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PRAGA SKAPITULOWALA 
Zmiane granic uznano za nieodpartą konieczność 

wzywa ludność do zachowania spoko ju i zimnej krwi. DECYZJE TE SĄ JE 
PRAGA (Pat). Sytuacja polityczna wyjaśniła się w godzinach popo- 

łudniowych. Komitet przewódców stronnictw koalicyjnych jeszcze o godz. 

12.30 zaaprobował propozycję francusko - angielską z pewnymi zastrze- 
żeniami. Premier Hodża zwołał następnie przerwane w tym czasie posiedze 

nie komitetu politycznego ministrów, który O GODZ. 15.30 POWZIĄŁ DE- 
, CYZJĘ PRZYJĘCIA PROJEKTÓW LONDYŃSKICH UZALEŻNIAJĄC JĄ 
OD SPEŁNIENIA PEWNYCH WARUNKÓW. 

W międzyezasie miała miejsce demarche posłów Francji i Wielkiej 
Brytanii u prezydenta Republiki celem wywarcia ostatecznego nacisku. 

O godz. 17 drogą noty dyplomatycznej doręczono posłowi angielskie- 
mu i francuskiemu odpowiedź rządu praskiego. 

Speaker radiostacji praskiej o godz. 17.30 wygłosił krótkie oświadcze 
nie w imieniu rządu, w którym stwierdził że DECYZJA POWZIĘTA PRZEZ 
GABINET, BYŁA JEDYNYM WYJŚCIEM Z OBECNEJ SYTUACJI, KIEDY 

ZMIANY 

  

GRANIC STAŁY SIĘ NIEODPARTĄ KONIECZNOŚCIĄ. Rząd 
     PY т 

DYNIE PODSTAWĄ DO DALSZYCH ROKOWAN DYPLOMATYCZNYCH, 

PRAGA (Pat). O godz. 20 przemówił przez radio czechosłowacki mi- 

nister propagandy Wawreczka, 

zmuszony był, oświadczył minister, 

wyjaśniając motywy decyzji rządu. Rząd 

zgodnie z życzeniem Francji i Anglii, 

decyd ć się na ustępstwa terytorialne. 

й "PRAGA (Pad. Czeskie biuro prasowe ogłosiło o godz. 20 m. 15 komu- 

nikat następującej treści: 
Minister spraw zagraniczych Krofta przyjął po południu : posłów 

francuskiego i angielskiego, którym wręczył w imieniu rządu czechoslowac- 

kiego odpowiedź na ich wspólne demarches, uczynione — jak wiadomó — 

dziś o godz. 2 rano wobec prezydenta Republiki. 

Wspomniana ODPOWIEDŹ OZNACZA ZAPOCZĄTKOWANIE RO- 
KOWAŃ W SPRAWIE PROCEDURY FORMALNEJ w celu konkretnego za 

łatwienia projektów, jakie rząd franeuski i brytyjski uważały za konieczne 

przedstawić rządowi czechosłowackiemu dnia 19 września. 

  

Zadania Polski i Węgier 

Noty Polski 
w Pradze, Londynie i Paryżu 

WARSZAWA (Pat). 21 bm. wieczorem poseł RP w Pradze p. Papee zło 
żył czeskiemu ministrowi spraw zagranicznych notę, w której, powołując 

się na oświadczenie rządu czeskiego, iż polska ludność Czechosłowacji nie 

pędzie dyskryminowana w stosunku do jakiejkolwiek innej grupy naro- 

dowościowej, oświadeza, ŻE RZĄD POLSKI OCZEKUJE, IŻ RZĄD CZESKI 

SPRAWĘ TERYTORIÓW, ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ LUDNOŚĆ POLSKĄ 

ZAŁATWI W SPOSÓB ANALOGICZNY JAK PROBLEM TERYTORIÓW 

LUDNOŚCI NIEMIECKIEJ. 

Równocześnie nota stwierdza, iż wobec tego stypulacje umowy pol- 

sko - czeskiej z r. 1925, dotyczące sytuacji ludności polskiej, stały się bez- 

przedmiotowe i postanowienia te wypowiada. 

LONDYN (Pat). Dnia 21 września w godzinach wieczornych amba- 

sador RP w Lendynie p. Raczyński złożył lordowi Halifaxowi notę, w któ 

rej podtrzymuje całkowicie dotychczasowe stanowisko rządu polskiego w 

sprawie ludności polskiej w Czechosłowacji. 

PARYŻ (Pat). Ambasador R. P. w Paryżu p. Łukasiewicz złożył we 

francuskim ministerstwie spraw zagr. notę, w której podtrzymuje dotych- 

czasowe stanowisko rządu polskiego w sprawie ludności polskiej w Cze- 

chosłowacji i poddaje, ocenie londyński projekt załatwienia problemu cze 

skosłowackiego. 

Oczy Europy skierowane są dziś 
na małe miasteczko Godesberg 

GODESBERG (Pat). W małym mia | w towarzystwie min. Ribbentropa i ge 

steczku nadreńskim Godesberg przy- | nerała Keitla i zamieszka w hotelu 

gotowano już wszystko na przybycie 
Chamberlaina. Dworzec przybrano 
chorągwiami i girlandami kwiecia. Z 

wysokich masztów powiewają chorąg 

wie o barwach Rzeszy i brytyjskieh. 

Goście brytyjscy — premier Chamber 

lain ze świtą i ambasador Henderson 

zamieszkają w hotelu na Petersberg, 

skąd rozciąga się widok na dolinę Re 

nu aż po katedrę kolońską. 

_ - Kanclerz Hitler przybędzie do Go 

Sesberg we czwartek przed południem 

reńskim, gdzie odbędzie się również 

spotkanie z premierem brytyjskim. 

LONDYN (Pat). Premier Cham- 
berlain odleci do Niemiec dziś o go 
dzinie 10 z lotniska w Heston. Towa 
rzyszyć mu będą Horace Wilson i Wił 
liam Strang, którzy byli wraz z premie 

rem w Berchtesgaden oraz Wi- 
liam Malkin, doradea prawny Fore: 
ign Office i Humprys Davis, sekre- 
tarz osobisty. 

Czechosłowacja — „była” 
Mussolini nalega na załatwien 

RZYM (Pat). Mussolini wygłosił 

w Treviso przemówienie, mówiąc 
między in.: 

„O ile dziś — Czechosłowacja 
przeżywa moment, który możnaby na 
zwać drażliwym, to dlatego,.że nie by 
ła ona — można mówić BYŁA i po 
wiem _ dlaczego Czechosłacją 
lecz czecho - niemto - polsko - weg 
TO - rusino - rumuno - słowacją. O TÓŻ NALEGAM, ABY Z CHWILĄ, 
GDY PRZYSTĄPIONO DO TEG9 ZA- 

  

ie sprawy innych mniejszości 
GADNIENIA, BY ROZSTRZYGNI: tO 

| JE W SPOSÓB CAŁKOWITY. W da- 

nej chwili premier brytyjski. który 

podjął tę inicjatywę polityczną, do- 

prowadza mały słateczek do pokojo 

wego portu. Według depeszy franeus 

kiej agencji, rząd czeski po tałonoe 

nych obradach przyjął dziś z rana pro 

pozycje francusko - brytyjskie, sfor- 

mułowane podczas spotkan'a w Lon- 

dynie*. 

) 

znalazły poparcie Rzymu i Berlina 
Przychylne stanowisko Niemiec i Włoch 

BERLIN (Pat). Radio niemieckie ogłosiło komunikat, iż rząd Rzeszy 

  

zgodzi się na przyjęcie angielsko - francuskiego planu tylko wówezas, je- 
żeli zagwarantowane zostanie pomyślne załatwienie żądań polskich i wę- 
gierskich. ; 

LONDYN (Pat). Ambasador włoski hr. Grandi odwiedził dziś mini- 
stra spraw zagranicznych lorda Halifaxa. Ambasador włoski w rozmowie 
z lordem Halifaxem z naciskiem podkreślił konieczność całkowitego roz- 

Tłum w Pradze woła 
„Hańba rządowi”, „Precz z Be- 

neszem', „Dajcie nam broń'* 

PRAGA (Pat). Napięcie sytuacji 
wewnętrznej w dalszym ciągu wzra- 

sta. Manifestacje na ulicach Pragi, po 
mimo późnej pory, przybierają na si 
le. Na płacu Św. Wacława zebrał się 
ok. stu tysięczny tłum. Ze wszystkich 
stron miasta napływają nowe zwarte 
grupy manifestantów. Na postumen- 

cie pomnika św. Wacława, symbolizu 
jącego, jak wiadomo, dzieje historycz 
ne narodu czeskiego, złożono wieńce. 

Tłum śpiewa hymn narodowy i wzno 
si okrzyki w rodzaju „hańba rząde- 
wi, „precz z Beneszem*, „niech ży 
je armia*, „dajcie nam broń, „na 
front*. 

Również wielki tłum zebrał się 

przed Hradczynem, usiłując przedo- 
stać się na podwórze zamkowe, celem 
zademonstrowania przeciwko prezy- 

dentewi Beneszowi. Zamek otoczyły 
gęste kordony policji, powstrzymując 
manifestantów. 

Tłum usiłował przedostać się do 
hotelu „Aleron*, który jak wiadomo, 

„byt siedzibą lorda Runcimana. Gęsty 
szpaler policji nie dopuścił manife- 
stantów. 

PRAGA (Pat). O godz. 17 radiosta 
eja czechosłowacka zapowiedziała, iż   wiązania zagadnienia czeskosłowaekiego, a ze szczególnym naciskiem PO- 

PARŁ ŻĄDANIA, WYSUNIĘTE PRZEZ POLSKĘ I WĘGRY. 

  

rząd zamierza zwołać niebawem izby 
ustawodawcze. 

  

©O$wiadczemnie if. S. Z. 
WARSZAWA, (PAT). 

Spraw Zagranicznych komunikuje: 
„Od czasu, kiedy napaść czeska na 

ferytorium polskiego Śląska Cieszyńskie- 
go została przez czynniki międzynarodo- 
we poparła decyzją konferencji ambasa- 
dorów z dnia 28 lipca 1920 r., rząd polski 
dążył wszystkimi legalnymi środkami do 
zapewnienia ludności polskiej za Olzą 
normalnych warunków rozwoju kulturalne 
go, oraz do zapewnienia jej należnych 
praw obywatelskich. Sprawa ta była przed 
miotem niezliczonej ilości akcji dyploma- 
tycznych | stanowiła zawsze główny roz. 
dział naszego stosunku do Czechosło- 
wacji. Żadna z obietnic i żadna z umów 
na ten temat zawieranych nie była przez 
rząd czeski dofrzymana. 

Mimo tego w dobie dzisiejszego głą 
bokiego kryzysu polityki 1 organizacji 
państwa czeskosłowackiego rząd polski z 
całym spokojem I umiarem bronił jedynie 

  

Ministerstwo | słusznej I podstawowej zasady, że Polak, | 
obywatel! nawef innego państwa. nie mo- 

że być w swych prawach | warunkach 
egzystencji upośledzony dlatego, że jest 

Polakiem. Zainteresowanie rządu i opinil 
publicznej polskiej losami Polaków z za 
Olzy było tym żywsze, że odnosiło się 
do zwartej grupy ludności autochtonicz- 
nej, zamieszkującej od wieków te rdzen- 
nie polskie ziemie. 

W czasie napięć politycznych I wyni- 
kających z nich akcji międzynarodowych, 
rząd polski w każdym etapie rozwoju te- 

go zagadnienia żądał wobec wszystkich 
państw, bezpośrednio czy pośrednio w 
akcjach udział biorących, ścisłego prze- 
strzegania zasady równych praw dla na- 
szej grupy narodowościowej w Czacho- 

słowacji. 
Niedawno jeszcze rząd czeskosłowac 

ki stwierdził przez oficjalną deklarację 
swego posła w Warszawie, że zasada trak 

OPOUEEOONEA 

„Jasne i wyraźnie” 
Jak Litwinow tłumaczył się w Genewie w sprawie odmowy 

. Pomocy Czechosłowacji 

GENEWA (Pat). Na wczorajszym 
zgromadzeniu Ligi Narodów przema 
wiał komisarz Litwinow, krytykując 
sposób załatwienia sprawy czeskiej i 

wysuwając hasła zbiorowego bezpie- 
czeństwa. 

Z przemówienia Litwinowa można | 
było odnieść wrażenie, że zachęca on 

w imię tych haseł wszystkich człon- 

ków Ligi do obrony Czechosłowacji, 

sam zaś chowa się skrzętnie za posta 

nowienia paktu czesko - sowięckiego. 

który formalnie mógłby zobowiązy- 

wać Sowiety do czynnej obrony Cze- 

chosłowacji. 

Litwinow nie negował tych zobo- 

wiązań, ale skwapliwie zacytował te 

postanowienia układu, które zobowią 

zują Sowiety do wystąpienia jedynie 

w tym wypadku, gdyby Francja sta 
nęła czynnie w obr- = Czechosłowa- 

cji. 
  

Nikt z obecnych na zgromadzeniu 

nie miał żadnych wątpliwości, iż oŚ- 

wiadczeniem tym Litwinow zbytnio 
nie angażuje Sowietów. Wiadomo 
dziś jest już bowiem powszechnie, że 
Francja nie ma zamiaru i chęci czyn 
nego wystąpienia, co zwalnia przecież 
Związek Sowiecki od wszelkich zobo | 
wiązań wobec Czechosłowacji.   W tym świetle oświadczenie Litwi 
nowa, że na zapytanie posła czeskiego 
w Moskwie, czy Sowiety skłonne są 
przyjść Czechosłowacji z czynną pa 
mocą — dał odpowiedź „jasną i wy 
raźną, godną lojalnego sygnatariusza 
traktatu międzynarowego i wiernego 
obrońcy Ligi Narodów, przypomina 
jące zobowiązania, płynące z paktu 
czesko - sowieckiego — zostało przez 
zgromadzenie należycie zrezumiane i 

ocenione. 

towania Polaków i uregulowania ich lo- 
sów będzie conamniej dostosowana do 
Praw, jakie otrzymać może jakakolwiek 
inna grupa narodowościowa. 

Wobec interwencji państw trzecich w 
sprawie sporu między rządem czeskim, a 
ludnością niemiecką krajów sudeckich, 
rząd polski pozostając w stałym kontakcie 
ze wszystkimi zainteresowanymi mocarst. 
wami, precyzował stale swe żądania w 
miarę krystalizowania się metod, któreby 
miały służyć do załatwienia zarysowują-- 
cego się kryzysu. 

STWIERDZIĆ N/ALEŻY Z UBOLEWA- 
NIEM, ŻE W PROJEKTACH, WYSUNIĘ- 

TYCH PO LONDYŃSKICH NARADACH 
MIĘDZY RZĄDEM FRANCUSKIM I AN- 
GIELSKIM W DN. 18 BM., SPRAWA SŁU- 
SZNYCH POSTUŁATÓW POLSKICH NIE 

ZNALAZŁA WŁAŚCIWEGO UWZGLĘD- 
NIENIA. POSTĄPIONO W SPOSÓB PRZY 
POMINAJĄCY NIEFORTUNNE TRADYCJE 
DAWNIEJSZYCH INTERWENCYJ W SPKA 

WIE POLSKO-CZESKIEJ. 
W DNIU DZISIEJSZYM AMBASADO- 

ROWIE RZECZYPOSPOLITEJ ZAŁOŻYLI 
PRZECIW TEMU STANOWCZY PRO- 

TEST, A POSEŁ RZECZYPOSPOLITEJ W 

PRADZE ZŁOŻYŁ NOTĘ, ŻĄDAJĄCĄ WY 
KONANIA POWZIĘTEGO PRZEZ CZECHY 

ZOBOWIĄZANIA CO DO TRAKIOWA- 
NIA SPRAW POLSKICH. Równocześnie 
została wypowiedziana  polsko-czeska 
umowa o ochronie mniejs:ości narodo- 
wych jako nie odpowiadająca potrzebom 
doisiejszej sytuacji. 

Istniejący dziś w Eulbpie środkowej 
kryzys będzie wymagał wiełkiega wysiłku 
dła rozwiązania sytuacji na przyszłość. 
Wysiłek ten się nie udz, jeśli słuszne żą- 
danie samostanowienia nie będzie zasto- 
sowane do wszystkich poważnych grup 
narodowościowych, jakie się znałazły w 
ramach państwa. Czechosłowackiego. 

Kryzys ten nie może być również za- 
łatwiony bez współpracy wszystkich 
państw, mających odos EAS 

ndania w fej część ® 
S Koh UALGULŪJE SWE PO- 

STĘPOWANIE ZALEŻNIE OD WESPEKTU   NALEŻNEGO POLSKIM INTERESOM.
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Up ОО ВМН МЕНЕ $ 
Wezwamie Federacji PZOO 

WARSZAWA, (PAT). Wczoraj zebrał 
"ię w pełnym komplecie pod przewod- 
nictwem prezesa gen. dr Góreckiego za 
rząd główny Federacji Polskich Związków 
Ojczyzny i uchwalił jednogłośnie rezo- 
lucję, w której po omówieniu sytuacji 
wewnętrznej i międzynarodowej, powie- 
dziane jest: 

wW. tej feż sytuacji, napiętej elektrycz 
nością przygofowań wojennych, nie wolno 
(jam w Polsce rozczepiać swoich sił i sze- 
tegów. 

Nie wolno bawić się w jakieś rozgryw 
ki partyjne, czy koteryjne. 

Cały naród polski winien zewrzeć swo 
je szeregi, skupić się wokó! swej armii 
1 Naczelnego Wodza Marszałka Śmigłego 
"Rydza, 

My jako b. wojskowi wiemy dobrze 

pz + 

Wybory do Rady Ligi N. 
  

Życzenia P. Prezydenta 
d'a dziatwy szkolnej 

WARSZAWA, (PAT). Wczoraj odbyła 
się w Warszawie uroczystość poświęce- 

nia i wręczenia sztandarów 27 szkołom 
z powiatów laskiego, dzialdowskiego, 
przasnyskiego i wieluńskiego. 

Do zgromadzonej młodzieży wyszedł 
reprezeniujący Pana Prezydenła R. P. mi- 
nister wr i op prof. Świętosławski w oto- 

czeńiu domu wojskowego i cywilnego 
Pana Prezydenta R. P. oraz dowódcy OK 
gen. Rojanowskiego i kuratora Ambrozie- 
wicza. 

Po dokonaniu przeglądu p. minister 
wygłosił następujące przemówienie, za- 

czynające się słowami: 
„Młodzieży szkolna. 
Pan Prezydent Rzeczypospoliłej nie 

mógł wziąć udziału w waszej dzisiejszej 
uroczystości i polecił mi złożyć wam naj- 
lepsze życzenia pomyślnego roku pracy 

w nowych szkołach. 

Jako minister oświaty dołączam swoje 

najgorętsze życzenia”. 

inspekcja Premiera 
w wojew. lubelskim 

- WARSZAWA, (PAT). W dniu 20 wrze- 
Śmia br. prezes Rady Ministrów i minister 
spraw wewnętrznych gen. Sławoj-Skład- 
kowski dokonał inspekcji powiatów chełm 
skiego, włodawskiego i radzyńskiego w 
woj. lubelskim. 

W poszczególnych powiatach p. pre- 

mier odbył konferencję ze starostami, któ 

rzy informowali p. premiera o syłuacji 

poliłycznej oraz w sprawach narodowoś- 

ciowych i wyznaniowych na swoich iere- 

nach. W wyniku inspekcji p. premier wy- 

dał na miejscu dyspozycje i wskazania w 

aktualnych sprawach, dołyczących wymie- 

nionych powiatów. 

Komitet wyborczy rzem:03ł6 
w Warszawie 

WARSZAWA, (PAT). Na zebraniu w 

dniu 20 bm. w Związku Rzemieślników 

Chrześcijan powołano do życia komitet 

wyborczy rzemiosła chrżeścijańskiego m. 

sł. Warszawy. W skład komitety m. in. 

weszli: Stanisław Lipczyński, Paweł No- 

wioki, Antoni Snopczyński, Henryk We- 
ber, Józef Sierakowski, Stefan Zieliński. 

Kronika telegraficzna 
< um Sąd Apelacyjny w Poznaniu zatwier 
"dził wyrok, skazujący Reinholda Polifkę 
na dożywołnie więzienie i pozbawienie 
Jpraw na zawsze za zamordowanie w czer 
wcu br. Otłona Heina, z którego żoną łą- 
czyły go bliższe stosunki. Odnośnie Emi- 
lii Hein, żony zamordowanego, skazanej 
"przez Sąd Okręgowy na 4 lała więzienia 
za złośliwe porzucenie męża w chwili nie 
<bezpieczeństwa, Sąd Apelacyjny, zmie- 

oniając kwalifikację czynu, skazał ją na 3 
"ata więzienia. 

   

— 30 uzbrojonych bandytów napadło 
na urząd gminny w miejscowości Tepoju- 
na w stanie Puebla. w Meksyxu. Bandyci 
usiłowali uprowadzić naczelnika gminy. 
W czasie napadu wywiązała się strzela- 
nina, w czasie której zosłali zabici do- 
wódca oddziału policyjnego i jeden po- 
licjant. 

— W ciągu drugiego kwartału br. 
zginęło w Niemczech na skutek wypad- 
ków samochodowych 1.800 ludzi, W sa- 

mych Prusach Wschodnich zginęło w tym 

czasie 63 osób, a 1229 zostało rannych. 

— Ma statku, kursującym pomiędzy 

fołtestone a Boulogne, dokonano tajem- 

niczej kradzieży, Pewnej bogatej Angiel- 

ce, która odbywała podróż do Francji, 

skradziono walizę, zawierającą biżułerię 

warłości 3 milionów franków. ‚ 

lo fym, że zawsze armia zwycięża, kiedy 
czuje, że ma za sobą zorganizowane spo- 
łeczeństwo. Wiemy, że potęga tej armii 

podwaja się i pofraja, kledy opiera się 
ena na zjednoczonym, świadomym swego 
celu i roli narodzie. 

To żaplecze dła polskiej armii winno 
stworzyć zgodnie z intencją Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej w pierwszym rzę- 
dzie Sejm I Senaf, wybrany zgodnie przez 
wszystkich uczciwych Polaków. 

