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Upadek Kanton 
Europa, zajęta własnymi kłopota- 

mi; prawie nie zauważyła, jak doko- 
nany 12 października w zatoce Bias 

desant japoński, już 21 października 

osiągnął swój cel, powodując upadek 
stolicy Chin południowych — Kan- 

tonu. 

Tymczasem to nie zauważone 
przez Europę i naogół niespodziewa- 

ne zwycięstwo Japończyków posiada 
wyjątkowo doniosłe znaczenie, zaró- 
wno dla dalszych losów wojny japoń- 
sko-chińskiej, jak i dla przyszłego u- 
kładu sił politycznych na świecie. 

Kanton kolebka współczes- 

nych Chin narodowych Czang Kai 

Szeka — od chwili zajęcia przez Ja- 

pończyków, Szanghaju w ub. r., stał 

się głównym i prawie jedynym 

punktem  zaopatrzeniowym armii 

chińskiej w broń i inny niezbędny 

sprzęt wojenny z zewnątrz. Przez ten 

punkt Czang Kai Szek komunikował 

się bez większych przeszkód ze świa- 

tem zewnętrznym, otrzymując syste- 

matyczną pomoc, która mu w du- 

żym stopniu umożliwiała skuteczną 

organizację opóru przeciwko najaz- 

dowi japońskiemu w Chinach środ- 

kowych. Oprócz tego w Kantonie, ja- 

ko największym niezajętym przez Ja- 

pończyków mieście odbywała się go- 

rączkowa praca gospodarczo - mili- 

tarna frontu chińskiego. 

Tutaj bowiem doskonalono stare 
I budowano nowe szkoły wojskowe, 
przygotowywano kadry oficerskie, 

szkolono kierowników wałk party- 

zanckich, personel służby sanitarnej, 

propagandzistów itd. itd. Słowem, 

Kanton przekształcono w jedną dużą 

fabrykę, udzielającą różnego rodzaju 

pomocy walczącemu o swą wolność i 

niezależność narodowi chińskiemu. 

Zajęcie tak ważnego ośrodka wal- 

czących Chin przez Japończyków, Si- 

łą rzeczy, osłabi zdolność obronną 

Republiki Chińskiej, . jednocześnie 

zwiększając szanse zwycięstwa Japo- 

nii. Walcząca bowiem od szeregu mie 

sięcy pod Hankou armia chińska, od- 

cięta od tak ważnej bazy zaopatrze- 

niowej, nie będzie mogła długo sta- 

wiać oporu nacierającym na pr 

japońskim i jeżeli nie skapituluje ca 

kowicie, to w każdym bądź razie cof- 

nie się jeszcze dalej w głąb kraju, 

gdzie zorganizowanie oporu bez po- 

mocy płynącej z Kantonu będzie pra- 

wie że niemożliwe. 

W tym stanie rzeczy szybkie za- 

jęcie Kantonu może umożliwić znaj- 

dującej się u kresu sił Japonii unik- 

nięcie drugiej, nader niebezpiecznej, 

kampanii zimowej i rychłe zakończe- 

nie przeciągającej się wojny w Chi- 
nach. A to, rzecz prosta, nie pozosta- 

łoby bez wpływu -na kształtowanie 

się stosunków politycznych w Świe- 

cie. 

W wyniku bowiem zakończenia 

wojny chińskiej triumfująca Japonia 

niezwłocznie postawiłaby na porzą- 

dek dzienny uregulowanie interesów 

wszystkich mocarstw na kontynen- 

cie azjatyckim na nowych zasadach, 

wynikających z doktryny japońskie- 

Bo militaryzmu: „Azja dla Azjatów 

Pod hegemonią państwa wschodzą 

cego słońca*, 

I jest rzeczą bardzo prawdopodob 
ną, że w dzisiejszej międzynarodowej 
sytuacji politycznej, kiedy jesteśmy 
Świadkami niemocy najbardziej na 
kontynencie azjatyckim zaintereso- 

wanych wielkich mocarstw jak An- 
glia, Rosja Sowiecka i Francja — Ja- 
ponia osiągnie bez większego trudu 
realizację swych planów imperialis 
tycznych. 

Bo i któż mógłby, konkretnie 
rzecz biorąc, jej dążeniom realnie dzi 
slaj przeciwstawić się? Wypadki os- 
tatnich tygodni w Europie central- 
nej dobitnie mówią, że nikt. 

Zet. 

  

HONGKONG, (Pat). Według informacji telegraficznych Z Kanto- 

nu, wojska japońskie wkroczyły do stolicy Chin Południowych — Kan- 

tonu w piątek o godz. 14.30 według czasu miejscowego ($+ 12.40). 

TOKIO, (Pat). Prowincjonalne | municypalne władze chińskie opuściły Wczo- 

raj Kanton. 

Dowódca armil kanfońskiej Hsito został podobno zabity, a dowódca 151 chiń 
skiej dywizji Yen Tang jest rzekomo ranny. 

SZANGHAJ, (Pat). Szybki upadek Kanfonu wzbudził wielkie zdziwienie w 

futejszych kołach politycznych, ponieważ wiadomem było, że w okolicach Kantonu 

skoncentrowano znaczną ilość wojsk chińskich oraz milicji, pochodzącej z prowin- 

cji Kwantung. 

Jak się okazuje wojska fe nie wzięły wcale udziału w walkach lub stawiały 

nieznaczny tylko opór. W Szanghaju krąży szereg pogłosek na. temat niespodziewa- 

nego upadku Kanfonu. 

Między innymi twierdzą, że W. BRYTANIA WYWARŁA NA WŁADZE KWAN- 

TUŃSKIE NACISK W KIERUNKU PRZENIESIENIA LINII OBRONNYCH POZA KAN- 
TON, a to celem ochronienia zagranicznych koncesyj. 
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Japończycy 5 МЙ na odległość Strzała od Hanko 
HONG - KONG, (Pat). Czang Kai | R6wniež na wschód i południe od 

Szek opuścił Hankou, udając się do | Hankou, wojska chińskie porzuciły 
Czangsza, miejscowości odległej o 91 | swe pozycje na odcinkach Tsungy- 
klm. na południowy zachód od Han- | angi Pingkiang kou. Pani Czang Kai Szek wyjechała 
rzekomo do Czungking, nowej stolicy 
Czeczuanu. 

TOKIO, (Pat). Wojska chińskie, 
broniące Hankou, cofnęły się na eałej 
linii. Chińczycy rzekomo cofają się ku 
Hankou, opuszczając miejscowości 
Mezeng, Sungfau i Chokoczen. Mias- 
ta te stanowiły punkty oporu chińs- 
ia Šis obronneį w prowinejį Hu- 
poch w odległości 50 mił 
wschód od Hankou. e 

TOKIO, (Pat). Według wiadomoś- 
ci z frontu Hankou, japońskie okręty wojenne, które posuwają się w górę 
rzeki Yangtse, minęły Huangczeu, po łożone w odległości około 30 klm. od Hankou, i znajdują się obecnie na 
odległość strzału od tego wielki 
miasta Chin Środkowych. A 

TOKIO, (Pat). Age 
nosi: Z otrzyma 

HANKOU, (Pat). Ewakuacja miasta Han. 

kou postępuje naprzód w szybkim tempie. 
Przede wszystkim wywożeni są ranni. 

Chińska Ajencja Telegraficzna zawiesl- 

BERLIN, (Pat). „Voelkischer Beobach- 

ter" w artykule pt- „Zbrojenia w imię po 

koju“ stwierdza, że W prasie angielskiej 

! przemėwieniach ministrów brytyjskich 

kładziony jest w ostatnich czasach wyraź- 

ny nacisk na konieczność dozbrojenia W. 

Brytanii. 

Zachodzi jednak pytanie czy potężny 

wysiłek w dziedzinie zbrojeń W. Brytanii, 

którego świadkiem jest cały świat ma wy- 

łącznie na celu utrzymanie pokoju. Ostat 

rio bowiem zbrojenia brytyjskie przybie- 

rają rozmiar przekraczający wymogi za- 

bezpieczenia państwa wyspiarskiego i nie 

mogą pozostać bez wpływu na mocarst- 

wa, przeciwko którym wymierzone jest 

ostrze zbrojeń brytyjskich. 

ь B Domei do- ! zymanych ostatnio ze ś kowo > chińskiego frontu ss ci wynika, že opór chiński załamał się ostatecznie zarówno nad Yangtse jak i na półnoe od Hankou. da kie loty zwiadowcze stwierdziły. że z mecie tych eofa się w popłochu w ierunku Hankou przeszło mili 
nierzy chińskich. =.   

ETEN ir a ZCRZZZ ERC. 

Qrganizacje na Rusi Podkarpackiej 
wystosowały petycje do Pana Prezydenta R- P., Horthy'ego 

Mussoliniego i Hitlera 

UŻHOROD, (Pat). Odwlekanie decyzji umożliwiających zubożałej w 
ciągu ostatnich 20 lat ludności powrót do warunków, W których mogłaby | 

się swobodnie rozwijać, spowodowało inicjatywę organizacyj Rusi Pod- 

karpackiej upomnienia się o należne prawa na terenie międzynarodowym 
W dniu wczorajszym w Użhorodzie szereg organizacyj wystosowało tele- 

gramy do premiera Mussoliniego, kanclerza Hitlera; Prezydenta Moś- 

ciekiego i regenta Horthy'ego w których żądają sprawiedłiwości dla 
Rusi Podkarpackiej, DOMAGAJĄC SIĘ PRAWA SAMOSTANOWIENIA 

Mowa Ojca ŚW. 
w obronie prześladowanego chrześcijaństwa 

czy j zdarzeń dziejowych. Doświad- 
czenie to pozwala mu stwierdzić, że 

wielkie sprawy kierowane są nie ręką 

ludzi, lecz rękami Boga. Ze szczegól- 

nym naciskiem oświadczył Papież, iż 

jest kłamstwem: przypisywanie mu 

polityki innej, niż ta, która ma wyłą- 

cznie na celu chwałę Bożą i dobro 

dusz. Papież prowadzi tylko jedną 

politykę, której nic nie zdoła zmie- 

nić. Jest to polityka zmierzająca do 

dobra ogółu i Ojciec św. nadal będzie 
ją prowadzić do końca życia. 

„Osservatore Romano* ogłasza mo- 

wę, wygłoszoną przez Papieża do u- 

czestników Kongresu Archeologii 

Chrześcijańskiej. W mowie tej Pa- 

pież poruszył m. in. sprawę prześla- 

dowań wywołujących szczere współ- 

czucie Ojca św. jakim obecnie ulega 

chrześcijaństwo. 
0 

Ojciec św. nie patrzy jednak w 

przyszłość z pesymizmem. 

Papież oświadczył, że podczas swe 

długiego życia widział wiele rze- 

CITA DEL VATICANO, „mo 

go 

"Ismo nie Jest dałowane naprzód 

WILNO, sobota 22 października 1938 r. 

RJER WILEŃIK 
dzki, Grodzieński, Suwalski 

Cena 15 ar 

  

„Poleski I Wolyfiski 

  

u  |Nowe propozycjePragi 
również nie zadowolą Węgrów 

BUDAPESZT, (Pat). Jak oświadczają z kół dobrze poinformowa 
nych, rząd nie otrzymał do tej pory noty czeskosłowackiej, zawierającej 
nowe propozycje co do ustępstw terytorialnych na rzecz Węgier, jednakże 

nowe warunki czeskosłowackie są tu już w grubszych zarysach znane. 

Przewidują one jakoby odstąpienie Węgrom większych terytoriów 
niż to proponowano dotychczas, jednakże w kołach politycznych panuje 
przekonanie, że i nowe warunki czeskie nie mogą być przyjęte. 

Poseł słowacki u min. Becka 
WARSZAWA, (Pat). Minister Spr. | 

Zagranicznych p. Józet Beck przy- 
jął posła Karola Sidora, z którym od- 

był dłuższą konferencję. 
WARSZAWA, (Pat). We wczes- 

nych godzinach popołudniowych po 
seł K. Sidor opuścił Warszawę udając 
się samolotem do Bratisławy. 

| ła wydawanie biuletynów, dzieńniki prze 
stały wychodzić. Wskutek braku węgla 
praca w fabrykach została ograniczona. 

Chiński komunikat wojenny  fwierdzi, 
że Chińczycy zajęli ponownie miasto Sa- 
wo na południowo-wschodnim krańcu pro 
wincji Honan a północnym brzegu Jang 

BRATYSŁAWA, (Pat). O ogodz. 16 

pos. Sidor powrócił samolotem z 

„Warszawy do Bratysławy. Na lotnis- 

ku w Bratysławie powitali go przed- 

stawiciele słowackich kół politycz- 

nych, wobec których oświadczył, że 

Starał się zaznajomić polskich mę- 

żów stanu z postulatami Słowacji ż 
ma nadzieję, że jego misja zostanie 
uwieńczona pomyślnym wynikiem. 

Dyr. Łubieński 
u premiera Węgier 
BUDAPESZT, (Pat). Dyr. Łubień- 

ski w towarzystwie posła R. P. Or- 
łowskiego odbył wczoraj po południu 
ponowną konferencję z premierem 

Imredy i ministrem Kanya.   fse Japończycy przybliżyli stę do Hankou 
na odległość 90 km. 

|| RZYM, (Pat). „Giornale d'ltalia", ko- 
| mentując mowę min. Hoare, który podkre 

ślał właściwości współpracy państw de- 

mokratycznych z państwami totalnymi, 

oraz zaznaczył, że zbrojenia angielskie 

mają charakter pokojowy I defenzywny, 

pisze, że nowe zbrojenia Anglii, Francji I 

Stanów Zjednoczonych podjęte zostały 

bezpośrednio po konferencji monachij- 
skiej, podczas której Hitler oświadczył, 
że zaspokojone zostały wszystkie postula 
ty feryforialne Niemiec w Europie. 

Dlatego feż — zdaniem p. Gaydy zbro 
jenia Anglii, Francji i Stanów Zjednoczo- 

nych mogą przedstawiać się zagadkowo. 
Podjęciu zbrojeń przez państwa demokra- I 

tyczne łowarzyszy ożywienie działalnoś | 

Manifest Kar 

przez rząd Karpato-Ruski kopalń soli w 

NOWY JORK, (Pat). „New Jork Times”, 

powołując się na waszyngtońskie koła 

rządowe podaje, że ministerstwo marynar 

ki powzięło decyzję co do rozbudowy 

baz morskich i lotniczych na wyspach Ha- 

wajskich, na Alasce i w Portorico. Porł w 

Honolulu, który dziś już należy do naj- 

SOFIA, (Pat). Donoszą z Aten, iż 
specjalna delegacja, reprezentująca 
wszystkie organizacje mieszkańców 
Cypru, przybyła aby wręczyć posło- 
wi angielskiemu w Grecji memoriał, 
zaadresowany do premiera Chamber-   

Dyr. Łubieński dziś rano odjedzie 

do Warszawy. 

Przed nową licytacją zbrojeń Europy?. 
05 Rzym - Berlin zaniepokojona nowymi zbrojeniami demokracyj 

ci parfii wojennych tychże państw. Stron 
nictwa te poniósłszy porażkę w sprawie 
hiszpańskiej I sudeckiej, pragną obecnie 
odegrać się. 

* 

LONDYN, (Pat). Minister spraw wewnę- 
trznych sir Samuel Hoare wygłosił wczoraj 
w Clacłon On Sea, przemówienie, w któ 

rym podkreślił konieczność zbrojeń bry 
tyjskich. 

mWierzę w intencje pokojowe kan- 
clerza Hitlera — oświadczył sir Samuel 
Hoare — niemniej jednak w warunkach 
w których żyjemy jestem zwolennikiem 
dewizy kanclerza Hitlera: jesteśmy zaw- 
sze usposobieni pokojowo, lecz w każ- 
dej chwili gotowi do obrony”, 

patorusinów 

  

UŻHOROD, (Pat). Rada narodowa w Użhorodzie ogłosiła manifest do na- 

rodu Karpato-Ruskiego, wysuwając m. in. 1) żądanie definitywnego załatwienia 
granicy między Rusią a Słowacją, 2) wyznaczenia na wszystkie stanowiska urzędo- 
we Karpato-Rusinów, 3) rewizję obywatelstwa nadanego po r. 1919, 4) przejęcie 

Slatyńskich Dołach, oraz Innego majątku 
państwowego, 5) likwidacji wszystkich szkół czeskich. 

Bazy morskie i lotnicze 
na Hawalach, Alasce i w Portor'co 

silniej ufortyfikowanych portów  wojen- 
nych, ma być jeszcze bardziej wzmochio- 
ny. Poza tym projektowana jest budowa 
lotniska wojskowego w St. Juan (Porto- 
rico) i lotniska i porłu na w 
diak na Alasce, RAA 

Mieszkańcy Cypru żądają 
prawa samostanowienia 

aby przyłączyć się do Grecji 
laina, domagający się dla mieszkań- 

ców Cypru swobodnego samostano- 

wienia o swej przynależności paūst- 

  

łączenie się do Grecji. 
| wowej, któreby im pozwoliło na przy 

 



„KURIER” [4608] 

300.000 osób ubiegało sie 
o medale i krzyże Niepodległości 

WARSZAWA, (Pat). Komitet Krzy- | sfało zakończone z dniem 3% czerwca | uzupełnień do dawnych, lub odwołań o wyż 
ża i Medalu Niepodległości nadsyła | 1938 reku. 
następujący komunikat: 

Dekret Prezydenta R. P. wznawia 
nadawanie Krzyża i Medalu: Niepod- 

powstańczą na Śląsku Cieszyńskim za 
Olzą. Wnioski mogą być zgłaszane 
najpóźniej do dnia 31 stycznia 1939 r. 

Jednocześnie Komitet wyjaśnia, jż 
wszystkie inne wnioski nadesłane de 

dnia 31 grudnia 1937 r. rozpatrzył, a 
nadawanie edznaezeń, zgodnie z roz- 
porządzeniem Prezydenta R. P. 
Krzyżu i Medalu Niepodległości, żo- 

  

ległości wyłącznie za ostatnią akeję | pia są większe zasługi. 
| mym zbadaniu przedstawionych wnio | 

i 

| szy stopień odznaczenia jest bezcelowe, głyż: 

materiały te już nie mogą być rozpatrywa 

zostały uznane za kwalifikujące się | ne. Wyjątek stanowi powstanie za Olzą. 
do odznaczeń, gdyż cechą wyróżnie- 2) Komitet nie może informować o mo- 

Po sumicn- | tywaci nadania, lub odmowy. 

2) Komitet nie udziela irformacji o ren- 

tach, zaopatrzeniach itp., jak również n'e 

Nie wszystkie nadesłane wnioski 

sków w liczbie ok. 300000 Komitet 
| uznał za słuszne nadanie ok. 1.666 | wydaje: zaświadczeń. o służbie: niepodległaś- 

ciowej. 

4) Wobec ogromnej ilości wniosków, wy- 

noszących dziesiątki tysięcy aktów, które 

, wpłynęły w obecnym roku, Komitet nie bę- 

| dzie mógł odpowiadać na nadsyłane do hiu 
| ra zapytania: co najmniej| w ciągu kiłku mie: 

sięcy. 

krzyży z mieczami, ok. 35.000 krzyży 
i ok. 51.000 medali, razem około 
88.000 odznaczeń. 

* 

Poza tym Komitet wyjašnia: 
1) Nadsylanie obecnie nowych wniosków, 

  

Nowa czeska konstytucja 
uwzględni m. in. ograniczenie działalności 

stronnictw politycznych 
PRAGA, (Pat). Ustanowiona nie- 

dawno komisja prawników, której za 
daniem było opracowanie projektów 
ustawodawczych, mających usankejo 
nować prawnie nową sytuację Cze- 
chosłowacji, zakończyła pierwszy 
wstępny etap swojej pracv, ustalając 
zasadnicze punkty projektu nowej 
konstytueji. ; 

Jak słychać, projekt ten opraco- 
wany przy współudziale komitetw 
przewódców stronnictw b. koalicji 

rządowej przewiduje: m. in. zrewido- 
wanie dotychczasowych postanowień 
o prawach obywatelskich, o sądowni- 
ctwie, jak również konieczną zmianę 
ordynacji wyborczej. 

Poza daleko idącymi zmianami w 
dziedzinie ustroju prawnego, oczeki- 

+ wać należy szerokich modyfikacji w 
dziedzinie administracji publicznej, 
jak i głęhokich przeobrażeń wewnętrz 
nych w życiu politycznym. 

W dziedzinie administracji prze- 
kształcenia obejmować będą przede 
wszystkim znaczną redukcję cyfrową 
struktury budżetowej państwa. Nowy 
preliminarz budżetowy uwzględniać 

będzie niewątpliwie spadek zdolności 
podatkowej, jaki nastąpił w wyniku 
ostatnich wydarzeń, tak jż poza likwi- 

dacją budżetu nadzwyczajnego, przez 
naczonego do finansowania wydat- 
ków, związanych ze specjalnymi za- 

W 

  

NOWY JORK, (Pat). Zapas złota zgro- 
madzony przez skarb Stanów Zjednocza- 
nych wyniósł na dzień 18 października 14 

Stuletni spór terytorialny 
- BUENOS AIRES, (Pat). Na ręce prezy- 

denia Argentyny nadszedł telegram tym 
czasowego prezydenta Ekwadoru dr Ma- 
nuel Maria Borrero, w którym ten prosi o 
interwencję w sprawie załatwienia sporu 
pomiędzy Exwadorem i Peru, trwającego 
już niemal od słu lat, a dotyczącego gra- 
nic pomiędzy obydwoma państwami. 

