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Nowe państwo Czeskie 
przedmiotem obrad w Londynie 

nowych granic Czechosłowacji Anglia nie chce gwarantować 
Narady francusko-brytyjskie rozpoczę- 

ły się na Downing Street punktualnie o g. 
11. Ze strony brytyjskiej brali w nich 
udział: premier Chamberlian, lord Hali 
łax, sir John Simon, sir, Samuel Hoare, sta 
ły podsekretarz stanu w Foreign Office 
sir Aleksander Cadogan i główny dorad- 
са dyplomatyczny rządu sir Robert Vansii 
tari. 

Ze strony francuskiej premier Dala- 
dier, minister spr. zagr. Bonnef, ambasa- 

dor Corbin, sekretarz generalny Qual 
d'Orsay Leger, szef departamenty euro- 

pejskiego Quai d'Orsay Rochaf, dyrektor 

biura premiera Genebrier oraz pierwszy 
sekretarz ambsady francuskiej de Morge- 

tie w charakterze fiumacza. 
Posiedzenie przedpołudniowe wypeł- 

nione było sprawozdaniem — premiera 

Chamberlaina z przebiegu jego rozmowy 

z kanclerzem Hitlerem. Wszystko co refe- 
rował premier Chamberlain było tłuma- 
czone na język francuski, co frwał dość 
gługo. 

Obrady ciągnęły się do godz. 13,30, 
a następnie wszyscy biorący udział w :o- 
kowaniach udali się do hotelu Carlton, 
gdzie rząd brytyjski podejmował gości 
francuskich śnidaniem, które trwało 45 mi- 
nuf. 

O g. 14,30 ministrowie francuscy opuś 
cili hotel. Przed wznowieniem obrad, któ 
re rozpoczęły się o godz. 15,30 ministro- 
wie francuscy porozumiewali się z Pary- 
żem. 

Właściwe rokowania 
popołudniu. 

LONDYN. (Pat.) Korespondent 
PAT dowiaduje się następujących 
szczegółów o wczorajszych przedpo- 
łudniowych obradach ministrów bry- 

rozpoczęły się 

tyjskich i francuskich w Londynie. 
Dyskusja na temat sprawozdania 

premiero Chamberlaina o rozmowie 
z Hitlerem i konkluzji wyciągniętych 
przez szefa rządu brytyjskiego, ujaw 
niła pewne różnice pogłądów między 
ministrami francuskimi i premierem 
W. Brytanii. Główny punkt rozbież- 
ności, jaki się już miał ujawnić pole- 
gać miał na kwestii gwarancji dla 
CZECHOSŁOWACJI W  PRZYSZ- 

ŁYCH GRANICACH PRZEKSZTAŁ- 
GONEJ NA WZÓR PAŃSTWA NEUT 
RALNEGO. W. Brytania wykazać 
miała mało skłonności rozszerzania 
swych dotychczasowych zobowiązań 
i udzielenia wyraźnej gwarancji po- 
ręczającej neutralność NOWEGO 
.PAŃSTWA, KTÓRE POWSTANIE 

ZAMIAST OBECNEJ CZECHOSŁO- 
WACJI. W. Brytania wychodzić ma 
z założenia, że jeśli udziela swe gwa- 

rancje na rzecz integralności i bezpie 
czeństwa Francji, to jest to całkowi- 
cie wystarczające. Gwarancja neut- 
ralności CZECHOSŁOWACJI W NO- 
WYCH GRANICACH WINNA BYĆ, 
ZDANIEM W. BRYTANII, UDZIELO 
NA TYLKO PRZEZ FRANCJĘ SA- 
МА. Jeśli wskutek pogwałeenia tej 
neutralności przez stronę trzecią Fran 
cja znalazłaby się w konflikcie, to ze 
względu na gwarancje W. Brytanii 
na rzecz Francji, również W. Bryta- 
nia znalazłaby się u beku Francji w 
razie jej zagrożenia. 

Ten pogląd brytyjski wywołać 
miał jak dotychczas stanowcze zastrze 
żenia ministrów franeuskich, którzy 
domagają się wspólnego zagwaranto-   wania neutralności NOWEGO PAŃ- 

RESZTA CET PDETOC TOSODEKET KET OOO TE RZEZ Y NTYESROWE TE YTSZDTAZ 

Czechosłowacja nie zgodzi się na 
plebiscyt oświadczył prem. Hodża 

PRAGA, (Pat). Premier Hodża wygłosił ) uzasadniał konieczność wydania nadzwy- 
wczoraj przez radio pzremówienie w któ ; czajnych zarządzeń, mających zapewnić 

rym oświadczył, że obecnie Czechosłowa 

cja przeżywa najbardziej dramafyczny 

okres swej historii. Wspomniawszy o wy- 

buchu powstania w kraju sudeckim Hodża 

spokój w kraju. 
Projekt pieżiscytu — oświadczył Hod 

ża — jest dla Czechosłowacji nie do przy 
jęcia. 

Pierwsza odezwa dowództwa 
sudecko-niemieckiego Korpusu ochotn. 

BERLIN. (Pat.) Konrad Henlein 
ogłosił następującą odezwę: 

„Niemey z Sudetów! 

Jeszcze ciąży nad wami husycko- 
bolszewicka przemoc Pragi. Władcy 
Czechosłowacji chcą zdusić wolność 
Niemców sudeckich przy pomocy 
dział czołgów i karabinów maszyno- 
wych. Niewysłowione cierpienia są 
waszym udziałem. Zbliża się jednak 

kraj sudecki sna byyć 

godzina wyzwolenia. Nie traćcie więe 
nadziei. Wytrwajcie. Na gwałt odpo- 
wiadajeie gwałtem. Setki tysięcy na- 
szych rodaków z Sudetów napływają 
do szeregów Korpusu Ochotniczego. 
Niosą oni w ofierze swą krew i swe 

życie, aby wyzwolić ojczyznę spod 
jarzma czeskiego. 

(—) Dowództwo 
Sudecko-Niemieckiego 

Korpusu Ochotniczego. 
РЕ m < 

  

STWA, KTORE BĘDZIE STWORZO 
NE NA MIEJSCE OBECNEJ CZE- 
CHOSŁOWACJI. 

Z faktu, że ministrowie francuscy 

uważali za konieczne skomunikować 

się telefonicznie z Paryżem zanim 

przystąpili w ogóle do właściwych ro- 

kowań, wyciągane są wnioski, że kon 

sultacja będzie bardzo skomplikowa- 
na i może zająć więcej czasu niż przy 
puszczano. 

Brana jest przeto pod uwagę ewen 

= 

tualność przenocowania gošci francu 
skich w Londynie i kontynuowanie 
obrad również w dniu jutrzejszym. 

Ostatecznie wyjaśniło się, że ministro 

wie francuscy nie opuszczą dziś Londynu, 
lecz przenocują. 

Spodziewane jest. że narady dzisiejsze 
będą się ciągnęły do późnej nocy. 

BERLIN. (Pat.) Z Pragi donoszą, 
iż w nocy z soboty na niedzielę wy- 

dany został zakaz wyjazdu z granie   Czechosłowacji mężczyzn do lat 50. 

  

Raidowe samoloty 
polskie w Brukseli 
BRUKSELA. (Pat.) Wczoraj około 

godz. 11 na lotnisku Evere lądowały 
raidowe samoloty polskie. W skład 
eskadry wchodzi 8 samolotów sporto- 
wych i 1 motoszybowiec z załogą 18 
osób. 

Na lotnisku oczekiwały przybycia 
polskich samolotów tłumy publiczno- 
ści a wśród niej liczne grono Pola- 
ków. Lotników powitał minister peł- 
nomocny R. P. w Brukseli p. M. Moś- 
cieki w otoczeniu członków poselst- 
wa, prezes Królewskiego Aeroklubu 
Belgijskiego hr. Oultremont oraz oso 
bistości ze świata sportowego, prasy 

Z lotniska lotnicy nasi udali się 
do Brukseli, gdzie złożyli wieniec na * 
grobie Nieznanego Żołnierza. Po po- 
łudniu Aeroklub Belgijski podepmo- 
wał gości polskich śniadaniem. 

Stanowisko Wioch 
wobec zatargu czesko - słowackiego 

Wielka mowa polityczna Mussoliniego w Trieście 
TRIEST, (Pat). Na pokładzie kontrtorpe 

dowca „Camicienere“ (Czarne koszule) 

przybył tu wczoraj o godz. 10,30 szef rzą 

du włoskiego. Wprost z portu Musso:ini 
udał się samochodem na Plazza Dell'uni- 
fa, gdzie wobec niezliczonych tłumów wy 
głosił mowę polityczną. 

Na wstępie Mussolini omówił rozwój 
porfu I miasfa Triestu w ostatnim 20-leciu, 

Benesz pisze do Chamberlaina i Deladier'a 
Q godz. 17 na Downing Street przybył 

sekretarz poselstwa czechosłowackiego, 
który doręczył premierowi Chamberlai- 
nowi I premierowi Daladier odręczne pis 

84.000 Niemców zbiegło z Czechosłowacji 
BERLIN, (Pat). Według obliczeń kół 

urzędowych, liczba uchodźców  niemiec- 

kich z Czechosłowacji, którzy schronili się | rycznie zaprzecza wszelkim tego ro- 
na obszar Rzeszy, wynosiła w niedzielę 

  

po czym przeszedł do zagadnień między 
narodowych. 

W marcu 1938 r. — powiedział szeł 

rządu włoskiego — wydarzył się fakt dzie 
jowy, którego możliwość, jak wam wiado 
mo, zarysowała się już w r. 1878. Miliony 
ludzi pragnęły fego, nikt się temu nie 
sprzeciwiał. 

Obecnie Triest znalazł się w nowym 

mo od prezydenta Benesza, nadesłane 
umyślnym samolotem. 

Treść fego pisma nie jest dotychczas 
znana. 

84.060. LLiczba ta nieustannie wzrasta. 
Dzienniki zapełnione są opowiadania 

wobec ludności niemieckiej.   Rumunia nie przepuści wojska 
sowieckiego przez swe terytorium 
BUKARESZT. (Pat.) Wohee- roz- 

powszechnianych tendeneyjnie przez 
pewne koła pogłosek '0 możliwościach 
przemarszu sowieckiego przez tery- 

torium Rumunii, urzędowa agencja 
rumuńska „Rador* ponownie katego 
rycznie zaprzecza wszelki mtego ro- 
dzaju pogłoskom. 

Odezwa do ludności polskiej 
na Śląsku Zaolzańskim 

MOR. OSTRAWA. (Pat.) Prezy- 
dium Związku Polaków wydało w 
dniu AE: odezwę do ludnoś- 
ci polskiej na Śląsku za Olzą. 