Dlatego nie wolno nikomu uchyłać się 
od udziału w wyborach, uchylać się ed 
wypełnienia okowiązków nałożonych na 
cały naród polski przez orędzie Pana 
Prezydenta. 

W obecnej syfuacji międzynarodowej 
wybory do Sejmu i Senatu mają się stać 
plebiscytem polskiej myśli 

GENEWA (Pat). Zgromadzenie Li 
gi Narodów dokonało dziś po połud- 
niu wyborów do Rady Ligi. Wybrane 
zostały: Jugosławia 39 głosami oraz 
Grecja i San Domingo 38 głosami na 

TOKIO, (PAT). Rząd japoński od- 

powiedział odmownie na propozycję 
Ligi Narodów, by Japonia wysłała do 
Genewy swego przedstawiciela, który 

KRAKÓW (Pat). Wczoraj zakończyła się 
przed sądem okręgowym w Krakowie roz 

prawa przeciwko dwum jeszcze nie osądzo 

nym uczestnikom marszu na Myślenice pod 

kierunkiem Doboszyńskiego. W czerwcu 

MEKSYK (Pat). W miejscowości Villa de 

Augusealiente w stanie Mazatlan pojawiła się 

nieznana choroha, która wywołała wielkie 

zaniepokojenie wśród ludności. Objawem tej 

choroby jest wysoka gorączka, która trwa 

około trzech dni, poczym chory umiera. Po 

wiecu w Wilnie, na którym społeczeństwo 

wileńskie manifestowało żądanie powrotu 

Šiąska zaolzaūskiego do Polski. 
O podobnej treści żądaniach, formułowa- 

nych przez społeczeństwo licznych miast i 

miejscowości w Polsce mieliśmy możność w 

zmiankować już od paru dni. Wczorajsza ob 

sługa informacyjna przynosi b. liczne dałsze 

relacje. I tak: 

W Warszawie w obecności p. mjr. Gali 

nata, przewodniczącego Służby Młodych O. 

Z. N., odbyło.się zebranie delegatów organi 

zacyj, zrzeszonych w Służbie Młodych, po 

święcone walce o wyzwolenie Śłąska Zaol- 

zańskiego z pod jarzma czeskiego. 

Organizacje rałodzieży polskiej, zrzeszo- 

nej w Służbie Młodych OZN wydały okolicz 

nościową odezwę. 

Zarząd Główny Związku Strzeleckiego wy 
dał do ogółu strzelców odezwę w sprawie 

Šiąska Zaolzafskiego. 

Związku Zbliżenia Międzynarodowego „Li- 

ga* na zebraniu 21 bm. uchwalił odpowied 

nią rezolucję. 

Na murach Warszawy ukazała się odez 

Wczoraj odbyło się posiedzenie 
Komitetu Budowy Pomnika Marszał 

ka Józefa Piłsudskiego w Wilnie pod 
przewodnictwem prof. dz Staniewi- 

cza w obecności przewodniczącego 
Komitetu Wojewódzkiego Uczczenia 
Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskie 

S$kazanie wójła z 
Nowogródzki Sąd Okręgowy na sesji 

wyjazdowej w Stołpcach w składzie: prze 

wodniczący wiceprezes Sądu Okr. Poło- 
wiński oraz sędziów: Mirkowskiego i Gie 
cewicza, oskarżał prokurafor Bonckiewicz 
w dniu 20 bm. rozpatrywał sprawę b. 

wójta gm. N.-Świerżeń w pow. stołpeckim 
Zygmunta Obryckiego, oskarżonego o 
przestępstwo z asf. 286 p. 2 KK za nadu- 
życie władzy w związku, z omawianą w 

swoim czasie na łamach „K. W.“, sprawą   

narodowej 

  

Zarząd Główny Polskiego Akademickiego - 

„KURJER” [4578], 

Л М WyDOKAĆ 
i państwowej. Mają być świadectwem te- 
go faktu, że cały naród polski docenia 
powagę sytuacji międzynarodowej I prag 

nie w Polsce mieć ład i p 
Koledzy! 
leśli społkacie się w swojej pracy 

z jakimkolwiek odruchem bojkofu wybo- 
rów do Izb Ustawodawczych — to bez 
wzgłędu na fo z jekiego ugrupowania 
kasło wyszło — wiedźcie, że są fo po- 
czynania szkodliwe dła Polski. 

Kto uchyla się od wypełnienia obywa- 
telskiego obowiązku i nie chce w obecnej 
chwili dziejowej stanąć kamie w szere- 
gach zjednoczenia narodu — ten szkodę 
przynosi ojczyźnie”. 

Następnie zarząd główny Federacji 
PZOO uchwalił rezolucję, żądającą po-   wrotu Śląska Zaolzańskiego. 

  

, ogólną liezbę 43 państw głosujących. 
Państwa te weszły na miejsce Ru 

munii, Polski i Ekwadoru, których 
mandat wygasł w reku bieżącym. 

Japonia n'e wyš'e przedstaw'cela do L N 
reprezentowałby ją podczas obrad w 
związku z konfliktem chińsko-iapoń- 
skim. 

Dalsze echa „marszu na Myścenice" 
1936 r. 

Po przeprowadzonej rozprawie sąd wy 

kę i Józefa Wąsiołka po 10 miesięcy wię- 

| zienia. Ę si 

Nieznana epidemia w Meksyku 
śmierci ciało jego przybiera kolor fioletowy, 

Dużo osób zmarło już na skutek tej cho 

roby, Do Aguacaliente władze wysłały leka 

rzy, którzy starają się zbadać pochodzenie 

nieznanej epidemii. Wiełe rodzin w obawie 

przed chorehą opuściło miasteczko. 

  

Cała Polska żąda powrotu Zaolzia 
Na str. 8 podajemy relację o wielkim | wa Zarządu Głównego Towarzystwa Pomo- 

cy Polonii Zagranicznej. 

Odbyło się nadzwyczajne walne zebra- 

nie grupy słołecznej uczestników walk @ 

niepodległość i zespolenia Śląska, na którym 

wyrażono jednomyślni: gotowość podjętia 

walki o wyzwołenie Śląska Zaołzańskiego. 
Grupa stołeczna Związku Powstańców 

Śląskich uchwaliła na nadzwyczajnym wał 

nym zebraniu rezolucję. 

Górale z Istebnej, Jaworzynki i Konia- 

kowa, miejscowości nadgranicznych, zgro- 

madziłi się na wielkim zebraniu manifesta- 

cyjnym i po przemówieniu uchwalili rezolu 

cję, którą następnie przesłali na ręce Mar- 

szałka Polski Edwarda Śmigłego Rydza i mi 

nistra spr. zagr. Józefa Becka. 

W Chorzowie odbyły się zebrania tamtej 
szych oddzłałów OZN, w których uchwałono 

rezolucje. 

Również Polonia zagraniczna w szeregu 

depesz, nadesłanych do Polski solidaryzu- 

jąc się z żądaniami w kraju domaga się 
powrotu Zaolzia Go Polski. Depesze takie na 

deszły z Chicago, Brukseli, Budapesztu i w. 

in.   Odbyło się w Łodzi olbrzymie zgromadze 

WOT EPEE ORK PYTA Z ROOT TEE OTC 

Sprawa pomnika Marszałka Piłsudskiego 
w Wólmie 

| go wojewody Bociańskiego. 
Uchwały tego posiedzenia zostaną 

podane do publicznej wiadomości w 
najbliższych dniach po ostatecznym 
opracowaniu szczegółów przez wyło- 

nioną przez komitet komisję ścisłą. 

pow. stołpeckiego 
! zniesienia (zburzenia) budynku m-ca wsi 

Pieretoki Kaczanowicza. 

Po całodziennej rozprawie (przesu- 

пЮ Яе przed sądem kilkudziesięciu 

świadków] sąd o godz. 21 ogłosił wyrok, 

mocą którego Obrycki skazany został na 

2 (dwaj lata więzienia | pozbawienia 

praw obywatelskich I honorowych na prze 
ciąg lat 5 (pięć). 

Proces obfitował w szereg sensacy]- 
nych momentów. 

dał wyrok, skazujący oskarżonych Jana Try'   

  

Pan Prezydent informował się o sytuacji 

nach popołudniowych Pan Prezydent 
WARSZAWA (Pat). Wczoraj w godzi 

Rzeczypospolitej udał się do minister 

stwa spraw zagranicznych, aby wysłu 
chać raportu p. ministra Becka, o sytu 
acji międzynarodowej. 

Berlin nie chce rozmów 
z obecnym rządem praskim 

PRAGA (Pat). Według wiadomości z kół poinformowanych, rząd Rze- 
szy oświadczył charge d'affaires Czechosłowacji w Berlinie, że nie zamie- 
rza prowadzić żadnych rokowań z obeenym rządem czeskim. 

Uchodźcy z Czechosłowacji 
KATOWICE, (PAT). Komitet walki 

o prawa Polaków w Czechosłowacji, cen- 
frala w Katowicach, komunikuje, że w 
związku ze wzrastającą liczbą uchodźców 
ze Śląska Zaolzańskiego, wśród których 
znajdują się mężczyźni I kobiety nie tylko 
polskiej narodowości. zwrócił się za po- 
średnictwem swego oddziału w Cieszynie 
do organizacyj społecznych, by zechciały 
w zakresie własnych możności zaopieko- 
wać się losem uchodźców. 

* * ® 

Jak się dowiaduje PAT, gdyby licz- 

ba uchodźców miała się znacznie powięk 
szyć, fo umieszczenie ich w większości 
wypadków w domach prywafnych (co 
obecnie ma miejsce) stałoby się niemo- 
żliwe, natomiast wchodziłoby w grę wy- 
znaczenie odpowiedniego miejsca w jed- 
nym z województw centralnych i skiero- 
wanie tam nie tylko wszystkich znajdują- 
cych się już na terytorium Polski uchodź- 
ców, ale I tych, którzy będą musieli szu- 
kać schronienia jeszcze w Połsce wraz za 

swoimi rodzinami. 

Prasa niemiecka 6 sytuacii 
BERLIN, (PAT). Ponowne demarche | 

Polski i wczorajsza konferencja ambasa- 
dora Lipskiego, Jak I węgierskich mężów 
stanu z kanclerzem Hitlerem wywołała 
bardzo silne wrażenie na opinii niemiec- 
kiej, która stwierdziła dziś, że od dnia 
wczorajszego zagadnienie czeskie wyjaśni 

ło się Już całkowicie. CI, którzy wbrew 
wystąpieniu Mussoliniego łudzili się jesz- 
cze I mieli nadzieję na możliwość częścio 
wego rozwiązania problemu, z chwilą ofic 
Jalnego wystaplenia Polski I Wegler, do- 

Inwektywy francuskie 
PARYŻ (Pat). B. minister, a obec | 

nie deputowany Frossard wygłosił | 
wczoraj wiecz. przez radiostację pa 
ryską odczyt, pełen niesłychanych in 
wektyw pod adresem Polski. Wystepu 
jące przeciwko rewindykacjom pols- 
kim wobec Czechosłowacji, p. Fros- 
sard użył między in. następujących 
zwrotów: „Nie będziemy się rozwo- 
dzić, ile nas sojusz z Polską koszto-. 
wał. Należy napiętnować stanowisko 
Polski, która nie tak dawno jeszcze 
sama uciekała przed kozakami tak, 
że dla jej poratowania musieliśmy wy 

nie ludowe, skierowane przeciwko uciskowi 

Polaków w Czechosłowacji. 

W Piotrkowie z iniejaływy Związku Mło 

dej Polski odbyło się wielkie manifesłacyjne 

zebranie, na którym domagano się powrotu 

Śląska Zaołzańskiego do Polski. Obecnych 

było ponad 10.00 osób. 

W Częstochowie na placu Bronisława Pie 

rackiego 40-tysięczny tłum po przemówie- 

niach mówców przyjął z entuzjazmem rezo 

lucję prosząc rząd o poczynienie starań ce 

lem "przwrócenia Polsce Śląska Cieszyńskie 

go. Manifestacja ta przybrała rozmiary nie 

spotykane od szeregu lat w Częstochowie. 

W Poznaniu odbył się wielki wiec, który 

przeobraził się w potężną manifestację u 

czuć patriotycznych i zdecydowanej woli o- 

debrania zbrojną ręką tego,, co czeska prze 

moc podstępnie nam zabrała. 

Z całego terenu Małopolski wschodniej 

nadchodzą wiadomości © tłumnych manife- 

stacjach, urządzanych przez ludność bez róż 

niey przekonań politycznych, na rzecz połą 

czenia Śląska Cieszyńskiego, Spisza i Ora 

wy z Rzeczypospolitą Polską. 

W Głębokiem odbyło się zebrańie przed 

stawicieli organizacyj społecznych, na któ 

rym uchwalono rezolucję. 

W Baranowiczach odbył się wiec mani- 

festacyjny przy pomniku nieznanego żoł- 

nierza, w którym wzięło udział kilka tysię: 

cy osób. 

Do redakcji PAT napływają w dalszym 

ciągu z całego kraju wiadomości o odbytych 

wiecach i zgromadzeniach, na których wygła 

szano przemówienia oraz uchwalono rezelu 

cje domagjące się przyłączenia Śląska „Zaol 

zańskiego do Macierzy. | i : 

  

WEZWANIE O NADSYŁANIE 
ARTYKUŁÓW | FOTOGRAFII. 

Komitet walki o prawa Polaków w 
Czechosłowacji wzywa wszystkich, którzy 
przeżywali pamiętne łata walki o Śląsk 
Cieszyński w okresie 1918—1920 lub za- 

gadnieniem fym politycznie i naukowo 

się zajmowali, o nadesłanie do komitetu 

(Katowice, ul. Francuska 12) artykułów na 

powyższy temał. 
Komiłet prosi o artykuły ujęte możli- 

wie syntełycznie, mogące się pomieścić 

w ramach normalnej szpalły dziennica, 

oraz o ewenłualne dołączenie do tych 
artykułów odpowiednich fołogralii.   

magających się natychmiastowego zaspo- 
kojenia Ich rewindykacji, zmuszeni będą 
do pogodzenia się z zadośćuczynieniem 
sprawiedliwym żądaniom wszystkich naro- 
dowości. 

Większość dzienników dzisiejszych po 
święcą swe artykuły redakcyjne stanowi- 
sku Polski i Węgier. Kolumny tytułowe 
szeregu dzienników ukazały się pod na- 
główkami: „Imredy | Lipski u kanclerza 
Hiflera", wzgłędnie „Polska i Węgry żą- 

dają swych praw”. 

pod adresem Polski 
słać francuskich geerałów*. P. Fros- 
sard zakończył pełnym goryczy stwier 
dzeniem, że nie należy się łudzić co 

do stanowiska, jakie zajmie Francją 
wobec żądań polskich i węgierskich. 
'Tak, jak Francja nie chciała się bić 
o trzy i pół miliona Niemców sude 
kich, tak też nie będzie się chciała bić 
o milion Ea i dwieście tysięcy 
Polaków. 

PARYŻ, (PAT). "Zadania Polski i Wę: 
gier, dotyczące kwestii mniejszości pol- 
skiej i węgierskiej w Czechosłowacji, 
a przede wszystkim osłatnia działalność 
dyplomacji polskiej i węgierskiej, wybiły 
się dzisiaj na pierwsze miejsce zaintereso- 
wań prasy. Informacje o konferencji w 
Berchtesgaden między kanclerzem Hitle- 
rem i przedsławicielami rządu węgierskie 
go, jak również z amb. Lipskim, zajmują 
czołowe miejsce. 

Bourges w „Le Petit Parisien“ kończy 
swój artykuł w sposób następujący: „God 
ne ubolewania fakty, jakie zaszły w os- 
tatnich dniach, jeszcze bardziej skompli- 
kowały syłuację Czechosłowacji. Polacy 
i Węgrzy domiagają się dla swoich mniej- 
szości narodowych prawa samostónowie- 
nia. O żądaniach tych można powiedzieć 
najłagodniej, że są one wysoce niewska: 
zane. 

- De Keryllis na łamach „Epoque” mó- 
wi o żądaniach „zaślepionej i zbrodniczej 
Polski”. 

Szczury ucieką ą 
z o*retu 

e, (Pat). w ciągu ostatnich 

dwóch dni zauważono na lotnisku Oberwie 
senfeld pod Monachium ożywiony ruch pasa 
żerski na linii Praga — Zurych. Opuszczają 
Czechy, udając się do Szwajcarii, Hczni prze į 
myslowcy i finansišci przewažnie Žydzi = 
rodzinami, przyczym wywożą znaczne sumy 

pieniężne. 

Giełda warszawska 
z dnia 21 września 1938 r. 

Belgi belgijskie 90,02 
Dolary amerykańskie 531,00 
Dolary kanadyjskie 528.50 
Floreny holenderskie 288.44 

Franki francuskie 1445 

Franki szwaicarskie 120.90 
Funty angielskie 25,78 
Guldeny gdańskie 100,25 

Korony czeskie 14,30 

Korony duńskie 114,85 

Korony norweskie 129.13 
Korony szwedzkie 132,64 . 

Liry włoskie 20,10 
Marki fińskie 11,36 

Marki niemieckie — 

Marki niemieckie srebrne 86,00 
Tel Aviv 25,30 

Akcje: 
Bank Polski 122,50 

Papiery procentowe: 
Pożyczka wewnętrzna 64.00 
Pożyczka inwestycyjna pierwsza 81.00 
Pożyczka inwestycyjna druga 82,00 
Pożyczka konwersyjna 67,00 
Pożyczka konsolidacyjna 65,50 
4% premjowa dolarowa 42,00 

8% ziem. dol. kupon 59,16 

i 
В 
2 
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Kto ma prawo wybierania do Sejmu ? 
WARSZAWA, (PAT). Jak wiadomo 

prawo wybierania do Sejmu ma każdy 
obywatel bez różnicy płci, który przed 
dniem zarządzenia wyborów ukończył 
łat 24, 

W myśl przepisów art. 3 ordynacji wy 
borczej, nie ma prawa wybierania: 

a) pozbawiony lub ograniczony w zdol 
ności do działań prawnych, 

b) pozbawiony praw rodzicielskich 
lub opiekuńczych, 

„ ©) wydalony na mocy wyroku sądu 
dyscyplinarnego ze służby państwowej 
lub samorządowej albo pozbawiony wyro 
kiem takiego sądu stanowiska publiczne- 
sam wykonywania zawodu, a to 

at pięci ieni = оОЕ pięciu od uprawomocnienia 

sh 3 wykluczony od pełnienia czynnej 
Н25у wojskowej, służby w rezerwie lub 

w pospolifym ruszeniu. 

Spisy wyborców do Senatu 
WARSZAWA, (PAT). Spisy wyborców | do spisów, jeżeli udowodnią, że im to 

do Senatu prowadzą powiatowe władze 
administracji ogólnej, a w m. sł. Warsza- 
wie — komisarz rządu. 

Do spisu wciągnięci będą obywatele, 
którym w przeddzień zarządzenia wybo- 
rów do lzb Ustawodawczych służy prawo 
wybierania do Senatu. 

Prawo wybierania do Senatu w myśl 
przepisów Ordynacji Wyborczej nie służy 
obywatelom, którzy przed dniem zarzą- 
dzenia wyborów do Izb Ustawodawczych 
nie ukończyli lat 30, a także obywatelom, 
nie mającym prawa wybierania do Sejmu. 

Obywatele, mający prawo wybierania 
do Senaty z tytułu zasługi osobistej lub 
r tytułu wykształcenia będą wciągnięci 

  

c) pozbawiony orzeczenia trybunału 

stanu mandatu poselskiego lub senator- 

skiego albo urzędu ministra, a to w ciągu 

lat dziesięciu od orzeczenia trybunału, 

f) skazany wyrokiem sądowym, choćby 

nieprawomocnym, na utratę praw publicz- 

nych bądź na karę wydalenia z wojska, 

lub marynarki wojennej, albo z korpusu 

oficerskiego, 

g) skazany wyrokiem sądowym na ka- 

rę zasadniczą pozbawienia wolności za 

przestępstwo, popełnione z chęci zysku 

lub innych niskich pobudek, a to w ciągu 

lat pięciu od uprawomocnienia się wy- 

roku, 

h) utrzymujący się z nierządu, 

i) umieszczony przez sąd: w zakła- 

dach leczniczych, w domu pracy przymu- 

sowej lub w zakładach dla niepopraw- 

nych, 

j) umieszczony w zamkniętym zakła- 

dzie dla psychicznie chorych. 

prawo przysługuje. 
Celem wpisania się na listy wyborców 

do Senatu należy zgłaszać się z dokumen 
tami, stwierdzającymi uprawnienia do gło 
sowania do Senatu do biur spisu wybor- 
ców do Senatu, według miejsca swego 
zamieszkania w godzinach od 10—13 
i od 16—20. 

SPISY TRWAĆ BĘDĄ DO DNIA 25 BM. 

Adresy biur spisu wyborców do Se- 
natu zamieszczone zostały na plakatach, 
rozlepionych na mieście. 

Obywatele, mający prawo wybierania   do Senaty z tytułu zaufania obywateli bę- 
dą wciągnięci do spisów z urzędu. 

  

Z działalności Wileńskiej Izby Rolniczej 
Dla nikogo już nie jest nowiną, że | Związku. Zmusza mnie to do złożenia po- 

wszelkie wysiłki władz Wileńskiej Izby | niższych wyjaśnień. 

Rolniczej, opanowanych przez „zawodo- 

wych działaczy społecznych” spod znaku 

zw. „Naprawy”, koncentrują się na pła- 

szczyźnie rozgrywek poliłyczno-personal- 

nych. 
Nie wychodzi to coprawda na ko- 

rzyść naszemu rolnictwu, lecz to już nie 
wchodzi w zakres zainteresowań zarządu 

Wil. Izby Rolniczej. Z © wiele większym 
zapałem członkowie tego zarządu starają 
się odsunąć od siebie podejrzenia co do 
czystości metod, jakimi utrzymują się 

u władzy. 
Ostatni numer „Tygodnika Rolnicze- 

go" (Nr 35—36 z dn. 15.IX. 38 r.) przy- 

nosi ciekawy materiał do charakterystyki 

atmosfery w jakiej odbywa się praca Izby 

Rolniczej, 

UDERZYĆ W STÓŁ, NOŻYCE SIĘ 
ODEZWĄ. 

