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Nowogródzki, Grodzieński, Suwalski, Poleski I Wołyński 

Odzyskaliśmy Śląsk — straciliśmy wroga 
Dziś wejsko polskie wkracza 

do Śląska Cieszyńskiego 
Czesi przyjęli żądania Polski w całej rozciągłości 
WARSZAWA. (Pat). Nota polska z dnia 30 bm; która 

  

Prastara polska dzielnica, zaolzań- 

ska część Śląska Cieszyńskiego wra- 
ca do macierzy. Jeżeli chodzi o ob 
szar, to parę powiatów zaledwie, to 
prawie nic w porównaniu z całym 
obszarem Polski. Jeżeli chodzi jed- 
nak o wagę historyczną i polityczną 
wydarzenia, to więcej niż może objąć 
dziś umysł Polaka upojonego trium- 
fem i radością. 

Odzyskanie Śląska Zaolzańskiego 

jest bowiem pierwszym sukcesem te- 
rytorialnym Polski od roku 1634, 

kiedy to miecz Władysława IV wy- 
tyczał Rzeczypospolitej najdalej. na 
wschód wysunięte granice. Potem 

już były tylko straty terytorialne. 
Wreszcie upadek i zmartwychwsta- 
nie, ale ekspansja, ale rozszerzenie 

granic już w wolnym państwie to 
bezspornie pierwsze od trzech peł- 
nych stuleci. Pierwszy namacalny 

wszystkim widoczny znak, że się roz- 
rastamy, że linia rozwoju naszego 
państwa wznosi się, nie opada! 

Ale powróćmy myślą znowu do 
Śląska. Straciliśmy go ostatni raz w 
roku 1920 — to prawda; ale miało to 

miejsce w chwili, kiedy jeszcze nie 

był całkiem odzyskany. Straciliśmy 

go wówczas po raz ostatni. Trzeba 

jednak pamiętać, że od XIII wieku 

ta prastara ziemia piastowska nie 

była już pod władzą królów polskich 

że przechodziła pod obcym berłem 

różne koleje. Jeżeli mimo to zacho- 

wała polskość, jeżeli mimo to jej et- 

nograficzna przynależność nie budzi 

watpliwości, bo ludności tam zamie- 

szkałej w ciągu blisko siedmiu wie- 

ków nie potrafił nikt wynarodowić. 
nie może być większe- 

h dowodów nie- 
o narodu 
m gronie 

dziś 
CZO- 

to doprawdy 

go triumfu, lepszyc 

spožvtei odporności naszeg 

Naród, który ma w SWY 

takich, jak nasi bracia za Olza, 

po siedmiu wiekach na stałe złą 

nych z Macierzą. niczego się nie po- 

winien obawiać. To sobie w całej peł 

ni musimy uświadomić. 

Nie powinniśmy się niczego oba- 

wiać i niczego się nie obawiamy rze- 

czywiście. Nazajutrz po konferencj! 

w Monachium, gdy Hitler uzyskał za- 

spokojenie swych żądań w drodze 

targów z potentatami, o których zwy 

kło się mówić, że losy Europy trzy- 

mają w swych rękach; wiele serc 

polskich zalewał żal z dwóch powo- 

dów: 

Po pierwsze, że na tej konferencji 

o naszych żądaniach tak mało mó- 

wiono i po drugie, że tam o nich 

w ogóle mówiono. Nikt tak bardzo 

jak Polska, nie ma powodów do te- 

go, aby czuć organiczną nieufność i 

wstręt do wszystkich decyzyj powzię 

tych bez jej udziału i jej decyduią- 

cego głosu. Kartę dziejów najbardziej 

nieszczęśliwą, kiedy ten tryb postę- 

owania do Polski stosowano, zamk- 

nął ostatecznie Marszałek „Józef Pił- 

zudski nie po to, aby do niej powra- 

cać. ca Niezależnie od tego, czy to by 

miało być dla nas korzystne, 
czy nie 

k rzystne, dziś już nie wade 

ścierpieć, aby o nas decydowano bez 

nas. My sami © sobie tylko RAWY 

prawo rozstrzy 

Jakaż wielka wdz 

przepełniać serce każ 

stosunku do Prezydenta. 

czelnego, Rządu i min. B 

że oni oszczedzili nam ch 

rej niepewności. Tvlko 1е 3 

+dažv! minač od „tej czy innel kon- 

ferencii“ iak ia dumnie potrafił na- 

zwać min. Beck we wczorajszym 

przemówienin. a wytknięte cele Z0- 

stał" osiasniete. 

