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Nowogródzki, Grodzieński, Suwalski, Poleski I Wołyński 

  

Kandydaci na posłów 

In Inn 
ošia 

(Okręg 47 wiejski Wilno- 
Troki i Święciany) 

  

MWezoraj wypowiedzialem szereg 
gorzkich słów prawdy pod adresem. 
wyborców w okręgu wiejskim Nr 47. 
Tym bardziej gorzkich, że skontisko- 
wanych! Wracam dziś znowu do spra 
wy wiążącej, się ściśle z tym samym 
okręgiem 47, chociaż obchodzącej ca- 
łą Wileńszczyznę. 

Okręg 47 składający się z powia- 
tów wileńsko - trockiego i święciańs- 
kiego ma to szczęście, że może wy- 
brać na posłów ludzi nieprzecięt- 
nych. Stąd kandydują, jak dotychcza 

sowa praktyka wykazuje, najwybit- 
niejsi ludzie w porównaniu z innymi 
okręgami wiejskimi Wileńszczyzny i 
Nowogrėdezyzny. 

W obecnych wyborach sytuacja 
nie uległa zmianie. Mimo straty, jaką 
poniósł okręg, wskutek wycofania się 
zeń gen. Żeligowskiego, przoduje on 
jednak nadal innym okręgom wiejs- 
kim naszych ziem, jeżeli chodzi o do 
bór kandydatów na posłów. 

Stąd bowiem kandyduje wybitny 
syn tej ziemi, jej dzielny obrońca i 
godny reprezentant w rządzie p. mi- 
nister Marian Zyndram - Kościałkow- 
ski 

Dla nas, autochtonów, mieszkań- 
ców ziemi wileńskiej posiada bardzo 
duże znaczenie fakt, że p. min. Kościał 
kowski, który przy wyborach do po 
przedniego Sejmu kandydował w je- 
dnym z okręgów miasta stołecznego 
Warszawy, przy obecnych wyborach 

wraca niejako na łono swej šeiš'ej- 

szej ojczyzny, podkreślając w ten 
sposób, że nie zapomniał o nas, że 

chce w pierwszym rzędzie służyć tej 

ziemi, na której stawiał pierwsze kro 

ki w walce i pracy dla państwa. 
_ Postąć Jerzego Orwida (jego pse- 

udonim z czasów P. O. W.), później 
Podpułkownika _ Kościałkowskiego, 

inistra Spraw Wewnętrznych, Pre 
miera; a obecnie Ministra Pracy i O- 
pieki Społecznej zbyt dobrze jest zna- 
na wszystkim naszym czytelnikom, a- 
byśmy potrzehowali powtarzać wszy- 
stkie jego zasługi. 

Natomiast zwracamy uwagę na to, 
że jest to w tej chwili jedyny z mi- 
nistrów rodem z Wileńszczyzny, poza 
tym, jest to minister, który najwięcej 
chyba dla naszej ziemi robi. Te gład- 
kie jezdnie na ulicy Mickiewicza w 
Wilnie, te Śliczne drogi, jakie pow- 
stają na najważniejszych szlakach ko 
munikacyjnych. te wszystkie więk 
sze i mniejsze, bardzo pożyteczne in- 

westycje już zakończone i hędace w 
toku, dzięki którym ożywiło się ży   

Trzy i pół godziny 
[dll- trwała rozmowa min. Becka z królem Karolem 

Wizyta może doprowadzić do doniosłych decyzy| 
GALATZ, (Pat). O godz. 16 mini- 

ster Beck-ze świtą przybył do Galatz, 

przywitany na dworcu przez ministra 

spraw zagranicznych Rumunii Com 
nena, dyrektora politycznego M. S. Z 
rumuńskiego Cretzeanu, rezydenta 
okręgu Dunaj b. posła w Warszawie 
Cadere, miejscowe władze cywilne i 
wojskowe, polskiego attache wojsko- 
wego pnłk. dypl. Zakrzewskiego i mit 

Z dworca min. Beck w towarzy: 
stwie min. Comnena oraz świty i po- 
zostałych osobistości urzędowych u- 
dał się samochodem przez miasto do 
portu, gdzie wprowadzono go na 

yacht królewski. Minister Beck 208 

tał natychmiast przyjęty przez króla 
Karola II. 

Rozmowa ministra Becka z mo- 
narchą rumuńskim trwała trzy i pół 

dypl. Zimnala oraz przedstawicieli | godzin. 
prasy polskiej w Rumunii. Wieczorem odbył się obiad w Ści- 

—o00— 

Rozmowy polsko-węgierskie 
WARSZAWA, (Pał). W dn. 19 bm. wy 

jechał do Budapesztu dyrektor gabinetu 
ministra spraw zagranicznych p. Michał Łu 
bieński. 

BUDAPESZT, (Pat). Bawiący w Budape 

szcie dyr. Łubieński odwiedził wczoraj w 

EEE 

godzinach południowych w towarzystwie 

posła R. P. Orłowskiego ministra spr. zagr. 

Kanya, z którym przeprowadził dłuższą 

rozmowę. O godz. 17.30 przyjął dyr. Łu- 
bieńskiego premier Imredy. Podczas roz- 

mowy z premierem obecny był również 
min. Kanya, 

  

„Voelkischer Beobachter“ wystepuje 
przeciw — 

Aoóej. granicy. Polski 2-Wgorani 
BERLIN, (Pat). Wczorajszy „Voelkischez Beobachtier" występuje w artykule 

wstępnym w ostrej formie przeciwko akcji propagandowej pewnych kół zagranicz 

nych wobec postulatu wspólnej granicy polsko-węgierskiej. 
Pewne koła zagraniczne — pisze dziennik — zrozumiały, że Czechosłowa- 

cja przestała być jednym z ogniw łańcucha, mającego na celu okrążenie Niemiec 

Zaczęto więc przemyśliwać nad zmontowaniem nowego bloku, mającego za zada- 

nie przeciwstawie 

nicy między Pols 

Solr" na czele, wcią 

nawet Włochy. Szczególnie orygin: 

państw, z którymi Rzesza od lat 

nie się Rzeszy. W tym też duchu rozpatrują sprawę wspólnej gra- 

ką a Węgrami niektóre dzienniki paryskie z „Figaro” | „Paris 

gając w tę kombinację również Rumunię, a co dziwniejsze — 

alnym w kombinacjach tych jest wciąganie w nie 

utrzymuje przyjazne stosunki. 

Dziennik podkreśla również fakt, że dzisiejsi heroldzi koncepcji wspólnej 

granicy polsko-węgierskiej jeszcze wczoraj przeciwstawiali - się - zdecydowanie 

wszystkim postulatom węgierskiego rewizjonizmu. 

Przyszłość Europy — 

skich salonach. 

kończy dziennik — nie będzie się rozstrzygać w pary-   

słym gronie na yachcie królewskim, 

w którym wzięli udział monarcha, 
minister Beck, min. Comnen oraz ge- 
nerałowie, członkowie rządu, którzy 

są obeeni na manewrach, a mianowi- 
cie generał obrony narodowej Ciuper- 
ea, min. zaopatrzenia armii gen. Ja- 
cobini i minister zdrowia gen. Mari- 
neseo oraz ambasadorowie Polski i 

Rumunii i członkowie dworu. 

GALATZ, (Pa). Po zakończeniu 
rozmów w Galatzu został wydany 
nastepujący komunikat oficjalny: 

Z okazji wizyty ministra J Becka 
w Rumunii ministrowie spraw zagra 
nicznych Polski i Rumunii przenro 
wadzili w duchu zaufania i przyjaź 
ni wymianę poglądów na aktualne za- 

gadnienia miedzynarodowe, interesu 
jące of« kraje. 

P. minister J. Beck został przyię- 
ty na audiencji przez J. K. M. króla 
Rumunii. 

* +> + 

RZYM, (Pat). Włoskie koła poli- 
tyczne żywo śledzą przebieg wizyty 
min. Becka w Rumunii i przywiązują 

do rozmów polsko - rumuńskich du- 
żą wagę, łącząc je ponadto z ostatni- 

mi dyplomatycznymi kontaktami pol 
sko - węgierskimi. 

Zdaniem kół włoskich zavadnienie 
czesko - węgierskie weszło obecnie w 
fazę rozstrzysnieć pomiedzy nańst- 
wami, sąsiadującymi z Czechosłowa- 
cią i bezpośrednio zainteresowanymi 
kwestią Rusi Podkarpackiej Koła 
włoskie zauważają ponadto, że w Rzy 
mie zawsze odnoszono się pozytyw- 

nie zarówno do wspólnej sraniey pol 
sko-wegierskiej, iak i do zbliżenia mie 
dzy Weorami a Rumunia. a 

„Tribuna“ pisze, że wizyta stoi w 

zwiazku z sytnacia. stworzona przez 
zerwanie rokowań  czecho-wesiers. 
kich i może doprowadzić do donios- 
łych wyników. Polityka polska 
zdaniem „Tribuny* — ma na celu 
doprowadzenie do porozumienia mię 

dzy Bukaresztem i Budapesztem. 

Wojsko brytyjskie w Jerozolimie 

krwawo tłumi powstanie 
JEROZOLIMA, (Pat). Pułk gwar- 

dii angielskiej „Cold Stream Guards“ 

wkroczył do starej dzielniey Jerozo- 
limy i rozpoczął akeję przeciwko po- 
wstańcom. 

„ JEROZOLIMA, (Pat). Wojska bry 
tyjskie, Które otoczyły rano starą 
dzielnicę Jerozolimy, zaczęły do tej 
dzielnicy wkraczać przez wszystkie 
bramy.z zachowaniem dużej ostroż- 

ności. Nad ulicami przelatują bez 

przerwy brytyjskie samoloty, zrzuca 

cie gospodarcze naszego kraju i wzra 
sta jego kultura i piękno, to wszyst. 

ko są w dużej mierze zasługi Pana 

Ministra i podległego jemu Funduszu 

Pracy. 
Przez wiele lat toczyliśmy walkę 

o zwiększenie kredytów, kołataliśmy 

o dotacje dla wegetującego rucku in- 
westycyjnego, dla rąk pozbawionych 

pracy i musimy stwierdzić. że za mi- 

nisterstwa p. min.. Kościałkowskiego 

bardzo wiele marzeń, dotąd na pozór 

wprost nieosiągalnych, ziścjło się. 
Nie są to żadne deklamacje ani 

nic nie mówiące obietnice, a tylko 
całkiem realna pomoc i całkiem sku- 

teczna praca. 
Do tych bardzo wymownych do- 

wodów świadczących o tym, >> min.   

jące ulotki, nawołujące ludność do 
pozostawania w mieszkaniach ze 
względu na mające się wkrótec w tej 
dzielnicy rozpocząć działania wojsko 
we. Inne dzielniee Jerozolimy oraz 
osiedla obsadzone są przez policję 

brytyjską i żydowską. Arterie dojaz- 
dowe do starej dzielnicy zamknięte 

są zasiekami z drutu kolczastego о- 
raz gniazdami karabinów maszyno 

wych. 

JEROZOLIMA, (Pad). W starej 

Kościałkowski na żadnym stanowisku 

o nas nie zapomiAia, dochodzi nowy 

| dowód, nowy krok w kierunku zacie- 

nienia węzłów współpracy —. posta- 

wienie swej kandydatury na posła w 

jednym z naszych okręgów. 

Tą tak miłą dla nas decyzję wila- 
my z wdzięcznością i wzywamy wy- 

borców okręgu 47 do gremialnego 
głosowania na kandydaturę p mini. 

stra Mariana Zyndram-Kościałkow- 

skiego. 

Jest to obecnie w okręgach wiej- 
skich obu województw wileńskiego i 
nowogródzkiego kandydatura czołc- 
wa. Od niej też rozpoczę!iśmy oma- 
wianie kandydatów okręgów wiej- 

skich. Piotr Lemiesz. 

dzielnicy Jerozolimy przeprowadzane 
są operacje przy udziale kilku tysięcy 
żołnierzy brytyjskich. Na wszystkich 
ulicach i placach tej dzielnicy usta- 
wiono w odstępach mniej więcej 10 
mtr. silne posterunki wojskowe. Od- 

(Dokończenie na str. 2) 

Konfiskata 

Wczorajszy nasz numer został 
skonfiskowany za artykuł wstępny 
Piotra Lemiesza, omawiający wy- 
bory w okręgu 47. 

dia emisariuszy na 
RZYM, (Pat). W zwi 

nej Czecho 

kiej Burkaniuka i Fuszczyka. 

  
  

Na Zamku 
WARSZAWA, (Pat). Pan Prezy- 

dent Rzeczypospolitej przyjął wczoraj 
w obecności Pana Marszałka Śmigłe- 
go Rydza: p. prezesa Rady Ministrów 
gen. Sławoja Składkowskiego i p. wi- 

cepremiera inż. E. Kwiatkowskiego, 
którzy referowali o bieżących pra: 
cach rządu. 

WARSZAWA, (Pat). Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej przyjął wczo- 
raj p *"io.ra Suhezyka, prezcsa Zwią- 
zku Izb i Organizacyj Rolniczych. 

Doktoraty honorowe U J.P. dla 

Marsz.Rv4z>-Smigtego 
i rr n. Becką 

WARSZAWA, (Pat). Senat akade- 
micki Uniwersytetu Józefa Piłsuds- 

kiego w Warszawie uchwalił nadać 
doktoraty honorowe Panu Marszałko- 
wi Edwardowi Śmigłemu - Rydzowi 
na wniosek rady wydziału lekarskie-- 
go oraz p. ministrowi płk. Józefowi 
Beckowi na wniosek rady wydziału 

humanistycznego . 

W niedzielę p. Premier 
przemówi nrzez radia 
WARSZAWA, (Pat). W niedzielę dnia 

23 bm. o godz. 15 prezes rady ministrów 
gen. Sławoj Składkowski, kandydujący 
na posła z 20 okręgu wyborczego będzie 

przemawiać w Turku Poznańskim. 

Przemówienie p. premiera będzie tran 

smiłowane przez wszystkie rozgłośnie Pol 

skiego Radia. 

Komitet ekonomiczny 
ministrów 

WARSZAWA, (Pat). W środę dnia 19 
października odbyło się pod przewodnict 
wem wicepremiera Kwiatkowskiego posie 

dzenie komitetu ekonomicznego minist- 
rów, poświęcone omówieniu sytuacji na 
rynku pracy oraz zagadnieniom  gospo- 
darczym Śląska Zaolzańskiego. 

M. in. sprawozdanie z działalności 
Funduszu Pracy w r. 1938 w zakresie za- 
trudnienia złożył minister Opieki Społ., 
podkreślejąc, że w październiku rb. licz- 
ba bezrobotnych w urzędach pośrednict- 
wa pracy, wynosząca 210.000 osób, iest 
niższa o 40.000 w porównaniu z rokiem 
ubiegłym, W stosunku do bezrobotnych, 
zarejestrowanych na początku tegoroczne 

go sezonu robół, liczba ta zmniejszyła się 
o blisko 347.000. 

W wyniku dyskusji nad sprawozdania- 
mi komitet ekonomiczny postanowił prze- 
dłużyć tegoroczną akcję zatrudnienia mo- 
żliwie do końca roku, przyjąć do wiado- 
mości zasady a<cji pomocy zimowej dla 
bezrobotnych i ustalił zasady przygotowa 
nia akcji zatrudnienia na wiosnę 1939 r. 

Kandydaci wa stanowisko 
prezydenta (zechosłowacji - 

PRAGA, (Pat). Cała prasa zajmuje się 
zbliżającymi się wyborami prezydenta re- 
publiki, które — tax przypuszczają — od- 
będą się w przyszłą środę lub czwartek. 
Jako kandydata na słanowisko prezydenta 
wymieniają, poza dyrektorem Żirnosten- 
ska Banka Dvoraczkiem i przewodniczą- 
cym parłii czeskich agrariuszy Bezanem, 
obecnego ministra spraw wewnętrznych 
Cernego, ponadło mówi się o znavym 
ekonomišcie czeskim Preissie, 

  

Instrukcje Kominternų 
Rusi Podkarpackiej | 

ązku z przewidywanym rozwiązani » słowacji, komitet wykonawczy trzecie dzprarodeca asa i) cjalne Instrukcje na ręce przedstawicieli partii komunistycznej na Rusi Podkarpac- 
5 

| międzynarodówki przesłał spe- 

W instrukcji tej komitet wykonawczy podkreśla, że wobec wzmożonej akt ! . nošci międzynarodowego faszyzmu, parilakomunistyczna na Rusi zdw m 
„odparcia wrogich zakusów sług międzynarodowego 

obecnej przewidywać musi dwa ewentualne rozwiązania zagadn 
packiej: 1) autonomia w ramach Czechosłowacji, 2) sam 

siłki dla 

Rusi Podkarpackiej. 

Ww i 

lenia Rusi Podkar- 

odzielny byt państwowy 
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Zwloki $. p. pik. Beliny Prażmowskiego 
przybyły do Polski 

CHORZÓW, (Paf). O godz. 6.45 przy- 
był do Chorzowa Starego wagon włoski, 
wiozący zwłoki ś. p. płk. Beliny Prażmow- 
skiego. Na przybycie wagonu oczekiwali 
przedstawiciele władz wojskowych, cywil 
nych oraz organizacyj społecznych. 

Przy wagonie ze zwłokami ustawiono 
warłę honorową, którą pełnią kawalerzyś 
ci pułku Beliny Prażmowskiego. O godz. 9 
rano trumna wysławiona została na widok 
publiczy. 

Przed godz. 13 na obszerny plac przed 
dworcem w. Chorzowie, udekorowanym 
flagami zaczęły przybywać delegacje b. 
kombałanfów -i licznych organizacji. 

O godz. 13 przybyła na dworzec wdo- 
wa po Ś. p. płk. Belinie Prażmowskim, któ 
ra wraz ż córką i synem złożyła na trum- 

nie z" 
Przy dźwiękach” „Pierwszej Brygady” ' 

Komisarze rradowi 
w samorządach Zaolzia 

CIESZYN, (Pat). Delegat wojewody ślą 
skiego przy dowódcy samodzielnej gru- 
py operacyjnej „Śląsk” rozwiązał przed- 
stawicielstwa gminne i rady gminne w 55 
gminach powiatu cieszyńskiego oraz w 
szeregu gmin powiatu fryszłackiego i mia 
nował tem komisarzy rządowych. 

Rumunia wp owadzą 
„sady nieustalące" 
CZERNIOWCE, (Pat). Przy generalnej 

dyrekcji policjj w Bukareszcie utworzony 
zcstał specjalny sąd, ktróy będzie fankcjo- 
nował dzień i noc, rozpatrując i wydając 
wyroki w drobniejszych przewinieniach, jak 

przekroczenie przepisów o ruchu ulicznym, 

pijaństwo, zakłócenie spokojn publiczne- 

go it p. 

Kronika telegraficzna 
— Dwa samołoty brytyjskich sił powie 

trznych zderzyły się wczoraj wieczorem 
nad Dunmow Park w hrabstwie Essex i spa 
dły na ziemię w płomieniach. Katastrofa 
la spowodowała 6 ofiar śmiertelnych. Sa- 
moloty, które uległy wypadkowi, były 
specjałnie przystosowane do lotów dłu- 
gotrwałych. 

    

i odgłosie syren okolicznych fabryk beli- 
niacy wzięli trumnę na barki i przenieśli 
ją do polskiego wagonu, gdzie składano 
następnie wieńce od organizacyj i insty- 
tucyj. 

O godz. 14 pociąg ze zwłokami wyru 
szył do Katowic, gdzie przybył o godz. 
1445, 

Na dworcu w Katowicach przybycia 
pociągu ze zwłokami š. p. plk. Beliny Praž 
mowskiego oczekiwali przedstawiciele 
władz miejskich, organizacji kombatanc- 
kich ze sztandarami i tłumy społeczeńst- 
wa. Do otwartego wagonu przystąpiły de 
legacje organizacyj składając wieńce. 
Chór odśpiewał pieśni żałobne. Po półgo 
dzinnym posłoju pociag z wagonem-kała- 
falkiem odjechał do Krakowa, 

Pociąg specjalny, wiozący zwłoki š. p. 
płk. Beliny Prażmowskiego, po opuszcze   

niu Katowic, zatrzymał się po kilka minuł 
w Szczakowej, Trzebini i Krzeszowicach, 
gdzie przyjazdu pociągu oczekiwały dele 
gacje organizacyj oraz bardzo liczna pu- 
bliczność. 

Wieczorem pociąg przybył do Krako- 
wa. 
Wartę honorową przy trumnie pełnią 

oficerowie i podoficerowie pułku szwole 
żerów z Warszawy oraz Zw. Legionistów 
w historycznych mundurach. 

Dziś 20 bm. wczesnym rankiem trumna 
przeniesiona zosłanie do kościoła N. M. 
Panny, skąd po nabożeństwie ruszy w go | 
dzinach przedpołudniowych kondukt na 
cmentarz Rakowicki, 

W ciągu dnia wczorajszego przybyły 
do Krakowa z całej Rzeczypospolitej licz 
ne delegacje.   