Oto drukowane we wspomnianym „Ty 

godniku Rolniczym” sprostowanie w spra 

wie Walnego Zgromadzenia Oddziału 

Wileńskiego Zw. Sp-ni Roln. i Zarobk.- 

Gospodarczych z dn. 16.VI br. 

W „Kurierze Wiłeńskim* (Nr 162) i „Sło 

wie* (Nr 163) z dnia 16 czerwca rb. ukazały 

się artykuły sprawozdawcze z odbytego Ze- 

brania Związku Okręgowego w Wilnie w dn. 

15 czerwca 1938 r., przedstawiające niezgod 

py z prawdą przebieg wyborów do Władz 

  

„Je maintiendrai“ 
(Korespondencja własna) 

Haga, wrzesień 1938 r. 

Przebrzmiewają ostatnie dźwięki 

orkiestr, ostatnie zwrotki ,„Wilhel- 
mus'a* — hymnu narodowego Ho- 
landii; cichnie gwar na rozkrzycza- 
nych ulicach — kończą się uroczysto 

ści jubileuszowe królowej Wilhelmi- 
ny. 

Urodzona w r. 1880, odziedziczy 

ła tron po ojcu, Wilhelmie III, ma- 

ląc lat 10, w r. 1890. Do roku 1898 

Tządy sprawowała, jako regentka, 

matką jej, królowa Emma. W roku 

1898, osiemnastoletnia wówczas kró 
lowa ujęła rządy królestwa Holan- 

dii w swoje mocne i energiczne rę 
ce i obecnie obchodzi i swoje 58 uro 

dziny, dn. 31. 8. i 40-lecie złożenia 

przysięgi — dnia 6. 9. Trzeba przy: 
znać, że się nieźle działo Holandii 
Pod jej rządami. Przetrwali najwięk- 
szą katastrofę światową lat ostatnich 

— wojnę, przetrwali dwie olbrzymie 
katastrofy żywiołowe: wdarcie się 
morza i zalanie olbrzymich terenów 
w latach 1916 i 1926; — zapomnieli 
JUŻ o kryzysie powojennym, i wydarli 

ac 
BO Tra e a ok 

y i mir w Europie, to też nie 
skarżą się bynajmniej na „babskie" | 

  

  

1. Zgodnie z art. 23, pkt. 4, wybór Rady 

Okręgowej podlega Walnemu Zgromadzeniu 

Związku Okręgowego. Zebrania działowe 

spółdzielni jedynie przygotowują wnioski na 

Walne Zgromdzenie, co do zgłoszonych kan 

dydatów każdego działu. Ten porządek nie ] 

wyklucza zgłaszania na plenum Walnego 

Zgromadzenia przez każdego delegata Spół- 

dzielni innych kandydatów do Rady Okręgo 

wej. 

Na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu 

Związku Okręgowego w Wilnie zgłosiły kan 

dydatów do Rady Okręgowej jedynie zebra 

nia działowe spółdzielni. 

2. Na zebraniu działowym spółdzielni rol 

nieczo - handlowych kandydatura moja na 

członka Rady Okręgowej w ogóle stawiana 

uie była, a więc skoro nie kandydowałem, 

nie mogłem przy wyborach „sromotnie prze 

paść. Natomiast przez przewodniczącego ze- 

brania działowego sp-ni roln.-handl. p. Joa 

chima Hahna, został wysunięty kandydat Ra 
dy p. inż. Trzeciak, a nadto zgłoszono tam 

jeszcze kandydatury pp. Ostaszewskiego, Naj 
dy i Kordjaka. P. Ostaszewski zrzekł się — 
głosowanie więe odbyło się między p. Trze 
ciakiem, p. Kordjakiem i p. Najdą. W głoso 
waniu tym p. Trzeciak i p. Najda otrzymali 
po 7 głosów, a p. Kordjak 13 głosów. W ten 
sposób zebranie działowe wysunęło, jako kan 
dydata do Rady, p. Kordjaka. 

3. Zgodnie z otrzymanym wyjaśnieniem 

rządy i nie obawiają się, że grozi im 

panowanie może jeszcze dwuch ko- 
biet: Juliany i Beatryczy. O ile się 
zdaje, królowa Wilhelmina jest wię 
cej czczona, jak lubiana przez swoich 
poddanych. Księżna Juliana jest po 
pularniejsza, ogólnie zwą ją „Julian- 
chen'*, lubią jej męża wesołego księ 
cia „Benno“, bo ona go kocha. Dla 
krėlowej mają dužo respektu, ale uz 
nają ją za dumną monarchinię. Po 
nieważ jednak dobrze im było i jest 
pod jej rządami, więc zgotowali jej 
jubileusz naprawdę wspaniały. 

Przez cały tydzień Holandia sza 
lała, tak, jak ją na ten szał stać by- 
ło. Z natury rzeczy obchody jubileu- 
szowe skoncentrowały się w trzech 
głównych miastach holenderskich: 

Hadze, Amsterdamie i Rotterdamie. 

One były najwspanialej udekorowa- 

ne, one tonęły w powodziach światła 

wieczorem, one spaliły najwięcej pro 

chu na bajeczne ognie sztuczne, one 

prześcigały się wzajemnie w wyszuki 

waniu sposobów uczczenia władczy- 

ni. 
Jako rezydencja rozpoczęła uro- 

czystości Haga defiladą armii holen 

derskiej. W szyku bojowym przecią 

gnęła przed królową, siedzącą w oto 

czeniu córki i zięcia pod wspaniałym 

  

„KURJER“ [4578]. 

Wołyń w hołdzie Armii i 

" 

jeį Naczelnemu Wodzowi 

  

Naczelny Wódz Pan Marszałek Polski 

r r EZR 

Edward Smigły-Rydz wśród ofiarowanego 

armii sprzętu wojennego. 
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$ląsk zaolzański — do Polski 
Wse/lki wiec manifestacyjny w Wilnie 

W Wilnie odbył się wczoraj po po- 
łudniu wielki wiec manifesłacyjny pod 
hasłem „Śląsk Zaolzański musi być włą- 

czony do Polski”. 

Duży plac przy ul. Orzeszkowej szcze! 
nie wypełnił wielotysięczny tłum składa- 

od p. Władysława Brzostowskiego, przewod 

niczącego na zebraniu działowym spółdziel 
ni mleczarskich, tenże przy ustalaniu kandy 

data do Rady Okręgowej poinformował ze- 

branych, że „p. Trzeciak kandyduje na ze- 
braniu działowym spółdzielni rolniczo - hand 

lowych, co faktycznie miało miejsce. Nie- 

prawdziwe jest więc twierdzenie sprawozdaw 

cy „Słowa*, jakoby p. Brzostowski oświad 
czył, że posiada informeje, iż „p. Trzeciak 

został wybrany w dziale rolniczo - handlo- 

wym, a przeto kandydatura jego nie jest ak 

tualną*, 

4. Na plenum Walnego Zgromadzenia, 
zgodnie z art. 24, P- 5 statutu, na detegata 

na Walny Zjazd Delegatów Związku zgło 
szono dodatkowo kandydaturę p. J, Trzecia 

ka. W zarządzonym przeze mnie głosowaniu 

znaczną większością głosów wybrany zosłał 

na delegata ks. proboszcz Stanisław Cho ty. 
ko ze Spółdzielni Mleczarskiej w Gierwia- 

tach, zaproponowany przez zebranie udzia 
łowe spółdzielni mleczarskich, 

5. Jestem prezesem Rady Nadzorczej Spó 

dzielni Mleczarskiej w Zabrzeziu, odpadr 
więc twierdzenie sprawozdawcy „Kuriera Wi 

leńskiego*, że „nie nie mam wspólnego z 
mleczarstwem itd.*. 

(-) CZESŁAW DĘRICKI 

Prezes Rady Okręgowego Związku w Wilnie   Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. 

(Dokończenie na str, 5 J. | 

baldachimem cała chyba armia kró- 
lewska. Sprężyście maszerowała pie- 
chota, cwałowała konnica, grzmiały 
czołgi, sensację budziła orkiestra puł 
ku rowerzystów, która jadąc na rowe 
rach wygrywała marsze, jąkby naj- 

spokojniej siedząc na krzesłach. Defi 
ladę zakończył przelot samolotów, 
uformowanych w literę „W“ na tle 
nieba. > 

W dniu 31 sierpnia składało hołd 
miasto Haga. Przez ulice miasta prze 
ciągnął, karnawałowy trochę, pochód 
przedstawicieli wszystkich mieszkań- 
ców Hagi i jej okolic. Każda grupa 
miała swój charaktierystyczny wóz; 
każda była przybrana w ludowe, lub 

symboliczne stroje, każda wiozła lub 
niosła emblematy swej pracy. Więc 

jechała olbrzymia szalupa rybacka 

z sieciami i żaglem; jechało „podwór 

ko rybackie, na którym obok ryba- 
czek wiozących sieci, rybacy  solili 
Śledzie do beczek; szły w czarnych to 

gach i beretach długie szeregi poważ 

nych profesorów Z. uniwersytetu w 

Leidzie, w którym się kształciła księż 

na Juliana; heroldowie w średniowie 
cznych strojach nieśli herby domu 
królewskiego; jechał olbrzymi wóz z 

Westlandu w kształcie wielkiego da 

chu, ułożonego całkowicie z wszelkie 

go rodzaju jarzyn i owoców jecha- 
ty platformy przedstawiające pola 
kwiatowe; wnętrza folklorystyczne 
itd, Najciekawszą jednak była grupa 

obywateli holenderskich z dalekich 

' zmagania Polaków za Olzą 

  wysp Oceanu Indyjskiego. Wzięli oni 

jący się z szerokich warstw społeczeńst- 

wa wileńskiego bez względu na przyna- 

leżność organizacyjną i poglądy poliłycz 

ne. Również ulice przyległe do placu zaj 

mowała przybywająca publiczność. 

Wokół trybuny ustawiły się licznie 

przybyłe z transparentami organizacje. | 

W kilku miejscach placu zainstalowano 

potężne megafony, a fragmenty z prze- 

biegu wiecu były fransmitowane przez 

rozgłośnię wileńską Polskiego Radia. 
Wiec zagaił dyr. Barański, który rzucił 

w swej mowie zebranym tłumom pytanie: 

„Czy może być jakakolwiek wątpliwość, 

że musi być nam zwrócona ziemia za 

Olzą?". 

W odpowiedzi na to z ust wieloty- 

sięcznego tłumu zebranych wyrwały się 

okrzyki: „Śląsk Zaolzański musi być włą- 
czony do Polski”, „Niech żyją bracia z za 

Olzy”, „Za Olzę na Czechów”, 

Następny mówca p. Stubiedo zwrócił 
się do zebranych ze słowami: 

„Karnie stoimy w szeregach zbiorowej 
pracy ku chwale Najjaśniejszej Rzeczypospo 

litej, czerpiąc siły i myśli twórcze ze wska 
zań, pozostawionych w testamencie przez 

Syna ziemi wileńskiej Wielkiego Marszałka 

Lecz szeregi nasze — niepełne. Oto nie wi 

dzimy wśród siebie braci z za Olzy — oto 

w naszych trudach około budowy Ojezyzny 

brak ich rąk. Ręce Polaków z za Olzy wy- 

ciągają się do Macierzy. My, nasze dłonie 

podajemy naszym braciom, a jeśli zajdzie 

potrzeba — dłonie zbrojne”. 

Wśród niemilknących oklasków mówca 

wzniósł okrzyk na cześć Pana Prezydenta 

Rzeczypospoliłej i Marszałka Śmigłego 

Rydza, który zebrani gromko powłórzyli. 

W tym momencie został odegrany hymn 

narodowy. 

Z olei red. Łochtin przypomniał ze- 

branym historię zagrabienia Śląska Cie. 

szyńskiego przez Czechów oraz 20-letnie 
z uciskiem 

czeskim. Dodał, że są takie chwile w ży- 

ciu narodu, kiedy naród musi być jedną 
myślą, jedną wolą i jedną ręką, I że taki 
właśnie momenł jest obecnie. Żądanie, že 
Śląsk Zaołzański musi być w Polsce, po< 
winno słać się fakłem. 

W imieniu robotników wileńskich prze 

mawiał pan Kossaczewski, prezes okręgu 

wileńskiego ZPZŹ, który podkreślił, że 
polscy robotnicy i górnicy w Karwinie 

pierwsi rozpoczęli walkę o przyłączenia 

tych ziem do Polski. Niech głos dalekie+ 

go Wilna dosięgnie naszych braci. „Wy 

trwajcie w walce o słuszną sprawę wspól- 
nej ojczyzny”. 

Przemówienia wszystkich mówców by+ 

ły przerywane spontanicznymi okrzykami 

„Niech żyją Polacy za Olzą”, „Niech żyje 

nasza armia”, „Precz z komunizmem cze- 

skim', „Ziemie zaolzańskie muszą być 
przyłączone do Macierzy" itp. 

Na zakończenie wiecu prezes wiłeń- 

skiego oddziału Towarzystwa Pomocy Po- 

łonii Zagranicznej, red. Ostrowski, od- 
czytał rezolucję, w której zebrani na wiecu 

zwracają się do Rządu Najjaśniejszej Rze- 
czypospolitej Polskiej z wezwaniem, aby 
dołożył wszystkich sił, by w tej przeło- 
mowej chwili Śląsk Zaolzański, wydarty 
nam zdradziecko, został włączony do 
Polski. 

Mieszkańcy Wilna przesyłają z północ 
nego krańca Polski pozdrowienia roda- 
kom zaolzańskim i wyrażają wiarę, że już 
dni najbliższe przyniosą im radość wspól- 

nego z nami państwowego bytowania. 
Rezolucję przyjęli zebrani niemilkną- 

cymi okrzykami i oklaskami. 8 
Zamykając wiec manifestacyjny, dyr. 

Barański powiedział, że w tej sprawie do- 
tychczas miało głos społeczeństwo, teraz 
ma Rząd Rzeczypospoliłej, a jeśli zajdzie 
potrzeba, fo głos będzie miała nasza Aru 
mia. Po czym zebrani po wzniesieniu 
okrzyków na cześć Pana Prezydenła R. P. 
i Marszałka Śmigłego Rydza odśpiewali 
hymn narodowy. 

ZA S S IE NS TCO TIE TTT EST 

udziat w pochodzie haskim, jako w 

mieście, gdzie stale zamieszkuje kró- 

lowa. Bajecznie barwne grupy czarno 

włosych, ciemnoskórych — od żółtej 

do ciemno-bronzowej — smukłych 

przeważnie i ładnych kobiet i męż- 

czyzn, szły lekkim, cichym — bo 

przeważnie boso krokiem, w 

swoich egzotycznych strojach. Lśni 

ły wspaniałe hafty i srebrne, iskrzy 

ły się drogie kamienie, olšniewaly 

Śnieżno białe szaty. Na jednym z wo 

zów grała na dziwnych instrumen- 

tach orkiestra malajska, jakąś dziw- 

ną, smęiną pieśń, — na drugim wie 

ziono pod parasolem — może nawet 

prawdziwą egzotyczną księżniczkę. 

Ciekawie wyglądali „zbieracze ryżu 

w różnokolorowych, króciutkich ub- 

raniach i charakterystycznych, zna- 

nych z obrazków, stożkowatych kape 
luszach. Na długich bambusach dźwi 

gali oni worki z ryżem. Pochód prze 
defilował przed rodziną królewską, 

usadowioną na trybunie przed Pała- 

Hadze szły setki przedstawicieli roz 
maitych zawodów w barwnych stro- 
jach z emblematami pracy. Odbył się 
koncert 2000 śpiewaków przed pała- 
cem królewskim; dn. 8 bm. spusz- 
czono na wodę nowy okręt „Oranie*, 
ochrzczony przez królowę itd. itd. — 
Od rana do nocy przez tydzień ca 
ły składano hołdy. Podziwiać trzeba 
było wytrwałość królowej, która chy 
ba musiała w końcu doznać jakiegoś 
kurczu prawej ręki, którą bez końca 
pozdrawiała niezliczone tłumy. hoł- 
dujących. 

A tłumy bawiły się -po swojemu, 
To jest waliły ulicami, robiąc jak 
największy tłok, krzyczały, ile im 
płuca starczyły, do późnej nocy, aż 

łóżek, i przesiadywały godzinami w 
pustych zwykle restauracjach i ka. 
wiarniach przy piwie i filiżance ka- 
wy. Bo Holendrzy są oszczędni, na- 
wet jubileusz królowej nie wytrąci     cem Pokoju. 

Dn. 6 września królowa udała się 
do Amsterdamu, wspaniale udekoro- 
wanego, tonącego w kwiatach i spra 
wiającego, wieczorem zwłaszcza, baj 
kowe wprost wrażenie dzięki swojej 
iluminacji. W Amsterdamie odbyło 
się dn. 6 bm. w Nieuve Kerk uroczy 
ste nabożeństwo, na którym był obec 
ny rząd, dwór, korpus dyplomatycz- 
ny i tłumy wybranych. Po nabożeńst 

wie składało hołd królowej 11 pro- 
wincyj Holandii europejskiej. Jak i w 

ich z równowagi i nie wydadzą wię- 
cej niż zwykle. Zresztą wykosztowali 
Się na dekoracje aż nadto. Wyobra 
żam sobie, ile pieniędzy pochłonąć 
musiały te wspaniałe ilumiacje, jak 
np. nad Mozą w Rotterdamie, gdzie 
rzeka cała zamieniona była w jedno 
morze ognia i nad wszystkim a. 

óry, na tle czarnego 1 > 

Mainz herbu królowej „Je 
maintiendrai“. =   konna policja musiała zapędzać je do ^ 

gą 

# 

 



                    

4 „KURIER“ [4578], 

1.418,954 milionėw kosztowała 
"Wojna Światowa 
lie pochłonie mowa pożoga wojenna? 

Šwlat słol dziś znowu w obliczu nie- 
bezpieczeństwa długotrwałej I rujnującej 
wojny światowej. Koszt zbrojeń współ- 
czesnych wzrasta z godziny na godzinę, 
ponieważ sprzęt wojenny staje się coraz 
bardziej skomplikowany, coraz bardziej 
droższy. Koszt wojny również rośnie w 
хемтотут tempie. Nowa przyszła wojna 

Wojna 

1i 2 wojna śląska (1740—32 i 1744—45) 
Siedmioletnia wojna [1756—62) 
Wejny Napoleońskie (1805—10) 
Wojny Napoleońskie (1806—07) 
Wojny Napoleońskie 
Wojna rosyjsko-turecka (1828] 
Wojna krymska [1853—56) 
Wojna włoska [1859] 
Wojna prusko-ausfr. [1866] 
'Wejna prusko-austr. 
Wojna prusko-franc. (1870—74] 
Wojna prusko-franc. 
Wojna rosyjsko-turecka (1877—78) 
Wojna rosyjsko-furecka 
Wojna rosyjsko-jap. [1904—05) 
Wojna rosyjsko-jap. 

j będzie najbardziej kosztowna ze wszyst- 
a jgotychczasowych. Oby do niej nie 

о! я 

Poniższe zestawienie kosztów najważ- 
niejszych wojen od połowy XIil wieku ilu- 
struje wzrost wydatków, ponoszonych 
przez państwa wojujące: 

Państwo Wysokość kosztów 
uczestniczące wojennych: 

Prusy 265.2 mil tal 
Prusy 176.2 mil tal 
Francja 168.8 mil tal 
Prusy 96.9 mil tal 
Anglia 831.5 mil funt szterl. 
Rosja 190 mil tal 
Francja 3.200 mil mar niem. 
Francja 508 mil mar niem. 
Austria 320 mil mar niem. 
Prusy 480 mil mar niem. 
Prusy 2.700 mil mar niem. 
Francja 7.892 mil mar niem. 
Rosja 3.440 mi! mar niem. 
Turcja 1.720 mil mar niem. 
Rosja 2.900 mil mar niem. 
Japonia 2.500 mil mar niem. 

TEST INIT GEIPIIISSS 

Rozbudowa policji i więzień w Palestynie 
' STAMBUŁ, (PAT). Jak donoszą z Jero- , mi rozruchami. Na 5.446.000 funtów szter- 

zolimy, bieżący budżet Palestyny zawiera lingėw całego budżefu kraju, 
olbrzymie sumy, przeznaczone na bezpie 
czeństwo publiczne w związku z obecny- 

ÓW przeszło 
1 milion funtów szterlingów wyasygnowa- 
no na departament policji i więzień. 

Biżuteria wartości 5 miln. 
kupiona za cenę szkiełek 

RZYM (Pat). Policja włoska aresztowała ! samolotu pasażerskiego, który rozbił się w 
w Neapolu dwuch osobników, przy których 
w czasie rewizji znaleziono  wspa- 
niałą kolekcją biżuterii wartości przeszło 5 
milionów franków. W czasie śledztwa oka 
zało się, iż zatrzymani za neiwielką opłatą wy 
łudziń od nieświadomych rzeczy  wieśnia- 

ków całą kolekcję biżuterii, którą wieśniacy 

€i znaleźli niedawno na miejscu katastrofy 

czasie drogi powrotnej z Tirany, wioząe goś 
el ze Ślubu króla Albanii Zogu. Wśród 19 
ofiar katastrofy znalazł się wówczas przed 
stawiciel paryskiego domu jubilerskiego, któ 
ry wiózł kolekcję biżuterii wartości 10 mi 
lionėw franków. Z kolekcji tej król Zogu 
wybrał piękniejsze okazy na prezent ślubny 
dla swej małżonki. 

WRERESTKAA OO AMSREKE SIS T S ENNTEE TIA SEO TTC 

Blisko 2 miliony porad udnie 
lekarze domowi w ciąga miesłąca 

Działalność lecznicza wszystkich ubezpie 

ezalni społecznych na terenie całego kraju 

w maju r. b. wyrażła się w liczbach nastę- 

pująco: : 
Lekarze wszystkich ubezpieczałni udzieli 

ki w tym czasie ogółem 1.835.300 porad, z 

czego lekarze domowi 1.335.000 i lekarze spe 

<ejałiści 500.00. Leków i środków opatrunko 
wych wydano ogółem 2.063.000. Е 

Leczenie fizykalne w zakładach własnych 

ubezpieczalni społecznych (naświetlania lam 

pą kwarcową ,diatermia, kąpiele słoneczne 

Hp.) wyrażało się liczbą 187.600 zabiegów. W 

zakresie zabiegów rentgenologicznych doko 

nano 50.000 prześwietleń i zdjęć rentgenolo 

gicznych. Wreszcie zabiegów dentystycznych 

przeprowadzono w ciągu znaja r. b. łącznie 

142.600. 