Poza Rzadem wątpie czy ktokol- 

wiek w Polsce zdaje sohie sprawe 7€ 

wszystkich środków i przvczyn. Które 

złożyły sie na triumf, którego jesteś- 

my świadkami. Wvsłarczy stwierdzi 

że przypadł on nam w udziale bez żad 

nych konferencyj, a nawet jak gdyby 

gać. т 
iecznošė musi 
dego Polaka w 

Wodza Na- 

ecka za to. 
wil przyk- 

den dzień 

  

Rząd czechosłowacki wyda zarządzenia niezwłocznego zwolnienia 

sprecyzowała w sposób ścisły postulaty Rządu Polskiego, 
odnośnie zwrotu Śląska Zaolzańskiego Polsce, Została 
wczoraj przyjęta w całej rozciągłości przez rząd republiki 
czesko-słowackiej. 

Stosownie do brzmienia noty polskiej, rejon Cieszyna 
zostanie przekazany władzom wojskowym polskim do go- 
dziny 14-ej w dniu 2 października 1938 r. 

Ewakuacja i przekazanie polskim władzom wojskowym reszty po- 

wiafu cieszyńskiego i powiatu frysztackiego dokonane zostaną w ciągu 10 

dni. Sprawy, dotyczące określenia dalszych terytoriów, procedury przewi- 

dzianego na nich plebiscytu, spraw rozrachunków, wynikających z przeję- 

Polaków z wojska czechosłowackiego oraz zwolnienia wszystkich więź 
niów politycznych narodowości polskiej. 

: Rząd polski z głęboką radością przyjął fakt, że bolesny spór mię- 
c obydwoma narodami, znalazł pozytywne rozwiązanie w myśl poko- 
jowych intencyj narodu polskiego. 

PRAGA. (Pat.) Szczegóły doręczenia i j PR przyjęcia przez rząd czeski 
ostatniej noty polskiej były następujące: ; 3 : 

> Na kilka minut przed godz. 12 dnia wczorajszego rząd czeski zawia- 
domił telefonicznie posła R. P. w Pradze min. Papee, 
laty, wysunięte przez rząd polski w nocie doręczonej onegdaj w późnych 
godzinach wieczornych czeskosłowackiemu ministerstwu spraw zagra 
nicznych. 

że przyjmuje postu- -- 

  

cia terytoriów, zostaną uregulowane w następstwie w drodze porozumie- 

nia z rządem czechosłowackim. 

RSE: 

  

  W wyniku rozmowy telefonicznej poseł R. P. udał się do min. Krofty, 
celem odebrania noty, 
Warszawę. 

poczem niezwłocznie powiadomił o treści noty 

  

Stosunki z „wczorajszym przeciwnikiem” 
-uregulowališmy „bez tych czy innych Kkonierencyj” 

Trešč raediowego prrzernowiemie raise. ikecikka ' 

' Historia i polityka stanowią ciąg 
nierozerwalny, znaczący drogę naro 
dów i państw. W promieniu rozu- 

mienia ludzkiego nigdy się to nie za- 
czyna i nigdy nie kończy. 

Ale ten ciąg, na pozór znaczony 

monotonnym kalendarzem, ma swój 

zupełnie różny wyraz, zależnie od te- 

go, co w poszczególnych epokach 

życia narodu ze swych sił i myśli dla 

swych wspólnych spraw, tj. dla spraw 

międzynarodowych poświęcają. 

  

Są więc zatem epoki szarej со- 

dziennej pracy, w której też niewąt- 

pliwie prawdziwa wartość każdego 

partnera życia międzynarodowego 

rozwój tego życia znaczy — a są 0- 

bok tego epoki, gdzie każde państwo 
musi zdać egzamin ze swoich zdol- 

pak ze swojego instynktu i myśle- 

a. 

Okres, który ed paru lat przeży- 
wamy, możnaby nazwać nowym eg- 

zaminem, jaki zdają państwa Europy 1 słusznych racyj w dość odważny spo 
powojennej. 