Nesta ILLY 0 [000 chyael 
po wcieleniu 3600000 mieszkańców Sudetów 

BERLIN, (Pat). Według ogłoszonych w 
organie urzędu statystycznego  „Wirt- 
schaft und Słatistik* danych zajęte dotych 
czas przez Niemcy obszary sudeckie wy- 
noszą 28193 km. kw, czyli tyle co Sakso- 
nia i Turyngia razem. Na tym terytorium 
według przeprowadzonego w r. 1930 spi 

su ludności zamieszkiwało 3.595.000 lu* 

dzi. Przeciętna gęstość zaludnienia wyno 
si 128 osób na 1 km .kw. i odpowiada 
przeciętnej gęstości zaludnienia Rzeszy 
Niemieckiej. 

Obszar Rzeszy niemieckiej po włącze 
niu Sudetów wynosi 583.000 km. kw., licz 
ba mieszkańców wzrosła do 78,7 milio 
nów. 

Masoneria w Czechosłowzcji 
schodzi w 

PRAGA, (Pat). „Poledni List" ogłosił tekst 

pisma, jakie wysłała centralna loża masoń- 

ska Czechosłowacji do swych członków, po- 

lecając im natychmiastowe spalenie wszel- 

kist, listów, spisów, biuletynów itp. doku- 

mentów organ zacy jnych. 

  

Propozycyj czeskich nie ma 
Uciskk zmamiejszości wzmaga się 

BUDAPESZT, (Pat). W tutejszych 
kołach urzędowych zaprzeczają, ja 
koby ze strony rządu praskiego zło 
žone były jakiekołwiek nowe propo. 
zycje. 

BUDAPESZT, (Paf). Z obszarów przy- 
granicznych napływają nieustannie ałarmu 
jące wiadomości © prześladowaniach Wę- 
grów przez Czechów. Od czasu manifesta 
cyj węgierskich krwawo  zgniecionych 
przez policję czeską, władze policyjne 
stały się niesłychanie podejrzliwe i to nie 

tylko w stosunku do ludności węgierskiej, 
lecz również do niemieckiej, a nawet i sło 

wackiej. Kontrola i inwigilacja jest bardzo 
zaostrzona. 

W miastach Pozsony, Ersekujvar, Nyl- 
tra | Nagyszembat dokonywane są nieu- 
stannie rewizje domowe. Ludność nęka- 
na jest bez przerwy działalnością szpie- 
gów i prowokaforów. 

Według informacyj, pochodzących od 
uchodźców, nieporczumienia pomiędzy 
"Czechami a Słowakami wzmagają się. W 

mieście Nyitra w stacjonującym tam pułku 

artylerii doszło do masowej bółki pomię 
| dzy żołnierzami Czechami a Słowakami. 
| Zarówno wśród Jednych jak i drugich jest   

wielu rannych. Żandarmeria aresztowała 

6 kanonierów. Bójki te odbiły się szero 
kim echem w mieście, a gdy na ulicach 
ukazał się ogniomistrz tego pułku, lud- 
ność słowacka pobiła go i ciężko porani- 
ła. Gdy tłum zgromadził się przed bramą 
szpitala, policja rozpędzając zraniła kil- 

kanaście osób. r 
Do miasta Nyiregyhaza przybyła znacz 

ROTO ZEE TTRAATORCTEWIZETTOYZTZAYY 

Tow>rzvstwo 

kursów Techn'cznych 
w Wilnie 

prowadzi następujące kursy: 1) Pomocników 

mierniczych 6 i pół mies., 2) Dozorców drogo 
wych — 6 i pół mies., 3) Dozorców melio- 

racyjnych — 6 i pół mies., 4) Radio i Ele 
ktrotechn'czne 5 % 7 mies., 5) Techniczno - 
Kreślarskie — 6 i pół mies, 6) Sa- 
mochodowe i motocyklowe z warsztatami 2 

mies., 7) Korespondencyjne w dziale budow 

lsnym i drogowym o poziomie średnim. In 

fcrmacje udziela i podanie przyjmuje kan- 

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

Holendernia 12, gmach Państwowej Szkoły 

Technicznej, tel, 171. 

  

Wojsko brytyjskie w Jerozolimie 
bywa się również rewizja poszczegól. 
nych mieszkań. 

Z urzędowych komunikatów wy- 
nika, iż dotychczas zabitych zostało 
8 Arabów. Zakonnice chrzešcijaūs- 
kich kłasztorów starej dzielnicy mia 
sta niosą pomoc ubogiej łudności. 

W ciągu dnia wczorajszego aresr- 
towano 40 Arabów, których odwie- 
ziono zarekwirowanymi autobusami 
do Wieży Dawida, gdzie ich prowizo- 
ryeznie uwięziono. Wśród zabitych 
dotychczas 9 Arabów znajduje się 
również Lobieta. Prócz tego odniosło 
8 Arabów ciężkie rany. Ranni są ró- 
wnież dwai nolicjanci brytviscy. 

JEROZOLIMA, (Pat). Sytuacja w 
Jerozolimie przedstawia się nadal bar 
dzo krytycznie. Powstańcy arabscy 
pod przewodnictwem Famada Mada- 
Vvi.w dałszym ciągu okupują starą 

dzięlnieę miasta, staczając zacięte wal 
ki z usituiacymi wyprzec ich stamtad 
wojskami brytyjskimi, wśród których 
znałazł się świeżo przybyły z Egiptu 
batalian gwardii. Większość żołnierzy 
brytyjskich odbiera na murach Je- 

rozolimy pierwszy chrzest ogniowy, 
straty jednak po obu stronach, a 

szczególnie wśród najbardziej zagro- 
żenej ludności cywilnej, nie sa dakła- 

dnie znane. Powstańczy po całkowi   

(Dokończenie ze str. I) 

tym opanowaniu dzielnicy starej Je- 
rozolimy planają generalny atak na 
inne dzielnice miasta, gdzie obecnie 
również istnieje stan wyjątkowy i 
gdzie krążą silne patrole uzbrojonych 
oddziałów wojskowych. 

Konspiracyjna 
żydowska organizacja 
odrzuca ultimatum 

arabskie 
LONDYN, (Pat). Z Jerozolimy do- 

noszą: W odpowiedzi na ultimatum 
arabskie, skierowane do agencji ży- 
dowskiej, ukazały się ułotki w jezy- 
ku hebrajskim, stwierdzające, że Pa- 

  

  

lestyna po obu stronach Jordanu mu- 
si być państwem żydowskim. Do tego 
celu będą Żydzi dążyć wszelkimi środ 
kami, jakimi rozporządza naród, wal 
czący © życie i wolność. Żydzi wie- 
rzą, że tylko ofiarą krwi i życia mo- 
żna zdobyć niepodległość. Dlatego ul- 
timatum arabskie nie posiada dla 
nich żadnego znaczenia. Palestyna 
hędzie zdobyta walką i ofiarą wszyst 
kich Żydów. 

Odezwa podpisana jest przez „na- 
rodową organizację wojskową* (Tr- 
gun Cevai Leumi). Jest to konspira- 

cyjna żydowska organizacja terrory- 
styczna 0 charakterze militarnym, 
której przypisuje się żydowskie ak- 
ty zbrojnego odwetu w Palestynie. 

  

na ilość uchodźców spośród ludności cy- 
wilnej oraz żołnierzy narodowości węgier 
skiej i Karpatorusinów. Wszyscy oni jedno 
głośnie stwierdzają, że Czesi obsadzili 
silnymi oddziałami granicę i że w dal- 
szym ciągu przysyłają nowe oddziały woj 
skowe na. obszary karpatoruskie dla stłu- 
mienia powstania. Samołoty czeskie, ści- 
gające powstańców i uchodźców, ostrzeli 
wują również węgierskie straże graniczne. 

Na obszarach, które Czesi niewątpliwie 
będą musieli oddać Węgrom, wywożona 
Jest masowo żywność oraz odbierane jest 

zboże ludności. 
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podz emia 
Jednocześnie władze loży nakazują od- 

bywanie zebrań w na jściślejszej konspiracji, 
z zachowaniem najdalej posuniętej ostroż- 
ności w rozmowach telefonicznych, korespon 
dencji pocztowej i telegraficznej. 

W sprawie rozwiązania lóż to samo pi- 
smo loży centralnej oświadcza, że zarządze- 
nie rozwiązania jest fikcyjne i ma na celu 
uchylenie ewentualnych przykrości. „Nasze 
interesy są zabezpieczone”, kończy pismo, 
„jesteśmy bezpieczni”, 

  

      
   

ŻĄDAJCIE PROSZKÓW „MIGRENO-NERYVOSIN" 
TYLKO W NOWEM OPAKOWANIU 

TOREBKACH mownczwycu   
  

  

Ministrowie stowaccy w Berchtesgaden 
BERLIN, (Pat). Do Berchiesgaden, gdzie bawi kanclerz Hifler, przybyli pre- 

mier słowacki Tiso, minister sprawiedliwości Durczański, jak również i minister dla 

spraw karpatoruskich Baczynski. 
Przybyli przyjęci zostali przez ministra Ribbentropa. 

Ewaknacja Hankou,., na rikszach 
HANKOU, (Pat). Wygląd Hankou uległ 

w ciągu ub. nocy całkowitej zmianie, UII- 

ce koncesyj zagranicznych są zupełnie o- 

pustoszałe. Zarząd miasta przeprowadza 
ewakuację w braku samochodów przy po 

mecy riksz. Z chińskich dzielnic miasta od 
bywa stę masowa wędrówka ludzi wraz z 

bydłem i urządzeniem mieszkań do pro- 
wincyj mniej zagrożonych. 

W Brazylii planowano liczne zamachy 
RIO DE JANEIRO, [Paf). Minister spra- 

wiedliwości zapowiedział opublikowanie 
dokumentów w sprawie planowanych no- 
wych zamachów na szereg wyższych oso- 

bistości w państwie. Dowody te znalezio 
no u b. przewódcy Integralistėw Blmiro 
Valvo, który obecnie odbywa karę więzie 
nia. 

Apel kongresu muzułmanek 
do głów wyznań chrześcijańskich i muzuł nańskich 

KAIR, (Pa). Na zakończenie obrad kon 
gresu kobiet muzułmańskich, postanowia 
no wysłać depesze do Mussoliniego, H!- 
Hera, Chamberlaina, Daladier, do Papieża 
I głów innych wyznań chrześcijańskich, 

oraz do książąt muzułmańskich, prosząc « 
interwencję w sprawach palestyńskich. 
Jednocześnie postanowiono wystosować 
pismo do rządu brytyjskiego, domagające 
się rozbrojenia Żydów w Palestynie, oraz 

„Podróż poślubna” odbyta 100 razy 
BERLIN, (Pat). „Berlner Ztg. am Mit- 

tag“ donosi z Kolonii o niezwykle pomy 

słowej organizacji przemytniczej na grani 
cy z Holandią, kiórą wykryła ostałnio po- 
licja niemiecka. 

Banda składała się z 12 osób, wyłącz 
nie Żydów, a na czele jej stało pewne ży 

  

    

   
   

idealną miałkość naturalnegó 
ADU z ałomizowanych ce-- 

  

ulek klii białej, nie szkodliwe- 
cery, nie załykającego 

e upiększającego, w 14 
odcieniach karnacji      

dowskie małżeństwo z Holandii. Aresz- 

towani w ciągu swej działalności, zdołali 
przemycić za granicę ponad jeden milion 

marek w gotówce, w złocie I biżuterii. W 
czasie aresztowania bandy, odebrano im 

przemyt wartości około pół miliona ma- 
rek. 

Żydowska para małżeńska przekracza, 
ła kilkakrotnie granicę w luksusowym sa+ 
modzie, oświadczając za każdym razem 
celnikom, iż znajduje się w podróży po- 
ślubnej i że jako obywatele holenderscy 
udają się do Holandii. Ustalono, iż para 
ta w ten sposób przekraczała granicę oko 
ło sto razy. 

W czasie aresztowania kobiefa miała 
na sobie cenne futro z  breifszwanców, 
wspaniałe pierścionki z wielkimi bryłanta- 
mi, wiele innej cennej biżuterii oraz spo- 
rą sumę pieniędzy, Władzom celnym uda 
ło się stwierdzić, iż wszystkie te przedmio 
ty, łącznie z gotowizną, nie stanowiły ich 
własności, a luksusowy samochód był wy 

najęty. 
Jednocześnie władze celne wpadły na 

trop innego przestępstwa przemyfniczego, 
ustalono mianowicie, że pewien holender 
ski urzędnik pocztowy, przekraczający gra 

micę w sprawach służbowych, ' przemycał 
z Niemiec do Holandii większe sumy w go 

  

„Prezydent Wargas* 
to nzzwa nowoznalezionzgo brylantu-oltrzyma 

'RIO DE JANEIRO, [Pał). Czwarty co 
do wielkości diament świafa nazwany „Pre 
zydent Vergas" został znaleziony w ko- 
palniach Minas Geraes. 

"Jak słychać, olbrzymi ten diament zo- 
stat sprzedany za cię, 80 tysięcy fumtów | 

szterlingów pewnej firmie holenderskiej 
ima być niebawem wysiany do Amster- 
z 

Po eszlifowaniu brylant będzie wysta 
wiony na sprzedaż w Anglii. 

  

pismo do prezydenta Roosevelta, prołe- 
stujące przeciwko stanowisku licznych 
kół amerykańskich, usposobionych proży- 

dowsko, a odmawiających praw Arabom 
w Palestynie. 

Giełda warszawska 
z dnia 19 października 1938 r. 

Belgi belgijskie 90,27 

Dolary amerykańskie 581,50 

Dolary kanadyjskie 525.50 

Floreny holenderskie 290.74 

Franki francuskie 14,28 

Franki szwajcarskie 121.40 

Funty angielskie 25,48 

Guldeny gdańskie 100,25 

Korony czeskie 10,35 

Korony duńskie 113.80 

Korony norweskie 120.08 

Korony szwedzkie 181.39 

Liry włoskie 20,20 

Marki fińskie 11,25 

Marki niemieckie + 

Marki niemieckie srebrne 92,00 

Tel Aviv ы 25,20 
Akcje: 

Bank Polski 126,00 

Papiery procentowe; 

Pożyczka wewnętrzna 66,00 

Pożyczka inwestycyjna pierwsza 84,00 

Pożyczka inwestycyjna druga 85,00 

Pożyczka konwersyjna 69,00 

Pożyczka konsolidacyjna 67,50 
Le ЕЕЕ С 

      

  

РУч МУ "; > 
ROUEN 

=9POeT



Władysław Belina-Prażmowsk 
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„KURJER” [4606]. 

. Pierwszy patrol 
strzelecki 

aa js 1914 roku miałem spę- za > szkole oficerskiej Związków Lrzeleckich. Wraz ze mną wybierało się na szkołę dwóch młodych chłop- ców z Sandomierskiego. Jeden z nich, Stasiek Skotnicki (Grzmot), miał przy jechać wprost ze Szwajcarii. Drugi, Antoni Jabłoński (Zdzisław), wyjeż- dzał ze mną z Sandomierza. Odpro- wadzali nas do Wisły wszyscy nasi 

aiem, że jedziemy na szkołę 
sa nabojami. Wonczas matka 

zane zwróciła się do mnie z proś: 4, by w razie wybuchu wojny Zdziś 
Poszedł w: A a. raz ze mną, co też Jej przy- 

ut do Komenda 

Róż ara adzkiego 27. Komendant 
ч mi oddać dowództwo kom- 

panii zastępcy, a samemu dobrać so- 
bie paru ludzi, którzy wraz ze mną 

mieli udać się na jakąś ekspedycję, 
związaną z mobilizacją Moskali, w 
Sandomierskie. Wybrałem, rozumie 

się, swoich sandomierzaków. 

Ekspedycja ta, z nieznanych mi 
bliżej powodów, nie doszła do skut. 

ku, natomiast 2 sierpa.a zostałem 
ponownie wezwany do sziabu głów- 
nego. Tam Komendant wydał mi roz- 
kaz poprowadzenia patrol:1 w Jędrze- 
jowskie celem rozbicia mobilizacji 

Moskali w tym powiecie, wyjaśniając, 

iż patrol ten jest bardzo niehezpiecz- 
ny i że jest 900%/0 pewności, że wszyst- 
kich nas powieszą. Na zapytania mo- 
je, ilu ludzi Komendant mi przezna- 

cza, — odpowiedział: jak najmniej, 

pięciu — sześciu. Po targach z mej 

strony stanęło na siedmiu. Ludzi mia 

łem wybrać na ochotnika ze swej 

kompanii szkolnej. Ja tylko i druży- 

niak Bońgza-Karwacki, jako znający 
dobrze okolicę, szliśmy 7 rozkazu. 
Wonczas szef sztabu Sosnkowski za- 
pytał mnie: kogo mam zamiar zabrać 
z sobą. W pierwszym rzędzie wymie- 
niłem obu swych sandomierzaków. 

Na Jabłońskiego zgodził się bez za. 

strzeżeń, natomiast o Skotaickim wy 
raził się: „Co? ten laluś? Nie będzie 
miał ochoty iść na pewną śmierć j od- 
mówi”. Bardzo energicznie zaprzeczw 
łem, dowodząc, że krew sandomier- 
ska nigdy nie zawodzi. W dalszym 

nta Głównego, na 

ciągu ustaliliśmy listę kandydatów 
którym miałem zaproponować wy. 

prawę. 

Po powrocie do Ol andrów nie- 

zwłocznie przez dyżurnego podofice- 

ra wezwałem do siebie kandydatów 
na przyszłych ułanów. 

Nie zapomnę nigdy tych krótkich 
rozmów z nimi, gdy po kilku moich 
wyjaśnieniach ogólnych o celu wypra 

wy — prosto, po żołniersku, w dwóch 
słowach decydowali się stawiać wraz 
ze mną swoje młode życie na jedną 

Chrzest 

kartę. Pierwszy wszedł Jabłoński. Na 

moją propozycję odpowiedział pro- 
sto: „Ty jedziesz — ja z tobą”. Skot- 
nicki, wbrew przewidywaniom Szefa, 
strzepnął tylko palcami i ze swą zwy 
kłą werwą powiedział: „Psiakrew, 
idę“. Dalej Janusz Głuchowski, Ste- 
fan Hanka-Kulesza i Ludwik Kmicic- 
Skrzyński bez namysłu wyrazili swą 

zgodę. 
Zaczęły się gorączkowe przygoto- 

wania do wyprawy, bo w myśl roz- 
kazu nad ranem już mieliśmy prze- 
kroczyć kordon graniczny, jadąc do 
granicy w cywilnych ubraniach; do- 
piero na terenie Kongresówki wolno 
nam było włożyć mundury. Podoficer 
broni Światełko wybierał karabiny, 

tornistry i naboje, specjalni kurierzy 

rozbiegli się po mieście, szukając dla 

pas cywilnych marynarek i nakryć 

głowy, a poczciwy dr Ruppert zajął 

się wyekwipowanien. sanitarnym, ob- 

ciążając nas rozmaitymi gazami, jo- 
dynami, gumami do przewiązywania, 

jakby każdy z nas był co najmniej 
podoficerem sanitarnym. 

W tym czasie Komendant konfe- 
rował z moimi ochotnikami, przed- 

siawiając im niebezpieczeństwo i da- 
jąc 4 godziny czasu do namysłu. 
Bajecznie odpowiedział Komendanto- 
wi Janusz Głuchowski: — Komen- 
dancie, my już raz zdecydowaliśmy 
się i już nie chcemy się namyślać 
bo przez cztery godziny myślenia mo 
glibyśmy tylko osiwieć, a decyzji nie 
zmienimy”. Konie, mające nas wieźć 

do granicy, zarekwirowaliśmy kole- 

„dze uniwersyteckiemu Kozłowskiemu, 

który ze swoich Przybysławie w tym 
dniu przyjechał do Krakowa. 

O godzinie dziesiątej wieczorem 

mieliśmy się stawić wszyscy na pierw 
szą polską odprawę wojenną w głów- 
nym sztabie. Komendnta nie bvło. 

przeprowadzał konferencję z Austria 

kami. Zastępował Go Szef Sosnkow- 

ski. Po zdaniu przeze mnie raportu, 
Szef w dłuższej przemowie żegnał nas 

| pocieszał: „Choć będziecie wisieć,   

ale za to spełnicie pięknie swój obo- 
wiązek żołnierski i historia o was nie 

zapomni*. Na pożegnanie wycałował 
się ze wszystkimi. Po wyjściu ze szta- 

bu zauważyłem  rozrzewnione miny 

mego patrolu, a ponieważ pozostawa 

ły do wymarszu jeszcze dwie godzi- 

ny, poprowadziłem wszystkich do 

Hawełki na kieliszeczek wiśniaku. 

Tu dopiero zorientowaliśmy się, 
jak wyglądamy w dorywczo zebra- 

nych cywilnych ubraniach. Kelnerzy 

o mało nie wyprosili nas za „drzwi. 

Do małego stolika przysiadła się cała 

banda oficerów strzeleckich, którzy 

wiedzieli o naszej wyprawie, aby po- 
żegnać się i wypić  strzemiennego. 

W miłej pogawędce humory się Oży- 

wiły. 