Rodacy! — głosi odezwa — W 
ROG 

  

Pęd 

dobrowolnie oddany Niemcom 
Takie stanowisko zajęła Anglia 

LONDYN. (Pat.) Według wiado- 
mości, które przeniknęły na temat 
rozmów angielsko-francuskich w Lon 
dynie, gobinet brytyjski stoi na stano 
wisku, że terytorium wykazujące więk 
szość niemiecką ponad 50 proc. po- 
winny być odstąpione Rzeszy bez ple 
hiscytu. Plebiscyt bowiem jest proce- 
turą sztywną i powo!ną i nie może 
doprowadzić do szybkiego uspokoje- 
nia i odprężenia sytuacji, Była rów- 
nież rozważana sprawa gwarancji dla 
nowego państwa, któ: by powstało 
po rektyfikacji granie obeenej Cze- 

| chosłowacji, przy czym udzielenie tej 
gwarancji zostało uzależnione od ure 
gulowania sprawy innych narodowo 

ści oraz wyrzeczenia się przez nowe 
państwo wszystkich dotychczasowych 
sojuszów. 

Rządy. W. Brytanii i Francji po- 
stanowiły przesłać w nocy telegrafiez 
nie swym posłom w Pradze instruk- 
cję, połecającą wystąpienie w ponie- 
działek rano z odpowiednią demarche 
u rządu praskiego. 

Po naradach ministrów brytyjs- 
kich i franeuskich, które zakończone 

zostały o północy, wydano wspólny 
komunikat następującej treści: 

„Po pełnym przedyskutowaniu 0: 
becnej sytuacji międzynarodowej 

przedstawiciele rządów brytyjskiego 

i francuskiego doszli do całkowitego 
porozumienia co do polityki, jaką 

należy zastosować, aby doprowadzić 

do pokojowego rozwiązania kwestii 
czeskosłowackiej. Oba rządy spodzie 

wają się, że w następstwie okaże się 
możliwym rozważenie bardzie ogól- 
nego porozumienia w interesie pokoju 
europejskiego*.   

chwili brzemiennej w wypadki, zwra 
camy się z wezwaniem do ludu pol- 
skiego, aby z wiarą patrzył w przy- 
szłość. Każda walka przechodzi róż- 
ne fazy. Zwycięża ten, kto wierzy we 
własne siły, w słuszność sprawy, o 
którą walczy i wytrwa do końca. 

Kierownictwo naszego Związku czu- 

wa i uczyni wszystko, aby sprawa 

polskiego ludu na na naszym Śląsku 
została rozwiązana. 

Rodacy! Dotychczas darzyliście 
Związek Polaków swym zaufaniem, 

wiarą w jego wielką misję. Pozostań- 
cie mu nadal wierni i jako karne spo 
łeczeństwo stosujcie się do jego wska 
zówek w imię naszego wspólnego do- 
bra i lepszej przyszłości. 

Niech żyje Lud Polski! ° 

Brómiet Jagostawii sposka się 
z Mosgolinim 

BIAŁOGRÓD, (Pat). Według niespraw 
dzonych dotychczas pogłosek, 'premier 
Stojadinowicz, bawiący chwilowo w Bled, 
miałby się spotkać z Mussolinim, odbywa 

położeniu, ale Triest gotów jest stanąć 
odważnie wobec każdej ewentualności i 

wyjść zwycięsko z tej sytuacji. Triest wie, 
że geografia jest pojęciem realnym, a 
subiektywne frakiowanie jej mści się. 
Triest liczy na swe siły. 

Triesteńczycy! 
Bywają chwile w życiu narodów, gdy 

ci, którzy kierują ich losami, nie mają pra 
wa uchylić się od odpowiedzialności, lecz 
winni przyjąć ją z dumą i w pełni. To co 
chcę wam powiedzieć nie jest podykto 
wane tylko polityką osi Rzym — Berlin, 
która znajduje swe uzupełnienie w histo 
ri i nie wypływa też wyłącznie z uczucia 
szczerej przyjaźni, jakie wiąże nas z Wę 
grami, Polakami i innymi narodami, wcho 
dzącymi w skład państwa, które można 
nazwać państwem — mozaiką nr 2. To co 
powiem zaraz, wypływa bowiem z poczu 
cia odpowiedzialności I z sumienia, które 
nazwałbym więcej niż włoskim, bo euro 
pejskim. Gdy pewne problemy historycz 
ne wchodzą w stan zapalny, pozostaje je 
dyny I pełny sposób ich rozwiązania, spo 
sób ten nazywamy tofalnym. W obliczu 
zagadnienia napełniającego Europę gro- 
zą, rozwiązanie jego jest tylko jedno: ple 
biscyty. Plebiscyty dła wszystkich narodo- 
wości, które ich pragną, a które uciskane 
były de» 1 przez tzw. wielką Czechcq to- 
wację — państwo pozbawione dziś kom 
pletnie spoistości organicznej. 

Jeszcze inną rzecz trzeba zaznaczyć, a 
to w chwili gdy wypadki nabierają zawrót 
nego tempa spadzjącej lawiny, działać na 
leży szybko, jeśli pragnie się uniknąć cha 
osu I komplikacyj. Prawda ta musiała być 
zrozumiana przez premiera brytyjskiego, 
lotnego gońsa pokoju, który udał się z 
Londynu do Monachium, gdyż najmniej 
sza zwłoka mogła spowodować katastro 
fę. Konwencja pomyślnego rozwiązania 
przeniknęła już mimo kampanii Moskwy 
do serc narodów europejskich. Spodzie- 
wamy się, że pokojowe rozwiązanie bę- 
dzie w ostatnich godzinach osiągnięte. Je 
śli to nie jest możliwe, życzymy sobie 
również, aby ewentualny konflikt był zlo kalizowany i ograniczony, 

Ješli jednžk do tego nie doszłoby I 
wybuchnąć miał konflikt powszechny za lub przeciw Pradze, to chcę aby wiedzia no, iż miejsce Włoch jest już wybrane. 

Dalszą część przemówienia poświęcił 
Mussolini zagadnieniom rasowym, przy 
czym w konkluzji oświadczył, że jeśli cho dzi o stosunek do Żydów, to świat być 
może będzie się raczej czulił naszej wspa 
niamyśiności niż naszej bezwzględności. 

Zapowiedzią dlszej ке 

rozwojem Triestu, Mussolini zakończy! 

mowę stwierdzając — niech się wam 

zdaje, iż Rzym leży daleko od Triestu.   jącym obecnie objazd Istrii. 
Rzym, jego wojska i jego król, są tutaj. 

Chyba, że żydowstwo międzynarodowe 
lub niepowołani obrońcy Żydów włoskich | 
zmusza nas do zmiany plonów. ca 

opieki rządu nad
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Przyłączenie krajų 
„KURIER“ [4575) 

gckiego do Homiet 
„Peźńć Parisien uważa za przesądzony 

PARYŻ. (Pat.) Niezwykle znamien- 
ny dla oceny sytuacji przez koła zbli- 
żone do rządu jest artykuł wstępny 
redaktora politycznego „Petit Pari- 
sien* Bourges'a, który traktuje przy- 
łączenie kraju sudeckiego - do Nie- 
miec, jako fakt nieunikniony i prze- 
sądzony. 

Narady gabinetu angielskiego i 
rozmowy londyńskie między francu- 
skimi i angielskimi mężami stanu bę- 
dą miały za najważniejszy punkt za- 
gadnienie ewentualnej gwarancji — 
pisze Bourges — również angielskiej 
dla nowej Czechosłowacji pozostałej 
po odkrojeniu od niej obszarów o lud 
ności niemieckiej. 

Anglią — zaznacza autor — nigdy 

nie chciała angażować się z góry i ni- 
gdy aż do obecnego kryzysu nie chcia 
ła grać roli czynnej w Europie cen- 
iralnej. Gwarancja międzynarodowa, 
й м szczególności angielska, mogłaby 
być jedyną kompensatą, którą można 
zaofiarować Czechosłowacji wzamian 
za ciężkie ofiary, jakich się od niej 
wymaga. Jeśli terytorium Czechosło- 
wacji ma być zmniejszone i jeśli Cze- 
chosłowacja ma stracić bogate tereny 
górnicze i przemysłowe, to wzamian 
та to powinna otrzymać zadośćuczy- 
nienie w postaci zagwarantowania 
jej bezpieczeństwa na przyszłość. 

W ostatnim ustępie autor artykn- 
łu wyjaśnia, dlaczego rząd francuski 
nalega na Pragę, aby ta okazała u- 
stępliwość. ži 

Jeśli W. Brytania -— pisze Bour- 
ges — zgodziła się przyjąć na siebie 
ryzyko wysunięcia się naprzód, to 
jedynie po to, aby ocalić pokój. W. 
Brytania oświadezyła, że będzie przy 
boku Francji tylko w razie gdyby in- 
tegralność terytorium francuskiego 
została zagrożona. Byłoby więc błę- 
dem wierzyć — pisze Bourges — i 
piszemy to z całą świadomością spra 
wy, że pomoc brytyjska została nam 

  

  

Wzrost uprawy Inu 
w Pelsce 

Jak podaje tyg. „Polska  Gospodar- 
cza”, zeszyt 38 z dnia 17 bm. pod wzglę- 
dem obszaru zasiewu Inu Polska zajmuje 
drugie miejsce — po ZSRR. Powierzchnia 
zasiewu w 1937 r. wynosiła 145,6 tys. ha, 
z czego na ziemie północno-wschodnie 
przypada 90,4 fys. ha, na ziemie południa 
we około 17 tys. ha, na centrum kraju 
około 33 tys. ha, wreszcie na tereny za- 
chodnie ok. 5,2 tys. ha. Należy podkreślić 
że obszar zasiewu Inu w ostafnich latach 
znacznie się zwiększył, a mianowicie w 
okresie od 1935 r. do 1937 r. o 22,2 lys. 
ha, tj. prawie o 18 proc. 

Z ogólnej ilości zebranego Inu ok. 20 
—25 proc. idzie do krajowych przędzalń, 
ok. 35—40 proc. słanowi eksport, reszta 
zaś ok. 35—40 proc. przerabiana jest w 
kraju przez samego rolnika. 

Postępy akcji 
komasacyjnej na Polesiu 

Akcja komasacji na Polesiu posuwa 
się w ostatnich latach szybko naprzód, 
wydając coraz bardziej pozytywne wyni- 
ki. Od 1927 r. przeprowadzono komasa- 
cję ogółem w 412 objektach, obejmują- 
cych 58.130 gospodarstw i obszar 510.508 
ha. Ogółem dokonano już na Polesiu ok. 
50 proc. komasacyjnych. Największe nasi 
lenie prac komasacyjnych przypada na 
pow. drohicki, gdzie skomasowano już 
ok. 80—90 proc. gospodarstw. Należy 2a- 
znaczyć, że zainiereswanie akcją komasa 
cyjną wśród rolników jest bardzo duże. 