Zaczynaliśmy pracować po odbu- 
dowie naszego życia własnego, po je 
sieni 1918 r., w warunkach niezmier- 
nie ciężkich. W życiu międzynarodo- 
wym nie ma tzw. „okoliczności łago 
dzacych*, Jest tyłko bardzo bezpoś- 
rednie, żeby nie powiedzieć brutalne 

Ścieranie się wartości i sił. Coś więcej 
nawet. Bardzo łatwo snotyka się 

chęć umniejszenia każdego kto swych 

TTT TASTE ESS NOVA RAT 

Przemówienie Marszałka 
Rydza Śmigłego 

WARSZAWA. (Pat.) Przemówienie Marszałka Śmigłego-Rydza wygło- 

szone wczoraj wiecz. do obywateli stolicy, manifestujących na cześć Wodza 

Naczel 

radość, 
Jestem głęboko przekonany, 

cechował 

wać, bez 

cony do narodu i pokazującą 

gowskaz z napisem: jedność, 

w naszą przyszłość. 

Niech žyje Polska“. 

nad nimi specyficznie polską, a tak$ 

wszystkim nam drogą brawurą w jej 
wbrew konferencji. Anglia i Francja 
bowiem przedwcześnie zadeklarowały 
gotowość gwarantowania granic Cze- 
chosłowacji, bo przed zaspokojeniem 
przez Czechy naszych pretensyj. Min. 
Reck mimo to nie spraszał nigdzie mi 
nistrów spraw zagranicznych, ani pre 
mierów państw europejskich, a tylko 
w przeddzień ostatecznego załatwienia 
sprawy odbył rozmowy z ambasado- 
rami szeregu państw. Co im powie- 
dział nie wiemy. Domyślamy się jed- 
nak, że nie było to pytanie ich o zda 
nie, bo by nie zdążyli nawet dać od- 

powiedzi, a tylko wypowiedzenie wła 
snego zdania. Rozmowami tymi nie zo 
stał wcale zaszczycony najbardziej za 
interesowany sprawami, czechosłowa 
ckimi ambasador sowiecki. Jemu wy 
starczyła widać niedawna odpowiedź 
Rządu polskiego na notę -jego rządu. 

Polskie osiągnięcie -w porównaniu 

z osiągnięciami niemieckimi terytorial 
nie mniejsze i poparte o wiele mniej 
szym nakładem środków propagando 
wych i militarnych, (bo przecież w 

Polsce mobilizacji nie było) góruje   

nego z powodu przyłączenia Śląska Zaolańskiego do Polski: 

„Dziękuję wam, żeście przyszli tutaj i oświadczam wam, że ta sama 

którą wy dzisiaj odczuwacie i manijestujecie i w moim sercu jest. 
że ta godność i szlachetna karność, która 

a was w ciągu dni minionych i dzisiaj zawsze będzie was cecho- 

względu na to, czy będziemy szli przez chwile szczęśliwe, czy trudne. 

Gdy patrzymy na minione dni, to widzimy jak gdyby palec Boży, zwró- 
ujący drogę, którą należy iść. Na tej drodze jest dro- 

zdecydowanie, wierna służba ojczyźnie i wiara 

go realizacji nie liczeniem się z ni- 

kim. 
Napawa to nas tym większą dumą. 
I tego jednak mało, aby ocenić ca 

łą wielkość wydarzenia. 
Czechów min. Beck nazwał w 

swym historycznym przemówieniu 
„wczorajszym przeciwnikiem”. Okrc 
šienie wezoraiszy chcemy, jak nai- 

mocniej podkreślić. Min. Beck nap 
wiatr słów nie puszcza. 

Skoro Czechów zalicza do wcze-j 
widocznie pg 

staje się faktem to, czegośmy najbar ją 

yczyli sobie we wczorajszym ar jg 

tykule. Widocznie nie tylko Śląsk Za 

olzański wraca do Macierzy, ale 1 па № 

rajszych przeciwników 

dziej ż 

ród czeski, który w chwilach cięż- 

kich, trzeba mu to przyznać, wykazał į 

nie mało hartu. Wraca do zgodnego g 

współżycia z bliskim mu krwią naro 

dem polskim. Jeżeli tak jest napraw 
dę, to ze wszystkich triumfów, ten o- | 
statni chyba jest największy. 

Piotr Lemiesz. 

  

  
Denesze Zw. Dziennikarzy 

WARSZAWA (Pat). Prezydium Zw. 

Dziennikarzy R. P. wysłało do p. Marszał 

ka Śmigłego - Rydza depeszę treści na- 

stępującej: 
„Proszę przyjąć Panie Marszałku naj- 

lepsze i gorące życzenia zjednoczonego 

dziennikarstwa polskiego dla siebie i dła 

wojsk naszych, niosących wolność braciom 

z za Olzy”. 