O godzinie 12,30 wyruszyliśmy na 
dwóch podwodach w kierunku gra- 

nicy. Kordon mieliśmy przekroczyć 
pod Baranem koło Kocmvrzowa, 

gdzie stanęliśmy nad ranem. Na gra- 

nicy dowiedzieliśmy się, że Moskale 
cofnęli się, ale silne patrole miały 

przebiegać okolice. ч 

O świcie, nałożywszy mundury 1 

bagnety na broń. przekroczyliśmy 
kordon graniczny. Przemówiłem parę 

słów do swoich żołnierzy» podkreś- 
lając szczęście i zaszczyt, jaki ich 
spotkał, że są pierwszymi żołnierza- 

mi zmartwychwstajacej Polski. któ- 

rzy otwarcie, z bronią w ręku, łamią 

kordony, dzielace Ojczyznę. 

Plan mój dalszej akcji polegał na 
tym, żeby niepostrzeżenie przemknąć 

się koło większych oddziałów nieprzy 

jacielskich, kierując się na Goszyce, 
Skrzeszowiec, Działoszyce. pod Je- 
drzejów; po.dojściu w najbliższe oko 
lice Jędrzejowa, zatrzymać się w le- 

sie i przeprowadzić wywiad; w tvm 

samym czasie, z materiału wybucho- 

wego. jaki posiadaliśmy. złożyć bom- 

by. Przy pomocy tych bomb mieliś- 

my wywołać popłoch w mieście i u- 
derzyć na załogę Jędrzejowa. Gdyby 

siły nieprzyjacielskie okazały się za 
e Tu 3 4   
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„Sepa“ 

(Korespondencja własna) 
Rotterdam, 17 b. m. 

O 9 rano przywozi nas mały tram- 
waj wodny pod stocznię „Rotterdam- 

sche Droogdok Maatschappij*, w któ 
rej ma się za pół godziny odbyć wo- 

dowanie drugiego okrętu podwodne- 
go Polskiej Marynarki Wojennej „Sę 
pa“. Na dachu stoczni wita nas z da- 

leka biało-czerwony sztandar powie 

wający obok holenderskiego. Prze- 
chodzimy szereg olbrzymich hal stocz 

ni — właśnie jest pauza Śniadanio- 
WA, robotnicy siedzą po kątach, zapija 
JĄC z termosów kawę. Docieramy wre 
Szcie do hali, w której stoi nasz 

„Sęp*, Olbrzymie długie cygaro, 
ciemno-zielone od spodu, szaro-meta- 

lowe od góry, z wieżyczką na grzbie 
cie, umocowane jes: na drewnianej 
pochylni, wysmarowanej tłuszczem, 
podparte drewnianymi klinami i przy 
mocowane linami. Obok specjalnie 
zbudowany wysoki drewniany po- 
most, przybrany w barwy holender- 

skie. Tuż obok kadłuba okrętu biały 
stolik z wodą święconą i kropidłem. 
Przybywa coraz więcej gości. Zjawia 
się komandor Szystowski, który re- 
prezentuje dziś Polską Marynarkę Wo 
jenną. Są urzędnicy poselstwa w Ha- 
dze i konsulatu generaln "39 R. P. w 
Amsterdamie, ci «statni z konsuiem 

| generalnym p. Kolankowskim na cze 

le, wszyscy prawie konsulowie Roao- 
rowi polscy w Holandii, przedstwicie 
le kolonii polskiej, członkowie Pol- 

skiej Komisji Nadzorczej, pod której 
okiem buduje się łodzie podwodne 
polskie, z kom. Bukowskim; wresz- 

cie liczni przedstawiciele marynarki 
holenderskiej, sfer przemysłowych 

tutejszych, attachć morski poselstwa 
japońskiego itd. itd. 

Punktualnie o godz. 9.30 przyby- 

wa poseł R. P. w Hadze, który repre- 

zentuje dzisiaj oficjalnie rząd polski, 

przyjmujący w swe władanie nową 

jednostkę bojową marynarki polskiej. 

Małżonka posła, p. M. Babińska jest 
matką chrzestną nowego okrztu. 

Przedstwiciela rządu polskiego i jego 

małżonkę witają u wejścia do hali 

dyrektorowie stoczni. Pani Babińska 
otrzymuje wiązankę  biało-czerwo- 

nych kwiatów. Zbliża się uroczysty 
moment. Do stolika podchodzi w bia 

łą kapę przybrany, ksiądz Hoffmann, 

komendant harcerzy polskich w Ho- 

landii; ks. Hoffmann odmawia mod- 

Ktwy, błogosławi i święci okręt. Pani 

Babińska bierze w rękę srebrną sie- 

kierkę, którą przeciąć musi ostatnią 

linkę powstrzymującą okręt na po-   
chyłni. Uderza, wymawiając trochę 

Ś.p. płk Belina Prażmowski na łożu śmierci w 

    

Wenecji. 

drżącym ze wzruszenia głosem, ale 

giośno i wyraźnie rytualne słowa: 
„Daję ci imię „Sęp . Pęka linka, u- 

mocowana tuż, butelka szampana roz 
bija się o kadłub łodzi, srebrną pianą 

obryzgując burtę; okręt zaczyna się 
posuwać, zrazu wolno, potem coraz 

szybciej, zjeżdża po pochylni tyłem, 

siada na wodzie, już się kołysze i już 
pierwsza fala, jak rozwarte ramiona 
porywa dziób okrętu i zamyka się 

nad nim. A w hali orkiestrą gra hymm 
polski, powiewają kapelusze i chu- 

steczki, brzmia radosne okrzyki i 
wszystkie spojrzenia biegną wślad za 

smukłym, zgrabnym, stalowym okrę- 

tem, który rozwinał już biało-czerwo 
ny proporzec i.kołysze się na falach 
elementu, na którym i w którym bę- 

dzie odtąd pełnił wierna służbę Naj- 
jaśniejszej Rzeczypospolitej, wartu- 

jąc u jej brzegów. 

Po wysłuchaniu jeszcze hymnu 

holenderskiego opuszczamy stocznię 

Mijamy znowu szereg olbrzymich hal, 

w których w tej chwili praca kipi. 

Szalonym pędem obracają się olbrzy 

mie koła transmisyjne; z głuchym łos 
kotem spadają potwory-młoty; snopy 

iskier wybuchają w kuźni, gdzie ol- 
brzymie świdry acetylenowe wiercą 

dziury w blachach kilkucentymetro- 

wej grubości; robotnicy snują się 

wśród tego huku, Świstu, ognia, obo- 
jętni, głusi na wszystko, co się wo- 

koło nich dzieje. Go ich obchodzi spu 
szczenie na wodę jednego więcej ok- 

  
Ś. p. płk. Belina Prażmowski. 

ROEDOPTEPOTEA CZTT TREE DTZTTPETZTTOE DT TOZTZZOZETYTOOTRETZ A ZPO TOK ETSTSTA 

duże, akcję postanowiłem przeprowa 
dzić w nocy i po rzuceniu bomb i o- 
strzelaniu miasta, korzystając z ciem 

ności, cofać się w kierunku Krako- 
wa. W marszu na Jędrzejów, o ile 
nie spotkamy większych oddziałów 

nieprzyjacielskich, mieliśmy rozpusz- 
czać między ludność wieść, że jesteś- 
my patrolem wywiadowczym silnej 

grupy strzelców, która maszeruje za 
nami, by w ten sposób wzniecić po- 

płoch wśród władz moskiewskich 
będących jeszcze w Jędrzejowie 

W celu łatwiejszego przedostania 
się pod Jędrzejów zmienialiśmy mun 

dury na cywilne ubrania i odwrotnie   kilkakrotnie. W Goszycach — га!глу- 
liśmy się na pierwszy popas u pani 
Zofii Zawiszanki, drużyniaczki z Kra 
kowa. Przyjęto nas bardzo gościanie, 
udzielając wszelkich wiadomości i 
zaopatrując w nowe konie do bry- 

czek, którymi mieliśmy dalej jechać 
Stąd też wysłałem przez p. Zawiszan- 
kę pierwszy meldunek do Komendan 
ta, do Krakowa. Dalszą drogę do Dzia 

łoszyc odbyliśmy bez żadnych prze- , 

szkód. Dopiero w Działoszycach, gdy 
śmy jechali w cywilnych ubraniach, 
z bronią ukrytą, spotkaliśmy strażni- 
ka i kilka osiodłanveh koni przed u- 
rzędem gminnym. W razie zaczepki 

z jego strony byliśmy gotowi zabić 
go. Browning trzymałem w garści 
Przejechaliśmy jednak 'niezaczepieni. 
Strażnik spojrzał na nas i natych- 
miast odwrócił głowę, udając, że nas 
nie widzi. 

Około południa zatrzymaliśmy się 
na popas w lesie w okolicy wsi: Adam. 
Po godzinnym postoju ruszyliśmy w 

dalszą drogę, tak obliczając, by przed 
wieczorem stanąć pod Jędrzejowem. 

Po dwugodzinnym marszu w odleg- 

łości 10 kilometrów od Jędrzejowa 
spotkaliśmy grupki ludzi powracają- 
cych z mobilizacji, którzy nam opo- 
wiadali, że władze rosyjskie z miasta 
uciekły, ponieważ od Krakowa na 
Jędrzejów maszerują strzelcy; widzia 

no już ich jakoby w Działoszycach, 
a oni powracają do domów, bo nie 

ma ich kto brać do wojska. Zarzą 

dziłem jeszcze dalszy marsz, ale po 
drodze spotykaliśmy coraz większe 
partie powracających rezerwistów. 

Informacje ich zgadzały się z poprze 
dnimi. Okazało się, że nasz pomysł 
rozpuszczania wieści o strzel.ach, 
maszerujących z Krakowa, był bardzo 
dobry i że władze mo-kiewskie, do- 
wiedziawszy się o tym, opuściły Ję- 

drzejów. „Wobec tego uznałem zada- 
nie swoje za spełnione i postanowi- 
łem wracać do Krakowa, przeprowa- 
dzając po drodze wywiad na Słom- 
niki. 

Pod Słomniki dotarliśmy już po 
ciemku. Zatrzymaliśmy się w polu, 
wysyłając do miasta bryczką Janusza 
i Bończą dla sprawdzenia, jakie woj. 
sko i w jakiej ilości jest w mieście. 
Po powrocie swym ze Słomnik zamel 
„dowali mi, że w Słomnikach na ryn. 

(Dokończenie na str. 4) 
RST TIESTO TSKKK 

rętu? Zapłacono im, więc zbudowali 
sumiennie. Komu? Dla nich to obo- 

jętne. I tylko dla tej małej grupki 
osób, ostrożnie się przemykającej 
wśród tego piekła maszyn, przestały 

już te maszyny być całkiem obojętne: 

wszak one to zbudowały już drugi 
podwodny okręt dla Polski. Kiedy, 
będąc dzieckiem małym, jeszcze przed 
wojną, czytałam Verne'go cudowne 
fantazje o „Nautilusie*, bajką mi się 

wydawały te podróże po dnie mor- 

skim. A oto widzę urzeczywistnioną 
bajkę, okręt podwolny w moich o- 
czach zanurza się w falach, i to ok- 

ręt polski, okręt nasz. Głaszczę uk- 

radkiem jakaś obrabiarkę, a może i | 

ta wygotowała właśnie jakąś Śrubę 

dla naszego „Sępa? 

Wychodzimy na podwórze, gdzie 
czeka nas miła niespodzianka. W ró- 
wniutkie dwa szeregi ustawione małe 
harcerki polskie z Limburgii przy- 
były, chociaż na koniec uroczystości. 
Spóźniły się, biedaczki. Jechały z da- 
leka, z powiatów nadgranicznych, za- 
trzymano je po drodze, żądając legi. 
tymowannia się, bo jakże aż 20 dziew 
czątek, jednakowo ubranych, z jaki- 
miś odznakami na piersiach, kto? 
dokąd? i po co? Holendrzy, zdaje się, 
jeszcze się nie otrząsnęli z nastrojów 
z ubiegłych tygodni. Dobrnęły wresz- 
cie jednak dzielnie, małe harcerki do 
nas i obecnie Śpiewają cienkimi gło-     sikami hymn narodowy. Najrezolut- 
niejsza podchodzi do pani ministro- 

wej Babińskiej i, wręczając jej kwia- 
ty, wypowiada jakiś wierszyk. Mini- 
strowa się schyla i serdecznie całuje 
deklamatorkę. Minister rozmawia z 
małą grupką górników polskich, któ- 
rzy przybyli na wodowanie. Ministro 
wa obchodzi szeregi harcerek, witać 
jąc każdą oddzielnie i rozpytując 6 
wrażenia. : 

Przed opuszczeniem stoczni w ha- 
lu przemawia do zaproszonych gošci 
dyrektor stoczni, który we francus- 
kiej przemowie dziękuje pani Babiń 
skiej za dokonanie ceremonii chrztu 
nowego okrętu, szefowi komisji pol- 

| skiej nadzorczej p. Bukowskiemu za 
współpracę i życzy nowej jednostce 
bojowej polskiej floty wojennej dob- 
rej i długiej służby w jej szeregach. 

Rozchodzimy się powoli. Jeszcze 
ostati rzut oka na smukłego „Sępa* 
tak by się chciało pogłaskać go — aa 
razie nie. wolno, ale może uda mi się 
jeszcze "go zwiedzić. Wśród olbrzy- 
mów morskich, wydaje się taki malut 
ki, ale już trzepocze na nim buńczucz 
nie mały, ale jasny w słońcu, рго- 
porczyk biało-czerwony. J. R. 

P. S. Po południu poseł R. P. w 

Hadze i matka chrzestna „Sępa* po- 
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dejmowali licznych gości herbatką w || 

salonach poselstwa R. P. w Hadze. 

Przez salony poselstwa przesunęło się 

poręset osób ze sfer i 

nych, przemysłowych, finansowyc 

oraz prasa, kolonia polska itd.   



Rożycami przez prasę 
NOWE KOMENTARZE. 

Poniżej drukujemy nowe komen- 
tarze prasowe katowickiej mowy wi- 
cepremiera Kwiatkowskiego, Wczo- 
saj wypowiadała się przeważnie opo- 
tycja. Dziś zabrała głos prasa rżądo- 
wa. 

OPINIA „GAZETY POLSKIEJ*, 

__. „Mocna i dobifna mowa kafowicka 

p. wicepremiera Kwiatkowskiego pod- 

" kreśla m. in. wyraźnie fakt, iż „liczenie 

na „dekompozycję” czy fo w łonie 

OZN, czy też w stosunkach pomiędzy 

Rządem i OZN jest na prawdę niewcze 

sne | prowadzi do fałszywych kalku- 

lacji", 

Jasno I wyraźnie podkreślił p. wl- 

cepremier Kwiatkowski, że „na nas, па 

współczesnym pokoleniu ludzi myśią- 

<ych I zdolnych do walki w Polsce spo- 

czywa obowiązek wydarcia narodu z 

kleszczy zdegenerowanego światopo- 

gladu I zaklamane| polityki, niezależ- 

nie od tego czy jej utajone źródła wy 

pływają z zakonspirowanych „Jacze- 

jek” komunistycznych, lóż masońsko- 

liberalnych, czy feż z ugrupowań fzw. 

międzynarodówki złotej”. 

Opinia ta kładzie kres usiłowa- 

niom pewnych czasopism wynajdy- 
wania dysonansów pomiędzy odpo- 
wiedzialnymi czynnikami polityki 

polskiej. Na przyszłość pp. intryganci 
mogą się nie fatygować. 

ZDANIEM 

„EXPRESU PORANNEGO“: 

„Šlowa p. wicepremiera, który z ty 

1lułu swego stanowiska I swej pracy pań 

stwowej ma możność obejmowania 

szerokich horyzontów I głębokiego 

wejrzenia w życie, budzą w nas otuchę 

1 wiarę, że niedociągnięć będzie co- 

raz mniej, zaś osiągnięcia nasze na 

wszystkich polach będą coraz szybsze 

I większe”. 

Optymizm słuszny i coraz więcej 
podzielany. Z wyjątkiem zawiedzio- 

nych kandydatów na posłów, reszta 
Polski staje się coraz bardziej opty- 
mistyczna. Zwłaszcza twórca Gdyni 
i Copu cieszy się powszechnym zau- 
faniem. 

OPINIA „I: K. C.“ 

„Mowa katowicka stwarza więc no- 

we fakty polityczne o praktycznym zna 

czeniu na najbliższą przyszłość, stwier- 

dzając, Iż Istnieją nadal możliwości po- 

zozumienia | wskazują drogi, które ku 

łemu wiodą. Równocześnie jednak mo- 

wa fa wyblegając daleko w przyszłość 

stwarza wizję nowej Polski, ku której 

zmierza współczesne pokolenie pob 

skie I ku której prowadzą czynniki, kie- 

rujące Rzecząpospolitą”. 

MIODY I GORYCZE „POLONII, 
Powracamy teraz do prasy opo- 

zycyjnej. „Polonia“ w artykule wstęp 

Hioter EUROPEJSKI 
w WILNIE 

Pierwszorzędny Ceny przystępne 

Telefony w pokojach. Winda osobowa 

EEE 

     
  

  

  

nym wylicza calą litanią grzech6w 
reżymu i niemniej długi tasiemiec 
pretensyj własnych. Jest jednak i łyż 
ka miodu w tej goryczy: — 

„Poprawki w ordynacji samorządo- 

wej zostały przyjęte przez opozycję 

z zadowoleniem. Zareagowała ona 

czynem: weźmie udział w wyborach sa 

morządowych. Tak samo w każdym in- 

nym wypadku opozycja nie zwleka z 

wyrażeniem swego uznania, gdy dzieje 

się coś dobrego, Sam p. Kwiatkowski 

wie najlepiej, Jak się go chwali za 

COP I Jak się go nawet czasem broni 

przed atakami Intrygantów  sanacyj- 

nych w Senacie I w prasie. 

Bardzo słusznie podkreślił p. Kwiat 

kowski, że i opozycja ponosi „fakfycz- 

ną odpowiedzialność za losy Polski”. 

Tak, właśnie dlatego cały naród chce 

dźwigać fę odpowiedzialność, chce wy 

fężyć swe wszystkie siły mieć pełny 

wpływ na losy kraju, przyczyniać się 

Jak najbardziej do obrony Polski, a nie 

pozwoli się zaprzątać takimi proble- 

matami, Jak malowanie parkanów I roz 

dział orderów. PR" 

Opozycja wie, że zbliżają się do- 

niosłe chwile, że — mówiąc słowami 

gen. Sosnkowskiego — na zegarze 

dziejowym wybiła późna godzina. Go- 

towa przekreślić dawne swary ! pora- 

chunki. Nonsensem byłoby mówić: 

pereaf mundus, flat Insfifla. Można się 

oswolć z myślą, że niejedna krzywda, 

niejedno nadużycie nie będzie ukara- 

ne. Można zapomnieć o przeszłości. 

Jednego wszakże p. wicepremier nie 

może wymacać od opozycji: by w przy 

szłości weszła na drogę, którą uważa 

za błędną i niebezpieczną dla Polski”. 

Niewątpliwie nainiebezpieczniej- 

szą drogą dla Polski jest droga war 
cholstwa. Szkoda również, że ,.Polo. 
nia'* nie zapomniała Sławojowi nło- 
tów, ale np. wzięcie Zaolzia itd. prze- 
oczyła. Jak pamiętać, to już pamiętać 
o wszystkim. *1. 

  

  

„KURJER” [4606]. 

W niedzielę wybórdelegatów 
w wyborczych obwodach senackich 
Jak wiadomo Wilno podzielone 

jest na 41 obwodów wyborczych do. 
Senatu. Otóż w najbliższą niedzielę 
23 bm. o godz. 13 w poszczególnych 

obwodach senackich odbędą się ze- 
brania wyborców dla wybrania swe- 

so 

  

delegata. 
41 delegatów z terenu miasta Wil- 

na łącznie z delegatami z Wileńszczyż 
ny w dniu 13 listopada dokonają wy- 

boru 3 senatorów z terenu Wileńsz- 
czyzny. 

Nareszcie obniżka cen 
lamp radiowych 

Jak nas informują z Warszawy, 
na skutek porozumienia Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu z fabrykami pro- 
dukującymi w Polsce odbiorze lampy 
katodowe, ustalono ceny maksymalne 
na te lampy, obowiązujące w sprzeda- 
ży detalicznej. Ogólna obniżka cen wa 
ha się w granicach od 8 do 47 procent. 

W szczególności ustalono, że dla 
lapm elektronowych bateryjnych serii 
„K* przeciętna obniżka cen detalicz- 
nych wyniesie około 24%, przy czym 
dla poszczególnych typów obniżka ta 
waha się w granicach od 8 do 47%» 

2) że na lampy „E* tzw. czerwone 
uniwersalne na napięcie żarzenia (6.3 
woltów) obniżka cen detalicznych 
wyniesie przeciętnie około 30%, waha 

jąc się dla poszczególnych typów lamp 
w granicach od 25 do 35%, w stosun- 
ku do dawnych cen detalicznych od- 
powiednich typów lamp serii „A”. 

3) Cena detaliczna lamp starszych 
  

typów (zarówno bateryjnych, jak i sie 
ciowych) stosowanych dawniej pow- 
szechnie i używanych obecnie w nie- 
których rodzajach odbiorników — zo. 
staje obniżona przeciętnie o około 
13% (od 8 do 30% dla poszczeg6i- 
nych typów lamp). 