TEE 

Historia się powtarza 
„L. K. C.* podaje: 
25 LAT TEMU... : 

O CZYM PISAŁ ĆWIERĆ WIEKU TEMU 
JLUSTROWANY KURYER CODZIENNY* 

dnia 18 września 1913 r. 
UGODA NIEMIECKO-CZESKA NIE MA 

ŻADNYCH WIDOKÓW. 
Rząd wiedeński zapośredniczy, jak dono- 

szą z Pragi, podjęcie nowych rokowań mię- 

dzy stronnictwami czeskimi i niemieckimi, 

w cslu doprowadzenia do ugody. 

„IL K. C.* omawiając sytuację w Cze- 

chach, gdzie Sejm nie jest zdolny do pracy 

i samorząd został zawieszony, pisze, Że ugo- 

da nie ma żadnych wideków powodzenia, 

ówno w obozie nieimieckim jak 

żył kierunek radykalny. 

  

albowiem z 

czeskim zwyc 

  

  

przyrzeczona w każdym wypadku, a 
specjaline w wypadku, gdybyśmy za- 
ryzykowali wojnę wbrew poglądom 
Anglii. Absolutna niezbędność wy- 
trwania w najściślejszej współpracy 

z Londynem narzuca więc naszym 
przedstwieeilom, jak również rządo- 
wi praskiemu realną ocenę rzeczy, 
która wymaga podporządkowania u- 
czuć zimnemu rozsądkowi. 

Problem Niemców sudeckich 
w oświetleniu prasy zagranicznej 

Co pisze 
PARYŻ, (Pat). „Temps' w artykule po. 

święconym sprawie  czechoskostowackiej 
wskazuje, że punkt ciężkości i decyzje 
spoczywać będą w Pradze, która powin 
na rozważyć sytuację w duchu realisty 
cznym. Są bowiem zasady które trzeba bę 
dzie rozważyć pod swym kąłem. Są dok 
tryny — pisze „Temps” — które bez wąt 
pienia trzeb będzie zrewidować pod na- 

„Temps“ 
ciskiem okoliczności, jakich nikt nie mógł 

|pzewizieć jeszcze kilka miesięcy temu. 
Zasady narodowościowe, na które Czesi 
powoływali się, gdy musieli bronić swej 
sprawy przeciw Austrii, shą zasadami wy 
magającymi niejednokrotnie rozwiązań na 
tychmiastowych, rozsądnych i odważnych, 
gdy pokój świała i powrót strony Euro- 

| py do prawdziwej równowagi wchodzi w 

Prasa niemiecka zadowola 
z mowy Musscliniega 

BERLIN, (Pat). Poranne dzienniki ponie- 
działkowe stoją pod znakiem mowy Mus 
soliniego w Trieście. Pod wielkimi fytuła- 
mi na pierwszej stronicy „Ostra rozprawa 
Mussoliniego z państwem — mozaiką Be 
nesza” (Montakpost), „Mussolini atakuje” 
(der Montag) podają oba pisma poranne 
reportaže į obszerne streszczenia mowy 
szefa rządu włoskiego, podkreślając ! u- 
_wypuklając te momenty, które odnoszą się 
do Czechosłowacji oraz przyjazne słowa 
pod adresem Niemiec. 

Korespondent „Monłagpost” podkre- 
śla obecność w czasie przemówienia de- 
legacji narodowych socjalistów, która e1- 
tuzjastycznie witała Mussoliniego okrzy- 

Opinie i nastroje 
PARYŻ. (Pat.) Zmiana nastrojów 

i zmiana frontu opinii publicznej 
Francji datująca się mniej więcej od 
wtorku, zaznacza się w dalszym ciągu 
coraz wyraźniej i eoraz dobitiniej w 
kierunku dla Czechosłowacji nieprzy- 

chlnym. Poza komunistyczną „Huma 

nite'* i zbliżonym do k:ł sowieckich 
dziennikiem „Ordre*, żaden z orga 
nów prasowych nie występuje z pro- 
jektem przyjścia przez Francję az po- 
mocą Czechosłowacji. Natomiast cała 
reszta prasy traktuje już nie tylko ja- 
ko nieuniknione, ale nawet naturalne 
i słuszne przyłączenie do Niemiec te- 
renów sudeckich mających większość 
ludności niemieckiej. Dyskusje i po- 
lemiki prasowe dotyczą już nie przy- 
łączenia kraju sudeckiego do Rzeszy 
— fakt bowiem przyłączenia trakto- 

Niemieckie 
PARYŻ. (Pat.) Zmiana nastrojów 

koła problemu czeskosłowackiego, na 
prężonej do ostateczności, daje się 
dziś zauważyć pewien spokój i ocze- 
kiwanie. Uwaga prasy ześrodkowała 
się na wczorajszej proklamacji Hen- 
leina, wzywającej Niemców sudeckich 
do stworzenia korpusu ochotniczego 
oraz na toczących się w Londynie ro- 
kowaniach między rządem brytyjskim 
a francuskim. Od przebiegu tych ro- 
kowań zależeć będzie dalszy bieg wy- 

padków, jak i ostateczne rozwiązanie 

kami „Heil Hitler", 

„Der Montag” stwierdza, że słowa wy 
mierzone przeciw Czechosłowacji są tym 

donioślejsze i tymbardziej rozstrzygające, 
że zostały wypowiedziane w chwili, gdy 
w Londynie obradują angielscy i frncuscy 
mężowie stanu. Teraz już nikt nie może 
mieć wąłpliwości, że Włochy stoją obok 
Niemiec. Rok 1938 można nazwać — 
stwierdza dziennik — rokiem krytycznym 
Europy. Ale Hitler i Mussolini mają silną 
wolę pokoju. Chamberlain przez swoją 
podróż do Berchtesgaden okazał ją rów 
nież. Teraz czas na innych mężów słanu, 

by okazali moc swojej woli pokoju — 
kończy „der Montag”, 

prasy francuskiej 
wany jest przez szeroką opinię pub- 
liczną Francji, jako nieunikniony. = 

Publicyści francuscy rozważają 
już teraz tyliżo formę w jakiej nastą- 
pi złączenie kraju sudeckiego z Rze- 

szą Niemiecką, to znaczy czy plebis- 
cyt na terenach sudeckich powinien 
się odbyć przed przyłączeniem, czy 

też tereny większości powinny być 
najpierw przyłączone, a potem dopie- 
ro plebiscyt ma być przeprowadzony, 
ewentualnie czy plebiscyt miałby się 
odbyć pod kontrolą międzynarodową, 
czy też nieuniknione będzie przyjęcie 
żądania Niemiec, aby przed plebiscy- 
tem władze na danych terenach zo- 
stały przekazane w ręce instancyj sa- 
morządowych i burmistrzów sudec- 
kich. 

oczekiwania 
w ten czy inny sposób problematu 
czeskosłowackiego. i 

Korespondenci londyńscy prasy 
niemieckiej donoszą, że decydujące 
czynniki brytyjskie kładą nacisk na 
zachowanie całkowitej dyskrecji o 
przebiegu narad obu rządów, aż do 

chwili poinformowania kanclerza Hit 
lera przez Chamberlaina o decyzji W. 

Brytanii i Francji. To też w Londynie 
nie oczekują dziś wydania żadnego 
istotnego komunikatu o treści roz- 
mów, jak i powziętych uehwałach. 

  

  
BEST PETA TITANO PK SIS TSS TINA 

Przypomnijmy przed wyborami: 
W myśl przepisów ordynacji wyborczej 

obszar państwa dzieli się na 104 okręgi wy 

horeze. 

Na każdy okrąg wyborczy przypadają 

dwa mandaty poselskie. Sejm składa się 
więc z 203 posłów. 

Prawo wybieralności na całym obszarze 

państwa ma każdy obywateł mający prawo 

wybierania, który przed dniem zarządzenia 

wyborów ukończył lat 30. 

Nie mają prawa wybieralności w okrę- 

gsch wyborczych, na obszarze których peł- 

nią służbę: 

a) wojewodowie (komisarz rządu m. st. 

Warszawy) oraz podlegli im urzędnicy; 

b) prokuratorzy sądów powszechnych z 

wyjątkiem prokuratorów Sądu Najwyższe- 

50; 

<) kuratorzy Okręgów Szkolnych oraz 
podlegli im naczelniey wydziałów, wizyta- 
torzy i inspektorzy szkolni; 

d) dyrektorzy izb skarbow 
legli im urzędnicy; 

e) oficerowie i szeregowi policji państ- 
wowej z wyjątkiem pełniących służbę we 
władzach centralnych. 

ych oraz pod- 

Każdy powiat, wchodzący w skład okrę- 
gu wyborczego, dzieli się na a głoso- 
wania, liczące najwyżej 3.000 mieszkańców. 

Podziatu powiatów na obwody: głosowa- 
nia dokonają władze administracji ogólnej. 

Przewodniczący  komisyj obwodowych 
powołani będą nie później niż 17 dnia, człon 
kowie zaś komisyj obwodowych nie później 

niż 20 dnia po zarządzeniu wyborów do Sej. 
mu. 

Przewodniczący i członkowie komisyj ok. 
ręgowych będą powołani nie później niż 10 
dnia po zarządzeniu wyborów do Sejmu, tj. 
do dn. 23 bm. 

Podczas wyłożenia spisów wyborców do 
Sejmu, każdy obywatel, mający prawo wy- 

bierania, może, jak wiadomo, wnosić rekla- 

mację. 

Na podstawie przepisów ordynacji wy- 

borczej (art. 25) reklamacje mogą być wno- 
szone: 

a) z powodu pominięcia w spisie upraw- 
nionego do głosowania; 

b) z powodii wciągnięcia do spisu osoby, 
nieuprawnionej do głosowania.     

Posiedzenie Prezydium 
Rady Naczelnej OZN 

WARSZAWA. (Pat.) W sobotę dn. 
17 bm. w godzinach wieczornych ob- 
radowało w Warszawie pod przewod 
nictwem szefa Obozu Zjednoczenia 
Narodowego gen. Stanisława Skwar- 
czyńskiego, prezydium rady naczel- 
nej OZN, które rozpatrywało zagad- 
nienia, związane z wytworzoną sytua 
cją polityczną. 

Na posiedzeniu tym powzięto m. 
in. następującą uchwałę: 

„Prezydium Rady Naczelnej OZN 
wyraża cześć i uznanie dla bohater- 

skiej postawy Polaków za Olzą, wal- 
czących z uciskiem, życzy im w tej 
walce eałkowitego zwycięstwa i za- 
pewnia o całkowitej solidarności ca- 
łego narodu polskiego z postulatami 
Komitetu Porozumiewawezego stron- 
nietw polskich w Czechosłowacji. 

