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, НОО NOWY PLAN PRAGI: 

Jil intil|  wOJNA Z NIEMCAM: frekwencj 
przy wyborach Pokój Zz Polska i Wegrami 

Sowieckie samoloty co dzień lądują w Czechosłowacji 
ze swych czynnych praw wyborczych 
do Sejmu i do Senatu jest smutnym 

PRAGA. (Pat.) Decydujące czynniki rządowe czeskie postanowiły jakoby definitywnie 
wywołać zatarg z Niemcami, lokalizując go do tego jedynie odcinka. Równocześnie Czesi mieliby 

objawem obojętności w sprawach 

najbardziej decydujących dla pań- 

poczynić odpowiednie ustępstwa Polsce i Węgrom, celem zapewnienia sobie nieingerencji tych 
dwu państw. 

stwa. 
Walka z tym objawem jednak 

przy pomocy propagandy tylko bez 
całkiem realnego zainteresowania wy 
borami szerokich mas przez odpowie 

dnią politykę wyborczą czynników 
decydujących, nie rokowałaby żad- ы ь + я Е 5 > 

sra im. : Plan ten opiera się m. in. na fakcie, iż czeskie koła rządowe liczą na pomoc sowiecką, 
Przy tak skonstruowanej ordyna- 

cji jak nasza, gdzie odpowiednio sil- 
ny nacisk władz administracyjnych 

na zależnych w dużym stopniu od 
nich uczestników okręgowych zgro- 
madzeń wyborczych może całkowicie 
utrącić niepożądanych. - kandydatów. 

zawsze zachodzi obawa tak jednorod- $ 
nego dobrania kandydujących, że w 
rezultacie nie ma spośród kogo wy- 
bierać. Gdyby na przykład na Wileń- 
szczyźnie z okręgowych zgromadzeń 

wyborczych wyłonili się w jakiś „cu- 

downy* sposób ludzie wyłącznie spod 

znaku b. posła Kamińskiego, cały ten 

wielki odłam. społeczeństwa. który 

odnosi się krytycznie do działalności 
obecnego prezesa Izby Rolniczej nic 
miałby nie lepszego do roboty jak od- 

dać przy wyborach białe kartki wzgłe 

dnie wcale nie wziąć udziału w gło- 

sowaniu. : 

Prawdopodobnie w praktyce mia 

łoby miejsce to drugie, jako łatwiej. 

sze i mniej kłopotliwsze. Oczywiście 

z wyjątkiem obwodów, w których 

frekwencja głosujących ma tendencje 

do przekroczenia 1009/0 uprawnio- 

nych do głosowania. " 

Zupelnie inaczej wyglądałaby jed- 

nak sprawa, gdyby zgodnie z rzeczy- 

wistością po całkowicie swobodnych 

wyborach w zgromadzeniach okręgo- 

wych zostali wystawieni kandydaci 

reprezentujący różne kierunki, różne 

poglądy na zasady organizacji rolni- 

ctwa na naszym terenie. 

Jeżeli np. kontra b. posłowi Ka- 

mińskiemu staną ludzie wyznający 
zasadę powszechności w organizowa- 

niu rolnictwa zgodnie z tymi poglą- 
dami, które u nas głosił gen. Żeligow 

ski, a które potem zostały w więk- 

Szości przyjęte i przez ogólnopols** 

Zjazd Działaczy Wiejskieh Obozu Zj. 
Nar. уу sierpniu b. r., wówczas dopie 

ro naprawdę odbedą się wybory a nie 

ich parodia i ludzie będą mieli spo- 
sobność swobodnego zadecydowania. 

który kierunek bardziej im odpowia- 

da. 
Na terenie dwóch województw 

znajdujących się w najbliższym zasie 

gu naszego pisma: w województwie 

wileńskim i nowogródzkim istnieją 

sytuacje wręcz przeciwstawne. 

W okręgu nowogródzkim zastęp- 

ewodniczącego Obozu Zjedno- 

czenia Narodowego p. inż. Jan Trze- 
ciak jest zdecydowanym „zwolenni- 
kiem zasady powszechności. Tamtej 

szy Obóz Zj. Nar. na WSI zdumiewa 

rozmachem swej akcji w porównaniu 
z innymi okręgami. Е 

W okręgu wileńskim natomiast 

po głośnym odejściu z przewodnict- 

wa okręgu p. inż. St. Perzanowskie- 

go z powodu jego stanowiska w Spra- 

wie konfliktu o gen. Żeligowskiego, 

organizacja Obozu na wsi. wygląda 

nader blado. Nie posiada wyraźnego 

kierunku i jedynie na podstawie ucze 

stnietwa w Radzie Naczelnej O. Z. N 
z Wileńszczyzny b. posła Kamińskie- 

go, a braku przedstawicieli strony 
przeciwnei można by wnosić, że na 

ogół we władzach okręgu panują dla 
zasady powszechności nastroje nie 
przychylne. 

Gzy to jest zgodne z nastrojami 3 

ca prz 

  

która już dziś okazywana jest w codziennym przylocie samolotów wojskowych. 

iezy odpowiedzi 
Odpowiedź polska Pradze 

zawiera projest załatwienia sprawy Śląska zaglzańskiego 
WARSZAWA. (Pat.) Odpowiedź Pana Prezydenta R. P. na pismo 

odręczne prezydenta republiki czeskosłowackiej doktora Edwarda Benesza 
została przesłana przez specjalnego kuriera samolotem, który lądował 
wczoraj w Pradze o godzinie 17.40. 

Ten sam kurier zawiózł do Pragi notę rządu polskiego, która — wo- 
bee „posiadanych przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej autorytatywnych 
oświadczeń o przyjęciu zasady rewizji terytorialnej przez Czechosłowację— 
przedstawią konkretny projekt załatwienia problemu, ^ > 

* 

Wczoraj komunikaf PAT podawał, że 

nota czeska nie zawiera żadnych momen 
iów pozytywnych. Omawiając treść odpo- 
wiedzi polskiej natomiast powołuje się 

dziś na auforvtaływne oświadczenie o przy 
jęciu przez Pragę zasady rewizji tery- 

torialnej. Tę sprzeczność tłumaczymy so- 

bie w ten sposób, że mówiąc o oświad- 

czeniu PAT nie ma na myśli treści noty 

czechosłowackiej,. a tylko oświadczenie 

ustne uzyskane od czeskiego rzędu przez 

sekrefarza naszego poselstwa w Pradze, 
co miało miejsce 25 bm. jeszcze przed 

wysłosowaniem przez Czechosłowację od 
powiedzi na naszą pierwszą nołę. 

Innego wytłumaczenia, któreby jedno 
cześnie nie podważało zaufania dó ścisłoś 
ci informacji PAT. nie potrafilibyśmy po- 
dać.   

Odpowiedź Pragi Węgrom 
PRAGA. (Pat.) Poseł węgierski w Pradze otrzymał wczoraj odpowiedź 

od rządu czechosłowackiego na notę węgierską w sprawie ludności wę- 
gierskiej w Czechosłowacji. W odpowiedzi swej rząd czechosłowacki pro- 
ponuje ludności węgierskiej w ramach republiki prawa, przewidziane przez 
statut narodowościowy rządu Hodży. 

Jest to propozycja spóźniona o 20 lat. Wskązuje ona na całkowite 
niezrozumienie ze strony praskiego rządu istotnej sytuacji. 

„„Nie do przyjęcia” 
Praga odrzuca żądania Niemiec 

PARYŻ. (Pat.) Jak donosi agencja Havasa, nota rządu praskiego. do- 
ręczona w niedzielę o godzinie 17.30 przez posła Masaryka lordowi Hali- 
faxowi stwierdza, że warunki, postawione Czechosłowacji a zawarte w 0s- 
tatnim memorandum niemieckim, doręczonym rządowi praskiemu, za po- 
średnictwem rządu angielskiego — są nie do przyjęcia dla Czechosłowacji. 

Ponowny wysiłek Chamberlaina 
w celu ratoweanica ZDOKO juz 

Oświadczenie 

LONDYN, (PAT). Premier Cham 

perlain ogłosił ub. nocy po mowie kan 

clerza Hitlera nast. oświadczenie. - 

„Przeczytałem przemówienie nie- 

ckiego kanelerza i wdzięczny jes 
ы moich 

tem za wzmianki dotyczące może 

wysiłków uratowania pokoju. Nie je 

stem w stanie tych wysiłków zanie- 

chać, gdyż wydaje mi się rzeczą nie 

do pomyślenia, aby narody curopej 

„skie, które nie cheą ze sobą wojować, 

zostały pogrążone w krwawym zma 

ganiu się z racji sprawy, co do której 

już w znacznym stopniu osiągnięto 
porozumienie. Oczywistym jest, że 

wolą miejscowej ludności? Władze 
naczelne Obozu pewnie nie wiedzą. 
Wielu bliżej znającym stosunki, sta- 
nowczo wydaje się, że nie. 

Należałoby skorzystać ze sposob- 

ności i przy okazji wyborów tę spra- 
wę uczciwie rozstrzygnąć. Niech 
skład personalny przyszłej regional- 
nej grupy posłów będzie wiernym od 
biciem tych sił społecznych, jakie są 
w terenie. 

To niewątpliwie przyczyni się do 

wyrównania strat, jakie poniosła 
idea zjednoczenia. na Wileńszczyźnie 

na skutek gremialnego odsunięcia 
się od pozytywnej pracy. organizacyj. 
nej miejscowych działaczy rolniczych 

reprezentujących naszym zdaniem 

kierunek dla tego terenu najodpowie- 

dniejszy. 
Skoro wyborcy będą mieli napra 

wdę możność „wyboru, frekwencja be 

dzie duża bez sztucznej zachęty. 

Piotr Lemiesz. 

kanclerz nie posiada zaufania, iż po 
czynione przyrzeczenia zostaną wy- 
konane. 

Mówiąc w imieniu rządu brytyj 

skiego my uważamy się za moralnie 

zobowiązanych za dopilnowanie, aby 
przyrzeczenia zostały wykonane ucz 
ciwie i całkowicie oraz gotowi jesteś. 

my zaręczyć, że zostaną one w tak) 
sposób wykonane, 0 ile rząd niemiec 
ki zgodzi się na warunki i postanowie 
nia transferu na podstawie dyskusji 
a nie siłą. 

Ufam, że kanclerz Hitler nie od- 
rzuci tej propozycji, która poczynio 
na jest w tym samym przyjaznym du 
chu, w którym byłem przyjęty w 
Niemczech, i która, gdyby została za- 
akceptowana, zaspokoi niemieckie 
pragnienia połączenia Niemeów su- 
deckich z Rzeszą bez rozlewu krwi 
którejkolwiek części Europy*, 

L'st fa НН зга 

LONDYN, (Pat). Korespondent PAT do 
wiaduje się z dobrego źródła, že pismo, 
wysłosowane przez premiera Chamberlai- 

na do kanclerza Hitlera za pośrednictwem 

sil Horace Willsona, zawierało kontretne 

oropozycje, dotyczące — przyśpieszenia 

orzekazania obszarów sudeckich Niem- 

-om. a mianowicie: 

1) wkroczenie woisk niemieckich w so 

sofę 1 października do ziemi sudeckiel 

rzez zajęcie fzw. Eaerlandu, w którym 

mołożone sa miasta Ecer, Asch. Falkenau, 

”э ай i Marierbad, Po zaieciu Faerlan- 

du wolska n'emieckle nie posunęłyby się 
=a razie dalej, 

2] m'anowanie równocześnie między. 

narodowej komisji do spraw wykreślenia   

granic obszarów odstąpionych. Komisja ta 

przystąpilaby odrazu do pracy dla usta- : 
lenia nowej granicy I wprowadzenia po- 

stanowień wykonawczych, mających obo- 

wiązywać przy przekazywaniu obszarów z 
rąk czeskich do niemieckich. Komisja mia- 
łaby dokonać swej pracy w czasie jak naj 
krótszym. 

Premier Chamberlain proponować miał 
w swoim piśmie, podobnie jak to ogłosił 

w deklaracji, wydanej w ciągu ubiegłej 
nocy, że rząd brytyjski gołów jest zagwa 

| rantować uczciwe i całkowite wykonanie 
czeskich przyrzeczeń. Ponadto PREMIER 
CHAMBERLAIN PRZESTRZEGAĆ MIAŁ 
W SWOIM LIŚCIE KANCLERZA HITLERA 
PRZED KONSEKWENCJAMI ZBYT STA- 
NOWCZYCH KROKÓW WOBEC CZE- 
CHOSŁOWACJI.. 
: Pismo premiera brytyjskiego pozosta- 
Je na gruncie propozycyj francusko-brytyj 
skich, jako płaszczyźnie, na której tery- 
torialne roszczenia Niemiec winny być 
zaspokojone. 

Mowa radiowa 
LONDYN. (Pat) Premicr Cham. | niała się z godziny na godzinę, wszel- 

berlain wygłosił wczoraj przez radio | kie oświadczenia były niemożliwe 
przemówienie o sytuacji międzynaro 
dowej. 

Premier brytyjski na wstępie oś 
wiadczył, że złoży na dzisiejszym po- 
siedzeniu parlamentu deklarację O 
wydarzeniach, które doprowadziły 
do obecnej sytuacji. — Dotychczas, 
gdvm jeździł po Europie — oświad- 
czył premier — kiedy sytuacja zmie- 

  

Dziś jednak nastąpiło pewne skon- 
kretyzowanie. 

Jest rzeczą nie do wiary — oś. 
wiadczył Chamberlain — że WYDA- 
LIŚMY ZARZĄDZENIA BEZPIE. 
CZEŃSTWA z powodu sporu, który 
powstał w krajach odległych między 

(Dokończenie na str. z. 
| o 2)    

7as'g0 ewentualnej wojny może być b. szeroki 
„LONDYN. (Pat.) W związku z ostatnim berlaina z kanclerzem Hitlerem wskazują w t że Chamberlain usiłował znaleźć drogę po. 

możliwe jest osią: 
ania przekazania 

czeskiej. Wciąż jeszcze 
kowań. Niemieckie żąd. 
stały już przez rządy fr: 
brać pod uwagę ewentu 

Należy Zaznaczyć, że w kołach politycznych pod atakiem na Czecho- 
słowację rozumie się ewentualne zajęcie tych terytoriów, których natych= 
miastowe odstąpienie nie było przewidziane planem franeusko-brytyjskim. 

Wyjaśnienia te mówią również, że w tym w 
GŁABY BYĆ ZMUSZONA DO PRZYJŚCIA CZEĆ 

ypadku FRANCJA MO- 
CHOSŁOWACJI Z PO- 

MOCĄ, A W. BRYTANIA STANĘŁABY OBOK FRANCJI. 

spotkaniem premiera Cham- 
utejszych kołach oficjalnych, 

kojowego załatwienia sprawy 
gnięcie tego celu za pomocą ro- 

г Rzeszy obszarów sudeckich z0- ancuski, brytyjski i czeski uznane. Trzeba jednak 
alny atak niemiecki na Czechosłowację. 

| 
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Mowa premiera 
Chamberlaina 

(Dokończenie ze str. 1). 

ludźmi, o których nic nie wiemy. 
Wydaje się rzeczą jeszcze bardziej 
niemożliwą, aby spór już w zasadzie 
uregulowany, mógł stać się powodem 
wojny. 
Przedstawiwszy następnie stanowi- 

sko kanclerza Hitlera w sprawie su- 
deckiej, premier Chamberlain oświad 
czył, iż zaofiarował kanelerzowi, że 
będzie gwarantem słowa rządu pra- 
skiego. 

Nie mogę tracić nadziei pokojo- 
wego rozwiązania lub rzeczywistych 
wysiłków dla pokoju tak długo, do 
póki jeszcze istnieje możliwość tego 
pokoju. Nie zawaham się wyjechać 
z trzecią wizytą do kanclerza Hitlera, 
gdy dojdę do wniosku, że to mogłoby 
przynieść korzyści. Lecz w tej chwili 
nie widzę nie takiego, w czym mógł 
bym być pożyteczny na drodze me 
diacji. 

Wspomniawszy następnie o zarzą 
dzeniach bezpieczeństwa, wydanych 
w Anglii, Chamberlain oświadczył, że 
są to tylko środki ostrożności. Nie 
oznaczają one, iż Wielka Brytania 
jest zdecydowana na wojnę, lub że 
wojna już jej grozi bezpośrednio. 
NIE MOŻEMY WE WSZYSTKICH 
OKOLICZNOŚCIACH  DOPROWA. 
DZAĆ DO TEGO, ABY CAŁE IMPE. 
RTUM BRYTYJSKIE BYŁO WCIĄG: 
NIĘTE W WQJNĘ TYLKO Z PO- 
WODU CZECHOSŁOWACJI. JEŻELI 
BEDZIEMY MUSIELI WALCZYĆ 
TO O JAKIEŚ WIĘKSZE ZAGAD. 
NIENIA. Jestem jednak człowiekiem 
pokoju do głębi mej duszy. Wojna 
jest rzeczą okropną i rozpatrzmy 
wszystko rozsądnie, zanim do niej 
moglibyśmy przystąpić. 