Tęlegramy: fej samej treści przesłał 
łymczasowy prezydent Ekwadoru również 
do prezydentów Brazylii, Chili, Urugwaju 
i Słarów Zjednoczonych, jako do człan- 
ków specjalnej komisji, która w myśl trak 
lafu pokojowego, zawartego pomiędzy 

„Kampan'a ;rzedwyborcza“ po meksykańsku 
BUENQOS AIRES, (Patj. Donoszą fu z | prawdziwą walkę ze zwolennikami: kandy 

Meksyku, ża w miejscowości Chilipec, 
zwolennicy kandydatury Trujillo  Gurria 
na gułsernałora stanu Tabasco stoczyli 

  

Znowu tajfun nad Tokio 
TOKIO, (Pat). Tajfun, który nadszedł 

sd sfrony wysp Benin, dolar rano do 
Tokio. Komunikacja tranrwajewa została | 
wstrzymana. Szkoły są nieczynne, komuni 
kacja ielefoniczna przerwana, około 16 

tys. domów znajduje się pod wodą. 

TOKIO, (Pat]. W preiekturze Kagoszi- 

ma tajfun wyrządził olbrzymie szkody. 

Według osłafnich wiadomości ofiarą kata 

sitofy żywiołowej padło 289 zabitych i 

około 600 rannych. Bez dachu pozostało 

  

'cznej w sensić uproszczonego życia 

  
skarbcu St. Zjednocz. 

przeszło połowa złota całego Świata 

  

| nych i ambasadorami Brazylii, Chili, Uru- 

| zalała ok. 10.000 domów. Komunikacja te 

| kowicie przerwana. 

rządzeniami, jak obrona narodowa, I Zagadnienia te w chwili obecnej 
budżet normalny obniżony ma być za I są jeszcze w stadium rozważań w ło- 
pewne o około 40 procent. | nie poszczególnych ugrupowań, nie- 

Przedmiotem żywego zaintereso- | mniej liczyć się należy z rozwiąza- 
wania opinii publicznej jest oczywi- 
ście kwestia oczekiwanych modyfika | cowych, poza zlikwidowaniem  for- 
cji w dziedzinie wewnętrzno - polity- malnym partii komunistycznej bądź. 

z połączeniem się. niektórych forma-- 
€yj partyjnych. 

Bez ur oc zuzstoasšCi 
upłynie 20 racznica niegodległości Czechnstowacit 

PRAGA, (Paf). W' myśl postanowienia 
rady ministrów, w roku bieżącym nie od- 
będą się żadne jubileuszowe uroczysłoś- 

politycznego. 

państwa czechosłowackiego. 
  

  

W Jerozolimie powstanie 
__— stłumione 

Na prawincii akty terroru nie ustają 
JEROZOLIMA, (Pań). W ciągu cx | niem, zahijająe 4 pewstańców. Pod- 

łego dnia oddziały wojskowe, oczysz- | czas rewizji wykryto składy broni. 
czały zajęte dzielnice miasta, ściga- | Kobiety arabskie są poddawane rewi 
jąc powstańeów i zatrzynmwiąc podej- | zji przez: speejałne oddziały kobicce 
rzanych. Podezns tej akcji żołnierze , przydzielone do policji. Stare miasto 
byli ostrzeliwani i odpowiadali og | zwykle tak barwne i ożywione, spra- 
YE ZSEE ETER wia wrażenie opuszczonego: 

  

JEROZOLIMA, (Pat). W Jaifie 
dokonano napadu na żydowski sa- 
moachód ciężarowy. 2 robotników za- 
bito. Koło miejscowości Hitting w Ga- 
lilei, oddziały angielskie zaatakowały 
powstańców zabijając 5 osób. 

Reforma konstytucji 
w Dani 

KOPENHAGA, (Pat). Folkefing zakoń 
czył pierwsze czytanie rządowego projek- 
łu ustawy, dotyczącej reformy konstytucji. 

Projekt przewiduje podwyższenie do 23 
lat wieku osób uprawnionych do głoso- 
wania, stworzenie dwuizbowego parlamen 
lu i zorganizowanie plebiscyfu w pew- 
nych wypadkach. Projekt poddany został 
pod: obrady: komisji, w której skłacł wcha 
dzi 21 członków Folketingu, poczym wró 
ci na plenum. 

miliardów dolarów, co stanewi 58 proc. za 
pasów złoła całego świafa. 

Boliwią i Paragwajem, ' wyłyczyła. defini- 
ływne granice pomiędzy tymi dwoma 
państwami w Chaco Boreal. W związku z 
łym telegramem z prośbą o interwencję, 
odbyła się konferencja w gmachu mini- 
słerstwa spraw zagranicznych pomiędzy 
argentyńskim ministrem spraw zagranicz- 

gwaju i Słanów Zjednoczonych w Buanos 
Aires, 

Konferencja miała charakter ścisłe po- 
ufny i żaden z biorących w niej udział 
ambasadorów nie chciał udzielić prasie 
żadnych informacyj. 

PARYŻ, (Patj. Dużą sensację wywoła   datury Aguire Colorado, w  rezulłacie | la fu deklaracja hr. Paryża, syna prefen 
której dwanaście osób zginęło, a wiele | denta do tronu Francji Jana ks. de Gui- 

zosiało: rannych. se. Złożenie tej deklaracji grupie 20 

  

30.000 ludzi. Ponad 2,000 domów zalała ' większym uszkodzeniom. Statek angielski 
woda. | „Baiterycck“ rzucony został na mieliznę 

Tajfun przeszedł również nad Tokio I | pod Turumi. Wielka ilość statków rybac- 
okolicą. Wicher osiągnął 20 m na sekun | kich zatonęła. 

dę. W stolicy i najbliższej okolicy woda Na krótko przed nadejściem  fajfunu 
nad Tokio, w prefekturze policji zakomuni 
kowano dziennikarzom bilans oflar i sirai 
spowodowanych przez fajfun, który nawie 
dził południową Japonię w ubiegłym fy- 
godniu. Zginęło wówczas 453 osoby, 392 
zostały ranne, 35.060 ludzi zostało bez da 
chu nad głową. 

lefoniczna, telegraficzna i kołowa jest cał 

W jakohamie tajfun wyrządził mniej- 
sze szkody, jednak na morzu spowodował 
wiele katastrof. Ruch staftów został przer 
wany. Kilka wielkich parowców uległo 

niem jeszeze innych stronnictw lewi- | 

ci, związane z powstaniem przed 20 laty | 

| - Dziś przybywa do Wilna: Minister 
| Praey i Opieki Społecznej p. Mariam 

| Zyndram-Kościałkowski. 

Superintendent wileńst. kościoła 

WARSZAWA, (Pat). Prezes rady mini 
| strów gen. Sławoj Składkowskii przyjął ks.. 
prof. dr Konstantego Kurnałowskiego, su 
perintendenta generalnego kościoła ewan 
gielicko-reformowanego w Wilnie. 

l Pogrzeb 

| pref. Michałowskiego 
WARSZAWA, (Pafj. Warszawa złoży- 

ła ostatni hołd znakomiłemu pianiście i 
| pedagogowi ś. p. prof. Aleksandrowi Mi- 
chałowskiemu. 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły 
się nabożeństwem żałobnym w kościele 

| Św. Krzyża. Nawy kościoła zapełnili iłum- 
nie: przedstawiciele świafa muzyki, ucznio 

j wie i. wielbiciele wielkiego talentu zmar- 
łega artysty. Rząd reprezentowali min. 
WR i OP prof. W. Święłosławski i wice- 
min. WR i OP Alexandrowicz. 

Kondukt zatrzymał się dwukrofnie 
przed gmachem Filharmonii, gdzie na bal 
konie: orkiestra filharmonijna odegrała 
marsza żałobnego Chopina oraz przed 

| Teatrem Wielkim, gdzie tegoż marsza ode 
grała orkiestra opery warszawskiej, 

Zwłoki złożono na cmenfarzu Powaz- 
kowskim. 

Pomnik 
Mieczustawa Frenkla 
WARSZAWA, (Pat). W piątek w połu 

| dnie po nabożeństwie w kościele św. Jó- 
zefa Oblubieńca, odbyła się uroczystość 
odsłonięcia i poświęcenia pomnika zna- 
komitego artysty & .p. Mieczysława Fren- 
kla na jego mogile, na cmentarzu Powąz- 

kowskim. я 

Uroczystość zgromadziła tłumy publi- 
czności ze świała feafrałnego i liferackie- 
go. 

Pomnik-mogiłę wykonano według pro 
jekfu arch. Stefana Kaźmierczaka z grani- 

łu,.a rzeźba porirefowa wyszła z pracow 
ni prof. Sf. Ostrowskiego. ч 

Przemówienie wygłosił wiceprezes ko 
miłefu budowy pomnika red. Konrad Ol- 
chowicz, kończąc je słowami: 

„W: życiu fen zacny I szlachetny czło- 
wiek umiał grać tylko rołę szłachefną. A 
reżyserem był mu wtedy jego zdrowy, 
głęboki rozum, suflerem zaś niezawodnym 
— prawe polskie sumienie. Dlatego fak 
jasna, czysta, świeflana smuga pamięci po 
ninr pozostaje”. 

Twstytut Wyższej Knitury 
Religijnej w Pornenin 

POZNAŃ, (Pat). J. E. Ks. Kard. Prymas 
Hlond powołał do życia dekrefem z dn. 
20 bm. Instyfut Wyższej Kultury Religij- 
nej. Przewidziane jest studium trzyletnie, 
w” którym słuchaczami zwyczajnymi będą 
mogły być osoby, posiadające cenzus nau 
kowy. Rekforem nowego instytufu miano- 
wany został ks. prał. Aleksander Żychliń 
ski. Uroczysta inauguracja  instyfutu od- 
będzie się w dn. 8 listopada br. 

Słub Caszbłanef 
NOWY JORK, (Pat). Donoszą fu z Elk 

ton (St. Maryland) o ślubie słynnego mi- 
strza szachowego Casablanca z księżnicz-   ką rosyjską Olgą Czegodałow. 

  

dziermikarzy odbyło się w sensacyjnych 
okolicznościach ze wzgłędu na zakaz 
wsiępu na feryforium republiki dla wszys 

|fkich członków domów „które kiedyś pa 
nowały nad Francją”. | 

Hrabia Paryża, kfóry w imieniu swe- 
go ojca od 2 lat kieruje akcją monarchi- 
stów we Francji, musiał się uciec do nad 
zwyczajnych środków ostrożności, aby 
przedosłać się do Francji, przebywa on 
od 2 lai w Belgii. Przed dwoma dniami 
opuścił swą rezydencję w Brukseli, aby 
uwolnić się od stalego nadzoru policji 
francuskiej i zmylić ślad. Wczoraj szereg 
dzienikarzy ofrzymało zaproszenie od 

żony hrabiego Paryża. Gdy dziennikarze 
zebrali się razem, zaproszono ich do sa- 
mochodėw, kierowanych przez kamelo- 
tów krótewskich. Samochody fe ruszyły 
w kierunku podmiejskim. Drogę wskazy   wały tajemnicze auta mijające je w usia- 
lonych odstępach czasu. Wreszcie do- 

| ewangelieto-reform. u p. Premócra | 

Dziś przybywa do Wilna 

Minister Kościałkowski 
| Minister Kościałkowski przeprowa» 
dzii lustrację podległych mu agend. 

  

Zatząd główny 
Zw. Reze:wistów 

WARSZAWA, (Pat). W dniu 20 bm. w 
Warszawie odbyło. się pierwsze zebranie wy- 

ł branego na walnym zjeździe delegatów Z. R. 

w Katowicach — Zarządu Głównego Z. R. 

Zarząd Główny Związku ukonstytuował 

się w sposób następujący: 

| Prezes Marian Zyndram: - Kościał- 

kowski, ppik. rez., wiceprezes — płk. Stefan 

Dąbkowski, sekretarz generalny — Jan Wa- 

lewski, skarbnik — Juliusz Zagrodzki, refe- 

rent organizacyjny — pik. Adam Berkie- 

wiez, ref.. wyci. obyw. — Roman Tomezak, 
ref. pras:-prop. — Stefan Saumowski, ref. 

op. społ. — dr Stanisław Paezyūskė, ref. 

sportowy — mjr. Bolesław Studziński, ref. 

wczasów — dr Jerzy Babeeki, członkowie 

— Leopold Tomaszkiewiez, Stefan Wojnar- 

Byczyński, Jerzy Szumowski, 

Ponadta w skład. Zarządu Głównego z 

urzędn wchodzą: komendant główny Z. R. 

gen. bryg. Czesław Jarnuszkiewicz. przewod 

nicząca Rady Głównej Rodziny Rezerwistów 

— Zofia Berhecka ; kapelan raczelny Z. R. 
ks dr Jan Mauersherger. х х 

Barlament esteński 
odrzucjf kare chłosty 

RYGA, (Pat). Z Tallina donoszą, że 
parlament estoński odrzucił projekt usta- 
wy o karze chłosty, która miała być sta» 
sowana w obozach pracy. 

Nikf Ich nie chre.. 
PRAGA,. (Patj. Od dwóch dni grupu kil- 

Kudziesięciu żydowskich uchodźców, którzy 

zamierzufi powrócić z Czechosłowacji na 

terytorunm przejęte przez Rzeszę, zatrzy 

mana została koło Lundenburga, gdzie prze: 

bywają dotąd, nie mogąc powrócić również 

na teren Czechosłowacji. Również w pobliżu 

Lundenburga w dniu wczorajszym władze 

czeskie zatrzymały na granicy dalszych 150 

rodzin žydowskich, wydalonych z Rzeszy, 

nię wpuszezając uchodźców poza wspomnia 

| ną granicę. Miejscowy Czerwony Krzyż za= 

jał się zorganizowaniem pomocy uchodźcom 

żydowskim, zatrzymanym na czas nieokreś- 

lony, dostarczając środków uzyskanych dro- 

gą. zbiórki wśród okolicznej ludności żydow= 

skiej. > 

Gielfa warerąwską 
z dnia 21 października 1938 r. 

  
Belgi belgijskie 90.21 

Dolary amerykańskie 531,50 

Dolary kanadyfskie 524,50 

Floreny holenderskie 290,44 
Franki francuskie 14.18 

Franki szwajcarskie 121.05 

Funty angielskie 25,45 

Guldeny gdańskie 100,25 
Korony czeskie 10,75 

Korony: duńskie 113,25 
Korony norweskie 127,33 
Korony szwedzkie: 130,69 
Liry włoskie 20,— 
Marki fińskie 11,20 

Marki. niemieckie = 

Marki niemieckie srebrne 92— 

Tel Aviv 25,20 
Akcje: 

| Bank Polski 126,— 
| Papiery procentowe: 

Pożyczka wewnętrzna 66,13 
Pożyczka inwestycyjna pierwsza 83,75 
Pożyczka iuwestycyjna 'druga 84,50 
Pożyczka konwersyjna 67,25 
Pożyczka konsolidacyjna 67,7 

- Tajemnicze auta..., aeroplan... 
Jax hrabia Paryża złożył deklarację dziennikarzem 

| jechano do pewnego dworu gdzie do 
zebranych wyszedł hr. Paryża, komuniku 
jąc, że powaga sytuacji, a przede wszyst 
kim klęski, jakie poniosła Francja na te- 
renie międzynarodowym i zredukowania 
stanowiska Francji do roli państwa dru 
gorzędnego zmusiły go do zabrania gło 

| su.] W deklaracji swej hr. Paryża podkre 
| ŚM, że głównym błędem Francji jest jej 
| nastawienie na defenzywę zamiast na 

| ófenzywę. Zmiana tego stanu rzeczy da 
| dyplomacji francuskiej skuteczną broń w 
| rękę. Hrabia Paryża po krótkiej rozmowie 
| opuścił zebranych którzy usłyszeli wkrót 
| ce, że odleciał on samolofem, którym 
przybył na teren francuski. 

Dziennikarzy zairzymano jeszcze we 
dworze przez pewien czas, poczym od: 
stawiano ich do Paryża, prosząc o dy-   | skrecję, aby nie ściągnąć sankcji  kar- 

pnych na gospodarzy domu, którzy 
udziefii gościny hrabiemu Paryża-



„KURJER” [4608] 

W kotle wciąż wre 
Minęły dni największ. rż 

gdy a vietai = aki + r 
my w dzień > * 12 5 
ropejskiej po marna wojny eu 

mi uzyskać parikiėis 5 snymi siła- 
n a aolzia. Tym ie mniej nie minęły jesze d 

ki, które zakończą wielki przełcji i 
Europie Śr dk ą wielki przełom w 

jest w tej ch ili nie Polityka polska 
Wystarczy z. i AA czynna. 
minister Bee azač, že w chwili, gdy 

z królem jo b) Wał swą rozmowę 
= em Karolem II, dyrektor jego 

8abinetu Michał Łubieński konfero- 
a ministrem spraw zagranicznych 
„ £Bier Kanya i premierem Imredy. 

jednocześnie na lotnisku warszaw 
a lądował delegat rządu słowac- 

80 poseł Sidor, który odbył dwu- 
rotne rozmowy z wiceministrem 

Praw Zagranicznych Szembekiem. 
„A zapytanie o stanowisko rządu sło 

Wackiego w sprawie Rusi Przykarpa 
Ckiej „poseł Sidor, wielki przyjaciel 

Polski oświadczył: 
„Sprawa Rusi Przykarpackiej inte- 

resuje nas o fyle, o ile w ogóle in- 
teresujemy się sprawami sąsiadują- 

<ych z nami narodów, a więc Polski, 

Węgier, Czechów i Niemców. Jeste- 

śmy natomiast zdania, że o swoim 
losie powinna zadecydować ludność 
Rusi Przykarpackiej, gdyż żądając 
dla siebie samostanowienia, nie mo- 
žemy go odmawiać innym”. 

Gra staje się przejrzysta jeżeli zda 
my sobie sprawę, że jednocześnie Cze 

si (nie potrzebujemy wreszcie uży- 

wać sztucznej į Śmiesznej nazwy — 

Czechosłowacy) konferują w Berlinie. 

Czesi nie chcą pozbywać się Rusi 

Przykarpackiej, bo jednak jest ona 

pomostem do Sowietów, a jeśli nawet 

Czesi zmienili dziś zasadniczo swoją 
politykę, to jednak zrozumiałe jest 

że z ewentualego pomostu nie chcą 
rezygnować. 

Ale jednocześnic nie chcą z 

niego również zrezygnować Niemcy, 

którzy po zwasalizowaniu Czech nie 

nie mają przeciwko temu, by mieć ta- 

ki wspaniały korytarz na Wschód. 

Wspólna granica polsko - węgierska 
przecinałaby ten korytarz. Zrozumia 

łe są wobec tego słowa, skierowane 
formalnie przeciw Francji, faktycz- 
nie zaś przeciw tej wspólnej granicy, 
które czytaliśmy tak niedawno w pół 
urzędówce niemieckiej „Voelkischer 
Beobachter“: 

„Pewne kola zagraniczne zrozu- 

miały, że Czechosłowacja przestała 

być jednym z ogniw łańcucha, ma- 

jącego na celu okrążenie Niemiec. 

Zaczęto więc przemyśliwać nad 

zmontowaniem nowego bloku ma- 

jącego za zadanie przeciwstawienie 

się Rzeszy”. ‚ 8 

Dalej ton jest już znacznie spokoj 

OCE siówóó oryginalnym w tych 

koncepcjach jest wciąganie w nie 

państw, z którymi Rzesza utrzymuje 

od lat przyjazne stosunki”. : 

„Paūstw“ — w liczbie mnogiej. O- 

czywiście chodzi w danym wypadku 

o Włochy. Dalej domyślajcie się sa- 

mi — Polska, Węgry, Rumunia? 

Hotel EUROPEJSKI | 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 

Telefony w pokojach. Winda osobowa į 

RABEGOKINANKSSŲ, СТОЫТИ ШЕЛОЫИСПРТСТИ ЕО ОН ЕЕСОЙЕЧЫ 

  

  

Niemcy mają do wygrania „wielką 

stawkę. Czy wygrają — oto jest py 

tanie dni najbliższych. 
8 

Tak się przedstawia kronikarskie 

zestawienie wypadków. O co chodzi 

Niemcom? Poza momentami politycz 

nymi są jeszcze ważkie momenty gos 

podarcze. Dadzą się one ująć w dwa 

słowa — zboże i surowce. Uzasad- 

nienie tego nie jest potrzebne — są 

to rzeczy ogólnie znane. 3 

Jeżeli chodzi o zboże Niemcy nie- 

wątpliwie patrzą łakomym wzrokiem 

na sowiecką Ukrainę. Ale to są spra 

wy dalsze. Bardziej żywotne intere- 

sy Niemiec są zgrupowane w tej chwi 

Ii nie tyle na wschodzie, ile na po- 

łudniowym - wschodzie. Stamtąd mo 

gą przypłynąć do Niemiec i płody rol 

ne i surowce dla ciężkiego przemysłu. 

I właśnie tam na południu próbowa 

ła Anglia położyć ekspansji niemiec- 

kiej tamę. 

Tą tamą, którą Anglia myślała, że 

zdoła zahamować ekspansję niemiec 

ką była pożyczka udzielona Turcji. 