4) Ponadto jako zasadę przepro- 
wadzono postulat, że cena detaliczna 
lampy elektronowej odbiorczej, stoso- 
wanej w dużych ilościach, nawet naj- 
bardziej skomplikowanej, nie może 
przekraczać 15 zł. 

5) Że ilość typów lamp elektrono- 
wych odbiorczych będzie stopniowa 
zmniejszana w cełu stworzenia możli- 
wie racjonalnych warunków  fabry- 

kacji. 

Nowe ceny obowiązują od 15 paź- 
dziernika i powinny się przyczynić do 
wydatnego obniżenia ceny aparatów 
radiowych. 

„Robotnik“, ale czy wileūski ? 
Od kilkunastu dni wychodzi w Wil- | rogu jednej z kolumn tytuł: „Kronika wi- 

nie pismo pł. „Robotnik Wileński” będący 
mutacją „Robotnika” warszawskiego. Pod 

czas gdy inne pisma importowane w ten 
sposób z Warszawy, posiadają chociaż 
jedną stronę poświęconą sprawom Wi- 
leńszczyzny, „Robołnik” mający w tytule 
przymiotnik „wileński” mniej się nawet 
interesuje sprawami Wilna, niż pisma sto- 

łeczne, utrzymujące u nas swoich kore- 

spondentów. 
Oto przykład: w Nr 18 

Wileńskiego” znajdujemy 

„Robotnika 
wprawdzie w 

leńska”, lecz na tę kronikę składa się li 
łylko... program audycyj radiowych. Poza 
tym nic. Dosłownie. 

Czyżby się w Wilnie nic nie działo go 
dnego zanołowania, chociażby z życia 
robotniczego? 

Wszaś robotnika wileńskiego (tego bez 
cudzysłowa) więcej chyba ciekawi jego 
własne życie, niż towarzyszy z Gdyni, Po 

znania, Kafowic... 

Więc „Robotnik”, ale czy wileński? 

  

Biva opereikowa 
w roli Cherlocka Holmesa 

Barbara Ha'mirska wystąpiła w sali... Sądu Okręgowego 
JT0©0©-zfotowy bamsicnmot w bucie 

Na sali Sądu Okręgowego wystąpiła 

wczoraj dobrze znana w Wilnie diva ope 
refkowa, utalentowana artystka, Barbara 
Hałmirska. Wystąpiła ona tym razem w ro 
li... Cherlocka Holmesa i spisała się, jak 

czytelnicy się przekonają nie gorzej niż 
na scenie featralnej. 

23 maja 1937 r. w mieszkaniu państwa 
S. przy ul. Bankowej odbywał się „pro- 
szony obiad”, na którym między innymi 
byli również obecni p. Barbara Halmirska, 
występujący wówczas w teatrze „Luinia” 

pod pseudonimem Michałowskiego, Ka- 
zimierz Łyżwo, oraz wiele innych pań I pa 

nów. 

Koło godz. 8 p. Barbara pojechała do 
teatru, załatwiła naglące sprawy I następ 
nie dorożką wróciła na przyjęcie. 

Po przybyciu na miejsce sięgnęła po 
porimonefkę, by zapłacić dorożkarzowi I 
z przerażeniem stwierdziła jednak, brak   

115 zł: stuzłotowego banknotu I dwóch 
monet 10 I 5 zł. 

Przejęta aktorka zwierzyła się gospoda 
rzom. Towarzystwo znalazło się w nieprzy 

jemnym położeniu. Wszystko przemawia- 

ło za tym, że p. Halmirską okradziono 
właśnie podczas przyjęcia w mieszkaniu 
państwa S. 

Goście, współczując poszkodowanej, 
zaproponowali, by odrzucono wszelkie 
konwenanse | przeprowadzono u wszyst 
kich osobistą rewizję. Rewizja ta nie dała 
żadnego wyniku. P. Barbara zauważyła je 
dnak, że Michałowski zachował się pod- 
czas rewizji dość dziwnie. Gdy rewido- 
wano wszystkich wymknął się do przed 
pokoju, a stamtąd do salonu. 

Mimo negatywnego wyniku „rewizji 
osobistej" Incydent wszystkim ciążył I je- 
den z gości zaproponował by... zrewido- 
wano dodatkowo buciki. Panie I panowie 
zaczęli zrzucać obuwie, Michałowski zaś, 

  

Pierwszy patrol strzelecki 
Ku stoi brygada pogranicznej straży 
i w krótkim cząsie ma odmaszerować 
w kierunku na Miechów i Jędrzejów. 
W pierwszym momencie miałem za- 

miar urządzić zasadzkę koło szosy. 
Po zbadaniu jednak naszych materia 
łów wybuchowych okazało się, że w 
drodze gdzieś zgubiliśmy zapały, a 
efekt zasadzki w 7 karabinów był 
wątpliwy. Zaniechałem przeto urzą- 
dzenia zasadzki, tylko, podsunąwszy 
się do szosy, obserwowaliśmy ukryci 
w zbożu nieprzyjaciela, maszerujące- 
go tuż koło nas. 

Na noc stanęliśmy w polu pod 

wsią Prędocinem, ubezpieczając się 
jednym posterunkiem od strony Prę- 

docina — Słomnik. Noc była ciemna. 

O świcie nasz posterunek zauważył 

w odległości paruset kroków posteru- 
hek nieprzyjacielski, o czym niezwło- 

cznie powiadomiono mnie, dodając, 
  

(Dokończenie ze str. 3) 

że zostaliśmy zauważeni. Wobec te- 
go wysłałem ponownie Janusza i Boń 
czę bryczką na zwiady i wyjaśnienie 
sytuacji. Po powrocie  zameldowali 
mi, że w Prędocinie, odległym od nas | 

o pół kilometra, stoi szwadron pogra 
niczników, że są już zaalarmowani i 
mają niezwłocznie opuścić wieś. Ka- 
załem włożyć bagnetay na broń i w 
tyralierce pomaszerowaliśmy na Prę 
docin. Szwadron nieprzyjacielski o- 
puścił go bez strzału w kierunku 
wschodnim. Gdy przechodziliśmy: ko- 
ło kościoła, miejscowy ksiądz słał na 
wzniesieniu i żegnał nas krzyżem, a 
my  pomaszerowaliśmy z powrotem 
ną Skrzeszowce — Goszyce. W Skrze 
szowcach u p. Kleszczyńskiego za- 
rekwirowałem pięć koni, które były 
pierwszymi końmi przyszłego pułku 
ułanów. Stamtąd też pomaszerował z 

nami młody Dzik-Kleszczyński, póź   

niejszy oficer I pułku ułanów. 
Dalszą drogę odbyliśmy bez žad- 

nych przeszkód. 
Po przybyciu do Krakowa zdałem 

raport Komendantowi i odmaszero- 
wałem ze swoimi chłopcami do Ole- 
andrów, by być znów gotowym do 
wymarszu za parę dni na dłuższe tru 

dy wraz z pierwszą kadrową kom- 
panią. 

Władysław Belina-Prażmowski. 
* 2 * 

"Ten prosty i bezpretensjonalny opis pier- 

wszego kroku na dredze chwały wojennej, 

kreślony ręką samego bohatera, najłepiej 

pasuje do jego całej postaci. 

Imię Władysława Beliny Prażmowskiego 

bowiem to sama legenda, to cudowne weie- 

lenie nieśmiertelnej sławy polskiej kawałe- 

rit, które można opisać nie piórem, a tylko 
błyskiem szabli. RED. 

  

przeszedł do sąsiedniego pokoju. Wów- 
czas p. Halmirska zupełnie już weszła w 
rolę Cherloka Holmesa. Podążyła za Mi- 
chałowskim I zawołała: — Proszę o bu- 

ciki panie Michałowski! 

Zaindagowany w ten sposób Micha- 
łowski zrzucił pantofle I w tym momen- 
cie z jednego półbucika wypadł na po- 
sadzkę zwinięty w wąską tubkę stuzłoto- 
wy banknot... 

Podczas dalszej rewizji znaleziono przy 
nim również pozostałe dwie 10 i 5 zł mo- 
nety. 

Zeznając w sądzie p. Halmirska opo- 
wiedziała, że od dawna miała już „na oku' 
Michałowskiego. Od czasu bowiem przy- 
jęcia go do teafru (listopad 36 r.) zanoto- 
wano w garderobie teatralnej szereg kia 
dzieży. Podejrzewano Michałowskiego, 
lecz nikt go nie złapał „za rękę” i niki 
nie chciał wysunąć przeciwko niemu tak 
ciężkiego oskarżenia. 

Podczas rewizji znaleziono również 
przy nim oprócz pieniędzy Halmirskiej, 
srebrmą podkówkę, należącą do państwa 
S., którą, jak oskarżony oświadczył, wziął 
sobie „na pamiątkę", 

Wobec tak druzgoczących dowodów 
Sąd Grodzki skazał Michałowskiego na 6 
miesięcy więzienia. Wczoraj wydział od- 

woławczy Sądu Okręgowego, w składzie 

sędziego Borejki, jako przewodniczącego, 
oraz sędziów Plicha I Dowgiały, rozpo- 
znał jego skargę apelacyjną. Oskarżał 
wiceprokurator Nidental. Ze strony Halmi 
skiej oskarżenie popierał adwokat Włady 
sław Lityski. który szczególnie ostro na- 
piętował uczynek Łyżwy vel Michałow- 
sk'ego, domagając się zatwierdzenia wy- 

roku. 
Bzoniła adwokat Isorzyna, 
Sąd Okręgowy wyrok pierwszej Instan 

cji zatwierdził. (<). 

      

       
HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny = Ceny przystępne 
Telefony w pokojach   

ŻART NA STRONIE 

Ameryka 
Serwis jednej z agencyj prasowych przy= 

nosi: 

Przed kilku dniami policjanci chica 

gowscy zatrzymywali nocną porą w róż 

nych punktach przejeżdżające samocho 

dy, dawali automobilistom małe baloniki 

4 prosili, aby je nadęji. Zdumienie ogar 

niało kieroweów, a ei, którzy zdołałi już 

uprzednio dobrze soble „podgazować* 

śmiali się serdecznie sądząc, że również 

i przedstwiciele władz bezpieczeństwa u 

pili się. 

Wesołość przeszła jednak szybko w 

zakłopotanie. Okazało się, że zebrany w 

ten oryginalny sposób oddech automoki 

listy wędrował szybko do instytutu che 

mieznego, gdzie badano jego zawartość 

4 ustałano, ile alkoholu znajduje się w 

wytchniętym powietrzu. 

Wyniki badań były rewelacyjne 

Stwierdzono, że wspomnianej nocy mię 

dzy godz. 3 a 4 żaden prawie auta mobi 

lista nie był trzeźwy. Policja wytiąznęła 

stąd odpowiednie wnioski i nałożyła wy 

sokie mandaty karne na nietrzeźwych 

automobilistów. Podobne „lustrucje* nrzą 

dzane będą kilka razy w miesiącu, oczy 

wiście, bez uprzedzenia. 

Mierzenie stanu „zagazowania”! Coś ® то- 

dzaju PIM a, lecz nie dla meteorologii, a dia 

alkohologii. 

Gdyby baloniki weszły w modę u nas 

to i o dorożkarzach pros my”nie zapcsainać, 

Dorożkarze także dzielnie przyczynią się 

do rewelacyjności wyników badań. X. 

POKOJE 
" TANIE CZYSTE t CICHE 

W HOTELU ROYAL 

Warszawa Cnmieina 81 

Dla pp. czytalników „Kurjera Wileńsk." 

15% rabato 

    

    
     

  

MODY 
Oszczędność i moda 
Mówiąc o rzeczach praktycznych 

można pominąć kwestii rzeróbek. Przede 

wszystk'm stwierdzić trzeba, że każda stara 

suknia doskonale nadaje się do wykrojenia 

z niej bluzk' Wszystkie tegoroczne rewie 

jednogłośnie ogłaszają renesans bluzki po 

południowej. Są to — ściśle mówiąc — stą 

niki' nie luzki i przypominają bluzki na- 

szych prababek ze starych spłowiałych fa 

tografij. Każdy taki stan'k pełen jest skom- 

plikowanych zmarszczek, idących w róż. 

nych kierunkach, draperii, rękawy najczęś- 

ciej kimonowe; kto nie lubi kimona może 

sobie zrobić bufiaste u nasady rękawy, nie 

poszerzają one sylwetki, podkreślając jedy- 

nie cienkość stann. Modna popołudniowa 

bluzka ma wycięcie najczęściej czworoką!ne, 

lecz o liniach fantazyjnie zakreślonych. 

Krój spódmicy musi być tak pomyślany, że- 

by harmonizował z błuzką i tworzył z nią 

całość. Można bluzkę rozszyć wstawkami £ 

koronki, nadaje to całości wygląd stylowy 

I wytworny. Okrągły tiulowy karczek rów- 

nież mile wygląda. Giupiurowe aplikacje, 

złcte oraz srebrne hafly, ozdobne guziki 

porcelanowe, stare monety, kryształowe 

kwiaty, perły i inne kamienie drogocenne 

występują również w charakterze motywów 

dekoracyjnych. Do bluzki można dorobić 

sobie z reszty materiału mufkę, przybraną 

kwiatami i piórami. Niekiedy mufkę robi 

się z tego samego materiału co kapelusz. 

nie 

Paryż posiada specjalne magazyny, udzie 

lające porad i skazówek co do przeróbek. 

Panie jeżdżą tam z kuframi, pełnymi sta- 

rzyzny i wracają z rysunkami nowych pro: 

jektów. Obecna moda, jak żadna inna, na: 

daje się do przeróbek. Każdą -tarą suknię 

można z łatwością przerobić na spódniczkę 

z bolerkiem; jeżeli nie wystarczy na boler- 

ko, to na kamizelkę napewno wystarczy, 

pcdniszezony długi rękaw zawsze można 

skrócić, usuwając części zniszczone. Przód 

| rękawki z kolorowej piki przeistoczą każ- 

dą starą sukienkę z ciemnej wełny w nową, 

modną. Niemodne trzyćwierciowe stare ko- 

stiumy można doskonale przerobić na mod- 

ne krótkie, brzeżąc je u dołu rułonikami 

z futra. Wysoki mankiet z futra zamaskuje 

krótki, trzyćwterciowy rękaw. Wobec mody 

na suknie dwukolorowe, gdzie często przód 

f tył wykonane są z odmiennych materia- 

łów, można pięknie przerobić sobie jakieś 

dwie, nienadające się już do użytku i sfaty- 

gowane sukienki na jedną wpradzie, ale zs 

to modną i ładną. Tu nie można przewidzieć 

nie, trzeba się samemu zorientować. Można 

łączyć wełnę z letnim wzorzystym jedwa- 

biem, jedwab z koronką, piką, tiulem i gi= 

piurą, w zależności od tego, co się ma w 

domu i w czym jest do twarzy. Ale ostroż 

nie i bez przesady, ażeby nie uchybić dob: 

remu smakowi. Cėline, 

Š
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Tabelao loterii 
1 dzień ciągnienia 1-ej klasy 43-ej Loterii Państwowej 

li il ciągnienie 
Główne wygrane 

Stałą dzienna wygrana 5.0 zł. padła na nr. 139597 + 5.000 zł.: 48144 50952 
2.000 zł.: 85848 aa 1.000 zł: 665 31577 56942 149053 149072 149443 
500 zł.: 11044 20588 55676 

61768 108312 121183 126242 
133632 137150 157115 

250 zł: 2088 5182 18489 21635 21813 25138 26433 27246 29630 29857 -86776 88520 478 
57409 63668 67823 odst 73787 
102309 102819 106728 Siekis 122817 129144 141504 150649 
151332 154462 

į „Vyarane DO 125 zł. 
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529 2083 7: 525 23 
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52320 53804 54115 371 812 16 9018 
55098 867 56157 415 62) 57710 889 
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39 851 60116 289 452 61032 62602 862 
63319 551 765 64102 402 

65829 66495 688 67605 68070 
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75238 76381 400 860 78212 79150 
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80808 81258 408 82787 83510 
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97873 98282 665 758. 

100199 331 101071 151 697 739 
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105061 451 958 106500 859 965 
107209 754 906 108150 678 109639 866 
110061 480 643 111110 648 112138 
113530 114982 115284 116207 118042 
153 268 441 119024 412 625 120150 
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811 123003 124202 367 939 — 125120 
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520 13411 48] 958 135107 Ż14 137265 
138581 139300 1 430 140287 414 
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86 151976 152653 153105 567 155031 

0 9 407 811 157424 150514 27 
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Wygrane po 62,50 zi. 

58 286 403 951 729 1036 52 88 
464 674 743 801 2024 154 88 262 

390 8357 499 661 707 854 4005 210 
571 688 826 53 5233 843 621 809 
993 6136 256 848 7008 119 815 84 

923 8018 111 210 456 99 560 742 
892 9096 145 202 305 472 769 832 
942 10012 215 11280 557 912 12695 
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85 732 52 855 847 80 991 20046 
868 813 943 76 21344 410 23 506 

811 62 962 22031 81 164 848 60 
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627 81 38 97 791 886 919 25296 
481 527 810 26020 226 29 81 397 
579 649 98 869 24086 91 215 59 738 
28000 33 149 280 381 407 763 74 
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96 639 781 30124 29 59 279 541 75 
686 986 31017 107 12 34 394 562 
997 806 72 567 613 88 818 56 

83107 874 84 439 592 686 826 949 
84135 401 50 57 98 656 35105 16 26 37 
517 624 49 974 36074 134 272 852 68 

9| 848 925 87188 250 338 451 61 590 
38063 210 62 411 611 52 703 41 
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82 627,47 94 44056 213 328 416 552 
172 18 45287 91 302 737 843 46045 
308 206 481 577 695 47124 64 503 28 
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663 783 924 82288 99 484 83346 
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84139 364 430 819 922 85 85024 
287 689 872 86320-580 87214 817 
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90220 411 23 644 91070 117 622 
28 727 803 92370 75 531 841 902 
98108 434 526 50 636 726 844 56 
24131 295 888 411 559 746 880 
95085 151 275 495 727 96044 97 
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Najbliższą premierą w Teatrze 

ca się w Londynie przez dwa 

k 

Jaśkiewiczem, Martyką, Surzyńskim, Wołłej 
ką i Żulińskim na czele. Oprawa dekoracyj- 
na Jana i Kamili Golusów. Ceny popularne 

— Najbliższa premiera Teatru Miejskiego. 

Pohulance będzie sztuka młodej angielskiej 
autorki Keith Winter „Mariela* w opraco 
waniu reżyserskim dyr. Kielanowskiego. Jest 
to ostatnia nowość scen angielskich, cieszą- 

tącym powodzeniem. Sztuka otrzyma cieka- 
wą obsadę aktorską, pomysłową oprawę de- 

oracyjną i kostiumową. Próby w pełnym 

„KURJER” [4606]. 

‚ 592 970 98075 186 864 476 932 

99011 254 86 617 776. 

100118 74 479 588 600 75 817 102000 
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149252 346 653 70 998 150121 75 581 
618 876 8 151032 254 414 568 755 
822 152194 304 45 553 746 153186 
509 858 96 918 21 82 154111 222 51 
349 565 92 000 51 155034 252 67 419 
584 274 801 28 85 947 156084 309 67 
71 435 574 786 94 885 157155 244   li ciągnienie 

Główne wygrane 
Stała dzienna wygrana 20 tysięcy 

złotych padła na Nr, 100629 

15 tysięcy zł. — 111301 

$ tysięcy zł. — 106730 

2 tysiące zł, — 33581 129611 
1 tysiąc złotych — 16502 40044 

65408 150824 150854 

500 złotych — 3349 7199 62616 
103175 

250 złotych — 20218 22101 24324 
25562 26508 25972 61048 66827 71103 
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141762 144059 147822 

Wygrane po 125 zł. 
70 1697 3181 6460 793 8337 12121 13956 14097 15978 17149 20360 22958 23335 26027 812 21 27065 206 28924 29318 30536 31252 32302 978 

33159 877 35221 885 37316 38385 
a 43186 361 490 46717 48857 910 

51188 247 52033 53008 76 8 
gęl27 817 868 56475 57137 576 5ęiż0 ® kj | 63902 a 

8 65085 4 68883 
72509 73093 77661 78322 707 80686 
98 84751 86576 793 88647 832 80525 
763 91228 94336 97412 978 99106 
104377 106687 879 108190 683 110037 
112163 518 48 113164 292 958 115991 
116905 118048 148 50 64 298 459 663   
Miejskim na 

łata niesłab- 

141031 40 70 155 566 78 789 851) 9. 

32 305 673 736 144050 8 514 84 532 | 95 146   
474 654 73 158185 159134 472 651 156 

150 111026 343 112289 656 

119576 121056 507 122426 — 125747 
126086 127375 784 128977 842 129312 
909 130085 354 655 131566 771 804 
132878 133772 138046 900 — 139171 
140862 141016 703 142243 147122 63 
148725 140309 42 812 150593 665 
151667 742 915 152684 155130 156207 
157150 493 811 158396 159815 

Wygrane po 62,59 zł. 