Przemówienie swe Chamberlain 
zakończył wezwaniem do obywateli, 
aby spokojnie czekali na wydarzenia 
najbliższych dni. 

Dopóki wojna się nie zaczęła, ist- 
nieje nadzicja zapobieżenia jej, a wie 
cię, że będę pracował dla pokoju aż 
do osłatniej chwili, 

  

„KURIER” (4584). 

Stałe narady na Zamku 
WARSZAWA. (Pat.) Pan Prezydent Rzeczypospolitej przyjął wczoraj 

w obecności P. Marszałka Śmigłego-Rydza pana prezesa Rady Ministrów 
gen. Sławoja-Składkowskiego, p. wicepremiera inż. E. Kwiatkowskiego 
oraz p. ministra spraw zagranicznych J. Becka, którzy referowali o stanie 
spraw bieżących, 

ża i przeciw wojnie 
PRAGA. (Pat.) Oświadczenie premiera Chamberlaina, ogłoszone ub 

nocy, wywołało w tutejszych kołach politycznych bardzo duże wrażenie 
I komentowane jest w ten sposób, iż W. Brytania w dałszym ciągu stoł 
na stanowisku konieczności ustępstw ze strony rządu praskiego. 

W łonie rządu czeskiego w chwili obecnej zarysowują się wyraźnie 
dwie sprzeczne tendencje: Prezydent Benesz, który ze swej strony wywiera 
silny wpływ na gen. Syrovy'ego, ulegać ma naciskowi zarówno krajowych 
kół radykalnych, jak i sugestiom Moskwy w kierunku nieustępliwoeści, 
podczas gdy koła m. s. z. opowiadają się za rozwiązaniem konfliktu na 
drodze pokojowej, nawet ze znacznymi, daleko idącymi ustępstwami. 
Na tym tle dojść miało nawet w dniu wczorajszym do ostrej dyskusji mię- 
dzy ministrem Kroftą a gen. Syrovym. % 

Niemcy trwaią przy swych żądaniach | 
BERLIN, (Pat). Czynniki polityczne Rzeszy, zapytywane wczoraj wieczorem 

czy oświadczenie Chamberlaina oraz rozmowa kanclerza Hitlera z sir Horace Willso- 
nem nie stwarzają nowej syłuacji dła Niemiec, odpowiadają: STOIMY NIEODWO- 
ŁALNIE PRZY TERMINIE 1 PAŹDZIERNIKA I warunkach, zawartych w memorandum 
niemieckim. Nasze zadania postawione są Pradze, a nie Londynowi, bądź Paryżowi. 
Rzeszę sprowokował p. Benesz, a nie p. Chamberlain. Nie domagamy się niczego 
od p. Chamberlaina, a bardzo dużo od p. Benesza. Osłaieczne decyzje leżą w rę- 
kach kanclerza. 

Mimo braku autorytalywnych Intormacyj na temai tych nowych przyczyn- 
„ków do sytuacji politycznej, obserwując z Berlina, wnioskować można, że oba ie 
fakty nie pozostaną bez wpływu na ostateczne decyzje. 

Odrowiedž Hit'era na anel Roosevelta 
BERLIN, (Pat). W Berlinie ogłoszono odpowiedź kanclerza Hitlera na tele- 

gram, wysłosowany przez prezydenia Roosevelta z apelem pokojowego załatwie- 
nia sprawy sudeckiej., Jak wiadomo analogiczny apel wystosował prezydent Roo- 
sevelł do prezydenta Benesza. 

W odpowiedzi swej Hitler stwierdza, Iż zdaje sobie sprawę z konsekwencyj. 
jakle może pociągnąć za sobą wojna, jednak zrzuca z siebie, jak również z narodu 
niemieckiego, odpowiedzialność za dalszy bleg wypadków. Hitler przedstawia w 
dłuższym wywodzie historię kraiu sudeckiego od r. 1918, przypominając, że prawa 
samostanowienia narodów, proklamowane przez prezydenta Wilsona, jako naj- 
ważniejsza podstawa Ligi Narodów, nie bvło przyznane Niemcom sudeckim. Opi- 
sawszy prześladowania Niemców sudeckich przez rząd czeski, H'tler stwierdza, że 
iiczba uchodźców z Sudetów na obszarze Rzeszy wynosi 214 tysięcy. 

Memorandum niemieckie daje Pradze ostatnią możliwość rozwiązania spra- 
wy Sudetów, Dalsze losy pokoju lub wojny są w rękach Pragi. 

  

  

\ Е ° — 2а spokėj duszy 
Profesora Doktora 

«1. Wacława Dziewulskiego 
kierownika | zał: życiela I Zakładu Fizycznego 

Uniwersytetu Stefana Batorego 
odprawiona będzie w kościele św. Jana w czwartek dn. 29 wrześ- 
nia 1938 roku o godz. 8 rano msza żałobna 

IX Zjazd Fizyków Polskich 

SĄ; 

Usprawiedliwiają się 
WARSZAWA, (Pat). Wczoraj w godzinach popołudniowych attache wol< 

  

skowy przy poselstwie repubiiki Czesko-Słowackiej w Warszawie pik. Kumposi 
zgłosił się u szefa oddziału M sztabu głównego płk. dypl. Pełczyńskiego ceiem 
usprawiedliwienia się z jednego wypadku przelotu samołołu czeskiego nad Sks- 
czowem w dniu 26 bm. 

WARSZAWA, [Pat]. W odpowiedzi na noty polskie z dnia 26 września w 
sprawie pogwałcenia granicy przez samoloty czeskie, poselstwo czechosłowackie 
złożyło w dniu 27 września notę werbałną, która zawiadamia, że wszystkie inkry- 
minowane wypadki zostaną jak najśpleszniej zbadane, celem złożenia niezwłocz- 
nie wyjaśnień rządowi polskiemu. 

Ludność polska zdobywa stłady broni. 
CIESZYN, (PAT). Polacy, którzy wobec wzmocnienia ociuony granicy polsko+ 

czeskiej nie mogli przedostać się dc Polski, chcąc uniknąć służby w wojsku czes- 
kim, uciekają masowo do lasów. 

W poszczególnych gminach znajdują się składy broni, przeznaczone dł 
„Narodni Gardy“, harcerzy czeskich oraz zawodowych organizacyj komunistycz 
nych. Ludność połska nocami atakuje fe składy, strzeżone przez posterunki, uzbro 
Jone w karabiny maszynowe. 

W kilku miejscowościach m. in. w Końskiej, w okolicach Bogumina, w Skrze: 
<zonlu I Bystrzycy po dłuższych ufarczkach zdołano rozbroić strażników ! zdobył 
zapasy broni I amunicji. Ze zdobytą w ten sposób bronią Polacy wracają do la- 
sów. Ponieważ żandarmeria urządza obławy na uchylających się od poboru, do- 
<hodzi do częstych starć zbrojnych. 

Polacy są wywożeni w głąb kraju 
CIESZYN, (PAT). W Mor. Ostrawie utworzono komendę wojenną dla Zagłę- 

bia Ostrawsko-Karwińskiego, której podlegają wszystkie huty I kopalnie. Przed- 
siębiorstwa te zostały zmiliłaryzowane. Na miejsca zwałniane przez Polaków, kió- 

rzy zostali wzięci do wojska, władze wojskowe czeskie przydzielają pobranych 

do wojska Czechów, którzy otrzymują przydziały wojskowe do pracy w kopał- 

niach. Połacy w Czechosłowacji w wieku przedpoborowym, lub ci, którzy prze- 

kroczyli 46 lat życia, są masowo wywożeni wgłąb Czechosłowacji, a władze woj- 

skowe używają Ich do robienia okopów na terenie Sudetów. 

Ane! A gsntyry Wielkie wygrane 

x 11.000.000 milion 
na nr 128215 

Ocromne zorunowanie wosk w Berlinie 
BERLIN. (Pat.) Qgólną sensację w Berlinie wywołało wczoraj о5- 

romne zgrupowanie wojsk, przeprowadzone wieczorem na ulicach Berlina. 
Główne arterie Unter den Linden, Wilhedmstr., Friedrichstr. zawalone 
są oddziałami wojskowymi wszelkiego rodzaju. Posterunki wojskowe re- 
gulują ruch, a kolumny przesuwają się wolno Środkiem miasta w ekwi- 
punku polowym. 

PARYŻ, (Pat). Wczorajsze posiedzenie rady ministrów miało charakter spra- 

Zwołanie Izby Deputowanych domagają się komuniści I socjaliści oraz tzw. 

Wielka 44 

Polecamy 

szczęśliwe   

  

Jak się dowiadujemy, do Wilna 
przybyły z Warszawy relikwie św. 
Andrzeja Boboli. 

W związku z przybyciem relikwij 
Wielkiego Patrona Polski zawiązuje 
się w Wilnie specjalny komitet na 
czele z JE. ks. arcybiskupem-metro- 
politą Jołbrzykowskim i innymi do- 
stojnikami świeckimi i duchownymi. 
Komitet ten opracowuje szczegółowy 
program uroczystości ku czci Świę 

= > RKS ims e AOPEN TINY | 

) SZe( „Kurjera Wilefiskiego“ dla Naszych Prenume- 
ratorów w Wilnie dołączyliśmy okazo 
czornego wydania „Kurjera Wileńskieg. 
z tej inowacji wprowadzonej przez nasze 

Do dzisiejszego numeru 

oraz wiele innych wygranych padło ostatnio 

w szczęśliwe] kolekturze 

DROGA SZCZĘŚCIA 
5 klasy 

Do Wilna przybyły relikwie 
św. Andrzeja Boboli 

Trzydniowe uroczystości ku czci Świętego 

LONDYN. (Pat.) Królowa Ełżbieta w to- 

warzystwie księżniczek Elżbiety i Małgorza- 

cie statku pasażerskiego, chrzcząc go swym 

imieniem „Królowa Elżbieta”. Przy tej spo. 

sobności królowa wygłosiła przemówienie, 
związane z obecną sytuacją: 

Mickiewicza 10 

43 Loterii   „Dzisiejsza ceremonia — oświadczyła 
królowa — której tysiące ludzi tak skwap- 
liwie oczekiwały, odbywa się w okolicznoś- 
clach bardzo odmiennych od tych, jakieh 

C. UL RICE 7 

SS ZH 

ty-Róży dokonała wczoraj po południu w i 

Glasgow poświęcenia największego na świe- 

  

poleca na sezon jesienny najwyższej jakości D R Z E w K A 
—. 

2 100.000 :: 215.000 15; Pres'a lewicy na gabinet franruski 
‚ 80.000 s - 10.000 s: aha 

na nr na nr 

: s 25.000 40385 A 10.000 2:884 partla wojenna, celem wywarcia presji na gabinet Daladiera. Również z żadaniem 

- 20.000 7: - 10.000 sz spod tea zadawali owskodę morownów | do o poty ni zamiecie 
ь 1 5 000 ma 10 000 za a uczynić żądaniom, ani opozycji prawicowej, ani opozycji skrajnej lewicy. 

s Е ” е 

Orędzie króla Jerzego 
odczytane na poświęceniu największego na świecie okrętu 

się spodziewano. Mam dla was jednak orę- 

dzie od króla. Wzywa en naród brytyjski, 

aby nie tracił otuchy mimo ciemnych chmur, 

jakie nad nami wiszą, a które wiszą w isto- 

cie nad całym światem. Król wie dobrze, że 

tak jak poprzednio w czasach krytycznych, 

naród hrytyjski zachowa zimną krew i od 

wagę serca. Wie on też dobrze, że naród 

brytyjski obdarzy pełnym zaufaniem swych 

przewódców, którzy pod opieką Opatrzonści 

Boskiej czynią największe wysiłki, aby zna 
leźć sprawiedliwe 1 pokojowe rozwiązanie 
trudnych zagadnień, jakie stoją przed nimi, 

RES ZEP 

akfady QBOgrodmicze 
założ. '80> r. w Warszawie $,4, 

I KRZEWY 
OWOCÓWE 
1 OZDOBNE 

  
tego, które odbędą się w Wiłnie w 
drugiej połowie października. Uro- 
czystości trwać będą 3 dni. Spodzie- 
wany jest na nie przyjazd do Wilna 
wielu wycieczek i pielgrzymek z ca- 
łego kraju. 

Relikwie św. Andrzeja Boboli zło- 
żone zostaną w najbliższym czasie w 
Bazylice Katedralnej. Jest to cząsika 
relikwi Świętego przeznaczona dla 
Wilna. 

we egzemplarze wczorajszego wie- 
o* aby zachęcić ich do korzystania 

wydawnictwo, celem szybszego 
i wszechstronniejszego informowania czytelników w Wilnie o biegu wy- 
darzeń. Poza Wilno, gdzie wydanie wieczorne nie jest dotąd kolportowa- 
ne wysyłamy natomiast numer dzisiejszy bez wydania wieczornego z tym 
jednakże, że ta część treści tego wydania, która nie straciła aktualności, zo- 
stała w nim uwzględniona. 

Podajemy przy tym, że wydanie wieczorne naszego. pisma wycho- 
dzi około godziny 17. i jest do nabycia chwilowo wyłącznie w sprzedaży 
kioskowej i ulicznej w Wilnie. 

kwalifikowane prtez Warszawską I:bę Rolni'cz» 

RÓŻE — BYLINY — TRUSKAWKI — POZIOMKI — CEBULKI KWIATOWE 
Specjalne cennikl na żądanie bezpłatnie 

  
CENTRALA: Warszawa — Ceglana 11 
FILIE w Warszawie: Moniuszki 11, 
Szkółki w Ulrichowie pod 

Zarządzen a przeciwlotnieze 
w Prado 

PRAGA. (Pat) W Pradze wydano zarzą- 
dzenia, mające zabezpieczyć miasto przed 

możliwością ataków lotniczych. 

rrach, otaczających miasto, ustawiono ficz- 

ne baterie dział przeciwlotniczych. Wieczo- 

rem na ulicach panuje całkowita ciemność. 

Specjalne patrole czuwają nad tym, aby 

żądne jaśniejsze światło nie przechodziło z 

ckien domów oraz z latarni tramwajów i sa- 

mochodów. W okolicach lotnisk znajdują 

się liczne samoloty myśliwskie, gotowe każ- 

dej chwili do startu. Niebo oświetlane jest 
ca chwiła reflektorami, 

Na wWzgė- 

?-g* Hała Mirowska 
Warszawą dojazd tramw. 91B 

Dewizv spada'ą 
WARSZAWA. (Pat.) Na czorajszych gieł- 

dach walutowych większość dewiz europ>j- 
skich, z funtem i frankiem fr. na czele wy- 

kazały dalszy spadek. W związku z tym 

dewiza na N. Jork zwyżkowała w Londynie 

Dewiza na Paryż w notowaniach gotówko 

wych osłabła stosunkowo nieznacznie, nato 

miast w notowaniach terminowych nastą- 

piło wyraźniejsze pogorszenie. 

Dewiza na Berlin wykazała dość wyraź 

ne osłabienie, natomiast mocną tendencję 

1 ma dewiza ńa Brukselę. 
  

BUENOS AIRES, (Pat). Prezydent Ar- 
gentyny Ortis przesłał do kanclerza Hitle- 
ra i prezydenta Benesza telegram, w któ. 
rvm przyłączając się do apelu prezydenta 
Roosevelta wyraża życzenie, by obecny 
konflict rozwiązany został pokojowo dla 
dobrobytu i honoru obu narodów oraz 
dła ocalenia przyszłości Europy. 

Gielėa warszawska 
2 dnia 27 września 1988 r. 

Belgi belgijskie 90,32 

Dolary amervkańskie 539,00 

Dolarv kanadyjskie 520 00 

Florenv holenderskie 283 74 

Franki francuskie 14.21 

Franki szwaicarskie 119.65 
Funtv angielskie 25.31 

Guldeny gdańskie 100,25 
Korony czeskie — 

Korony duńskie 11305 
Korony norweskie 127 13 

Korony szwedzkie 130.59 

Liry. włoskie 19.00 

Marki fińskie 11,18 

Marki niemieckie — 

Marki niemieckie srebrne 84,00 

Tel Aviv аоы 25,00 
cje: 

Bank Polski 122,00 
Papiery procentowe: 

Pożyczka wewnętrzna 63.00 

Pożyczka inwestycyjna pierwsza 80,50 
Pożyczka inwestycyjna druga 81.50 

Pożyczka konwersyjna 67,00 
Pożyczka konsolidacyjna 63,50 
44 premjowa dolarowa 40,00 

8% ziem. dol. kupon 63,29 

Przewodniczący 
wojewódzkich kolegiów 
wyborczych do Senatu 
Na podstawie przepisów ordynacji 

wyborczej do Senatu generalny komisarz 
wyborczy powołał następujących _ prze- 

wodniczących wojewódzkich kolegiów 
wyborczych oraz ich zastępców: 

Woj. białostockie — Nowakowski Se- 
weryn, prezyd. m. Białegostosu, zastępca 
Kieszczyński Kazim.. wiceprezes SO w 
Białymstoku. 