Szesnaście milionów funtów to miał 

być ów mur, o który miałaby się roz 

bić ekspansja niemiecka Tymczasem 

przyszła nowa sensacja : to sensacja 

; na wielką skalę: oto dr Funk przyzna 

je Tureji na dogodnych warunkach 
kredyt 150 milionów RM Cele dla 
których Niemcy, przeżywające wiel- 
kie wewnętrzne trudności walutowe, 

zdecydowały się na tę pożyczkę nie 
mogły być błahe. Istotnie posiadają 
one dla Niemiec pierwszoplanowe 
znaczenie. - 

Rzecz polega na tym, že Bałkany 

posiadają bardzo znaczne, w znacz- 
nej mierze niewyzyskane bogactwa 
naturalne. Znane są dawniejsze zabie 

gi Niemiec porozumienia się na tym 

polu z Jugosławią i Bułgarią. Ale oto 

przychodzi kolej na 'Turcję. Jej zaso 

by mineralne są bardzo znaczne, nie 
zupełnie zresztą zbadane, a prawie 
zupełnie nie wyzyskiwane ze względu 
na niski stan uprzemysłowienia kra 
ju. trudności tecn1iczne i niepew- 
ność zbytu. Sytuacia się zmienia za- 
sadniczo, gdy odbiorcą tych begactw 

stają się Niemcy i gdy w dodatku da 
ją kapitały, fachowców i środki tesh   

niczne na eksploatację tych bogactw. 
Otóż Turcja posiada znaczne ро- 

kłady węgla. Powiedzmy, ż” węgiel 
mniej jest Niemcoin potrzebny, wo 
bec posiadania własnych zasobów. A 
le w okolicy Divriki nie dalej jak w 
zeszłym roku odrkyto bardzą bogate 
pokłady wysokoprocentowej rudy że 
laznej, posiadającej do 65 procent że 
laza. W Anatolii istnieją pokłady ru 

dy o zawartości 40—80 procent żela 
za. Mimo to Turcja sprowadza żeia 
zo — czyż nie jest to łakomy kąsek 
dla obu krajów? 

Pozatym Turcja posiada bardzo 
poważne złoża rud chromowych, wed 
le niektórych obliczeń są to najwięk- 
sze złoża chromowe na świecie. Rudy 
te są eksploatowane w stosunkowo 
niewielkich ilościach, a gros ich im 

poriują Niemcy. Turcja posiada rów 
nież bardzo bogate złoża miedzi. | 

Nie są „to bynajmniej wszystkie 
bogactwa naturalne Turcji. Niemcy. 

odczuwające taki poważny głód su- 
rowcowy, mogłyby bogactwa ® wy 

mieniać na swoje artykuły przemysło 
we, a więc prowadzić naibardziej ra 

cjonalną z punktu widzenia gospodar 
ki narodowej wymianę towarową. A 
pozatym chodzi o dalsze rynki Blis- 
kiego Wschodu. Po zapoznaniu SIĘ Z 

tymi faktami zrozumiała się staje ta 
nieprawdopodobna na pierwszy rzut 
oka pożyczka niemiecka. 

* * ж 

Niewątpliwie Anschluss i nieroz- 
wiązana jeszcze sprawa czechosłowa 

cka jest początkiem zupełnie nowego 
etapu w układzie stosunków Kuropy 
Środkowej i półwyspu bałkańsniego. 
W kotle bałkańskim wciąż się gotu 
je. Odszedł wprawdzie jeden poważ 
ny partner — Rosja. Ale przyszedł 

partner drugi — Polska. 
Najbliższe tygodnie i miesiące nie 

przyniosą napewno ostatecznego Wwy 
jaśnienia, które z tych wielu sił, dzia 

łających na tym terenie, osiągną 0- 
stateczną przewagę. Ale w najbliż- 
szych miesiącach odegra się jak się 
zdaje scena pierwsza drugiego aktu 
dramatu, którego akt pierwszy zakoń 
czył się mocną pointe'ą — wojną 
światową. 

K. J. W. 

Oanisko Tewarzystwa Przyjaciół Dzieci U'icy 

  

Pan Prezydent R. P. w towarzystwie min. Kościałkowskiego i Woj: Jaroszewicza, 
przed frontem wychowanków ogniska. 

  

Jzk pracuje redakcja 

Reporter szuka tematu 
W cukierni można usłyszeć: „pro 

szę dziennikarskie pół czarnej”. Ktoś 
pomyśli może, że klijent żąda jakiejś 
specjalnie spreparowanej kawy, na 
przykład pół na pół z rumem. Gdzie 
tam! Przynoszą mu zwykłą lurę, za- 
płaci tylko za nią o kilkanaście gro- 
szy mniej, niż inni. 

Czytelnik pism codziennych czę- 
sto nie zdaje sobie nawet sprawy, jak 
skomplikowana jest praca dziennika 

rza, jak rozległy i dziwny jest teren 
80 pracy. 4—8—12 stron gazety wy 

magają codzienne swej porcji żeru 

Jednym z b. ważnych kółek ma- 
chiny redakcyjnej jest reporter, czyli 

biały murzyn, dostarczający codzien 
nie pismu informacyj o życiu i wy- 
padkach miejscowych. Jest najgorzej 
płatny, lecz najniezbędniejszy. Żadne 
pismo bez niego obejść się nie może. 
Czytelnik chętnie wybaczy gazecie 
brak artykułu wstępnego, nie wyba- 
czyłby braku kroniki miejscowej. 

._ Reporter musi dać codziennie so- 
lidną porcję materiału. Reporter musi   

wydusić materiał choćby z pod ziemi! 
Biega więc od urzędu do policji z 

Izby Skarbowej do Pogotowia, by. 
wszędzie usłyszeć odpowiedź: „nie no 
wego“, lub: „tajemnica służbowa”, 
„dla dobra dalszego dochodzenia nie 
możemy udzielić panu informacji...* 

Urzędowe osoby bardzo lubią i sąa 

nują reporterów, ale nie lubią im się 
zwierzać. Rozumują sobie w sposób 
następujący: powiedz takiemu panu, 
że naprzykład koniunktura się po- 
prawia, a ten ci wywali sążnisty arty 

kuł, poparty cytatami ze starożyt- 
nych filozofów, pod tytułem,, czemu 

tak mało, co robi władza?*. Naza- 
jutrz gotowa przykrość od wyższej in 

stancji. Bezpieczniej więc nie nie po 

wiedzieć. A tak łatwo zbyć reportera 

tajemnicą służbową!.. 

Ale wytrawny reporter tym się 

nie zraża. Częstuje oficjalną osobę 

porcją miejskich plotek, „czyli tak 

zwanymi próbnymi balonikami. Jed 

no żywsze zaprzeczenie i już jest na 
tropie. A trzeba mu tylko śladu, wąt   

tej nici, do kłębka potrafi się dogrze 

bać, choćby siedem złych mocy sta 
wało na drodze. Ma już na to swoje 

wypróbowane sposoby. W takich wy 

padkach doskonałym łowiskiem są 

właśnie cukiernie. Dostojni panowie 

przy furze ciastek i czarnej są mniej 

sztywni i... ostrożni. 

Najniebezpieczniejsze dla reporte 

ra są wylewne relacje przygodnych 

informatorów. Tam prawie zawsze 

czaj się zdrada. Niechby lekkomyśl- 

nie uwierzył i napisał w gazecie ta- 
ką, dajmy na to, wzmiankę: 

„Iekowi Wróblowi skradziono par 

tię żelaza wartości 25 tysięcy zł.* 

Nazajutrz takie sprostowanie: 

„Nieprawdą jest, jakoby chodziło 

o Wróbla, natomiast prawdą, że o Ka 

narka, nie prawdą, że o partię żelaza, 
lecz o partię cegły i nie jemu skradzio 

no, lecz on ukradł". Ё у 

Tego rodzaju sprostowania ambit 

ny reporter przežywa jak osobistą tra 

gedię. Naražona zostala jego opinia 

informatora bez skazy. Długo będzie 

musiał pracować i nielada dokonać 

wyczynów, by znów wysoko nosić 

czoło. A i to nie wobec wszystkich. 

W każdej redakcji siedzi wilk w ow 

czej skórze, kat reporterów — sekre 
tarz redakcji, który taki „wpadunek*   
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Nożycami przez prasę 
Wczorajsza prasa warszawska 

przynosi większą rozmaitość proble- 
matów poruszanych. Wielkie zagad- 
nienia międzynarodowe wracają do 
kancelaryj dyplomatycznych. Zaczy- 
na się mozolna praca dokoła jakie- 
goś kompromisu czesko - węgierskie 
go. 

Z zagadnień wewnętrznych domi- 
nuje oczywiście kompleks spraw wy- 
borczych. Sporo ciekawego materia- 
łu przynoszą korespondencje z zagra 
nicy, Przytoczymy tu parę wyjątków. 

USPOKOJENIE. 

Interesującą korespondencję z Pra 
gi Czeskiej p. t. „Uspokojenie* znaj- 
dujemy w „Kurjerze Warszawskim”, 
Uspokojenie coprawda bolesne. 

„Widzi się i dziś jeszcze twarze 
jakby zakamieniałe z bólu, oczy pełne 
smutku, zwłaszcza wśród inteligencji. 
Znam polityków intelektualistów, któ- 
rzy po przyjęciu decyzji monachijskiej 
nie wychodzili przez kilka dni z domu, 
unikając wzroku ludzkiego I rozmowy; 
ukryli się w zacisze domowe, jak gdyby 
rażeni obuchem w głowę, skamienieli, 
oniemieli”, 

Jednakże, jak stwierdza korespon 
dentka p. M. Męcińska „w szarych 
masach“ nastąpił powrót do normal- 
nego życia i dyscypliny. Wewnętrzna 
polityka czeska stoi pod znakiem osz 
czędności. Zabrano się przede wszyst 
kim do obcięcia liczby posłów i sena 
torów (przedtem 300). Z 14 stron- 
nictw politycznych: Czechosłowacji 
pozostaną tylko trzy. Komunistyczna 
partia Słowacji została już rozwiąza 
na. Wkrótce stanie się to samo w Cze 
chach. 

Najcięższy czeski orzech do zgry- 
zienia to sprawa uchodźców 

„z terytoriów okupowanych i eml- 

grantów- przybyłych tu po przewrocie 
w Trzeciej Rzeszy | Austrii. Uchodźcy 
powrócić mają, na wyraźne żądanie 
Berlina do miejsc ich dotychczasowege 

zamieszkania. Około 10.000 uchodź- 
ców, w tym większość niemieckich so- 
cjal-demokratów, demokratów I kafoll- 
ków, duża liczba Żydów I mniejsza lud- 
ności czeskie] wykonać musi już w 
dniach najbliższych rozkaz Berlina, 

opornie, ze wzdraganiem się, w prze- 
widywaniu daleko idących konsekwen 
<y]. Pozostaje jeszcze frudny proble- 
mat emigrantów, wśród ktėrychm 950/4 
stanowią Żydzi. I tutaj kwestie ekono- 
miczne zmuszałą rząd praski do zarzą- 
dzeń, mających na celu pozbycie się 
przybyszów, kiórych okrojona repub- 
lika nie będzie mogła wyżywić, ani 
stworzyć dla nich nowych warunków. 

u 
pracy . 

NA RUSI. 

W I. K. C. znajdujemy ciekawą 
kcrespondencję Ksawerego Pruszyń- 

skiego z Rusi Zakarpackiej. Okazuje 

się, że.zrozpaczona Czechosłowacja 

nie jest wcale pozbawiona sprytu. O- 

to jakimi argumentami starała się pra 

sa czeska przekonać Niemców o ko- 

nieczności pozostawienia w ręku cze 

skim Rusi Zakarpackiej. ` 

„Stąd, (tj. z Rusi] gdy Berlin wska- 

że godzinę, można będzie ruszyć z le- 
giami ukraińskimi na Kijów I Moskwę!” 

Kto ma ruszać?! O rety! A to wo 
jownicza rasa!l I gdzież miłość tak 
niedawna? Gdzie hasło „ne jistem sa 

OZ 
Sami nigdy, to prawda, zawsze z 

kimś! 

ZMIANY STRUKTURALNE W. 
ANGLII. . 

Nowy korespondent „Gazety Pol. 
skiej“ z Londynu p. I. B. Z. nadsyła 
stamtąd obszerną korespondencję. 
Treść jest rewelacyjna. Okazuje się, 

że Monachium stało się początkiem 
poważnych zmian strukturalnych 
dla tej cytadeli liberalizmu, jaką jest 
W. Brytania. 

„Nie z góry, lecz z dołu, przez wy- 
razicieli najszerszych warstw społecz- 
nych, wysuwane są żądania najdalej 
ldącego przymusu państwowego, krę- 
pującego wołność jednostki dła wspól 
nego dobra, przede wszystkim na rzecz 
obrony kraju. Sam patriotyzm nie wy- 
starcza, niezbędna jest sprężysta orga- 
nizacja, która bez planu i przymusu 
obejść się nie może”. 

Rząd angielski opracowuje pow- 
szechny spis ludności dla celów mobi 
lizacy jnych. Zapowiadają się również 
zmiany polityczne. 

„Hamulce demokracji parlamentar- 
nej — pisze p. I. B. Z. — wstrzymują 
szybkie decyzje, a przestarzała jej ma- 
szyna nie może podążyć za tempem 

krajów, gdzie się nie dyskutuje tyle 
w sprawach nie cierpiących zwłoki”. 

Bo na skutek Monachium 

„Dawni klienci Londynu | Paryża 
zmienili swych patronów I jeżdżą teraz 

po protekcję do Fihrera I Il Duce. 
Nowa ofensywa Japonii w Chinach nie 
jest bez związku z ostatnimi wydarze- 
niami w Europie. Wniosek z nich wy- 

* clągnęll terroryści arabscy w Palesty- 
nie, urządzając tam formalne powsta- 
nie, które Anglia musi teraz krwawo 
stłumić, by uratować resztki swego pre 
stižu na Bliskim Wschodzie. Irlandia 
żąda przyłączenia Ulsteru I oświadcza, 
że w razie odmowy Anglia nie może 
liczyć na jej współpracę na wypadek 
wojny. Jeden z irlandzkich leaderów 
w Ulsterze zwrócił się nawet do kanc- 
lerza Hitlera, prosząc go o poparcie”. 

Na tym kończymy nasz przegląd 
koresponedencji. Z całego serwisu 
prasowego były one stanowczo najcie 
kawsze. 1. 

  

  

Odezwa 
Organinaeji Młodsieży Pracującej 

Organizacje Młodzieży Pracującej Oka 
ręgu Wileńskiego wydała odezwę, wzya - 
wającą Młody Świat Pracy do jak najin= 
tensywniejszego poparcia 
czej. 

akcji wybor« 

SPE NAT TVARKA NISSAN PORTO NNNPOKTA 

jeszcze po 5 latach potrafi wypom- 
nieć. 

Z drugiej strony redakcje nie zno- 
szą braku fantazji u reporterów. 

Byłem korespondentem jednej z 
warszawskich agencji prasowych. Co 
dziennie musiałem  przetelefonowy- 

wać z Wilna kilka wiadomości. Nad 
szedł jeden z feralnych dni zimo- 
wych, kiedy to zapanował zastój na 
wszystkich reporterskich frontach. 
Normalnie czerpie się wówczas z ta 

kiej skarbnicy, jak ciężki przednó- 
wek, horoskopy cen, przyszłorocz- 
nych urodzajów itp. Ale te rzeczy by 
ły już wyeksploatowane. Wzrok pa- 
da na dzienne notowania meteorolo- 
giczne. 25 stopni mrozu. Dobra na- 
sza, nadam depeszę o mrozach. 

Piszę: Wileńszczyznę nawiedziła 
fala mrozów. W północnych powia- 
tach temperatura spadła... Myślę: o 
ile ona mogła tam być niższa?... i pi 
826: spadła do 30. Przypominam, ja- 
kie są okoliczności towarzyszące mro 
zom i piszę: W związku z mrozami 
ruch komunikacyjny zmalał. Wsku. 
tek zmniejszonego dowozu produk- 
tów do miasteczek ceny artykułów 
pierwszej potrzeby wzrosły. Depeszę 
kończę wyrazami: Zanotowano wie- 
le wypadków odmrożeń kończyn. 

Informacja była spreparowana 
rzetelnie. Napewno wszystkie wy- 
szczególnione zjawiska miały istotnie 
miejsce. Sumienie reporterskie mog 
ło być spokojne. 

Niestety, nie uwzględniłem jednej 
rzeczy. Była to informacja wymaga- 
jąca więcej fantazji. Otrzymałem mo 
nit z agencji, że konkurencja jest le- 
piej obsłużona. W depeszy z Wilna 
konkurencyjnej agencji „stało”, jak 
wół: 

„Polarne mrozy nawiedziły woje- 
wództwo wileńskie. Wieśniacy znaj: 
dują na csogach zwarzone przez 
mróz w locie wróble, wrony i inne pta 
ctwo. Siarczyste mrozy przygnały z 
pól do stodół i stogów głodne zajęce 
i samy, Z tych niezwykłych zjawisk 
ludność wróży na rok przyszły klę« 
škę nieurodzaju“ itd, ; 

Schyliłem czoło przed kolegą — 

koafkąrentem: miał lotniejszą fanta- 
zję. Mógł być zresztą spokojny, wro 

ny i zające nie mają zwyczaju rozsy 
łania sprostowań. 

Ale nauka nie poszła w asi 

już nie zdystansuje mnie w 

sl + Turai dokonanych   przez oberwanie się chmury. 

I — rzecz niezmiernie charakte< 

w 

3 

 



4 

W „Kurierze“ 6 paždziernika b. r. 
zamieściliśmy notatkę o nieudanym 

trieku oszukańczym, którego ofiarą 
padł p. Edmund Rekść, brat radnego 
Henryka Rekścia, jednego z przywód 
tów partii narodowo-spełecznej „Bły 
skawica“. 

Jak czytelnicy zapewne pamięta- 
ją dwóch osobników, Rafał Godwod 
z ul. Tyzenhauzowskiej oraz Ksawe- 
ry Głowacki (Rysia 21), chcąc wyłu- 
dzić od Edmunda Rekścia pieniądze, 

zakomunikowali mu, że prokuratura 
wytoczyła przeciwko niemu dochodze 
nie pod zarzutem, że namawiał ko- 

goś do... zabójstwa pewnej niewiasty. 
W swej bezczelności oszuści posunę- 

li się tak daleko, że wyznaczyli zain- 
trygowanemu  Rekściowi „randkę“ 
w... łokalu Wydziału Śledczego. Ta zu 
chwałość zdemaskowała ich i wczoraj 

znaleźli się oni na ławie oskarżonych. 
Sądu Okręgowego w Wilnie. 

Na rozprawę stawił się jedynie Ra 

fał Godwod. Ksawery Głowacki prze 
  

Kleck dła wojska 
16 października w Klecku wręczono 

wojsku ręczne karabiny z całym — шгла- 
dzeniem oraz 9 masek gazowych. Prócz 
tego daru od dzieci został w tym dniu 
wręczony aparat radiowy dla wojska, za- 
kupiony przez Zarząd Miejski. A więc 
uroczysłość wspaniała. Po odebraniu ra- 

porłu przez d-cę garnizonu i starostę na- 
stąpiło wręczenie zakupionych rzeczy. 
Harcerze wręczyli żołnierzom przeznaczo 
ny dla nich sprzęł, burmistrz zaś aparat 
radiowy. 

Po nabożeństwie odbyła się defilada, 
w kłórej udział wzięły prócz wojska: 
Strzelec miejscowy i z okolic, Zw. Rezer- 

wistów, Krakusy, Harcerki i Harcerze, 
straż pożama z Klecka i kilka straży z 
okolicy, jak z Kuchrzyc, Siekierzyc, Do- 
matkanowicz, Suchlicz, szkoła powsz., 
szkoły żydowskie. 

Po defiladzie odbył się obiad żołnier- 
ski w świetlicach żołnierskich, w którym 
wzięli udział reprezentanci wszystkich or- 
ganizacyj i szkół. Uczestnikom defilady 
z poza Klecka wydano obiad żołnierski 
w szkołach, przygotowany przez KOP. 

с „Zuch“. 

Pracownicy kolejowi 
społeczeństwo w Łapach dla aeml 

Odbyła się uroczystość „poświęcenia 

szłandaru Ogniska Kolejowego P. W. w 
Łapach, oraz przekazanie Armii dwóch 
ciężkich karabinów maszynowych od pra 
cowników kolejowych i jednego od miej 
scowego społeczeństwa.   

„KURIER“ [4608] |. 

Rzekomy wywiadowca 
aresztowany na sali sądowej 
Nieudana aiera na szkodę Edmunda Rekšcia 

Za drugim oszustem rozesłano listy gończe 
zornie ulotnił się. Sąd postanowił wy 
dzielić sprawę Godwoda, za Głowac 
kim zaś rozesłać listy gończe. 

Po obfitującym w ciekawe szcze- 
góły przewodzie, Sąd ogłosił wyrok, 
mocą którego Rafał Godwod został 
skazany na rok więzienia. Na wnio- 
sek prekuratora zastosowano wzglę- 
dem niego areszt bezwzględny. God 
woda, który odpowiadał z wolnej sto 
Py, aresztowano na sali sądowej j 0- 
sadzono w więzieniu Łukiskim. (e) 

Informator Prasowy 1938-39 
Na rynku księgarskim ukazało się nie- 

dawno nowe wydawnictwo, które powinno 

szczególnie zainteresować sfery prasowe, po 

lityczne i gospodarcze. Wydawnictem tym 

jest „Informator Prasowy na rok 1938-39", 

wydany przez redakcję „Prasy”, organu Pol 

skiego Związku Wydawców Dzienników i 

Czasopism, przy współpracy biura Związku. 