GEO 
   
    

Hotd Rządu Panu Prezydentowi 

  

sób postawić nie potrafi. 
Polska, skrwawiona walką о nie | 

podiegłość, prżeżyć musiała wiele 
prób zlekeeważenia jej i upokorze- 
nia. 

Mówiąc o tym nie mogę ani na 
chwilę zapomnieć bezmiernych cier.- 
pień Komendanta Piłsudskiego. któ 
ry, myślące i nracująe, jako Wóda 
Państwa Polskiego, tym się wyróż 
niał, że wbrew nieraz materialnej 
rzeczywistości w poięciu swym wi. 
Gział zawsze tylko jedną Polskę, do 
stoiną w purpurze swego majestatu 

Ten kontrast między purpurę Je- 
go uczuć i myślenia o Polsce a tym 
€o z Polski świat chciał zrobić, był 
na pewno najwiekszego podziwu go- 
dnym rozdziałem Jego życia. 

Józef Piłsudski powiedział kie- 
dyś, że myśleć może za pięć Polsk, 

(Dokończenie na str. 2-ej) 

    

WARSZAWA. (Pat.) Wczoraj o godz. 19 Pan Prezydent Rzeczypospo- 
litej przyjął w obecności Pana Marszałka Śmigłego-Rydza, rząd Rzeczypo- 
spolitej w pełnym składzie z p. prezesem Rady Ministrów gen. Sławojem- 
Składkowskim na czele, który złożył Panu Prezydentowi hołd w chwili 

Polski. 

Sucha. 

koszycka. 

kąpielowa. 

Sprawa przeprowadzenia plebiscytu oraz wyznaczenia te 
ma być ustalona w drodze rokowań pomi 

posłem RP w Pradze a rządem czeskosłowackim. 

powrotu prastarej polskiej dzielnicy Śląskiej do Rzeczypospolitej, 

@КСе» @ай гар ©Йа ал [ е> под ад 
WARSZAWA [Pat]. Krótka charakterystyka dwuch powiatów Śląska Zaolzań- 

skiego Cieszyńskiego i Frysztackiego, które przyłączone zostają z powrotem do 

Najważniejsze miejscowości w powiecie frysztackim: Frysziat, Karwina, Orłowa, 

Bogumin, Rychwałd, Niemiecka Lutynia, Polska Lutynia, Dziecmorowicze, Stonawa, 

Najważniejsze miejscowości w powiecie cieszyńskim: Cieszyn, Rzyniec, Jab- 
łonków, Bystrzyca, Cierlicke, Domosławice, Mosty. 

Oba powiaty liczą ckoło 800 km kw. powierzchni, z tego pow 
542 km kw., powiat frysztacki 258 km. kw. see 

Liczba mieszkańców w obu powiatach wynosi 240 do 250 tys 
e. ośrodki przemysłowe, to Zaglęb'e Karwiūskle, słynny węgiel koksujący. Produkcja Zagłębia wynosi i i 

niec i Frysztat, gdzie znajdują się huty i abit ACER je : :ожва! a jest dość bogato zalesiony. 
ogumin jest dużym węztem kolejow " ym, gdzie krzyżują się magistrale kolejo- a Europy. Łączy on Wiedeń przez Mor. Osirawę z Niemcami. Pragę przez 

r. Ostrawę z Polską oraz ze Słowacją. Tamtędy pzechodzi też kolej bogumińsko- 

produkujące 

Tereny obu powiatów mają duże wartości turystyczne, a w miejscowości Darków 
znajdują się jedne z najsilniejszych źródeł jodowych w Europie. Jest fo m 

renów plebiscytowych 

jędzy upełnomocnionym do iych spraw 

iejscowość . 

<A | 
=
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Hołd Marsz, Rydzowi-Śmigłemu i Min. Beckowi 
WARSZAWA (Pat). Po przemówieniu 

p. ministra spr. zagr. Józefa Becka, wygło 
szonym przez radio, tłumy złożone z «il 
kudziesięciu tysięcy osób, zgromadzone 
na pl. J. Piłsudskiego udały się do MSZ. 