Woj. wileńskie — Inż. Głazek Wacław, 

dyr. okr. kol. państw. zastępca Szafran 
Jarosław, płk. dypl. : 

Woj. nowogródzkie — Englicht Jó- 
zef, płk. dypl., zastępca Pachnowski Ste- 
fan, dyrektor Funduszu Pracy w Nowo- 
gródku. 

Woj. poleskie — Waluszewski Feliks, 
mjr w sł. sp. Brześć, zasłępca Sadowski 
Eugeniusz, naucz. szk. rzemieślniczej w 
Brześciu. 

Woj. wołyńskie — Maciszewski Se- 
weryn, kurator okr. szkoln. wołyńskiego 
w Równem, zastępca Jasiukiewicz Włady« 
sław, wiceprezes OS w Łucku, : 

 



„KURIER“ (45847, 

FK omeres dziecka 
W poprzek drogi, wiodącej społe- 

czeństwo polskie na miły „Kongres 
Dziecka”, walą się ołbrzymie kłady 
niespodzianek. Informacyjne zebra- 
nie w sprawie tego kongresu odbyło 
się we wtórelkk'20 września. а ile 
wstrząsających zdarzeń i nówiń: ze 
szło ód tego dnia? 

Więc sceptycy i obojęfni powia 
dają: „Jakto? w takich czasach miał 
bym myśleć o „Kongresie Dziecka? 
Tu ziemia się trzęsie pod nogami i w 
powietrzu czuć zapach prochu. Do 
pierwszego października. wszystko ma 
trwać w zawieszeniu, a potem?.. Je 
szcze nie wiemy... I jabym mtyśleć 
miał o innych sprawach?*, 

Tak, rzeczywiście, że najbardziej 
żyezliwi kongresowi ludzie nagie zo 
bojętnieli w tej sprawie. Ciężkie tro 
ski ich gnębią i męczące przevidywa 
nia. Nie wiemy, jaki obrót weżmą 
sprawy polityczne — fo prawda. 

Ale jedna rzecz jest niezawodna 
wśród chwiejnych koniunktur świa- 
%а — dziecko. 

Im mniej chwilami pewni jesteś 
my teraźniejszości, im więcej widzi 
my w niej. braków i niebezpieczeństw 

Lepszy eksport — wieksze 

— tym  moeniejszą pragnęlibyśmy 
przyszłość budować. 

Choćby nawet burza zagrzmiała 
nad światem i Polską, to. przecież 
spod piorunów i błyskawie wyjdą w 
przyszłość oealone dzieci i w ich: to 

| rękach zawsze, w każdym razie znaj 
dzie się Połska nasza. 

Dobre to muszą być ręce. Odpo 
wiedzialne, mocne, uezciwe. 

„.A w roku 1935 skazano wyto- 
kiem sądowyrr 23.000, ...a w r. 1936 
— 26.000 dzieci. W 1987 r. zanoto 
wano: 28: wypadków samobójstw dzie 
ci od lat 10—1i4. 

Czwarta część dzieci umiera w cią 
gu pierwszych 14 lat žyeia... 

Więc nie jest tak dobrze — praw 
da? A przecież dziecko w Polsce jest 
sprawą najważniejszą. Wszystko od 
niego zależy. Cała potęga albo klęska 
przyszłości naszej. Nie może być spra 
wy ważniejszej od sprawy dziecka w 

Polsce. Konieczne jest skupienie ko- 
ło tej dziedziny wszystkich sił społe 
czeństwa. I to zaraz. A jeżeli ziemia 
dygóce pod Europą — fo tym bar 
dziej. Wszystko, co nas zawiodło, na 
prawić muszą dzieci nasze. Wypro-   stować skrzywienia,  rozdmuchać 

zyski 
wprowadzi standaryzacja włókna Inianego 
Jeszcze w ciągu bież. miesiąca ma się 

wkazać rozporządzenie min. przem, i han- 
dłu, ustalające cło wywozowe dla ekspor 
łowanego z Polski włókna Inianego. Cło 
będzie miało charakter środka organiza. 
cyjnego dla eksportu włókna i umożliwi 

wyselekcjonowanie zarówno eksportowa- 
nego towaru, jak i samych eksporterów. 

Pofrzebę wprowadzenia standaryzacji 
włókna lnianego odczuwało się już od 
dawna, zwłaszcza na Ziemiach Półnoćno- 
Wschodnich, w znacznej mierze nastawio- 
hych na produkcję Inu. Dotycheżas eks- 
port tego artykułu pozostawiał wiełe do 
życzenia. Obok włókna dobrze przero- 
bioneco i odpowiadajaceco warunkom, 
stawianym za granicą naszym producen- 
tom, liczni eksporterzy kierowali na ryn- 

ki zaoraniczne włókno źle przerobione, 
osiaqając niskie ceny z jednej strony, a 
z druciej — urabisi=e wiemna oninie o po 

ziomie eksvoriu polskiean w ocóle i osła 
biaiac zainferesowanie odbiorców zacra- 

nicznych naszymi wvtworami. Niektóre 
rynki. iak np. czechosłowacki, zarabiały 

na takim stanie rzeczw. p = 
przeróbce surowa włókno półskia | pru- 
cając je na rynek już jsko produkt wła- 
snv i odpowiednia droższy. Różnica cen 

naszym koszłam szła do czeskieł kieszani, 
podczas kiedw przy należytym wyzyska- 
niy możliwości sumy fe, dość znaczne, 
musiałvbv przomaść naszym eksporterom. 

Do łego właśnie zmierza rozporządze- 
nie o słandarvzacii włókna Inianedo. usła 

lalace cło wywozowe. Wywóz włókna 
obiety badzie kontrola specialnie do ta- 

go powołanych organów Rady Handlu Za 
gran'cznego. 

Główne znczenie wśród posłanowień 

omawianego rozporządzenia mają: $ 7, 
usfałający, że kontrola jakości towaru słan 

daryzacyjnego odbywa się w składach 
kontrolnych, uznanych przez Rade Handlu 
Zsoranicznego za nadalace się do tego 
celu — oraz $ 8, stosownie do kiėrego 

skład może być uznany za kontrohy, je- 
želi: a) położony jest w jednei z miej- 
scowości, kłórych wvkaz ustali RHZ, b) po 
łożony jest przy bocznicy kolejowej i po- 

siada prawa składu zawoózowego; Rada 
HZ może w wyjąfkowych wypadkach i na 
okres rie dłuższy, niż do dnia 31 lipca 
1939 r. uznać jako kontrolny skład pry- 
wałny, ale odpowiadający temu warumto- 

wi ża wyjątkiem uznanych czesalni ręcz- 
nych, które mogą być zwolnione na stałe 

-0d łego wymoqu, c) umożliwia wykony- 
wanie czynności konfrolnych, w szczeaćl 
ności posiada odpowiednio duże i widne 

pomieszczenie do sortowania | wiązania 
włókna; niedostałecznie duże pomieszcze 
nie nie dyskwalifikuje składu, qdy fstnieie 
przy nim sbszeme podwórze o twardaj 
nawierzchni, umożliwiatacej przeprowadze 
nie sortowania kontrolneao wiekszych par 

tvf włókna, ich ważacie ifo., dj bosiada 
pomieszczenie dła przechowuwania gała- 

wego towaru co naimniej 10 wagonów 

i potrzebne urzadzenia, 
Rada Handlu zaqraniczneso może Чта 

lażnić u”nanie pbrowatnaań składu ża kon 
holnv równiaż nd ddsikowvch waran. 
ków. Snarialna komisia badzia nowołana 
do kwalifikowania >srhumn istniefacych, 

jak i nowonowstałvch składów. 

W zwiarku z tom komisa RH7 w [ip. 
eu br. przanrowad-iła dokładna lustracie 

letnieiacvch już składów 1  mszazwwów 
Imiarezieh (na łerenfa Ziem Pźlnocnm. 

Wscharłnich. W wwniku sze- 
rea składów zosiał zdyskwalifikowany, 

Cześć zać została uznana jako czasowo 

tylko nadajaca sia do wykonywania kon- 
troli słandaryzacyjnej. 

Obecnie nałeżv oczekiwać ze strony 

zainteresowanych sfer kuviecfwa Iniarskie 

go, zrzeszeń branżowych i pozabranżo- 

wych banków, domów i firm spedycyj- 

nych oraz osób, szukających loxaty dla 

kapiłałów — podjecia słarań na kuono 
płaców i budowę składów i urządzeń 

fniarskich. Izba Przem.-Handłowa w Wit 

nie, uprzedzając te starania, zwróciła się 

już do odnośnych władz walewśdkich z 

prośba o możliwie przychylne załatwia. 

nie ewent. petentów w wypadku, jeżeli 

zagwaranłują oni, iż zakupione place zain 

westują urzadzenia na potrzebę kontro- 

lustracij 

  
Wrażenia praskie 

(Dokończenie) 

Wracając z Pragi, miałem jeszcze 

jedna ciekawą rozmowę wagonową z 
Polakiem. Na urlop do Krakowa je- 

chał jeden z inżynierów, zatrudnio- 

nych w zakładach Baty. „Państwo bu- 
tów”, jak żartobliwie nazwał zakłady 

w Źlinie są istotnie odrębnym pań- 
stewkiem przemysłowym w oreaniź 
mie czesko-słowackim. Żaden grosz, 

cttzymany przez robotnika nie wy 

chodzi poza obręb fabryki. Kantyny, 
sklepy, teatry, kina, kawiarnie ż sa- 
lami tanecznymi, nawet kasy oszczed 
ności — wszystko nosi stempel Bata 
Życie robotnika nie wykracza poza 
cbręb murów fabrycznych, nie tylko 
podczas pracy. „Jedynie buty u ża 4 

wędrują do wszystkich części świata'. 
żartował inżynier. 

Nazwisko zwykłego rzemieślnika 
czeskiego, który dorobi się milionów 
aa skalę amerykańską, było w Cze 
chosłowacji niemal tak popułarne, 
jak nazwisko Benesza. Dla wówczaś 
jeszcze białego materializmu czeskie- 
RO, był to rys charakterystyczny. U 

nas taki Bata byłby uznany powsze- 
chnie ża pijawkę nigdy nie syią krwi 
swoich podwładnych. W Czechosło- 
wacji, jak w Ameryce Północnej zdo- 
bywcy milionów cieszą się większą 
popularnością. 
+ Inżynier zakochany po uszy w 
swoich kamaszach, namawiał i mnie 
żebym zobaczył państwo Baty. Oczy- 
wiście, że tego nie uczyniłem. Zdaje 
się, że od tej chwili przestał mnie u- 
ważać za prawdziwego podróżnika. 

wow т 

„Trudno jest dziś odtworzyć treść 
tych wszystkich interesujących roz- 
mów ż Polakami i Czechami w atmo- 
sferze europejskiej roku 1930, jak 
że innej od dzisiejszej. Pozostaje ja- 
ko wniosek bodaj że jeden najważ- 
niejszy: jaki jest stosunek siły i sła- 
bości Czech? 

Pytanie to jest bardzo ważne sko- 
ro stajemy do walki o Śląsk Zaolzań- 
ski, bezwzględnie polski, bezwzględ-   nie nasz. 

przygasłą żarliwość, stweszyć polski || 
ideał i pokazać go światu. 

Dzieci polskie muszą być zdrowe, 
mądre i odwitżną. Muszą też wie 
dzieć, co to jest radość. 

„Kongres Dziecka”, ew się odhę 
dzie się dn. 2, 3 i 4 paździereka w 

| Warszawie, jest wyrazem działalno 
ści Komitefu, który juź ma pozostać 

jako instytucja stał», fito „Wydział 
Nieustającej Czujności” w najwaž- 

niejszej sprawie ze wszysfiieft spraw. 
Komitet ten ohcjmuje ze sta organiza 
cyj społecznych z mifionem człon- 
ków. 

Kongres będzie miał charakter ży 
ciowy i praktyczny. Obrady jego bę- 
dą dotyczyły zasadniczych  zagad- 
nień. Óto przewidywane referaty: 

  

„Dziecko i człowiek dorosły” (Stani- * 
| kazała 76 kg i 50 dk. Żeby się przekonać czy 
l jest to dokładna waga, zważyłem się na wa- 

sław Dobrowolski), „Dziecko i rodzi- 

na” (J. Cz. Babieki), „Prawa dziecka 
do szkoły” (Helena Radlińska), „Dzie 
cko w polskim prawie rodzinnym 

(St. Gołąb), „Zdrowie dziecka” ( A. | 
Walieka - Chmielewska), „Dziecko 
jako przedmiot troski świata" (W. 
Wójtowicz - Grabińska). Należy rów 

nież pamiętać o wielkiej „Wystawie 
Dziecka, która trwać będzie i po za- 

końezeniu obrad kongresu. Žo p 
sta iduje się wyciee. > 
Už indais Ji Kuratorium Szk. 
Wilańskie. > 

Nie ułega wątpliwości, że mimo 
wszelkich przeszkód i wbrew im kon 

gres będzie należycie obesłany przez 
organizacje t zeromadzi tysiące Mdzi 
Szczere imteresnjących sie Snrową” 

przyszłości Polski. E. K. M.   

Piszą do nas 

Jedna tak 
druga inaczej... 
W wiełu punktach naszego miasta stoją 

tak zwane wagi osobowe „doktorskie lub 

lekarskie". 

Chciałbym się dowiedzieć do czego służą 
te wagi? €zy do ważenia osób, żeby się do- 
wiedzieć: co pewien czas (w wiełu: wypad- 
kach według zaleceń lekarzy) ile danej aso- 
bie powracającej do zdrowia po przebytej 
chorobie lub po powrocie z urlopu wype- 
czynkowego przybywa dub ubywa. Czy, też 
wagi te służą dla tego, żeby dać żyć ich właś 
cicieiem: bez względu na. to; czy ta waga 
jest prawidłowa czy nie, tj. dać 10 lub 56 
groszy jałmużny, jak zwykłemu biednemu, 
stojącemu na uliey bez takiej wagi. 

Parę tygodni temu zważyłem się przy 
skwerze Orzeszkowej na wadze, która wy- 

dze lekarskiej przy ogródku Moniuszki na 

ul. Wiłeńskiej, waga wykazała 75 kg 00 dk: 
t następnie dla sprawdzenia tych: dwóch wag: 
lekarskich „poszedłem na wagę” przy rogu 

ul. Mickiewicza + placw Katedralnego, która 

| wykazała 74 kg i 60 dk. Teraz pytanie, któ- 
| ra z tych trzech wag jest prawidłowa? 

Jeżeli wagi te są po to, żeby człowiek 

wiedział dokładnie ile waży, to muszą być 

prawidłowe i dlatego winien ktoś dbać, by 

były co pewien czas sprawdzane przez ist- 

niejący u nas Urząd Miar i Wag. 

Również należałoby uregulować opłatę 

ża korzystanie ż wagi prawidłowej tj. usta- 
lić stałą opłatę 10 lub 5 gr. dła wszystkich 

wag. 

  

IKOWSKĄ 

ОН, 
Wsirzymanie Komunikacji 

lotniczeį . 
| Werszawa — Wilno — Helsinki 

Z dniem 2 października 1938 r. 
zostaje wstrzymana komunikacja lo- 
tnicza z. Wiłna do Warszawy, Kow- 
na, Rygi, Tallina i Helsinek. 

Ostatnie samoloty odchodzą z 
Wilna w dniu 1 października Dr. 

Sensacyjay proces 0 zabójstwo 
obrońcy sądowego w Bararow crach 

30 bm. przed Sądem Okręgowym w Bara- 
nowiczach toczyć się będzie sensazyjna spra 
wa o zabójstwo obrońcy sądoweg» Mickie- 

    

  

| wicza. Sprawa ta w Baranowiczach, „a na- 
| wet Nowogródku i Wilnie wywołała ogrom- 
ne zainteresowanie. Е 

Na ławie podsądnych oskarżony 2 doko- 
| namnie zabójstwa zasiądzie wieedyrektor U. 
| bezpieczalni Społecznej w  Bacanawiczach 
Michał Ambrożewicz. Obok. niego na ławie 
oskarżonych znajdą się Luba Mickiewiczo- 

| wa, żona zabitego i niejaki Zyeły >skarżeni 
z. art. 240 k. k. o udział w bójce, rezultatem   K. Łukaszewiez. której było zabójstwo Mickiewicza. 

  

IX Zjazd Fizyków Polskich w Wilnie 
W dniach ud 28 września do : mó 

dziernika rb, odbędzie się w Wilnie 
Zjazd Fizyków Polskich. Zjazdy takie, od- 

bywające sią co dwa lała, słanowią rewię 
prac wykonanych w polskich pracowniach 
fizycznych, jak również miejsce dyskusji 
zagadnień powstających w zwiazku z nau 
czaniem fizyki w szkołach średnich. 