194 435 558 999 2107 8152 67 883 
1181 265 462 80 502 967 536 926 
6175 262 414 173 864 7155 645 8042 
164 386 683 745 881 9319 407 718 877 

10611 847 11440 81 654 12296 444 
504 705 13219 527 15129 16007 510 
001 17412 984 90 18077 103 44 58 356 
480 799 19588 747 984 

20207 339 595 642 170 21223 845 
715 834 37 22013 351 814 23060 691 
952 24130 254 111 963 72 26331 499 
781 926 27149 441 T11 28745 29240 

4 
AE 402 729 887 32101 56 398 

3073 118 293 660 885 34448 

509 280 ia 495 733 935 86021 777 
31343 115 38444 39102 | 

098 106 89 551 719 979 41079 
133 42135 530 743 97 44102 530 743 
45116 318 573 46893 434 957 47385 
29 48398 906 49916 94 373 428 826 

50807 51025 156 424 84 530 52234 
53237 121 28 54017 487 915 

59081 127 825 60 607 57149 85 684 
834 918 59863 59411 60782 924 61731 
63061 64410 66235 338 460 601 61 728 
67091 268 667 740 68145 725 60245 
96550 70191 259 71171 817 970 72053 
314 73062 206 978 74168 300 533 854 
35217 982 76750 77022 959 78157 232 
846 972 79835 979 80223 32 495 81805 
82147 617 966 83014 364 576 84530 
681 85108 744 86219 440 87069 277 

1 666 88410 55 940 80180 272 453 
706 970 90542 T11 91223 751 831 

621 93031 509 75 94669 95016 
06351 786 97173 331 85 99610 69 873 
086 100072 252 654 101055 489 648 
919 102723 800 1i 103092 241 370 

468 818 81 756 10S0B1 722 100124 107281 75 22 106 106998 iż 

845 115813 46 916 116061 117478 

306 762 118336 451 579 636 119369 
045 120340 121104 788 880 122136 
524 99 123331 644 737 57 124004 54 

321 605 125037 132 126325 418 511 

127579 609 128084 860 129457 754 
130022 293 608 896 131073 233 353 
571 446 132056 243 353 59 570 706 
133064 703 14362 588 878 — 135057 
136356 137127 713 52 845 138028 603 
879 130286 590 881 140600 833 141236 
64 513 845 142721 143103 704 58 
144126 446 145005 739 146680 52 
147027 30 753 148178 151937 152209 
927 67 158124 263 348 412 613 
154154 155001 544 825 156055 389 
447 TI 94 600 772 157951 80 158728 
004 9 159290 449 547 

IV ciągnienie 

Wygrane po 125 zł   
   

64033 | 21599 
378 746 25628 26464 692 27710 29230 
85 31739 32869 84037 403 35018 
89024 40195 41156 43098 897 44113 
497 503 45368 47533 975 94 48407 
194 49756 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*, 

— Występy Janiny Kulczyckiej. „Zako: 

chana królowa”. Dziś grane będzie wido- 

wisko, ostatnia nowość najlepszych scen za- 

granicznych „Zakochana królować, 

TEATR ROSYJSKI. 

— Dziś, we czwartek 20 października 

w sali b. Konserwatorium (ul. Końska 1 

Rosyjskie Koło Muzyczno-Dramatyczne 
w 

Wilnie wystawia sztukę w 5 aktach ks'ęcia 

A. Sumbatowa pi. „Sokoły i kruki*, Począ- 

tek o godz. 8.30 wiecz. Cena biletów (łącznie 

2699 710 4563 7968 90 8655 9267 
127 

   
22599 642 23419 778 24122 

55153 648 56948 57278 619 59938 
60107 427 115 61353 62435 785 891 

| ZEE TE OO TE ZES TTT T TENS 

TEATR I MUZYKĄ 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCĘ 

— Dziś, w czwartek dn. 20 października 

o godz. 20 powtórzenie świetnej komedii 

Devala „Subretka* w reżyserii Ziemowita 

Karpińskiego. Dowcipny dialog, zabawne sy. 

tuacje oraz ciekawa intryga sztuki — two- 

rzą całość tak interesującą, że sala teatralna 

codziennie rozbrzmiewa sałwami śmiechu j 

brawami. Do powodzenia przyczynia się do- 

skonała gra zespołu z pp.: Nawrocką (sub- 

175 353 13118 394 
0h: 719” 20300 as jas   

2 teki policyjnej 
Mikołaj Cybowski (Zielona 5) spadł z 

wozu i złamał sobie rękę. Maria Niewodni 
czańska (Dobroczynny 1), wysiadając z 
aufobusu na ul. Zawalnej, upadła i zła- 
mała sobie rękę. Czesław Zygo (Trakt Ba 
torego 66) spadł ze strychu i złamał rękę. 
Dziwny zbieg okoliczności, 

Wszystkich przewieziono do szpitala. 

Zatrzymano 12-lefniego Stanisława Klu 

65004 66567 67063 209 640 68565 
11600 878 72653 73556 74808 51231 
390 94 96 587 632 84218 85077 420 
918 87201 590 89048 92253 97680 
98674 803 99722 

100703 101013 101164 256 725 
104070 105315 411 107272 109143 
670 110431 905 115161 357 119530 

125098 126153 297 127291 128858 
129310 131854 920 138526 816 136051 
58 137357 551 640 139691 795 

142050 879 144795 145948 89 
146649 834 923 147671 149621 
150586 152269 885 153796 154188 
155226 903 159156 838 963 

Wygrane po 62,50 zł. 
548 1293 384 438 2108 802 31 3025 

72 230 511 996 4799 5113 45 968 7491 
602 8029 401 86 9243 100 15 182 832 
12494 827 13143 601 974 14295 420 
685 738 68 910 15048 174 206 311 
500 783 16313 841 17113 54 518 941 
183012 40 69 97 754 19187 863 20029 
590 845 84 21866 22034 153 465 680 
23219 336 24004 62 94 863 25013 184 
423 637 26234 661 69 983 27305 98 
410 90 543 28102 406 962 29220 426 
28 680 843 95 30472 84 31113 15 42 
280 534 657 808 32795 83038 274 854 
34087 352 560 720 800 35301 60 688 
960 36448 767 868 989 37008 194 878 
119 845 63 936 88099 155 482 99 
39082 330 611 40162 210 349 505 83 
41165 52739 77 868 43494 809 44128 
237 567 75 98 604 801 47 975 45118 
179 947 58 46063 369 644 799 921 36 
47186 39 470 511 48819 60 77 995 
49179 230 467 618 86 984 

50317 425 83 516 874 938 82 51174 
229 507 841 52644 750 928 53789 907 
58 54274 354 444 572 986 55068 563 
673 781 810 560 10 597 648 875 952 
34 63 57380 541 48 772 922 58379 
433 59245 659 915 55 60106 19 66 225 
33 656 61352 473 638 62001 291 654 
923 68051 87 106 303 64060 208 377 
92 65178 309 431 554 746 66297 673 
811 67113 243 349 487 68076 603 742 
69406 68 542 70031 232 769 71186 
95 476 72088 451 733 73400 860 967 
74580 75071 822 403 560 608 920 
16694 77079 135 248 378 925 47 
79068 733 865 80162 329 711 918 
81082 131 81 85 342 713 941 77 
82128 574 83170 233 808 404 84083 
619 30 86135 316 438 962 87337 574 
838 88868 84 89467 576 732 91019 
282 476 92440 93000 55 442 731 
94856 955 95698 747 838 96017 880 
651 97192 228 68 930 08017 99675 
910 100265 834 101409 875 952 
102360 669 103230 862 920 105323 
418 42 160190 769 996 107311 611 
108177 109158 110114 66 347 602 998 
111095 719 943 112088 702 111459 
986 114609 115155 539 739 116099 
813 943 117109 69 547 738 118635 
760 948 119303 796 120727 121571 
83 122122 337 90 901 123641 124747 
854 125116 80 231 363 911 47 126890 
127587 842 68 975 77 128113 252 371 
782 865 129375 441 130649 882 
131210 393 472 635 717 132067 303 
875 133222 571 79 840 134420 669 
136297 753 856 961 136180 389 42 

986 137662 138170 749 139542 

140190 650 820 142386 143359 443 
44 907 144490 792 801 86 145131 63 
6*9 976 145254 78 424 147502 148282 
590 785 950 149239 343 45 412 

150124 234 541 669 866 151089 198 
722 584 152019 238 411 153078 147 
285 154117 32 582 785 155823 156085 
527 157139 395 455 571 982 158288 
625 744 910 86 169406 565 

ktėrzy d 

Wczoraj policja aresztowała 

Kurs 
Abstynenck ej 
Ligi Kolejowców 

w Wilnie 

Okręg Wileński Abstye 
nenckiej Ligi  Kolejowców 
przy udziale T-wa „Mens” w 
Wilnie organizuje | Kurs na te- 

renie Dyrekcji Kolei Państwo- 

wych w Wilnie, który odbę- 

dzie się w dn. 20, 21, 22 paź- 

dziernika rb. o godz. 18—20 
wiecz. w lokalu Ogniska Ko- 
lejowego, ulica Kolejowa 19. 

Program: 20 października: 
prof. Z. Hryniewicz „Dla cze 

go walczymy z  alkoholiz- 

mem”. 
Dr. S. Gnviński: „Działa- 

nie alkoholu na ustrój ludz- 
ki“, 

21 paždziemika: 
Dr A. Tołłoczko: „Chemi 

czne i fizjologiczne działanie 

alkoholu". : 
Dr T. Kołaczyński: „Dzia- 

łanie alkoholu na mózg i psy 

chikę człowieka”. 

22 października: 
Dr S. Brokowski: „Alkoho 

lizm a kwestia społeczna”. 
Dr. $. Gnoiński: „Czy 2l- 

koholizm jest uleczalny” i 
„Sposoby leczenia alkoholi- 

ków. 
Na Kurs Okręg. Abstynenc 

kiej Ligi Kolejowców zapra- 

sza wszystkich pracowników 
kolejowych i ich rodziny. 

200002300002 004-004 004000000000 

OGŁOSZENIA 

MujeraWileńckiego 
PRZYJMUJE 
na najbardziej 

dogodnych warunkach 

ADMINISTRACJA 
„Kurjera Wileżskiego" 

Ul. Biskupia nr, 4 
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PRACOWNIA 

OBUWIA 
M. DRZEWINSKI 

ul. Wieńska 85 
(wejście od PI. Orzeszkowej) 

Przyjmaje obstalunki i reperacje 
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wicza i 9-letniego Jana Szyrwiūskiego, 
okonali kradzieży bielizny na 

szkodę Heleny Korkuciowej (Targowa 39]. 
Młodocianych złodziei skierowano do 

Izby Zatrzymań. 

Stanisława Kisielewska (Dominikańska 
7) zameldowała o zagubieniu portmonetki 
ze 100 zł banknotem. 

trzech 
„rajzerów” [złodziei zamiejscowych) Ste- 
fana Maciejewskiego, Józefa Jakubowskie 

retka), Jasińską Detkowską, Korwin-Ślaską, | toku. | < szatnią) od 54 gr do 2 zł 20 gr. | kowicza, 9-letniego Czesława Szuszkie- | go oraz Juliana Rusteckiego. 
> ORK + PDA ic WOT EKZZ WEA SIE boa ważna ode TTE si AEA VAAT TIE IN ATARI TNT STOTIS 

— Dziękuję ci, mamo — mówił Alfred WZTUSZO- 

nym głosem. — Ale słuchaj! Nie powiedziałem ci je- 
szcze wszystkiego o sołtysie | Jego synach. Chciałam, 

abyś powzięła postanowienie 2 własnego wyrozumie- 

nia, nie zaś pod wrażeniem tego, co mogę ci oznaj- 

mić. Teraz powiem... To Wilhelm Ernin wraz z brać- 
mi napadł mnie tamtej nocy; wiesz... З 

obserwować z łatwością całe ruchliwe życie stawu. 
Jakże żyzne musiało być podłoże, na którym tak 
bujnie i tak obficie rozkrzewiła się różnorodna roś- 
linność podwodna. Tuż pod powierzchnią wodny 
aloes, łudząco podobny do agawy, rozpościerał sze<=- 
rokie kłujące liście, gdzie niegdzie widniały szmarag- 
dowe kępki wodnego mchu, ówdzie zaś nenufar — | 
egzotyczny przeżytek dawno umarłej epoki, trzy- 
mając się silnie korzeniami ilastego dna, roztoczył na 
wodzie liście, płaskie jak małe półmiski, między któ- 
rymi bielały urocze kwiaty o wnętrzach pełnych zło- 
cistych pręcików. 

Wśród tych zarośli podwodnych trwał ruch, ple- 
niło się bujne życie. Oślizgły miętus gramolił się leni- 
wie w kępach aloesu, ocierał z lubością ciemny grzbiet 
o szorstkie łodygi. Gdzie indziej jak strzała przemknął 
chybki szczupak, goniąc zażarcie jakąś drobną rybkę 
i, dotykając nieledwie zwieszonych tuż nad wodą 
dwóch par bosych stóp, wypłoszony zapewne przez ja- 
kiegoś wroga, przepłynął pod mostkiem wąż-zaskro- 

niec, prując gładką powierzchnię wytwornymi skręta- 
mi zwinnego ciała, podobnego do zielonawej wstęgi. 

— A to co znowu za licho? — zawołał Alfred spoglądając ze zdumieniem na dalszą część stawu — 
Czyžby jakiś nieznany potwór? 

78) 

Czciciele Wotana 
To są ludzie obcy, ma- 

mo, a kto wie — może i ukryci wrogowie, po których 

nie możemy spodziewać się niczego dobrego — po- 
wiedzmy — na wypadek wojennej zawieruchy. Czyż 
mamy im dopomagać, aby wzmocnili się, aby ten ob- 

cy, a może i wrogi pierwiastek rozrastał się dalej, aby 

Przybyło tu ich jeszcze więcej? Nie, mamo, jeżeli mu- ой 

sialaš koniecznie sprzedać łąki lubartowskie, to trze- żny otrzymał polecenie podjęcia kroków dla rozpar- 
ba było rozparcelować je raczej pomiędzy wsi polskie, celowania łąk lubartowskich miedzy trzy czy cztery 
a nie oddawać im. | wsie, których grunty goa iwan „SR to 

Księż i ie dłonie i ścisnęła nie ratuje matki w jej kłop « Tamte wsie są bie- 
nimi skronie. iw: ada - Abano a stoliku. E grosze p = zaciągnąć zbiorową pożyczkę, 

„У0 w tym ni tralności wielkopańskiej, był też ale to bardzo długa droga. ' ć 

Jednak i ch A and go bólu. Jej dum- = s jednak d p poka 

K KA : i i 5 mi się zdaj ynajmniej — Z 7 R drżały nerwowo i oczy przesłoniły się łza: wa pęk; osad: ema a 

nieśmiało. — Postąpił pan jak prawy Polak, a co się 
tyczy księżny, to nie mam dla niej dość słów uzna- 

nia. No, niechże się pan tak nie martwi. Ja bardzo 

Jerzy. Mariusz Taylor 

—-i teraz sam nie wiem już co mam robić — 
kończył Alfred, — Matka postąpiła jak najszlachet- 
niej. Pieniądze odesłaliśmy sołtysowi, a adwokat księ- 

— Dziecko — jęknęła. — Zraniłeś mnie w samo 
serce. Czekaj! Nie mów już nic. Wiem przecież, że 
nie przerobię twoich przekonań. Weź te pieniądze, Н 26 * iekko, spojrzawszy © weź — -odpyci. „garść bank- proszę powtórzyła znowu miękko, Rzeczywiś У МЕО Ž 

notów. a ias je na- przelotnie. na towarzysza A jego A gęsto poc „i aa, ZARA 
tychmias iś Nieści ziecko twarz: — trzeba mieć trochę wiary — dokończyła Ave »  Wypiynęto w tej. chwili coś, 
I amas i 3 t Ё ciszej. — Opatrzność takie czyny wynagradza. przypominającego potwornie wielkiego, czarnego jak 

atrament, węża. Podobieństwo potęgowały ruchy na- 
wskroś wężowe, ale złudzenie pierzchło, gdy mniema: * 
ny wąż, napotkawszy po drodze przeszkodę w postaci | 
grubej łodygi nenufara, rozdwoił się nieoczekiwanie, 
aby w ślad za tym połączyć się znowu w jedność. 

— Mamo! Najdroższa... 
Alfred klęczał już u jej nóg, okrywając pocałun- kami drżące ręce, które nagle zwiotczały dziwnie, stając się żałośnie bezsilne, jakby w tym krótkim mo- mencie moralnego zmagania wyczerpała się doszczęt- Nie cała energia księżny 

— Chciałbym w to wierzyć — odezwał się rów. 
nie cicho Alfred. ы 

Siedzieli oboje na krawędzi drewnianego mostku, 
przerzuconego ponad bardzo wąskim w tym miejscu 
Dunajem. Woda była tu dość płytka, na dwa do 
trzech łokci najwyżej, a tak przezroczysta, że mogli 
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Świeto K. 0. P-u w Stołpcach 
16 października cała Polska uro- 

czyście obchodziła święto KOP. Impo- 
nująco wypadła ta uroczystość w Stoł- 
pcach, które tak silnie i ściśle związa- 
ne są z KOP, których rozwój łączy się 
niemal organicznie z tą armią, stoją- 
cą na straży naszych granic. 

Uroczystość poprzedził capstrzyk. 
Nazajutrz na stadionie sportowym gar 
nizonu msza polowa. Wyciągnięte sze- 
regi batalionów, broni maszynowej, 
kawalerii, przysposobienia wojskowe- 
go, „krakusów*, strzelców, harcerzy, 
kolejowego PW związku rezerwistów 
oraz młodzieży szkolnej w karnej po- 
stawie tworzą barwny i jakże drogi 
sercu obraz. 

Mszę św. celebruje miejscowy 
dziekan. Doskonała orkiestra KOP wy 
konuje szereg utworów religjnych. Po 
nabożeństwie przemawia ks. kapelan 
garnizonu. 

Fale eteru niosą na całą Polskę, 
do wszystkich Polaków znajdujących 
się poza granicami Rzeczypospolitej, 
te słowa 0 wielkiej dzisiejszej uro- 
czystości. 

„Ojezyznę wolną zachowaj nam, 
Panie". 

Pierwsze miejsca przed ołtarzem 
polowym zajmują przedstawiciele woj 
ska, władz administracyjnych, samo- 
rządowych, urzędów, zrzeszeń i orga- 

nizacyj społecznych. Za nimi tłumy 
mieszkańców. 

Powiat stołpecki pragnąc uczcić 
dzisiejszy dzień składa KOPowi dary. 
Gospodarz powiatu starosta Kowalski 
w krótkich i treściwych słowach ws 

zuje na przywiązanie ludności do ar- 
mii i przekazuje 4 karabiny maszy- 

nowe, zakupione z dobrowolnych skła 
dek. Potem następuje wręczenie 2 
ręcznych k. m. przez dra Grinberga w 
imieniu stowarzyszenia urzędników 
samorządowych. Przedstawiciel szko- 
ły powszechnej wręcza 19 masek prze 

WSTRZĄSY 
UDERZENIA 

  

Konkurs 
na utwór dramatyczny 

Komisja Teatru Szkolnego w Krakowie, 
istniejąca przy Kuratorium Okręgu Szkol 
nego Krakowskiego, ogłasza konkurs na 

utwór dramatyczny. 

Warunki: 
" 1) Utwór winien być oryginalny, do- 

łąd nie grany i niedrukowany nawet we 
fragmentach, wypełniający czas normalne 
go przedstawienia teatralnego. 

2) Temat utworu i jego rodzaj (kome- 
dia, dramat, tragedia) dowolny. 

3) Utwór ma być przeznaczony dla 
młodzieży Szkół Średnich w wieku od 
lat 15—19. Pożądane utwory o proble- 
mach przede wszystkim współczesnych, 
pobudzające młodzież do rozważań i po- 

głębiania poruszanych zagadnień. 
4) Utwory przepisane na maszynie (je 

dnostronnie), zaopatrzone godłem autora, 
należy nadsyłać pod adresem: „Kurato- 
rium Okręgu Szkolnego w Krakowie, Wy- 
dział Szkół Średnich — Konkurs Drama- 
tyczny”. Do utworu dołączyć należy za- 
pieczętowaną kopertę, zaopatrzoną tym 
samym godłem a- zawierającą nazwisko 

i adres autora. 
5) Termin nadsyłania utworów upływa 

dnia 1 czerwca 1939 r. W wypadkach 
wątpliwych rozstrzyga data stempla pocz 
łowego. * 

6) Przewiduje się dwie nagrody w łą- 
cznej wysokości 3.000 zł (trzy tysiące). 
Ponadto przyznane będą wyróżnienia. Są- 
dowi przysługuje prawo ustalenia wyso- 
kości nagród. Sztuki nagrodzone wejdą 
w reperłuar przedstawień szkolnych w 
Teatrze Miejskim im. J. Słowackiego w 
Krakowie, ewentualnie także w innych 
łeatrach, przy czym autor otrzymuje na- 
leżną tantiemę. 