Na 300 stronach „Informatora* zawarte zo- 

stały — w formie treściwej i zwięzłej naj 

potrzehmiejsze informacje o prasie polskiej, 

oraz dziedzinach życia, z prasą związanych. 

Szczegółowym informacjom o pismach, zrze 

szonych w Związku Wydawców, poświęco- 

my jest jeden z najobszerniejszych działów 

książki. Dział ten rozpada się na dwa pod 

działy, z których jeden obejmuje dane do 

tyczące dzienników, drugi zaś — czasopism. 

Dział informacji o dziennikach i czasopis- 

mach skonstruowany jest w ten sposób, że 

Każdemu z pism poświęcona została oddziel 

na notatka, zawierająca wszystkie ważniej 

sze szczegóły, dotyczące z jednej strony 

przedsiębiorstwa wydawniczego „oraz admi 

nistracji pisma, z drugiej zaś — organiza 

cji redakcji. 

Dalsze działy „Informatora* poświęcone 

są organizacjom dziennikarskim, instytuc- 

dziennikarzy jom wspólnym wydawców i 

(Komisja Orzekająca, Komisja Porozumie- 

wawcza Związku Wydawców i Związku 

Dziennikarzy, oraz Komisje działające ma 

podstawie układu zbiorowego pracy w za 

wodzie dziennikarskim, którego pełny tekst 

Nadużyć w gminie raduńskiei nie było 
obaj oskarżeni uniewinnieni 

Głośna swego czasu w gminie rudo- 
mińskiej sprawa nadużyć, ujawnionych 
przy budowie domu społecznego w Ra- 
duniu, znalazła ostatnio swój epiłog w 
Sądzie Okręgowym w Lidzie. O nadużycia 
fe oskarżeni byli: członek Rady Powiato- 
wej Tadeusz Spuzlak i b. wójt gminy Ra- 
duń Piotr Kotowicz. Pierwszy do czasu roz 

prawy przebywał przez 10 miesięcy w 
więzieniu, drugi zaś przez 2 miesiące. 
Podczas przewodu sądowego, który trwał 
3 dni pod przewodnictwem sędziego Czaj 
kowskiego, powołani rzeczoznawcy jedno 
myślnie stwierdzili, że żadnych nadużyć 
nie było, a przeciwnie, doszukano się 
nadwyżki. Obaj zostali uniewinnieni. 

Petardowi zamachowcy 
Śmiechowska, Naborowski i Ostanówko przed Sądem Ap. 

Dziś w Sądzie Apelacyjnym w Wilnie 
odbędzie się proces nauczycielki z Lub- 
lima Marii Śmiechowskiej oraz członków 
Stronnictwa Narodowego Naborowskiego 
l Ostanówki, skazanych w pierwszej in- 
słancji za dokonanie szeregu zamachów 

pełardowych w Wilnie na przełomie 
1936/37 r. Między innymi oskarżeni mieli 
podłożyć pełardę pod drzwi mieszkania 
prof. Górskiego. 

Proces ten wywołał w Wilnie wielkie 

zainteresowanie. : (c) 

  

rystyczna — trochę przekoloryzowa 
nia tego rodzaju wiadomości czytelni 
cy chętnie wybaczają, co więcej, żą- 
dają nawet tego. Potym sami wierzą, 
że istotnie to na własne oczy widzie 
li. © tym muszą pamiętać doświadcze 
ni dziennikarze. 

Opowiadają taką anegdotę: 

Reporter z Wilna depeszuje do ga 
zety szwajcarskiej: „na ulicach mia- 
sta ukazały się dziś 2 dzikie wilki”. 

Redaktor poprawia: „Na ulicach 
Wilna ukazało się stado wilków, któ 
PECHA 

Ktoś mówi: „Panie redaktorze, ko 
respondent wyraźnie donosił tylko o 
2-ch wilkach'. 

„„Ba, powiada redaktor, dwa wil- 
ki mogą pokazać się i u nas, w Szwaj 
carii. Egzotycznemu Wilnu przystoi 
conajmniej stądo*. 

Ze swego punktu widzenia może j 
miał rację. 

Rodzaje pracy reporterskiej nie 

wyczerpują się na tego typu wysił- 

kach. Skala zainteresowań dziennika 

rza i teren jego polowań są niezmier 

nie rozległe. Czasami naprzykład re- 

porter, szumnie tytułowany panem 

redaktorem, bywa zapraszany na roz 

maite oficjalne uroczystości, obeho+ 

dy, konferencje. Nieraz te konferen 
cje bywają połączone z całkiem znoś 
nym nawet obiadkiem lub kolacyjką. 
Musi za to dać nazajutrz sprawozda- 
nie, a im dłuższe i bardziej „podnio 

słe*, tym więcej przez inicjatorów П- 
roczystości cenione. 

Ale reporter nie lubi tego typu ro 
boty. Nie lubi zaś dlatego, że tych spra 

wozdań z uroczystości, w których 
brali udział dyrektor X, prezes Y, na- 
czelnik Z i szereg innych liter alfabe 
tu nie znosi Jego Królewska Mość — 
Czytelnik. 

Różnorodność pracy reportera 
jest olbrzymia. Olbrzymi jest rów- 
nież wysiłek. Wszysłkie stuletnie ba- 
bule dawno już zostały opisane, 
wszystkie zabytki odkryte, lochy wy 
mierzone i sklasyfikowane, dokumen 
ty dotyczące wielkich zmarłych opu 
blikowane. 

Reporter musi brać z dnia dzisiej 
A z tego, co się stalo przed chwi- 

lą. 

Czytelniku, gdy wpadnie ci w 
cukierni do ucha: „dziennikarskie pół 
czarnej” — spojrzyj na człowieka wy 
mawiającego te wyrazy z życzliwoś- 

cią. Będzie to bowiem reporter.   W. K 

znajdujemy w Dodatku do „Informatora“). 
W następnych rozdziałach książki znajdu 

jemy szczegółowe informacje o prasowych a- 

gencjach informacyjnych, o instytucjach 

współpracujących z prasą oraz o ważniej- 

szych biurach ogłoszeń. Obszerniejsze notat 

ki poświęcone są Towarzystwu Wiedzy Pra 

sowej. 

Odrębny dział obejmuje międzynarodowe 

organizacje prasowe, 

Pisma polskie, wychodzące poza granica 

"mi kraju, uwzględnione zostały w obszer- 

nym wykazie, obejmującym około 150 tytu 

łów. 

„Informator“ srzupełnia wykaz najważniej 

szych prac o prasie, wydanych w języku 
polskim, oraz obszerny dział ogłoszeniowy. 

: 

Wiadomości radiowi 
OPOWIEŚĆ © SKRZYPKU CZARODZIEJU. 

Niezwykłą osobowość genialnego skrzyp- 

ks — wirtuoza XIX w. Nicćolo Paganini'ego 

dała wiele inieresującego materiału do pow 

stania niejednej legendy i fascynujących о- 

powiadań o przygodach życiowych i niesa- 

mowitym wrażeniu, wywieranym jego grą. 

Zuznajomi nas z tym tematem pogadanka 

Sergiusza Kontera dnia 22 października, o 
godz. 16.20. 

WYJĄTKI Z OPERETEK. 

W sobotę, 22 października, o godz. 19.15 

miłośnicy muzyki operetkowej będą mogli 

wysłuchać wiązanki wyjątków z operetek 

Leo Falla „Róża Stambułu”, P. Abrahama 
„Kwiat Hawaju', A. Sullivana „Mikado” (ar- 

cydzieło operetki angielskiej) i Е. Lehara 

„Kraina uśmiechu, których wykonanie 

przez Orkiestrę Rozgłośni Wileńskiej pod 

dyr. Władysława Szczepańskiego zadowolni 

nawet wysokie wymagania. 

W zastraszającym tempie w jezio- 
rze Narocz ubywa woda. Poziom je- 
ziera gwałtownie opada. Woda od   brzegów znacznie ustąpiła. Szczegól- 
nie daje się zauważyć ten objaw od 

  
  

Książki nadesłane 
Wydawnictwo Polskie — R. Wegner — 

Poznań: „Tętniące serce" Selma Lagerlėf, 

„Pęknięty dzwon” WŁ. St. Reymont; „Głód” 
Knut Hamsun. 

Wyd. skład główny: Księgarnia „Książ- 

ka" A. Mazucatto: „Rady 1 przestrogi* Fu- 

geniusz Romer. 

Wyd. Biblioteka Polska — Warszawa: 

„Indie wczoraj i dziś" Hanna Skarbek- Pe- 
retiatkowicz: 

Wyd. nakł. Zarządu Głównego Zw. Re- 

zerwistów: „Zułów wczoraj i dzisiaj”. 

Nałd. skł. główn. — Książnica Atlas 5. А. 

Warszawa: „Pamiętniki* gen. Jan Romer. 
Wyd. Książnica Atłas — Lwów - Warsza 

wa: „Człowiek który ważył Dusze* Andre 

Maurois; „Rzeka przeznaczenia” J. A. Ho- 

bart; „Ze Lwowa do Liberii" Jan Hiszchler; 
„Uroki“ II tomy Tadeusz Kudliński 

Wyd. Ksiąžnica Atlas Warszawa: 

„Przymierze z przyrodą“ Jadwiga Dyakow- 

ska. 

Wyd. Księg. Nowości we Lwowie: „Naj- 

lepsze recepty” Józef Switkowski. 

Wyd, Księg. i Druk. Katol. Sp. A. — Ka- 
towice: „Tragedia pewnej miłości* Alia Ra- 

chmanow; „Stare i nowe wychowanie” Fr 

W. Foerster; „Światło wiekuiste a ziemskie 

ciemności” Fr. W. Foerster; „W matni* Ja. 

nusz Krzemień. 

Wyd. Spółdz. Dziennik. — Warszawa: | 

| Klandimsz Humoniak i poszedł. „Czarna fala" Jerzy Hulewicz. 

Wyd .Wojsk. Inst. Namkowo-Oświatow.: 

„Orlę z hetmańskiego gniazda" Ludw. Ła- 

komy. 

Wyd. Rektoratu U. S. B. z zasiłku M. P. 

1 Tel. „Prace zakładu skarbowości i statys- 

tyki“ pod red. Miecz. Gutkowskiego. 

Wyd. Biura Studiów i Planowania OZN: 
„Zagadnienie likw. analfabet. w Polsce". 

Wyd. Spółki Wyd. — Drukarnia Polska 
— Warszawa: „Helłada na przełomie” Sta- 

nisław Łoś. 

  

Wileńska Spółka Odzieżowa 
firma chrześcijańska 

Wilno, Wielka 30, tel. 29-05 
Poleca ubrania męskie, damskie i szkolne 

eny niskie 

|
 

25 
`\

`_
_.

_.
..

_.
._

_-
… 

L
 

i 
a
i
t
i
 
i
i
i
 

a i 
o i 

ls 
a 

k 
i 

a 
a 
ii
 

i 
a 

i 
i
s
 
s
i
 

i
 

i
 
ai
 

ii
i 
i
k
 

i 
ia 

ia 
a 

ki 

Okiem reportera 

Jako przekąska do wódki 
— mie nadaje się 

W oknie jednego z większych sklepów 

spożywczych przy ul. Mickiewicza wysta- 

wiono słój z jakąś szaro-burą zawartością. 

Napis na słoju głosi: 

Świeże 
jądra włeskie 

kg 6 zł. 
Niedrogo. Snadź cena konkurencyjna. Jak 

wiadomo, dotychczas głównym producentem 

eunuchów w Europie była Turcja. 

Zaciekawiony tym  importowanym z 

Włoch artykułem jeden z moich przyjaciół 

nabył 10 dkg. Smakosza spotkało rozczaro- 

wanie. Jako przekąska do wódki — nie 

nadaje się... 

Są to zwykłe jądra orzechów włoskich. 

Poco to wprowadzanie w błąd publicz- 
ności? Ti 

L R Sis i ii a 

Mikołaj Tanoff — zrtyst-malarz bulgarski 

  

W dniu 22 bm. «w salonach „Zachęty” w Warszawie odbędzie się otwarcie wysła- 
wy znakomitego artysty-malerza bułgarskiego, Mikołaja Tanoffa. Tanoff jest do- 
brze znany w Polsce z poprzednich swych imprez arłystycznych. Na zdjęciu jarmark 

bułgarski — Mikołaja Tanoffa. 

    

strony Zanarocza i Niesłucza (Harcer 

ski Ośrodek), gdzie powstały miniatu- 

rowe wysepki, wystające nad poziom 

ławice, których przedtym nigdy nie 
było. W miejscach obecnych płycizn 

  
    

ŻART NA STRONIE 

Nazwisko 
Żal, troska i pohańbienie czyhają na każ= 

dym kroku. 

Bywa, że uczony potrafi obliczyć dokład 

nie czas zaćmienia poszczególnych planet w 

roku 2137 i każdym masiępnym, a przypad 

ku, frasunku ludzkiego nie przewidzi i sam 
do wróżki przy ul. Raduńskiej bardzo lubi 

chodzić. 

Trzydziestoletni, zdrowy, rumiany Klau- 

diusz Humoniak starał się o posadę. Koła- 
tał, biegał, wreszcie mu powiedziano: 

— Będziesz ją pan miał, tylko tę odro 

binę formalności urzędowych pan pozałat- 

wiaj... 
* о* * 

W. różowym gabineciku wypisuje łagodny 

staruszek świadectwo rzemieślnicze: — Naz 

wisko? у 
— Humoniak 

— Kumoniak? Dobrze..; 

Chciał Klaudiusz sprostować, ale — 
rozważa jakże o jedną literę faty- 

gować łagodnego staruszka, zwłaszcza, że 

ten przez cały czas pisania bardzo był zain 

trygowany motylkiem, łopocącym pod sufi- 

tem. — Może od tego patrzenia losy państ 

wowości naszej zależą, czy też uniwerysyte: 

tu pomorskiego w Toruniu? — westchnął 

Doszedł przed oblicze tłustawego pana. 

Podsuwając mu pod sam nos niefortunne 

świadectwo rzemieślnicze, poprosił go 0 Wy 

danie stwierdzenia, że jest faktycznie blon: 

dynem. Tłustawy pan przeczytał świadectwo 

popalił cygaretkę, napisał i mówi: — Oto, 

proszę, panie Wamoniak/ 
— Nazywam się Humoniak, pan kierow- 

nik resortu był łaskaw źle przeczytać... 

Tłustawy pan zmarszczył się, potem przy 

mrużył oczy i wysapnął: — Hę?... 

A w tonie było coś tak wyraźnie niebez 

piecznego, że szarpnął grzecznie nogami Klau 

diusz Humoniak i wybiegł. 

W biurze opłat stemplowych długo gnie 

ciono stwierdzenie, że jest blondynem, szep 

tano; odcyfrowano, wreszcie Humoniak 

dostał cedułkę: „Niniejszym wydaje się Kla-| 

udiuszowi Satoniakowi...* 

— O, Jezu! Nie poznaję siebie! — zaję 

| czał Humoniak. Próbował perswazji. Refe- 

rentika jednak kategorycznie oznajmiła: 

— Wynoś się pan, bo jak nałożę na pa 

na stemplowych, to aż pann.. 

* * * 

Trzęsie się Humoniak, ale, mimo wszyst 

Ko, świadectwo zdrowia w ujeżdżalni wy« 

biera. O posadę przecież warto trząść się, 

Doktór przebiegł oczami po skierowaniu z 

urzędu opłat stemplowych, postukał, popukał 

i oświadczył: — Ooowszem, Klaudiusz Ba 

tyniak zdrów.. — Powiedział tak f zapisał 

tak. 

— Ależ, panie doktorze, ja Humoniak! 

— Z kim pan zaczyna, przedwojenny dok 

tór jestem, w Berlinie fakultet ukończyłem 

— uniósł się z oburzenia doktór... 

Na podstawie świadectwa zdrowia wysta 

wiono bilet kolejowy do miejscowości, w 

której była posada do objęcia. Na bilecie sta 

ło jak wół dużymi literami wypisane: Wa- 

tyciak.. Piszą niewyraźnie, a odczytywać u- 

czciwie lenią sięl Powołując się na bilet, 

Klaudiusz uzyskał przydział ostateczny. Pisa 

no, że Ratyczel, tak, że Ratyczel.. Humo- 

niak posiwiał, potem wlazł z ciężkim ser- 

cem i walizką do wagonu. 

* * * 

Stoi przed biurkiem swego przyszłego 

przełożonego. Przełożony (po przeczytaniu 
skierowania): 

— Pan pozwoli, dla stwierdzenia tożsamo 
ści, dowód osobisty? 

— Proszę! — niechętnie, nijako wyszep 

| tuje petent.. Po chwili skrupulatnych badań, 

przełożony wali pięścią w stół: 

— Ależ to oszustwo, pan jest Klaudiusz 

Humoniak, a posadę ma dostać Klaudiusz 

Ratyczel! 

— Panie dyrektorze, kiedy to... 

— Niema żadnych „kiedy”.. kryminali 

sia z pana! Po policję! 

Klaudiusz Humoniak jest zadowolony, że 

dzięki natychmiast powziętej decyzji uciecz 

k* — uniknął spotkania z kodeksem karnym. 

Teraz zdaleka stara się, żeby po dokona 

niu sprostowania ujednosłajnić nazwisko; 

Walczy o ię smutną posadę. Choć, właściwie, 

co za profit może z niej przyjść człowieko 

wi siwemu, drżącemu, steranemu, wyzby- 

temu z wszelkich sił życiowych, —trzydzie- 

sioletniemu?!!! a. 

" Poziom wód Narocza opada 
w zwstwraszaujący sposób 

i mielizn, swobodnie przesuwały się 
łodzie żaglowe. Już w tegorocznym se 
zonie letnim dało się zauważyć znacz 

ne obniżanie się poziomu jeziora, ©0 
ostro zaznacza się w chwili obeen 

ż   

  

 



  
  

Wielki wiec 0.Z.N, 
w Horodys:czų 

Horodyszcze — to d 
odległe o 23 km ad Baranowicz, położą- a> s ww okolicy, ołoczone mło ‚ a zozowymi. Ma piękny sta- 

2 19 bm. Obóz Zjednoczenia Narodo- ego zwołał w tym miasteczku O godz. 12 w południe 
się ia w m dj '9eku miasteczka przed specjalnie owaną trybuną ną wysokim zbiorniku wody, a ozdobioną flagami ; 
4 oehesajkatni z agami narodowymi 

użę miasteczko 

1“ zagaił i przewodniczył miejs- 
my wójt p. Jóżwiak. Pierwszy przema- 
se A cw Krupski, kandydat na po- 
Ž Nowo U 52, następnie delegat OZN 
kaj” a w końcu wiceprezes 
SE iego „obwodu OZN p. Szkoda. 

si scharakteryzowali cele, dążenia i 
Ry, zenia OZN w dziedzinie politycz- 
wokas o darezej i narodowościowej, na- 
SKÓR zebranych do licznego wzięcia 

Zeb, У W wyborach do Sejmu i Senatu. 
. "AGNI miejscowi chłopi (cały duży plac 
! Przyłegłę ulice zajęte były przez tłumy 
u rane w szare, miejscowe „jermiaki” i 
gdzieniegdzie kożuchy, bijące bronzowy= 
mi plamami) z zainteresowaniem przysłu= 
chiwali się przemówieniom. Szczególnie 
zywy oddźwięk wśród słuchaczy wywoła- 
ły sprawy zbliżenia samorządu do lud- 
ności, kwestia oświaty rolniczej i zamie- 
rzenia OZN w walce z przeludnieniem 
wsi oraz sprawy narodowościowe. 

Z reakcji słuchaczy widać było wy- 
raźnie, że chłopa miejscowego interesują 
przede wszystkim zagadnienia gospodar- | 
<ze, a enfuzjazm wywołały hasła gloszo- 

ne przez OZN o przejęciu przez chrześ- 
eijan z rąk żydowskich placówek handlo- 
wych, rzemieślniczych i przemysłowych. 

W wyniku wiecu zebrani przez akla- 
mację przyjęli nasłępującą rezolucję: 

„Zgromadzeni na wielkim wiecu po- 
litycznym w Horodyszczu w dniu 19 paź- 
dziernika 1938 r. stwierdzają, że czasy 
Obecne wymagają od każdego syna fej 
xłemi wyjątkowej karności ! solidarności. | 

W tym przekonanłu gromadzeni po- 
stanawiają w imieniu własnym I swych 

rodzin wziąć czynny udział w nadcho- 

dzących wyborach, głosując za fymk kan- 

uydafami, którzy reprezentują ideologię 

OZN". (KJ 
  

  

wiec | 

  

Katolickie Wilno przygotowuje się 
„KURIER“ (4608) 

do niedzielnych uraczystości 

św. Andrzeja Boboli ku czci 
Jutro w niedzielę odbędą się w 

Wilnie wielkie uroczystości religijne, 

związane ze złożeniem w Bazylice Ka 

tedralnej cząstki reliwii nowego pol- 

skiego Świętego Andrzeja Boboli. 
Cząstka tych relikwii złożona zosta- 

nie w kaplicy św. Andrzeja Loyoli w 

Katedrze. й 

Uroczystości rozpoczną się o godz. 