Zjazd obradować będzie w dwuch 
sekcjach: naukowej ; dydaktycznej, poza   

  
tym będą wygłoszóne* odczyty ogólne, 
obejmuiące zagadnienia z dzie 
dziny fizyki. Liczba referułów w sekcji 
naukowej — 116, w sekcji dydaktycznej 
— 30 Т 

PROGRAM ZJAZDU. 

28.IX. 38 r., godz. 8.25 — Zbiórka 
przy cmenłarzu Rossa. 

Godz. 8.30 — Złożenie hołdu pamięci 
Jėzeta Piłsudskiego. 

Godz. 8.40 — Złożenie wieńca na gro 
bie 5. p. prof. dr Wacława Dziewulskiego. 

Godz. 9.00 — Msza święta w Ostrej 
Bramie. 

Godz. 10.15 — Herbatka zapoznaw- 
cza (Ś-io Jańska 10). > 

Godz. 11.30 — Otwarcie zjazdu, któ- 
re nastąpi w Auli Kolumnowej Uniwersy- ietu Stefana Bałorego (Ś.io Jańska 10) z 

    UTE 
bawi. rozwi af 

Cie na howość 
OSTATNIE NOWOŚCI 

Lektura szkolna — Beletrystyka — 
Naukowe — Wysyłka na prowincję. 

Czynna od 11 do 18-ej. 
Kaucja 3 zł Abonament 1.50 zł. 

RDKTDREZKEZIA ОННЕ RZEZI TISRZCOSKSZA 
    

Książka kształci 

Z W 

Słabością Czechosłowacji jest nad 
mierny odsetek mniejszości history- 
cznych, doskonale narodowo uświa- 
domionych. Siła, organizacją wzoro- 
wa, oparta na wzorach niemieckich. 
nie tyłko w kraju, ale i we wszystkich 
emigracjach. Jako, przeciwnika Cze- 
chów lekceważyć nie należy, Było 
by rzeczą najlepszą, gdyby Czesi do- 
browolnie oddali Śląsk Zaolzański, 
zagrabiony w r. 1919. Gdyby sami 
zrozumieli, że są potrzebni Sowietom 
tylko w charakterze nowego poligo- 
nu na wzór Hiszpanii. 
Nowa Hiszpania — oto, co prawdopo 
dobnie nastąpi, jeżeli Praga będzie 
się nadal opierała sąsiadom. Społe- | 
czeństwo czeskie bądź co bądź b. za- 
chodnie nie pójdzie całe na lep ko- 
munizmu. Rozpad na Czechy białe 
fezesko - węgiersko - niemiecko - pol 
skiej i komunistyczne (część Cze- 
chów plus część mniejszości) jest b. 
prawdopodobny w razie pierwszej 
porażki. Rozpad ten będzie nosił wv- 
raźne cechy „wojny religijn.i". W 
Hradczynie pokazują salę, skąd Wy- 
rzucono panów czeskich przez okna. 
Okna te nie są zbyt wysoko położo- 
ne od ziemi, ale dało to powód do 
wojny trzydziestoletniej! 

Kazimierz Leczycki.   

następującym programem: 1) Otwarcie 
zjazdu i wybór prezydium, 2) Uczczenie 
pamięci zmarłych od czasu poprzednie- 
go zjazdu: prof. dr A. Denizota, prof. dr 
W. Dziewulskiego i prof. dr Wł. Natan- 
sona, 3) Odczyt prof. dr J. Weyssenhoffa: 

„Zagadnienie cząstek w fizyce pól”. 
28.1X. 38 r., godz. 16.00 — a) Posie- 

dzenie sekcji naukowej 

ka 22); b) posiedzenie sekcji dydaktycz- 
nej (Nowogródzka 22). 

_29.IX. 38 r, godz. 8.00 — msza ża. 
łobna za duszę 4. p. prof. dr Wacława - 

(kościół św. Jana. | Dziewulskieao 
Godz. 9.00 — Odezyt agėlny (Nowo- 

God>. 10.00 — a) Posiedzenie sekcji 
naukowej (Nowoaródzka 22); by posie. | 
dzenie sekcji dydaktycznej 4Dominikań- 
ska 5). 

Godz. 14,45 Zwiedzanie miasta 
(zbiórka przed ketedra). 

Godz. 16.00 — al Posiedzenie sekcji 
naukowej (Nowoaródzka 22); b) posie- 
dzenie sekcji dydaktycznej (Dominikań- 
ska 51. 

30.1X. 38 r., godz, 900 — Odczył 
ogól (Nowooródzka 22). 

Godz. 10.00 — a) posiedzenie sekcji 
naukowej (Nowoaródzka 22); b) posie. 
dzenie sekcji dydaktycznej (Mała Pohu- 
lanka 1). 

(Nowogródz- | 

Godz. 15.15 — Zwiedzanie kościoła 
| św. Piotra i Pawła (zbiórka przed: kościo. 
łem). 

Godz. 16.15 — Wycieczka do Werek 
| (odjazd z przystani statków, ul. Kościu-. 
sziki). ‹ 

Godz. 20.00 — Wspėlna kolacja (ho-. 
tel Georqesa, Mickiewicza 20). 

1.X. 38-r., godz. 9.00 — Odczyt ogó|-. 
ny (Nowogródzka 22). 

Godz. 10.00 — a) Posiedzenie sekcji 
naukowej przy uł. Nowogródzkiej 22; 

| b) posiedzenie sokcii dydaktycznej przy 

Godz. 1700 — Posiedzenie sekcji 
naulrowej (Nowogródzka 22). 

Godz. 19.00 Zamknięcie zjazdu 
(Nowoaršdzka 22). 

2.X. 38 r., godz. 9.00 — Wycieczka 
da Trok (stacja autobusów przy ul. Orze- 

| szkowej). 

Biuro zjazdu znajduje się w Zakła- 
dzie Fizycznym USB, Instytut Jedrzeia 
Śniadecziego — ul, Nowoaródzka 22, 
tel. 18-96 i jest czynne w aodz. od R230 
do 14 i od 16 da 20 w dniach od 27.1X 
da 1.X rb, włącznie. 
  

EA aa 

Odprawa oficerska 

Ochotniczy Korpus Zaołzański w Wilnie | 
zawiadamia szystkich pp. Oficerów, którzy 
zarejestrowali się jako ochotnicy. do Korpu- 
su, Ё м dniu 28 bm. o godz. 16 w lokalu 
przy ul. św. Anny 2 odbędzie się odprawa 
oficerska. Równocześnie Ochotniczy Korpus 
Zaołzański zawiadamia, że należy przynieść ' 

' Ochotniczego Korpusu Zaolzańskiego 
książki stanu złużby oficerskiej, % ! 

=" * : = 
W dniu 28 bm. w Głębokiem w lokalu 

Komendy Powiatu Związku Rezerwistów roz 
pocznie się zaciąg ochotników do Korpusu 

| Zaolzańskiego. 

Ochotniczy Korpus Zaolzański 
ma już swego Kapelana polowego 
Sztab Ochotniczego Korpusu Zaolzań. 

skiego pracuje nadal bez przerwy, wcią- 
gając na listę ewidencyjną masowo zgła- 
szających się ochotników. 

Wczoraj m. in. zgłosił się ks. kapełan 
Bolesław Grancz, prefekt jednego ze 
średnich zakładów naukowych w Wilnie. 

Ks. Grancz będzie kapelanem polo- 
wym oddziału wileńskiego Ochotn. Kor- 
pusu Zaolzańskiego. 

Komendant h : 
ogłosł zaciąg ae CZT wileńskich 

: Komendant Chorągwi Harcerzy w Wil- nie wydał rozkaz do harcerzy wileńskich, w którym m. in. mówi: „przeżywamy chwilę dziejową, w której być może trze. ba będzie z bronią w ręku dać wyraz harcerskiej służby Polsce“..., następnie roz kaz stwierdza, że... „rozpoczął się wer- 

Przy okazji odnotować jeszcze należy, 
że na apel Sztabu Korpusu posypały się dalsze ofiary: m. in. p. Zygmunt WieSzier, o którym wzmiankowaliśmy już Wczoraj, że do dyspozycji Sziabu Korpusu oddał swój autobus, ofiarował obecnie do pisania. 

ES 

3 Firma zaś „Bławat Polski” ofiarowała większą ilość materiały na transparenty, 

Korpusu Zaolzańskiego 
skiego, 

Wśród ochofników nie może zabrak- 
nąć harcerzy, tak jak nie da 
w pamiętnych lałach walk o wolność”, 

Zaciąg harcerzy do Ochofniczego Kor 

pusu Zaolzańskiego usłalony został po- 

bunek do Ochotniczego Korpusu Zaolzań ł czynając od wieku lat 18 (rocznik 1920). 

‚ 
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„KURJER“ [4584]. 

Dzieje pewnego artykułu 
„T«mes* i angielskie ministerstwo spraw zagranicznych 

Publiczność a nieraz nawet sami dzien 
nikarze, nie doceniają znaczenia prasy. 
Mówi się nieraz o artykułach dziennikar- 
skich, że żyją zaledwie kilka godzin, a pó 
Źniej, wraz z numerem pisma ustępują na 

zawsze miejsca nowym informacjom i no 

wym artykułom. A jednak zdarzają się ar 
tykuły, mające historyczne znaczenie. Ar 
fykuły, których aułorowie wbrew pozo- 
rom, wbrew oficjalnym  zaprzeczeniom, 

mieli rację, choć okoliczności zrazu prze 

mawiały przeciw tej racji i przewidzieli 
przebieg wypadków. 

Do tego rodzaju artykułów należy słyn 
ny w momencie wybuchu konfliktu niemie 
cko-czechosłowackiego wydrukowany ar 
łykuł wstępny „Times'a”, doradzający za 
rządzenie plebiscytu w Sudetach. Artykuł 
fen wywował w prasie angielskiej, fran- 
cuskej i innej całą powódź płomiennych 
protestów, a angielskie ministerstwo spr. 
zagranicznych, zwykle tak flegmatyczne i 
powściągliwe, wystąpiło aż z dwukrotnym | 
dementi w tonie niezupełnie przyjemnym 
dla wielkiego londyńskiego organu. 

Należy sobie bowiem zdać sprawę ze 
znaczenia obszernego pisma o wielkim 
formacie, pisma, nie mającego jak na sto 
sunki angielskie zbyt wielkiego nakładu 
— „limes” drukuje się mniej więcej w 
200 tysiącach egzemplarzy — ale uchodzą 
cego za najpoważniejszy organ politycz- 
ny, niezależny mimo swoich sympatyj kon 
serwatywnych i czytany pilnie przez koła 

“ poliłyczne całego świata i przez całą in 
teligencję angielską, 

Redaktorem „Times'a” jest od lat 15 
Geoffrey Dawson. Liczy on dziś lat 64 i u 
chodzi obok Garvina, redaktora naczelne 
go „Observer'a”, za najzupełniej niezale 
żnego kierownika pisma, który może usta 

lać linię poliłyczną swego organu bez 
względu na sympafie i interesy wydaw- 
ców. Dawson był już redaktorem naczel. 
nym „Times'a” za czasów, gdy właścicie 
lem wielkiego pisma londyńskiego był 
lord „Northcliffe, wielki przeciwnik Nie- 
miec i zwolennik rozegrania wojny aż do 
zwycięstwa, gdy tymczasem Dawson, nast 
rojony był pojednawczo i raczej sympaty 
zował z Niemcami. Wskutek tego między 
wydawcą a naczelnym redaktorem przy- 
chodziło często do konfliktów, które do 
prowadziły w końcu do tego, że Dawson 
w roku 1919 wvysłapił z „Times'a”. 

Ale po Northcliffie właścicielką „Time 
s'a“ została rodzina Astor, znana od daw 
na ze swoich proniemieckich sympałyj. Da 
wson więc z chwilę gdy zwrócono się doń 
© powrót do pisma, mógł przyjąć tę pro 
pozycję, nie obawiając się już tym ra- 
zem żadnych nowych nieporozumień. 

Redaktor naczelny „Times'a'' uchodzi 
‚ ха najlepiej poinformowanego dziennika- 

rza w Anglii. Ma bardzo wielu wpływo 
wych przyjaciół i ogromnie rozgałęzione 
słosunki. Mówią o nim, że nawet niemy 
w rozmowie z nim odzyskałby mowę i 
zwierzyłby mu się ze swoich tajemnic. 
Bliskim przyjacielem redaktora „Times'a" 
jest minister spraw zagranicznych Anqlii 
lord Halifax. Fakt ten ma bardzo wielkie 
znaczenie. 

Dawson jest kolegą obecnego minist- 
ra spraw zagranicznych z Oxford, gdzie 
tamten nosił nazwisko Edward Wood,   zmienione potem wskutek powołania do 

  

Izby Lordów. Stosunki, łączące redaktora 
z ministrem są powszechnie znane. Pewne 
londyńskie pismo humorystyczne miało je 
na myśli, umieszczając karykaturę Daw- 
sona z podpisem: „Nasze najznakomitsze 
medium. Odczytuje najłajniejsze myśli na 
szego rządu”. Za Dawsonem widnieją na 
rysunku kontury posłaci przypominającej 
lorda Halifaxa. 

W lipcu tego roku lord Halifax, nie 
mogąc wybrać się swoim zwyczajem w 
dalszą podróż ze względu na napięłą sy 
tuację międzynarodową, spędzał week- 
end w swojej posiadłości w Yorkshire. Daw 
son bywał tam częstym gościem, a w roz 
mowach poruszano oczywiście najbardziej 
aktualne tematy i metody ich rozwiązania, 
nieznane jeszcze i publiczności a nawet 
światu politycznemu. 

Pewnego dnia zjawił się Dawson w re 
dakcji i wezwał do siebie kierownika poli 
tyki zagranicznej „Times'a”, którym jest 
Aubrey Kennedy. Zażądał napisania arty 
kułu o kwestii czechosłowackiej. Kennedy 
poinformował swego szefa, że otrzymał 
wiadomości z biura prasowego prezyden   

ła ministrów na temał dziąłalności Runci- 
mana w Pradze. Dawson zrobił niecierpli 
wy ruch ręką i powiedział: „Czesi nigdy 
nie będą mieli spokoju, jak długo będą 
mieli Niemców w państwie. Należałoby 
uwzględnić tę stronę problemu...". Kenne 
dy przestraszył się, był bowiem zdania, że 
w fen sposób narazi się na szwank poli- 
tykę Chamberlaina. Dawson nie pozwolił 
mu dokończyć. „Oczywiście musiałoby się 
wyłączyć obszary niemieckie w Czechosło 
wacji. Niech pan napisze artykuł w tym 
duchu, w ten sposób, aby miał charakter 
niejako prywatnej inicjatywy w dyskusji”. 

W parę dni potem pojawił się artykuł, 
który wywołał niesłychaną burzę, Lord 
Runciman zagroził dymisją. Poseł czecho 
słowacki w Londynie, Jan Massaryk, pro- 
sił swój rząd o odwołanie go. Wskutek je 
go protestów angielskie MSZ zdemento 
wało dwukrotnie artykuł „Times'a”. 

Ale tego samego dnia, w którym poja 
wił się słynny artykuł, dwaj przyjaciele, 
lord Halifax i Dawson, spotkali się na śnia 

daniu. Przypadkowi obserwatorzy byli 
świadkami bardzo serdecznej rozmowy 
między dwoma kolegami. '   

Kauczuk naturalny czy sztuczny? 
„Buna* zdobywa sobie uznanie w świecie 

Zwycięski pochód syntelycznego kau 

czuku wywołał poważne zaniepokojenie 

w kołach przemysłowców, wytwarzają- 

cych kauczuk nafuralny, którzy dotychczas 

ze zrozumiałych powodów ustosunkowali 

się nieprzychylnie do produkcji „Buny”. 

Jak wiadomo, praktycznie zastosowano 

syntetyczny kauczuk na szeroką skalę w 

Niemczech i stopniowo zdobył on sobie 
wielkie rynki zbytu. Bardzo interesujący 

jest fakt, że także i w Indiach Holenders 

kich, które same eksporłują ogromne iloś 
ei kauczuku naturalnego, dokonywano 

prób ze sztucznym kauczukiem tzw. „Bu- 
ną”, będącą wynalazkiem słynnych nie- 
mieckich zakładów I. G. Farbenindust- 

rie, Według doniesień pism  holenders- 
kich w pewnej fabryce gumy w Surabaia 

przeprowadzono tego rodzaju próby, któ 
re wykazały niezwykłą odporność „Bu- 

ny“. Tak np. stwierdzono, że przy pierś- 
cieniach z nafuralnego kauczuku, służą- 
cych do uszczelniania a zanurzonych w 

benzynie zmieniła się znacznie średnica, 
podczas gdy przy pierścieniach wykona- 

nych z „Buny” pozostała bez zmian. 