7) Imienny skład Sądu Konkursowego 
podany zosłanie w osobnym zawiadomie- 

niu. Należeć do niego będą: przedstawi- 

ciele Kuratorium Okr. Szk. Krakowskie- 

go, Dyrekcji Teatru Miejskiego im. J. Sło- 

wackiego w Krakowie, sfer literackich i pe 

dagogicznych. 

ciwgazowych. Harcerze stołpeccy skła 
dają piękny obraz dla garnizonu. Bur- 
mistrz miasta Stotpcėw, K. Staniew- 
ski ofiarowuje 6 fanfar dla wojska. 
Dary te, niewymuszone, zdobyte przez 
milošč i przywązanie dla KOP-u dro- 
gą składek, świadczą o sercach miesz- 
kańców Stołpców i ludności powiatu. 
Płk. Wójcik oraz mjr Krajewski dzię- 
kują za te ofiary społeczeństwu. 

Przed dowództwem garnizonu usta 
wiono przybraną w zieleń i barwy na- 
rodowe trybunę. Na tle wspaniałego 
gmachu KOP-u niezliczone tłumy 
oczekują defilady. Orkiestra, a za nią 
oddziały wojska, zbliżają się. Masze- 

Jak już w swoim czasie donosiliśmy, 
w Wilnie zawiązało się Towarzystwo Po- 
gołowie Ratuakowo-Lecznicze. Towarzy- 
stwo to odbyło kiłka zebrań organizacyj- 
nych, na których przyjęto słatuł i doko- 
nano wyborów Zarządu. Towarzystwo po 
sławiło sobie za cel przejęcie od miasta 
pogotowia rałunkowego i prowadzenia 

go we własnym zsaxresie, korzystając z 
subwencyj Magistratu. Już wtedy, z racji 
tych zebrań, zwracaliśmy uwagę na to, że 
Towarzystwo do tak poważnego przed- 
sięwzięcia przystępuje bez żadnego kapi- 

tału zakładowego, licząc wyłącznie na 
subsydia miasta. 

Ostatnio Zarząd nowopowstałego To- 
warzystwa zwrócił się do Magistratu z pro 
pozycją przejęcia pogołowia rałunkowe- 
go na warunkach następujących: Towarzy 
stwu ma być przekazany lokal pogotowia 
oraz cały jego inwentarz, ponadto Towa- 
rzystwo prosi o subwencję w wysokości 
40.000 zł. 

Sprawa ta była rozpatrywana na os- 
tatnim posiedzeniu / Zarządu Miejskiego. 
Całe Prezydium Magistratu jednogłośnie 
TTP | 

i Estonii, udając się na mecze z re- 
prezentacjami Polski, przejeżdżać i 
wracać będą przez Wilno. 

Polski Związek Bokserski powia- 
domił, że 12 grudnia br. rozegra dru- 
żyna narodowa Estonii mecz w Wil- 
nie z reprezentacją naszego miasta. 

Estończycy wystąpią w Wilnie; ja-   ko reprezentacja Tallina. 
Wil. OZB chce wykorzystać rów- 

  

„KURJER" [4606]. 

ruje na czełe „królowa broni'* — pie- 
chota. Zwartym szykiem, mocno wy- 
bijając takt, walą piechociarze. Za ni- 
mi szwadrony kawalerii, jak malowa- 
ne, oddziały k. m., strzelcy, bronie 
specjalne, związek rezerwistów, PW 
konne „Krakus“, PW kolejowe, har- 
cerze, straž požarna, mlodziež wszyst- 
kich szkolnych organizacyj. Mamy tu 
przegląd naszych sił, naszej pracy 
i naszych kroków ku budowie Wiel- 
kiej i Mocarstwowej Polski. Twarze 
widzów tak dziwnie radosne, wzru- 
szone. 

Niech żyje KOP! 

Z: 1. 

  

Gen. Kruszewski wpisuje się do księgi pamiątkowej, po uroczystym poświęceniu 

szkoły powszechnej jego imienia w Oranach. Jedna klasa tej szkoły jest poświę- 
cona pamięci kpr. Serafina. 

  

Uroczysty moment przekazania gen. Kruszewskiemu karabinu maszynowego, ufun 

dowanego przez ludność dla KOP-u. 

ERRA EITI IS SINEKISIEAO GST S NT TSO SONESTA AT TTK IDA RD TE EITI 

Niań na Pogotowie Ratunkone aostal adpartų 
Magistrat ustosunkował się negatywnie do propozycji oddania 

Pogotowia w ręce nowopowstałego Towarzysta 
ustosunkowało się do propozycji tej ne- 
gaływnie, wychodząc z słusznego zało- 
żenia, że tak poważna placówka, jak po- 
gotowie ratunkowe, może być oddane tyl 
ko w ręce gwarantujące, że będzie ono 
prowadzone na poziomie nie niższym niż 
obecnie. Tej gwarancji nowopowstałe To- 
warzystwo dać nie może, chociażby dla 
łego, że prawie cały budżet jego opiera 
się na subwencji miasta. Nie od rzeczy 
fu będzie dodać, że Towarzystwo doma- 
ga się 40.000 zł rocznie, podczas gdy 

EEE) 

  

  

Wiadomości radiowi 
DZIEŁA PADEREWSKIEGO — 

PRZEZ RADIO. 

Wieczorny koncert czwartkowy (20.X), 

o godz. 23.05 poświęca Polskie Radio 

twórczości Ignacego Paderewskiego. Anie 

la Szlemińska odśpiewa sześć pieśni, Jó- 

zef Turczyński zaś wykona Sonatę Forte- 

pianową. Wielki mistrz, którego gry słu- 

chała nie dawno z zapartym oddechem 

cała Polska i cała Ameryka — przypomni 

się radiosłuchaczom jako niezwykłej mia- 

ry kompozytor. 

Koncert poprzedzi słowo wstępne mgr 

Stanisława Golachowskiego, 

Snołeczeństwo Korpusowi Ochrony Poaranicza 

  

Nagrobek na mogile ś.p. kpr. Serafina, 
na cmentarzu w Marcinkańcach, którego 
uroczysta poświęcenie odbyło się oneg- 
daj w obecności dowódcy KOP gen. Kru- 
szewskiego. Na pomniku umieszczono na- 
piss „6. p. St. Serafin, kapral KOP-u, 
Baon „Orany'* poległ 11 marca 1938 r. 

w pobliżu strażnicy  Wierszeradėwka“ 

w obronie granic R. P. 

EEE TE TITAN EEE) 

Gdy producent działa z sensem 

KARP już konkuruje z mięsem! 

Cena za 1 kg | gatunku zł 1.60 gr., 

II gat. zł 1.50 gr. 

obecnie koszt prowadzenia pogotowia 
kosztuje miasto zaledwie 38.000 zł. 

W. toku dyskusji wyrażony został de- 
zyderat powołania do życia insłytucji 
o nieco odmiennym charakterze, a mia- 
nowicie Przyjaciół Towarzystwa Pogoto- 
wie Ratunkowego. Taxie towarzystwo po 
kilkuletniej działalności i wykazaniu się 
dobrymi wynikami pracy mogłoby przy 
finansowym poparciu miasła pretendować 
do prowadzenia na terenie Wilna pogo- 

towia ratunkowego we własnym zakresie. 

Coraz więcej baptystów w pow. n'eświeskim 
Ruch sekciarski w powiecie nieświes< 

kim przybiera na sile i szerzy się wśród 

mało oświęconej ludności wiejskiej. Akcja 

prowadzona jest przez baptystów, którzy 

z każdym dniem zyskują nowych zwolen- 

ników. Większe skupiska sekciarzy znaj- 

dują się w gminie nieświeskiej i snow- 

skiej. Niedawno w domu modliłewnym w 

Chwojewie gm. snowskiej odbyły się ze- 

brania sekciarzy, na które przybyło kił- 

Kurjer Sportowy 
Chcemy walczyć z Łotwą i Estonią 

Reprezentacje pięściarskie Łotwy | nież przejazd powrotny reprezentacji 
Łotwy i zorganizować. w Wilnie spot- 
kanie z reprezentacją naszego miasta. 
Mecz odbyłby się w drugiej połowie 
listopada. 

Pięściarze wileńscy znajdują się w 
dobrej formie, należy więc przypusz- 
czać, że PZB pójdzie Wilnu na rękę 
i umożliwi zorganizowania tych na-. 
prawdę sensacyjnych spotkań.   

kaset osób. Przewodnictwo „zboru” spo- 
czywa w rękach niejakiego Mikołaja Win- 
niczka, miejscowego gospodarza, który 
jednocześnie jest kaznodzieją i sprawuje 

obrzędy. 
DEZEEZESTNE CY 

Syn usiłował zadusić ojca 
Awantura w zaułku Dobroczynnym 

A Wczoraj po południu w mieszkaniu | Wówczas syn rzucił się na niego i zaczął 

84-letniego Mikołaja Burnosa (zaułek 
Dobroczynny 8) doszło do gorszącej 
awantury, którą wywołał syn Burnosa. 
Zjawił się on w stanie pijanym i zażądał 
od ojca pieniędzy, gdy ojciec nie chciał 
mu Ich dać, syn uderzył go w głowę 

talerzem. Stary Burnos upadł na ziemię. 

Zabił matkę 
a późn'ej strzelił sobie w pierś 

18 bm., o godz. 8 Jeftifij Szałkin, 
zam. w kol. Izabelino, gm. daugieli- 

skiej, w czasie sprzeczki na tle nie- 
porozumień majątkowych, wystrza- 

sa 

  

Telegram prezydenta 
Wilna | 

do p. Władysławowej | 

Belina-Prażmowskiej, | 
Prezydet m. Wilna wysłał nastę; 

pujący telegram: | 
„Jaśfiie Wielmożna Pani Włady” 

sławowa Belina-Pražmowska, Kra: 

ków. Proszę przyjač wyrazy najset“ 

deczniejszego współczucia z powodu 

zgonu Ś. p. Małżonka Pani, znakomi* 

tego żołnierza, który w wyzwolenia 
Wilna zdobył niezapomnianą sławę 

i wdzięczność mieszkańców oswobo 

dzonego miasta. 4 

(©) WIKTOR MALESZEWSKI, 
prezydent m. Wilna* | 

Nabsż*ństwe żałobne 
za duszę Šš. p. Beliny 

Pražmowskiego | 
Zarząd Okręgu Związku Legionistów. 

Polskich oraz oddział Koła „Beliniaków 

w Wilnie zawiadamiają społeczeństwo 

Wilna i towarzyszów broni, że nabożeń* 

stwo żałobne za duszę Ś. p. płk. Beliny 

Prażmowskiego, bohatera walk o wyzwoż 

lenie Wilna, twórcy kawalerii polskiej, od 

będzie się we czwartek, dn. 20 bm., © 

godz. 10, w kościele garnizonowym przy 

ul. św. Ignacego. 

Wieczór ku czci 
Leenarda da Vsci 
Stowarzyszenie akademickie, Colle+ 

gium Leonardi da Vinci urządza 23 bmu 

o godz. 19 w Sali Śniadeckich USB uro+ 

czysty wieczór inauguracyjny, poświęco* 

ny pamięci Leonarda da Vinci z udzia“ 

łem chėru mieszanego „Echo“ pod dy“ 

rekcją prof. Wł. Kalinowskiego i orkiestry” 

pułku piechoty legionów pod dyrekcją 

por. A. Rutki. Wstęp wolny. 4 

Program: część l: 1) zagajenie prez 

sa Collegium I. Jeśmana, 2) orkiestra ode+ 

gra „Zmierzch Bogów" Wagnera, 3) przo 

mówienie JM. Rektora ks. prof. dr Al 

Wóycickiego, 4) chór odśpiewa „Chwale 

cie Go anielskie chóry* Bethovena, 6) 

chór z towarzyszeniem orkiestry wykona 

„Cześć Boga w przyrodzie” Bethovena 

Część Il: 1) „Postać Leonarda da Vinci 

— wedle L. Staffa wygłosi W. Dawida“ 

wicz, 2) Stowacki: „Rozmowa z pirami 

dami" w ukladzie muzycznym S. Stoif“ 

skiego odśpiewa chór, 3) Goethei 

„Faust, monolog — wygłosi M. Kreto“ 

wicz z towarzyszeniem chóru i dzwonów: 

4) Grieg: „Sigurd Jorsalfar" z marszem 

hołdowniczym — odegra orkióstra. ' 

Na pomoc rodakom 
za O'zą į 

wpłaciły — na listy ofiar, przesłane prze” 
Przysposobienie Wojskowe Kobiet do ob 
rony Kraju, Koło Wileńskie — następują” 
ce urzędy, instytucje i osoby prywatne: 

Personel Nauczycielski i  uczniowiė 

klas I, llla, IVa, Vb i VII Publ. Szkoły Po“ 

wszechnej Nr 30 — zł 6 gr 63. 
P. Zdybko Stanisława zebrała w Publ: 

Szkole Powszechnej przy ul. Piwnej Nr 3 
— zł 9 gr 70, 

Personel Szpiłala Państwowego w Osż 
mianie — zł 7. 

Okręgowa Rada Adwokacka w Wilnie 

— zł 10. 
Ogółem na listy ofiar PWK zebrano 

dotychczas — zł 783 gr 7. 
Suma powyższa została przekazana 

bezpośrednio do PKO na konto czekow? 

Komiłełu Wałki o Śląsk za Olzą. 

  

          3 
į 

go dusič. 

W międzyczasie jednak do mieszka” 

nia wpadli sąsiedzi. 

„Synalek“ został aresztowany. Do Mk 

kołaja Burnosa wezwano pogotowie, któ” 
re udzieliło mu pierwszej pomocy. (ch. 

łem z browninga zabił swoją matkt 
Agafię, lat 65. Po zabójstwie Szałki” 

| Strzelił sobie w pierś. Stan rannego 
jest bardzo ciężki. 
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Październik || DZIŚ: Jana Kantego, Ireny 
20 Jutro; Kordulj i Rlodii 

  

Wschód słońca — g. 5 m. 59 Czwartek 
Zachód słońca — g, 4 m. 11 pa   

* postrzeżeni, 
8 

Cišnienie 751 
Temperatura šrednia + 11 
Temperatura najwyższa —- 14 
Temperatura najniższa + 9 "i26Qpad 1,1 
Wiatr: południowo-zachodni 
Tendencja barom.: spadek 
Uwagi: pochmurno, wieczorem deszcz 

WILEŃSKA 
DYŻURY APTEK. Dziś w nocy dyżurują następujące ap- lekia 

Jundzilla 

kowicza (Pils 

i Czaplińskie 

monowicza į 
Pełkiewicza i 

nr. 20), 

Ponadio stalę dyžurują apieki: Paka 
(Antoxolska 42); Szantyra (Legionėw 10) i 
Zajączkowskiego (Wiłoldowa 22). 

(Mickiewicza 33); S-ów Mań udskiego 30); Chróścickiego 
92 (Ostrobramska 25); File- 
Maciejewiczą (Wielka 29); 

Januszkiewicza (Zarzecze 

MIFFSRA. 

— Magistrat wileński ofrzyma własny 
statut organizacyjny. Przed kilku dniami 

w lokalu Magistratu odbyło się posiedze- 
nie specjalnej komisji, wyłonionej do 

opracowania statułu organizacyjnego Za- 

rządu m. Wilna. 
Jak wynika ze sprawozdania, złożone- 

go na tym posiedzeniu, trwające od dłuż 

szego już czasu prace nad opracowaniem 
tego statutu są już na ukończeniu, a wła- 

Ściwie słałuł w ogólnych zarysach został 

już opracowany. W związku z tym wkrót- 

"ce zosłanie przedłożony na posiedzenie 
Prezydium Magistratu dla zaopiniowania. 

Ostateczne zatwierdzenie statutu nastąpi 

na posiedzeniu Rady Miejskiej. 

— Bezrobocie zwiększa się. Na sku- 

fek nastania jesieni i częściowej likwidacji 
szeregu robót, bezrobocie w osłatnich kil 

ku tygodniach uległo na terenie Wilna 

dość, znacznemu zwiększeniu się. Obec- 
nie Wilno liczy już przeszło 2.000 bezro- 
„boinych. 

— Liczba eksmisyj mieszkani w 

ciągu pierwszej połowy października 

w słosunku do pierwszej połowy września 

uległa nieznacznemu zmniejszeniu się. W 

okresie fym wyeksmifowano 16 niezamaż- 

nych rodzin. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Zebranie Sekcji Narciazskiej AZS. 

26 bm., o godz. 19 w lokalu AZS przy 

ulicy Ś-to Jańskiej (Uniwersytet) odbędzie 

się zebranie sekcji, na które proszeni są 

wszyscy członkowie o sympałycy. Na ze- 

braniu omawiane będą sprawy, związane 

z początkiem sezonu narciarskiego. 

— Klub Włóczęgów. Jutro, tj. w pią- 

łek, 21 bm. odbędzie się doroczne walne 

zebranie Klubu w mieszk. prof. 1. Jawor- 

skiego (Portowa 5—14). Na porządku 

dziennym sprawozdanie z, działalności 

i wybory nowych władz Klubu. 

Począłek o godz. 20.15. O przybycie | 
uprasza się wszystkich członków i kandy- 

datów. 

TE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Zarząd Koła Wileńskiego ZOR, 

przypomina swym członkom o konieczno 
ści stawienia się w dniu 20 bm., na godz. 
18, celem sprawdzenia dyspozycyjności. 

— Ze Związku Pań Domu. W piątek, 

21,XI, o godz. 17 w lokały ul. Zamko- 

wa 8—1 odbędzie się pokaz „Praktyczne 

wskazówki gotowania w garnku Jupiter". 

— „Zagadnienie postaci ochronnej 
u zwierząt”. 21 października br., o g. 20 
w sali wykładowej Zakładu Biologii USB 

odbędzie się posiedzenie naukowe Pol- 

skiego T-wa Przyrodników im. Kopern:ka, 

na którym p. Kazimierz Petrusewicz wygło 

et pł. „Zagadnienie postaci ochron 
u zwi a zzz: 

le akiajt . Wstęp wolny. Goście mi 

RÓŻNE 
— Dnia 20.X rb. odbędzie się pokaz 

© godz. 17, Zasłosowanie grzejników 

elektrycznych w gospodarstwie domowym 
z uwzględnieniem użycia naczyń szklan- 

nych firmy „Jena” w Świetlicy Elektrowni, 
ul. Derewnicka 2. 

Wstęp, bezpłatny, 
WELL PERTOKYE SEZ ZAZEAREACIEATESEAGREET TRIO POZORU TSYNTA 

Ksiażka ksztaiei. bawi, rozwi a! 

Czyte na Lowošc 
Wilino, Šw. Ierzego 3 
OSTATNIE NOWOŚCI - 

Lektura szkolna — Beletrystyka. — 
Naukowe — Wysyłka na prowincję. 

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

  

  

  
  

NOWOGRODZKA 

— Zebranie Koła Opieki Rodz. Szko- 

ty Powszechnej Nr 1. W ub. niedzielę 

odbyło się pod przewodniciwem p. Rud- 

nickiego-Sipajłło doroczne walne zebra- 

nie Koła Opieki Rodzicielskiej przy szko- 

je powszechnej Nr 1, która sią mieści w 

nowowybudowanym, największym gma- 

chu szkolnym. Sprawozdanie z dotychcza 

sowej działalności Koła wygłosił prezes 

Zarzadu p. Wojciechowski, podkreślając 

m. in. brak zainłeresowania się rodzicć 

sprawami szkolnymi, a także negatywne 

ustosunkowanie się zarządu gminy nowo- 

gródzkiej do tej szkoły, do której uczę- 

szcza bardzo dużo dzieci z pobliskich 

wiosek. Pomimo jednak wszelkich trud- 

ności, zarządowi Koła udało się zebrać 

w ciągu roku 3.682 zł, które użyte zo- 

stały na pomoce naukowe, patronaty, wy- 

cieczki, kolonie, na zakup podręczników, 

szczególnie zaś na dożywianie dzieci. 

Po złożeniu sprawozdania kasowego 

przez skarbnika p. Kobordo i sprawozda- 

nia komisji rewizyjnej przez p. Dawido- 

wicza, udzielono ustępującemu zarządo- 

wi absołutorium i złożono podziękowanie 

za wylrwalą i ówocną pracę. W dalszym 

ciagu przemawiał kierownik szkoły p. Mar 

cinowski, nawołując rodziców do więk- 

szej opieki nad dziećmi, przestrzegania 

higieny i do interesowania się posłępa- 

mi nauki dzieci w szkole. Nastepnie wy- 

wiązała się dyskusja, podczas której ro- 
dzice niemal jednogłośnie oświadczyli, iż 

pomoc denłystyczna lekarza denstysty p. 
Lewina pozosławia b. dużo do życzenia, 

tak że należało by zaangażować innego 
dentystę, - Poza tym niektórzy wypowie- 

dzieli sie przeciwko sprzedawaniu cukier- 

ków w bufecie szkolnym. 