9 rano zbiórką, poczym procesja uda 

się przed pałac arcybiskupi. Z pała- 

cu zabrane będą cząstki relikwii Świę 

tego, które przy udziale duchowień- 

stwa, przedstawicieli władz, społeczeń. 

stwa i tłumów wiernych zostaną pro 

cesjonalnie przeniesione do Bazyliki 

Katedralnej. Tu o godz. 10 rano od 

prawione zostanie uroczystę nabożeń 

stwo celebrowane przez J. E. Ks. Ar 

cybiskupa Metropolitę Jałbrzykow- 

skiego przy licznym współudziale du 

chowieństwa. 

Po nieszporach, które odbędą się 

w Bazylice e godz. £ po poł. procesja 

wyruszy z Katedry do kościeła św. Ja 

na, dokąd zostanie przeniesiona dru- 
ga cząstka relikwii Świętego, skąd pa 

krótkim pobycie zostanie przeniesie 

na ną stałe do košciola św. Kazi- 
mierzą.   

O godz. 14 w sali przy uł. Ostro 
bramskiej 5 z racji tych podniosłych 
uroczystości religijnych: odbędzie się 
uroczysta akademia. 

Całe katolickie Wilno do uroczy: 
| stośei tych przygotowuje się bardzo 
| starannie. Miasto w niedzielę przybra 
| ne zostanie we flagi narodowe. 

ЕЛЕН 

Zabiegi o konserwację inwentarza 

Lit. T-wa Naukowejo 
W Litewskim Towarzystwie Naukowym 

odbyła się konferencja, poświęcona kon= 

serwacji zabytków i cennego i iarza, 

stanowiącego własność Towarzystwa. W 

| konferencji wzięli udział. przedstawiciele 

| zarówno społeczeństwa litewskiego, jak i l 

| zentowane było m. in. przez prof. Ehren- 
| kreutza, prof. Wysłoucha i dyr. Studnie- 
| kiego. Zdecydowano zaangażować spe- 
cjalny: personel dla dozoru inwentarza. 

Jesienny Zjazd Spóldzieiców w Wilnie 
16 bm. odbył się w Wilnie w lokalu 

Zw. „Spolem“ zjazd przedstawicieli 

Spółdz. Spoż. okręgu wileńskiego» 

Referaty na zjeździe wygłosili: p. M. 

Zalewski ref. pi. Słan Spółdzielni Spożyw 

ców w okręgu wil, p. Ant. Niemieciński 

ref. pi. Skup ziemiopłodów przez wiejr 

skie. Spółdzielnie Spożywców. 
Obrady zjazdu zobrazowały stan Spół 

dzielni w okręgu. 

  

Kto I na jakim miejscu 
kandydułe w Nowsgródczyźnie 

Wskutek zrzeczenia się kandydatury 
przez b. posła E. Eutien Czapskiego 
w. okręgu: Nr 51 eraz nienadesłania 
w myśl przepisów ordynacji wybor- 
czej zawiadomienia o wyrażeniu zgo- 
dy na kandydowanie na posłów w 
okręgu Nr 50 w Lidzie wybranych 
przez zgromadzenie okręgowe kandy- 
datów: A. Giwojny, Cz. Dębiekiego i 
H. Bogatkowskiego, listy kandydatów 
na posłów w poszczególnych okręgach 
województwa nowogródzkiego ustalo- 
ne zostały przez okręgowe komisje wy 
borcze jak następuje: 

w okr. Nr 50 w Lidzie — 1) Sta- 
nisław Szwed, 2) Mieczysław Górski, 

3) Lucjan Brylski, 4) Jan. Orechwo 
115) Stanisław Raj; 

w okr. Nr 51 w Nowogródku — 

1) inż. Jan Trzeciak, 2) Adolf Sar- 
necki, 3) Stanisław Tomaszewski, 4) 

Jan Zdanowicz i 
kiewicz; 

w okr. Nr 52 w Baranowiczach — 
bez zmian, tį. 1) Czesław Krupski, 
2) Genadiusz Szymanowski, 3) Kazi- 

mierz Grodzki i 4) Stanisław Petru- 

sewiez. 

  

Targi ół lotniczych, grzybów | korrerw roślimych 
17 bm. w Warszawie obradował 

Związek Komisyj Targów i Wystaw 

Na porządku obrad była wniesiona 

również ważna dla Ziem Północno- 

Wschodnich sprawa Targów Ziół Lecz 

  

w Wasślmie 
niezych, Grzybów i Konserw Roślin- 
nych w Wilnie. Ze względu na charak 
ter gospodarczy naszego rejonu, Wil- 
no specjalnie nadaje się na siedzibę 
targów tego. rodzaju. Należy podkreś- 

Wywiežišmy 15 waronów cebuli do Anglii 
W okresie od 1.X 1937 r. do 4.IX 

1938 r. z Ziem Północno - Wschodnich 

wyeksprołowano do Anglii 15 wago- 
nów cebuli. Eksport cebuli do Anglii kształ 

Szwecją interesuje 
Szwecja zażądała od naszych organi- 

zacyj pszczelarskich oferty na dosławę 

miodu. Na razie z Ziem Północno-Wscho 

dnich mamy możność _ wyeksporłowania 

M bm. na szlaku Orany — Olkieniki, 
na przejeździe strzeżonym, znaleziono 

twłęki dróżnika kolejowego, Stanisława 

W lufym rb. na galerii kina „Pan“, 
podczas wyświetlania filmu rozległ się 
naglę przeraźliwy krzyk dziewczynki, Za- 
Pałono światła, Przybyły policjant aresz- 
tował handiarza Jankiela Fajnberga, któ- 
ły zachował się w kinie w niemoralny 
sposób, usiłując zniewolić siedzącą obok 
Niego 14-leinią dziewczynkę Jankowską. 

Fajnberg nie przyznał się do winy, 

    

fuje się pomyślnie i przedstawia znaczne 
możliwości rozwoju, gdyż rynek angielski 
jest z naszych dostaw na ogół zadowo- 
lony. 

się naszym miodem 
do Szwecji 5.000 kg. Być może, iż w wy» | 
padku jeśli importerzy szwedzcy -będą 
z dosłarczonego towaru zadowoleni, ©- 
trzymamy dalsze zamówienia. 

Trup drożnika kolejowego na torze 
Karpowicza, Rtóry prawdopodobnie zo- 

stał zabity przez pociąg osobowy. 

Echa zajścia w kinie „Pan* 
Han:larz J. Fa'nterg skazany na rok więzienia 

twierdząc, że oskarżono go niesłusznie, 

W międzyczasie dziewczynka, która w ©- 

góle była chore, zmarła, Fajnberg zaś za- 

siadł wczoraj na ławie oskarżonych Sądu 

Okręgowego. 

Sprawa odbywała się przy drzwiach | 

zamkniętych. Sąd skazał Fajnberga na rok 

więzienia. 

  

lić, że będą to już drugie obok. Tar- 

gów Futrzarskich targi branżowe w 

Wilnie. 

Komisja uznała powyższe argumen. 
ty za słuszne i ustosunkowała się. do 
inicjatywy wileńskiej iak najprzy- 
chylniej. : 
grzybiarskie i konserw roślinnych od- 
będą się w Wilnie w dniach 28—30 | 
września 1939 r. Targi te obejmują 
również urządzenia do obórbki ziół | 
leczniczych, grzybów i owoców. 

Książka ksztalci. bawi, rozwijał 
ao EEE OR

A 

Czytelnia Kowosc: 
OSTATNIE NOWOŚCI 

Lektura szkolna — Beletrystyka: — 
rowincję.. A 

Kaucja 3 zł 

ej. 

Abonament 1.50 zł, 

    

E op 

5) Wandalin Jusz- | 

Najbliższe targi zielarskie, | 

| - Okręg wileński wykazuje pod wzglę- 
dem rozwoju działalności spółdzielni wiel! 
ki skok procentowy w porównaniu z in- 
nymi. okręgami: kraju. Ilość spółdzielni w 

mal się potroiła. Obroty towarowe spół- 
dzielni wykazują stały i szybki! wzrost, 

wa. już decydującą rolę: w życiu gospo- 
darczym swego środowiska. Dochoda- 

; | wość gospodarki jest coraz lepsza — co: | 
pozwala wypłacać członkom zwroty od 
wybranych towarów. 

Zjazd! wypowiedział: opinię o potrze- 

Wilnie. Jest to sprawa szczególnie ważna. 
i paląca z tego względu, że wysokie ka- 

| wiają wysyłanie do tych szkół młodzieży 

miejscowej. 

| mocników związku „Społem” zakupienia: 

| dów saniłamych kosztem około 160.000. 

zł, zjazd, ma. wniosek Rady Okręgowej, 

| uchwalił jednorazowe opodałkowanie się 

każdej spółdzielni w oręgu wil. w: wy- 

sokości t'/Jyę od. obrotu spółdzileni w 

1937 « 

OE 
Warszawa €hmieina 81 

Dla pp. czytelników „Kurjera Wileńsk.* 

15% rabato 
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B 

| 

  

P. Qisełko w Wilnie 
Bawił w Wilnie wyższy urzędnik 

poselstwa litewskiego w Warszawie p. 

Witold Olsejko. 

  

    

    

  

WOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny - Ceny przystępne: 
Telefony w pokojach. | Е 

| wezoraj sprawę Władysława: Górkowskie- 
Maniniegi || Dymasa, oskarżonych. o 

| dlarek. Pierwsi dwaj podawali się za re- 

Wczoraj koło godz. 3 pp. w pobliżu   ka Kazimierza lenteckiego, Napastnicy: 

| polskiego. Społeczeństwo polskie repre- i 
| czone możliwości repliki, niż miał je 

| p. dr Wyslouch w swoim. wywiadzie. 

| Dlatego muszę posługiwać się ogół 
| nikami na tyle jednak wyraźnymi, by 
| rolę O. Z. N. w tej sprawie określić 
| jako różną od tej, jaka wynika z treś- 

| ci wywiadu p. dr Wysłoucha. 

okręgu wil. w ciągu ostatnich 3 lat nie- | 

dzięki czemu większość spółdzielni odgry | 

bie: uruchomienia Szkoły: Spółdzielczej w | 

szła kształcenia młodzieży w Szkołach | 
Spółdzielczych w: Warszawie. uniemożli» | 

W związku z. uchwałą zjazdu pełno» | 

| dla celów obrony Państwa 10 samocho- | 

5 

List do Redakcji 
Wielce Szanowny 

Panie Redaktorze, 

w numerze „Kurjera Wileńskiego” & 

dnia wczorajszego opublikowany z0- 
| stał wywiad z dr Wystouchem na te- 
mat wyników wyborów w zgroma- 
dzeniach okręgowych w m. Wilnie. 

O ile w wywodach tych osobista 
rola p. dr Wysłoucha przedstawiona 
została zupełnie Ściśle, o tyle us- 
tępy dotyczące roli O. Z. N. w tej 
kwestii nie są zgodne z rzeczywis- 

| tością. - 
Ponosząc odpowiedzialność za ok- 

| ręg O. Z. N. Wilmo i będąc osobiście, 
| jako: kandydat na: posła w okręgu 45 
włączony w krąg akcji wyborczej, 
mam niestety o wiele bardziej ograni- 

Łączę wyrazy powažania 

Inż. Władysław Barański 

Przewodn. Okr. OZN Wilno. 

„ PRZYSZŁY 

NASZYCH, BIEŻN 

PIJE STAL 

URU 

  

| „Zaduszki na Rossie ' 
Dzięki staraniom Związku Propagandy 

Turystycznej Ziemi Wileńskiej w okresie 
od. 28.X do 4.XI odbędzie się zjazdi do 
Wilna p h. „Zaduszki na Rossie**, Po wy- 

kupieniu karły uczesinictwa LPT turystom 

przysługuje 500/o ulgi kolejowej przy 

przejaździa w obie słrony z dawaine| 

słacji. Poza tym: karta, uczestnictwa: upo- 

wažnia. do bezplainego zwiedzania mia- 

sta. ora> do: znižek w autobusach, Ieairach 

Niezależnie od kart indywidualnych 
spodziewane jest przybycie pociągów po- . 
pularnych, o których: informowaliśmy przed 
paru dniami. 

Przypuszczać należy, że tegoroczny 
zjazdi na: Zaduszki do Wilna będzie wyjąt 
kowo liczny. 

* * 

Związek Propagandy Turystycznej zwra 
ca się z uprzejmą prośbą do wszystkich 
organizacyj | stowarzyszeń, które w raku 
1939 projekłują większe zjazdy w: Wilnie, 
ażeby zechciały porozumieć się z ZPT 

w sprawie terminu, ilości uczestników itp. 

Darie powyższe pozwolą na opracowa 
nie: programu: imprez: wileńskich: w roku 
przyszłym. Celem uniknięcia niepotrzeb= 
nej rywalizacji z kolei program miejsco» 
wy zosłanie uzgodniony z kalendarzykiem 
Imprez w całej Polsce. 

Informacje należy kierować do Biura   
9—15) do dnia. 30 października br: 

      

„ZPT (Mickiawicza 32, tel. 21-20, godz. 

  

Podawali się za rewidentów 
Rzeźni Miejskiej 

Sąd Okręgowy w Wilnie rozpoznał: | widentów Rzeźni Miejskiej, trzeci im w 
tym pomagał. 

Sąd: skazał Górkowskiego na jeden 

wyłudzanie pieniędzy od handlarzy. i ham | rok więzienia. Manini i Dymas: zostali: unie 
winnieni. (<) 

Narad rabunkowy pad Halami Miejskimi 
pod groźbą noży obrabowali go. Jentecki 

'Hal Miejskich trzech osobników napadło | został przy fym lekko ranny. 

na przybyłego na targ do Wilna wieśnia- | 
"w wyniku. którego s 

Policja wszczęła. niezwłocznie pościg, 
prawców załzymano, 

Pa 

w Wilnie ma powstać wielkie muzeum 
pod otwartym niebem 

Cały Belmont przeznaczony zostanie na ten cel 
Powstał projekt urządzenia w Wil. 

nie muzeum. pod otwartym niebem. na 

wzór istniejących tego rodzaju mu- 

zeów na zachodzie Europy, a. przede- 

kipz w państwach: skandynaw- 

ich. Muzeum koncentrowaloby zą- 

bytki, które ze względu na swe roz- 

miary nie mogą być umieszczone w 

   

  

(c) | zamkniętej sali. Rozchodzi się tu © w 

| pierwszym rzędzie o zabytki neg LB y ‚га awnego 
| udownictwa drewnianego, jak domy, 
| kaplice, krzyże przydrożne itp. 

„Sprawie urządzenia tego. muzeum 
poświęcone była niedawno specjalna 
konferencja, chodziło w pierwszym 
rzędzie o wynalezienie odpowiednich 
terenów, co nie jest rzeczą łatwą. Sa- 

ma sprawa stworzenia w Wilnie tego 

  

| rodzaju muzeum jest już podobno 

| przesądzona. Jak nas informują, na 

jednym z najbliższych posiedzeń Za 

rządu Miejskiego prezydent miasta dr 

Wiktor Maleszewski ma a * 

wnioskiem: przekazania na muze- 

a adj kaŃ Belmoutu. Jest to 

teren bardzo duży stanowiący prze- 

szło 70 ha. | 

 



Tabela loterii 
3 dzień ciągnienia 1-ej klasy 43-ej Loterii Państwowej 

Li II ciągnienie 

Glėwne wygrane 
Stała dzienna wygrana 5.000 

zł. padła na nr. 19421 
25.000 zł.: 9583 

10.000 zł.: 124090 

5.000 zł.: 78733 
2.000 zł.: 19949 84879 32427 

110874 
1.000 zł: 19308 35909 — 60742 

105587 152303 
500 zł.: 2442 56602 68014 85620 

87014 101123 111348 143163 
150842 

250 zł.: 13205 19157 40314 41767 
45885 57585 56867 62537 63886 
67298 69341 79101 83267 84331 
92244 100822 106784 112451 
123492 132237 133708 146986 
149048 155722 

Wygrane po 125 zł. 

827 1001 646 2185 3020 82 639 
5207 31 895 6197 538 7151 87 528 
8038 343 584 652 783 9433 824 1071 
12266 14101 408 25 757 72 14047 
459 629 15715 848 929 16134 442 
899 17751 18347 411 34 19089 
20733 21412 998 22478 23147 362 
868 91 24067 846 25489 543 614 
26194 770 964 27006 468 28241 
Aa 8058 185 31377 675 32670 

38202 325 61 435 35061 148 
997 37458 885 38010 222 79 334 
89019 446. 

40238 53 486 692 780 41090 167 
79 42096 122 453 64 797 918 74 
44027 135 924 45065 105 46677 
47730 48020 484, 

50051 159 296 343 598 750 
51005 9 76 825 68 537 978 52093 
808 53631 43 54003 19 202 12 
825 60 648 946 55246 545 56797 
57693 58053 151 376 799 807 
59289 418 774. 

" 60181 503 61639 820 62021 954 
63342 520 41 68 64390 428 89 663 
65857 66662 718 865. 

67244 312 60 68348 542 719 69122 
805 24 70022 71809 605 18 72818 74282 
Б11 76717 77504 78858 910 79349 879 
986 80128 339 81079 328 990 82892 
83707 84372 85095 86147 703 821 
88608 889 89172 898 90469 847 91525 
744 818 42 93592 644 709 94902 96409 
539 97214 56 672 98111 581 865 99113 
924 77 

100182 228 101161 236 102312 411 
677 10009 64 749 106476 510 615 776 
107420 108539 651 109001 314 521 
110223 111844 113545 114725 115410 
697 116608 9 95 117181 95 118017 702 
120473 121096 405 67 732 906 122275 
375 409 86 123024 760 47 124613 948 
125075 927 81 126041 219 612 128324 
749 129168 287 393 461 

130146 516 36 54 132511 133920 
134056 379 877 906 28 135511 34 
136498 637 137212 334 138887 139363 
712 81 141558 749 897 916 142648 55 
94 143128 384 885 940 144034 301 448 
600 823 146576 148822 149288 328 
150067 980 151621 152006 17 153458 

  

Pożar w fabryce Inu w N. Wilejce 

  

614 728 970 154138 68 819 0 15509 
156646 876 157289 457 158414 20 641 
159017 416 792 802 925 z 

Wygrane po 62,50 zł. 

19 115 27 93 96 458 96 97 688 
783 1247 332 601 86 39. 719 878 82. 
921 2173 224 562 787 8107 295 481 
98 4048 176 305 5150 399 693 864 
960 6025 42 171 272 764 7134 316 
443 760 860 947 8209 380 66 491 
508 792 897 986 9306 782 933 10355 
510 11173 362 633 889 12037 140 88 
422 50 80 13004 144 67 366 70 74 
548 14030 454 87 811 948 15320 427 
36 597 614 60 16052 198 590 742 
17386 478 514 18003 125 299 815 
95 498 897 19018 28 70 98 220 82 
85 392 498 607 99 701 20428 63 74 
20 914 40 21121 83 426 557 934 51 
64 22113 314 53 486 503 687 803 
23214 321 720 24263 833 404 552 
608 25079 148 518 26015 835 710 
82 27047 28085 183 231 366 475 764 
29056 71 263 402 754 72 30033 122 
233 54 861 68 88 709 99 820 310158 
$5 263 461 99 631 85 725 84406 550 
633 710 

83095 235 63 479 623 99 717 27 
803 59 34093 155 66 667 821 
85434 518 90 36030 87 124 74 
586 92 819 97 37091 167 492 515 
696 38026 56 109 230 729 54 963 
54 39313 74 85 649 752, 

40018 481 562 882 41047 101 
30 216 415 782 927 42015 50 893 
988 43125 77 332 502 739 984 
44083 601 706 24 45016 108 33 
382 93 95 548 77 601 53 858 
46113 246 358 415 51 526 639 
47067 131 644 53 63 79 920 87 
48004 272 413 543 854 95 49067 
83 281 839 40 75, 

50133 334 39 63 414 537 616 99 
51215 825 515 640 742 52337 474 
83 89 545 603 66 918 53283 307 
404 643 840 94 54020 90 253 536 
727 886 55125 284 96 393 442 515 
91 682 766 838 56074 138 300 88 
524 53 642 899 57077 186 234 61 
828 906 53 58060 109 52 257 396 
502 47 640 88 59036 403 677 706 
20 57. 

60300 441 46 81 99 571 785 
864 61043 285 300 12 510 83 987 
62018 530 72 826 63154 510 20 
817 69 925 64038 572 463 862 943 
85 65037 474 656 66 73 722 85 
66186 943, 

67046 505 733 76 68148 55 817 97 
667 81 69107 55 489 563 674 780 972 
70240 559 871 71041 59 128 460 529 
T55 89 865 900 72002 67 248 67 88 423 
98 547 679 879 78171 266 666 850 
965 74005 26 55 78 939 75235 371 564 
703 81 76134 778 77114 70 98 471 
643 796 78210 344 401 614 92 723 
79224 409 92 712 80049 74 126 442 
44 98 552 744 834 969 98 81057 76 
517 614 712 809 37 82050 500 684 
72 83181 241 70 334 803 4 84375 966 
69 85111 513 926 86133 53 208 317 69 
687 87117 218 66 78 366 479 909 99 
88052 305 639 934 89203 369 657 817 
90075 405 609 91017 101 31 324 52 
422 683 969 92013 425 42 599 93165 
455 664 809 36 95770 827 96124 346 
435 619 879 97454 98421 504 814 
99224 58 399 404 544 644 782 

100055 122 464 573 602 807 10118 

Straty 200 tys. złotych 
Onegdaj w fabryce Inu w Nowej 

powstał pożar. 