Do podobnych wyników doszedł nie 
dawno zjazd naukowców i przemysłow- 

  

Napoleon fałszerzem banknotów 
Sensacyjne dokumenty z 

Historycy doby napoleońskiej wiedzą, 
że cesarz w czasie walki z Anglią polecił 
drukować w państwowej, a jednak zakon- 
spirowanej drukarni, fałszywe banknoty 
angielskie, a następnie w czasie wojny z 
Rosją, drukowano w Paryżu fałszywe ban- 
knoty rosyjskie. Dziś ujawnił się szereg 
szczegółów tego niezwykłego fałszerstwa. 
Ostatnio bowiem w archiwach znaleziono 
kilka dokumentów, które rzucają nowe 
światło na „kryminalną działalność Bona- 
partego” (jak nazwał to swego czasu Cha. 
teaubriand). Obecnie opowiada v tym na 
łamach francuskiego tygodnika „Vendre- 
di“ Pawel Jeran, 

Z ROZKAZU CESARZA, 

MW r. 1810 grawer Lal, który pracował 
w wydziale kartograficznym francuskiego 
ministerstwa wojny, otrzymał nakaz sta- 
wienia się u derektora tajnej policji. Dygni 

łarz ten oświadczył mu bez ogródek, że 

rząd potrzebuje dużej ilości angielskich 
banknotów i że od niego, jako najwy- 
bifniejszego grawera cesarz wymaga wy- 

konania dokładnego miedziorytu bankno 
tów. Na wypadek gdyby Lal miał jakieś 
zastrzeżenia natury etycznej, wyjaśniono 

mu, że agenci Piłfa przeszmuglowali do 
Francji olbrzymią ilość sfałszowanych ban 
knotów francuskich, powodując dewalua- 
cję napoleondorów. 

Lal zgodził się bez zastrzeżeń '1 na- 
zajutrz wziął się do pracy. Wykonywa- 
nie miedziorytu dokonywane było w jeqo 
prywatnym mieszkaniu na roqu ulicy des 
Ursulinnes i St. Jacques. Grawerowi poma 

gał jeden z urzedników ministerstwa woj- 
ny, człowiek oddany całkowicie cesarzo- 
wi i zasłuaujący na zaufanie. 

NIEWCZESNA CIEKAWOŚĆ. 

Po paru dniach dwie klisze były już   

wykończone. Lal uprzytomnił sobie, że 
dokonuje właściwie zbrodni kryminalnej, 
i nie posiada żadnego ubezpieczenia w ra 
zie, gdyby afera wykryła się. Zwrócił się 
wówczas do ówczesnego ministra policji 
gen. Savori o wydanie żelaznego listu, 
któryby go zabezpieczył przed gorliwo- 
ścią policjantów. Minister dawał odpo- 
wiedzi wymijające, wreszcie jednak żą- 
dany list żelazny wydał (dokument ten 
znajduje się w państwowych archiwach). 
W liście tym minister policji zalecał wła- 
dzom, aby nie dokonywały rewizji w do- 
mu Lala i nie robiono mu żadnych utrud- 
nień. 

Mimo fo policyjny komisarz dzielnicy, 
w której zamieszkiwał Lal, podejrzewał, 
że w domu jego dzieje się coś dziwne- 
go. Udał się tam w towarzystwie dwóch 
policjantów: Lal wylegitymował się listem 
żelaznym, na ktėry komisarz nawet nie 

spojrzał, słarając się gwałłem dosłać do 
środka. Lal stawił czynny opór. Wynikła 
awanłura. Wreszcie nieporozumienie wy- 
Jaśniło się, lecz zbyt gorliwy komisarz wy 
leciał ze swego stanowiska. 

STRACENIE AGENTÓW. 

Pieniądze drukowane były przy po- 
mocy klisz Lala w państwowej drukami 
na ul. Monfparnasse, Codziennie ukazy- 
wało się tysiąc banknotów rozmaitej war- 
tości, Do Anglii szmuglowali je francuscy 
agenci, płacąc nimi za utrzymanie i ma- 

teriały woienne. Przy okazji starano się 
zmienić fałszywe banknoty na prawdzi- 
we. W paryskich archiwach znajduje się 
wzmianka o straceniu przez władze an- 
gielskie pięciu francusxich agentów, kłó- 

nych pochwycono w Londynie z pięcioma 
tysiącami funtów fałszywych branknotów. 

  

Psy w dziejach człowieka 
Psy, podobnie jak wszystkie inne zwie- 

rzęta, zostały obdarzone przez naturę właś- 

ciwościami odpowiednimi do klimatu, oto- 

czenia, warunków bytu itd. Józef Majewski 

w swojej książce o psie domowym przyta“ 

cza szereg ciekawych przykładów z najdaw- 

niejszych dziejów, jaką rolę odgrywały w 

życiu człowieka pewne gatunki psów, lub 

jak je do tej roli ludzie przyspasabiali. 

OKRUTNE BRYTANY. 

Przed kilku wiekami ludzie, widząc siłę 

I odwagę brytanów, zaczęli je tresować w 

kierunku dokonywania okrutnych czynów. 

Psy te wówczas miały za zadanie dopoma- 

gać w walce człowiekowi przeciw człowie- 

kowi 

Wroku 1514 używali Hiszpanie psów 

tych do walk z Indianami, rzucały się więc 

cne w czasie bitwy na szeregi indyjskie, czy 

niąc straszliwe spustoszenie. Pies taki chwy 
tat pierwszego lepszego Indianina za ranię 
| zaciągał do swoich, w razie zaś prób obro- 
ny ze strony człowieka, dusił go na miejscu. 

Mimo wszystko jednak okazywał się nie 
raz szlachetniejszym od swoich panów. Tn- 

dianie opowiadają sobie starą historię o psie 
okrutnego kapitana de Senadza, który kazał 

swemu psu rozszarpać schwytaną do niewoli 

Indiankę. Pies, na widok łez nieszczęśliwej 

kobiety, mimo gwałtownych okrzyków swe- 

go pana, nie tknął Indianki. 

W roku 1798, gdy mieszkańcy Jamajki 

podnieśli bunt przeciw Anglikom, Anglicy 

wysłali na wyspę wiełką ilość brytanów, na 

których widok przerażeni Murzyni poddali 

się bez oporu. 

Ułubionymi psami Greków i Rzymian by   

ły brytany tybetańskie, zwierzęta o takiej 

sile, że starożytni używali ich do walki z 

dzikami a nawet Iwami. 

INTELIGENCJA PSA. 

Siła nie jest przecież jedyną zaletą psów. 

Inteligencja psów jest nieraz zdumiewająca. 

Słynny był pies, bernard Barry, który 

dzięki swej odwadze i inteligencji uratował 

życie 40 ludziom, zawsze wychodził na po- 

szukiwanie zbłąkanych podróżnych z koszy- 

kiem uwiązanym u obroży, napełnionym ży- 

wnošcią i winem, a odszukawszy zbłąkane- 

go człowieka prowadził go do mnichów do 

klasztoru św. Bernarda. Często zdarzało się, 

że zbłąkanego, jeśli ten był już bez sił z wy- 

czerpania, odnosił dźwigając na grzbiecie. 

Służył tak ludziom, błąkającym się wśród 

gór przez lat 12. Dziś, wypchany Barzy stoi 

w muzeum w Bernie. 

PIES ALEKSANDRA WIELKIEGO. 

Podanie głosi, że gdy Aleksander Wielki 

wyruszył na podbój Indyj, przysłał mu król 

Albanii psa rzadkiej piękności i wielkiego 

wzrostu. Aleksander zachwycony był zwie- 

rzęciem, lecz chcąc wypróbować jego odwa- 

ge, wypuścił na niego niedźwiedzia i dziki. 
Pies nie ruszył się na ten widok z miejsca. | 
Wówczas Aleksander rozgniewany, przypi 
sując tę obojętność lenistwu psa, kazał go 
zabić. 

Gdy wiadomość o tym doszła do króla 
Albanii, przysłał on Aleksandrowi Wielkie- 
mu drugiego takiego samego psa, zaznacza- 
jąc, iż pies przywykł jedynie do walk z naj- 
groźniejszymi zwierzętami. Odtąd pies kró- 
lewski walczył tylko przeciw lwom i sło-   

niom i wychodził z nich zwycięsko, stając 
się ulubieńcem króla. 

CHART NA SAHARZE. 

Na Saharze i w sąsiednich okolicach pu- 

styni używa się psa — podobnie jak u nas 

— do wszelkich usług, psy jednak nie są 
lam cenione wcale. Wyłącznie tylko chart 

jest lubiany, będąc psem biednych i boga- 

tych. Arabowie dbają nadzwyczajnie o za- 

chowanie czystości rasy chartów i mieraz 

mieszkaniec Sahary wyjeżdża w dalekie stro 

ny w poszukiwaniu odpowiedniego „part- 
nera“ dla swojej charcicy. Nierasowe 

szczenięta bezlitośnie są uśmiercane. 

OBRAZLIWY PUDEL. 
Psy mają często swoje dziwactwa. Pudel 

np. stara się naśladować człowieka, — Рап- 

tazjuje, jest oporny w nauczaniu, często po- 

kazuje jakieś własnego pomysłu sztuczki. 

Jest bardzo obraźliwy, potrafi w takim na- 
stroju głodować, a jeśli popełni coś złego, 

w obawie przed karą, ukryje się, nie poka- 
zując się nawet wtedy, gdy musi już mu do- 

kuczyć głód. 

Pudel jednak odznacza się roztropnością. 

Pewien handlarz drobiu wyuczył swego pudla 

pilnowania kur. Każdego wieczora pudel 
wkładał ostrożnie głowę w szparę klatki, w 

której się mieściły kury, „licząc”, czy której 
nie brakuje. Pewnego razu w nieobecności 

pudła właściciel kur sprzedał trzy z nich in 

nemu handlarzowi. Pudel zjawił się przy 

klatce niedługo potem i węsząc drogą, dog: 

nał kupca, zmuszając go do powrotu. Odtąd 
Ka kur musiał dokonywać tranzakcji 

4 sprzedaży w obecności swego pudła. 
  

archiwów 
BANKNOTY ROSYJSKIE. 

Drukowanie angielskich banknotów w 
państwowej drukarni przy ul. Montparnas- 
se trwało około pół roku, po czym emisje 
fałszywych banknotów wstrzymano i Lal 
powrócił do ministerstwa wojny, gdzie 
wykonywał mapy wojskowe. Wszystkie 
mapy francuskie generalnego sztabu, uży 
wane w czasie wojny francusko-rosyjskiej, 
były jego dziełem. Ale po upływie nie- 
spełna pół roku, polecona mu nową mi- 
sję — fałszowania banknotów, tym razem 
rosyjskich. Pieniądze rosyjskie były dru- 
kowane w innej drukarni przy ul. Beaugi- 
rard, która wypuszczała dziennie po 5.000 
banknotów. Po upadku Napoleona i wej. 
ściu wojsk sprzymierzonych do Paryża, 
Lala przeniesiono na emeryturę. Przecho- 
wał on wiernie tajemnicę i nigdy nikomu 
nie mówił o misji powierzonej mu przez 

Napoleona. Sprawa drukowania  fałszy- 
wych banknotów w państwowej drukarni, 
ujawniła się nie z jego ust, a jedynie 
z dokumentów, złożonych w państwo- 

wych archiwach. 

  

  

ców z branży gumowej w Londynie, zor- 
ganizowanych w „Research Association 
ofihe British Rubber Manufacturers". Na 
wspomnianym zjeździe szeroko omawia- 
no sprawę produkcji i właściwości kauczu 
ku syntetycznego, przy czym bardzo in- 
teresujące były wywody, dotyczące wza- 

jemnego stosunku produktu laboratoryj- 
nego do kauczuku naturalnego. W wyni- 

ku dyskusji mówcy doszli do przekona: 
mia, że kauczuk nałuralny musi stoczyć 

frudną walkę o utrzymanie swej pozycji 

wobec _ niezaprzeczalnych właściwości 
kauczuku syntetycznego. 

43 mil. samochedów 
na świecie 

Departament Gospodarczy w Waszynge 

tonie obliczył, że na całym świecie znajduje 

się obecnie 43.078.690 pojazdów mechanicz- 

nych, z czego 30.041.292 znajduje się w Sta 

nach Zjednoczonych. Ta ostatnia pozycja 

wykazuje wzrost ilości samochodów w Sta 

nach Zjednoczonych o 8.518.463 jednostki 

w porównaniu z rokiem ubiegłym. W ciągu 

ostatnich dziesięciu lat ogólna liczba kursu 
jących na świecie samochodów podniosła 

się o 45 proc. Jeden samochód przeciętnie 

przypada na 48 osób, podczas gdy 10 lat te 

mu stosunek wynosił 1:64. W Stanach Zjed 

noczonych przypada jeden wóz na 4 i pół 

mieszkańca. Dalsze miejsca w kolejności 

motoryzacji zajmują: W. Brytania, Francja, 

Niemcy, Kanada i dawna Austria. Ostatnie 

miejsce w tym spisie zajmuj wolna repub 

lika murzyńska Liberia, gdzie jeden samo 

chód wypada... ma 12.821 mieszkańców! 

Wieczne pióro 
skończyło 300 lat 
Któżby przypuszczał, że wieczne pióro 

skończyło już trzysta lat! Pierwszy raz spo 

tykamy się w historii z pojęciem wiecznego 

pióra w roku 1683, kiedy to dwaj Holendrzy 

opisują swoje wrażenia z podróży paryskiej 

Pamiętnik tych podróżników wynalazł nie 

jaki A. Jubinal w Hadze. Podróżni holen 

derscy opisują wizytę, jaką złożyli parys 

kiemu wynalazcy, który wyprodukował pió 

ro „mogące zapisać arkusz papieru, przy 

czym nie macza się go wcale w atramencie“. 

Holendrzy przewidywali wówczas, że ów 

Paryżanin zrobi majątek, gdyż każdy bę- 

dzie chciał mieć takie bajeczne pióro. 

  

Popłeraleje Przemysł Krafowyj 

Dziwy roślinności Meksyku 
„Swięty cyprys" z Santa Maria del Tule 

Owoce wybuchają jak granaty 
Meksyk jest krajem niezwykle bogatym 

w różne odmiany drzew i krzewów. Naliczo 

no nie mniej niż dziesięć tysięcy ich gatun 

ków, na których czele stoją prastare, olbrzy 

mie cyprysy zwane „Almehuetee*. Na cmen 

tarzu Santa Maria del. Tule pod miastem 

Oaxca rośnie „święty cyprys* uchodzący za 

najstarsze drzewo na Świecie. Wiek jego ob 

liczają na trzy, pięć, nawet dziesięć tysięcy 

lat, a poeta Frank Crane stworzył hymn o 

nim, w którym pisze: 

„Stary był już wtedy, gdy wiatry przy- 

nosiły mu wieści o wzroście i upadku Ba 

bylonu i Niniwy, o zaginionej cywilizacji 

Yukatanu. Przedpotopowe potwory krążyły 

w jego cieniu, małpoludy toczyły pod nim 

boje. W zestawieniu z nim młode są pirami 

dy, świątynie w Karnaku i Luksorze, a na 

wet cegłane rzeźby z Birs Nimrod. 

„Święty cyprys* z Santa Maria del Tu 
le ma 43 metry wysokości. Biada Śmiałkowi, 

który by odważył się naruszyć go lub wyryć 

na korze swój monogram. — Mógłby przy 

płacić to życiem. 

W podzwrotnikowym stanie Morelos ro 
śnie „Arbol de ła Mala Mujer* „drzewo złej 
kebiety“, jedno z najdziwniejszych na świe 
cie. Kto tylko go dotknie ściąga na siebie 
febrę, zakażenie skóry, a nawet czasem nie 
uleczalną chorobę. Na każdym z tych drzew 
widnieje ostrzegawczy napis. Zarówno kra- 

jowcy, jak zamieszkali tam cudzoziemcy 
omijają je zdaleka, nikt dotąd nie zbadał, 

jakim składnikom chemicznym czy innym 

tajemnym mocom zawdzięcza ono 
złowrogie działanie, 

W tej samej okolicy rośnie także t. zw. 
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drzewo dynamitowe, które zachowało się na 

terenie Meksyku w jednym tylko egzem- 

plarzu, stanowiącym osobliwość miasta Cuer 

navaca. Owoce tego drzewa, wielkości po 

marańcz w chwili dojrzewania wybuchają 

z niezwykłą siłą tak, że ugodzenie kawał- 

kiem tego pocisku może spowodować dot- 

kliwe poranienie. Na drzewie tym wisi ró 
wnież napis ostrzegawczy. W mieście Cuer- 

navaca znajduje się jedyny meksykański o- 

gród botaniczny. W obrębie jego stoi mała 

willa, która była podobno ulubioną siedzibą 

cesarza Maksymiliana i jego małżonki. Tam 

rośnie Chico-Zapote, którego małe, okrągłe 
owoce są niezwykle smaczne. Jest to ulu 
biony przysmak Meksykańczyków, których 

legendy głoszą, iż ten właśnie owoc dała E- 
wa Adamowi w raju. Poza Meksykiem nie 
spotyka się go nigdzie. 