P. minister Beck wywoływany wielo- 
krotnie przez” rozentuzjazmowane Ниту, 
ukazał się na balkonie pałacu ministerst 
wa spr. zagr. i wezwał zebranych do 

" wzniesienia okrzyku „Pozdrowienia dla 

  

Polaków za Olzą”. Manifestujący pod- 
chwycili ten okrzyk, wiwałując na cześć 
Polaków zaolzańskich, od dziś obywate 

li Rzeczypospolitej Polskiej. Min. Beck 
zwrócił się z kolei do zgromadzonych z 
następującymi słowami: „HONOR I Ol- 
CZYZNA WYPISANE SĄ NA SZTANDA 
RACH ARMII. ROZSTRZYGAJĄ TEŻ O 

MYŚLENIU KAŻDEGO ODPOWIEDZIAL 

NEGO ZA POLITYKĘ POLAKA. WYRYTE 
 BEEEEEG ARE) 

Dziś przemówi przez radio 
Marszałek Rydz-Smigły 

" WARSZAWA. (Pat.) W niedzielę 
2 października o godz. 15.30 Marsza- 

łek Śmigły-Rydz wygłosi przemówie- 
nie przez radio. 

  

w firmie 

НО КТ   

RADIOAPARATY 
licencji Wiednia i Budapesztu 

_„lapello” | „Orion 
Superheterodyny bateryjne i prądowe 

najwyžszej jakošci 

alio“ 

  

ВЕ # < Ра «в # @в п° @й еа 
Mickiewicza 7; tel. 16-28 

DEFRE 

Aparaty „ELEKTRIT* 

  

Wileński Prywatny Bank Handlowy 
A. 

BANK DEWIZOWY 
Založonv w 1873 r. 

Centrala: Wiino, Mickiewicza 8. Telefony: 408, 445, 816, 20-29 
Oddziały: Warszawa, Lida Suwałki 

Załatwia wszelkie operacje wchodzące w zakres bankowości. 

muje wkłady na oprocentowanie. 

I zagraniczne. 

Przyj- 

Uskutecznia przekazy krajowe 

Wynajmuje kasetki (safes) w podziemnym skarbcu 

stalowym. 
(E TVEAT TIT TETKST BTI TNN ATSITIKTINIS 

Jak zachować młodość, zdrowie i przedłużyć życia według zasad wschodnich, 
dowie sie "ażdv 7 ksiażni M Diastnez' lewicza p t 

„lak medycyna tybetańska uzdrawia chorych'* 
Do =abvcia w cenie I zł w ksieqarniach i u autora. 
Warszawa, Żurawia 18 m. 6. Telefon 7-19-44. 

  

Czas to pieniadz: 
  

Zamiast szukać radio-odbiorników po różnych firmach 

WSTAP DO КЯБ 

„Radio-Motor“ 
Wilno, Wielka 8, te!. 24-91. 

Wszelkie mar*i WSZYSTKICH ZNANYCH firm radiowych 
EET SPA STREET SATIDE TRDSĖOASĄ 

W IE LIE F UW EGIEŃ/ 

Р Н ЛЕН $ 
  

ноПшурцош 

  

Niekywafa okazja? 
  

Firma Kazimierz Markiewicz 
Biuro — Wilno, Zygmuntowska 24, tel. 25-32. 
Bocznica w śródmieściu — ul. Słowackiego 17. 

Sprzedaje kamienny węgieł górnośląski z głębokiej kopalni 
Książe Maria po cenie zł 31.56 tonna łącznie z dostawą do domu 

odbiorcy. Waga gwarantowana. 

Śpieszcie nabywać. 
  

  

      

Ilość ograniczona. 

Śpieszcie nabywać. 
  

= 7 Nerouaeraa 
PORÓW 

idealnie miałki, zatomizowany; 
bez metalicznych domieszel 
nieszkodliwy dla skóry sporzą 

dzony z cebulek lilii białej, 
ksza fqcy 

  

| wśród niemilknących owacyj. 

  

„KURJER” [4588] 

SĄ W SERCU KAŻDEGO OBYWATELA 
— DLATEGO NAS SZANUJĄ”. 

Po manifestacji na dziedzińcu Minister- 

stwa Spraw Zagranicznych odbyła się mani- 

festacja na placu Józefa Piłsudskiego. Prze- 

mówienia wygłosili: pułkownik Dąbkowski, 

prezes okręgu warsz. OZN oraz wicemin. 

Piasecki, prezes zarządu głównego Tow. Po- 

mocy Polonii Zagr. Przemówienia były prze- 

rywane entuzjastycznymi okrzykami. Wielo 

krotnie śpiewano hymn narodowy. 