Polacy w Czechosłowacji, zamiesz 
kujący zwartą masą odwiecznie pol- 
ską ziemię, MUSZĄ UZYSKAĆ PEŁ- 
NE PRAWA DO SAMOSTANOWIF- 
NIA O SOBIE“, 

Zwolniono 8 starostów 
WARSZAWA. (Pat.) Zarządzeniem. 

ministra spraw wewnętrznych z dn. 
18 września 1938 r. zostali zwolnieni 
z zajmowanych stanowisk następują- 
cy starostowie: 

Jan Wasylkiewicz — starosta gro- 
dzki północno-warszawski, Stanisław 

Skalecki — starosta powiatowy w So- 
kołowie Lubelskim, Wojciech Kosto- 
łowski — starosta powiatowy w So- 
kalu, Jan Emeryk — starosta powia- 
towy w Żółkwi, Zygmunt Pajdak — 
starosta powiatowy w Łęczycy, Kazi- 
mierz Stępień — strosta powiatowy 
w Zbarażu, Kazimierz Siwik — sta- 
rosta powiatowy w Mławie, Kazimierz 
Sierakowski — starosta powiatowy 
w Kostopolu.   

stanowiska: 
Jerzego Skrzyńskiego, kierownika 

oddziału w komisariaci erządu do sta 
rostwa grodzkiego półnoeno-warszaw, 

skiego, Franciszka Czernika, inspek= 
tora w urzędzie wojewódzkmi tarno- 
polskim do Sokołowa Lubelskiego, 
Romualda Klimowa, radcę w urzę- 
dzie wojewódzkim Iwowskim do So- 
kala, Kazimierza Sługoekiego, radcę 
w urzędzie wejewódzkim Iwowskim 
do Żółkwi, Stanisława Cebrowskiego, 
wicestarostę w Łęczycy tamże, Euge- 
niusza Koeuperę, radcę w urzędzie 
wojewódzkim tarnopolskim do Zba- 

raża, Adama Grocholskiego, referen= 
darza w ministerstwie sp. wewn., do 
Mławy, Mariana Turowskiego, radcę 

Jednocześnie minister spraw we-__w urzędzie wojewódzkim poznańskim 
wnętrznych powołał na opróżnione do Kostopola. 

Wielkie zoromadzenia publiczne w Warszawie 
WARSZAWA. (Pat.) Wczoraj z 

inicjatywy okręgu stołecznego Obozu 
Zjedn. Narodowego odbyły się w War 
szawie trzy wielkie zgromadzenia pu- 
bliczne. 

Zebranie okręgu Warszawa—śród 
mieście odbyło się o godz. 12 w wiel- 
kiej sali Filharmonii przy udziale po- 
nad 2.000 osób. 

W czasie zgromadzenia przema- 
wiał przewodniczący OZN Warszaw* 
—śródmieście rt. Dąbkowski, mec. 

Browiński, p DAL Wacław Sie- 
roszewski i r *owski. Podczas 
przemówień zgromadzeni wznosili 

entuzjastyczne okrzyki na cześć P. 
Prezydenta R. P. i Naczelnego Wo- 
dza. - 

  

  

Na zakończenie uchwalono rezo- 
lueję następującej treści: 

„Zebrani na zgromadzeniu w gma 
chu Filharmenii Warszawskiej w dn. 
18 września członkewie i sympatycy 
OZN, wyrażają cześć i uznania @а 
bohaterskiej póstawy Polaków za Ol- 
zą, walczących z uciskiem i życzą ita 
w tej wałce całkowitego zwycięstwa, 
zapewniając o pełnej solidarności ca- 
łego narodu polskiego = postaudata- 
mi Komitetu Porozumiewawczego 
stronnietw polskich w Czechosłowa: 

Polacy w Czechosłowacji zamiesz- 

kujące zwartą masą rdzennie polską 
ziemię muszą uzyskać pełne praws 
do samostanowienia o sobie. 

Odorawa działaczy Z.P.Z.Z. w Warszawie 
WARSZAWA. (Pat.) Wczoraj w 

gmachu handlowców przy ul. Siennej 
odbyła się ogólnopolska odprawa 
działaczy Zjednoczenia Polskich Zwię 
zków. Zawodowych, w której wzięli 
udział członkowie prezydiów zarzą. 
dóg głównych, przewodniczący rad 
okręgowych, rad miejscowych i sek- 
retarze okręgów ZPZZ. 

Odprawę zagaił prezes pos. Leo- 

pold Tomaszkiewicz, który następnie 

wygłosił dłuższe przemówienie, cha- 
rakieryzując aktualną sytuację poli- 
tyczną. Po omówieniu zagadnień po- 
lityki międzynarodowej pos. Tomasz. 
kiewicz oświetlił sprawę nowych wy: 

borėw do parlamentu, kładąc nacisk 
na konieczność czynnego udziału w 
wyborach wszystkich obywateli. 

Znowu konfiskata „Dziennika Polskiego” 
MOR. OSTRAWA, (Pat). Wczorajszy 

„Dziennik Polski” został znów w kilkuna 
słu miejscach. skonfiskowany. Cenzura 
skonfiskowała głównie komunikat sytua-   cyjny I cyłafy z prasy polskiej na temał 

doniosłości obecnych rozstrzygnięć dła te 
renów Śląska za Olzą. 

Apetyt Japonii rośnie 
TOKIO. (Pat.) Jak podaje agencja 

Domei, minister finansów oraz prze- 

mysłu i handlu Ikeda oświadczył 

przedstwiceilom prasy, iż bliski już 

upadek Hankou nie wystarczy dla za- 
dośćuczynienia Japonii, która zdecy- 
dowana jest znieść zupełnie wszelką 
władzę antyjapońską w Chinach. 

Mina wysadziła w powietrze 
samochód z patrelem police. żydowskich 

JEROZOLIMA. (Pat. Na szosie 
Jaffa — Haifa w pobliżu Telavivu 
samochód z patrołem policjantów ży- 
dowskich najechał na minę. Wybuch 
miny zniszczył samochów całkowicie. 
3 policjantów zginęło, 6 zaś odniosło ! wsiach. ч 

rany. . 
W Jerozolimie zostrzelono poli- 

cjanta Araba. Donoszą tu, że władze 
postanowiły zlikwidować wiele sta- 
łych posterunków policyjnych we 

  

Nowy okólnik 
w sprawia nadgodzin w skarbawości 

W ub. roku pisaliśmy niejedno- 

krotnie o „nadgodzinach* w skarbo- 

wości, zabierających urzędnikom izb 

i urzędów skorbowych całe wieczory. 

W ciągu ostatniego roku ukazało się 

już kilka okólników ministerialnych 

na ten temat. i : 

Ostatnio przed paru dniami wy- 
szedł znów okdlnik, w którym wszel- 
ka praca po godzinach jest katego- 

rycznie zabroniona. Dyspensa od te- 
go zarządzenia może być udzielona 
tylko w zupełnie wyjątkowych wy- 
padkach przez naczelnika na specjat- 
ną prośbę urzędnika dokładnie umo: 
tywowaną. Konsekwencją tego okó:- 
nika będzie zapewne zaangażowanie 
nowych sił, w przeciwnym bowiem 
razie powstaną nowe zaległości. į.   
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Polska — Niemcy 1:4 
KAMIENICA, (Pat). Piąte z kolei spot 

kanie piłkarskie narodowych reprezenfa- 
cyj Polski I Niemiec rozegrane w Kamieni 
cy zakończyło się przykrą porażką Polski 
w stosunku 1:4 (9:1). Niemcy byli we 
wszystkich formacjach drużyną lepszą I 
wygrali zasłużenie. W drużynie polskiej 
zawiódł przede wszystkim atak, przyczym 
Peierek, kierownik napadu, zaprezenio- 
wał się bardzo słabo. Strzelał mało I był 
stanowczo za powolny. Słabo wypadła 
również lewa sirona ataku polskiego Wo- 
darz I Wilimowski. Bardzo dobrze nato- 
miast grała pomoc I obrona. Madejski w 
bramce był na ogół debry, ale za mało 

zdecydowany i fatalnie puścił pierwszą 
bramkę, która do tego stopnia zdopingo 
wała Niemców, że począwszy od drugiej 
połowy opanowali zupełnie boisko, 

Mecz Polska — Niemcy wywołał nie- 
bywałe zainteresowanie, gromadząc re- 
kordową liczbę 75 tys. widzów. 

Rozpoczęcie zawodów poprzedził uro 

czysty ceremoniał otwarcia stadionu, któ 
rego dokonał osobiście przewódca spor- 
fu Rzeszy von Tschammer und Osten. 
Przemówienie okolicznociowe wygłosił 
nadburmistrz miasta Kamienicy Schmidt. 

Na meczu obecny był konsuł general- 
ny R. P. w ofoczeniu członków konsulatu. 

K.P.W. Katowice — Śmigły 2:0 (1:0) 
Wczoraj odbył się mecz towarzyski 

między ligową drużyną Śmigłego a KPW 
Katowice. Niespodziewanie mecz zakoń- 
czył się porażką drużyny wileńskiej, tem 
>bardziej przykrej, że poniesiona została 
od drużyny A-kłasowej. Coprawda goś- 
cie zaprezentowali się bardzo dobrze, 
temniemniej od ligowców, którzy mają 
aspiracje do pozostania w lidze oczeki- 
wać należałoby znacznie więcej. Więcej 
przede wszystkim ambicji i planowości w 
grze. 

Jeżeli w ciągu najbliższych tygodni 
Śmigły nie poprawi swej formy to horo 
skopy na ciężkie I decydujące walki ligo 
we są niewesołe. 

Mecz nie należał do ciekawych. Był 
Iraktowany jako sparing-zawody | pod 
fym względem częściowo spełnił swe za- 
danie. W pierwszej połowie goście częś 
clej przebywają pod bramką Śmigłego, 

Obronie wileńskiej dał się wyraźnie od- 
czuć brak zdyskwalifikowanego Zawiei, 
którego zastąpił jeden z juniorów. W ata 
ku zabrakło Marca, kfóry również został 
zastąpiony przez młodszego zawodnika. 
Brak jednak tych dwóch graczy nie tłu- 
maczy I nie usprawiedliwia poniesionej 
porażki. 

W drugiej połowie sytuacja nieco zmie 
niła się na korzyść wilnian, którzy częś- 
ciej goszczą pod bramką gości, nie mogą 
jednak uzyskać nic ponad kiłka kornerów. 
Co nie udaje się Śmigłemu, udaje się goś 
ciom, którzy po kilku udanie przeprow- 
dzonych akcjach uzyskują drugą bramkę 
strzałem, trudnym do obrony. 