Pragowaik zWwolaiosy £ pracy 
winien otrzynać Świadectwo 

W myśl ustawy pracodawca obowiązany 

Wynik zbiórki ulicznej 
na niewidomych 

Po obliczeniu zawartości wszystkich pu- 

szek stwierdzono w łącznej sumie kwotę 

1748 zł 73 gr (tysiąc siedemset czterdzieści 

csiem złotych 73 gr.). Połowę powyższej su 

my w kwocie 874 zł 37 gr (osiemset siedem 

dziesiąt cztery złote 37 gr.) przekazano wi- 

leńskiemu Kuratorium nad  Ociemniałymi, 

druga połowa zostanie użyta na potrzeby nie 
widomych, zostających pod opieką Tow. O- 

pieki nad Ociemniałymi w Laskach i oddzia 

zamknięciu rachunków. 

Tow. Opieki nad Ociemniałymi wyraża 

najgorętszą wdzięczność wszystkim, którzy 

przyczynili się do tak pomyślnego przebiegu 

zbiórki, a w szczególności J. E. ks. Arcybi- 

skupowi Metropolicie Romuałdowi Jałbrzy- 

kowskiemu, Prześwietnej Kurii Metropolitni 

nej oraz Przewielebnemu  Duchowieństwn, 

również Władzom Rządowym i Samorządo 

wym. 

Najserdeczniej dziękujemy prasie za tak   jest na żądanie pracownika zwrócić mu na 

tychmiast wszystkie świadectwa, znajdujące 
się u niego w przechowaniu. Ponadto pra 

codawca obowiązany jest na żądanie pra- 

cownika wydać mu niezwłocznie, a w każ 

dym razie nie później niż w ciągu miesiąca 

od daty żądania świadectwa o czasie trwa- 

nia pracy i rodzaju zatrudnienia. Pracodaw 

cy nie wolno umieszczać w świadectwie żad 

nych uwag, mogących utrudnić pracowniko 

wi uzyskanie nowego stanowiska. 

Identyczny przepis zawiera ustawa doty 

cząca robotników, z tym, że robotnik wi 

nien otrzymać świadectwo natychmiast. 

Zauważyć należy, że świadectwo wino 
mieć brzmienie czysto informacyjne. Jeśli 

up. pracownik zwolniony został wskutek 

popełnienia kradzieży u pracodawcy i za 

czyn ten skazany został prawomocnym wyro 

kiem sądowym, pracodawcy nie wolno o fa 
kcie tym uczynić w świrdectwie żadnej 

wzmianki, 

POKOJE 
TANIE CZYSTE I CICHE 

W HOTELU ROYAL 

Warszawa Chmielna 81 

Dia pp. czytelników „Kurjera Wiłeńsk,” 

15% rabato 

     

  

gorliwą propagandę sprawy niewidomych, za 

pomoc zaś w pracy zbiórkowej dziękujamy 

organizacjom katolickim, przede wszystk m 

luventus Christiana, która z ogromną ofiar 

nošcią i oddaniem ponosiła wszelkie trudy 

pracy biurowej, organizacyjnej i kwesta:- 

skiej, następnie Stowarzyszeniu Pań św. W'n 

centego a Paulo, które wydatnie przyczyni 

ło się do obsadzenia punktów kwestarskich, 

także poszczególnym kołom Akcji Katolic- 

kiej, Sodalicji Ostrobramskiej i innym Soda 

licjom, wszystkim ludziom przyjaznym i ży 

czliwym, od kótrych tak wiele doznaliśmy 

pomocy, wszystkim ofiarodawcom, ponadto 

zaś wszystkim, którzy opiekowali się kwe- 

stą przez swe modlitwy. 

s. Maria Krzysztofa Umiastowska 

delegatka Tow. Opieki nad Ociemniałymi. 
220045 

Odsawiedz' Refakc|i 
P. A. B-t. Świsłocz. Prosimy o treściwe 

wyliczenie konkretnych zarzutów. Artykuł 

taki zamieścimy chętnie. 

P. Zygmunt Lisiecki, Zamieszczamy w 

skróceniu. 

P. Metody Szuszkiewicz. Dziękujemy. W 

tece. Wykorzystamy, jeżeli miejsce pozwoli. 

P. J. B. Wojstom. Chętnie wykorzystamy 
treściwe i aktualne wiadomości. Za nadesła   ną dziękujemy, 

ła tegoż Towarzystwa w Wiłnie (Patronat). / 
Szczegółowe sprawozdanie z całości kwesty ` 

zostanie podane do ogólnej wiadomości p” | 

WYDATKI PAŃSTW NA WOJNĘ 
ŚWIATOWĄ. 

Wszelkie obliczenia, jakie w latach 

1909—1914 snuli fachowcy na femaf kosz 

tów przyszłej wojny, okazały się w świet- 

le rzeczywistości o wiele za niskie. Niki 

bowiem nie brał pod uwagę tak znacznej 

długotrwałej tej wojny oraz wprowadze- 

nia tylu sił żywych i materialnych. 

Na ogólną sumę 782,2 miliardów mk 

niem. wydafków przypada na: 
1] państwa centralne (254,8 miliard. 

mk): 
Niemcy 158.7, Austro-Węgry 86.7, 

Turcja 6.0, Bułgaria 3,4. 
2) Państwa sprzymierzone (527.4 miliar 

mkj: 
Wielka Bryiania 148,4, Francja 401.9, 

St. Zjedn. Am. Pół. 95,0, Rosja 94,9, Ita- 

№ 51,7, Rumunia 6,7, Belgia 4,8, Serbia 
1.7, Grecja 1,1, Japonia 10,1, Ang. kolo- 

nie 8,8; pozostałe państw. sprzym. 

1 stowarz. 2,1. 
Również wcale duże wydatki „wojen- 

ne* ponosiły niektóre państwa neutralne. 

Dość wspomnieć, że np. Szwajcaria na sa- 
me tylko zmobilizowanie i gotowość wo- 

jenną swej siły zbrojnej wydała 1312 mi- 
lionów franków. 

Ogólnie biorąc właściwie wydatki wo- 

jenne Niemiec w wojnie światowej wyno- 
siły średnio dziennie — 101,6 milion., na 
godz. — 4,2 milion. mk, na m'nutę 1.000 

mk, a na sekundę — 1,200 mk. 
Jeżeli do właściwych wydatków ogól- 

nych dodać jeszcze wszystkie inne po- 

chodne [bez strat gospodarstwa narodo- 

wego) — fo wcałe nie fantastycznie 

brzmią podane przez Amerykanina Bo- 

garł'a cyfry ogólnych kosztów wołennvch 

wojny światowej na 1 bilion, 418 miliar- 

dów i 954 milionów mk. 

Reczywiście dla wojny pofrzeba prze 

de wszystkim trzech rzeczy. fj. pieniędzy, 

Bismark. 

Ministerstwo 
i WARSZAWA, (PAT). Е 

Wojskowych podaje do wiado- | Spraw Woj я & gród 
mości poborowych z 

boy z cenzuseln — tegorocznych 

maturzystów, którzy w bieżącym roku by- 

li powoływani do odbycia służby pracy, 

nie wszyscy będą powołani w bieżącym 

Policja aresztowała 

Onegdaj wieczorem dokonano w Wił- 

nie zuchwałego rabunku, którego ofiarą 
padła p. G. Szterenszusowa, zam. przy 

ul. Kwiatowej 4, właścicielka dużego kie 

pu mącznego przy ul. Wszystkich Świę- 

tych. 3 

Po zamknięciu sklepu p. Sz. wraceta 

do domu, mając-ze sobą w torebce ok. 

1000 zł (jak inni mówią do 3 tys zł). 
Gdy Szterenszusowa znałazła się przy 

wejściu do klatki schodowej, prowadzą- 

cej do jej mieszkania, zbliżył się do niej 
fakiś nieznajomy, który zręcznym ruchem 
wyrwał z jej ręki torebkę z pieniędzmi 

I rzucił się do ucieczki, 

  
pieniedzy | pieniędzy, jak to powiedział | 

Samoloty japońskie przed chwilą zbombardowały siację kolejową Kiang, 

z bomb trafiła w pociąg, który stanął w płomieniach. Reporter uchwycił ten moment 

4.842 milionów. papierosów 
нра оу W roku b'eżącja 
Poprawa sytuacji gospodarczej w kraju 

wpłynęła również na wzrost zbytu papiero 

sów. W ciągu pierwszych 7 miesięcy r. b, 

sprzedano bowiem na terenie całej Polski 

4.842 miln. sztuk papierosów, podczas gdy 

w analogicznym okresie ub. r. zbyt papiero 

sów wyniósł 4.073 miłn. sztuk. 

Zauważyć przy tym należy, że wzrost k-n 

sumcji papierosów zauważyć się dał we 

wszystkich dzielnicach kraju. Na terenie wo 

jewództw centralnych sprzedano w okresie 

od stycznia do sierpnia r. b. 2.169 miłn. sztuk 

papierosów wobec 1.754 mi!n. sztuk w tvm 

samym czasie ub. r. na terenie woj. zachod 

nich 1.194 miłn. (1.88 miln.), w woj. połui 

niowych 1.139 miln. (956 miłn.), oraz na te 

renie województw wschodnich zbyt papiero 

sów osiągnął w 7-miu miesiącach r. b. 340 

miln. sztuk papierosów, podezas gdy w ama 

logicznym okresie ub. r. sprzedano ogółem 

275 miln. sztuk papierosów. 

Mysz w butelce 
z winem reń<s' im 

Do komisariatu p. p. w Warszawie 
zgłosił się Stefan Rościk (Elektryczna 1] 
I pokaze! butelkę wina reńskiego z roz- 
lewni B-! Rago a zakupioną w f-mie Jac- 
kowicz (Tamka róg Cichej], w której pły- 
wała zdechła mysz. 

A Aa Kaas 

Teatr m. NA POHULANCE 

Dziś o aodz. R wiecz. 

so W IEGKELA*5 

0b e$ Pieniężny w Polsce wsrósł 
o 152 miliony złotych 

Ogólny obieg pieniężny w Połsce na dzień 

31 sierpnia r. b. osiągnął 1.598.3 miln. zło 

tych, gdy ma 31 sierpnia ub. r. wynosił 

1.465.7 milm. zł. Tak więc w ciągu roku о- 

bieg pieniężny wzrósł © 132.6 miln. zł. 

Obieg biletów bankowych zwiększył się z 

1020.8 miln. w końcu sierpnia 1937 r. do 

1.149.2 miln. zł na 31 sierpnia rb., a bilonu 

& 444.9 miln. do 4491 miln zł, przy tym obieg 

bilonu srebrnego wzrósł z 359.9 miln. do 363 

miln., a innego z 85 miłn. do 86.1 miln. zł. 
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reprodukujemy: 

roku do odbycia zasadniczej służby woj- 
skowej. Natomiast będzie im przysługi- 
wało przy równych warunkach wykształce 
nia z poborowymi z cenzusem starszych 
roczników — pierwszeństwo przy ubiega- 
niu się o wcielenie do szeregów wojsko- 

wych w bieżącym roku. 

groźnego 0„ryszka 
Nieudane obrabowanie kupcowej 

| Obrabowana podniosła alarm. Znajdu- 
' jący się w pobliżu policjant zaczął ścigać 
opryszka. 

Pogoń trwała kilkanaście minut. Po- 
licjant dopadł opryszka na uł. Kolejowej 
I dostarczył go do komisariatu, gdzie ten 
podał się za niejakiego Michała Guryna. 

Podczas rewizji znaleziono przy nim zra- 
bowaną torebkę z gotówką, którą zwró- 
cono poszkodowanej. Guryna osadzono 
w areszcie. Zachodzi przypuszczenie, że 

„byt on sprawcą zuchwałego napadu na 
Helenę Ruszczyc w pobliżu przejazdu 
jaa. o czym już donieśliśmy. 

(e). 

ŻART NA STRONIE 

Kandydat na agenta 
'potz'owego 

Dwie panie, zastanawiają się nad łosem 

swych synów i tak sobie gwarzą: 

— No i cóż? Czy Jasio maturę złożył? 

— Złożył moja paniusieńko, nawet z dob 

rym wynikiem, Ostatnio obserwuję go i my 

ślę, że chory. „Jakości” stracił apetyt. Nie 
chce jadać obiadów, Zrana wypija szklankę 
herbaty i mówi, że to wystarczy na saly 

dzień. Obecnie stara się o posadę na pocz- 

cie. 

Na to Pani Barbołeska — Paniusienko, 

wstręt do obiadów jest szczęściem dla Ja- 

sial Napewno zostanie przyjęty na agenta 

pocztowego. Dyrekcja poczty chętnie zatnud 

nia ludzi ze średnim wykszłałceniem, zwłasz 

cza takich, którzy mogą żyć bez obiadów. 

Z poborów agenta i tak synek pani obiadów 

jadać nie będzie. Chybaby szczęście sprzyja 

ło i został przyjęty: na listonosza. Listono- 

szowi płacą znacznie więcej. Ale mocno wąt 

pię, żeby Jaś został przyjęty. Kandydaci na li 

stonoszów muszą mieć cenzus: szkoły pow- 

szechnej, a syn Pani ma gimnazjalną maty 

rę. 

Po rozmowie z przyjaciółką Pani Gawro 

lińska uradowana wróciła do domu. Tego 

dnia już nie zmuszała Jasia do jedzenia о- 

biadu. Cały dzień myślała, szepcąc do siebie: 

jak to dobrze, że Jaś pójdzie po linii wro 

dzonych zdolności”. P. D. 

W REDAKCJI. 

— Przyniosłam wiersze napisane przea 

mego męża. Jest prawnikiem. Czy mają ja 

kąś wartość? 

— Taką mniej więcej, jak kontrakt naj 

mu napisany przez poetę. 

W SZKOLE. 

Nauczyciel wyjaśnia uczniom co to są no 

madzi i w jakich warumkach żyją. Nazajutrz 

zadaje pytanie Józiowi: 

— Powiedz, co wiesz o nomadach? 

— Nomadzi te ludzie, którzy mie mogą 

nigdzie miejsca zagrzać. 

'W RESTAURACJI. 

— Panie starszy, omylił się pan w rachun 

ku. 

— Czyżby? 

— Tak. Doliczyi pan datę, a dzisiaj max   
na odcinku kolejowym Peipi 

my nie trzeciego, lecz drugiego. 

Zbhbornkardowauwuy pociąg 

—Hanxou. Jedna 

na kliszy fotograficznej, kłórą 

S iki RCEZOZEETZETZRY Y AE OKREREZRECSCA 

Uwaga poborowi z cenzusem ! 
Nie wszyscy będą powałani do służby wo'skoweį 

Dzień Konia w Wilnie 
19 września rb., o godz. 18 w lokalu 

Wydziału Powiatowego w Wilnie przy ul. 
Wileńskiej odbyła się odprawa, na której 

ustalono „Dzień konia” na 2 paździemi- 

ka rb. Odprawę prowadził mjr Suszyński, 

w odprawie wzięli udział oficerowie, 

przedstawiciele wszystkich pułków gami- 
zonu wileńskiego. 

Tegoroczny program „Dnia konia” 

ułożono w następujący sposób: 1) kon- 

kurs hippiczny dla osób cywilnych i woj 

skowych, 2) pokaz zaprzęgów wojsko- 

wych, 3) konkurs zaprzęgów cywilnych, 
4) konkurs dorożek konnych i 5) konkurs 

kucia koni przez kowali cywiłnych. Ogól- 

na wysokość nagród wynosi ok. zł 1,000. 

Ponadto są nagrody w posłaci uprzęży 
i lejców. 

Impreza „Dnia konia” będzie urządzo 

na w bież. roku w niedzielę, ponieważ 
wieśniakom nejwięcej odpowiada dzień 

świąteczny, jako wolny od pracy. 
Cały program „Dnia konia” zostanie 

wykonany w obrębie koszar ułańskich 
przy rynku Kalwaryjskim. 

W przeddzień odbędzie się pochód 

pojazdów, poprzedzony plutonem tręba- 
czy, który przemaszeruje przez główne 

| ulice miasta, # 
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„KURJER” (4578). 

Wybory do Zgromadzeń Okręgowych 
w woj. nowogieÓcdzikisn 

W nowogródzkim Dzienaiku Woje- 
wódzkim ukazało się zarządzenie woje- 
wody nowogródzkiego o wyborach do 
Zgromadzeń Okręgowych w Okręgach 

Wyborczych Nr Nr 50, 51, 52. 
_ Podajemy poniżej terminy zebrań orga 

nizacji, uprawnionych do wyboru delega- 
tów oraz ilość wybieranych przez nich 
delegatów. 

Teksty zawierają trzy pozycje: 
‚ ! = nazwę organizacji, dokonywują- 

cej wyboru, || 2. feska wyboru, I — 
Vošė delegaišw, 

OKRĘG WYBORCZY Nr 50 

Y siedzibą w Lidzie, obejmujący powiaty 
lidzki i wołożyński. 

I. Samorząd terytorialny. 

Rada Powiatowa w Lidzie — 30.X 
38 r. — 10. 

Rada Miejska w Lidzie — 30.IX. 38 r. 
SE 

Rada Gminna gm. Wawiórka — 23.1X 
38 v<>K 

Rada Gminna gm. Białohruda — 23.1X 
38 r. — 2. 

Rada Gminna gm. Zabłocie — 244X 
38 r. — 2. 

Rada Gminna gm. Raduń — 24.IX 38 
rr — & 

Rada Gminna gm. Žyrmuny — 25.X 
38 r. — 2. 

Rada Gminna gm. Ejszyszki — 25.X 
38 r. — 2. 

Rada Gminna gm. Lipniszki — 26.IX 

38 r. — 2. 
Rada Gminna gm. Sobotniki — 26.lX 

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

38 r. — 2. 

Rada Gminna gm. Bielica — 27.X. 38 

ъ — 2 
Rada Gminna gm. Werenów — 28.IX 

38 r. — 2. 
Rada Gminna gm. Bieniakonie — 28 

1X. 38 r. — 2. 

Rada Gminna gm. twie — 29.X. 38 r. 

— 2 
Rada Gminna gm. Lida — 294X. 38 r. 

— 2 
Rada Powiałowa w Wołożynie — 30 

IX. 38 r. — 6. ` A 

Rada Miejska w Wołożynie — 30.IX 

38 r. — 1. 

Rada Gminna gm. Zabrzezie — 23.IX 

38 г. — 2. 

Rada Gmiana gm. Wiszniew > 23.1X 

38 r. — 2. 

Rada Gminna gm. Traby — 244X. 38 r. 

— 2. 
Rada Gminna gm. Juraciszki — 25.IX 

38 r. — 2. 3 

Rada Gminna gm. Ługomowicze — 26 

IX. 38 r. — 2. 
Rada Gminna gm. Bakszty — 27.1X 

38 r. — 2. 

Rada Gminna gm. Iwłeniec — 29. х 

38 г. — 2. 
Rada Gminna gm. Wolma — 28.1X 

38 r — 1 ` 

Rada Gminna gm. Pierszaje — 24JX 

38 r. — 2. 

Rada Gminna gm. Wołożyn — 23.X 
38 r. — 2. 

H. Samorząd gospodarczy. 

1) Rada Izby Rolniczej w Wiłnie — 
28.IX. 38 r. — 8. ST 

2) Zebranie Plename Izby Przemysło- 
wo-Handlowej w Wilnie — 29.IX. 38 r. 

— 5. 
3) Zebranie plename |zby Rzemiešlni- 

czej w Nowogródku — 1.X, 38 r. — 5. 

Il. Organizacje zawodowe, 

4. Organizacje zawodowe pracowników 
fizycznych. ' 

1) Zebranie przedstawicieli zarządów 

podstawowych jednostek organizacyjnych 

związków zrzeszonych w Zjednoczeniu 

Polskich Związków Zawodowych z terenu 

powiatów lidzkiego i wołożyńskiego — 

1X. 38 r. — 1. 

2) Zebranie przedstawicieli zarządów 

Podstawowych jednostek organizacyjnych 

związków zrzeszonych w Związku Związ- 

ków Zawodowych z terenu powiatów lidz 

kiego i wołożyńskiego — 1.X. 38 r. — 1. 

2) Zebranie przedstawicieli zarządów 
Podstawowych jednostek organizacyjnych 

związków zrzeszonych w Stowarzyszeniu 
Związków Zawodowych z terenu powia- 

tów ty i wołożyńskiego — 1.X. 38 
iii 

AAAMAAŠAAAMAAAAAAAA AAA Е 

Teztr muzyczny „LUTAIA* | 
Występy JANINY KULCZYCKIEJ 

Dziś o godz. 8.15 

BAL W SAVOY'U 
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KWIAT HAWAJU 
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| 
į 

„Słeckiewicza. 

na ter. woj. wileńsk. i nowogr.). 

  

B. Organizacje zawodowe pracowników 

umysłowych, 

Zebranie przedstawicieli zarządów 

podstawowych jednostek organizacyjnych 

Związku Nauczycielstwa Polskiego z te- 

renu powiatów lidzkiego i wołożyńskiego 

— 1X. 38 r. — 2. 

OKRĘG WYBORCZY Nr 51 

1 siedzibą w Nowogródku, obejmujący 

powiaty nowogródzki, słonimski i szczu- 

<czyński. 

1. Samorząd teryforialny. 

Rada Powiatowa w Nowogródku — 

304X. 38 r. — 8. 
Rada Miejska w Nowogródku — 30 

IX. 38 r. — 2. 

Rada Miejska w Zdzięciole — 23.1X 

38 r. — 1. 

Rada Gminna gm. Dworzec — 23.IX 

38 r. — 2. 
Rada Gminna gm. Kuszelewo — 23.1X 

38 r. — 2. 

Rada Gminna gm. Zdzięcioł — 23.IX 

38 r. — 2. 

Rada Gminna gm. Lubcza — 24.X. 38 

r. — 2 
Rada Gminna gm. Szczorse — 24.IX 

38 r. — 1. 