Ogień zniszczył jednopiętrowy budy- 

nek fabryczny wraz z urządzeniem. 

Wilejce, od iskier 

Straty, 

jerzy Mariusz Taylor 

według prowizorycznych 

złotych. > 

cowej straży ogniowej, 

80) 

obliczeń, sięgają blisko 200 tysięcy 

Dzięki interwencji wileńskiej stra 

ży ogniowej i ofiarnej pracy miejs- 

uchroniono | wej. 
od pożaru sąsiednie budynki. (e) 

„KURJER” (4608) 

438 52 72 548 57 98 647.63 775 102049 
218 498 807 103179 259 10466 220 
830 105145 290 775 802 991 106092 
281 419 70 550 672 711 107500 772 
873 108253 96 518 68 702 109049 209“ 
27 425 110047 284 309 591 €04 63 
789 111376 700 24 112613 710 26 46 
113197 308.461 629 960 114053 115819 
52 116007 148 254 871 988 117075 
154 55 238 474 753 910 56. 118002 
157 401 14 16 626 770 991 119025 60 
154 590 874 88 89 998 120095 250 
642 121100 74 92 874 55 625 836 50 
92 122009 14 51 468 576 611 TTT 845 

297 826 795 125013 60 142 97 448 
55 713 126252 459 127211 426 128264 
380 59 723 515 23 903 120299 320 53 

130330 509 651 747 56 945 131142 
418 524 864 713 98 132028 311 575 
67 3766 809 89 133147 409 606 785 
927 134041 363 544 645 812 135476 
593 964 136085 328 565 610 82 783 
852 929 137207 15 888 90 922 138109 
81 554 762 806 903 951 139112 214 60 
402 573 934 90 140156 270 473 544 
759 838 142302 560 143011 287 417 
611 95 144023 382 503 39 647 145257 
337 404 63 675 868 81 146268 614 755 
78 147045 50 192 247 846 148607 64 ' 
707 149234 491 584 607 870 911 28 
150018 77 114 271 594 739 804 15 52 
912 64 151044 66 159 201 387 748 94 
152002 183 468 618 740 857 153284 
535 44 79 656 770 154278 329 651 
155219 421 587 654 156098 478 84 551 
627 157619 85 405 611 724 981 158708 
255 36 76 389 433 4 51 784 882 159070 
360 518 625 724 990 

UI ciągnienie 

Główne wygrane 
Stała dzienna wygrana 20 tysięcy | 

złotych padłą na Nr. 46629 

10 tysięcy zł. — 7568 19235 124826 
5 tysięcy złotych — 9590 155111 
2 tysiące złotych — 129308 

1 tysiąc złotych — 37116 93507 
103745 : 

500 złotych — 15308 16220 33281 

40903 68888 73115 73640 83859 122182 
250 złotych — 5607 5965 10407 

1 21112 24640 26907 30265 33219 37340 

! 40675 43499 69503 70039 71389 86478 
; 90429 98099 98239 100350 114995 

{ 119198 123600 127505 128017 128443 

1185188 135533 138443 152443 

Wygrane po 125 zł. 
10391 835 3566 5117 7149 8997 

9655 715 10352 11330 47 760 12585 | 
14423 858 16173 620 17796 19795 

20454 22825 993 23745 24617 
25175 26069 307 825 28968 30297 
31506 963 34071 35571 37443 560 
38028 39566 40171 41813 42829 
43170 939 44152 305 488 612 715 
u 47311 530 48508 683 49004 206 i 

T 637 
50168 884 51032 512 52199 53118 

54269 438 55064 56805 57024 58176 
62050 118 64621 65123 66438 70254 
71050 768 73606 75979 76561 872 
17093 650 753 81200 82459 83313 

    
90386 694 91431 94558 05844 947 
96267 612 99149 313 101230 68 102877 
106813 79 109336 113476 117232 
119481 955 120432 121271 123023 
124286 946 128686 129950 130715 
131499 863 132197 133556 601 56 

  
wieczorem autobus 

kursujący na linii Poznań - Pyzdry, 

zderzył się koło Śr 

towarowym środzki 

975 123044 288 420 633 91 728 124191 || 

  

Zderzenie nastąpiło na szosie, na | 

134260 419 35 687 765 136579 138238 
139227 140851 141342 142707 1453491 
144247 543 147541 148417 990 149025 
151509 902 152048 486. 914 156603 
154 888 157995 158556 987 

Wygrane :po 62,50 zł. 
205 22 53 603 38 2482 711 3031 223 

314 419 86 4244 576 655 5053 691 
6740 886 7347 8146 72 949 

10479 11130. 517 687 12063 65 84 
13680 717 15377 652 821 16342 
17122 93 405 568 658 18232 732 893 

20166 335 593 769 21271 370 573 
732 82 22514 614 23368 24083 195 
324 851 948 25155 552 842 95 27370 
44 646 28595 29187 93 444 

30261 717 31254 606 71 7 904 32268 
90 337 420 518 758 33380 628 700 
34063 238 717 32352 74 702 35342 
74 102 36574 37192 38044 370 766 

83692 84268 86306 88177 674 89012 
68 316 516 90730 91973 93372 96875 

101142 891 102383 107189 109886 
110888 111661 112085 242 516 113047 
96 114696 115548: 116002 412 75 651 
973 119936 121381 761 887 122537 
812 925 123581 124299 749 127599 
697 128142 131470 132091 133118 
24381 135497 619 137249 138244 727 
139169 

140303 8 869 141387 866 142153 54 
223 143360 146883 147512 150392 470 
881 83 987 151013 152172 535 685 
153405 155990 156768 

Wygrane po 62,50 zł. 
660 876 981 1624 30 2930 3457 525 

838 921 5313 6112 88 368 610 831 
2773 84 561 690 836 64 8001 5 162 
478 9973 10184 357 439 742 47 831 
11026 158 473 750 918 12150 440 807   879 39220 739 

40192 272 563 70 958 41042 84 104 
82 488 42183 240 357 43 239 771 72 
44063 90 501 696 45168 92 247 549 
90 46257 587 633 715 47020 48435 ! 
667 88 757 907 49361 986 

501146 211 51045 318 982 52038 
213 335 442 893 53223 480 885 941 
54125 200 597 677 753 87 55035 
57387 444 582066 633 934 50033 233 
427 501 761 803 60467 511 61179 272 
987 62307 579 749 63982 64006 439 66158 424 636 67429 70588 — 71406 
73418 68 74333 723 908 75105 205 96 678 832 945 76432 77104 29 77 
220 97 78155 61 789 952 92 80320 655 
81103 21 229 397 670 82844 53126 
778 85000 109 42 884 436 839 86469 636 87054 557 796 819 89395 569 719 90461 531 787 91 998 91423 27 960 
92025 296 807 967 93057 74 94 97 
312 487 94158 307 96261 911 97006 187 481 880 98174 228 414 882 99174 
670 954 100216 667 101223 601 999 
102118 347 60 638 741 103502 34 
609 900 104278 562 609 879 105125 
272 106106 932 107076 80 368 108409 
503 110505 111669 627 51 956 113377 448 114714 76 115114 619 42 068 116657 918 117132 470 756 895 906 118046 597 966 

120072 766 121302 682 122305 945 86 123135 48 677 904 124522 839 126000 367 798 941 127365 424 827 
43 128383 476 790 129007 867 722, 65 855 130376 558 131678 132687 183080975 134804 009 135170 451 938 136446 137192 460 515 676 886 | 963 138065 76 663 834 140224 342 | 141511 549 87 142481 143479 144134! 
486 637 986 145068 860 146006 281 504 847 67 147221 398 713 86 140024; 150046 222 455 56 151498 916 152051 | 702 58 153171 237 43 885 154677; 155728 915 156078 157117 158167 332 788 47 829 159111 41 403 733 | 

iV ciągnienie 

Wyżiaie po 125 zł. | 
4346 599 658 5853 8220 427 9414; 

65 716 12058 15045 513 16118 673 } 
| 18771 19034 578 21073 22266 75 570 i 
23678 775 96 25947 26060 267 27837 į 
31827 956 33739 98 34685 35009! 
36107 37462 38894 39405 40898 ! 
41721 62 42430 43548 818 44958 | 
45106 436 46316 796 47626 48470 866 

84408 924 85783 86631 88612 89420 |84 | į 
50090 998 51138 52411 548 912: 

53212 66 602 54667 748 55381 56190 i 
57977 58208 348 59937 61778 62604 j 152029 153104 262 618 828 154010 

| 
63960 64652 988 68164 69458 942 99 
70483 713001 340 764 74198 76467 | 
77161 80490 81070 708 82552 666 | 

f-my „Fiapol“, Autobus 

ody z pociągiem 
ej kolei powiato- 

  

— Mam nadzieję, że teraz wcale się pani nie boi 

  

Zofia Majewska-Kubińska 
z długoletnią praktyką 
przyjmuje codziennie 

ul. Połocka Nr 1 m. 2. 

89 13092 240 842 14182 202 551 740 
| 76 861 15309 414 74 636 954 15958 
17605 847 18171 19584 691 840 20591 
666 880 973 21378 621 728 29 903 51 
82 22134 621 623 82 785 23143 589 
92 814 24568 712 25697 726 6073 482 
544 760 809 73 27051 595 819 33 59 
28230 27 782 29231 43 883 978 

30471 871 31216 307 619 77 801 
32072 33597 812 980 34034 284 397 
620 743 35278 36296 358 540 600 855 
37587 38051 774 893 40824 41281 401 
842 91 42037 419 981 43017 164 216 
319 489 769 44326 593 608 804 904 
45213 44 56 659 725 70 46846 47078 
547 631 48170 214 414 509 22 767 
49042 507 84 50386 573 51136 217 
499 663 883 52104 84 253 392 543 
53045 67 83 126 51 421 54156 227 
79 573 639 728 809 74 55249 680 816 
PR 270 443 58330 916 27 59393 

60108 366 570 648 774 61252 478 
683 700 62534 643 68 63010 165 260 
585 727 38 820 64273 65043 118 494 
623 792 66147 248 96 553 91 697 
67049 885 987 68317 588 635 69381 
626 853 70219 392 861 921 71554 
682 979 92328 886 73200 31 901 3 

478 77372 443 903 78552 79069 368 
513 658 80392 81074 395 721 82168 
501 83834 963 84889 87016 776 88318 
89912 21 

90536 854 948 91375 413 513 690 
92115 864 75 93035 93 341 50 94593 
659 95349 63 96007 691 782 97654 
98052 156 201 77 92 372 94 439 832 
99376 536 861 100844 101631 808 
10275 103212 963 104479 916 106342 
107288 684 818 108004 726 820 950 
109103 110717 111000 21 606 829 
112093 397 421 552 741 851 113041 
370 114544 697 895 115053 585 997 
116118 529 69 117375 98 628 119047 
455 721 

120010 440 63 691 809 121012 518 
785 971 122589 749 123043 134 511 
745 124109 273 433 125224 323 609 
126054 227 763 12715 128081 129392 
130202 23 398 556 131008 143 272 
495 905 132058 125 99 371 574 133539 
134476 523 59 664 135159 233 432 75 
715 921 136302 574 711 137169 
138143 267 388 681 139150 215 

140221 850 141069 581 143081 
17645 544 942 144078 391 744 828 
146813 918 147125 47 988 148083 531 
782 149003 425 87 515 858 

150421 843 925 58 151112 420 908 

  
910 155058 360 777 896 942 156038 
96 131 402 785 157259 70 797 869 953 
158213 159 311 

  

wpadł pełną szybkością 

bity. 
AKUSZERKA 

74327 600 75726 881 972 76006 65 - 

    

4 

— 
| 

Wystawy roln'cz6 | 
w Dow. owamisńskim 
Na zakończenie prac rolniė 

czych Okręgowe T-wo Organl 

zacyj i Kółek Rolniczych w 

Oszmianie przystąpiło do ot 

ganizowania w 4 miejscowości 

ciach wystaw rolniczych o szef 

szym zakresie przy udziale 40 

zespołów przysposobienia 

niczego oraz Szkoły Rolniczej. 

w Anłonowie. Wysławy mają 

na celu zobrazowanie włożo* 

nego wysiłku i osiągniętych гё 

zulłtatów całorocznej pracy W 
poczynaniach prac spoleczno+ 

zawodowych młodzieży wieje 

skiej. Е 

Ор xa nad $”cbami 
bohaterów 

wpow brastawskim 
Rozsiane po całej Brasław* 

szczyźnie groby obrońców О 

czyzny z wojny polsko-bolsz8 

wickiej oraz groby  miejsco< 

wych powstańców, tzw. „Zielo 

nych” zmusiły społeczeństwo 

Brasławszczyzny do zorganiz0 

wania oddziałów gminnych 

oraz oddziału powiatowego 

Polskiego T-wa Opieki nad. 

Grobami Bohaterów. Obecnie 

na terenie pow. braslawskie“ 

go działa Oddział Powiatowy 

i 15 Oddziałów Gminnych te 
go T-wa, które roztoczą opie 

kę nad grobami poległych W 

wojnie światowej, w wojnie 

polsko-bolszewickiej, grobami 

„Zielonych" i innymi. Na 
terenie Braslawszczyzny znaj+ 

duje się jeszcze w Widzach 

grób generała wojsk polskich 

powstańczych z r. 1963 Toma« 
sza Wawrzeckiego. Grób ten 
wymaga również dużej opieki 

ze strony społeczeństwa. Od 
działy T-wa oprócz opieki nad 

grobami mają przystąpić do 

budowy pomników i wmuro= 

wywania tablic pamiątkowych. 

Brasławszezyzna KOPowl 
Komitet fundacji daru dla 

armii z terenu powiatu Ыга ) 
sławskiego zamierzał począłe 

kowo ofiarować jednemu г ой ° 
działów KOP 3 ciężkie karabi- 
ny maszynowe, obecnie jed-- 

nak okazało się, że ofiary spo 
łeczeństwa  Brastawszczyzny 
znacznie przewyższyły sumę 

potrzebną na zakup 3 c. k. mu : 

wobec czego postanowiono 

dodatkowo zakupić 2 ręczne 
karabiny maszynowe. “ ® 

Przekazanie tych darėw od į 
działom KOP nastąpi w Brusła 
wiu 11 listopada rb. 

Ч 

Autobus zderzył się z pociągiem 
ŚRODA, (Pat). W dniu 20 bm. | niezabezpieczonym przejeździe. na parowóz, który wskutek zderzenia 

wyskoczył z szyn. Autobus został roz* 

į 
Z jadących w autobusie pasaże” i 

rów, 9 osób odniosło rany, w tym Ž 

doznały poważnych kontuzji i umiesź 

czone zostały w szpitalu. 

— ? 

— Uf — odsapnął Alfred prostując się z przy je 

Czciciele Wotana 
W tej chwili Alfred zapalił swą latarkę. W nie- 

zwykle silnym promieniu oślepiająco białego światła 
ukazały się stopnie, oślizgłe od wilgoci, pokryte po- 
dobnym do szronu nalotem pleśni, świadczącym już 
na wstępie, że słońce nie zagląda tu nigdy. 

— Ach, jakie to cudowne — cieszyła się Anka 
zbiegając żywo po stromych schodkach. — Nawet nie 
wyobrażam sobie, że ta pana latarka daje takie jas- 
ne światło. Kiedy zdarzało mi się tu' przychodzić, 
miałam zawsze tylko ogarek świecy. To wielka różni- 
ca... O, Jezu! — krzyknęła przeraźliwym głosem. 

Poślizgnęła się niebezpiecznie i byłaby upadła z 
pewnością na twarde kamienie schodków, gdyby nie 
objęło jej w porę silne ramię. 

— No, a kto doradzał ostrożność? — śmiał się 
Alfred pomagając dziewczynie w odzyskaniu zachwia- 
nej równowagi. 

— Ojej, wcale nie wiedziałam, że pan potrafi być 
taki złośliwy — nadąsała się Anka uwalniając się 
energicznym ruchem z jego rąk. — Gdyby nie pan, nie 
poślizgnęłabym się na pewno. Tyle razy przecież cho- 
dziłam tu sama i nigdy mi się nie nie stało. 

S — Masz, bracie, wdzięczność kobiecą — śmiał się 
Alfred. — Tylko co zachwycała się pani tą latarką, 
na teraz okazuje się, że ta sama latarka o mało nie przy- 
* sawiła pani o upadek. 

— A, żeby pan wiedział, że tak — upierala się 
dziewczyna. — Przy świetle świecy wyglądało tu 

wszystko jakoś inaczej i znałam już każdy kamień, 
tylko bałam się więcej. 

  

— żartował dalej Alfred. 

Poczuł przypływ zdrowej, beztroskiej wesołości 
i poddał się jej z rozkoszą, zapominając o wszystkich 
kłopotach. Nienawistni bracia Erninowie i wszyscy ko- 
loniści z Grobli, zmartwienia materialne księżny i je- 
go osobiste troski odbiegły go nagle, rozpłynęły się w 
atmosferze tajemniczości tej niezwykłej wyprawy. 

Zeszli już z niebezpiecznych schodków i posuwali 
się teraz wąskim korytarzem, którego Ściany były 
chropowate i wilgotne, a gliniaste dno pełne lepkiego 
błota, w którym nogi ich tonęły po same kostki. Ko- 
rytarz wcale nie biegł w kierunku prostym. Biały pro- 
mień latarki oświetlał co chwila jakiś zakręt nieocze- 
kiwany, jakąś nierówność terenu, z której to w górę, 
to znowu w dół prowadziło kilka nowych stopni, łu- 
dząco podobnych do tamtych pierwszych, ułożonych 
z takich samych kamieni oślizgłych, przyprószonych 
nalotem siwej pleśni. 

W pewnym miejscu strop korytarza obniżył się tak 
gwałtownie, że musieli, jak to zapowiadała Anka, 
skurczyć się i w pozycji najniewygodniejszej przebyć 
przestrzeń  kilkunastometrową, przy czym ze ścian, 
spłoszone światłem, odrywały się raz po raz nietoperze 
i z żałosnym piskiem szybowały w głąb ciasnego tu- 
nelu, aby ukryć się dalej w ciemnościach. Natrafiali 
też ciągle na jakieś olbrzymie ślimaki bez skóry, któ- 

rych całe roje pełzały po Ścianach korytarza, wysta- 
wiając daleko swe różki, zaopatrzone w wielkie gałki. 
Oślizgłe stworzenia wywoływały szczególny wstręt w 
Ance, która przemykała się tu z taką ostrożnością, jak- 
by otarcie się o ślimaka groziło niebezpieczeństwem. 

` Ciasny i duszny tunel skończył się nareszcie i dwo- 
je wędrowców znalazło się w wysokim okręgłym lo- 
chu, przypominającym kryptę grobową.   

nością po niewygodnej przeprawie. — Ależ to praw: 
dziwy labirynt. Czy aby trafimy do naszego wyjścia? 

—_Trafimy — zapewniła go Anka. — Nie ma 
przecież innej drogi. Trafilibyśmy nawet, gdyby zga*_ 
sła pańska cudowna latarka. 

— O to nie ma żadnej obawy — oświadczył z du* 
mą rozglądając się ciekawie. — co to? Znowu schody? | 
I jakie strome! 

— Jakże pan chciał inaczej? — wzruszyła ramio* 
nami dziewczyna z widocznym poczuciem wyższości, | 
jaką daje doświadczenie. Musimy się przecież dostać 
do podziemnego jeziora. i 

— Po schodach? — zdziwił się. Ё 
— No, tak. Przecież to przejście to tylko tunel: 

Jezioro znajduje się nad nami. Dla tego korytarz jest 
taki błotnisty i dlatego zostawiłam obuwie w domu. Е 

— A ja byłem o tyle przezorny, że zrobiłem to 
samo — roześmiał się Alfred oglądając swoje ubłoco* . 
ne stopy. — Mój Boże! Ładnie byłbym tu się urządził. 

Po tej przeprawie trzewiki trzeba byłoby wyrzucić, a 
kosztowały tak drogo i nie wiem, czy prędko będę so* 
bie mógł pozwolić na kupno nowych. : 

Dziewczyna spojrzała na niego z niedowierzaniem 

— Chyba pan żartuje... 

— Wcale nie żartuję. Położenie nasze, teraz szcze” 
gólnie, kiedy księżna za moją namową zwróciła zada” 
tek staremu Erninowi, jest tak złe, że nie wiem, czy 
zdołamy się utrzymać nawet w tym małym majątkie 
Bank lada miesiąc może go wystawić na licytacje: 
I ten sam Ernin, który chciał nabyć tylko łąki lubar“ 
towskie, będzie mógł je nabyć wraz z całym Teresin 
kiem. 

    

    
    
   

      

   
   

(D. c. n.)
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Dziś: Korduli i Alodii 
Jutro: Seweryna i Romana 

Wschód słońca — g. 6 m. 02 
Zachód słońca — g, 4 m. 06 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB W Wilnie z dnia 21. X. 1933 r. 
Ciśnienie 760 
Temperatura średnia -|- 6 
Temperatura najwyższa Ą- 8 
emperatura najniższa -- 5 

I Opad 4,3 
Wiałr północny 
Tend.: wzrost 
Uwagi: pochmurno. 