Należy podkreślić, że sędzia nie uznał 
trzeciej bramki, strzelonej przez katowi- 
czan. 

Sędzłował stabo por. Bajgiel. 

zawody marszowe Związku Strzeleckiego 
Wczoraj odbyły się zawody marszowe 

Związku Strzeleckiego. Start nastąpił o g. 
9 m. 40 z placu Katedralnego róg ul. Mo 
stowej w kierunku na Zygmuntowską, 
most Zielony, Rybaki, Derewnicką i na 
strzelnicę wojskową w Jarach, gdzie od- 
było się strzelanie. Droga powrotna ła sa 

ma. 
Pierwsze miejsce zdobył patrol z Oddz. 

ZS Śródmieście w składzie: Drułtel, Ku-   tas, Borkowski, zdobyw. 168 pkł. na 170 

możliwych. Il miejsce zdobył Oddz. ZS 
Zwierzyniec w składzie: Karpow, Włodzi 
mierz i Karpow Konstanty oraz Morawski 
Józef osiągając 166 pkt. III miejsce 
zdobył patrol z Oddz. ZS Zarzecze w 
składzie: Szypczun, Jagieławicz i Jarmu- 

łowicz osiągając 165 pkt. 

Zawody odbywały się o przechodnią 
nagrodę Prezesa Zarządu Podokręgy Zw. 
Strzeleckiego dra Eug. Dobaczewskiego. 

Wyścig ksiarski 
Wiino — Podbrzezie — Niemenczyn — Wilno 
Wczoraj na długo przed godz. 9 ra- 

no przed pałacem Tyszkiewicza zaczęli 

gromadzić się kolarze, biorący udział w 

wyścigu szosowo-forowym na trasie Wil- 

no — Podbrzezie — Niemenczyn — Wil- 

no. Wyścig, jak i należało spodziewać się, 

obudził duże zainteresowanie zarówno 

wśród kolarzy jak i wśród miłośników ko 

larstwa. 2 

Organizacja zawodów, co należy pod 

ślić, zasługuje na uznanie. 

= 2 dake wileńskie stowarzy- 

szenia i sekcje kolarskie wzięły udział w 

zawodach. Na starcie stanęło 40 kolarzy, 
Na mełę przed pałacem Tyszkiewicza 

pierwszy wpadł Sylwanowicz (RKS) prze 
bywając dystans w czasie 2 g. 26,5 m. 
Czas ten należy uznać za dobry. 

Na drugim miejscu znalazł się Rymxie 
wicz (WTM) w czasie 2.41,42. 

Kolejność dalszych zawodników była 
następująca: : 

3) Maciuszonek (WTM) 2.45; 4) Strze- 
lounas (WTM) 2,49, 5) Czywnis (KPW) 
2.49; 6) Giedrys (KPW) 2.49,4, 

Mistrzostwa tenisowe Wilna 
w obcych 

z dwa dni rozgrywane były społ 
ów o mistrzostwo Wilna. w 

zawodach tegorocznych wzięły udział naj 

lepsze rakiety Wilna, Białegostoku i Grod 

na. Nie przyjechali jedynie zawodnicy z 
Warszawy. Udział najlepszych tenisistów 
z Grodna Białegostoku i Wilna uczynił z 
iych mistrzostw rozgrywkę o nieoficjalne 
tytuły mistrza Ziem  Północno-Wschod- 
nich, 

  

Ks. profesor 
jak donosiliśmy w sobotę odbyła się 

insłulacja nowego Superiniendenta Jedno 
ły Wileńskiej, ks. prof. dr Konstantego 

Kurnatowskiego, S 
Ks. prof. dr Konstanty Kurnatowski, na 

leżący do jednej z najstarszych rodzin | 
ewangelicko-reformowanych na Litwie, po 
chodzi z rodu przybyłego w r. 1676 z 
Wielkopolski, który dał „Jednocie Lifew 

skiej* dziewięć księży. Urodził się w Mi- 
ławie w r. 1878. Za przykładem swego oj- 

ca, wiernie oddanego Kościołowi Ewan- 

gelicko-Reformowanemu, postanowił już 

w młodym wieku poświęcić się stanowi 
duchownemu. Studia gimnazjalne rozpo- 

czął w Mitawie, a ukończył w Petersbur- 

gu w r. 1897. Wyższe studia rozpoczął w 
Dorpacie na Wydziale Teologicznym, po 
4 semestrach przeniósł się do Królewca, 
gdzie w r. 1902 otrzymał magisterium. W 

łym że roku został ordynowany na diako 
na do zboru w Kielmach. Nie porzucał 

jednak pracy naukowej. Studiował jesz- 
cze w Berlinie i Lipsku, w końcy w Erlan 
9em, gdzie w r. 1903 otrzymał dokiorał. 
W czasie wojny świałowej w latach1913 
—18 ks. dr Kurnatowski dał się poznać w   w Wilnie jako jeden z najwybitniejszych 

rekach 
Po licznych spotkaniach eliminacyjnych, 

w finałowych grach uzyskano następują- 
ce wyniki: 

W grze pojedyńczej pań, Malarczyko 
wa (Grodno) pokonała Desinową (Grod- 
no) 7:5, 8:6. 

W grze pojedyńczej panów niespodzie 
wanie przegrał Herbst (Białystox) z Szcza 
wińskim (Biał.) ć:2, 5:7, 2:6, 4:6, 

W grze mieszanej para Desinowa- 

dr. Konstanty 
członków „Komiłefu Polskiego” i założy- 
ciel Towarzystwa Miłośników Historii Re- 
formcji Polskiej im. Jana Łaskiego oraz ja 
ko jeden z wybitniejszych współpracowni 
ków wydawnictwa „Pomników Reforma- 
cji” ..(Monumenta Reformationis Poloni- 
cae et Liłhuanicae). Podczas okupacji nie 
mieckiej miał zatargi z władzami niemiec 
kimi, które chciały kościół w Kielmach od 
dać ewangelikom augsburskim i rošcily 
podobne pretensje również do kościoła 
w Kiejdanach. Ks. Kurnatowski narażając 
się miejscowym władzom napisał bezpo- 
średnio list do cesarza Wilhelma, wskutek 
czego wyszło rozporządzenie nietykalnoś 
ci kościoła. W r. 1925 został mianowany 
profesorem na Wydziale Teologii Ewan- 
gelickiej Uniwersytetu Witolda Wielkiego 
w Kownie. 3 

Ks. dr Konstanty Kurnatowski jest wy- 

biłnym znawcą języka hebrajskiego. Po- 
między wielu cennnymi jego pracami za 
sługują na uwagę jako wyszie z pod pió- 
ra hebraisty „Odgłosy śmierci Jezusa Chry 
słusa w Talmudzie”. Zajmował się też 
dziejami reformacji w Polsce. Pisał po pol 
sku, po lifewsku i po niemiecku. Ogłosił 

w języku niemieckim, pomiędzy innymi, 

„KURJER' (4575) 

Na stacji kolejowej w Ladwaro- 
wie został aresztowany przez władze 
polskie jeden z dyrektorów „Lietuvos 
Bankas“ w Kownie, Jan Masiulis, któ 
ry bawił ostatnio w Polsce. я 

Pe zatrzymaniu dyr. Masłalisa nie- 

zwłocznie przewieziono do Wilna i 
osadzono w więzieniu na Łukiszkach. 

Jak się dowiadujemy, dyr. Jana 
Masiulisa aresztowano pod zarzutem 
wykroczeń dewizowych. 

Ognisko wygrało 
w Nowcgródku 

W dniu 17 i 18 bm. drużyna piłkarska 

KPW Ogniska bawiła w Nowogródku 

gdzie spotkała się w oba dni z reprezenta 

cją Nowogródka. х 

W pierwszym dniu wilnianie wygrali 

ЗМ (2:0). W drugim zaś dniu 5:3 (3.1). 

Ognisko zareprezentowało się z jaknaj 

lepszej strony, grając dżentelmeńsko I gó 

rując technicznie nad przeciwnikiem. 

Nowogrėdzianie to materiał jeszcze su- 
rowy lecz ambitny. Sędziował bardzo do 

brze p. kom, Heller. Publiczności sporo. 

Jędrzejowska wraca do Kraju 

Niezwłocznie po wczorajszej porażce 
w mistrzostwach Stanów Zjednoczonych 
Jędrzejowska n apoxładzie parowca „Eu 
ropa” udała się w drogę powrotną do 

kraju. 
Przed wyjazdem Polka wystosowała 

oświadczenie do prasy polskiej w Amery 

ce, wyrażając żal za zawód, jaki sprawi- 
ła Polonii swoją przegraną, a zarazem 

stwierdzając, że przeciwniczka jej, miss 

Fabyan, grała doskonale. 

Grand Prix Polski 
W niedzielę 25 bm. odbędą się na 

Bielanach międzynarodowe wyścigi moto 
cyklowe pn.: „Grand Prix Polski”. 

" Początek wyścigów o godz. 11, zakoń 

czenie około godz. 14, Trasa wyścigu pro 
wadzi ulicami: Marynowską, Gdańską, 
Rudzką, Marii Kazimiery, Kamedułów, 
przez Bielany do Marymonckiej. Start i 
meta koło CIWF, 

W wyścigach zapewniony jest już 
udział czołowych zawodników krajowych 
i zagranicznych. Ci ostałni reprezentować 
będą państwa: Anglię, Niemcy, Francję, 
Estonię, Węgry, Szwecję i Finlandię. 
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NOWGOOTWARTA 

BIBLIOTEKA 
Teresy Łopuszyńskiej Е 
Wilno, ul. Śniadeckich 3 

(róg Mostowej) 
Beletrystyka w języku polskim i - cuskim. Książki dla dZieci i mlodźieży. 

Nowości powleściowe. 
ZYYYYYWYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYY 

Herbst pokonała parę Dowborowa-Szcza 
wińskim (Bia.) 6:2, 5:7, 2:6, 4:6. 

W grze podwójnej Panów para Herbst 
—Szczawiński: (Biał.) odniosła zwycięstwo 
nad parą Grabowiecki—Łobodowski (Wi 
no) 6:2, 7:5, 6:2. 

Pierwsze miejsca zajęli w  mistrzost- 
wach zawodnicy z poza Wilna, Poziom za 
wodników wileńskich trochę się obniżył. 
Winę za Ю ponoszą organizatorzy, któ- 
rzy nie urządzają zupełnie imprez teniso- 
wych na terenie Wilna. Wystarczy nad- 
mienić, że tegoroczne  misirzostwa były 
pierwszą w tym sezonie imprezą teniso-   

  

wą w naszym mieście. 