Z kolei rozentuzjazmowany tłum oby- 

wateli stolicy ruszył przed generalny inspek 

terat sił zbrojnych. Fala ludzka zalała całą 

Aleję Ujazdowską, ruch kołowy został wstrzy 

many. Wśród niedającej się opisać radości 

i entuzjazmu wychodzi na balkon GISZ'u 

Marszałek Śmigły-Rydz i dziękuje z uśmie- 

chem, salutując za owacje, poczem wraca 

do swych pokojów. Tłum poczyna wołać 

jednym wielkim okrzykiem: „Wodzu prze- 

mów*. Marszałek Śmigły-Rydz ukazuje się 

na balkonie po raz drugi, następuje głęboka 

cisza. P. Marszałek wygłasza przemówienie 

(podaliśmy je na str. 1). Końcowy okrzyk 

„niech żyje” tłum podchwytuje spontanicz- 

nie. 

Za chwilę stawić się ma przed inspekto- 

ratem kilka batalionów Ochotniczego Kor: 

pusu Zaolzańskiego. 

Wybucha znów burzą oklasków i okrzy- Ё 

ków, domagających się ukazania się Mar у 2Е 4 2 

szałka Rydza-Śmigłego na balkonie. Marsza« 

łek wychodzi na balkon i salutuje tłum, 

Tymczasem 

przybyli do generałnego inspektoratu człon: 

kowie rządu in eorpore na czele z premie- 

Składkowskim, wicepremierem 

Kwiatkowskim i ministrem spr. zagr. Be- 

ckiem. Poprzednio jeszcze stawili się w ge- 

neralnym inspektoracie gen. Skwarczyński, 

szef OZN, wicemin. Piaseeki i płk. Dąbkow- 

ski, (Dokończenie 

P. premier gen. Sławoj-Składkowski w 

imieniu rządu Rzeczypospolitej złożył Panu 

Marsząłkowi życzenia, podkreślając, że 

MARSZAŁEK ŚMIGŁY-RYDZ ZRFALIZO 

WAŁ DWA WIELKIE DZIEŁA, KTÓRYCH 

NIE _ ZDĄŻYŁ DOKONAĆ ZA ŻYCIA MAR- 

SZAŁEK PIŁSUDSKI: NORMALIZACJA 

STOSUNKÓW Z LITWĄ I ODZYSKANIE 

ŚLĄSKA ZAOLZAŃSKIEGO. 

rem gen. pW W 

zrealizować może tylko to, co ta jed- 
na wykazać potrafi. Ale już ten świa 
domie skromny zakres, który tej jed- 
nej wyznaczył, był tak wielki, że 
wszystkich naszych wysiłków potrze 
ba, ażeby nie znaleźć się poniżej nie 
Jego marzenia, ale Jego rozsądnego 

przemyślenia o polskich sprawach.     P. Marszałek odpowiedział w krótkich Dzisiejszy dzień zaznaczony jest 
słowach, dziękując za współpracę. wydarzeniem dość poważnym, bo 

Panu Profesorowi Dr. Ienacemu Abramowiczowi 
za dokonanie operacji i niezwykle troskliwą opiekę w prze- 

ciąqu miesięcznej kuracji, tą drogą składam serdeczne 

podziękowanie. 
Maria Turmiłowiczowa 

1 października 1938 r. 
  

SAMOCHODY """] 
CHEVROLET 
osobowe—podwozia: ciężarowe, 

autobusowe, ciągniki. 

MOTOCYKLE 
DKW od 880 zł BMW 

„Auto-Garaže“ 
Tel. 17-52 Wilno, Tatarska 3 Tel. 17-52    
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6 wielki wiet mrandostac jap 
a a w Wśłlmie 

OBYWATELE! Śląsk Zaolzański powrócił do Macierzy! 
Wrócili do wspólnej rodziny bracia oddzieleni od nas sztuczną granicą, Wrócili — 

po 20-Ietnim okresie ciężkich prób i nadłudzkich zmagań z obcą przemocą! 

Spełniona została zbiorowa wola Zjednoczonego Narodu. 

Wrócili bo w imieniu Zjednoczonego Narodu wystąpił Rząd, Armia wykazała 
swoją pełną gotowość do czynu. ст 

By w radości naszej dać należyty wyraz — : 
By z calą Rzeczpospolitą powitač rodaków — 
By zwycięskiej Armii Polskiej t jej Naczelnemu Wodzowi hołd złożyć Obóz Zjed- 

noczenia Narodówego wzywa obywateli m. Wilna na 

WIELKI MANIFESTACYJNY WIEC, 

który się odbędzie dzisiaj o godz. 14 na placu Orzeszkowej. 