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK. 
ES w nocy dyżurują następujące ap- 

i lundziłła (Mickiewicza 33); S-ów Mań 
owicza (Piłsudskiego 30); Chróścickiego 

i Czaplińskiego (Ostrobramska 25); File- 
monowicza i Maciejewicza (Wielka 29); 
Pełkiewicza i Januszkiewicza (Zarzecze 
nr. 20), 

Ponadto stale dyżurują apłeki: Paka 
(Antokolska 42); Szantyra (Legionėw 10) i 
Tajaczkowskiego (Witoldowa 22), 

MIEJSKA. 
— Na 23 stypendia — 250 podań. 

W przyszłym tygodniu ma zapaść decyzja 
Magistratu w sprawie przyznania stypen- 

diów dla niezamożnej młodzieży akade- 
mickiej oraz młodzieży szkół średnich. 
Ogółem Magistrat przyzna 23 stypendia. 
Na stypendia te do chwili obecnej wpły= 

nęło już przeszło 250 podań. 
— Dodatkowa jezdnia i zieleńce przed 

gmachem Banku Gospodarstwa Krajow. 
W przyszłym miesiącu nowy gmach Banku 
Gospodarstwa Krajowego ma być oddany 
do użytku. Miejskie biuro urbanistyczne 

przystąpiło już do rozwiązania zagadnie- 

niš usytuowania placu, znajdującego się 

przed  nowowybudowanym gmachem. 

Plac ten, według projektu urbanistów, zo- 

słanie przepołowiony. Wybudowana bę- 

dzie dodatkowa jezdnia o szerokości mniej 

więcej 5: metrów, pozwalająca na dojazd 
pojazdów pod gmach Banku. Ponadto na 
placu urządzone zosłaną zieleńce, a na-. 

wet klomby z kwiatami. 
— Należy pośpieszyć z opłatą podatku 

lokalowego. Do 31 października płatny 

jest podatek  lokalowy.  Nieuiszcze- 

nie podatku w terminie pociągnie za sobą 

bardzo przykre konsekwencje dla płałni- 

ków. Zaraz bowiem po dniu 1 listopada 

podjęte zostaną kroki egzekucyjne, p'z; 

czym należność ściągana będzie wraz z 

doliczaniem kosztów egzekucyjnych i od- 

setek za zwłokę. 

PRASOWA. 

— Kontiskata „Vilniaus Žodis“. Skon- 

fiskowany został wczoraj nakład gazety 

lifewskiej „Vilniaus Żodis* za wydruko- 

wanie artykułu pł. „Wydarzenia, co do 

których nie zawracamy sobie głowy”. 

ŻE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

— Zebranie studentek-harcerek. с 

W niedzielę 23.X o godz. 11 odbędzie 

się zebranie wszystkich słudeniek-harce- 

rek w lokalu Komendy — ul. Ostrobram- 

ska 7—2. Wszystkie studentki-harcerki są 

proszone o przybycie. 

— Peowiacy. Dnia 22 października br. 

(sobota) o godzinie 18 w lokalu Koła (Plac 

Orzeszkowej 11) odbędzie się zebranie in- 

formacyjne na którym ob. wiceprezydent 

Nagurski wygłosi cdeżył na temat „Gospo- 

darka $amórządu Miejskiego” z uwzględ- 

nieniem wydanych inwestycji w osłałnich 

latach, 
Ze względu na charakter odczytu sła- 

wiennictwo obowiązuje. 

RÓŻNE 

— „Wilnianie poznajcie Wilno”. — 

W najbliższą niedzielę 23 października 

br. wycieczka Związku Propagandy Tury- 

stycznej zwiedzi gminę i cerkiew staroob- 

*zędowców na Nowym Świecie. 
Szczegółowych wyaśnień udzieli, je- 

den z członków gminy. Zbiórka uczest- 

ników wycieczki © godz. 12 przed głów- 

nym wejściem do Bazyliki, Udział 20 gr 

od osoby, 

LI0ZKA 
— Organizacja muzeum regionalnego 

w Lidzie. Lidzki Ośrodek Badań Krajo- 
znawczych przy miejscowym oddziale 
Polskiego T-wa Krajoznawczego przystą“ 
pił do organizacji muzeum regionalnego 

ziemi lidzkiej. Posiadane dotychczas eks- 
Donaty przechowywano w szafach z po= 
wodu braku odpowiedniego pomieszcze- 
nia, Obecnie, dzięki przychylnemu stano- 
wisku burmistrza m, Lidy p. Józefa Zadur- 
skiego, Ośrodek olrzymał w budynku 
Biblioteki Miejskiej duży, dobrze urzą-   

В А 
dzony pokój, w którym urządzone będzie 

muzeum. Lida, jako stare i bogate w tra- 

dycje miasto, dotychczas nie posiadało 

żadnego ośrodka, któryby gromadził pom 

niki chłubnej przeszłości tej ziemi. 4 

— Dancing w Resursie Polskiej. W so- 

botę 22 bm. odbędzie się dancing w Re- 

sursie Polskiej. 

— Walne zgromadzenie członków 

Oddziału PSK w Lidzie. 23 bm. w świet- 

licy PCK w Lidzie przy ul. Pereca 5 o 

godz. 13 odbędzie się walne zgromadze- 

vie członków. Porządek dzienny: zagaje- 

nie, wybór prezydium, odczytanie proto- 

kółu, zatwierdzenie preliminarza budżeto 

wego na rok 1939. SE 

Podając powyższe do wiadomości „Za 

rząd prosi wszystkich członków oddziału 

o konieczne przybycie na Walne Zgro- 

madzenie. 

— Komitet budowy pomnika poległym 

bieliczanom w Bielicy przyjął na ostatnim 

posiedzeniu opracowany przez art.-rzeźb. 

Jerzego Kacieszczenko projekt. Pomnik 

stanie na placu przykościelnym w Bielicy. 
Budowa pomnika prowadzona jest pod 

kierownictwem arch. Marcewicza. Pomnik 

w Bielicy ma być wykończony jeszcze 

przed 11 listpoada, gdyż uroczyste jego 
odsłonięcie przewidziane zostało na 20- 

lecie Niepodległości. 
— Kino na wsłach. Kierownictwo k'na 

objazdowego DOK IH w porozumieniu z to 

warzystwem rolniczym odwiedziło w powie 

cie lidzkim 11 miejscowości, w których zo 
stały wyświetlone filmy dzwiękowe o treści 
przeciwlotniczo - gazowej i wojskowej. Fil 

my cieszyły się dużym powodzeniem. Naj 
mniejsza ilość widzów liczyła 1.500 osób. 

fa 

chowymi na tematy rolnicze, odno''zące się 

  

Filmy poprzedzane były pogadankami 

do danej okolicy. 

— POŻARY. W ciągu osiainiego ty- 
godnia na terenie powiatu lidzkiego za- 
nofowano szereg pożarów stodół oraz 
suszarni Inu. Na skutek wadliwej konstruk 
cji pieców poszło z dymem kilkanaście 
suszarni. 

— „Biawat Poznafski“ A. Miškiewicz 
Lida, ul. Suwałska (w lokalu dawnych 
jałek miejskich na rynku). Wielki wybór 
towarów. Ceny niskie i stałe. Obsługa 

szybka i fachowa. 

5. MIEŚWIESKA 
— Karabin maszynowy dla armii. Dla ucz 

czenia 20 rocznicy istnienia Niepodłegłej Rze 

ezypospołitej Połskiej grono nauczycielskie 

oraz młodzież gimnazjum państwowego im 

Władysława Syrokomli w Nieświeżu na uro 

czystym posiedzeniu 18 bm. uchwalili ufun 

dować dła Armii Polskiej karabm maszyno 

wy. 

Dar zostanie wręczony miejscowemu puł 

kowi ułanów w dniu 11 listopada br. 

— „Fala niemeńska* z Rozgłośni Bara- 

uowiekiej. Stały amatorski zespół śpiewaczy 

p. n. „Fala niemeńska”, który pod kierun- 

kiem dr Skoczka koncertował przed mikro 

fonem Polskiego Radia podczas transm'sji 
święta KOP w Stołpcach, został zaangażowa 

ny na kilka występów przez radiostację ba 
ranowicką. W. „Fali niemeńskiej" śpiewać 

będzie młodziutka 13 letnia utalentowana 

śpiewaczka Rosłoniewska Hal'na. 

— P. Szułc Czesław, instruktor łąkarstwa 

w samorządz'e niešwieskim, został przenie- 

siony do Wilejki. Na jego miejsce przybył 

p. Marian Sandomierski. 

MOŁODECZAŃSKA 

— Koło Polskiej Macierzy Szkolnej. 

Z iniejaływy Zarządu Wojewódzkiego Pol 

skiej Macierzy Szkolnej odbyło się w dn. 

18 bm. w sali sejmikowej zebradie orga- 

nizacyjne PMS w Mołodecznie. Na zebra- 

nie ło przybył delegat Zarządu Główne- 

go mgr Juliasż Sędek, który wygłosił od- 

czył pł. „Polska w obliczu ostatnich wy- 

darzeń' oraz wyjaśnił zebranym cele i 
zadania łak ważnej dla naszych ziem pla- 
cówki oświatowej. Następnie zebrani wy- 

łonili spośród siebie zarząd Koła z pik. 

Leonkardem na czele. Dołychczas Polska 

Macierz Szkolna na terenie powiału pro- 

wadziła 3 jednoklasowe szkoły. 

— Szkoła koszykarska. W ub. roku 

szkolnym przy pułku strzelców mińskich 

istniała jednoroczna szkoła koszykarska, 

która w bież. roku została przekształcona 

na dwuletnią szkołę koszykarską. Inaugu- 

racja |. kursu tej szkoły nastąpiła w ka- 

synie podoficerskim miejscowęgo pułku 

w obecności przedstawicieli społeczeńst- 

wa. Szkoła ta jest utrzymana przez fundusz 

społeczny pułku przy pomocy finanso- 

wej wojewody Bociańskiego. Na 1 kurs 

zapisało się 17 uczni dzieci małorol- 

nych gospodarzy, które otrzymują w puł- 

ku całodzienne utrzymanie. Program szko 

ły w r. b. zosłał znacznie rozszerzony i 

obejmuje przedmioty praktyczne, jak: nau 

ka w pracowni, czyli wykonywanie najróż 

norodniejszych przedmiotów  koszykar- 

skich od zwykłych koszyczków do luksu- 

sowych mebli oraz przedmioty teoretycz- 

na, jak: kalkulacja zawodowa, organizacja 

| „KURIER“ [4608] 

  Michał Budny, złożył wieniec pod pomnik 

Wczoraj wieczorem wyjechał Z Wilna 

do Poznania najlepszy pięściarz wileński 

Stanisław Lendzin, który w niedzielę ro- 
zegra spotkanie eliminacyjne Z Jasińskim 
przed ustaleniem reprezentacji Polski na 

30 bm. o godz. 19 w sali przy ul. Lud- 
wisarskiej odbędzie się jeden jedyny 
mecz bokserski o mistrzostwo Wilna mię- 

Kurs instrukio'ów I 
24 bm. rozpocznie się w Ośrodku WF 

trzytygodniowy kurs instruktorski Wszysi- 
kie miejsca są już zajęłe. Najwięcej kan- 

dydatów zgłoszonych zostało z prowin- 

obywatelskie. > 
Należy podkreślić, że wychowankowie 

zeszłoroczni nie zostali pozostawieni włas 

nemu losowi, lecz fundusz społeczny puł- 
ku pomaga im w dalszym ciągu w orga- 
mizowaniu warszłału precy, w sprawie 

zbytu ifp. 

PRASLAWSKĄ 
—Z okazji Tygodnia Szkoły Powszechnej 

Komiłeł w Leonpolu zorganizował zbiór- 
kę pieniężną wśród społeczeństwa i bal 
ze składkowym — ofiarowanym przez 
miejscowe społeczeństwo — bufetem. Do 
chód z Tygodnia w sumie 200 zł 37 gr 
przekazano do Komitetu Okręgowego 
TPBPSP w Wilnie. Er, 

POSTAWSKA 

— Radio w Pfońkach. Świetlica dla 
starszych, zorganizowana przy szkole w 
Prońkach zakupiła aparat radiowy za pie- 
niądze uzbierane drogą składek. W tax 
nieznanym zakątku i głuchej wsi Prońki 
rozbrzmiewa obecnie głośnik falami War- 
szawy, Wilna i innych radiostacyj polskich. 

POLESKA 
— Bawił w Pińsku wojewoda poleski p. 

W. Kostek - Biernacki w sprawach służbo- 

wych. 

— STRZAŁ PRZEZ OKNO. Nicznany 

sprawea wystrzelił £ broni palnej przez ok- 

no do mieszkania Leona Patejczuka, miesz- 

kańca wsi Roblanka, pow. brzeskiego. Kulą 
zostało ranione 4-letnie dziecko 1 siostra go- 

spodarza Zofia Lis. Stm dziecka groźny. Kto 

strzelał I jaki był powód zamachu nie usta- 

lono. 
— 7 POWODU UTRATY ŻONY. Podczas 

grzybobrania w lesie, m-ka Brześcia Jad- 

wiga Kopera natknęja się na zwłoki wisiel- 

ca. Zaałarmowane władze ustaliły, że dena- 

tem był emerytowany pracownik fabryczny 

Adam Bromiński, który ©d pewnego czasn 

cierpiał na rozstrój nerwowy z powodu ut- 

rały żony. 

— pLA 50 GROSZY. W czasie zabawy we 

wsi Biała, pow. pińskiego, na tle odmowy 

zapłaty 50 groszy muzykantom, powstała 

bójka między Cyrylem Osmolowiczem a Ja 

nem Butrymem i Aleksandrem Łosińcem. 

Osmołowiez otrzymał kilka ran nożem I 

w Stanie beznadziejnym dostarczony został 

do szpitala w Pińsku. 

— POWIESIŁ SIĘ. 

pow. stolińskiego powiesił się we własnym 

mieszkaniu 40-letni N. Warszawski. Przyczy- 

ną rozpaczliwego kroku były kłopoty miate- 

riałne, zadłużenie 1 długotrwała choroba 

* żony. 

We wsi Horodno,     

Ucrczenie pamięci gen. 

Z okazji 159 rocznicy śmierci bohatera Polski i 

skiego, przedstawiciel Ambasady Rzeczy-pospoliłej 

warsztatu, rysunki: techniczne i odręczne, 
wikliniarstwo oraz wychowanie społeczno 

Kazim'erza Pułaskiego 

  

Ameryki gen. Kazimierza Puła- 
Polskiej w Waszyngłonie, p. 

iem gen. Pułaskiego. Moment ten przed- 

sławia nasze zdjęcie. 

ETOWE ITT WAT WPORZO, PRARDWRKEWEJ 

Kurjer Sportowy 

St. Lendzin wylechał do Poznania 
mecz z Łotwą. 

W charakterze sekundanta pojechał 
p. Ćwikliński. Na meczu obecny będzie 
nasz specjalny wysłannik red. J. Nie- 

ciecki. 

0 mistrzostwo bokserskie Wilna 
dzy WKS Śmigły a Elektritem. 

Obie drużyny usilnie trenują. 

sędz'ów pieściarskich 
cji: Lidy, Smorgoń i Dziewiliszek. 

Kurs prowadzić będą kpt. Żmudziński 
i Motorski. 

W pierwszych dniach listopada zor- 
ganizowany zostanie w Wilnie kurs dla 
kandydałów sędziowskich. Kurs prowadzić 
będzie pP. R. Hołownia. 

Ppor. Batog mistrzem armii 
w pięcioboju nowoczesnym 
Zakończone zostały w Warszawie zawo 

dy w pięcioboju nowoczesnym o mistrzost 

wo armii. : 

Wyniki ostatnich rów konkurencji no 

tujemy: 

Pływanie: 1) ppor. Batog, 2) ppor. Rzad- 

kiewicz, 3) ppor. Skomroch, 4) pkt. Mielni- 

czuk, 5) ppor. Dzianota, 6) kpt. Lisowski 

Bieg naprzełaj na 4 klm.: 1) ppor. Sokul 

ski 13:27 min., 2) ppor. Batog 14:11,8 min. 

8) ppor. Wroniszewski, 4) ppor. Aleksiński, 

5y ppor. Woronowicz, 6) ppor. Mańko. 

W łącznej punktacji 5 konkurencji tytuł 

mistrza armii połskiej zdobył ppor. Balog 

(WRS Śmigły Wilno) 16,5 pkt., 2) ppor. Ko 

chański (Legia Warszawa) 44 pkt, 3) kpt. 

Mielniczuk (WKS Pińsk) 51 pkt. 4) ppor. 

Gawlik (WKS Stryj) 57 pkt., 5) ppor. Korzeń 

(Czarni Livów) 60 pkt., 6) ppor. Burdo (WRS 

Grodno) 62 pkt., 7) ppor. Kuleczka (WKS 

Toruń) 62 i pół pkt. 8) ppor. Czerniecki 

(WKS Przemyśl) 63pkt., 9) por. Aleksiński 

(WKS Inowrocław) 63 i pół pkt. 10 ppor. 

Rzadkiewicz (WKS Włodzimierz) 64 1 pół 

pkt. 

Bokserzy WKS Smigły 

Jak było do przewidzenia, pięściarze 

WKS Śmigły niesłety nie mogli, czy też 
nie potrafili wykorzystać zaproszenia do 

i Estonii. 

Wąłpliwym jest, czy w innym terminie 

uda się naszym bokserom wyjechać za 

granicę. 
Nie dopisała w danym wypadku stro- 

na organizacyjna. 

Najlepszy tenisista światła, Donald Budge, 

przechodzi defin'tywnie na zawodostwo i w 
dniu 9 stycznia 1939 roku rozegra w Madi- 

som Square Garden pierwszy swój mecz ja- 

ko zawodowiec, z Amerykaninem Vines'em, 
, Następnie projektowanych jest kilkanaś- 

cie spotkań Budge'a z Vines'em i z Anglikiem 
Perry. W ciągu pierwszego roku zawodost- 
wa Budge zagwarantowany ma dochód w 
wysokości 130 tysięcy dolarów. 

*   
Angielska agencja telegraficzna Reuter, 

| donosi, że czołowy tenisista niemiecki von 
Gramm wypuszczony został z więzienia. 

* 

Szwedką Lundstróm ustanowiła nowy re- 

Ba 

nie wyjechali do Łotwy - 

Rygi na dwa mecze z zawodnikami Łotwy |   
| 

RADIO 
SOBOTA dnia 22 października 1938 r 

6.57 Pieśń poranna; 7.00 Dziennik por, 

115 Muzyka z płyt; 7.45 Gimnastyka; 8.00 

Audycja dła szkół; 8.10 Program na dzis'aj; 

8.15 Muzyka* popularna; 8.50 Czytanki wiej- 

skie: „Oliwer Twist* fragment z poieści Ka. 

rela Dickensa; 9.0) Przerwa; 11.00 Audycja 

dła szkół; 11.25 Utwory J. $. Bacha na or: 

kiestrę; 11.57 Sygnał czasu i hejnał; 1208 

Audycja południowa; 18.00 Wiadomości z 

miasta i prowincji; 13.05 Audycja życzeń 

dla dzieci wiejskich w opr. Cioci Hali; 13.34 

Muzyka kameralna: 14.00 Przerwa; 1500 

Teatr Wyobraźni dla dzieci: „erwus, holen- 

derski śledzia” — słuchowisko; 15.30 Mu: 

zyka obiadowa w wyk. Kwartetu Sałonowe* 

go: 16.00 Dziennik popołudniowy; 16.05 Wia 

domości gospodarcze; 16.15 Kronika literac- 

ka; 16.30 Popołudniowy koncert; Ok. 15.50 

w przerwie: „Nieolo Paganini* — felieton 

Sergiusza Kontera; 18.00 Wileńskie wiado- 

mości sportowe; 18.05 Sobótka speakera — 

prowadzi Lech Beynar; 18.30 Audycja dła 

Polaków za granicą; 19.15 Wiązanki operet- 

kówe w wyk. Orkiestry Rozgłośni Wileń: 

skiej; 20.35 Audycje informacyjne; 21.00 Kon 

cert muzyki lekkiej i tanecznej. W przer” 

wach: 1) Przyjacielska przysługa — skecz. 

2) Co słychać? — rozmówka Jerzego т Kas 

dziusiem; 22.55 Rezera programowa; 23.00 

Ostatnie wiadomości i komunikaty; 23.05 

Zakończenie programu. y. 

NIEDZIELA, dnia 23 października 1938 r, 

7.15 Pień poranna. 7.20 Koncert poranny: 

8.00 Dziennik poranny. 8.15 Audycja dla wsi, 

845 Program na dzisiaj. 8.50 Wiadomości 

rolnicze. Tr. do Baranowicz. 9.00 Gra kape 

la wiejska „Kaskada', 9.15 Specjalny udział 

Polski w nowej krucjacie misyjnej — od- 

czyt. 9.25 Regionalna transmisja z Żyrardo- 
wa. 10.00 Transmisja uroczystego nabożeń 

stwa z Bazyliki Wileńskiej z okazji przenie 

sienia ręlikwii św. Andrzeja Boboli. Po nabo 

żeństwie muzyka z płyt. 11.45 Nasz program 

literacki w sezonie jesienno - zimowym. 11.57 

Sygnał czasu i hejnał. 12.03 Poranek symfo 

niczny. 13.00 „Życie literackie Wiina“ — 

felieton. Teodora Bujnickiego. 13.10 Muzyka 
obiadowa. 14.40.W świecie przyrody: „,Pia- 

ski wielkich pustyń* — pog. St. Łapińskie 

go Tr. do Baranowicz. 14.50 Muzyka z płyt. 