Po omówieniu wszystkich spraw wy- 

brano zarząd w nastepujacym składzie: 
prezes Rudhicki-Sipajłło, wiceprezes Ko- 

bordo, sekretarz Kołowiczowa, skarbnik 

Sipiko, członkowie: Jakubczykowa, Kuła- 

kowski, Jan Michalski, Gumenerowa i. Da- 
szkiewicz. Do komisji rewizyjnej weszli: 

Dawidowicz, Kobordawa, Łapiński i Kali- 
nowski, 

Na zakończenie, tak rodzice jak i kie- 

rownik szkoły, wyraziłi ustępującemu dłu- 

golefniemu prezesowi Koła p. Wojcie- 

chowskiemu, <łóry wyjeżdża do Stołoców, 
owacyjne - podziękowanie za ofiarną 
i owocną pracę w Komiłecie Rodziciel- 
skim, za starania nad budową tej szkoły, 

a łakże za wysiłki nad założeniem w No- 

wogródku prywałnego gimnazjum. Wresz 

cie uchwalono budżet na bieżacy rok 

szkolny w globalnej sumie zł 3.758 gr 62 
— Z „Cańtasu”. Z okazji „Tygodnia 

Miłosierdzia”, zarząd „Cariłasu” powia- 

damia, że w kancelarii Cariłasu (Beczko- 

с 36) są do nabycia bony jałmużnicze 

AE które ofiarodawcy mogą 

że składać o M Zamiast gotówki. Tam- 
można stare ubrania, które po 

zreperowaniu rozdan = = 
dziej pof 5 zosłanie  najbar. 

1I0ZKA 
— Zebranie niższych z 

państwowych w Lidzie. W sai аана 
kiej Sądu Okręgowego 
Komercyjnej odbyło 
ganizacyjne zebranie niższych a 

riuszy państwowych. Na że = 
ło 18 ósób, zatrudnionych w róż h = 

stytucjach państwowych w Lidzie, Obrady 

toczyły się pod przewodnictwem woźne- 

go Sądu Okręgowego Aleksandra Poźnia 
kowa, Obecny był również delegat z War 
szawy Moercin Gałązka, prezes Głównego. 
Zarzędu Związku Niższych Funkcjonariu- 

szy Państwowych. W wyniku obrad po- 
stanowiono utworzyć w Lidzie oddział 

Związku niższych funkcjonariuszy. 
— Zabawa robotnicza w Lidzie. W sa- 

li ogniska kolejowego w Lidzie zorgani- 
zowana została zabawa taneczna na rzecz 
oświały robołniczej, Imprezę przygc 

wało Pracownicze Towaizystwo Kuliural- 

no-Oświałowe im. Stefana Żeromskiego. 

Osiągnięto ponad 65 zł. 

— Najbardziej nowoczesna ulica w Li- 

dzie bez światła. Z chwilą, gdy biura po. 

cztowe i telegraficzne przeniesione zosta- 

ły do nowego gmachu na Wygonie, Za- 
rząd Miejski postarał się o wybudowanie 

ulicy Adama Mickiewicza. Jezdnię _urzą- 

dzono na wzór wielkomiejski, Przed gma 

chem pocziy została nawet wyasfaliowana, 

co stanowi prawdziwą rewelację w Lidzie. 

Chodniki przy tym są bardzo szerok'e z 

nowoczesnymi irawnikami. Ulica Adama 

Mickiewicza w Lidzie może teraz wyglą- 

dem swoim konkurować z Wilnem. 

Ale to tylko w dzień, gdyż wieczo- 

rem panują na niej egipskie ciemności. 

Nie ma ani jednej letarni, Czyżby Zarzęd 

Elektrowni Miejskiej , nie zwrócił na io 

uwagi? 
-„„BŁAWAT POZNAŃSKI* A. Miśkiewicz. 

Lida, ul. Suwalska (w lokalu dawnych jatek 

miejskich na rynku). Wielki, wybór towarów 

Ceny niskie i stałe. Obsługa szybka i.facho- 

wa. 

w Lidzie przy ul. 
się informacyjno-or- 

  

| „KURIER“ [4606]. 

6 lat działalności wywrotowej 
i 5 łat więzienia 

Sekreterz rejkomu nowowilejskiego przed sądem 
Sąd Okręgowy w Wilnie rozpoznał | 

wczoraj sprawę braci Michała i Abrama 
Bekierów z Nowej Wiłejki, oskarżonych 
o działalność komunistyczną. Według ak- 
fu oskarżenia ckres Ich  „dzłałalności” 
trwał 6 let, od 32 do 38 r. ‚ 

Michal Bekier byt sekretarzem „tej- 

komu“ nowowilejskiego, zaś bra jego do- 
| 22 bibułę agitacyjną z Wilna do N. 

Sąd skazał: Michała Bekiera na 5 lai 
| i jego brata Abrama na 2 łafa więzienia. 

! (<). 

Wszystkiemu zawiniły karty 
Chcąc ratować się, nabył 26 losów Ioteryjnych 

Został zatrzymany p. B., buchalter jed 
nej z poważniejszych firm wileńskich, 

oskarżony o wystawianie czeków bez po 

krycia i weksli, na ogólną sumę blisko 

t. 
Spokojny ten skąd inąd człowiek padł 

BARANOWICKA 

— Sekretariat Obozu Zjednoczenia 

Narodowego w Baranowiczach Po" | 

wiadamia, iż jest otwarty codzienn'e 

od godz. 13—20 przy ul. Mościckiego 

Nr 9. 
— Fundusz Pracy popie! 

i przemysł. Bawił w Baranowić 

Ear wojewódzkiego biura Funduszu 

Pracy z Nowogródka p. Pachnowski. w 

związku z tym z inicjatywy Stowarzyszenia 

Kupców Chrześcijan odbyła się konie- 

rencja nad zagadnieniami i potrzebami 

gospodarczymi Baranowicz. Dyt: Pachnow 

ski zapewnił kupców chrześcijan, že Fun- 
dusz Pracy wydatniej niż dotychczas bę- 

dzie popierać wszelką inicjatywę kupiect- 

wa polskiego. Jak dotychczas z pienię- 
dzy udzielonych przez FP buduje się W 
Baranowiczach hale rybne, a W najbliż- 

szym czasię będą wybudowane hale tar- 

gowe. Będą one służyły tylko dla ku- 

pieciwa chrześcijańskiego. 

— Zebranie przedwyborcze. W związ- 

ku ze zbliżającymi się wyborami Obóz Zje 

dnoczenia Narodowsgo organizuje w po 

wiecie szereg zebrań. Odbyły się takie 

zebrania w Ostrowcu, zynie, Do- 

bromyślu, Mołczadzi, Stołowiczach i No- 

wej Myszy, odzie przemawiali przedstawi 

ciele OZN z Nowogródka i miejscowi dzia 

łacze. We wszysiki j 

ciach na zebrania przyby! 

członkowie i sympały! ZN, у 

wielkie zainteresowanie „akcją CE ! 
uchwalając rezolucje wzięcia licznego 

udziału w wyborach. 

mIEŚWIESKA 

— Nowy inspektor samorządowy. Do 

Nieświeża przybył nowomianowany in- 

spektor samorządowy P- Stanistaw Gru- 

szecki, Gruszecki równorzędne stanowis- 

ko zajmował w Łunińcu. : 

— Rozpoczęcie roku wyszkoleniowe- 

go w i W Zaosirowieczu 

pow. nieświeskiego odbyło ię uroczyste 

rozpoczęcie roku wyszkoleniowego Z$ 

przy tłumnym udziale miejscowej ludno- 

ści. Oprócz oddziałów ZS i organizacji 

„Strzelczyk” wzięły niż drużyny har- 

cerskie, żeńska organizacja PCK oraz mło 

dzież szkół powszeci Raport ode- 
brał komendant miejscowego garnizonu 

KOP. Na rynku гограюзо ognisko. Ucz- 

czono pamięć poległych na Śląsku Zaol- 

żeńskim harcerzy. PO przemówieniach ko- 

mendanta garnizonu i ZS odbyły się po- 

pisy młodzieży, inscenizacje i tańce, 

— Dla KOP-u. Pograniczna gmina Ru- 

bieżewicze pow. słołpeckiego rozpoczęła 

zbiórkę na zakup uzbrojenia dla miej 

scowego oddziału KOP. Do skcji tej przy 

stąpiły wszystkie gromady: wchodzące w 

skład gminy. Przekazanie: zakupionego 

sprzętu odbędzie się W dniu 23. bm, 

WILEJSKA 
— pożan. Wybichł pożar w Wilejce 

narazie przyczyny zapaliła się szopa. 
Ogień przerzucił się na budynek miesz- 
kalny Barszej Kałmana. 

Dzięki energicznej akcji _ miejscowej 

straży pożarnej ogień udało się zlokali- 

Łować. Spłonęła tylko szopa I częściowo 
budynek mieszyalny. 

— Gimnazjum na LOP. b : 
w Wilejce po diužszych staraniach RSE 

gotowaniach urządziła w sali Wydziału 
Powialowego wieczór wokalio-muzycz

ny. 

Całkowity dochód przekazano LOPP. 

Wieczór dał 170 złotych. 

woŁOŻYŃSKA 
— Otwarcie wystawy płensz Grottgera 

w Wołożynie. 15 bm. odbyło się otwar- 
cie wystawy plansz groligerowskich W 5а- 

li Zarządu Miejskiego 'w' Woložynie. Ot- 

warcia dokonał sta 

Wystawe zorganizował ZPOK w Woło- 

żynie z inicjatywy p. Słelmachówej — pre 
zeski tegoż Związku. : * * 

piera handel 

zach dy- 

  

   
       

    

Ч 

Gimnazjum 

starosta Ludwik Cichy. 

‚ оНага hazardu I przegrał duże sumy w 
| karty. Ostatnio chcąc ratować sytuację na- 
był on w loterii państwowej aż... 26 lo- 
sów. Cud się jednak nie stał, Szczęśliwa 

, wygrana nie padła ani na jeden z jego Io- 
sów. 

EEA TE НИРНОМ ИИ 

PRASŁAWSKA 
— Dekoracja zasłużonych.  Sterosła 

powiatowy brasławski udekorował srebr- 
nymi krzyżami zasługi Kazimierza Rogal- 
skiego ! Jana Jodynisa orąz brązowym 
krzyżem zasługi Teresę Bukowską, zamie- 
szkałych w Drui i odznaczonych. za pracę 
społeczną na pograniczu polsko-łotew- 
skim. 
-  — Przedwyborczy zjazd OZN. 16 bm. 
odbył się w Brasławiu przedwyborczy 
zjazd działaczy OZN z terenu pow. bra- 
sławskiego, na który przybył przedstawi- 
ciel okręgu wileśskiego i zreferował na 
zjeździe założenie podstawowe OZN oraz 
poinformował © pracach OZN w akcji 
wyborczej do Sejmu. 

— lnspektor szkolny w Brasławiu Piotr 
Piałucha odznaczony został srebrnym 
krzyżem zasługi po raz drugi za zasługi 
na polu pracy społecznej. 

MOAŁONECZAŃSKĄ 

— Zjazd kierowników szkół. 15 bm. od- 

był się w Mołodecznie pod przewodnictwem 

Imspektora szkolnego zjazd kierowników 

szkół z powiatu mołodeczańskiego w obec- 

ności i przy współudziale okręgowego wizy- 

tetora szkół Poźniaka. Na zebraniu, w któ- 

rym wzięło udział 70 osób, uregulowano mię 

dzy inymi następujące sprawy: sprawę za0- 

patrywania szkół w pomoce naukowe, za- 

gadnienie obronności państwą w nauczan'u 
| wychowanin w szkołach powszechnych 
oraz ustalomo plan pracy w dziedzinie oś- 

wiaty pozaszkolnej w. powiecie. 

— Poświęcenie spółdzielni młleczar- 
sklej. 16 bm. odbyło się w Żurewiczach 

uroczyste poświecenie nowego gmachu 

miejscowej spółdzielni mleczarskiej. No- 

wy murowany gmach mleczarni zosłał wy 

budowany przy poparciu Państwowego 

Banku Rolnego i posiada najbardziej no- 

woczesie urzadzenia techniczne. Uroczy- 

słego poświęcenia dokonał ks. Orzełow- 

ski w obecności przedstawicieli władz 

cywilnych, zgromadzonych organizacji 

i łudności. 
PNIESKA 

W ZARZĄDZIE WYZNANIOWEJ GMI 

NY ŻYDOWSKIEJ NIE WSZYSTKO W PO. 

RZĄDKU. Od pewneqo czasu w Pińsku 

uporczywie krążą pogłoski o znacznych 
nadużyciach w miejscowej gminie żydow- 

skiel. Zarząd Gminy posądzany jest o wy 

datkowanie kilkudziesięciu tysięcy złotych 

z kasy szpifała żydowskiego na cele nic 

wspólnego z tą Instytucią nie mające, Jak 

np. na finansowanie akcii wyborczej, któ- 

ra m'ała miejsce przed dwoma laty | przy- 

niosła zwycięstwo stronnictwom bloku le- 

wicowego (Syjoniści, Bund). Ponieważ po- 

głoski o nadużyciach przybrały ostatnio 

| na rozgłosie, sprawą tą zainteresowała 

się prokuratura. 

  

  „warzystwo Przyjaciół Harcerstwa. 

  
  

W. Mikuszowiczach pod Bielskiem odbyło się uroczyste poświęcenie stanicy: 

skiej z udziałem przedstawicieli władz, z wojewodą Grażyńskim na _ czele. S To 

wybudowano koszłem kilkunastu tysięcy złotych, ze składek zebranych pr” chód: 
Na zdjęciu — nowa stanica“ с 2 @ 

nim przygraniczu, 

RADIO 
CZWARTEK, dnia 20 października 1938 e, 

6.57 Pieśń poranna. 7.00 Dziennik poran 

nv. 7.15 Muzyka z płyt. 7.15 Gimnastyka, 

8.60 Audycja dła szkół. 8.10 Program па dzi 

siaj. 8.15 Muzyka poranna. 8.50 Odcinek pro 

zy: „Niewidomy w Gazie" dokończenie frag- 

mentu z książki Aldousa Huxley'a. 9.00 Przer 

wa. 1100-W takt muzyki — audycja dła 
szkół powszechńych. 11.25 Z muzyki fran 

cuskiej. 11.577 Sygnał czasu i hejnał. 12.03 

Audvcia południowa. 13.00 Wiadomości z 

miasta i prowincji. 13.05 Muzyka baletowa 
i operowa. 13.50 „Szybownictwo na Wileń 

szczyźn'e — pogadanka Jana  Chorążego 

14.00 - Przerwa. 1500 Rozmowa  ie- 

chnika z młodzieżą. 15.15 Kłopoty i rady: 

„Nie mam co na siebie włożyć” — dialog. 

15.30 Muzyka popularna. 16:00 Dziennik po 

południowy. 16.05 Wiadomości gospodarcze. 

16.15 Idziemy do kopalni — odczyt dla mło 

dzieży licealnej. 16.35 Koncert solistów. 17.20 

Zasady działania termosu — pogadanka. 

17.30 Recital śpiewaczy Aleksandra Micha- 

łowskiego. 18.00 Sport na wsi. 18.05 Muzy 

ka ludowa. 18.20 Nowe drogi na Wiłeńsz- 

czyźnie — pogadanka. M. Bogusławskiego. 

18.30 O tytułach utworów muzycznych — 

gawęda. 19.00 Koncert rozrywykowy. 20.35 Au 

dvoje informacyjne. 21.00 Jak wielkie są na 

sze kapitały? — odczyt. 21.10 Koncert po- 

pularny w wyk. Orkiestry Rozgłośni Wileń 

skiej pod dyr. W. Szczepańsk'ego. 21.40 „Nie 

pokój miliardera Schumana" — fragment z 

powieści A. Struga p. t. „Miliardv*. 22.08 

Liszt i Wagner* — pog. Michała Józefowi- 

cza z ilustr. z płyt. 23.00 Ostatnie wiadomoś 

ti i komunikaty. 23.05 Koncert muzyki pol 

skiej. 23.55 Zakończenie programu. 

PIATEK, dnia 21 października 1938 roku. 

6.57 Pieśń poranna; 7.00 Dziennik por. 

7.15 Muzyka z płyt; 7.45 Gimnastyka; 8.00 
Audycia dla szkół; 8.10 Program na dzisi 

8.15 Muzyka popularna; 8.50 Czytanki wiej- 

skie: „Ol'wer Twist* — fragment z powieści 

Karola Dickensa; 9.00 Przerwa; 11.00 Ande- 

cja dła szkół; 11.25 Koncert orkiestry man- 

dolinistów „Kaskada“; 11.57 Sygnał rzasy 

i hejnał; 12.03 Audycja południowa: 13.00 
Wiadomości z miasta i prowincji: 13.05 Słyn 

ni soliści; 14.00 Przerwa; 15.00 „Skąd ta 

wrawa, Skąd ten ruch, kto odgadnie ten jest 

zuch" — zagadka dźwiękowa dla młodzieży; 
15.15 Poradnik sportowy; 15.25 Muzyka obia 

dowa w wyk. Małej Orkiestry P R. 1660 

Dziennik popołudniowy; 16.05. Wiadomości 

gospodarcze: 16.15 Rozmowa z chorymi ks, 

kapelana Michała Rękasa; 16.30 Rymy dzie- 
cięce, pieśni narodowe i pieśni żołnierskie 

Karola Szymanowskiego w wyk. Stanisławy 

Korwin-Szymanowskiej; 16.50 Społeczeństw) 

ptaków — pogadanka; 17.00 M'niatury kwar 
telowe w wyk. Kwartetu Smyczkowego: 17.46 

Audycja dła wsi: 1) © wychowie młodego 

konia roboczego — pog. J. Steckiewicza; 

2) Poradn. rolniczy — A. Przegaliński; 3) Mu 

zyka ludowa; 4) O pożyteczne reformy na 
wsi — pog. p. Laguna; 18.25 Wycieczki 1 

spacery — prowadzi FH. Piotrowicz; 18.30 

Teatr Wyobraźni: „Maria* wg poematu A, 

Malczewskiego; 19.30 Koncert rozrywkowy; 

20.35 Audycje informacyjne; 21.00 Chór Pol 

skiego Radia; 21.15 Koncert Symfoniczny z 

Filharmonii Warszawskiej; 22.30 .,Nowe prze 

miany poezji polskiej" — szkic hteracki; 

22.45 Jazz w muzyce operowej; 23.00 Ostat+ 

nie wiadomości i komunikaty; 23.05 Zakoń- 

czenie programu, ; 

  

mmm 
na dogodnych warunkach, ok. 12 ha 
ziemi, zabudowania gospodarcze, dom- 
mieszkalny -— w granicach miasia. 
Dowiedzieč się: majątek Tuskulany 

(Łosiówka) Е 

  

  

Stan'ca harcerska 

    

Stanicę 

  

  

 



CASINO | 
Wspanialy film La Habanera 
W roll głównej genialna artystka i špiewaczka Zarah LEANDER. Piękny nadprogram 

Dramat czystych 
p 

A 
N 

| serc w walce o 

szczęście 

HELIOS | 
(QUAI DE BRUMES) 
i wielka tragiczka Michele 

Najsiękniejszy film, którym 
zachwyca się świat. 
i duma produkcji francuskiej 

W rol gł.: Niezapomn. bohater f, „Towarzysze broni* Jean Gabin 
Morgan Każda scena tego arcyfilmu wzrusza i wywo uje za- 

GEHENNA 
wg Heleny Mniszek. Lidla Wysocka, Benita, Cwiklińska, Zacharewicz, 

Samborski, Łoziński, Fertner, Orwid. KOLOROWY NADPROGRĄM 

LUDZIE ZA MGŁĄ Chluba 

chwyt, Film demoństiuje się z wielkim powodzeniem w Warszawie w ciągu 5-ciu tygodni 
Nadprogram; 

Chrześcijańskie kino 

KOLOROWA atrakcja Disneya I aktualności, Początetek o gdz. 4-ej 

Wzruszający dramat miłosny połskiej produkcji 

ŚWIATOWID] Dziewczyna szuka miłości” 
W rol: gł. najpiękn. para kochanków ekranu polskiego T. Wiszniewska i M. Cybulski 
Uprasza się o przybywanie na początki s.: 4—6—8—10, w niedzielę i święta od godz. 1-e 
  

Dziś pocz. o 4 
„Kino MARS| Geniusze ekranu 

oraz Sessue Hayakawa w 
najnowszym rewelacyjnym 
filmie prod. francuskiej p. t. 

Piękny nadprogram. 

KINO 

Rodziny Koleiowej 

ZNICZ 
Wiwulskiego 2 

Dziś, 

OGNISKO | 

Conrad WEIDT 

оо X EE AN? 

Wielka epopea filmowa 
W rol. gł.: Franciszek Brodniewicz, Jadwiga Smosarska, Conti 

Sielański, Orwid i in“ 

„„Ułan ksiecia Józefa 
Nad program: kolorowe dodatki, Pocz. seansów codziennie o g. 16 

Jadwiga Smosarska i Eugeniusz Bodo 
w najlers7ej polskiej komedii muzycznei 

„CZY LUCYNA TO DZIEWCZYNA“ 
Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. 

ETNA 7 

Numer akt: Km. 159/36. 

Obwieszczenie 
O. LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komorn.k Sądu Grodzkiego w Postawach 
Stanisław Widawski, mający kancelarię w 
Postawach, ul. Pierackiego Nr 26, na pod- 

stawie art. 676 i 679 k. p. c. podaje do pu- 
blicznej wiadomości, że dnia 24 hstopada 

1938 r, o godz. 10 w Sądzie Grodzkim w 

Duniłowiczach odbędzie się sprzedaż w dro 

dze publicznego przetargu należącej do dłuż- 
nika zm. Lecha-Klemensa Jarocińskiego 

nieruchomości: „Krykały”, składającej się z 

473.1606 dziesięcin gruntu z zabudowania- 
mi, położonej w gminie duniłowickiej, po- 
wiatu postawskiego, uregulowanej w księdze 
wieczystej Nr Hip. 526, przechowywanej w 
Wydziale Hipotecznym -Sądu Okręgowego 
w Wilnie. + 

Osoby zamierzające przyjąć udział w li- 
cytacji winne są złożyć komornikowi zezwo- 
lenie Urzędu Wojewódzkiego w Wilnie na 
prawo nabycia tej nieruchomości. 