Specjalnością międzymorza Tehuantepec 

jest drzewo Papaya zane także „el Melon 

Zapote“. Rosną na nim owoce o rozmiarze 

i kształcie melonów przy czym już w pierw 

Szym roku po posadzeniu drzeo rodzi tych 

owoców 2 do 100 sztuk. Słodkie i soczyste 

są one barwy żółtej, mają ziarnka czarne 

jak węgiel. Papaya rozwija się tak szybko, 

że na tym samym drzewie możemy oglądać 

jednocześnie pączki, kwiaty, owoce zielone 

i już dojrzałe. Co najdziwniejsze zaś owoce 

i liście tego drzewa posiadają właściwości 

przekształcenia twardego łykowatego mięsa 

w miękie i soczyste. Wskutek tego owo drze 

wo stanowi rodzaj naturalnej lodowni, хаг 

żnięta i umieszczona wśród jego gałęzi sta 

ra kura nabiera po przetrzymaniu jej tam 

przez kilka godzin i upieczeniu, smaku mło 

dego kurczęcia. 

Najbardziej na południe wysunięta i aaj 

bogatsza część Meksyku prowincja Chipas 
jest ojczyzną niezliczonych gatunków drzew, 
które dostarczają najcenniejszego materiału 
do wyrobu mebli. Rośnie tam Sapote, które 

go pień jest tak twardy i trwały, że w przed 
historycznych ruinach znajdują zrobione z 

niego belki i płyty w stanie nienaruszo- 
nym, podczas gdy pochodzący z tak daw 
nych czasów kamień dawnoby się pokrus 

szył, Żywica tego drzewa dostarcza amerye 
kańskiej gumy do żucia.
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     Wschód słońca — g. 5 m. 15 

Zachód słońca — g, 5 m. 04 

spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 
w Wilnie z dn. 25. 1X. 1938 r. 

Ciśnienie 773 

Temperatura šrednia -- 11 
Temperatura najwyższa Ą- 20 
Temperatura najniższa -|- 4 
Opad — 
Wiatr: południowy 
Tendencja barom.: ciśnienie bez zmian 

Uwagi: Pogodnie. 

WILEŃSKA 
DYŻUR APTEK: 

Dziś w nocy dyżurują następujące 
apteki: Sapożnikowa (Zawalna 41); Rodo- 
wicza (Ostrobramska 4); Augusiowskiego 
(Mickiewicza 10); Narbuta (Św. Jańska 2); 
Zasławskiegoa (Nowogródzka 89). 

Ponadło stale dyżurują apteki: Paka 
(Antoxolska 42); Szantyra (Legionowa 10) 
| Zajączkowskiego (Wiłoldowa 22). 

SENT - 

— Wyjazd dyrektora Izby Skarbowej. 

27 bm. dyrektor Izby Skarbowej w Wilnie | 
Wacław Gajewski wyjechał służbowo na 

(kilka dni do Warszawy. Zastępstwo na 
czas nieobecności objął Słanisław Czer- 
necki, naczelnik wydz. Il Izby Skarbowej. 

— Powrót dyr. Okręgu Poczt i Tele. 
grafów. Dyrekfor Okręgu Poczt i Telegra- 
łów w Wilnie inż. Mieczysław Nowicki 
powrócił z podróży służbowej | z dniem 
26 bm. obisł urzedowanie. 

MIEJSKA. 
— Magistrat rozpoczął już prace bu- 

dżetowe. Poszczególne wydziały Zarządu 
Miejskiego rozpoczęły prace, związane z 
opracowaniem nowego preliminarza bu- 
dżełowego miasta na rok 1939/40. 

Prace ie potrwają aż do t kwietnia 
r. prz. Z dniem tym zacznie obowiązywać 
nowy preliminarz budżetowy: miasta, 

— Il rata podatku lokalowego. W cią- 
gu października płatna jest Il rata po- 

datku lokaloweqo. Specjalne wezwania 

płatnikom rozsyłane nie będą. 
; Po dniu 1 listopada. rozpocznie się 
przymusowe ściąganie podatku wraz z do 
liczaniem odsetek za zwłokę i kosztów 
egzekucyjnych. 

ŻE ZWYA7ZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

— Na żądanie delegacji amerytów- 

członków Zjednoczenia Kolejowców Pol- 

skich, Zarząd Okręgowy ZKP zwołuje we 

czwartek 29 września rb. o godz. 18 w о- 
kalu Związku w Wilnie przy ul. Wiwul- 
skiego 4 Walne Zgromadzenie emerytów 

kolejowych. - 
Sprawa bardzo ważna — w związku 

{ przeżywaną chwilą historyczną. 

RÓŻNE 
— „Palals de Danse” komunikuje, że 

od wtorku występuje gościnnie znakomi- 
ła imiłatorka znana z występów radio- 
wych Wawa, w programie: Ordonówna, 
Zimińska, Terne, Chevalier, Olsza i inni 
Występy pani Wawy, niewątpliwie zainte- 

resują elilę naszego grodu. 
— Choroby zakaźne. Następujące choro- 

by zakaźne w ciągu tygodnia ubiegłego za- 

notowano na terenie Wilna: tyfus brzuszny 

11, płonica 8, błonica 3, róża 2, krztusiec 4, 

gruźlica 10 (zgonów 5), espówka 1. 

Ogółem chorowało 39 osób. Zmarło 5. 

Jak więc widzimy w Wilnie w dalszym 

tiągu panuje nasiłenie tyfusu brzusznego. 

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE | 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne Т 

Telefonv w pokołach. Winda osobowa    

NOWOGROSZKA 

nowogródzkim. 22 bm. pod przewodnictwem 

p Morawskiego Edwarda, prezesa Zarządu 

T-wa Popierania Budowy Szkół Powszech- 

nych pow. nowogródzkiego, został zorgani 

zowany Komitet Wykonawczy . „Tygodnia 
Szkoły Powszechnej”, do którego weszli pp. 
dyr. Pachnowski Stefan, jako przewodniczą 

cy, komisarz Heller Paweł — zastępca prze 

wodniczącego. Dulęba Antoni — sekretarz, 

oraz pp. Wadasowa i Kuwaldinowa — jako 
przewodnicząca Sekcji Imprezowej, Toma- 

szewska i Pacholska — Sekcji Loteryjnej, 
Morawski — Sekcji Koncertowej, Sanowski 
— Sekcji Zbiórkowej. 

Kwesty uliczne, sprzedaż nalepek i zna 
czków — odbędą się w dniach 2, 6 i 9 paź 
dziernika rb. 

Koncert w sali kina miejskiego 6 bm. 
o godz. 13 dla młodzieży szkolnej i o godz. 
21 dla publiczności starszej. 

Loteria fantowa będzie czynna w dniach: 

6 bm. na targowicy i 9 bm. w bramie szko 

ły powszechnej nr. 3 (Rynek). 

Dancing odbędzie się 8 października rb. 

w Ognisku Urzędniczym o godz. 21 i zaba 

wa ludowa w Świetlicy Straży Pożarnej. 

Organizacją Komitetów Gminnych Ty 

godnia Szkoły zajął się Komitet Obwodowy 

Towarzystwa. 

Dzięki energicznej akcji T-wa Pop. Bud 
Szk. Powsz. rozpoczęto w powiecie nowo 

gródzkim, wzgłędnie oddano do użytku 24 

szkół powszechnych w następujących miej 

scowościach: w Nowogródku Szkoła Nr 1, 

w Nowojelni, Delatyczach, Zapolu Korelie- 

kim, Wałówce, Zasieciu, Omniewiczach, Wo 

rończy Rutkiewiczach Kuźmiczach,  Futo- 

rach Delatyckich, Ławryszewie, Poczapowie, 

Kolezycach, Bieninie, Ogrodnikach Zdzięcioł 

skich, Siohdzie, Ogrodnikach Dworzeckich, 

„Wsielubiu, Cyryniu, Kosym Dworze, Szabak 
wie, Zdzięciołe i Zapołu Poczapowskim. 

ŁYIDZKA 
— Święto sportowe w Lidzie. 24 i 25 

br. odbyły się w Lidzie na miejskim sta- 
dionie sportowym zawody lekkoatletycz- 
ne z okazji powiatowego święta wychowa 

nia ifzycznego. W zawodach udział wzię- 
ło ok. 200 zawodników z terenu całego 

powiatu. Do pięcioboju stanęło 90 za. 

wodników. Pierwsze miejsce zajął zespół 
Związku Strzeleckiego Werenów, zdoby- 

wając nagrodą przechodnia — ргопог- 
czyk. W trójboju szkół średnich z udzia- 
łem 18 zawodników pierwsze miejsce zdo 
był zespół Gimn. Państw. w Lidzie. W 
międzymiastowym meczu piłkarskim zdo- 
był Sokół II — Nowogródek a ZS „Strze- 

lec” — Lida, nowogrėdzianie ponieśli 
sromotną porażke w stosunku 0:6. Mecz 

sedziował prof. K. Młynarski. W %oszy- 

kówce pierwsze miejsce zajął WKS Gie- 
dymi1 — Lida. Siatkówńa zespół gim- 
nazjalny. W strzelaniu sportowym na 200 

m wysunął się na czoło Kawecki (ZS So- 

bołniki), osiaqając 42 pkt. Na 25 mir. Ku- 
ras Feliks (WKS Lida) 99 pkt. Zespołowe 
strzelanie na 300 m — WKS Lida 46 pkt. 
W biegu kolarskim na 20 klm pierwsze 

mieisce zajął w czasie 31 m 35 sek. Anto- 

ni Kopciuk (WKS Lida). W  szłafecie 
4x100 pierwszy przeciął taśmę zespół 

WKS Giedvmin — Lida w czasie 49 sek. 

Spośród zawodników wyróżnił się w 

frójboju uczeń gimn. państw. w l.idzie 

B. Runc, zajmujac pierwsze miejsce w bie 

gu na 100 m (12 sek.), w skoku w dal 5 

m 88 cm, oraz w rzucie granałem 58 m. 

Panadło w skoku w dal Romuald Warak- 

sa (KPW—Lida) osiagnął 5 m 94 em, 

oraz w biegu na 100 m R. Zagórowski 

(WKS Giedymin) 11 sek. 710. : : 

Zawody odbyly sie pod kierownici- 

wem kpł. Zdzisława Starża-Dzierżbickie- 

go. Sędzią głównym był Zygmunt Li. 
siecki. 

Należy nadmienić, że tegoroczne świę 
to wychowania fizycznego w Lidzie od- 

— Tydzień Szkoły Powszechnej w pow. 

„KURJER” [4584]. 

22 bm. we wsi Urbaniszki, gm. widz- 
klej, w czesie odbywającej się zabawy 
tanecznej u Fadzieja Filipowa powstał po 
żar w stodole, który strawił stodołę z te- 
gorocznymi zbiorami, Podczas pożaru spa 
lit się śpiący w stodole Jeden z uczestni- 

25 bm. we wsi Gawdziewicze, gm. ; 
solskiej, chłopiec lat 11 Józef Hrynkie- 
wicz, manipulując rewolwerem bębenko- 
wym, stanowiącym własność jego brata | 

BARANOWICKA 
—  Doroczny walny zjazd członków 

Zw. Inwalidów Wojennych w Baranowi- 

ezach. 25.IX br. w sali Ogniska Urzędni- 
czego w Baranowiczach odbył się dorocz 

ny walny zjazd członków Zw. Inwalidów 

Wojennych. Na zjazd przybyli przedsła- 
wiciel Wydziału Wykonawczego z War- 
szawy, p. Poźniak, przewodniczący Okrę- 

gu Wileńsko-Nowogródzkiego Zw. inw. 

Wojennych p. Borysewicz, P. Roman Но- 

roszkiewicz prezes Zw. Federacji 00, P. 

Sroka, prezes Zw. Legionistów 1 wielu 

innych. Na zjazd przyjechało przeszło 

200 członków związku z terenu powiału 

i z miasta Baranowicz. 
Na wstępie zjazd uchwalił wysłać de- 

pesze do P. Prezydenta Rzeczypospolitej, 
do Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 

i do prezesa Rady Ministrów generała 
Sławoj-Składkowskiego. Zjazd zagaił prze 

wodniczący p. Požniax, następnie prze- 

mawiali p. kpf. R. Horoszkiewicz i B. Sro- 

ka wiłajac uczestników w imieniu Fede- 

racji Polskiego Zw. Obrońców Ojczyzny 
i Zw. Legionistów. S 

Po odczyłaniu sprawozdań z dzialal- 

ności zarządu, zebrani uchwalili budżet na 
г. 19389 dla oddziału baranowickiego 

wynoszący po stronie przychodów i roz- 

chodów 8782 zł. Następnie przystąpiono 
da uzupełniających wyborów i wybrano 

do zarzadu: Jana-Mariana Rejchera, Mi- 

kołaja Niczyporowicza, Romana Czerwiń- 

skiego i na zastępcę Aleksego Bućkę. 

Do komisii rewizyjnej weszli: Józel 

Kubicza, Michał Piechota, Wiktor Szym- 
kiewicz, O, Łapin į Szczepan Grabowski. 

Do sądu koleżeńskieao wybrano: Ja- 
na Harcewicza, Józefa Koktysza, Józeła 

Prozorowicza, Pawła Kobinsa, Antonieqo 

Czarnieckiego, Konsłanłeao Najdę i Ty- 
jmoteja Komara. Po omówieniu jeszcze 

Spalił się pijany w płonącej stodole 
ków zabawy, który był pijany do nieprzy 
tomności. Jest nim Marcin Siwicki, let 19, 
m-c wsi Błażyszki, gm. widzkiej. Zwłoki 
w stanie nawpółzwęglonym zebezpieczo- 
no. Pożar powstał w skutek zaprószenia 
ognia przez pijanych uczestników zabawy. 

Manipulu'ąc rewolwerem spowodował śmierć 
Leonarda, posiadanym nielegalnie, spo- 
wodował strzał, zabijając 3-letnią Irenę 
Hrynkiewiczównę, którą trafił w głowę. 

ii imi LSS 

WOŁOŻYŃSKA 
— Dekoracja krzyżami zasługi. 25 bm 

starosta powiatowy L. Ciczy dokonał w sali 

posiedzeń Wydz. Powiatowego w Wołoży- 

nie dekoracji krzyżami zasługi 24 osób z te- 

renu pow. wołożyńskiego. 

Udekorowani zostali: 

Srebrnym krzyżem zasługi — wicebur- 

mistrz m. Wołożyna Stanisław Treczyński 

I wójt gm. iwienickiej Karol Komorowski. 

Brązowym krzyżem zasługi — Chlebnikoff 

Konstanty — działacz harcerski, st. przod. 

PP. Sałacki Tadeusz, przod. PP. Guciński, 

przod. PP. Nowak, st. post. PP. Kaska Wła- 

dysław, rołnicy: Rymaszewski Józef, Soshow 

ski Aleksander, Wizrszyc, Adam, Zabrocki 

Piotr, Zalewski - Rodziewicz Józef, rzemie- 

ślnicy: Moczulski Wincenty i Rotkiewicz Bo- 

lesław, Adamowicz Wincenty — podwójci, 

sołtysi: Dłużniewski Paweł, Hermanowicz 

Michał, Karaban Andrzej, Szczerbiński Alek- 
sander, Wojniłowicz Stan. oraz Zajko Wa- 

cław, Kosowski Aleksander, Perskiewicz Apo 

linary i Michał Sosnowski . 

DDLESKA 

— Powitanie wojska w Łunińcu. 24 bm. 

o godz. 16 przybyło z ćwiczeń letnich wojs- 
ko, stacjonowane w Łunińcu. Uroczyste po- 

witanie nastąpiło przy bramie triumfalnej 

na ul. 84 p. p. Strz. Pol. przy udziałe tłam- 
nym miejscowego społeczeństwa oraz przed- 

stawicieli władz i org. społ. W imieniu spo- 

łeczeństwa powiłał wojsko serdecznym prze 

mówieniem p. Roniński. Następnie uczenica 

szk. powsz. Cieślakówna Lucyna wręczyła 

d-cy batalionu bukiet kwiatów oraz wypo- 

wiedziała wiersz powitalny. Z kolei odbyła 

się defilada oddziałów wojskowych, którą 

przyjmował p. mjr. Włazełko. Maszerujące 

wojsko obsypano kwiatami.   szerequ spraw organizacyjnych, walny 
zjazd uchwalił jednoołośnie wysłać do od. 
nośnych władz prołest w sprawie prześla- 

dowanych Polaków za Olzą i uchwalił re- 
rubucję domaoajacą sie  przytaczenia 

Ślaska Zaolzańskieao do Polski, nastennie 
zdecvdowal słanać do wyborów do Sel- 
mu i Senatu pod szłandarem Obozu Zjed- 
noczenia Narodoweno. 