15.00 Przemówienie prezesa rady ministrów 

gen. Dr Felicjana Sławoj Składkowskiego. 

Transmisja z Turka. 15.30 Audycja dła wsi. 

16.30 „Popołudnie speakera" — zapowiada 

Lech. Beyner. 16.50 „Pamiętne dni wileńskie 

1918 roku* — pogadanka Dr Waleriana 

Gharkiewicza. 17.00 Tygodnik dźwiękowy. 
17.30 Podwieczorek przy mikrofonie. Około 

18.25 W przerwie: Chwila Biura Studiów. 
19.30 „Wieczór panieński*—audycja słow- 

no . mizyczna 20.10 Wiień kie wiadomości 

sportowe. 20.15 Przegląd polityczny. 20.26 

Przerwa. 20.30 V. Koncert światowy (Tr z 

centr. i rozgł. regionalnej Radio-Kanada). 

21.00 Dziennik wieczorny. 21.10 Tr. fragm. 

międzynarodowego meczu piłkarskiego Pol 

ska — Norwegia 21.45 Zbiorowe wiadomoś 

ci sportowe. 22.00 Chór KPW pod dyr. Advl. 

fa Czerniawskiego. 22.20 Muzyka taneczna; 

23.00 Ostatnie 

23.05 Zakończenie programu. 

wiadomości i komunikaty. 

Mecze eliminacylne polskich 
bokserėw 

-W ramach meczu o družynowe mistrzos 

stwo bokserskie okręgu poznańskiego, War 

ta — Ostrowia, odbędą się w nadchodzącą 

niedzielę w cyrku Olimpia eliminacyjne spot 

kania przed meczami reprezentacji polskich 

z Niemcami i Łotwą. 

Rozegrane zostaną następujące walki eli 

minacyjne. 2 

W wadze muszej — Jasiūski — Lendzin 

W koguciej — Sobkowiak — Janowczyk 
W średniej — Szułczyński — Ożarek 

W półciężkiej — Karolak — Klimecki 
W ciężkiej — Piłat — Leśniak. « * 

Po zawodach kapitan ziązkowy PZB z0-+ 

rientuje się w zakwalifikowaniu bokserów 

de reprezentacji, a w dmiu 1 listopada nastą 

p: oficjalne zestawienie drużyn naszych prze 

ciwłeo Niemcom i Łotwie. 

Zawodnicy warszawscy, przewidziani -do 

powyższych reprezentacyj skoszarowani bę< 

dą od dnia 24 bm. pod kierunkiem trenerą 

Sztama. Druga część bokserów trenować bę 

dzie w Poznaniu pod kierunkiem p. Szydły. 

Sport w kilku wierszach 
kord Szwecji w rzucie dyskiem, miając wy< 
nik 44,38 m. 

* 

W meczu pilkarskim Zagrzeb zremisos 
wal z Bialogrodem 1:1 (0:0). : 

* 

Kolarz francuski Renaudin ustanowił no* 
wy rekord świata na dystansie 1 mili, — wy* 
nikiem 1:55,2 m. 8 

> : 

W dotychczasowych rozgrywkach piłka” 

skich o mistrzestwo Niemiec = 

ha przed Blau-Weiss, 3) Bewag; В 

Borussia, 5) Friesen Cottbus, 8 Byzndeubucy 

05, 7) Berliner sv, 8) Union Ob.. 9) Wac: 

ker 04, 10) Minerwas 

    

    

  

     



TEATR | MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE 

— Dziś, w sobotę dnia 22 października 

świetna komedia Devala „SUBRETKA“ w re 

żyserii Zemowita Karpińskiego. Pierwsza 

sztuka z lekkiego repertuaru w tym sezonie 

zdobyła sobie pełne uznanie krytyki i pu- 

bliczności Do powodzenia sztuki przyczynia 

się imteresująca 1 dowcipna treść oraz zna 

komita gra aktorów, w osobach Jasińskiej. 

Detkowskiej, Korwin, Nawrockiej (Subret- 

ka), Ślaskiej, Jaškiewicza, Martyki, Surzyń 
skiego, Wołłejki. Oprawa d koracyjna Jana 

i Kamili Golusów. Ceny popularne. 

— Jutro w niedzielę dnia 23 październi 

ka o godz. 16 i 20 „Subretka* — Devala. 

— Najbliższa premiera w Teatrze na Po 
hulance! Najbliższą premierą Teatru Miejskie 
go na Pohulance będzie sztuka angielskiej 
autorki Keith Winter „MARIELA'*. Była ona 

prawdziwą sensacją teatralną na scenach 

londyńskich, gdzie grana była przeszło dwa 

lata z olbrzymim powodzeniem i wzbudza o 
żywione dyskusje. Sztukę przygotowuje reży 

sersko dyrektor Kielanowski, a obsadę aktor 

ską tworzą doborowe siły teatru 
i "WAWY | 

"TEATR MUZYCZNY .LUTNIAĆ, 
— Występy J. Kulczyckiej. Dziś ostat 

nia nowość scen zagranicznych widowisko 

w 12 obrazach „Zakochana królowa*, wyróż 

niające się oryginalną fakturą, nowoczesną 

muzyką, humorem, oraz barwnością obra- 

zów. Bohaterką wieczoru jest Janina Kul- 

czycka na czele świetnie zgranego zespołu. 

— Jutrzejsze widowiska w „Lutni*, Te- 

nir dla dzieci jutro o godz. 12 m. 15 wysta 

wia wesołe, barwne fantastyczne widowisko 

w 6 obrazach „Kopciuszsk* początek o g. 

12 m. 15. 

Popołudniówka jutrzejsza. — „Wiktoria 

i jej huzar“, ta najbogatsza w melodie i 

treść operetka Abrahama grana będzie jutro 

po cenach zniżonych o godz. 4 m. 15 po 

poł. 

— „Zakochana królowa. Jutro o godz. 

B m. 15 grane będzie pięknie wystawione, 

wartościowe widowisko w 12 obrazach „Та 

kochana królowa, które grane jest jedno- 

cześnie z Wilnem na wielu scenach zagra 

nicznych. 

Otwarcie sezonu zimowego w Lutni, Se 

zon zimowy 1938-39 zainauguruje opera na 

rodowa „Krakowiacy i górale* w opracowa 

niu, z prologiem i epilogiem pióra D-ra Zyg 

munta Nowokowskiego, a reżyserii K. Wyr 

wicz Wichrowskiego. Tym mocnym akcen- 

tem zwróconym w kierunku twórczoci ro- 

dzimej Kierownictwo Teatru pragnie zazna 

czyć, że w miarę sił i środków, gotowe na 

dal podążać w obranym kierunku. 

Giełda zbożowo-towarowa 
i Iniarska w Wilnie 
z dnia 20 października 1938 r. 

Ceny za towar średniej handlowej ja- 

kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor- 
maślnej taryfie przewozowej (len za 1000 Ка 

I-go wag. st. zał.) Ziemiopłody — w ładun: 
kach wagonowych, mąka I otręby—w mniej» 

szych ilościach. W złotych 

Żyto I stand. 696 g/l 15— 15.50 
„I „60, 1450 15— 

Pszenica I „748, 20.75 21,25 
PIM," 708%) 1975 20.25 

dęczmieńl _ „678/673, (kasz.) — — — 

» I s GADU ” = =" 
„ II „ 6205, (past) 14.75 15.25 

Owies I. „ 48, 1575 16.25 
” II „ 45. ч = 

‚ Gryka + 6% 3 1750 18.— 
w > „ 610 . 16.75 17.25 

Mąka żytnia gat. I 0—50% 2925 29.75 
. ° „ I 0—65% 26.25 26.75 

ъ ” „ II 50—65% — = 

» » razowa do 954 20.25 20.75 
Mąka pszen. gat, I 0—50% 40 — 40.75 

» ” е |I-A 0—65% 3875 39.25 

е s  , I130—65% 3250 33— 
№ » » II-A 50—65% 2625 27— 
» » » III 65—70% 20.50 21.— 

w  „  pastewna 16.— 17.— 
„ ziemniaczana „Superior* — — 

= # „Prima“ — — 

Otręby żytnie przem stand. 8.75 9.25 
Otręby pszen. śred. przem.stand. 9.50 10— 

Wyka =“ — 
Lubin niebieski 8.— 850 
Siemię Iniane b. 909; f-c0 w.s.7. 44.50 45— 

Len trzepany Wołożyn 1560.— 16C0.— 
- s Horodziej 1840.— 1880.— 

» » Traby 1560.— 1600,- 

U » Miory 1320.— 1360.— 
Len czesany Horodziej 2110,— 2150.— 
Kądziel horodziejska Ža a 

Targaniec moczony 680.— — 720.— 
” Wołożyn 850.— — 890.— 

CASINO | 

Ceny žywca I mięsa 
w Wilnie 

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

21.Х, 1938 r. z złotych ew. groszach 

Żywiec za 1 kg żvwe| wagi: 
į 1 gat. II gat. III gat. 

Stadniki  0.45—0.50 0.40—0.40 0.25—0.30 
Krowy 0.45—0.50 0.40—0.40 0.25—0,30 
C'elęta — 0.7 —0.75 — 
Owce - 0.70—0.80 = 
Trzoda chl. 1.05—1.10 1.00—1.05 0.90—1.00 

Mięso w hurcie miejscowego uhoju: į 
I gal. II gat. III gat. 

Wołowina 0.90—0.95 0.75—0.80 0.65—0.70 
Cielęcina = 1.20—1.25 — 
Wieprzow. 1.20—1.25 1.15—1.20 1.05—1.10 

Baranina — 0.85—0.95 — 

Skėry surowe: 
Bydlęce za 1 ką 0.75—0.80 
Cielęce za 1 sztuke 3.00—4.00 

Owcze » 4.50 

Ceny nabiału I [aj 
Ceny nabiału i jaj nofowane od dnia 

21 bm. przez Zw. Spółdzielni Mleczar- 
skich i Jajczarskich, oddział w Wilnie, 

w złotych za 1 kg: 
masło: hurt: detal: 
wyborowe 3.10 3.40 
stołowe 3.00 3.30 
solone 3.10 '3.40 

sery: = 
edamskie czerwone 2.25 2.60 
edamskie żółte 1.70 2.00 
litewskie 1.60 1.80 
Jaja na wagę 1.80 2.00 

Przetarg 
Zarząd więzienia w Nowogródku ogłasza 

ną dzień 29 października 1938 roku na go- 

dzinę 10 przetarg nieograniczony na dostawę 

większej ilości artykułów żywnościowych 

dla potrzeb w'ęzienia. 

Bliższych informacji udziela Kancelaria 
więzienia. 

Nowogródek, 

dnia 17 psźdz'ernika 1938 r. 

5 Naczelnik Więzienia 

(—] I. Grodzicki 
Podkomisarz S. W, 
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Początek o 2-ej 

Dramat czystych 
serc w walce o 
szczęście 

  
GENENNA 

wg Heleny Mniszek. Lidla Wysocka, Benita, Cwiklińska, Zacharewicz, 
Samborski, Łoziński, Fertner, Orwid. 

„KURJER” [4608] 

GRUZLICA 
PŁUC 

jest nieubłagana i corocznie, nie robiąc róż- 
nicy dla płci, wieku i stanu pociąga bardzo 
wiele ofiar. Przy zwalczaniu chorób płuc- 
nych, bronchitu, grypy, uporczywego mę- 
czącego kaszłu i t. p. stosują p. p. Lekarze 

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

poczucie chorego. Sprzedają apteki, 

„AAAAAAAAAAAMAAMAAAAA AAA 

Teatr m. NA POHULANCE 
Dziś o godz. 8 wiecz. 

Subretka 
Ceny popularne 

"TYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYTYYYYYVYYYTYYYYYY 

  

Sygnatura: Km. 104/38. 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI RUCHOMOŚCI 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wołoży- 

nie Brunon Gruźdź, mający kancelarię w 
Wołożynie, ul. Wojciechowskiego Nr 77, na 
podstawie art. 602 k. p. c. podaje do publ'cz 
nej wiadomości, że dnia 28 listopada 1938 r. 
o godz. 10 w maj. Kamień-Słoboda, gm. Iwie 
niec, odbędzie się Il-ga licytacja ruchomoś- 
ci, należących do Jana Dębowskiego, skła- 
dających z bidki na gumach, bryczki, 2.ch 
wozów, kredensu i 800 mtr* drzewa opało- 
wego, oszacowanych na łączną sumę zł 3.600 

Ruchomości można oglądać w dniu licy- 
tacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym. 

Dnia 15 października 1938 r. 
3 Komornik 

Brunon Gruždž 

  

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

Acdrmimistracja 
„„kKkuumejera WGl.** 

KOLOROWY NADPROGRĄM 
  

  

Początek o godz. 2-ej 
Wspaniały film La Habanera 
W roll głównej genialna artystka i śpiewaczka Zarah LEANDER. Piękny nadprogram 
  

HELIOS | Najviękniejszy film, którym 
zachwyca się świat. 
i duma produkcji francuskiej 

Chluba LUDZIE ZA MGŁĄ 
(QUAI DE BRUMES) W rol gł: Niezapomn. bohater f. „Towarzysze broni* Jean Gabin 
i wielka tragiczka Michele Morgan Każda scena tego arcyfilmu wzrusza i wywoiuje za- 
chwył. Film demonstruje się z wielkim powodzeniem w Warszawie w ciąqu 5-ciu tygodni 

Nadprogram: KOLOROWA atrakcja Disneya i aktualności. Początetek o gdz. 4-ej 
  

Chrześcijańskie kino Wzruszający dramat miłosny połskiej produkcji 

SWIATOWID| 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 2 

Kin MARS | Geniusze ekranu Conrad VEIDT 
oraz Sessue Hayakawa w E W EB A N 99 
najnowszym rewelacyjnym 
filmie prod. francuskiej pt ®Ф 

Piękny nadprogram. 

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

Sielański, Orwid i inn! 

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

KINO 
Rodziny Kolejowej 

ZNICZ 
Wiwulskiego 2 

Dziś. Film miłości, tragicznych przeżyć i muzyki 

SENISKO | Miłość i łzy kobiety 
W rolach glównych: Magda Schnelder i Iwan Petrowicz 

Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. Pocz. seans. © 4-ej, w niedz. i Św. o 2-ej. 

AAAAAAAAAAAŁAAAAAAAAADAAAAADAAAAAAAAŁAAAAI | G>AMAAAAAAAAAAABAAAŁA:   Kino-Teatr „PAN“ 
w Baranowiczach 

ul. Prezydenta Mościckiego 14 

Najlepsza komedia króla humoru 
HAROLDA LLOYDA 

; “ „Osiroinio Profesorze 
Nadprogram: Dodatek kolorowy i PAT 

TYVYYYYVYYYVYVVVYVYVVV' WYYYYYY 

Kino „APOLLO“ 
w Baranowiczach 

Najpiękniejszy film sezonu 
® ” a 

Motyl hiszpański 
z Jeannette MAC DONALD w roli gł. 
Równocześnie * wyświetla się reportaż 

Sląsk Zaolzański wraca do Polski F   = 
YYYYYYYYYYVYYYYVYYYYYYVYVYYYYVYYYVYYYYVVVVVY 
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Teatr muzyczny „LUTNIA* 
Występy Janiny Kulczyckiej 

Dziś o godz. 8.15 

Zakochana królowa 
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LEKARZE 

DR MED. JANINA 

Piotrowicz Jurczenkowa 
ordynator szpitala Sawicz, 

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

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

  

DOKTOR MED. 

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

od 8—1 i od 3- 
————— 

DOKTOR 

Blumowicz 
choroby weneryczne skórne i mo"zopłcio».e 
ul. Wielka 21, tel. 921. Przyjmuje od godz 

9—13 į 3—8, 
— 

DOKTOR 

Zeldowicz 
Choroby skėrne, wenervczne, syfilis, narzą- 
dów moczowych. od godz 5 -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. 977. 

KAAAAAAŁAAAAAAAAAAAAADAA, 

AKUSZERKI 
WTYVYYYYYYYYVYTYWYVYTYVYYYVY 

AKUSZERKA 

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

3-gx Maja obok Sądu. 

    

ARUSZERKA 

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

  

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
masaż leczniczy 1 elektryzacja. Ul. Grodz- 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Kupno isprzedaž 
YYYYYYVYYY*"*"eyv=v" — 

  

OKAZYJNIE sprzedam 4 domki drewnia 
ne (10 mieszkań, 800 sążni ziemi). ul. Bo- 
brujska 20—8. 

  

OKAZYJNIE sprzedam futro damskie 
(prawie nowe) bardzo eleganckie. Oglądać w 
godz. od 10 do 5. Ul. Pańska Nr 7 m. 2 
(Łukiszki). Ž 
  

  

SPRZEDAŽ MEBLI. Wzorowe warsztaty 
stolarskie polecają komplety: 1) jadalnię, 

2) sypialnię jesionową; 
3) kuchnię — modele z 1938 roku i różne 
inne meble. W Wilnie urządzono 35 pokoi 
kompletnie. Raty dopuszczalne. Wilno. ul. 
Subocz Nr 19. 

orzech z dębem; 

AAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

LOKALE 
YYYVYVYVYYYVYVYVVVVVVV' 

POKÓJ z wygodami do wynajęcia dla 
pani. Adres: Beliny 16—12, Oglądać w go- 
dzinach od 16 do 18. 

  

4AŁAA. 

  

RÓŻNE 
TWYYYYYYYYYYVYYYYYYYTYSYYYYYYVYVYYYYVYWYYY 

Zdrowe drzewka i krzewy owocowe 
zakwalifikowane przez Izbę Rolniczą 

poleca 
CENTRALA ZAOPATRZEŃ OGRODNICZYCH 

wł. J.i J. KRYWKO 
Wilno, uł. Zawalna 28 m. 4, tel. 21-48.   
  

— Czy to ty, Emilu? 
— Boję się, że tak, Kunegundo! 

  

    

  

— Czy znalazł pan Cinzano? 
— Nie, ale pilem! 

- Wydzierżawię mająleń 
| na dogodnych warunkach, ok. 12 ha 

  

ziemi, zabudowania gospodarcze, dom 
mieszkalny -— w granicach miasta. 
Dowiedzieć się: majątek Tuskulany 

(Łosiówka) 

    

—WTYTYYYYYYTYYYYYYY" 

BIURO POŚREDNICTWA PRACY dla 
Kobiet, Pol. Kat. T-wo Op. nad Dziewczę- 

tami poleca: Nauczycielki, wychowawcezynie, 
bony, pielęgniarki, krawcowe, ekspedientki 
itp. oraz służbę domową i pensjonatową 
wszelkiego rodzaju. Gimnazjalna 4. Czynnt 
od g. 10—3. 
— — — — — — — — — — 

WYCHOWAWCZYNI obowiązkowa pra- 
ktyczne gospodarstwo domowe, skromnych 
wymagań, szuka posady. Wilno, ul. Šniego+ 
wa 30—6. Jugielewiczówna. 

Od Adm'nistracji 
Administracja 

  

nie przyjmuje odpowie* 

dzialności za termin ogłoszenia oraz za zgu 

bę lub zniszczenie matryc i klisz. Zastrzeżo 

ne miejsce obowiązuje Administracjć tylko 

wówczas, gdy za takie zastrzeżenie zostanie - 

zapłacone 25%/0 drożej. Omyłki, które zasad 

niczo nie zmieniają treści ogłoszenia, nie u- 
powažniają do żądania zwrotu gotówki, ani 
też nie obowiązują Administracji do bezpłat 

nego powtórzenia ogłoszenia. — Uzasadnio* 

ne reklamacje będą uwzględniane'o ile zosta 

ną wniesione do dni 8-miu od daty ukaza 

nia się ogłoszenia. — Wydawnictwo zastrze 

ga sobie prawo nieumieszczenia całego oglo 

szenia, wzgiędnie jego części bez podania po” 

wodów. Kon.unikatów bezpłatnyci nie uć 
mieszcza się. 

    

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

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

Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4 

Redakcja: tel. 79. Godziny przyjęć 1—3 po południu Przedstawicielstwa ; Kleck, Nieśwież, Słonim, 

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

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

Centrala. 

  

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

CENA PRENUMERATY 

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 

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. 

Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Grod- 
no — 3 Maja 6, Suwałki — Emili Plater 44, Równe—3 Maja 13, Wołkowysk— Brzeska 9/1 

     
Druk. „Znicz*, Wilno, ul, Bis     

  
rskiego 4, tel, 3-40 

EE ud 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr, przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem 
30 gr, drobne 10 gr za wyraz, Najimniesze ogłoszenie drobne liczymy za 10 siów. Wyrazy 
tłustym drukiem liczymy podwójnie. Zastrzeżeń miejsca dla „drobuych* nie. przyjmujemy 
Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko od Administracji, Kronika 
redakc. i komunikaty 60 gr za wiersz jednoszpaltowy. Do tych cen dolicza się za ogłosze” 
nia cyfrowe tabelaryczne 500/,, Układ ogłoszeń w tekście 5-lamowy, za tekstem 10-łamowy 
Za treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega 
sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogłosze= 

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

     

Redaktor odp. Zbigniew Cieślik 
tłocz. u E, Kotlarewskiego, Wileńska li 

 