Nieruchomość oszaco wana została na su 

mę zł 60.000, cena zaś wywołania wynosi 
zł 45.000. 

Przystępujący do przetargu obowiązany 
jest złożyć rękojmię w wysokości zło- 
tych 6.000. 

Rękojmię należy złożyć w gotowiźnie al- 
bo w takich papierach wartościowych bądź 
książeczkach wkładkowych instytucji, w 
których wolno umieszczać fundus.e mało- 
letnich. Papiery wartościowe przyjęte będą 
w wartości trzech czwartych częśc. ceny 
giełdowej. 

Przy licytacji będą zachowane ustawowe 

warunki licytacyjne o ile dodatkowym pub- 
licznym obwieszczeniem nie będą podane do 
wiadomości warumki odmienne. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą 
do licytacji i przysądzenia własności r rzecz 
nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te 
przed rozpoczęciem przetargu nie złożą do- 
wodu, że wniosły powództwo o zwolnienie 
nieruchomości lub jej części od egzekucji 
I że uzyskały postanowienie właściwego są- 
du, nakazujące zawieszenie egzekucji. 

W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed 
licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni 
powszednie od godziny 8 dn 18, akta zaś 
postępowania egzekucyjnego można przeglą- 
dać w Sądzie Grodzkim w Duv'towiczach. 

Dnia 8 października 1938 r. 
Komornik 

Stanisław Widawski. 

RÓŻNE 
WYYTYYYYYYYYWYYY 

Zdrowe drzewka i krzewy owocowe 

zakwalifikowane przez Izbę Rolniczą 

2 poleca 

CENTRALA ZAOPATRZEŃ OGRODNICZYCH 

wł. J. i J. KRYWKO 

Wilno, ul. Zawalna 28 m. 4, tel. 21-48, 

      

NOWOOTWARTA BIBLIOTEKA Teresy 

Łopuszyńskiej — Wilno, ul. Śniadeckich 3 

(róg Mostowej), Beletrystyka w języku pal- 
skim i francuskim Książki dla dzieci i mło- 
dzieży. Nowości powieściowe. 

      
REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

  

Pocz. seans. o 4-ej, w niedz. i św. o Żej. 

  

Numer akt: Km. 65/38. 

Obwieszczenie 
© LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądu Grodzkiego w Postawach 
Stanisław Widawski, mający kancelarię w 
Postawach, ul. Pierackiego Nr 26, na pod- 
stawie art. 676 i 679 k. p. c. podaje do pu- 
blicznej wiadomości, że dnia 24 listopada 
1938 r. o godz. 10 w Sądzie Grodzkim w 
Duniłowiczach odbędzie się sprzedaż w dro- 

dze publicznego przetargu należącej do dłuż- 
nika Lejby Klonera nieruchomości: placu 

z'emi przestrzeni 1368.27 mtr* z zabuc_wa- 
niami w m. Duniłowiczach, przy placu Ryn- 
kowym Nr 3 i 5, pow. postawskiego, uregu- 
lowanej w księdze wieczystej Nr Hip. 8106/B, 
znajdującej się w Wydziale Hipotecznym 
Sądu Okręgowego w Wilnie. 

Osoby zamierzające przyjąć udział w li- 
cytacji winne są złożyć komornikowi zezwo- 
lenie Urzędu Wojewódzkiego w Wilnie na 
prawo nabycia tej nieruchomości. 

Nieruchomość oszacowana została na su- 
mę zł 9.000, cena zaś wywołania wynosi 

zł 6.750. ы 

Przystępujący 'do' przetargu obowiązany 
jest złożyć rękojmię w. wysokości zło- 
tych 900. 

Rękojmię należy złożyć w gotowiźnie al- 
bo w takich papierach wartościowych bądź 
książeczkach wkładkowych instytucji, w 
których wolno umieszczać fundusze mało- 
letnich. Papiery wartościowe przyjęte będą 

w wartości trzech czwartych części ceny 

giełdowej. 

Przy licytacji będą zachowane ustawowe 

warunki licytacyjne o ile dodatkowym pub- 
licznym. obwieszczeniem nie będą podane do 

wiadomości warunki odmienne. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą 

do licytacji i przysądzenia własności na rzecz 
nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te 
przed rozpoczęciem przetargu nie złożą do- 

wodu, że wniosły powództwo o zwolnienie 
nieruchomości lub jej części od egzekucji 
i że uzyskały postanowienie właściwego .są- 

du, nakazujące zawieszenie egzekucji. 
W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed 

licytacją wolno oglądać n'eruchomość w dni 
powszednie od godziny 8 do 18, :kta zaś 
postępowania egzekucyjnego można przeglą- 
dać w Sądzie Grodzkim w. Duniłowiczach. 

Dnia 8 października 1938 r. | 
Komornik 

Stanisław Widawski. 
  

Przetarg 
Zarząd więzienia w Nowogródku ogłasza 

na dzień 29 października 1938 roku na go- 

dzinę 10 przetarg nieograniczony na dostawę 

większej ilości artykułów żywnościowych 

dla potrzeb więzienia. 

Bliższych informacji udziela kancelaria 

więzienia. 

Nowogródek, 

dnia 17 października 1938 r. 
Naczelnik Więzienia 

(—] L Grodzicki 
Podkomisarz S. W. 

„KURIER“ (4606]. 

Jak uni' nąć zarażenia 
katarem, grypą, anginą i t.p. 

W jesieni, kiedy: choroby z przeziębienia 
dają się nam dotkliwie we znaki, warto zas- 
tanowić się nad tym, jak im można zapo- 
b'ec. Niebezpieczeństwo przeniesienia się za- 
razków chorobotwórczych, tzw. „bakteryj” 
istnieją zawsze, zwłaszcza, jeżeli przebywa 
się w większym skupieniu osób np. w szko- 
le, w kinie, w tramwaju, na koncerzie itd. 

Nawet organizm odporny nie zawsze daje 
sobie radę z bakteriami, a organizm mało 

odporny jest doskonałym podłożem dla ich 
rozwoju. Ponieważ furtką, przez którą do 

stają się bakterie do organizmu jest prze- 
ważnie jama ustna i gardło, przeto częste 
dezynfekowanie jamy ustnej Y gardła, ha- 
muje rozwój bakteryj i osłabia ich działa- 
n'e. Częste dezynfekowanie jamy ustnej us- 
kuteczniać można przez zażywanie pastylek 
„Anacot”. Są to białe pastylki o miłym sma- 
ku, które rozpuszczają się powoli w jamie 
ustnej, rozwijając swoje deźżynfekujące dzia 
łanie w sposób skuteczny i miły. Pastylki 
„Anacot* powinno się mieć stale przy sobie, 
zwłaszcza w porze jesiennej szarugi, kiedy 
w powietrzu unoszą się mil'ardy bakteryj, 
tych mikroskopijnych stworzonek, które 
przedstawiają tak groźne niebezpieczeństwo 
dla każdego. 

  

АНО Ari 
Dobra, czysta cera jest pierwszym 

krokiem do piękności. 

Preparaty kosme'vczne 

L ; / 7 t4 L | 

są znane ze swej doskonałości. 

K'óra z pań pragnie się nauczyć do. 

mowego sposobu . stosowania kosme- 

tyków Elizabeth Arden London, — po- 
winna się zwrócić do poradni firmy 

J. Prużan 
Wilno, 

Mickiewicza 15, tel. 4-82. 
Sprzedaż wg cennika fabrycznego 

LAK VIASAT 

  

Do „Kurjera Wileńskiego* 

NEKROLOGI, 
OGŁOSZENIA 

i WSZELKIE KOMUNIKATY 
po cenach bardzo tanich | na wa: 
runkach spec. ulgowych przyjmuje 

Biuro Ogłoszeń 

4 (olaa Grabowskiego 
w Wilnie, Garbarska 1, tel, 82 

Kosztorysy na żądanie, 

     

"a. GRUZLICA 
PŁUC 

jest nieubłagana i corocznie, nie robiąc róż- 

nicy dla płci, wieku i stanu pociąga bardzo 
wiele ofiar. Przy zwalczańiu chorób płuc- 

nych, bronchitu, grypy» Uporczywego mę- 

czącego kaszlu i t. p. stosują p. p. Lekarze 

„Balsam Trikolan — Age“ 
który ułatwiając wydzielanie się plwociny, 
usuwa kaszel, wzmacnia organizm i samo- 

poczucie chorego. Sprzedają apteki, 

  

AA
A)
 

Kino-Teatr „PAN“ 2 
w Baranowiczach 

ul. Prezydenta Mošcickiego 14 

Najlepsza komedia króla humoru 

HAROLDA LLOYDA 

„Osiroin o Profesorze"   į Nadprogram: Dodatek kolorowy i PAT 
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVYVYVYYYYYYVYYY 

CENA PRENUMERATY 

— sę ' ' 

GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Aaaa AA AAA AAA Ananas   

Sygnatura: Km. 116/38 i Km. 281/34 r. 

O»wieszczenie 
O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądu Grodzkiego w Głębokiem 
rewiru Głębokie inż. Józef Skowroński, ma- 

jący kancelarię w Głębokiem, ul. Łomżyńska. 
Nr 61 na podstawie art. 676 i 679 k. p. c. 
podoje do publicznej wiadomości, że dnią 
5 grudnia 1938 r. o godz 10 w Sądzie Grodz 
kim Głębokie odbędzie się sprzedaż w dro 
dze publicznego przetargu należącej do dłuż- 
nika Władysława Brzostowskiego nierucho 
mości: folw. Psuja, gm. prozorockiej, pow. 
dziśnieńskiego, z przeznaczenia gospodarst- 
wo rolne, obszarem około 136 ha 4538 mtr 

kwadr., posiadającej urządzoną księgę hipo- 
teczną Nr Hip. 3745/B w Wydziale Hipotecz- 
nym Sądu Okręgowego w Wilnie. 

Przystępujący do przetargu obowiązany 
będzie przedłożyć zezwolenie Urzędu Woje- 
wódzkiego w Wilnie na prawo nabycia n.e- 
ruchomości w myśl Rozporządzenia Minist- 
ra Spraw Wewnętrznych, z dn. 22 stycznią 
1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 12, poz. 84 8 1). 

Nieruchomość oszacowana została na su- 
mę zł 16.000, cena zaś wywołania wynosi zł 
12.000. 

Przystępujący do przetargu obowiązany 
jest złożyć rękojmię w wysokości zł 1600. 

Rękojmię należy złożyć w gotowiźn » 
albo w takich papierach wartościowych bądź 
ksiąžeczkach wkladkowych instytucyj, w któ 
rych wolno umieszczać fundusze małolet- 
nich. Papiery wartościowe przyjęte będą 
w wartości trzech czwartych części ceny 
giełdowej. 

Przy licytacji będą zachowane ustawowe 
warunki licytacyjne, o ile dodatkowym pub- 
licznym obwieszczeniem nie będą podane do 
wiadomości warunki odmieane. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszko- 
dą do licytacji i przysądzenia własności na 

rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby 
te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą 

dowodu, że wniosły powództwo o zwolnie- 
nie nieruchomości lub jej części od egze- 
kucji, i że uzyskały postanowienie właści- 

wego sądu, nakazujące zawieszenie egzeku- 

cji. 
W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed 

licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni 

powszednie od godziny 8 do 18, akta zaś 
postępowania egzekucyjnego można prze- 

glądać w Sadzie Grodzkim w Głębokiem, ul. 

Radziwiłłowska. 
Dnia 17 października 1938 r. > 

Komornik 
(—) Inż. J. Skowroński. 
  

  

Numer akt: Km. 232/38 r. 

Obwieszczenie 
Q LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądu Grodzkiego w Głębokiem 
rewiru Głębokie inż. Józef Skowroński, ma- 

jący kancelarię w Głębokiem, ul. Łomżyńska 
Nr 61 na podstawie art. 676 i 679 k. p. c. 
podoje do publicznej wiadomości, że dnia 
5 grudnia 1938 r. o godz. 10 w Sądzie Grodz- 
kim Głębokie odbędzie się sprzedaż w dro 
dze publicznego przetargu należącej do dłuż- 
nika Jana Janusza nieruchomości wydzie 
lonej na mocy art. 669 K. P. C., z folwarku 
Łydnica, gm. hołubickiej, pow. dziśnieńskie- 

go, składającej się z 25 ha 7400 mtr kwadr. 
z zabudowaniami, niehipotekowanej. 

Przystępujący do przetargu obowiązany 
będzie przedłożyć zezwolenie Urzędu Woje- 
wódzkiego w Wilnie na prawo nabycia nie- 
ruchomości w myśl Rozporządzenia Min'st- 
ra Spraw Wewnętrznych, z dn. 22 stycznia 
1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 12, poz. 84 8 1). 

Nieruchomość oszącowana została na sn- 
mę zł 6290, cena zaś wywołania wynosi zł 
4717 gr 50. 

Przystępujący do przetargu obowiązany 

jest złożyć rękojmię w wysokości 629. 

Rękojmię należy złożyć w gotowiźnie 
albo w takich papierach wartościowych bądź 
książeczkach wkładowych instytucyj, w któ 
rych wolno umieszczać fundusze małolet- 
nich. Papiery wartościowe przyjęte będą 

w wartości trzech czwartych części ceny 
giełdowej. 

Przy licytacji będą zachowane ustawowe 
warunki licytacyjne, o ile w dodatkowym pu 

blicznym obwieszczeniu nie będą podane do 
wiadomości warunki odmicnne. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszko- 

dą do licytacji i przesądzenia własności na 
rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby 
te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą 
dowodu, że wniosły powództwo o zwołnie 
nie nieruchomości lub jej części od egze- 
kucji, że uzyskały postanowienie właściwego 
sądu. nakazujące zawieszenie egzekucji. 

W ciągu ostątnich dwóch tygodni przed 
licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni 

powszednie od godziny 8 do 18, akta zaś po- 
stępowania egzekucyjnego można przeglądać 
w Sądzie Grodzkim w Głębokiem, ul. Ra- 
dziwiłłowska. 

Dnia 17 października 1938 r. 
Komornik 

(-] Inż. J. Skowroński. 

„KAAAAAAAAŁĄ 

LOKALE 
POKÓJ z wygodami do wynajęcia dla 

pani. Adres: Beliny 16—12. Oglądać w go- 

dzinach od 16 do 18. 

    

"Nauka i Wychowanie 

  

LEKCJI w zakr. gimnazjum i liceum u- 
dzielam. Wszystkie przedmioty. Języki ob- 
ce, 10 zł miesięcznie. Zgłoszenia dla A. Z. w 
admin. „Kur. Wil,   
CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr.. w tekście 60 gr., 

ААААЛАААЛАЛА ЛА ЛАЛА З АЛАЛАЬАЬ 

EKARZE 
WYYYYVYVYSYYYTI 

DR MED. JANINA р 
Piotrowicz Jurczenkowa 

ordynator szpitala Sawicz. | 

  

ini 

  

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

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 1 

  

DOKTOR 

Bilumowicz 
choroby weneryczne skórne i mowzopłeiowć 
ul. Wielka 21, tel. 921. Przyjmuje od godz. 

9—13 į 3—8. 

  

DOKTOR MED. 

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

ой 8—1 1 оё 3- - 

  

DOKTOR 

Zeldowicz 
Choroby skórne, wenervczne, syfilis, narzą*. 
dów moczowych. od godz © -1 i 5—8 w. 

powrócił 

DOKTOR | 

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

Wileńska Nr 28 m. 3. tel. 277. ° 1 

  

  

DOKTÓR. MEDYCYNY 

Cymbier 
Choroby weneryczne, syfilis, skórne 

i moczopłciowe 

POWRÓCIŁ 

ul. Miekiewicza 12 (róg Tatarskiej), tel. 15 64, 

Przyjmuje od g. 8—2 i 5—8. 

  

LEKARZ - DENTYSTA į 

"Irena Ižvcka-Hermanowa | 
ю przeprowadziła się na ul. Garbarską Nr 3. 

Przyjmuje w godz. od'4 do 6. 

AKUSZERKI 

    

ARUSZERKA 

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

— ul. Jakuba Jasińskiego la—3%, róg ul 
3-gc Maja obok Sądu. 

  

AKUSZERKA 

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

AKUSZERKA 

Brzezina 
UL masaż leczniczy | elektryzacjn 

ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 
Grodz* 

  

A
D
N
E
 

AKUSZERKA 

Zofia M»iewsk--Kubińska 
z długoletnią praktyką 
przyjmuje codziennie 

ul. Połocka Nr 1 m. 2. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

Kupno i sprzedaż 
-"wwTYVYTYYYYYYTY 779 | 

OKAZYJNIE sprzedam 4 domki drewnia 

ne (10 mieszkań, 800 sążni ziemi). ul. Bo- > 

brujska 20—8. | 
OM A cr] # 

    

2 PLACE do sprzedania. Dow. się: Zawał В 
na 66 m. 9 od 2—. 

  

SPRZEDAJE SIĘ działka ziemi'3400 mtr” 
z sadem pięknie położona. Zarzecze, zauło 

Ponomarski Nr 2. ! 

' 
АААААААЛАЛААААААЛААЙ 

PRACA 
эу AYYYYTTTYTYYYYYYY | 

BIURO POŚREDNICTWA PRACY dla 
Kobiet, Pol. Kat. T-wo Op. nad Dziewczę” > 
tami poleca: Nauczycielki, wychowawczynie 
bony, pielęgniarki, krawcowe, ekspedientki 

ip. oraz służbę domową i pensjonatową 

wszelkiego rodzaju. Gimnazjalna 4. Czynni) 

od g. 10—3. 

z DOBRYMI świadectwami kucharka ) 

gospodyni poszukuje posady w mieście lub 
na wyjazd. Adres: zaułek Batorego Nz 13—3: 

aj A Sa 

  

    

CHRZEŚCIJAŃSKA firma poszukuje agen“| 

tów do sprzedaży narzędzi domowo-rolnie 

czych po wsiach. Wysoki zarobek zapew* 

niony. Zgłoszenia: Lwów 23, skrytka 5. 

  

PANNA z siedmioklasowym wykształce 
niem posiadająca praktykę nauczycielską I 
wychowawczą poszukuje pracy. Zgłoszenia 
pód „Krysia *. 

„KBABAŁ O AA AAA AAAABAKAAAAAAGKAAAAAAABAS 

BARANOWICKIE | 
? 

FVVYVYVYVVVYVVYVYVYVYVVVYVVVYYVYYYYVYVYVYI 

UNIEWAŽNIA SIĘ zagubioną ksiąžeczkę 
oszczędnošciową Komunalnej Kasy Oszczę- 
dnošci w Baranowiczach Nr 584, wystawioną 
na okaziciela. 

  

OKAZYJNIE do sprzedania palma duża 
lalania oraz fikus duży. Sprzedaje się rów* 
nież psa „wiłka”. Baranowicze, ul. Staszie 

ca Nr 15. 

  SE 

Oddziały: Nowogródek, Bazyliańska 35, tel. 169; 
Lida, ul. Zamkowa 4/7, tel. 73; Baranowicze, 
Wileńska 42, tel. 96; Brześć n/B., ul. Pierac- 
kiego 19, tel. 224; Pińsk, Dominikańska 40. 

Przedstawicielstwa: Kleck, Nieśwież, Słonim, 
Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Grod- 
„no — 3 Maja.6, Suwałki — Emili Plater 44, 
'Równe—3 Maja 13, Wołkowysk—Brzeska 9/1 

Konto P.K.O. 700.312. Konto rozrach, 1, Wilno 1 

Centrala. 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. 

= - 

Wydawnictwo „Kurjer Wileūski“ Sp. z 0. 0, 

   

miesięcznie: z odnoszeniem do 

domu w kraju —3 zł., za grani- 
cą 6 zł, z odbiorem w admini- 

stracji zł, 2,50, na wsi, w miej- 
scowościach, gdzie nie ma urzędu 

pocztowego ani agencji zł. 2.50 

urskiego 4, tel 3-40 tłocz. u E Kotlarewskiego, Wileńska Il 

30 gr, drobne 10 gr za wyraz, Najmuiesze ogłoszenie drobne liczyiny za 10 stów. Wyrazy 
tłustym drukiem liczymy podwójnie. Zastrzeżeń miejsca dla „drobnych* nie przyjmujemy 
Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko od Administracji. Kronika | 
redakc. i komunikaty 60gr za wiersz jednoszpaltowy. Do tych cen dolicza się za ogłosze” j 
nia cyfrowe tabelaryczne 50%. Układ ogłoszeń w tekście 5-iamwy, za tekstem 10-lamowy 
Za treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega 
sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń "niejsca. Ogłosze* 

nia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 + 17 — 20. 

Redaktor odp. Zbigniew Cieślik 

za tekstem | 

 