UE TNT TSS TI TINY STEK 

Kurnatowski 
pracę: „Die Ursachen des Verfalls der Re 
formation in Polen”. Po zawieszeniu wy 
kładów teologii ewangelickiej na Uniwer- 
syłecie Witolda Wielkiego, ks, dr Kurna 
żowski osiedlił się w Kielmach, gdzie 
oprócz obowiązków duszpasterskich był 
nauczycielem łaciny w gimnazjum miejs- 
cowym aż do chwili powołania go przez 

Kolegium Kuratorów Wileńskiego Kościo- 

ła Ewangelicko-Reformowanego na Super 
iniendenta Generalnego Jednoty Wileńs- 
kiej. Ks, dr Konst. Kurnałowski jest człon- 
kiem Kolegium Kościoła Ewangelicxo-Re- 
formowanego na terenie dzisiejszej Litwy, 
był też w ciągu lat pięciu wiceprezyden- 
tem Konsystorza. W dniu 9 kwietnia rb. 
obchodził 35-lecie pracy kapłańskiej i 

60-tą rocznicę swoich urodzin. Ks. prof. 

-| dr Konstanły Kurnatowski cieszy się wiel 

kim szacunkiem i uznaniem nie łylko ze 

strony swoich współwyznawców Litwinów 

i Polaków, ale jest uważany za jednego 

z najwybitniejszych Polaków na dzisiej- 

szej Litwie, poza tym jest bardzo ceniony 
przez Jednołę Wileńską, której dał się po 

znać w latach 1913—18 jako niestrudzony 
pracownik na niwie Chrysłusowej i polu 
ogólno-społecznym. 

Neon, Levi aks Land 
Przyjaciele aresztowanego skomu- 

nikowali się z Kownem, skąd przysła- 

no na wydatki celem zwolnienia are- 
sztowanego około 10.000 zł. 

W ostatniej chwili dowiadujemy 
się, że dyr. Jan Masiulis został zwol- 
niony z więzienia Łukiskiego za kau- 
SBZSREEGESU ч 

(o jest i co będzie 
Pamiętając o perspektywie rozwojo- | 

wej Targów T-wo przystąpiło do budowy 
pawilonów stałych na terenie Targów, któ 
ry każdej chwili może być rozszerzony do 
20 ha (obecnie zajmuje 8 ha), ponieważ 
teren ten wydzierżawiło T-wa od miasta 
na 25 lat. Już w grudniu roku bieżącego 
jeden z tych pawilonów przemysłu i han- 
dlu, zbudowany z železa i betonu, zosta- 

nie oddany do użytku. W roku przyszłym 
zostaną zbudowane jeszcze 3 pawilony 
stałe dla rolnictwa, rzemiosła i drobnego 
przemysłu, wreszcie budynek biura i 25 
mefrowa wieża ornamentacyjna. Ogólna 
ilość kubatury będzie wynosić w tych sta- 
łych pawilonach około 60 tys m i od 
10—12 tys m kw. 

Tegoroczne Targi zostały pomieszczo- 
ne-w dwóch dużych pawilonach prowizo- 
rycznych, z których jeden o przestrzeni 
2 łys m kw. mieści 274 stoiska, drugi o 
przestrzeni tysiąca m kw. — 180 stoisk. 
Poza pawiłonami prowizorycznymi, na któ 
rych miejscu w przyszłości staną pawilony 
słałe, wiele instytucyj i firm wzniosło na 
terenie wolnym przeszło 50 małych pa- 
wilonów, stoisk i' kiosków. 

Teatr muz. „Lutnia“ 
Wystepy Janiny Kulczyckieį 

„KWIAT HAWAJU* 

operetka w 3 akt. Muz. P. Abrahama. 
Reż. K. Wyrwiez-Wichrowski. 
„Kwiat Hawaju“ w zmienionej obsa- 

dzie należy niewątpliwie do widowisk u- 
danych. Gdyby się naprawiło parę uste- 
rek, łatwych do usunięcia — wrażenie by 

łoby jeszcze lepsze. 
Parłytura swoim bogactwem zbliża się 

do opery komicznej — jest fo doskonałe 

pole do popisu zarówno dla solistów i 
chorów, jak i dla orkiestry — barwnej i 
dowcipnej w harmonii. Więc, przede 
wszystkim — orkiestra: jedynie Kulczycka,   Dembowski i Iżykowski z godnością wy- 
trzymali walkę z jej grzmotami i często 
niewłaściwymi rytmami. Reszta wykonaw- 
ców walczyła, lecz została pokonana, a 

melodramaty w ogółe straciły rację byłu: 
słów nie było słychać wcale. 

Kulczycka bardzo dobrze śpiewała, 
ale naprawdę „skaptowała” sobie widza 
dobrze przemyślanym i konsekwentnie 
przeprowadzonym świetnym epizodem z 
akfu ostatniego. Sylwetka jej Zuzanny Pro 
vence żywcem wycięta była z życia. Kon- 
trast, osiągnięty z konwencjonalną operet 
kową postacią księżniczki Laji, jeszcze 
podkreślił warłość tej małej kreacji. Dem 
bowski rozpieścił nas tym, że zawsze się 
znajduje na jednacowo wysokim pozio- 

mie. Artyzm jego wydaje się wprost orga 
niczny — poprosłu nie przypominam so- 

bie (odpukać) artysty niedysponowanego 
lub nie w nastroju. Szczęśliwy swói wie- 

czór miał również Szczawiński. O Xenji 

Grey dałoby się powtórzyć to, co się już 
aiejednokrofnie o niej mówiło: jej wer- 
wa, życie i świetne warunki zewnętrzne 

bezpośrednio przemawiają do widza i sły 
chacza. Martówna, która rzadko dostaje 
role „mówione”, za każdym razem robi 
miłą niespodziankę: przecież to bardzo 
dobra wodewilistka. Jej „tancerka Raka” 
była nie tylko urocza, ale i w charakterze. 
Martėwna nie tyle grała, ile żyła na sce- 
nie. 

Słuchając rzadko widywanego Ižykow 
skiego przypomniałem sobie _ „repartie” 
pewnej młodziutkiej a bardzo zdolnej ar 
fystki, doskonałej w rolach podlotkėw, a 
grywającej zwykle albo ogony albo nic. 
Na słowa pocieszenia odpowiedziała 

nam, że „ma czas”: dopiero gdy wyda 

zamąż najmłodszą córkę — będzie do- 
słatecznie dojrzała do objęcia ról „bóbć”. 
Widocznie, Iżykowskiemu również dają 

dojrzewać” do wieku Mistingueft. A szko 
da. Gdy go słyszymy — zawodu nie robi. 
Jest to prawdziwy wokalista — posiada 
szkołę, a co najważniejsze, poczucie sma 

ku i umiaru w wykonaniu. | teraz ślicznie 
brzmiał mu głos, charakter którego (ba- 

ryton liryczny) nie daje mu niestety szer- 
szych możliwości w operefce. Czy nigdy 
nie pomyślał o operze? Chorzewski nie 
czuł się dobrze w skórze gubernatora, 

„ Wytwiczowi zaś należy się szczere 
dzięki za jeszcze jeden nowy typ w jego 
ulubionej galerii „męskich naiwnych”. W 
parze z Xenią Grey zrywał zasłużone bra- 
wa. 

Chciałoby się więcej „zmałowienia” i   

3 

cję w wysokości kilku tysięcy złotych. 
Obecnie prokuratura i władze admi- 
nistracyjne zadecydują, czy dyr. Jan 
Masiulis musi pozostać w Polsce aż 
do ezasu ewentualnego procesu, czy 
też będzie mógł wyjechać do Litwy, 

(e) 

  

na terenie Targów 
Ogólna ilość wysławców, biorących 

udział w tegorocznych Targach Północe 
nych, sięga liczby 

250 FIRM PRYWATNYCH I PAŃSTWO: 

WYCH, 

które jeśli chodzi o podział na branże, 
przedstawia się następująco: przemysł 
i handel 67 proc., rolnictwa 22 proc., rze4 
miosło 8 proc., wydawnictwa i kultura — 
2 proc, 

W okresie trwania Targów, tj. od 17. 

września do 2 października, zostaną zor- 

ganizowane różne wystawy, pokazy, im- 
prezy iłp.. z których naieży wymienić 
wystawę higieny i zdrowia, hodowlaną, 
koni rasowych i psów (fermy lisów i zwie 
rząt futerkowych), królików, wystawa prac 

Przysposobienia Rolniczego z okazji 10 
lecia z terenu dwóch województw: „do= 
żynki wileńskie”, raid motocyklowy, we- 
sołe miasteczko, konkurs orkiestr i chów 

rów podwórkowych, rewia mód fufrzar= 
skich z baletem itp. 

Na tegoroczne Targi spodziewany jest 
przyjazd kilkunastu pociągów  popular- 

nych. : 

ŽART NA STRONIE 

NAJLEPSZY ZEGAREK. 

— Patrz, dostałem nowy zegarek na imie- 

niny... : 

— A, czy dobrze chodzi? 

— Kapitalnie. Godzinę „robi* w ciągu 

dziesięciu minut. 

Z REFERATU. 

„.do najtrudniejszych języków świata na- 
leżą języki: turecki i baskijski, Szczególnie 

baskijski jest tak trudny, że nawet Turcy go 

nie rozumieją. 

SIÓDMY. 

Lloyd George zabłądził na spacerze. Po 

parogodzinnym marszu, spostrzegł jakiś bu- 

dynek. й 
— Tu dostanę auto — pomyślał. 

Wszedł i opowiedział portierowi o swej 
przygodzie. 

— Jestem ministrem Jego Królewskiej 
Mości — zakończył. 

— Dobrze, dobrze — odparł portier — 
my mamy tu już takich sześciu. Proszę za« 
czekać — poczem oddalił się, zamykając 
drzwi na kłucz. 

— 0 oto wszystko znaczy? — pomyślał 

Lloyd George i wychylając się przez okno, 

spostrzegł napis: „Szpiłał dla umysłowo сВо- 

rych". 

POKOJE 
TANIE CZYSTE i CICHE 

W MOTELU ROYAL 
Warszawa Chmielna 81 

О1 pp. czytalników „Kurjera Wileńsk,* 
15% eabato 

      

Nowy szybowiec 
w Auksztegirach 

Wczoraj w szkole szybowcowej 
Auksztagirach pod Wilnem odbyła się 
uroczystość poświęcenia i przekazania 

szkole nowego szybowca typu „Salaman 

dra”, ufundowanego z dobrowolnych 
składek kolejowego koła kobiecego 
LOPP w Baranowiczach. Aktu poświęce- 
nia dokonał ojciec Redemptorysta ks. 
Piotrowski. 