Rada Gminna gm. Wsielub — 25.IX 
38 r. — 2. I 

Rada Gminna gm. Nowogródek — 25 
KYSGG TER SRG | 

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

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

Rada Gminna gm. Poczapów — 27.IX 
38 r. — 2.   Rada Gminna gm. Rajca — 28.1X. 38 

r. — 2 
{ 

  

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

Rada Powiałowa w Słonimie — 30.IX 

38 r. — 7. 
Rada Miejska w Słonimie — 30.1X. 38 

r. — 3. 
Rada Gminna gm. Kurylowicze — 23 

IX. 38 r. — 2. 
Rada Gminna gm. Dereczyn — 23.1X 

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

25.1X. 38 r. — 2. 
Rada Gminna gm. Roholna — 25.1X 

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

38 r. — 2. 

Rada Gminna gm. Kostrowicze — 24 

IX. 38 r. — 2. 
Rada Gminna gm. Stara-Wieš — 24.1X 

38 r. — 2. 
Rada Gminna gm. Szydłowicze — 26 

IX. 38 r. — 2. 

Rada Gmiana gm. Żyrowice — 26.1X 

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

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

38 r. — 2. 
Rada Gminna gm. Byteń — 29.1X. 38 

r. —2 
Rada Gminna gm. Dziewiątkowicze — 

29.1X. 38 r. — 2. 
Rada Powiałowa w Szczuczynie — 30 

IX. 38 r. — 6. 
Rada Gminna gm, Kamionka — 23.1X 

38 r. — 2. 
Rada Gminna gm. Szczuczyn — 23.1X 

38 r. — 2. 
Rada Gminna gm. Orla — 24.1X. 38 r. 

—2 
Rada Gmiana gm. Różanka — 24.1X 

38 r. — 2. 
  

Rada Gminna gm. Nowy-Dwór — 25 

IX. 38 r. — 2. 
Rada Gminna gm. Ostryna — 25.IX 

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

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

38 r. — 2. 
Rada Gminna gm. Lebioda — 27.X 

38 r. — 2. 
Rada Gminna gm. Żołudek — 27.X 

38 r. — 2. 

li. Samorząd gospodarczy. 

1) Rada lzby Rolniczej w Wilnie — 

28.1X. 38 r. — 11. 

2) Zebranie Plenarne lzby Przemysło- 

wo-Handlowej w Wilnie — 294X. 38 r 

— 7. 
3) Zebranie Izby Rzemiešlniczej w No 

wogródku. — 1.X. 38 r. — 7. 

IM. Orgenizacje zawodowe, 

A. Organizacje zawodowe pracowników 

fizycznych. 

Zebranie przedstawicieli zarządów pod 

sławowych jednostek organizacyjnych 

związków zrzeszonych w Związku Stowa- 

rzyszeń Zawodowych z terenu powiatów 

nowogródzkiego, słonimsciego i szczu- 

czyńskiego — 1.X. 38 r. — 2. 
Zarząd Związku Niższych Funkcjona- 

riuszy Państwowych w Nowogródku — 

1.X. 38 r — 1. 

B. Organizacje zawodowe pracowników 
umysłowych. 

Zebranie przedstawicieli zarządów pod 

stawowych jednostek organizacyjnych 

Związku Nauczycielstwa Połskiego z tere- 

nu powiatów nowogródzkiego, słonimskie 

go i szczuczyńskiego — 1.X. 38 r. — 2. 

  

Z działalności Wileńskiej Izby Rolniczej 
URZĘDNICZA MEGALOMANIA. 

A oto „kwiatek“ wpływu wychowaw- 
czego atmosfery panującej w Izbie Rol- 

Dla wyjaśnienia dodajemy, że P. Wi. 
Massalski, zasłużony i dobrze znany na- 

szym  sferom rolniczym  rolnik-praktyk 
„ośmielił się" — mówiąc stylem zamiesz- 
czonego niżej sprostowania, wydrukować 
w jednym z numerów „Tygodnika Rolni- 
czego'* artykuł pi. „Kasza ze Szwedami”, 
w którym zaawestionował słuszność kwa« 
lifikacji ogiera, dokonanej przez p. insp. 

Na fo otrzymał takie oto sprostowa- 
nie: (podkreślamy, że p. Steckiewicz wy- 
stępuje tu nie jako osoba prywatna, lecz 

jako przewodniczący Kom. Kw. Ogierów 

Do 

Redakcji „Tygodnika Rolulezego“ 

Wilno, Ofiarna 2. 

W załączeniu przesyłam do Wielce Sza- 
nownej Redakcji odpis listu mego do p. Wła 
dysława Massalskiego z duia 16 sierpnia rh. 
z Miadzioła i uprzejmie proszę Szanowną 
Redakcję o przedrukowanie go w całości, w 
najbliższym numerze poczytnego pisma W. 

Panów, gdyż p. Massalski do dnia dzisiej. 

szego nie wykonał żądanego od niego w za- 

lączonym pismie. 
Z poważaniem 

Przewodniczący Komisji 

JERZY STECKIEWICZ 

Miadzioł, dn. 16 VIII. 1938 r. 

Przewodniczący 

Komisji Kwalifikacyjnej Ogierów 

na terenie woj. Wileńskiego 

1 Nowogródzkiego 

Do 
Pana Władysława Massa'skicgo 

Wilno, Mickiewicza 15 m. 9. 

1) Wobec tego, że opisany w „rtykułe pod 

tytułem „post scriptum do mego artykułu, 

umieszczonym w Nr 29-30 „Tygednika Rol- 

niczego* z dnia 1 sierpnia 193% roku, wypa 

dek, który rzekomo miał miejsce z jednym 

z rolników — „po ogorzałej twarzy którego 

lały się łzy...*, niewiadomego nazwiska, bmie 

mia i miejsca zamieszkania, godzi w opinię 

Komisji, przewodniczącym której w roku 

ubiegłym byłem ja. jak również jestem ł 

w roku bieżącym, pod względem sumienne 

ge i fachowego wywiązywania się Komisji 

z powierzonych jej obowiązków, ŻĄ4D%4M 

ażeby Pan do dnia 29 sierpnia r. b. godz. 8 

podał pod adresem Wileūsko - Nowogrėda 

kiego Związku Hodowców Koni — Wiino, 

ul. Ofiarna 2 — imię, nazwisko, miejseo- 

wość i gminę zamieszkania rolnika „po ogo 

rzałej twarzy którego lały się łzy* z rezpa-   czy, że był zmuszony wykastrować ogiera 

Dane te są potrzebne mi dla dokładnego 

(Dokończenie ze str. 3). 

zbadania powodów pozostawienia ogiera, w 

roku ubiegłym, przez Komisję Kwalifikacyj 

uą, bez świadectwa _ & 

2) Również A 
szczegółowego zbadania aktów z licencji ogie 

rów z 1937 roku, oraz oryginalnego šwiadecl wa uznania, posiadanego przeż właścicieła 

ogiera, że twierdzenie w artykule pod tytu- 
Заа ой ze szwedami*, umieszezonym w 
Nr 27—28 „Tygodnika Rolniezego* z dnia 15 

lipca 1938 r., że niby ogier „Sęp*, Świa- 
dectwo uznania Nr 642, kat. III, stanowiący 
własność Miehała Szmigielskiego, zamieszka 
łego we wsi Nowe Huby, pow. postawskiego 
— został przez Komisję Kwalifikacyjną ob 
dzielony świadectwem uznania, w którym to 
śwładectwie w ruhryce „rasa* wpisano niby 
„mierzyn“, jest niezgodne z prawdą, gdyż w 
świadectwie uznania według terminologii u- 
stalonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Re 
form Rolnych, jest wpisano „krajowy“, czyli 
bez udowodnionego pochodzenia i według ty 
pu, który zdradzał w 1937 roku — bez cech 
pogrubienia i cech uszłachetnienia, 

Wobec tego ŻĄDAM RÓWNIEŻ, ażeby w 
terminie do dnia 29 sierpnia r. b. podał Pan 
w „Tygodniku Rolniczym* sprostowanie u- 
stępu, dotyczącego zakwalifikowania rzeko- 
mo przez Komisję Kwalifikacyjną w 1937 ro 
ku ogiera „Sęp”, w wydanym świadectwie 
uzuania, jako „mierzyna*, | 

OSTRZEGAM, ŻE W RAZIE NIEWYKO 
NANIA WYŻEJ ŻĄDANEGO W NAKAZA. 
NYM TERMINIE, ODPIS TEGO LISTU SKIE 
RUJĘ DO REDAKCJI „TYGODNIKA ROŁ- 
NICZEGO: I W OGÓE DO PRASY, SPRAWĘ 
zaś — na drogę właściwą, względnie będę 

     

   

  

uważał, że mam wolne pole dla dalszego 

działania. 

Jednocześnie powiadamiam, że wobec te 

sterstwo Rolnictwa | Reform Rolnych, w 
skład zaś Komisji wchodzi w charakterze 
członka przedstawiciel Ministerstwa Spraw 
Wojskowych — niniejszy list w odpisie przed 

kładam „do wiadomości* de Ministerstwa 

Rołnictwa 1 Reform Rolnych, Wydział Cho 

wu Kont i do Dowództwa Taborów i Szefo 

stwa Remontu Ministerstwa Spraw Wojsko 

wych przez Komisję Remontową Nr 1 i Kie 

rownictwa Remontu, oraz według niżej po- 

danego rozdzielnika I NA PRZYSZŁOŚĆ RA 

DZĘ PANU, W RAZIE ODWAŻANIA SIĘ 

ZABIERANIA GŁOSU W TAK SKOMPT. KO 

WANEJ, A W PRAKTYCE PANU WCALE 

NIEZNANEJ DZIEDZINIE, JAKĄ JEST HO 

DOWLA KONI, kierowanie tąže I okrešia- 

nie wartości użytkowej koni oraz typów — 

UNIKAĆ DEMAGOGII opartej na kilku prze 

czytanych prawdopodobnie przez Pana dzie 

łach i podręcznikach z dziedziny hodowli 

konł, oraz tendencyjnego przekręcania fak 

tów. 
Przewodniczący 

Komisji Kwalifikacyjnej Ogierów 

(7) JERZY STECKIEWICZ. 
‚ 

Nawiasem dodamy, že ten sam nil- 

mer „Tygodnika Rolniczego” zamieszcza 

list p. WI. Massalskiego, utrzymany w jak 

najbardziej kurtuazyjnej formie i wyjaś- 

niający dokładnie nazwiskami, miejsco- 
wościami i faktami, że jednak sprostowa- 

nie p. Steckiewicza nie ma racji. 

Wystarczy?... 

SRTTPYZEKE COTE RONCATO OEARZOPONZOZSOZOZE CA POBAZZCO 

NOWOGRÓDZKA 

Dlaczego taka różnica cen ? 
Od kilku już miesięcy ceny na wieprze | dze, powołane do nadzoru i regulowania 

słale spadają. W ub. poniedziałek za kilo 
wieprza żywej wagi płacono od 70 do 95 

gr. | tylko w jednym wypadku zapłacono 
po złołemu za kilogram wieprza, wažą- 

cego ponad 300 <g. Tymczasem ceny wy 
robów masarskich od lułego są te same, 

przecięinie od 2.40 do 3.20 zł kg. Po- 

wsłaje więc pyłanie, czym się motywuje 

taką różnicę w cenie, czyżby kosztami 

przetworu? Trudno jednak uwierzyć, aby 

wyrób kilograma kiełbasy wraz z podai- 

kami kosztował aż 2.00 zł, czyli o 200 

proc. ponad wartość wieprza żywej wagi. 
Zresztą, nawet w Wilnie — nie mówiąc 
już o innych miastach — gdzie są więk- 

sze koszty dostawy i zbytu wieprzy, wę- 

dliny są tańsze niż w Nowogródku, W ub. 
roku pisaliśmy na łym miejscu, że w Słoip 

cach wędliny były tańsze prawie o 1 zł 
na kilogramie. Dziwnym więc jest, że wła   

cen, nie zajmą się tą sprawą, 

W obecnych warunkach, aby nie prze 

płacić masarniom, konsument ma jedyne 
wyjście: kupować wieprze bezpośrednio 
od rolnika. | tak też robią: Ale nie jest to 
właściwe i sprawiedliwe rozstrzygnięcie 
sprawy, tym bardziej, że znaczna część 
konsumentów mieszka w warunkach, unie- 
możliwiających nabywanie i przechowy- 
wanie mięsa w większej iłości, 

Nie mniejsza różnica w cenie jest i na 
mięsie wołowym. W jateach nowogródz- 
kich za kilo mięsa wołowego płaci się 
75 gr. Nałomiast większe gospodarstwa 
rolne urządzają się w ten sposób, że ku- 
pują na rynku woła lub krowę (jeżeli nie 

mają swojej na zbyciu) szlachiują i wy- 
pada im kilo mięsa najwyżej po 20 gr. 
a więc taniej niż kilo chleba w mieście- 

  

OKRĘG WYBORCZY Nr 52 
z siedzibą w Baranowiczach, obejmujący, 

powiaty: baranowicki, stołpecki I nie. 
świeski. 8 

I. Samorząd terytorialny. 

Rada Powiatowa w Baranowiczach — 

30.IX. 38 r. — 9. 
Rada Miejska w Baranowiczach — 30 

IX. 38 r. — 4. 
Rada Miejska w Lachowiczach — 28 

IX. 38 r. — 1. 
Rada Gminna gm. Dobromyśl — 27 

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

38 r. — 2. 
Rada Gminna gm. Kszywoszyn -— 26 

IX. 38 r. — 2. 
Rada Gminna gm. Ostrów — 26.X 

38 r — 2 
Rada Gminna gm. Lachowicze — 23 

IX. 38 r. — 2. 
Rada Gminna gm. Darowo — 23.IX 

38 r. — 2. 
Rada Gminna gm. Niedźwiedzice — 

*23.1X. 38 r. — 2. 
Rada Gminna gm. Horodyszcze — 24 

IX. 38 r. — 2. 
Rada Gminna gm. Mołczadź — 24.1X 

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

38 r. — 2. 
Rada Gminna gm. Wolna — 25.1X. 38 

r. — 2 
Rada Gminna gm. Nowa-Mysz — 25.IX 

38 r. — 2. 
Rada Powiatowa w Stołpcach — 30.IX 

38 r. — 5. 
Rada Miejska w Stołpcach — 30.X 

38 r. — 2. 
Rada Gminna gm. Turzec — 23.IX. 38 

r. — 2 
Rada Gminna gm. Mir — 23./X. 38 «. 

—2 
Rada Gminna gm. Żuchowicze — 24 

IX. 38 r — 2. 

Rada Gminna gm. Derewno — %1X 
38 r. — 2. 

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

Rada Gminna gm. Naliboki — 25.1X 
38 r. — 2. » 

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

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

Rada Powiatowa w Nieświeżu — 30 
1X. 38 r. — 6. 

Rada Miejska w Nieświeżu — 30.X 

38 r. — 2. 

Rada Miejska w Klecku — 23.IX, 38 
r. — 1. 

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

Rada Gminna gm. Howezna — 24./X 
38 r. — 2. 
2 Gminna gm. Kleck — 23,IX. 38 

. — 2. 
Rada Gminna gm. Hrycewicze — 25 

IX. 38 r. — 2. 
Rada Gminna gm. Siniawka — 25.X 

38 r. — 2. я 
Rada Gmiana gm. Lai — 26.IX. 38 r. 

— 2. 
Rada Gminna gm. Snów — 27.IX, 38 

r. — 2 

Rada Gminna gm. Zaostrowiecze — 

264X. 38 r. — 2. 

II. Samorząd gospodarczy. 
1) Rada Izby Rolniczej w Wilnie — 

28.IX. 38 r. — 10. 
2) Zebranie Plename Izby Przemysło- 
ek w Wilnie — 29.IX. 38 r. 

3) Zebranie Izby Rzemieślniczej w No“ 
wogródku — 1.X. 38 r. — 8. r 

cy 

I. Organizacje zawodowe. 

A. Organizacje zawodowe pracowników 
fizycznych. 

1) Zebranie przedstawicieli zarządów 

podstawowych jednostek organizacyjnych 
związków zrzeszonych w Zjednoczeniu 

Polskich Związków Zawodowych z terenu 

powiatów baranowickiego, stołpeckiego 
i nieświeskiego — 1.X. 38 r. — 4, 

2) Zebranie przedstawicieli zarządów 
podstawowych jednostek onganizacyjnych 
związków zrzeszonych w Związku Stowa- 

go ac z terenu powiatów 
arąnowickiego, stołpeckiego | nieśw; ać POWA, 2 go i niešwie- 

B. Organizacje zawodowe pracowników 
umysłowych, 

Zebranie przedstawicieli zarządów pod 
stawowych jednostek organizacyjnych 
Związku Nauczycielstwa Polskiego z tere- 
nu powiatów baranowickiego, słołpeckie- 
go i nieświeskiego — 1.X. 37 r. —3 

Hotel EUROPEJSKI 
м М ЛМ 

Plerwszorzędny — Ceny przystępne 

Telefony w pokojach. Winda osobowa 
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Tabela loterii p
 

13 dżleń ciągnienia 4-ej klasy 42 Loterii Państwowej 
11 il ciągnienie 

Główne wygrane 
Stała dzienna wygrana 5.000 

ZŁ padła na nr. 80828 

100.000 zł.: 92962 156318 
„50.000 zł.: 153023 : 
10.000 zł.: 18745 72658 20943 

B9652 121930 
5.000 zł.: 103374 131644 
2 tys. zł. padło na Nr. 2755 5501 
"38854 42541 45544 47465 60284 
27555 5501 88854 42541 45544 47465 

60284 76881 85835 95740 104324 
116599 149550 152466 159957 

Wygrane po 250 zł. 
„34 36 37 72 187 253 345 453 834 

57 89 991 1009 155 90 156 206 523 
39 54 96 706 18 805 941 2001 64 99 
178 365 68 74 619 603 74 792 3053 

133 202 44 393 506 12 79 605 77 
(175 90 815 984 50 4189 79 533 53 
729 705 23 63 97 888 5361 404 99 
608 7 744 832 37 6231 46 58 373 99 
414 37 70 723 49 726 837 97 912 36 
62 145 275 79 306 41 468 749 962 
8004 125 57 78 692 364 426 36 43 
49 756 604 14 39 64 772 817 963 5028 
121 484 47 900 74 79 791 839 922 
10041 177 281 33 541 710 21 816 59 
985 11061 98 120 253 48 69 360 540 
54 615 71 873 12084 200 54 543 85 
601 74 91 739 79 13182 208 72 336 
51 570 80 615 830 58 80 93 982 14016 
125 75 90 234 309 12 34 427 58 53 
m 581 57 602 34 47 72 7834 44 57 

15385 99 676 714 51 848 932 40 
16018 157 223 54 85 54 98 340 482 
734 836 52 911 44 70 17006 8 130 45 
242 375 400 621 721 91 80 926 18049 
56 155 240 428 57 747 83 057 915 18 
45 19016 43 63 420 39 38 59 594 568 
876 911 15 20131 203 59 660 77 583 
654 783 830 21056 328 67 403 20 54 
57 606 781 897 91 968 22077 258 58 
382 504 27 43 619 64 751 839 64 920 
82 23084 338 39 43 435 45 590 620 
808 937 24048 63 265 300 499 569 
607 923 63 79 25004 33 398 46 501 
67 674 93 711 18 88 77 871 94 26066 
106 55 312 430 78 549 59 93 601 72 
711 27044 280 462 754 875 28069 102 
972 765 711 46 986 29007 47 51 410 
624 47 837 29 95 30085 126 32 67 
404 82 540 93 063 31048 283 357 628 
54 886 32122 223 55 69 313 38 904 
39 629 900 33149 49 359 567 87 744 802 915 78 54 34147 17 218 308 65 
i 25 54 626 76 728 33 27 65 87 893 

35009 250 356 544 47 630 742 908 
36043 73 192 308 403 41 70 515 639 
712 25 946 37055 118 20 233 50 385 
489 514 658 64 776 88271 304 8 508 
11 635 834 63 972 39179 225 623 769 
868 70 914 36 40023 33 34 184 86 530 
683 91 725 844 942 50 88 41129 449 
529 663 789 803 42067 99 131 69 73 
76 207 421 39 65 69 87 532 745 920 
82 43036 83 126 249 64 344 564 793 
801 44008 141 229 503 16 35 76 600 
40 68 91 758 64 90 894 956 45137 52 
90 664 890 982 46070 100 18 54 227 
78 338 44 481 532 83 732 905 64 
47001 24 290 365 443 629 75 763 878 
82 48030 221 76 347 68 90 430 565 
75 98 661 719 805 28 961 49474 825 
41 63 83 909 50073 234 35 41 69 83 
91 685 941 51028 51 428 82 768 936 
58 52002 188 541 59 368 91 433 64 
90 528 72 758 806 18 53169 404 82 
511 18 30 603 79 715 29 816 97 98 

  

  

54041 862 422 599 638 740 42 826 
970 72 55123 42 55 222 325 721 848 
947 56013 64 132 78 94 208 886 538 
57 67136 265 301 471 560 77 755 817 

925 68 58164 414 31 40 73 99 601 63 
864 59104 15 201 352 401 541 740 854 
998 60072 76 77 104 15 37 81 264 79 
868 80 476 91 501 648 76 857 60 959 
89 61094 118 251 411 728 90 999 62055 
271 465 534 92 805 27 963 63074 78 
211 604 44 854 87 64007 93 428 588 
98 804 25 84 993 65202 16 29 307 78 
403 699 66021 205 95 315 45 434 37 
40 81 875 920 67070 512 332 53 554 
75 659 746 65 832 43 48 65 984 68008 
42 64 147 86 320 85 479 525 85 61 
604 798 807 

69073 149 253 323 458 635 89 
750 79 84 920 70039 39 178 212 
364 91 328 577 626 777 71068 113 
359 71 78 85 479 522 888 72038 
40 95 185 204 11 45 470 539 696 
855 73011 114 80 448 772 832 
74281 338 487 518 57 644 45 786 
826 900 66 94 75123 29 224 417 446 
589 98 619 64 835 76057 133 43 
51 86 258 67 97 403 3 529 715 879 
17174 362 563 789 983 78053 125 
314 464 579 762 63 79032 273 536 
639 875, 

80008 140 221 407 58 74 535 72 
630 961 81078 110 81 95 408 500 
57 711 808 62 82024 69 138 54 811 
540 634 760 85 886 83023 25 100 
83 273 325 39 94 484 541 56 793 
845 928 84079 107 26 82 279 312 
17 476 545 615 44 710 69 800 12 
917 20 85093 108 92 563 657 93 
704 86096 221 46 58 862 54 546 
762 839 58 60 86 931 87024 96 283 
623 70 71 707 41 846 79 958 88019 
197 162 84 284 315 442 582 664 
728 837 911 89206 366 592 723 822 
931 46. 