Dla uczczenia 20 rocznicy odzyskania 
niepodlertošci ziazd wvniósł lednomvśl. 
ną uchwałę, zakubić na dsiań 11 [itana. 
da br. ręczny karabin maszynowy | prze- 
kazać ao w darze dła pułku w Barano- 
wiczach. 

— „Wieś na Targi Północne do Wilna”. 
Chcąc dać możność szersz. warstwom lud- 
ności zwiedzenia Targów Północnych w Wil 

nie P. T. K. przy pośrednictwie P. B. P. 
„Orbis” urządza dnia 2 października 1938 
roku zbiorową wycieczkę pociągiem popu- 
larnym z Baranowicz do Wiłna. Koszt karty 
na przejazd tam t zporotem wynosi ; zł 80 
groszy. Wyjazd z Baranowicz nastąpi 2 paź 
dziernika o godz. 8 rano, powrót z Wilna 
3 października o godz. 29, Zapisy do dnia 
29 września rb. przyjmuje „Orbis* w Bara- 

nowiczech, ul. Ułańska 11, tel. 236. 
— Dwa przedstawienia Młodzieży Kato- 

liekiej. W sali Ogniska Urzędniczego 1 Og- 
niska Kolejowego odbyły się dwa przedsta- 
wienia, urządzone przez Zw, Młodzieży Ka- 

tolickiej i chór kościelny, Przedstawienia 
cieszyły się zainteresowaniem miejscowego 
społeczeństwa. Dochód w całości przeznaczo 
no na pokrycie kosztów kupna figury Matki 
Boskiej, ustawionej około kościoła parafial- 

  
  było się przy sprzyjającej pogodzie i cie   

  

szyło się dużym zainteresowaniem ogółu. 

  

Afera przesyłkowa w Wilnie 
Kamienie i wióry zamiast wartościowych towarów. Kup er, który 
nie wie że lest oszustem i oszust któ ego zdemask*w*no na weselu 

W Wilnie wykryto niezwykle pomy- 

słową I skomplikowaną aferę, której 985 
rą padł szereg większych firm waiszaW- 

skich. 30 lipca bz. policja wileńska otrzy 
mała wiadomość, że z ekspedycji stacji 
kolejowej w Wilnie zaginęła wartościowa 

„przesyłka, zawierająca towary na 8 tys zł. 
Po paru dniach stwierdzono zaginięcie 
jeszcze trzech cennych przesyłek, zaś W 
czierech innych zamiast towarów znale- 
ziono... kamienie i wióry. 

Policja stwierdziła, że wartościowe 
przesyłki zostały podłęje przez biuro eks 
pedycyjne Kewesa, które przedstawiało 
fraktury kolejowe ze słałszowanymi nu- 
merami. Okazało się, że również na prze- 
syłkach zamieniano numery, wskutek cze- 

go, posługując się zamienionymi nume- 
*rami frektur, ekspedycja wykupiła cenne 
towary za drobne sumy. S 

Dalsze dochodzenie wykazało, że biu- 
ro ekspedycyjne nie ponosi winy, gdyż 

fraktury i polecenia podjęcia tych towa- 
rów otrzymało od niejakiego Hechta, 

kupca z Warszawy. 

W związku z tym do Warszawy wy- 
słano przodownika policji śledczej, spec- 

Jalistę od wykrywania rozmaitych machl- 

nacyj kolejowych. Wywladowca wkrótce 

odnalazł kupca Hechfa. Okazało się jed- 

nak, że i Hecht jest Boga ducha winien 

w fej sprawie, gdyż faktycznym sprawcą 

oszustwa jest inny osobnik, który rzeko- 

mo znałazi przypadkowo zagubiony przez 

nego w Baranowiczach. 

Hechła paszport | od tego czasu podszy- 
wał się pod jego nazwisko. 

W dalszym ciągu stwierdzono, że oszu 
stem Jest niejaki Chaim Leon Brawer I że 
pomzgała mu w sprytnych kombinacjach 
niejaka Gołda Akermanowa, właścicielka 

Н Ы A ennych w Lubli 

Brawera wywiadowca areszfowa! w 
młasteczku pod Lublinem dokąd ukrywa- 
jący się przed pościglem oszust przybył 
na wese!e sweao brata. Wywiadowca zna 
lazł się w liczbie gości weselnych I ujął 
oszusta. 

Brawera przewieziono do Wilna | osa 

noTEL TT 
w WILNIE + 

Pierwszorzędny = Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

  

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dziś, w środę dnia 28 wzześnia z po- 

wodu próby generalnej — teatr nieczynny. 

W czwartek premiera „WYZWOLENIA“ 

Stanisława Wyspiańskiego. W czwartek dn. 

29 września rozpoczyna Teatr Miejski cykl 
przedstawień monumentalnych premierą 

„WYZWOLENIE" Stanisława Wyspiańskie- 

go, w nowej inscenizacji dra Leopolda Po- 

bóg-Kielanowskiego. 

W przedstawieniu bierze udział cały zes- 

pół artystyczny teatru. "Wizję plastyczną 

„Wyzwolenia* przygotowuje Jan i Kamila 

Golusowie, a muzykę wysnutą z motywów 

muzycznych Wyspiańskiego specjalnie opra- 

cował dla „Wyzwolenia* Antoni Żuliński, 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 
— Występy J. Kulezyckiej. Dziś wraca 

na repertuar „Wesoła wdówka* Lehara, za- 

wsze stanowiąca widowisko atrakcyjne, dzię 
ki swym walorom artystycznym, oraz har- 

monijnie dobranemu zespołowi wykonawców 
|z Janiną Kulczycką na czele. 

„Bal w Sav0y'u", Ciesząca się niesłabną- 
cym powodzeniem operetka Abrahama „Bał 

w Savoy'u* grana będzie w piątek najbliż- 
szy po cenach zniżonych. 

— Występ gościnny baletu opery war- 

szawsklej. Na 4 października wyznaczono 
jedyny występ baletu opery warszawskiej o 

artystycznie dobrym programie. 
— Otwarcie sezonu zimowego. 15 paź- 

dziernika odbędzie się otwarcie sezonu zimo 

wego Teatru „Lutnia”. Grana będzie kome- 
dio-opera „Krakowiacy # Gėrale“ w insceni- 
zacji Zygmunta Nowakowskiego. Będzie to 
widowisko tym bardziej godne widzenia i 
słyszenia, że wszystkie partie śpiewne będą 
obsadzone przez śpiewaków. 

List do Redakcji 
w związku z notatką w „Kurierze Wi. leńskim" z dnia 27 września pt. „Złoty Sztan 

dar znowu na widowni” niniejszym proszę 
o łaskawe zamieszczenie poniższego: wymie 
niony w notatce Beniamin Gelbersztat nie 
należy do „Złotego sztandaru" oraz został. 
zatrzymany jedynie jako podejrzany.   dzono w więzieniu Lukiskim, tel. Bluma Gelbersztat (matka Beniamina) 

Wycieczka rauczyc'ell polskich 
z Niemiec w Wilnie - 

Do Wilna przybyła wycieczka nauczycieli 
polskich z Niemiec. Wycieczka zabawi u nas 
do 29 bm. włącznie. W dniu tym nastąpi po 
żegnanie i odjazd. ь 

Nauczyciele polscy z Niemiec są bardz 
serdecznie podejmowani przez wiłeńskie sfe- 

ry szkolne, które opiekują się wyc'eczką. 

Wczoraj wieczorem goście złożyli lcłd 

Sercu Marszałka Józefa Piłsudskiego na 

Rossie. 

Starania Białorusinów 
o radiowe audycje w jęz; ku 

białoruskim 

Jak nas informują organizacje biało- 

ruskie zbierają obecnie podpisy do pe- 

fycji, jaka ma być skierowana do miaro- 

dajnych czynników w sprawie wprowadze 

nia w radio wileńskim i baranowickim 

„chwilek'* i stałych audycyj w języku bia- 
łoruskim, 

Targi zbierają na odsysi a: le 
Śląska zaolzeńakiego 

Targi Północne w Wilnie przy współ- 

udziale Zw. Pracy Obywał. Kobiet, Zw. 

Strzeleckiego oraz przy bezinteresownej 

pomocy orkiestr wojskowych z Wilna 

i Nowej Wilejki organizują w dniach 29 

i 30 bm. na terenach odbywających się 

targów zbiórkę na rzecz komiłefu walki 

a Śląsk Zaołzański. 

* 

Na okres 3 dni, tj. 28, 29 i 30 września 

rb., bilety wstępu na Targi Północne w 

Wilnie będą obniżone z 80 gr na 50 gr. 

  

RADIO 
ŚRODA, dnia 28 września 1938 r. 

6.42 Pieśń poranna. 6.45 Gimnastyka. 

7.00 Dziennik poranny. 7.15 Muzyka poran 

na. 8.00 Audycja dla szkół. 8.10 Muzyka po 

pularna. 8.55 Program na dzisiaj. 9.00—11.00 

Przerwa. 11.00 Audycja dla szkół: słuchowi 

ko dla dzieci młodszych. 11.25 Utwory W. 

A Mozarta. 11.57 Sygnał czasu i hejnał. — 

12.03 Audycja południowa. 13.00 Koncert 

symfoniczny. 14.00 Komunikat z Targów Pół 

nocnvch. 14.15—15.15 Przerwa. 15.15 „Po- 
południe* u speakera w oprac. "Wandy Boyć. 
15.45 Wiadomości gospodarcze. 16.00 Sek-   stet Stefana Rachonia. 16.25 Audycja kon 
kursowa P. R. 16.45 Szlachta zagrodowa — 

Miecz. Galskiego. 17.10 „Uroczysty jubileusz" 
Imaginacyjna transmisja ze Środy Literac- 
kiej w opr. Eug. Krassowskiej i Ireny Słe- 
wińskiej. 17.45 Z naszego kraju: „Lubieszów 
na Polesin* — pog. Jerzego Ordy. (Tran- 
smłsją do Baranowicz). 17.55 Program na 
czwartek. 18.00 Tajemnice Gdyni — pog. 
18,10 Recital wiołonczelowy. 18.45 „Nieznany 
kraj" — fragment z książki Zofii Kossak. 
19.00 Pieśni polskie. 19.20 Pogadanka aktu 
alna. 19.30 Koncert rozrywkowy. W przer- 
wie: „Perkusista* — skecz. 20.40 Dziennik 
wieczorny. 20.50 Pogadanka aktualna. 20.55 
Audycja dla wsi. 21.05—21.10 Przerwa, 21.10 
Koncert chopinowski. 21.50 Wiadomości 
sportowe. 22,00 Wileńskie wiadomości spor 
towe, 22,05 Koncert rozrywkowy. 23,00 Ostal 
nie wiadomości dziennika wieczornego 

CZWARTEK, dnia 20 września 1938 r. 
6.42 Pieśń poranna. 6.45 Gimnas tyka, 

7.00 Dziennik poranny. 7.15 Muzyka poran- 
na. 8.00 Audycja dla szkół. 8.10 Muzyka po 
pularna. 8.55 Program na dzisiaj. 9.00 Przer- 
wa. 11.00 Audycja dla szkół — Poranek mu- 
zyczny. 11.25 Pieśni. 11.57 Sygnał czasu i 
hejnał. 12.03 Audycja południowa. 13.00 1) 
Wesołe orkiestry. 2) Piosenki franenskie. 
14.00 Muzyka lekka. 14.15 Przerwa. 15.15 

„Poszedł Marek na jarmarek* — audycja 
dla dzieci młodszych. 15.30 Audycja dla dzie 

ci. Poczytajmy sobie: „Komar” opowiadanie. 
15.45 Wiadomości gospodarcze. 16.00 Wesołe 
miniatury. 16.15 W warsztacie ślusarskim — 

audycja dla młodzieży licealnej. 16.35 Utwo- 
ry skrzypzowe. 16.45 Droga do pzzestępst- 
wa — pogadanka. 17.00 Koncert Orkiestry 
Rozgłośni Wileńskiej pod dyr. Władysława 
Szezepańskiego. 1745 „Reporter szuka te. 
matu'* — pogadanka Witolda Kiszkisa. 17,55 
Program na piątek. 18.00 Przegląd wydaw. 
nictw prof. Henryk Mościcki. 18.10 Pieśni 
kompozytorów polskich. 18.30 Powszechny 
Teat: Wyobraźni „Na srebrnym weselu", 
19.00 Recital fortepianowy. 19.20 Pogadanka 

cert rozrywkowy. W przerwie: „Przedział 
dla podróżnych z psami'* skecz. 20.45 Dzien- 

21.00 Audycja dla rolników: „Przed sadze< 

niem drzewek owocowych* — pog. inż. Kas 
zimierza Powiłańskiego. 21.10 Z różnych 

stron — audycja o > Wiadomo- 

ści sportowe. 22.00 
sportowe. 22.05 Tańczymy. 23.00 Ostatnie 

    wiadomości dziennika wieczornego i komie 

nikaty. 23.05 Zakończenie programu. 

  

odczyt. 17.00 Pogadanka radiotechniczna | 

aktualna. 19.30 „Szczęśliwej podróży" kon- 

nik wieczorny. 20.55 Pogadanka aktualna. 

1е wiadomości | 
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HELIOS | 
DZIŚ PREMIERA! 
Film dla wszystkich 

kinematografii 

Film-wydarzenie w dziejach 

nagrodzony . 

pucharem B ennałe 1938 r. 

Nieśmiertełne arcydzieło 
Marka Twaina 

„KURJER“ (4584f. : 

Przygody Tomka Sawyera 
W roli głównej fenomenalny Tommy Keiły. Film w kolorach naturalnych. Początek o godz. 4-ej 

Kurjer Sportowy 

Najbiiższy mecz ligowy Śmiałego 
Drużyna WKS Śmigły przeprowa- 

dza obecnie intensywny trening przv- 

gotowawczy do rozgrywek ligowych, 
które wznowione zostaną już w naj- 
bliższą niedzielę. W dniu tym Śmigły 
grać będzie w Chorzowie z drużyną 
A. K. S-u. Jest to przeciwnik bardzo 
silny, grawitujący obecnie ku górze 
tabeli. Wziąwszy pod uwagę obce bo- 
isko i chęć odwetu u chorzowian za 
poniesioną porażkę w Wilnie, liczyć 
się trzeba z bardzo zażartą walką, 
tym bardziej, że zagrożeni spadkiem 
wilnianie nie zechcą oddać tak łat- 

wo dwóch punktów. 
Aczkolwiek wszystkie papierowe 

obliczenia przemawiają na korzyść 
A. K. S-u, sportowcy wileńscy wierzą, 
że Śmigły wytęży wszystkie swe siły, 
a wówczas wszelkie niespodzianki są 
możliwe. 

Śmigły do meczu tego wystąpi z 
Biokiem, któremu, jak już pisaliśmy, 
darowana została reszta kary. W ob- 
ronie zabraknie jednak Zawiei, które 
go termin dyskwalifikacji jeszcze nie 
upłynął. E 

Inauguracja mistrzestw piłkarskich Wilna 
W najbliższą niedzielę rozpoczynają się 

w Wilnie piłkarskie rozgrywki o mistrzost- 
wo wileńskiego okręgu kl. „A“, 

Mistrzostwa zainauguruje mecz między 
drużyną Ogniska a WKS Śmigły I b. 

Ze względu na wyrównaną formę obu   zespołów mecz zapowiada się ciekawie. Spot 

kanie odbędzie się na boisku przy ul. Wer- 

kowskiej. 

Meczem tym zapoczątkowana zostanie 

pierwsza tura rozgrywek jesiennych, zakoń 

czenie mistrzostw nastąpi na wiosnę. r. prz. 

AE IATA SRS SIPS НЕУЕ 

Uwagal TTE BS“ Uwaga! 
Każda firma ma możność tanim kosztem siebie zareklamować 
za pomocą reklamy megafonowej (mówionej) na IV Tarqach 
Północnvch. Zamówienia przyjmuje Biuro @РЙОБ 

Stefana Grabowskiego 
Wilno, ul. Garbarska 1, Można telefonicznie — tel. 82 
PETCHNYYYWAĄ TOOSPYTIZ STS ZTR AERO TPEYRODOOE RC TAO ZZOZ, 

Teatr Muzyczny „„LUTNIA< 
  

Występy Janinų Kulczyckiej 

Dziš o godz. 8.15 wiecž. 

» © @йан 
W piątek 30 b. m. 

w cl ©w lecz 

Bal w Savoy us 
Ceny zniżone 

  

Sala b. KONSERWANWOFUUM (Końska 1) 
Dziś i jutro dwa przedstawienia: 
145:1. 9.30. 