Jest to już trzeci szybowiec ofiarowa- 

ny tej szkole przez koła kobiece LOPP, a 

drugi w ciągu bieżącego roku. Poprzedni 

szybowiec typu „Wrona-bis” ufundowany 
był przez koło kobiece LOPP z Woł<o= 
wyska. 

w 

Szkoła szybowcowa wileńskiego okrą 
ku kolejowego LOPP w Auksztagirach po. 
słada obecnie 20 szybowców szkolnych, 
na których w roku bież. wyszkoliła 16t 
osób, wykonując 4880 lotów w czasie 
40 i pół godziny. 

Koło szybowcowe wileńskiego okręgu | 
kolejowego LOPP posiada około 5000 

członków i jest najlepiej zorganizowanym 
kołem w całej Połsce. ° wa = 

Pa aktie pass > RK Pulas 
zowe loty uczniów szkoły ne: 

zwiedzanie szybowiska pod przewod
nict 

wem instruktorów:   nastroju w scenie  wizji-wspomnienia, 
gdzie tak ładnie brzmiał alt młodego 
„książątka”, S. W—K. 

 



KRONIKA 
Dziś: Januariušza B. M. 

Jutro: Eustachiusza M. 
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Poniedziałek 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 
w Wilnie z dn. 18. IX. 1938 r. 

WILEŃSKA 

DYŻUR APTEK: 

Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 
teki: 

Jundziłła (Mickiewicza 33); S-ów Май- 
kowicza (Piłsudskiego 30); Chróścickiego 
i Czaplińskiego (Ostrobramska 25); File 
manowicza i Maciejewicza (Wielka 29); 
Petkiewicza i Januszkiewicza (Zarzecze 
Nr 20). 

Ponadto stale dyžurują apteki: Paka 
(Antokolska 42); Szantyra (Legionów 10) 
i Zajączkowskiego (Witoldowa 22), 

  Wschód słońca — g. 4 m. 59 

Zachód słońca — g. 5 m. 27 

Przepowiednia pogody wg PIM w dn.19 bm. 

Ranek chłodny i mglisty (miejscami przy- 
mrozki). W ciągu dnia pogoda słoneczna 

0 nieco większym zchmurzeniu na północy. 

Umiarkowane wiatry z kierunków połudn.- 
wschodnich, silniejsze na wybrzeżu. Ciepło 
(temperatura w ciągu dnia do 20 st.). Wi- 

dzialność rano osłabiona, w ciągu dnia bar- 

dzo dobra. 

MIEJSKA. 

— Protokuly za połajemny handel. 
Wczoraj sporządzono 9 protokułów kar- 
nych za nielegalny handel w niedzielę. 

Kupcy, przeciwko którym sporządzo- 
no Protokuły, zostaną ukarani aresztem 
lub grzywną. ESEE 

SPRAWY SZKOLNE 

— Dyrekcja Kursów Mafuralnych Sek- 
cjl Szkolnictwa Średniego ZNP w Wilnie 
zawiadamia, że zapisy kandydatów są 
przyjmowane codziennie w g. 17—18 w 
lokalu gim. Zw. Osadników ul. Zawalna 
21. Wykładają profesorowie o pełnych 
kwalifikacjach pedagogicznych, 

HOTEL 

„ST. GEORGES“ 
w WILNIE 

Pierwszorzędny == Ceny przystępna 
Telefony w pokojach 

TEATR I! MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dziś, w poniedziałek, dn. 19 bm. w 

Teatrze Miejskim na Pohulance — ciesząca 

się powodzeniem od dnia premiery sztuka 

Jerzego Kosowskiego „Tekla* w reżyserii 

dra Leopolda Pobóg-Kielanowskiego. Sztuka 

żywo napisana, o silnej więzi dramatycznej, 

przeplatanej dowcipnymi sytuacjami scenicz 

nymi, pokazuje widzom oblicze współczes- 

nej wsi polskiej. W rolach głównych: Wa- 

lentyna Alexandrowiczowa (Tekla), Wanda 

Szczepańska, Juliusz Balicki, Władysław 

licewicz, Stanisław Jaśkiewicz, Ludwik Ta- 

tarski. Oprawa dekoracyjna — Jan i Kamila 

Golusowie. Ceny miejsc popularne — od 25 

gr do 2.60 zł. Początek punktualnie o godz. 

20. 

— Jutro, we wtorek, dn. 20.IX „Tekla“ 

o godz. 18 (6 wiecz.) 

  

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA:. 
— Występy Janiny Kulczyckiej. — „Bał 

w Savoy'u*. Dziś, o g. 8.15 w., ciesząca się 

wielkim powodzeniem słynna operetka Abra- 

hama „Bal w Savoy'u*, która doznała entu- 

zjastycznego przyjęcia ze strony społeczeń- 

stwa. W rolach głównych zbierają zasłużone 

oklaski: J. Kulczycka, X. Grey, K. Dembow- 

ski, W. Szczawiński, K. Wyrwicz-Wichrow- 

ski i inni. 

— „Kwiat Hawaju*. Jutro egzotyczną 

pełna czaru i tajemniczości operetka P. Ab- 

rahama „Kwiat Hawaju', w premjerowej 

obsadzie. 
W. przygotowaniu „Wesoła wdówka” Le- 

kara. 

AA AAAAAAA AAAA AAAAAAAAAAŁAADAAAAAAADDAADAA 

Teatr muzyczny „LUTNIA* Ė 
Występy JANINY KULCZYCKIEJ 

Dziś o godz. 8.15 

BAL W SAVOY'U 

AP
 

  ZAAAAAA
A
A
Ž
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
,
 

KWIAT HAVAY'U | 
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REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

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

Redakcja; tel; 79. Godziny przyjęć 1—3 po południu | Przedstawicielstwa: Kleck, Niešwie2, Slonim, Stołpce, 
Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Grodno — 3 Maja 6, 

Równe — 3-go Maja 13, 

Centrala: 

Administracji 

  
  

    

  

    
    

  

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

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

Wydawnictwo „Kurier Wileński* Sp. z 0. a 

„KURJER'* (4575) 

Syn uratował ojca od Śmierci 
Wiezoraj około godz. 11 w nocy przy 

zaułku Lidzkim 13 usiłował powiesić się bez- 

robotny P. Choćko. 

Syn Choćki zajrzał przypadkowo za piece 

i spostrzegł wiszącego ojca. Na alarm zbiegli 

Topielec 
Wczoraj wieczorem w dole, napełnionym 

wodą, na brzegu rzeki Wilii obok wsi Czy- 

żewieze znaleziono zwłoki 28-letniego Miko- 

łaja Szkieta, mieszkańca wsi Balcewicze. 

się sąsiedzi. Choćkę zdjęto z petli jeszcze 

z oznakami życia, zaś wezwane natychmiast 

pogotowie ratunkowe uratowało go. 

Powodem zamachu samobójczego był 

ciężki stan materialny oraz bezrobocie. (e) 

w Willi 
4 bm. Szkiet udał się do sąsiedniej wsi na 

zabawę. Wracając nad ranem z zabawy, pe 

pijanemu, postanowił wykąpać się. Poranna 

kąpiel zakończyła się dlań tragicznie. (c) 

Ugotował slę we wrzątku 
Na rzeźni miejskiej zdarzył się nieszczęś- 

liwy wypadek, któremu uległ 19-letni robot- 

nik Aleksander Krywlenko, zam. przy ul. 

Ponarskiej 38, 

Krywlienko w czasie 

PPOBEEETNEĄ 

RADIO 
PONIEDZIAŁEK, dn. 19 października 1938. 

6.42 Pieśń poranna. 6.45 Gimnastyka. 

7.00 Dziennik poranny. 7.15 Koncert poran- 

ny. 8.00 Audycja dla szkół. 8.10 Muzyka po- 

pularna. 8.55 Program ną dzisiaj. 9.00 

Przerwa. 11.00 Audycja dla szkół — audy- 

cja dla dzieci starszych. 11.20 Orkiestry woj 

skowe. 11.57 Sygnał czasu i hejnał. 12.03 

Audycja południowa. 13.00 Koncert symfo- 

niczny z udziałem solistów. 14.00 Muzyka 

lekka. 14.15 Przerwa. 15.15 Audycja dla 

dzieci. 15.30 Recytacje prozy: „Błogosławień 

stwo ziemi* — fragment z książki Knuta 

Hamsuna. 15.45 Wiadomości gospodarcze. 

16.00 Koncert rozrywkowy. 16.45 Palestyna 

w ocząch przyrodnika — pogadanka. 17.00 

Chwilka społeczna LOP-u Kolejowego. 17.05 

Koncert Orkiestry Rozgłośni Wileńskiej pod 

dyr. Władysława Szczepańskiego. 17.45 

Skrzynka ogólna — prowadzi Tadeusz Ło- 

palewski. 17.55 Program na wtorek. 18.00 

Pogadanką sportowa. 18.10 Recital fortepia- 

nowy. 18.50 Audycja konkursowa Polskiego 

Radia. 19.00 Audycja żołnierska. 1920 Poga- 

danka aktualna. 19.30 Koncert rozrywkowy. 

W przerwie skecz p. t. „O wpół do ósmej”. 

20.45 Dziennik wieczorny. 20.55 Pogadąnka 

aktualna. 21.00 Audycja dla wsi: „Jesienna 

selekcja drobiu* — pogadanka dla gospo- 

dyń wiejskich. 21.10 Tysiąc taktów muzyki 

— koncert. 21.50 Wiadomości sportowe. 22.00 

Wileūskie wiadomości sportowe. 22.05 Or- 

kiestra Roberta Renard'a z udziałem Gitty 

Alpar (śpiew). 23.00 Ostatnie wiadomości 

dziennika wieczornego i komunikaty. 23.05 

parzenia wieprzy 

Zakończenie programu. 

WTOREK, dnia 20 września 1938 roku. 

6.42 Pieśń; 6.45 Gimnastyka; 7.00 Dzien- 

nik; 7.15 Koncert; 8.00 Audycja dla szkół; 

6.10 Muzyka; 8.55 Program; 9.00 Przerwa; 

11,00 Audycja dla szkół; 11.15 Utwory roz- 

rywkowe; 11.57 Sygnał czasu i hejnał; 12.03 

Audycja południowa; 13.00 I. Tańce w ze- 

społach kameralnych; II Muzyka francuska; 

14.00 Muzyka lekka; 14.14 Przerwa; 15.15 

Audycja dla dzieci; 15.35 Przegląd aktaluoś- 

ci finansowo-gospod. 15.45 Wiadomości gos- 

podarcze; 16.00 Muzyka operowa w wyk 

Orkiestry Rozgłośni Wileńskiej pod. dyr. 