90195 285 555 80 633 851 962 
91961 126 95 314 488 625 68 707 
852 92190 325 459 93 657 716 
93055 154 241 52 315 61 472 501 
42 55 72 645 83 909 15 94020 68 
322 88 475 631 63 89 704 877 946 
95184 208 92 327 61 481 786 855 
988 98 96025 29 130 221 742 896 
920 97096 378 552 76 681 701 4 14 
819 83 924 99 98015 79 137 326 52 
837 53 933 91 99146 65 550 776 98 
865 100109 419 73 89 724 58 856 
101129 81 244 65 330 444 784 817 
26 34 964, 

102011 137 335 501 628 46 768 91 
904 68 81 103000 7 449 628 716 46 
966 92 104088 128 31 86 394 478 717 
28 105065 103 6 455 542 720 881 922 
106021 823 53 62 902 52 99 107109 49 
304 2 457 74 87 402 550 614 56 788 
951 76 108109 230 81 320 27 34 
420 24 728 871 921 77 109045 141 
233 41 348 455 546 806 920 53 64 
110122 41 856 111066 76 456 591 612 
702 34 54 907 23 36 62 112466 85 527 
704 24 839 900 113104 277 564 642 
825 984 114046 64 106 77 386 540 632 
972 857 91 115098 292 395 402 98 654 
703 832 926 93 116074 80 263 69 
341 71 524 662 721 59 856 902 40 
117100 42 264 82 360 474 584 630 84 
738 69 935 118111 278 460 840 65 906 
119258 419 54 527 63 833 79 120117 
258 302 571 650 63 787 874 901 
121033 85 104 15 27 335 90 527 718 
66 96 822 44 122083 103 19 35 211 
67 477 18 735 981 123131 53 201 3 
3222 579 91 714 896 922 81 124032 
780 952 125154 68 71 224 50 330 437 

wKURJER” (4578). 

47 778 885 126030 117 256 76 82 85 
317 58 473 512 38 673 84 738 836 53 
80 127025 169 477 560 618 85 756 830 
904 34 128016 430 56 541 65 715 18 
40 973 129063 117 26 306 75 420 77 
551 627 824 41 74 922, 
18094 138 46 206 96 433 25 46 

81 693 780 904 34 131061 160.519 
22 48 645 Р13 54 132069 95 981 
85 313 15 419 565 651 816 P1 95 902 
63 133066 146 312 11 50 483 99 801 
236 (4 134104 20€ 322 460 551 798 
550 18£427 599 £02 890 186110 255 
24 414 699 955 137076 184 462 563 
633 66 711 828 67 72 158050 24 173 
211 470 561 67 605 722 872 139150 
254 340 58 430 541 656 87 140209 
TT 471 97 612 744 970 93 141135 306 
427 39 540 869 928 132050 116 60 
886 505 14 697 528 87 143314 41 93 
456 765 903 14444079 135 36 385 
412 34 731 47 63 843 923 151007 52 
345 625 707 68 951 60 147007 101 3 
132 328 52 513 866 957 146056 156 
370 664 148037 41 386 512 636 90 
792 854 953 68 149155 366 411 19 
155 94 608 89 866 67 150000 70 211 
8652 501 72 96 771 820 72 151151 
227 388 434 48 72 90 550 619 60 806 
934 152019 51 77 178 321 401 651 
748 807 56 965 98 153096 163 230 
86 381 420 49 37 56 810 17 983 
154003 55 45 137 244 66 305 13 33 
423 47 82 83 456 651 819 21 155082 
93 122 309 85 434 68 659 822 54 
94 974 156053 183 419 40 518 26 600 
8 836 39 157070 125 261 403 5 788 
835 158173 229 24 31 493 555 807 
961 159019 208 52 482 708 865 979 

lll ciągnienie 

Główne wygrane 
Stała dzienna wygrana 20.000 

zł. padła na nr. 61463, 
50.000 zł.: 136541. 
15.000 zł.: 48016. 
10.000 zł.: 8984. 
5.000 zł. 37556 44784 68903 

107712 122228, 
2000 zł. 1653 11772 35475 68795 

69081 104835 140961 148323, 
1000 zł. 12070 14073 21272 

24284 26148 30283 36196 45550 
52768 59238 78192 94847 95333 
95816 96145 97687 100483 109764 
116410 116558 120126 130192 
131472 138023 141326 150807 
157429. 

Wygrane po 250 zł. 
142 309 506 46 62 609 861 1135 402 

2088 124 61 414 635 61 33000 561 667 
812 4015 100 607 767 5471 577 608 
707 869 80 6165 90 230 435 676 705 
22 7139 63 243 782 805 97 8047 393 
704 933 90 9440 67 82 642 10344 95 
11031 32 203 12150 297 389 680 13192 
996 14150 393 412 73 92 15085 104 
544 65 16004 153 02 202 359 851 
18040 544 74 90 92 702 862 980 
19014 244 407 572 618 824 32 20105 
254 347 560 625 21312 423 34 522 87 
T17 22087 614 39 46 23017 182 237 
530 798 24297 514 741 820 28 25392 
468 86 650 64 844 26327 510 904 
27027 171 87 268 456 565 28057 88 
421 824 29257 79 379 438 426 783 821 
30164 273 321 461 717 975 31329 496 
550 604 975 84 32184 372 547 5g 893 
33348 53 454 586 92 650 729 85 884 
34066 197 287 310 58 73 99 443 512 
25 631 875 35062 365 466, 638 884 
931 36185 51 278 303 61 9788 907 
37169 475 606 764 915 38169 278 428 
635 853 39086 705 849 64 

40287 319 423 764 91 41259 813 
437 96 42108 19 691 502 43124 43 80 
222 334 468 540 44243 304 39 54 400   750 45410 20 46053 143 548 941 47283 

720 855 48129 96 211 87 414 784 
49311 40 50014 58 282 354 82 756 76 
619 743 961 51014 321 90 823 81 
52095 479 85 53329 600 762 929 36 
66 54132 305 681 717 93 840 55030 
567 714 56185 377 82 96 667 97 988 
90 57496 586 58482 642 761 863 59159 
235 825 630 60026 91 96 464 564 
61009 37 40 354 629 842 944 52053 
221 321 439 634 63019 286 301 64109 
963 95323 772 66661 722 44 879 
829 67106 TT 584 635 79 702 952 
58080 542 712 69012 57 176 96 254 
478 152 70213 552 59 606 711 829 95 
71257 58 330 588 624 834 88 936 
72467 691 943 73220 522 88 699 724 
87 805 74050 153 238 580 624 60 

75055 261 491 514 76234 876 77002 
184 414 26 71 897 78030 709 79068 
156 694 785 80082 185 326 484 733 
71 81089 135 989 82066 74 76 219 14 
319 415 936 838501 20 77 852 84085 
248 82 478 574 85040 212 25 36 404 
86203 13 15 28 304 610 768 967 91 
97109 409 898 88013 239 421 74 532 
721 53 89508 542 823 921 90533 92 
91282 88 675 760 816 92089 355 93109 
41 756 721 23 977 94232 608 707 
95575 99 631 728 98 96118 970 97521 
735 98197 532 889 99039 247 53 326 
748 886 100131 687 717 865 101547 
85 766 102543 639 805 33 103019 49 
90 14 10 96 986 104251 57 408 517 

105259 438 56 970 106598 615 934 
48 107036 652 108471 931 109209 
359 409 29 54 109073 127 914 111252 
71 79 367 475 76 603 720 918 69 
112003 153 406 733 113148 291 359 
670 718 114027 636 94 115088 570 
858 910 25 116208 91 310 60 713 
949 76 119120 282 612 858 120290 
548 800 917 121118 285 495 657 877 
29 122036 629 123299 601 851 124334 
483 743 88 125059 63 273 559 735 906 
18 126581 682 735 59 851 70 127002 
83 155 227 886 128169 329 80 870 
900 4 56 129231 88 412 534 35 694 
736 180054 159 263 355 851 131256 
71 663 132159 648 786 900 30 133010 
20 92 235 322 63 134326 891 135716 
134037 434 542 729 137214 652 780 
842 92 969 138040 102 296 811 28 
529 55 899 189565 751 979 

140179 96 245 486 580 763 141092 
187 284 358 448 853 142083 175 221 
74 303 530 899 942 143275 389 52 71 
771 144027 518 76 669 785 858 009 30 
71 145289 448 72 574 724 816 146293 
147216 305 20 148483 758 842 149207 
341 495 739 874 

150372 579 729 810 31 36 151375 
404 743 152072 76 187 266 418 782 
864 153182 293 397 469 519 786 
154065 759 155201 591 671 711 813 
156108 856 157445 67 814 919 158414 
159112 2663 486 527 909 

iV ciągnienie 

Wygrane po 250 zł. 
169 220 312 416 674 872 1113 

464 91 580 685 856 2722 846 965 | 
3041 58 195 220 351 68 427 87 958 |716 134439 135283 503 627 

58 28445 761 977 29079 169 405 
623 30559 31809 608 99 914 32768 
816 73 33004 278 428 616 84316 
80 31 903 85108 246 71 811 421 
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244 317 509 903 72592 683 864 
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829 79163 285 93 482 815, 
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89 778 897 82279 545 83027 40 525 
636 67 814 96 84034 602 716 810 
971 85075 234 486 508 655 86151 
12 236 588 787 87085 696 819 
88002 139 89064 214 90198 489 
615 947 69 91410 598 746 75 69 
850 92153 352 692 823 82 93279 
330 453 638 746 94318 80 429 514 
60 702 40 95083 123 390 88 905 54 
85 96064 349 97156 63 378 968415 
41 571 772 84 945 99382 83 421 500 
985 100336 401 620 101645 745 82 
868 924 38 59 102117 495 877 
103021 23 428 905 104216 366 635 
790 105126 82 590 741 81 955 
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119014 142 362 90 776 111005 615 
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64 571 619 117275 482 85 556 714 960 
118078 99 126 373 440 691 119025 95 
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Wiadomości radlowo 

STARE I NOWE WILNO. 

W piątkowej radiowej pre- 

lekcji godz. 17.00 dr Tadeusz 
Turkowski omówi czasy Šnia- 

deckich 1 Mickiewicza. Słu: 
chacz będzie mógł wczuć się w 

panoramę starego Wilna wraz 

z» wszystkimi jej kulturalnymi 

aspektami. Zarówno temat jak 

i osoba prelegenta, doskonałe- 

go znawcy tamtych czasów 

gwarantować mogą pełne po- 

wodzenie tego odczytu. 

MISTRZ PADEREWSKI GRAĆ 

BĘDZIE PRZED  MIKROFO- 

NEM. 

Ignacy Paderewski grać bę 

dzie przed mikrofonem! Kon- | 

cert transmitowany zostanie 

do Polski, Wiadomość ta zele 

ktryzowała nie tylko spole- 

czeństwo polskie, ale słucha- 

czy całego Świata, z których 

większość nie miała do tej pory 

możności usłyszeć gry  Pade- 

rewskiego, jak tylko z płyt gra 

mofonowych.  Powtórzy się 

więc święto artystycznę z ro- 

ku 1932, kiedy to koncert mi 

strza transmitowany był z Pa 
ryża do Polski. 25 września o 

godz. 20.00 zasiądą znów ra- 

diosłuchacze przy głośnikach 

ze wzruszeniem, aby usłyszeć 

grę największego obecnie pia- 

nisty świata. 

TRANSMISJA Z TURYNU. 

Opery „Arlezianka*, 

22 września t. j. w czwar 

tek o godz. 21.02 rozgłośnie Poł 

skiego Radia rozpoczną trans 

misję ze studia radiowego w 
Turynie, skąd nadana zostanie 

oper w 3 akt. Francesko Chi- 

lei p. t. „Arlezianka” w wyko 

naniu najlepszych artystów 0 

perowych sceny włoskiej. 

  

OFICERSKIE 
ORAZ RÓŻNE OBUWIE 

są: sleganckie, mocne i tanie 

TYLKO Z PRACOWNI 
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Czciciele Wotana 
— Nigdy nie wyfrunę — zaprotestowała żywo 

Anka przysiadając na brzeżku krzesła. Nie mogłabym 

się rozstać ani z parkiem, ani z ciocią. Może dlatego, że 

wiem, że beze mnie ciocia nie dałaby sobie rady. Tak, 

tak, cioteczko — prawiła dalej podsuwając Johnkemu 

cukiernicę. — Ciocia gospodaruje w lesie, a ja w dom- 

ku, i ciocia teraz nawet nie wie, co przyniosłam z ku- 

chni. ы 
— Widział pan kiedy coś podobnego? — zwróci- 

ła się gajowa z udanym oburzeniem do gościa. — Ta 

koza naprawdę myšli, že bez niej nie potrafilabym się 

obejść. Jej się zdaje, że na sarość oślepłam już dosz- 

czętnie i nie widzę nic, nawet tego, co mi postawila 
pod nosem. 

— A, wlašnie, že nie widzi ciocia — klasnęla w 
ręce z uciechą Anka. — Najsmaczniejszego dania nie 
zauważyła ciocia wcale. O, proszę! 

Zręcznym ruchem odsłoniła stojący na środku 
stołu talerz i spod białej serwetki wyłonił się wspania- 
ły tort, przybrany bogato marcepanowymi ozdobami. 

— (o to? — zgorszyła się Gołąhkowa. — Tort? 
No, wie pan? To już zbytki. Wczoraj były ciastka, 
onegdaj pudło cukierków. Tak nie można przecież. 
Pan się rujnuje. 

— A mówiła pani, że Niemcy są tacy oszczędni —: 
uśmiechnął się dr Johnke. 

— Ma się rozumieć, że mówiłam. Zawsze tak bę- 
dę mówić. Ale to jest co innego. Ja pana nie uważałam 
i nigdy nie będę uważać za Niemca. 

Anka wprost nie posiadała się z uciechy, patrząc 

na zdziwione, krótkowzroczne oczy gościa, pozbawio- 
ne ochrony szkieł i mrugające teraz w bezradnym zdu- 
mieniu. Było widać, że jest zaskoczony nieoczekiwaną 
uwagą Gołąbkowej, że nie wie, jak ma na nią zarea- 
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gować. Spoglądał to na roześmianą Ankę, to na gajo- 
wą, która najspokojniej w świecie piła swoją herbatę 

— Któż więc ja jestem podług pani? — zagadnął 
wreszcie. 

— A któż by? Polak! — usłyszał kategoryczną 
odpowiedź. : 

Gołąbkowa rzuciła mu ją takim tonem, jakby 
stwierdzała coś najzupełniej nauralnego, coś, co jej 
zdaniem nie wymagało żadnych dowodzeń. 

Anka aż kwiczała z radości. 

— Oj, ciociu! Ależ ciocia pastwi się nad „tym 
biednym panem doktorem. Niechże ciocia spojrzy! 
Taki uczony. Wszystko wie, a teraz zapomniał języka 
w ustach. To blednie, to się czerwieni i nie ma pojęcia, 
co cioci odpowiedzieć. В 

— A cóż ja na to poradzę — Wzruszyła ramiona- 
mi gajowa. — Pan doktór urodził się przecież w na- 

szej Polsce. 2 

Dr Johnke odzyskat nagle pewnošė siebie. | 
— Zaraz, szanowna pani — zawołał wkładając 

oburącz okulary. — A więc w takim razie starego 
Ernina i jego synów i pastora Michelsa i wszystkich 
kolonistów z Grobli też uważa pani za Polaków? Zą. 
ręczam pani, że to jest wielka omyłka. Oni wszyscy są 
Niemcami. г 

— E, nie — przeciągnęła gajowa. — Ich nie uwa- 
žam za Polakėw. Ale žaden Z nich nie miał babki Pol- 
ki, a pan miał. Sam pan to mówił Ance. No, miał pan 
tę babkę, czy nie? Aha! Miał pan! No, to jest pan Po- 
lak i kwita! 

— Tak, tak —  mruczał z niezadowoleniem dr 
Johnke. 

— Słyszysz, Anka? Sam mówi, że tak — pod- 
chwyciła Gołąbkowa. — No, ale dosyć już tego gada- 
nia, skoro jest taki piękny tort, to go trzeba jeść. 
Ukrój no, Anka, większy kawałek panu doktorowi. 
Czekaj! — zarzymała rękę siostrzenicy, która posłusz- 
nie sięgała już nożem do talerza. — Tu jest jakiś na- 

pis z czekolady. Patrzcie no! Napisano „Anka”. Jak 
Boga kocham — roześmiała się, co było u niej wielką   

rzadkością. — Ani chybi tort był zrobiony na zamó* 
wienie. I z pewnością nie u wdowy Klein. Wyobrażam 
sobie, ile musiał kosztować. 

Dr Johnke przesiedział jeszcze z godzinę, ale 
wciąż był markotny. Nie odzyskał już tego wesołego 

nastroju, z jakim się zjawił. Anka spostrzegła to od ra- 

zu i zrobiło się go jej żal. Kiedy się pożegnał, odpro- 
wadziła go aż na ganek. 

— No, dobrej nocy — powiedziała życzliwie. 4 
Mam nadzieję, że się pan na nas nie pogniewał. To ja | 
tylko zresztą zawiniłam, że śmiałam się tak głupio ) 
ale ciocia wcale nie żartowała. Ona naprawdę tak myśl 

Dr Johnke przez chwilę stał w milczeniu. 

— Czy pozwoli pani, panno Anko, że zapytam pa* 
nią o pewną rzecz? — powiedział wreszcie, biorąc W 
obie ręce dłoń, którą mu podawała. 

Anka drgnęła. Od rąk, w których uwięzła jej dłoń, 
zdawał się płynąć jakiś tajemniczy, potężny „prąd. | 

Zdjęła ją obawa, nieznany lęk. Czy to był dr Johnke? 
Ten dr Johnke, z którego okularów i zabawnej nieza” 

radności wobec krępujących oświadczeń ciotki śmiała 
się tylko co przy kolacji? Nie! To był ktoś inny zupeł+ 
nie, ktoś bardzo silny, ktoś mimo woli wzbudzający 
szacunek, ale jednocześnie... kochany... ach, tak! Ko- 

chany... 

Poczuła rozkoszną, oszałamiającą niemoc, a jed- 
nocześnie ogranęło ją przemożne pragnienie ucieczki. 
Spróbowała wyrwać mu dłoń, ale on przytrzymał ją 
delikatnie, lecz stanowczo. 

— A więc? — prosił. 

— Ja nie wiem, czego pan chce ode mnie. Taki 
pan dziwny jest w tej chwili — broniła się czując, że 
do jej oczu cisną się łzy. — Jakież to pytanie? 

— (zy nie zechciałaby pani być moją żoną? 
— Ależ, panie doktorze... 
Poczuł febryczne drżenie trzymanej w rękach dło* 

ni i zapytał czule: : 
— Co, maleńka? 

(D. c. n.) 
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Dziś: Tomasza B. W. 

Jutro: Tekli P. M, 
WRZESIEŃ | 

  

Wschód słońca — g. 5 m. 04 

Zachód słońca — g. 5 m. 19 

=p strzeżenia Zakładu Meteorologii USB 
W № ме 7 dn. 21. IX. 1938 r. 

Ciśnienie 769 
Temperatura średnia 4 14 
Temperatura najwyższa -- 22 

insk najniższa -- 4 
аа — 

Wiatr: półn.-wschodni ! Tendencja barom.: bez zmian j 
Uwagi: pogodnie, 

WILEŃSKA 

: DYŽUR АРТЕК: 
na: w nocy dyżurują następujące ap- 

© Jundziłła (Mickiewicza 33); S-ów Mań- kowicza (Piłsudskiego 30); Chrėšcickiego 
i Czaplińskiego (Ostrobramska 25); File 
manowicza i Maciejewicza (Wielka 29); Petkiewicza i Januszkiewicza (Zarzecze 

Ponadto stale dyżuruj ы ują apteki: Paka 
(Antokolska 42); Szantyra (Legionów 10) i Zajączkowskiego (Witoldowa 22).    

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Plerwszorzędny — Ceny przystępna 
Telefony w pokojach 

MIEJSKA. 
— Przedwyborcze posiedzenie Rady Miej 

skiej. Magistrat postanowił zwołać 28 b. m. 
plenarne posiedzenie Rady Miejskiej w 
związku ze zbliżającymi się wybormi do 
Sejmu i Senatu. Na posiedzeniu tym Rada 
Miejska dokona wyboru delegatów do wy 

borczych zgromadzeń okręgowych. 
— Ogólny plan zabudowania m. Wilna. 

W najbliższym czasie ukaże się na mieście 

ogłoszenie Magistratu o przystąpieniu Zarzą 

nu zabudowania m. Wilna w jego granicach 

administracy jnych. Projekt -zabudowania: bę 
dzie skończony przez miejskie biuro“Urbani 
styczne do dnia 1 marca 1939 roku. | 

— 105 straganów na Hali Miejskiej uleg- 

nie likwidacji. Na ostatnim posiedzeniu Za- 

rząd Miejski uchwalił zburzyć 105 straganów 

położonych przy Hali Miejskiej. Obecni 

dzierżawcy otrzymają zawiadomienie w dniu 

1 października rb. czyli na 3 miesiące przed 

likwidacją, która nastąpi po 1 stycznia 1939 

roku. 

— Subwencja Magistratu dla Towarzyst- 

wa Pań Miłosierdzia św. Wineentego a Panlo, 

Magistrat postanowił przyznać subwencję 

dla Towarzystwa Pań Miłosierdzia św. Win 

centego a Paulo na ochronę dzienną przy uł. 

Trwałej. 

Subwencja składa się z 200 złotych za 

pomogi jednorazowej na organizację bcare 

ny i 100 złotych przeznaczonych na dożywia 

nie dzieci w miesiącu wrześniu r. b. 