= 
Ka ana „Rewia Warszawska” 

p. t. „Dla cleble Wlino“. Rewia w 2-ch częściach i 18 obrazach. Uldział biorą: WAWA, 
Rożyńska. Hanusz, Zdanowicz oraz duet taneczny Mortieff. — W niedzielę 3 przedsta- 

wienia: 5.15, 7.15 I 930. Ceny miejsc od 54 gr. Bilety w. kasie teatru od godz. 3-ej. 
  

CASINO | 
  

P-težny do ałębi serca przamaw'ający poemat iilm="v p' 

Marnotrawna córka 
W rolach głównych: Genialna Szwedka Zarah Leander oraz ulub. milionėw Leo Slezak 

Miłość! Cierpienie! Zabawa I 

p 
A 
N 

Uciecha I Spiewl — Nadprogram: DODATKI 

Prosimy na początki seansów punktualnie: 4—6.10—8.15—10.20 

Prołesor 6 WILCZUR 
Mistrz tysiąca ról Junosza-Stępowski w roli tytułowe:, 
  

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. 

Kto MARS| Premiera. Wielki sensacyjny film pełen humoru i tajemn. przygód 

W PUŁAPCE 
W roli głównej John Barrymore. Piękny kolorowy nadprogram i aktualia, 
  

KINO 

Rodziny Kolejowej 

ZNICZ 
Wiwulskiego 2 

Dziś. Dwa asy, dwie dwiazdy Jadwiga Smosarska i Eugen. Bodo 
w wielkim głęboko wzruszającym filmie p. t. 

„SKLAMALAM“ 
Nadprogram: dodatki. Początek seansów codziennie o godz. 16-e 
  

  

OGNISKO | 
Dziś, Camilia Horn I Jarosław Sred 

w wiełk m dramacie życiowy 3 

_Z miłości dla Ciebie 
Nadprogram: UROZMAICONE DODATRL 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA 

Nauka i Wychowanie 
WYYVYYYVYYY?** 

KURSY KREŚLE”” TECHNICZNYCH inž. 
Н, Gajewskiego, prywatne, roczne, korespon- 
dency jne. Warszawa 22, Przemyska 11-a. — 
Wydziały: maszynowy, budowlany, mierni- 
czo-drogowy. Opłata 15 zł. miesięcznie. — 
Programy wysyłamy bezpłatnie. 

          

    
    

      

      

       

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

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

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

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

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

Centrala: 

   
   

  

    Wydawnictwo »     Kurier Wileński" 

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

LOKALE 
POKÓJ do wynajęcia umeblowany. Ofiar- 

na Nr 2 m. 9, tel. 15-10 w godz. 4—6. 

    

POKOJU z wygodami poszukuję. Oferty 
do administracji „Kuriera Wileūskiego“ pod 
„Centrum“, 

Ułańska 11; 
Pińsk, Dominikańska 40. 

Szczuczyn, Wołoż: n, 
Suwałki — Em. Plater 44, 
Wołkowysk — Brzeska 9/1. 

   

Sp. Z 0. © 

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

Lida, ul. Zamkowa 4/7, tel. 73;. Baranowicze, 
Brześć n/B., Pierackiego 19, tel, 224; 

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

Równe — 3-go Maja 13, 
   
   

   

Wiadomości radiowi 
Z NASZEGO KRAJU. 

Lubieszów, ciche miasteczko nad Stocho- 

dem, będzie tematem pogadanki dr Jerzego 

Ordy we środę, o godz. 17.45. W obliczu 

szeroko rozlanych wód Stochodu i surowego 

piękna błotnego krajobrazu stajemy oko w 

oko z nieskończonością, wczuwamy się mi- 

mowoli w głąb istnienia, w ciszy i oderwa- 

niu od świata odnajdujemy siebie. 

Wszystkim mimowoli narzuca się dziw- 

na atmosfera miejsca, polegająca na harmo- 

nijnym zestrojeniu piękna krajobrazu z siłą 

wspomnień dziejowych i patyną dumnych 

zabytków architektury. 

KONCERT ORKIESTRY ROZGŁOŚNI 

WILEŃSKIEJ. 

We czwartek, dnia 29 bm. o godz. 17.00 

Orkiestra Rozgłośni Wileńskiej pod dyz. WŁ. 

Szczepańskiego wykona niezwykle interesu- 

jący, w drugiej części bardzo mało znany, 

program — koncert rozpocznie nieśmiertel- 

na uwertura do op. „Ifigenia w Aulidzie" 

Głucka i świetny walc „Zaproszenie do tań- 

ca“ K. M. Webera, niegdyś popisowa sztuka, 

w genialnym przekładzie Berlicza na orkie- 

strę symfoniczną, następnie usłyszymy wy- 

tworne fragmenty z baletu „Nameuna* Ed- 

warda Lalo, jednego z czołowych. p zedsta- 

wicieli muzyki francuskiej 19 stulecia. Za- 

kończenie audycji wypełni legenda symfoni- 

czna „Las zaczarowany wysoko cenionego 

kompozytora i teoretyka Wincentego d'Indy, 

słynnego założyciela uczelni muzycznej 

„Schola cantorum* w Paryżu. 

RADIO DLA CHORYCH. 

W obszernym budynku trzypietrowym 

szpitala im. Marszałka Piłsudskiego, przy 

ul. 6 Sierpnia w Warszawie urządzona zos- 

tała wystawa szpitalnictwa. Rzadko spotyka- 

się wystawy tak starannie i bogato urządzo- 

ne, jak wystawa szpitalnictwa, która obra- 

zuje całokształt spraw w tej dziedzinie. 

Kolejno oglądamy działy: budownictwa 

szpitalnego, gdzie podziwiamy oryginalne 

projekty architektoniczne szpitalnej budo- 

wy, wyposażenia przemysłu farmaceutycz- 

nego, który jest bardzo licznie reprezentowa 

ny, opieki społecznej, gdzie przedstawiają 

wyniki swych prac ubezpieczalnie społeczne, 

Czerwony Krzyż, pogotowie ratunkowe, sa- 

natoria. Poza tym jest dział M. S. Wojsk, o- 
brazujący historyczny rozwój szpitalnictwa 

wojskowego i jego stan obecny, mnóstwo ek 

sponatów: mapy, tablice i wykresy, dają 

nam dokładny przegląd olbrzymich postę- 

pów polskiego szpitalnictwa. 

Na drugim piętrze zwiedzamy również 

stoisko radiowe, estetycznie urządzone. Za- 

stanawia nas napis: „Radio uprzyjemnia ży- 

cie chorym”, Jak dalece słowa te są praw- 

dziwe potwierdzić może każdy, kogo los przy 

kuł choćby na czas krótki do łóżka szpital- 

nego. A cóż dopiero mówić o tych, którzy w 

szpitalu zmuszeni są przebywać czas dłuższy. 

Bez wątpienia radio dla chorego ma sto- 

kroć większe znaczenie niż dla zdrowego. 

Człowiek zdrowy, swobodny, poza radiem 

ma: możność korzystania z wielu innych roz 

rywek niedostępnych dla chorego. Radio dla 

chorego w wielu wypadkach jest jedyną roz 

rywką, jedynym łącznikiem ze światem, od 

którego chory jest izolowany. Ono daje mo- 

żność ludziom uwięzionym w szpitalu zapom 
nienia o bólach, o troskach przygniatających 
fizycznie i duchowo. Rola radia, jeśli chodzi 

o stan psychiczny chorych ma olbrzymie 

znaczenie. Dobrze się więc stało że na Wy- 

stawie Szpitalnictwa nie zabrakło stoiska ra- 

diowego, które jest właśnie przypomnieniem 

tej roli, jaką radio w stosunku do chorych 

może i powinno odegrać. 

PRACA 
FVYWVYVYTVIYPPYY rum TTYTVVVYVYS 

POSZUKUJĘ posady kasjerki, mogę zło- 
żyć kaucję. Adres w redakcji. 

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. 

AAAAAŁAAŁAAAADAA AAAA AD AAAAADAAŁADAAAAADAAA 

RÓŻNE 
WYVYYYYTYYYYYYVVYYVYVYVVVYVY 

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. 

CENA PRENUMERATY 
   

Senu 

  
z odnoszeniem do domu w kraju — 

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

administracji zł. 2.50, na wsi, w miej- 
scowościach, gdzie niema urzędu po- 

i ji zł. 2.50. „Aziowggo ani agencj 

skiego, 4, tęl. 3-40 tłocz. u E. Kotlarewskiego, Wileńska Il 
2 «lb 

  

Nieszczęśliwe wypadki 
11-letni Piotr Gubis (Lipówkaj, bawiąc 

slę z.dziećmi w chowanego, spadł z drze- 
wa | uległ dotkliwym pokaleczeniom. 

Na Pośpieszce 12-letni Andrzej Ka- 
czyński I 13-letni Zygmunt Tomaszewicz, 
bawiąc się w „wojnę”, odnieśli poranie- 
nia głowy od uderzeń kamieni. 

Podczas naprawy komina spadł z da- 
chu I ułegł złamaniu ręki Dominik Czesz- 
kis (Tunelowa 37), zaś pod koła wozu 
clężarowego I dorożki dostali slę przez 
nieostrożność  65-lefnla Stanisława Wiś- 
niewska (Plėromont 7) I 14-letni Zygmunt 
Jankowski (Zarzecze 28). 

Kupujemy każdą ilość teqorocznego 
MIODU, dojrzałych SERÓW 
litewskich I GRZYBÓW suszon. 

Płacimy najwyższe ceny 

Spółka Chrześcijańska 

„EKONOMIA“ 
Baranowicze, ul. Szeptycklego 50 

telefon 97 

  

Sala b. konserwatorium 

Dziś i codziennie o 7.15 i 9.30 wiecz. 
występy teatru „Rewia Warszawska” pt. 
„Dla ciebie Wilno”. Rewia w 2 cz. 18 obr, 
Udział biorą: Wawa, Rożyńska, Hanusz, 
Zdanowicz oraz duet taneczny Morieff. 

„MAŻAAAAAAAŁ, 

Kupno i sprzedaż 
т ост * 

OWCZARKI ALZACKIE („wilczki) — 

szczenięta po rasowych rodzicach do sprze- 

dania. Godziennie od godz. 15. Mostowa 25 

m 18 (od ulicy). 

        

OKAZYJNIE do sprzedania pianino w 
dobrym stanie. Oglądać od godz. 10—3. UI. 
Kanoniczna Nr 2a (koło kościoła św. Piotra 
i Pawła. 

  

MASZYNĘ do pisania (portable) używaną 

kupię — oferty składać do Administracji 

Kuriera Wileńskiego pod „Maszyna. 

  

PLACE BUDOWLANE do sprzedania 
przy ul. Góra Bouffałowa. Informacje: ul. 
Piłsudskiego 9 c—3, tel. 13-11, 

  

Z POWODU wyjazdu sprzedam okazyjnie 
samochód marki „Fiat 520“ kareta b. tanio 
ul. Niedźwiedzia 21—1, tel. 3-09. 

  

DRZEWKA OWOCOWE, doborowe, sprze 

daje: Zakład Sadowniczy „GLINKA* włas- 
ność Krakowskiego Towarzystwa Ogrod- 
niczego) w Prądniku Czerwonym koło Kra- 
kowa w cenie: jabłonie i czereśnie pienne 
100 szt. 180 zł. grusze i śliwy pienne 100 szt. 
230 zł Dla Kółek i Tow. Rolniczych znaczne 
opusty. 

AAAAAAAAAAAMAAAAAAASAAAAA AAS 

LEKARZE 
пп лУАР 

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. 

    

DOKTÓR MED. 

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

od 8—1 i od 3—". 

  

DR. MED. 

L. Cholemowa 
Choroby skórne, weneryczne 1 kobiece 

przyjmuje 3—5. 

Zawalna 22, tel. 3-83. 

  

DOKTÓF 5 

zeldowicz 
Ghoroby skórne, wenervczne, syfilis, narzą- 
dów moczowych od godz. % -1 i 5—8 w. 

DORTOR й 
Zeldowiczowa 

Choroby kobiece, skórne, weneryczne, n A dów moczowych od godz. 12—2 į 4-7, ul. Wileńska Nr 28 m. 3, tel. 977. | 

AKUSZERKI 
ARUSZERKA 

Maria Laknerowa 

  

.| przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 wiecz. 
— ul. Jakuba Jasińskiego 1 a—3%. róg ul. 

3-gc Maja obok Sądu. 

  

AKUSZERKA 

masaż leczniczy I elektryzacja. UI. Grodz- 
ka Nr. 27. (Zwierzyniec). 

    
miesięcznie:     

   
      

       

   
     

  

    
     
       

   
    

   

    

    

  

Ceny żywca i mięsa 
w Wilnie 

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

26.IX, 1938 r. z złotych ew. groszach 

Żywiec za 1 kg żywej wagi: 

I gat. II gat. III gat. 
Stadniki _ 0.4520.50 0,40045 0.20—0.23 
Krowy _ 0.45—0.50 0.40—0.45 0.20—0.23 

Cielęta — 0.8 —0.90 52 
Owce — 0.70—0.80 - 
Trzoda chl. 1.05—1.10 1.00—1.05 0.90—0.93 

Mięso w hurcie miejscowego uboju: 

I gat. II gat. Ill gat. 
Wołowina 0.90—1.00 0.75—0.85 0.60—0,70 
Cielęcina = 1.00—1.30 = 
Vieprzow, 120—130 1,98—1,20 1.00—1,10 

Baranina — 0.90—0.95 — 

ЗКбгу зигоме: ž 
Bydlęce za 1 ką 0.70—0.80 

Cklęce za 1 sztukę 350 
Owcze , 5.00 

  

— Pawle, przecież tam nie ma naboil 

  

Celem uniknięcia nie- 
porozumień prosimy na 
przekazach i czekach po- 
dawać cel wpłaty (ogło- 
szenie, prenumerata, kol- 
portaż, ofiary). 

Aalmmimistracja 
„Kurjera Wil.*> 

  

Do akt Nr Km. 612/38. 

Obwieszczenie 
Komornik Sądu Grodzkiego w Święcianach 

Bazylko Stanisław zamieszkały w Święcia- 
nach przy ul. 11 Listopada Nr 2, na zasa- 
dzie art. 602 k. p. c. obieszcza, że w dniu 
11 października 1938 r. od godz. 10 odbędzie 
się licytacja publiczna ruchomości, należą- 
cych do Ignacego Rawy, w jego lokalu w 
Ignalinie i w lesie Bołtaniszki, Pawieliszki 
i Zaborce, gm. daugieliskiej, składających 
sę z materiału drzewnego i kopalniakėw, о- 
szacowanych na łączną shumę 6687 zł, które 

można oglądać w dniu licytacji w miejscu 
sprzedaży. w czasie wyżej oznaczonym. 

Święciany, dn. 26 września 1938 r. 
Komornik 

STANISŁAW BAZYLKO 

BARANOWICKIE 
RADIOODBIORNIKI — detektorowe na 

głośnik i słuchawki, oraz lampowe superhe- 

terodyny poleca Zakład Radio-Techniczny 

N. 1 F. Kudelskich, Baranowicze, ul. Szep+ 

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

montaż, naprawa i ładowanie akomulato< 

rów samochodowych, motocyklowych i ra+ 

diowych. 

  

RADIOODBIORNIKI detektorowe na głos 

śnik, aparaty lampowe, instrumenty muzy= 

czne, rowery i części do rowerów, maszyny, 

do szycia „Pfaff”, patefony, płyty i wielki 

wybór żarówek najtaniej kupisz w firmie 

chrześcijańskiej S. Gierasimowiez, Barano- 

wicze, ul. Miekiewieza 5, tel. 281. 

  

INTELIGENTNI, młodzi chłopcy z rowe- 
rami mogą natychmiast dostać stałą pracę. 
Zgłaszać się o godz. 1 p. p, do Redakcji 
„Kuriera Wileńskiego" w Baranowiczach, 
ul. Ułańska Nr 11. 

ERESUYW NACE SZASTKER Z EWEZE TZ REEZETO 

0d Administracji 
Administracja nie przyjmuje odpowie: 

dzialności za termin ogłoszenia oraz za zgu 

bę lub zniszczenie matryc i klisz. Zastrzeżo 

ne miejsce obowiązuje Administracj: tylko 

wówczas, gdy za takie zastrzeżenie zostanie 

zapłacone 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 

pia się ogłoszenia. — Wydawnictwo zastrze 
ga sobie prawo nieumieszczenia całego ogło 

szenia, względnie jego części bez podania po 

wodów. Kon.unikatów bezpłatnyc:: nie u. 

mieszcza się. 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60g r. 
ra tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc. i komunikaty 60 ge 
za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelarycz- 
ne 500/,. Układ ogłoszeń w tekście 5-lamowy, za tekstem 10-łamowy. Za 
treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane" redakcja nie odpowiada. Administracja 
zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrze= 
„żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 i 17 — 19 

       

Redaktor odp. Józef Onusajtia