Władysława Szczepańskiego i Anieli Dessau 

—- śpiew; 16.45 Od Tatr do Stratosfery — 

opowiadanie; 17.00 „10 lat filmu dźwięko- 

wego“ — pogad. Aleksandra Szeligowskiego; 

17.10 Pieśni polskie w wyk. chóru kościel- 

nego z Niemenczyna pod dyr. Bronisława 

Bryły; 17.30 Koncert solistów; 17.55 Prog- 

ram na środę; 18.00 Rodowód silników — 

pogadanka; 18.10 Recital fortepianowy; 18.15 

„O dwunastu rozbójnikach* — opowieść; 

19.00 Utwory skrzypcowe; 19.20 Pogadanka 

aktualna; 19.30 Transmisja z uroczystości 

„Dni Mickiewiczowskich* w Nowogródku; 

19.50 „Gdybym był młodszy* dziewczyno” —. 

koncert rozrywkowy; W przerwie: „Humor 

w poezji Asnyka* recytacje; 20.45 Dziennik 

wieczorny; 20.55 Pogadanka aktualna; 21.00 

Audycja dla wsi: „Jak poradziłem sobie w 

gespodarstwie* — pogad. wygłosi Eugeniusz 

Łastowski; 21.10 W stulecie saksofonu — 

reportaż muzyczny; 21.50 Wiad .sport. 22.00 

Wil. wiad. sport. 22.05 „Tańce i pieśni róż- 
nych narodów*; 23.00 Ostatnie wiadomości 

dziennika wieczornego i komunikaty; 23.05 

Zakończenie programu. 

  

Dia rmmażłymów 
książki przemiału zboża 

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

WŁ. BORKOWSKI 
Wilno, Mickiewicza 5, tel, 372 
  

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

Suwałki — Em. Plater 44, Wołkowysk — Brzeska $/1, 

  

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

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

wskutek własnej nieostrożności wpadł do 

kotła ze wrzątkiem, doznając poważnych 

poparzeń dolnej połowy ciała. Pogotowie ra- 

tunkowe przewiozło go do szpitala Św. Ja- 

kuba w stanie ciężkim. (e) 

   

Notatki reportera 
13-letni pastuch Antoni Uściechis, zam. 

w Bołtupiu, doznał wczoraj ataku szału i 
został dostarczony do szpitala Św. Jakuba. 
Jak stwierdzono, pastuszek pasąc bydło, na- 
jadł się trujących jagód, które spowodo- 

wały ten atak. Stan chorego jest bardzo po- 
ważny. 

* * * 

Tadeusz Dabrowski (Mickiewicza 19) 0s- 

karżył swoją służącą, Janinę Nokoforowi- 

czównę o okradanie go oraz o złośliwe znisz 

czenie dwóch sukienek jego żony, które mści 
wa służąca pocięła nożycami. 

* * * 

Wiktoria Trzeciakowa, zam. przy ul. Por 

towej 4, znalazła w klatce schodowej tegoż 

domu podrzutka w wieku dwóch tygodni, 
którego dostarczono do przytułku. Nazwiska 

matki nie stwierdzono. 
m 4 

Kawalerska jazda nigdy nie popłaca! 

Jadący z wielką szybkością na rowerze Mie- 

czysław Konrad (Obozowa 36) spadł na chod 

nik, doznając poważnych uszkodzeń ciała. 

Przewieziono go do szpitala Św. Jakuba. 

ZW A 

Policja zatrzymała na gorącym uczynku 

okradania mieszkania Stanisławy Hryhoro- 

wiezowej (Ponarska 54) niejaką Rozalię Dy- 

mitrowiez (Kozia 4). 

   

A 
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  (e) 

Szczyt zachwytu. Nienotowane powodzenie. 

Jak z dromadora powstał wielbłąd. 

  

  

BIURO OGŁOSZEŃ 

J.KARLIN 
Wilno, Niemiecka 35, tel. 605 

OGŁOSZENIA 
DO WSZYSTKICH PISM 
DOGODNE WARUNKI 
  

  

PON i 

į Teatr m. NA POHULANCE 

i Dziś o aodz. 8 wiecz. 
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„NEKLA: 
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Film dla wszystkich 

===» ROBIN ROODA 
ERROE FELINN jako nieustraszony boha- 

terski ROBIN HOOD 
  

CASINO | 
Kolosalne powodzenie 
Wspanialy 

historyczny film 

  CHICAGO 

  

W rolach głównych: Tyrone POWER i Alice FAY 
Ulgi nieważne Nadprogram: DODATKI. Początek seansów: 4—6 —8—10.15 

0d Administracji 
Administracja nie przyjmuje odpowie 

dzialności za termin ogłoszenia oraz za zgu 

bę lub zniszczenie matryc i klisz. Zastrzeżo 

ne miejsce obowiązuje Administracj; tylko 

wówczas, gdy za takie zastrzeżenie zostanie 

zapłacone 250/06 drożej. Omyłki, które zasad 

niczo nie zmieniają treści ogłoszenia, nie u- 

poważniają do żądania zwrotu gotówki, ani 

też nie obowiązują Administracji do bezpłat 

nego powtórzenia ogłoszenia. — Uzasadnio- 

ne reklamacje będą uwzględniane o ile zosta 

ną wniesione do dni 8-miu od daty ukaza 

nia się ogłoszenia. — Wydawnictwo zastrze 

ga sobie prawo nieumieszczenia całego ogło 

szenia, względnie jego części bez podania po 

wodów. Kon.unikatów bezpłatnycii nie us 

mieszcza się. 

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 

Telefony w pokojach. Winda osobowa 

POZUNIEBI IRRACA 

EKARZE 
DR MED. JANINA 

Piotrowicz Jurczenkowa 
ordynator szpitala Sawicz. 

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

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

    

    

ae 

  

DOKTOR 

Blumowicz 
choroby weneryczne, skėrne i moczopldows 
ul. Wielka 21, tel. 921. Przyjmuje od godz, 

9—13 i 38. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAMAAAAA AAA 

„AKUSZERKI, 
AKUSZERKA 

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

3.gc Maja obok Sądu. 

  

AKUSZERKA 

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

„AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAAAA 

Kupno i sprzedaż 
wyv"y"  —<"YWYYYYWYYVYVYTYTYY 

DOM DREWNIANY 4 pokoje, korytarz, 
kuchnia, weranda piętrowa oszklona, piwni- 

ca pod kuchnią, 3 składziki na drzewo, in- 

wentarz i studnia, na własnym placu. 10 lat 
wolny od podatku. Obecny dochód 30 zł mie 
sięczn'e — z powodu wyjazdu sprzedam za 

5000 zł w miejscowości letniskowej. Ignalino 
pow. Święciany. O dalsze informacje zwra« 
cać się plut. Dybowski Adam. Strażnica K. 
O. P. „Smołwy* pocztą Czarny-Bród. 

    

  

OWCZARKI ALZACKIE („wilczki) — 

szczenięta po rasowych rodzicach do sprze- 

dania. Codziennie od godz. 15. Mostowa 25 

m. 18 (od ulicy). 
  

HELIOS | Dziś ostatni dzień. 

Niebywałe powodzenie. „» МУ РР # @)5 55 
Jaž jutro Gary COOPER i Sigrid CURIE w gica”'vcznym miliorowym filmie 

» ВН АНЕ СВ POE Ox 
  

LUX | 
  

Otwarcie sezonu. Wspaniały epos życia I miłości 

Ziemia błogosławiona 
Prawdziwe tajemnicze oblicze ws”hodu, W rolach głównych: uczuciowa Lulza RAINER 

i genialny Paul MUNI. 

Kino MBARS 

poślubić nieznanego mężczyznę, 

Chrześcijańskie kino 

SWIATOWID 
w kapitalnej 

komedii 

Nadprogram: ATRAKCJE, 

Dziś premiera. Najbardziej realistyczny film szpieaowski 

„AS 
Role główne: Arygida Horwey oraz Neil Hamilton. 

BE SIER 
Gehenna kobiety, która musiała 

Piękny kolorowy nadprogram. 

t Adolf Dymsza i Eugeniusz Bodo 

„ROBERT i BERTRAND 
Oryginalny humor. Wspaniałe tempo. Emocjonująca sensacja, Pocz. s. 5.7,9. W niedz. od 1 

KINO 
Rodziny Kolejowej fil w KBE Wyre! 

Dziś. Pierwszy I jedyny, IGNACY PADEREWSKI 
= = ZNICZ „Sonata księżycowa 

Czarowna opowieść o miłości 
Wiwulskiego 2 

OGNISKO | 

dwojga serc, zrodzonej pod wpływem 
muzyki. Nadprogram: Urozmalcone dodatki. Początek o godz. 16 

Chluba Francji. Gigantyczna bariera między dwoma krajami 

„LINIA MAGINOTA 
Wielki film szpiegowski rozgrywający się na teren e słvnnedo systemu fortyfikacyjnego 

W rolach ałównych: Vera Korene i Victor Francen 
Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. 

Baranowicze, 

  

CENA PRENUMERATY  mięsięcznie: 
z odnoszeniem do domu w kraju — 

3 zł, za granicą 6 zł., z odbiorem w 

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

cztowego ani agencji zł, 2.50. 

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

    

    
     

    

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

  
SPRZEDAJE SIĘ parcela przy ul. Kopa- 

nica 21 z planem budowy. Dowiedzieć się 
ul. Kopanica 29a u właściciela. 

RÓŻNE . 
WYVYYYYYYYYYYVYYYVYVYVYVY" 

TERAZ CZAS zamawiać drzewka i krze- 

wy owocowe. Ogrodniztwo W. Weler — 
Wilno, Sadowa 8, tel. 10—57. Szan. klient. 

zapraszamy odwiedzać nasze szkółki. Cen- 

niki wysyłamy bezpłatnie. 

BARANOWICKIE 
RADIOODBIORNIKI detektorowe na gło+ 

śnik, aparaty lampowe, instrumenty muzy< 

czne, rowery i części do rowerów, maszyny 

do szycia „Pfaff*, patefony, płyty i wielki 

wybór żarówek najtaniej kupisz w firmie 

chrześcijańskiej S. Gierasimowicz, Barano- 

wicze, ul. Mickiewicza 5, tel. 281. 
A ik AŽ 

SALON. FRYZJERSKI „PROGRES*  po- 

szukuje majstra do damskiego działu i wy- 

daje zakład do równomiernej spółki bez 

pieniędzy. Oferty: Baranowicze, Mizkiewicza 

25 (vis a vis Ogniska Polskiego). 

UDAPMADEHADEWEDADEDEDEPEDGDEA 
Kupujemy każdą ilość tegorocznego 

" ’мю'ви‚ dojrzalych SEROW 
litewskich i GRZYBOW suszon. 

Płacimy najwyższe ceny 

Spółka Chrześcijańska 

„EKONOMIA“ 
Baranowicze, ul. Szeptyckiego 50 

telefon 97 

EWEDTPEBEW ED GDG GO GB EPAR ABA 

      

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

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

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

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

treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja 
zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrze= 

żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 i 17 — 19 

Redaktor odp, Józef Onusajtis