  
SPRAWY SZKOLNE 

— Pracownia Państwowego Żeńskiege 
Gimnazjum Krawiechiego w Wilnie przy ul 

Królewskiej 8 (ogród po-Bernadyński) wzno- 

wiła przyjmowanie zamówień z zakresu kra 
wieczyzny damskiej. Suknie sportowe, wizy 
towe, wieczorne, komplety itp. Wykonanie 

szybkie i wykwintne, Ceny zniżone. Przygo 

towane modele na sezon jesienny, zimowy i 

karnawałowy, oraz najlepsze żurnale fran- 

guskie. 

Kierowniczka warsztatów przyjmuje PT. 

Klijentki w poniedziałki i środy od godz. 

12—14, oraz wtorki i czwartki od godz. 17 

—19. Uprasza się o przestrzeganie wymie- 

aionych dni i godzin 

ZEBRANTA I ODCZYTY 
— Wileńskie Koło Związku Bibliotekarzy 

Polskich 29 bm. (czwartek) o godz. 19 (w ra 
zie braku quorum o godz. 20) odbędzie się 

w Bibliotece Uniwersyteckiej nadzwyczajne 

Valne zebranie członków (165 zebranie ogól 

NE z następującym porządkiem dziennym: 

1) Wybór zastępcy delegata do Rady Zwiąż 
ku Bibliotekarzy Polskich. 2) Wybór jedne 

8© członka Zarządu Koła. 3) Referat p. mgr. 

Marii. Popowskiej p. t. „Stan bibliotekarst- 

wa na Węgrzech”. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Ze Związku Pań Domu. Dnia 23 wrześ 

nia w piątek w lokałs Zamkowa 8—1, o go 
dzinie 5 odbędzie się pokaz kulinarny p. t | 
„Potrawy z jarzyn sezonowych”, Wstęp dla | 
członkiń i gości, | 

— Zarząd Związku 

  
# Sybiraków niniejszym Powiadąmia, iż w dniu 25 września 1938 r. * godzinie 16 min. 30 w lokuju Związku 

Wilno, ul Św. Anny 2 odbędzie się informa <yjne zebranie członków i i 
Ž ebranie członków Okręgu Wileńskie 

  

RÓŻNE 
— Komitet Rodzicielski Szkoły Powszech 

nej Nr 27 składa serdeczne podziękowanie 

dowódcom 1 pp. leg. i 3 pac za opiekę nad 

biednymi dziećmi szkoły. 

— Centralny Zarząd Towarzystwa Opie- 

ki nad Zdolną a Niezameżną Młodzieżą 

SZKOLNĄ „TOM* powiadamia, že Sekreta- 

riat T-wa mieści się obecnie przy ul. Siera 

kowskiego Nr 25 m. 6: Sekretariat jest czyn 

ny od godz. 9 do godz. 15. Wszelkie sprawy 

należy więc kierować na nowy adres Sekre 

tariatu TOM-u. 

1IDZKA 
— Pożyczka na roboty kanalizacyjno - 

wodociągowe. Zarząd miasta Lidy przystąpił 

do realizowania projektów zaopatrzenia mia 

sta w wodociągi i kanalizację. Po skanalizo 

waniu kilku ulic w dzielnicy Wygon oraz 

części ul. mjra Mackiewicza i 3-go Maja, 

roboty kanalizacyjne przeniesiono na ulicę 

Zamkową, gdyż po regulacji okazało się, że 

w pobliżu mostu na Lidziei w czasie więk 

szych burz deszczowych woda przedostaje 

się z jezdni do mieszkań przyległych domów. 

Skanalizowanie ulicy Zamkowej zabezpie- 

czy więc niektóre drewniane budynki od e- 

wentualnej groźby zatopienia, szczególnie w 

okresie tajania śniegów na wiosnę. Na ro- 

boty wodociągowo - kanalizacyjne Fundusz 

Pracy przyznał Zarządowi Miasta Lidy 6.000 

zł. pożyczki. 

— Projekty budowy nowych szkół w Lidzie. 
Na skutek wielkiego przyrostu mieszkań 

ców miasta Lidy i napływu młodzieży w 
wieku szkolnym, istniejące na terenie miasta 
średnie i powszechne zakłady naukowe nie 
mogą pomieścić uczniów, których liczba w 
bieżącym roku szkolnym wzrosła bardzo 

znacznie. W celu częściowego rozwiązania 

tej sprawy powiatowy związek osadników u 

ruchomił w Lidzie prywatne gimnazjum ogól 
nokształcące. 

Ponieważ jednak warunki lokalowe są 

bardzo trudne, związek osadników wystąpił 

z inicjatywą budowy gmachu gimnazjum 

prywatnego. W tym celu zwrócono si; do 

Rady Miejskiej z prośbą o ofiarowane pod 

gmach gimnazjum placu miejskiego. W dzie 

dzinie szkolnictwa powszechnego zanrtować 

należy uruchomienie w Lidzie przez Związek 
Pracy Obywatelskiej Kobiet niższej żeńskiej 
szkoły zawodowej, która również walczy z 
ogromnymi, trudnościami lokalowymi. Obie 
jednak nowo uruchomione instytucje nauko 
we cieszą się znacznym napływem u-zniów. 

— Makabi przegrała valkowerem. W 
związku z notatką o zawodach piłkarskich 
Makabi — Parkowianka jesteśmy proszeni o 
zaznaczenie, że Makabi demonstracyjnie ze 
szła z boiska, przegrywając vałkowerem į 
że na meczu tym nie sędziował p. Zygmunt 

Lisieski, 

MIEŚWIESKA 
— Wędkarze organizują się. 
Zwołano w Nieświeżu organizacyjne ze- 

branie miłośników sportu wędkarskiego z 
terenu miasta i powiatu, celem utworzenia 
Powiatowego Towarzystwa Wędkarzy Spor 
łówców: Towarzystwo wytyczyło sobie nastę 
pujące zadania: 1) zjednoczenie wszystkich 
miłośników sportu wędkarskiego w związek 
powiatowy, 2) wydzierżawienie terenu węd 
karskiego, 3) podniesienie rybostanu w po 
wiecie i 4) walkę z zanieczyszczaniem rzek 
odpadkami produkcji fabrycznej, 

Inicjatorem towarzystwa jest gorący zwo 
lennik sportu wędkarskiego p. Dyło Kon. 
stanty dyr. KKO. 

— Układ zbiorowy w piekarnietwie, Z га 

mienia Obozu Zjednoczenia Narodowego oł 

była się w Nieświeżu wspólna konferencja 

porozumiewawcza między właścicielami pie 

karń a pracownikami z terenu pow. nieświe 

skiego. Naradę tę zwołano dła ustalenia wa- 
runków pracy i płacy. Obradom przewodni 
czył prezes rady zawodowej OZN w Barana 
wiczach Sienkiewicz Mieczysław, przy licz- 
nym udziale pracodawców i pracowników. 
W wyniku narady zawarty został i podpisa 
ny przez obie strony następujący układ: wy 
nagrodzenie za pracę tygodniową ustalona 
piekarzowi I klasy 30 zł., II kl. 20 zi, III 
kl. 13 zł, cukiernikowi 30 zł. 

— Studnia artezyjska w Zaostrowieczu. 
Rozbudowujące się w szybkim temp'e pogra 

niczne miasteczko Zaostrowicze przeprowa- 

dza coraz to nowe inwestycje. Rada gminna 

na ostatnim swym posiedzeniu uchwaliłą roz 

począć budowę na rynku w miasteczku stud 

ni artyzyjskiej asygnując na ten ce! z miejs 
ca kwotę 50 zł. 

Z chwiłą uruchomienia nowej studni zo- 

     аНОРИа 
Ksiażka kształci. bawi, rozwi'al 
perc i 

Czyte na kowośc 
łfno, 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. 

BZEETISKCA 

  

  

  

„KURIER“ (4578). 

W mauzoleum marszałka Hindenburga w Tannenbergu 

  

Aitachós wojskowi, akredytowani w Berlinie, którzy bawili w okolicach Tannenber- 

gu na ćwiczeniach dywizyjnych armii niemiecciej, złożyli u trumny marszałka Hin- 

denburga w krypcie mauzoleum wieniec. Na zdjęciu — attachós wojskowi wraz 

z wieńcem, w maużoleum Hindenburga w Tannenbergu. Na pierwszym planie — 

ałłachć wojskowy Polski, 
EET 

staną zlikwidowane w miasteczku nisktóre 

punkty wodne nieodpowiadające pod wzglę 

dem zdrowotnym. 

— AMOK! Mieszkaniec Horodzieja 
Górnego rolnik Kijko Adam, łat 50 wsku- 
tek nadmiernego spożycia alkoholu po- 

padł w szał, | zaczął demolować mieszka 

nie. W pewnym momencie chwycił duży 
masarski nóż przebił nim śpiącą na łóżku 
własną córkę, a następnie popędził wśród 
nocy na ulicę za uciekającą Żoną. która 

przeraźliwie wołała pomocy. Zanim są- 

siedzi zdołali przybyć na ratunek Kijko 

dopędził żonę i zabił ją. Sąsiedzi z tru- 
dem obezwładnili mordercę i oddali w rę- 
ce policji. 

PRASŁĄWSKA 
— Dekoracja krzyżami zasługi. Starosta 

brasławski Bohdan Wendorff udekorował 11 
mieszkańców powiatu brasławskiego bronzo 

wymi krzyżaini zasługi, w tym 6-ciu polie- 

jantów, a mianowicie przod. Jerzego Dobro 

wolskiego, st. post, Władysława Smoczyńskie 
go, Adama Filipiaka, Stanisława Wartę, Sta 

nisława Parkołę i Józefą Grzeskowiaka. 
Pozatym udekorowani zostali dwaj mist 

rze rzemieślniczy: Franciszek Ostropolski i 

Władysław Stacewicz, dwaj rolnicy: Jan O 

  

  staniewicz i Adam ni ы 
finsz pocztowy Warmię X eulewicz. w 

— Kurs Związku Młodej Wsi. 20 bm. za 
kończył się w Nowogródku, zorganizowany 
przy kierownictwie okręgn trzydniowy kurs 

Związku Młodej Polski, w którym brało u 
dział 8 członków ZMP z województwa nowa 

gródzkiego. 
Na kursie obok spraw organizacyjnych 

wykładano w kiłkunasti referatach sprawy 
gospodarcze, polityczne i kult. oświatowe. 

DZIŚNIEŃSKA 
— Doświadczałne pole drenarskie. Refe- 

rat melioracyjny powiatu  dziśnieńskiego 
przystąpił do założenia doświadczalnego po 
la drenarskiego na iłach dziśnieńskich w koł. 
wojskowej w Stanisławowie. Prace ta są fi 
nansowane przez  ministerium rolnictwa i 
ref, rolnych w celu zbadania, czy przez 
zdrenowanie tych iłów da się uzyskać zwięk 
szenie plonów. Zaznaczyć należy, żę na 
przestrzeni około 100 klm. po obu brzegach 
rzeki Dzisienki ciągnie się prawie 10-klm. 
pas iłów,które stanowią glebę zupełnie nie 
przepuszczalną. Koszt zdrenowanią 1 ha wy 
nosi około zł. 1,000. 

— Sprawozdawczy zjazd lekarzy po- 
wiatowych. W dniach 23 i 24 bm. od- 
będzie się w Głębokiem doroczny spra- 
wozdawczy zjazd lekarzy powiatowych 
województwa wileńskiego. W zjeździe 
wezmą również udział delegaci Minister- 
stwa Opieki Społecznej oraz Urzędu Wo- 
jewódzkiego Wileńskiego. 

ŚWIĘCIAŃSKA 
— Związek Ziemian stauął do wałki z 

gruźlicą. Na ostatnim zebraniu Związku zie 

mian pow. święciańskiego 14 bm. po refera 

cie lekarki T-wa Przeciwgruźliczego Wil. - 

Troskiego, zaproszonej przez przewodniczą 

cą Związku p. Wandę Skirmunttową, posta 

nowiono podnieść akcję przeciwgruźliczą do 
łukiego poziomu, na jaki stać w powiecie 

wił. - trockim. 

Członkowie Związku Ziemian jednomyśl 
nie przystąpili do Święciańskiego T-wa Prze 

ciwgruźliczego. Wzorem an wił - trockie 

ge postanowiono w każdej gminie pow. świą 

ciańskiego powołać do życia sejmiki prze- 

ciwgruźlicze, jako lokalne samorządy, które 

będą współpracowały z zarządem T-wa Prze 

  

   

  
ciwrguźliczego. 

Godziny otua'cia 
Ta gów Północnych 
Pawiłony wystawowe Targów  Północ- 

nych czynne są od godz. j0 r. do 8 wieczór. 

Wesołe miasteczko oraz Luna Park na te 

renie Targów w dnie powszednie w godz. 
15—22 i w niedzeilę 10—22, Ceny na po 

szczególne imprezy Luma Parku: 10—25 gr. 

Wycieczki płacą ceny ulgowe. 

Wycieczki 
na Taroath Północaych 

Liczne wycieczki zamiejscowe zwiedzają 
Targi Północne. W dniu 19 bm, Targi gości 

ły wycieczkę z Łodzi w liczbie około 1400 

osób. Ponadto zwiedziły Targi wycieczki z 

Nowo Święcian, Kielc. Oczekiwane są liczne 

wycieczki z prowincji między inn. z Głębo 

kiego. Wycieczka ta przyjedzie specjalnym 

pociągiem, który odchodzi do Wlna w dn. 

23 bm. Koszt przejazdu łącznie z kartą wstę 

pu na Targi wynosi zł 7,20. 

Uwsga turyści ! 
Zakwaterowanie wycieczek zbiorowych, 

u pomagają Zarząd Miejski, Kiato- 
rium Okr. Szkolnego, Wojsko oraz Związek 
Hotelarzy, który posiadaczom kart uczestni 
ctwa udzieli odpowiednich rabatów. Szereg 
restauracyj wileńskich udziela również zni 
żek za okazaniem karty uczestnictwa. Zwią 
zek Propagandy Turystyki mieści się przy 
ul. Mickiewicza 32 tel. 21—20. 

TEATR | MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 
— Komunikaty na czwartek dnia 22 wrześ 

nia 1938 r. Dziś, w czwartek dnia 22 wrześ 

nia, powtórzenie oryginalnej sztuki Jerzego 

Kossowskiego „Tekła* w opracowaniu reży 

serskim Dra Leopolda Pobóg - Kielanow- 

skiego. Początek o godz. 20. Ceny popular 

ne — od 0,25 gr. do 2.66. 

— Niedzielna popołudniówka? W niedzie 

lę dnia 25 września o godz. 16 — popołud 

niówka sztuki „Tekła* po cenach popular- 

nych. Obsada premierowa. 

— „Wyzwolenie*. Wyspiańskiego najbliż 

szą premierą Teatru Miejskiego! 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

—- Występy Janiny Kulczyckiej. Ostatnie 

przedstawienie Operetki „Bał w Savoy'u*, 
Dziś operetka Abrahama „Bał w Savoy'u* ze 

względów technicznych schodzi z repertua- | 

ru. 
— „Kwiat Hawaja*. Jutro „Kwłat Hawa- 

|, operetka pełna poezji i czaru wschodu 

o przepięknych melodiach. 
— „Wesoła Wdówka*, W sobotę wchodzi 

na repertuar ulubiona i popularna operetka 

Lehara „Wesoła Wiłówka* z Janiną. Kułczyc 
ką w roli tytułowej, pozatem w rolach głów 
nych wystąpią Kwiatkowska, Szczawiński 

'K Dembowski, A. Ižykowski, L. Detkowski, 

K. Chorzewski, K. Wyrwicz Wichrowski re 

żyser tej operetki. Baletmistrz J. Ciesiełski 

przygotowuje nowe balety. 

— Sala B. Konserwatorium (UI. Końska 1). 

Od soboty 24 września i codziennie występy 

teatru „Rewia Warszawska p. t. „Dla cie 
bie Wilno“ wielka rewia artystyczna w 2 
częściach i 18 obrazach. 

Udział biorą: Wawa, Irena Rożyńska, Ka 
roł Hanusz, Wacław Zdanowicz oraz znako 
mity duet taneczny Mortieff. 

    

Zeasmasuch samobójczy 
Wczoraj wieczorem w mieszkaniu przy 

ul Rzecznej 12 targnęła się na życie, za- 
żywając większej dawki kwasu solnego 
23-lefnia Maria Kubisówna. 

Pogołowie ratunkowe przewiozło ją w 
sianie ciężkim do szpifała św. Jakuba 
w Wilnie, (<). 
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RADIO 
CZWARTEK, dnia 22 września 1932 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 popułc- 

ny. 11. Sygnał czasu i hejnał. 12.08 Audycja 

południowa. 13.00 I. Kompozytorzy dyrygu- 

ją II. 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 Juralewicza. 17.10 Koncert solistów. 17.45 

„Łosiowe gody* pogadanka Feliksa Dangla. 
17.55 Program na piątek. 18.00 Przegląd wy 

dawnictw. 18.10 Recital skrzypcowy. 18.30 

Powszechny Teatr Wyobraźni: Wesele Księ 

žackie“. 19.00 Piosenki i tańce białych i czar 

nych w USA na fortepiany. 19.20 Pogadanka 

akinalna. 19.30 „W pogoni za przygodą” — 

koncert rozrywkowy. W przerwie: „Znakomi 

tość z Zachodu* — skecz w oprac. Bołesła 

wa Piekarskiego według Pawła Migdały. 

20.35 Dziennik. 2.45 Pogadanka aktualna: 

20.50 „O naszej hodowli koni'* — pogadanka 

dła rolników. 21.00 Przerwa. 21.2 „Arlezian 

ka“ — opera w 3 aktach Francesco Gile'a 
W przerwie L ok. godz. 21.25 Wiadomości 

sportowe. II. ok. godz. 22.10 Recytacja pro 

zy. 23.10 Ostatnie wiadomości dziennika wie 

czornego i komunikaty. 23.20 Zakończenie 

programu. 

PIĄTEK, dnia 23 września 1938 r.. 

642 Pieśń. 6.45 Gimnastyka. 7.0 Dzien- 

nik. 7.15 Koncert. 800 Audycja dla szkół. 

8.10-Ciągnienie miliona — Transmisja z gma 

chu Dyr. Lot. Państwowej. 8.2 Muzyka. 8.55 

Program. 9.00 Przerwa. 1100 Audycja dla 

szkół. 11.25 I. Utwory organowe. II. Walce 

Jana Straussa. 11.57 Sygmał czasu i hejnał. 

12.03 Audycja południowa. 13.00 Znakomite 

wirtuozki. 13.30 Audycja życzeń dla dzieci 

w opracowaniu Cioci- Hali. 14.00 Muzyka lek 

ka. 14.13 Komunikat Zw. KKO. 14.15 Przer 

wa. 15.15 „Gdzie byłem latem i co widzia 

łem" — pogadanka Stanisław Sumińskiego 
dla dzieci starszych. 15.30 Rozmowa z cho 

rymi ks. kapelana Michała Rękasa. 15.45 Wia 

domości gospodarcze. 16.0 Koncert rozryw- 

kowy. 16.40 Pogadanka konkursowa P. R. 

16.45 „Horodyszcze nad jeziorem Świętym” 
— feliet. 17.00 Stare i nowe Wilno". Czasy   
Śniadeckich i Mickiewicza — pogadanka dr 
Tadeusza Turkowskiego. 17.10 Utwory for 
tepianowe w wyk. Zofii Kerntopf - Romasz 
kowej. 17.30 Z operetek francuskich. 17.55 
Program na sobotę. 18.00 Maszyna rotacyjna 
— pogadanka. 18.10 S. Taniejew: Trio D-dur 
op. 22 — Koncert. 18.45 Kronika literacka. 
19.00 Pieśni i arie. 19.20 Pogadanka aktnał 
na. 19.30 „Wesoła Warszawka* — koncert 
rozrywkowy. W przerwie: Humoreski Wie- 
cha. 20.45 Dziennik. 20.55 Pogadanka. 21.00 
Czytanki wiejskie: „Przygody żaka” — frag 
ment z powieści Józefa Ignacego Kraszew- WIĘ 
skiego. 21.10 „Kalejdoskop“ — koncert. 21.50 
Wiadomości sportowe. 22.00 Wiłeńskie wia 
domości sportowe. 22.05 Wycieczki i spacery 
— prowadzi Eugeniusz Piotrowicz. 22.10 Or 
kiestra Aleksandra z udziałem pieśniarki Ma || 
rii Dubas. 23.00 Ostatnie wiadomości dz'en 
nika wieczornego i komunikaty. 23.05 Та 
kończenie programu. > ` 
Lia S i i] $ 

Przed 
„Kongresem Dziecka” 

2, 3 i 4 października w Warszawie odbę 
dzie się jak pisaliśmy pierwszy Wszechpol 
ski Komgres Dziecka. 

Wiłno i Wileńszczyzna wezmą w Kongre 

sie żywy udział przez wysłanie licznych de 
legacyj. Onegdaj wieczorem w sali konferen 

cyjnej Kuratoriun Okręgu Szkolnego w spra 

wie zbłiżającego się Kongresu poświęcone 

było specjalne zebranie, na które przybyli 
liczni przedstawiciele zainteresowanych or 

ganizacyj charytatywno - społecznych oraz 

zaproszone osoby prywatne. Sprawę kongre - 

su obszernie referowała profesorowa Hille 

rowa, wyjaśniając jego ceł, znaczenie i wą 

gę. Przewodniczył kurator Godecki. 

Z teki policyjnej 
Wacław Juniewicz (Senatorska 13) zameł 

dował policji, że inny szofer, którego nazwi 
ska na razie nie ustałono, złośliwie naje- 
chał na jego aute i uszkodził je. 

              

Na terenie Targów Północnych został dot 
kliwie pobity przez Jana Sitka przybyły na 
targi Rudolf Tabasz. S 2 

Wiktor i Bronisław Bartoszewicze ze wsi. 
Fabianiszki napadli i dotkliwie pobili swego 
sąsiada Jana Szafranowicza. Pogotowie ra-   tunkowe udzieliło pobitemu pierwszej pomo 

ey.  
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KURIER SPORTOWY 

Prez. Kisiel prowadzi KPW 

Dziś wieczorem pod kierownict- 
wem znanego działacza sportowego 
Wilna, p. Andrzeja Kisiela, wyruszy 
ekspedycja sportowa KPW do Rado- 
mia na święto Kolejarza Polskiego. 
W przededniu wyjazdu rozeszła się pó 
głoska, że rozchorował się filar dru 

_żyny KPW doskonały biegacz i repre 
zentant Polski Józef Żylewiez. Choro 

„ba Żylewicza jest jednak przejściowa. 
Wierząc w jego ambicje sportowe i 
chęć walki, jesteśmy przekonani, że 
w chwili, gdy dla klubu jego zacho- 
dzi potrzeba dostarczenia kilku cen- 
nych punktów, nie zawaha się on 
wyjechać z Wilna razem ze swymi ko 
legami do Radomia i gdy choroba cał 
kowicie minie, stanąć na starcie bie 
gu 1500 metrów. Żylewicz jest fawo 
rytem, powinien, tak jak Zajewski i 
Żyliński zdobyć w swojej konkuren 
cji pierwsze miejsce. 