OBYWATELE! W dniu wiełkiej radości tłumnie zamanifestujmy swoje uczucia. 

Niech żyje Najjaśniejsza Rzeczpospolita Polska! : BA 2 
Niech żyje Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej! : 

Niech żyje Armia Polska i Jej Wódz Naczelny Marszałek Polski Śmigły-Rydz! 
Wilno, 2 października 1938 r. 53 

OBWOD WILENSKI 

OBOZU ZJEDNOCZENIA NARODOWEGGO. 

     
  

  

zdobędzie Pan 

ubierając się 

elegancko 

Garnitury z praktycznego 
materiału „fresco* zł 70 

Garnitury z dobrego 
kamgarnu w modne 
desenie zł 105 

Palta szewiotowe do po- 
łowy na podszewce 
jedwabnej zł 56 

Palta „demi-Crossbud„zł 76 

Prosimy obejrzeć 

w nowoczesnych salonach 
konfekcji na | piętrze 

JEKOWSCLY 
maqwyn Aadowolorych kierow m 

  

Przemówienie Min. Becka 
ze str. 1-ej). 

przywróceniem prastarej polskiej zie 

mi, Śląska aolzańskiego, w granice 
Rzeczypospolitej. Powrót dawnej zie- 
mi do jej ojczyzny, to wydarzenie 

ważne. Dlatego obok komentarzy po- 
litycznych, obok wyjaśnienia pracy, 
dokonanej przez Rząd Rzeczypespo 

litej w tym okresie, wydaje mi się 
koniecznym przypomnieć te najistot- 
niejsze podstawy, na jakich się myśł 

polityczna Polski opierać musi. 

Jak wspomniałem, żyjemy w ok 
resie dość szybkich przemian. Przed- 
wczoraj miała rządzić światem Liga 
Narodów. Wczoraj — ta czy inna 

konferencja, dziś stanął przed nami 
jeden z bezpośrednio interesujących 
nas problemów. 

Część naczej ziemi oderwana była 

od naszej Ojczyzny w r. 1919. Fakt 
ten, jak każdy błąd, zaciążył bardzo 
poważnie nad życiem całej tej cześci 
Europy, w której mamy swoje histo- 
ryczne miejsce. Trzeba było głębo- 
kich wstrząsów, ażeby ta ziemia do 
nas wróciła. Dażyliśmy do tego wszys 
cy. Cały naród liczyć się jednak z tym 
musiał, że przybliżenie marzenia do 
życia nie jest rzeczą prostą, a nawet 
wielkich ofiar wymagać może. I kie 
dy ten problem w formach realnych 
i uchwytnych stanął przed nami, ser- 
ca całego narodu zabiły żywiej. Głos 
każdego obywatela przyczynił się do 
stworzenia tej siły, którą każde żą- 
danie Państwa Polskiego mieć musi, 

ahy było respektowane przez innych. 
Nie mamy w swym usposobieniu chę 
ci szkodzenia innym. W: obliczu tru- 
dnych wydarzeń, opinia polska łą- 
czyła się koło zagadnienia, opartego 
na wrodzonym naszemu narodowi 
poczuciu prawa i sprawiedliwości. 
W tych dziedzinach jednak naisze- 
rzej pojętych, jest ona nieustępliwa 
i niezdolną da kamnramism. 

Została załatwiona poważna spra: 
wa. Jestem przekonany, że wszyscy 
to rozumiemy nie jako powierzchow 
ny triumf nad wczorajszym przeciw- 

nikiem, ale jako wyrównanie linii 
naszego państwowego życia na ten 

poziom, jaki na każdego z nas nakła- 

da obowiązek obywatela Rzeczype- 

spolitej. 

S 

Najstarsza w Wilnie firma 

trykotarzy 

6. Skolski - Bioch i 
zawiadamia Sz Odbiorców z Wilna 
i prowincji, by nie szukali firmy na 

A ul. Straszuna 6 albo na Wileńskiej 16, 
| gdyż firnia m'eści się obecnie tylko na 

Rudnickiej 17 
'i jest zaopatrzona w najnowsze, naj- 
modniejsze wyroby trykotażowe, 

3 posiada duży wybór koszuł męskich, 
krawatów | t. d. 

       

    

    
        

      
      

  

  



Chiopbcy zza Olzy 
(Qd naszego specjalnego wysłannika) 

Cieszyn, 28 września. 