Regaty żeglarskie w Trokach 
Staraniem Sekcji Żeglarskiej LMK w Wil 

А w niedzielę 25 bm. odbędą się na jezio 

rach Trockich wielkie jesienne regaty żeg 

larskie z udziałem wszystkich miejscowych 

klubów żeglarskich. 

Program (przewiduje się 14 konkurencyj 

panów i pań) pozwala na wzięcie udziału 

w regatach zarówno żeglarzom wykwalifi 

kowanym jak też i nowicjuszom. Przewi 

dziany został, jak corocznie, bieg o mistrzo 

stwo Trok. Ambicja zawodników i bogate 

nagrody przyczynią się do stworzenia silnej 

konkurencji we wszystkich biegach. 

Regaty jesienne corocznie ściągają do 

Trok liczne rzesze entuzjastów tego piękne 

go sportu. 

Początek regat o godz. 10. Dojazd do 

Trok autobusem z placu Orzeszkowej. 

Zawodnicy i goście, przybywający do 

Trok w przeddzień regat, będą mogli zna- 

\е26 nocleg w Schronisku LMK, 

Ostatnie regaty wioślarskie 
na Wilii 

Wioślarze wileńscy szykują się do ostat 

nich w tym sezonie regat na Wilii. Długody 

stansowe regaty Wsirki — Wilno odbędą się 

2 października. Osady startować będą na 

zas. 

Kmita trenuje się do maratonu 
Dowiadujemy się, że jeden z czołowych 

lekkoatletów Wilna Kmita z WKS-u Śmigły 

usilnie trenuje do biegu maratońskiego o 

mistrzostwo Polski. Kmita trenowany jest 

przez st. sierżanta Czesława Kłaputa. 

Skład Polski na mecz 
z Jugosławią 

W niedzielnym meczu piłkarskim prze- 

ciwko Jugosławii w Warszawie drużyna Pol 

ski wystąpi w następującym składzie: 

Madeyski, Szczepaniak, Gałecki, Góra, 

Piec II, Dytko, Piec I, Piątek, Korbas, Wili 

mowski, Wodarz. 

Rezerwa: Rudnicki, Michalski, Nyc, Knio 

ła, Wostal. 

Piłkarze jugosłowiańscy przyjadą do War 

szawy we czwartek wieczorem o godz. 23. 

Tegoroczne wyniki drużyny jugosłowiań 

skiej w meczach międzypaństwowych były 

następujące: 

Z Polską 0:1 w Białogrodzie, z Italią 0:4 

w Genui, z Belgią 2:2 w Brukseli, z Czecho 

słowacją 1:3 w Zagrzebiu, z Rumunią 1:0, 

pi. 

Inauguracja sezonu bokser- 
skiego 

W najbliższą niedzielę w sali ośrodka 

W. F. nastąpi inauguracja sezonu bokser- 

skiego. Dobrze się stało, że w tym roku sto 

sunkowo wcześniej niż w poprzednich la- 
tach bokserzy wileńscy postanowili wyjść na 

ring. Zapewne w niedzielę zobaczymy wszyst 

kich czołowych pięściarzy wileńskich z kan 

dydatem do reprezentacji Polski Stanisławem 

Lendzinem. na czele. 

Początek zawodów o godz. 18. 

BIURO OGŁOSZEŃ | 
J.KARLIN 
Wilno, Niemiecka 35, tel. 605 

OGŁOSZENIA 
DO WSZYSTKICH PISM 
DOGODNE WARUNKI 
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Wydawnictwo „Kurier Wileūski“ Sn. Z 0. a 

    

„KURJER“ (4578], . 

AME RYSY 

nie. decydują o urodzie. Skóra 
zdrowa i świeża, cera delikatna, 
młodzieńcza, powabna oto wa- 
runki pięknej: całości. Obok 
pielęgnacji skóry, o. świeżości 
i aksamitnej delikatności cery 
stanowi naturalny, idealnie miał: 
ki, nie aaa ów, e 
rządzony z cebu ek lili białej. 

fala b. EKOWSERWATWTOFREURA (Końska 1) 
Od soboty 24 września i codziennie występy teatru „REWIA WARSZAWSKA” 

p. t. „Dla ciebie Wilno“. Wielka rewia artystyczna w 2-ch częściach i 18 obrazach. 
Udział biorą: Fenomenalna imitatorka qwiazd sceny WAWA, ulubieńcy publiczności wileń- 
skiej: Irena Rożyńska. Karol Hanusz, Wacław Zdanowicz, oraz duet taneczny Mortleff. 
W programie najnowsze przeboje teatrów warszawskich. Początek przedstawień; codzien- 
nie o g. 715 i 9.30. w niedzielę 3 przedstawienia: 5.15, 7.15 i 930. C:ny miejsc od 54 gr 
Bilety w kasie teatru od godz. 3-ej. 

WILCZU 
To dzieje znakomitego chirurga, EM 

który po uzyskaniu pamięci, 3 
powrócił do naszej sfery, 

aby poznać piekło udręczeń i podłość ludzką,,, 

    

   

  

     

           

     

  

  

Następny 

program 

Mistrz tysiąca rół 

Junosza: ięponoki 
w roli tytułowej     

Dziś ostatni dzień. Film dla wszystkich 

eRzyso0y ROBIN HOODA 
ERROL FLINN jako nieustraszony boha= 

terski ROBIN HOOD 

W CZTERY OCZY 
(Lancer Spy) 

DOLORES DEL. RIO i Peter Lorre. Nadprogram: DODATKI 

HELIOS | 
tycznego wschodu 

  

CASINO | 
Dziś. Największy film 

szpiegowski 

  

Dzis. Naiwieksza rewelacja świata. Milionowa produkcja. 
Gary COOPER i Sigrid Curle w filmie tchnącym czarem eqzo- 

MARCO POLO 
Wszechświatowy sukces Nadprogram: ATRAKCJE 

Chrześcijańskie kino Film wielkich przeżyć, wielkich wzruszeń i wielkiej miłości 

SWIATOWID| Warszawska cytadela* 
Dramat młodzieży polskiej, walczątej o wolność z rosyjskim zaborcą. 

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

KINO 

Rodziny Kolejowej 

ZNICZ 

Monumentalny polski film historyczny p. t. 

Kościuszko pod Racławicami 
Grają czołowi artyści polscy: Białoszczyński, Barszczewska, /achare- 

wicz, Pichelski, Samborski, Węgrzyn I inni. Nadprogram: dodatki. 
Początek seansów codziennie o godz. 16-ej. 

Zebranie organizacyj akademickich | 
W dniu dzisiejszym o godz. 17.30 odbę- 
dzie się w lokalu Bratniej Pomocy PMA 
USB (ul. Wielka 24) zebranie przedstawi- 
cieli organizacji akademickich zwołane 
przez PAZZM „Liga” celem zajęcia sta- 

Numer akt: Km. 390/38 r. 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI RUCHOMOŚCI 
Komornik Sądu Grodzkiego w Głębokiem 

rewiru Głębokie inż. Józef Skowroński 

mający kancelarię w  Głębokiem, ulica 

Łomżyńska Nr. 61 na podstawie art. 

602 K. P. (. podaje do publicznej 

wiadomości, że dnia 11 października 1938 r. 

o godz. 12 w folw. Równe Pole i Olchówka, 

gm. hołubiekiej odbędzie się 1-sza licytacja 

ruchomości, należących do Mojżesza vel Moj 

sieja Tryfcika składających się z drzewa w 

dłużycach sosnowego okorowanego 572 sztuk 

o średnicy 15—25 ctm. o długości od 3—7 

mtr. oszacowanych na łączną sumę zł 1000. 

Ruchomości można oglądać w dniu licy 

tacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym. 

Dnia 19 września 1938 r. 

Komornik Inż. J. Skowroński. 

  

Na kursach 

Kroju I Szycia 
Z. Jacewiczowej 
w Wilnie, Wileńska 34 — 21 

został otwarty 6 tygodniowy 
kurs kroju i szycia dla inteli- 

gentnych pań. 

Godziny zapisów 10—2 i 4—7   

  

    TOALETOWEGO 

=YPRRT 
SEGB, „Wilenkin” MEBLI „, AMIENKIN 

=> byly kierownik w Ch. Straž „MEBLOWIL* 
Wilno, Tatarska 20 

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

żenie mebli. 

| 
  

  

LO KALE 
POSZUKUJE SIĘ LOKALU 7 lub 8 poko 

jewego. Zgłoszenia z podaniem adresu do 

dnia 26 bm. składać Zamkowa 24 m. 8 do 

skrzynki pocztowej. 

    

QADAŁAAADAAAAAAAADAAAA 

PRACA 
"wy"* —vvYYYYYTYYYYVYTYYVY" 

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

      

POSZUKUJĘ na Kilka godzin do dziecka 

inteligentnej panienki. Wiadomość zauł. Św. 

Jerski 3-3. Biblioteka „Nowošei“, 
  

Wiwulskiego 2 

Cudowna powieść Marka Twajna unieśmiertelniona na ekranie 

ocnisko| Książe i żebrak” 
w rol. gł: Errol Flynn, Claude Rains, brac'a bliźniacy Billy i Bobby Mauch 

Nadprogram: UROZMAICONE DODATKL Pocz. seans. o 4-ej, w niedz. I św, o 2-ej. 

- 0d Administracji 
Administracja 

dzialności za termin ogłoszenia oraz za zgu 

bę lub zniszczenie matryc i klisz. Zastrzeżo 

Sygnatura: 641/38. 

Obwieszczenie 
O ŁICYTACJI RUCHOMOŚCI 

Komornik Sądu Grodzkiego w Nowogród 

nie przyjmuje odpowie- 

ne miejsce obowiązuje Administracj, tylko 

wówczas, gdy za takie zastrzeżenie zostanie 
zapłacone 250/0 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 

niu się ogłoszenia. — Wydawnietwo zastrze 

ga sobie prawo nieumieszczenia całego ogło 

szenia, względnie jego części bez podania po 

wodów. Komunikatów bezplatnyci nie u-   mieszcza się. 

Lida, ul. Zamkowa 4/7, 
Ułańska 11; 
Pińsk, Dominikańska 40. 

Wołkowysk — Brzeska 9/1. 

TATENA ISO TS STS SET ОЕНЕТЯ 
Druk. „Znicz“, Wilno, ul, Bisk, 

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

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

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

ku, I rewiru Antoni Birula, mający kancela 

rię w Nowogródku, ul. 3-50 Maja Nr R 

podstawie art. 602 KPC podaje do publicz 
nej wiadomości, że dnia 7 Dal Ernika 
1938 r. o godz. 8 w mj. Kawewczyce, gminy 

Poczapów, odbędzie się 1-sza licytacja ru- 

chomości, należących do Juliana Tarnogór- 

skiego, składających się z 114 główek sera 
holender., 4 jałówek, 2 buhajów i 3 świń, o 

szacowanych na łączną sumę zł 1578, 

; Ruchomości można oglądać w dniu licy 

tacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym. 
Dnia 8 września 1938 r.   Komornik Antoni Birula. 

Baranowicze, | CENA PRENUMERATY 

administracji zł. 2.50, na 

cztowego ani agencji 

  

Bańdurskiego 4, tel, 3-40 
OR R     

z odnoszeniem do domu w kraju — 

3 zł, za granicą 6 zł., 2 odbiorem w 

scowościach, gdzie niema urzędu po- 

POTRZEBNA SŁUŻĄCA do dwojga osób, 

umiejąca dobrze gotować. Gdańska 6 m. 7, 
telefon 22-02. 

L ri i A 

B. URZĘDNICZKA POSZUKUJE POSA- 

DY biurowej, kasjerki (kaucja), sekretarki, 

lektorki. Zna języki, pisze na maszynie. Wil 

no 9 urząd pocztowy poste restante okaz. 

leg. 1810. 

""URÓŻNE 

TWYTYYYYYYYYYYYYYYYTYYYYYYYYYYYYYYYYVYVYY 
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. 

NOWOOTWARTA BIBLIOTEKA Teresy 
Łopuszyńskiej — Wilno, ul. Śniadeckich 3 
(róg Mostowej). Beletrystyka w języku pol- 
skim i francuskim Książki dla dzieci i mło- 

dzieży. Nowości powieściowe. 

  

CZARNĄ TECZKĘ ZGUBIONO na ul. Zyg 

muntowskiej, Mickiewicza lub Arsenalskiej 

20 bm. w godz 13—30.  Uczciwego znalaz 

cę proszę odnieść za wynagrodzeniem. An- 

„tokolska 89—5. 

miesięcznie: 
    

        

     

    
    

wsi, w miej- 

zł. 2.50. 

tłocz. u E. Kotlarewskiego, Wileńska Il 

  

nowiska w sprawie Śląska Zaolzańskiegor 
Przedstawiciele poszczególnych organi« 
zacji proszeni są o przybycie bez spec 

jalnych zaproszeń. : 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAS 

Nauka i Wychowanie 
ААА 

KURSY KREŚLEŃ TECHNICZNYCH inž. 
H, Gajewskiego, prywatne, roczne, korespon< 
dencyjne. Warszawa 22, Przemyska 11-a. — 

Wydziały: maszynowy, budowlany, mierni< 
czo-drogowy. Opłata 15 zł. miesięcznie. — 
Programy wysyłamy bezpłatnie. 

  

  

  

AAAAAŁADAADAADAAAŁAAŁAŁ AAAA. 

LEKARZE —- 
WwYYvvY' 

DR MED. JANINA 

Piotrowicz Jurczenkowa 
ordynator szpitala Sawicz. 

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

Przyjmuje od 5* do 7 wiecz. 

      

DOKTOR MED. | 
Zygmunt Kudrewicz 

| 

choroby wenery-zne, skėrne ' moczoplciowė 
ul. Zamkowa 15, tel. 19-60. Przyjmuje w godz 

od 8—1 i od 3— 

  

DOKTOR 

Blumowicz į 
choroby weneryczne. skórne i moczopłciowó В 
ul. Wielka 21, tel. 921. Przyjmuje od godz 

9—13 i 3—8. 

  

DOKTOR 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skórne, weneryczne, narzą* 
dów moczowych od godz. 12—2 1 4—7, uk 

Wileńska Nr 28 m. 3, tel. 277. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAA 

„AKUSZERKI, 
AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 wiech 

— ul. Jakuba Jasińskiego 1a—3%, róg uk 

3-gu Maja obok Sądu. 

P
E
 

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
masaż leczniczy i elektryzacja. Ul. Grodz+ 

ka Nr. 27 (Zwierzyniec). У 

'BARANOWICKIE _ 
RADIOODBIORNIKI detektorowe na glo* 

šnik, aparaty lampowe, instrumenty muzy“ 

czne, rowery i części do rowerów, maszyny, 

do szycia „Pfaff”, patefony, płyty i wielki 

wybór żarówek najtaniej kupisz w firm'e 

chrześcijańskiej S. Gierasimowicz, Barano« 

wicze, ul. Mickiewicza 5, tel. 281. 

k 

RADIOODBIORNIKI — detektorowe na 

głośnik i słuchawki, oraz lampowe superhe* 

terodyny poleca Zakład Radio-Technieczny 

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

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

montaž, naprawa i ładowanie akomulato* 

rów samochodowych, motocyklowych i ra* 

diowych. 

mn: - e: B: 

Kupujemy każdą ilość tegorocznego 
MIODU, dojrzałvch S ER ÓW 
litewskich i GRZYBÓW suszon. 

Płacimy najwyższe ceny 

Spółka Chrześcijańska 

„EKONOMIA“ 
Baranowicze, ul. Szeptycklego 50 

telefon 97. 

Niešwieskie | 
Z powodu wyjazdu okazyjnie do Sprzčij) 

dania od zaraz w centrum powiatowego miś 

sta- Nieświeża w woj. nowogródzkim nowy 

murowany dom jednopiętrowy, 20 pokojo* 

wy kryty blachą wraz z piekarnią, przygo 
towaną do urządzeń mechanicznych, posia* 

dającą stałą i liczną klientelę. Obok domi 

murowany obszerny špichrz. Cena przystęp 

na. głaszać się na adres: Ch. Berezin — 

Nieśwież, ul. Wileńska 44. 
—^ 

Powiatowa Spółdzielnia Rolniczo - Han* 

dlowa z odpow. udziałami w Nieświeżu, tel: 

£9, ddzialy: w Klecku i Snowie. Zakupujei 

wszelkie ziemiopłody — trzodę chlewną — 

bydło. Sprzedaje: maszyny i narzędzia rolė 

nicze — nawozy sztuczne — artykuly — bu“ 

dowlane. 
— 

Komunalna Kasa Oszezędnošci pow. nie“ | 

świeskiego w Nieświeżu, przyjmuje wkłady, 

od 1 złotego. 

    
  

  

Jan Giedroyć-Juraha —  „Warszawian* 

ka“, Niešwiež, uł. Wileńska 34. Sprzedaż 

owoców południowych i delikatesów. 

RE REPO ZET TW TZTTORECEOÓO OPEC TV ITT TTT STT TITAN 

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

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

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

ne 50%. Układ ogłoszeń w tekście 5-lamowy, za tekstem 10-łamowy. Z8 

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

zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrze” 

żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 i 17 —1 

НУ МАИ 

Redaktor odp. Józef Onusajtis



Dodatek nadzwyczajny Czwartek 22 września 1938 r. Cena 10 gr. 

_KURJER WILEŃSKI 
Niemcy zaieli Sudety 

Cały obszar sporny w rekach Niemców 
Z Eger donoszą: w nocy z środy na czwartek przy- 

jęli Niemcy sudeccy służbę bezpieczeństwa na całym 
obszarze sudeckim aż po czeską granicę językową. W ca- 
łym kraju panuje nieopisany entuzjazm. Na budynkach 

publicznych i domach prywatnych powiewają chorągwie 
ze swastyką. 

Z Eger donoszą: Na tutejszym ratuszu I kościołach powiewają cho- 
rągwie ze swastyką. Sudecko-niemiecka ludność, która zdołała pozostać w 
Eger, zajęta jest dekorowaniem domów chorągwiami i girlandami kwiecia. 
Niemcy sudeccy, Którzy znaleźli przejściowe schronienie na terytorium Rze- 
szy, zaczynają pówracać do rodzinnego miasta. 

Pierwsza wiadomość o przyjęciu przez rząd czechosłowacki warunków 
londyńskich dotarła do Eger wczoraj wieczorem, budząc wśród jegó miesz- 
kańców nieopisany entuzjazm i radość. Czeskie posterunki wojskowe na 
granicy, ZANDARMERIA i URZĘDNICY CELNI ZOSTALI Z MAŁYMI WYJĄTKAMI 
WYCOFANI. W Eger panuje wzorowy porządek. Kierownictwo sudecko-nie- 
mieckiej służby bezpieczeństwa wydało w nocy ulotkę, nawołującą ludność 
niemiecką do zachowania bezwzględnego spokoju. Z więzienia wypuszczono 
przeszło 100 Niemców, którzy przebywali tam _w możliwie najgorszych wa- 
runkach od dnia wygłoszenia przez kancierza Hitlera mowy w Norymberdze. 

Wszystkie sklepy są dziś od rana otwarte, a na wystawach ich umieszczono 
portrety kanclerza i Henleina. Około godziny 9 rano znikli z ulic miasta ostatni 
żołnierze czescy i żandarmi. Urzędnicy czescy opuścili również gmach poczty, 
a służbę po nich objęli urzędnicy sudecko-niemieccy. Połączenia telefonicznego z 
Berlinem nie zdołano jednak dotychczas uzyskać. > 

fiozruchy w Ppadze 
Demonstracie ludności stolicy, które rozpoczęty si w godzinach rannych, przybierają na sile. Przed Hradczynem gromadzą się znowu olbrzymie Giny, wznosząc okrzyki przeciw 

ko prezydentowi Beneszowi i żądając ustępienia rządu. W stronę zamku wysłano samocho- 
dami ciężarowymi oddziały wojskowe w hełmach I z bagnetami. Dawna Straż zamkowa, zło- 
żona z weteranów legionistów, zastąpiona została wojskiem W demonstracjach bierze udział 
przede wszystkim wielotysięczna rzesza robotnicza. Wszystkie fabryki i warsztaty są dziś 
nieczynne. Liczyć się należy poważnie z wybuchem strajku generalnego na znak protestu. | 

Rząd Hodży ustąpił 
Burmistrz Pragi Zenkel oświadczyłjdziś przez radio, że rząd Hodży ustąpił. 

    

  

W sprawie zwrotu ŚląskuzZaolzańskiego w tej chwili toczą się jeszcze 
rozmowy w Berchtesgagen* między” premierem gAnglji Neville Chamber- 

lain'em i Hitlerem. Stanowisko Polski wyrażone w notach rządu polskiego 
do rządów czechosłowackiego, francuskiego i angielskiego poparte zde- 
cydowaną postawą całego społeczeństwa musi być uwzględnione w tej 
czy innej formie. 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" wp. zo. 0. Druki „Zaica“. Wilno, Bisk. Bandurskiego 4, -—- — — Redaktor odp. Józef Onusajis , 

    

   

  

W czasie wygłaszania przemówienia pada niają waszą pierś — przepełniają dziś serce całego narodu. 
e Humu liczne okrzyki: „precz z Czecha Są one tak realnym konkretem, że nikt nad nim nie może przejść Pacas ь 

nsiłą odbierzemy nasze ziemie”. Pik. do porządku”. 

3 k == GRAWICE ŚLĄSKA ZAOLZAŃSKIEGO: OR czasu CZEŚ- | 

(1... kiego nanadu. zbrojnego = POD ZABOREM CZE. 
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