Moja smętna mina z powodu bra 
ku materiału do czwartego felietonu 
obudziła współczucie mieszkańców 
kwatery dziennikarskiej z hotelu pod 
„Jeleniem“. Tak zwany popularnie 
w języku dziennikarzy, rezydują- 
cych w Cieszynie, „Krwawy Jeleń", 
postanowił zaopiekować się nowicju- 
szem: 

„Czy pan chce pójść z nami wie- 
czorem nad Olzę*, zaproponowało 
mi paru młodszych kolegów. 

Ależ oczywiście. Z minami boha- 
łerów kroczymy po wspaniałej, wy- 
kostkowanej szosie. Towarzysze mo- 

jej wyprawy z ożywieniem rozprawia 
ją o polityce, a ja myślę z zazdrością o 
Cieszynie. Jakie świetne bruki, jakie 
wspaniałe wille, żeby to tak w Wil- 
nie! 

Zmierzcha. Od wczoraj światła są 

gaszone po obu stronach. I tu i tam 
pogotowie przeciwlotnicze. Poomacku 
dochodzimy do jakiejś uliczki obok 
gęstych sadów. Olza płytka, wpółwy 
schła skacze po kamieniach. Można 
ją przejść w przeciągu paru minut. 

— „Stać! Ręce do góry”!!! 
Światło latarki przebiegło po nas 

razem z ciarkami po skórze. Patrol 
KOP-u wyrósł przed nami, jak duch, 
niewiadomo skąd. Jeden z bardziej 
nerwowych kolegów, cofając się męż 
nie w ciemnościach nadział pewną 
część ciała na bagnet kopisty. Teraz 
kwiczy, jak prosiątko. 

— „Panowie są nieostrożni, powie 
dział surowo kapral, po sprawdzeniu 
naszych legitymacyj. O małośmy nie 

strzelali. Do rzeki nie wolno się niko- 
mu zbliżać. Proszę wracać natych- 
miast". 

Zarzuciliśmy go chórem  błagal- 
nych prośb... że nie mamy o czym pi 
sać, że nie będą nas czytali, że nas 

wygonią z redakcji, że stracimy kawa 
łek chleba, a wówczas żona i dzie- 
GiM: 

Potem jeden z kolegów poczęsto- 
wał Marsa doskonałymi papierosami! 
Mars zmiękł. Niech panowie zostaną, 

nale i ja z wami. Uważać na moją ko 
mendę. 

Nie powtarzam wszystkich dowci- 
pów i kawałów, opowiadanych szep- 
tem dla skrócenia czasu. Cztery bite 
godziny oczekiwania! 

Tak coś między 12 a 1 w nocy, na 

przeciwległym brzegu Olzy rozległy 

się dwie detonacje. Chłopcy zaolzań- 
scy, przekradający się do Polski, trzy 
mają się takiej taktyki. Podkradają 
się do posterunków czeskich i rzucają 
granaty ręczne. Strażnicy wieją gdzie 

  

pieprz dziki rośnie. Wówczas jest pa 
rę minut czasu na przejście Olzy. — 
Wkrótce bowiem posterunek żandar- 
merii czeskiej maca rzekę reflektorem 
i zależnie od tego zabierają głos cze- 
skie karabiny maszynowe. 

— „Na ziemię'* — szepnął dojmu- 
jącym szeptem Mars. 

Padliśmy, przyciskając się jak moż 

no najczulej do Matki Ziemi, dość ka 
mienistej w tym miejscu. Zza Olzy 
wypełzło białe światło. Reflektor czes 
ki pomacał tu i tam i zgasł. 

Cichy plusk rozległ się tak coś w 
połowie nurtu Olzy. Dwa cienie ludz- 
kie zaczęły się plątać przy brzegu. — 
Doleciał nas szept rozmowy prowadzo 
nej dialektem śląskim z kapralem. Po 
chwili puściliśmy się wszyscy  bie- 
giem. O jakieś pół klm. kapral zapa 
lit latarkę elektryczną. Światło padło 

na twarze młodych chłopców lat 17 
czy 18, chłopców w połowie wystra 
szonych, a w połowie dumnych ze 
swego czynu. 

Rzuciliśmy się na nich, jak szaka 
le. Podczas kiedy moi koledzy zarzu- 

cali ich pytaniami formalnymi, ja sta 
rałem się odcyfrować psychologię 
ich rewolty. 

Może się mylę, ale ci dwaj mło- 
dzi robotnicy zaolańscy dziwnie przy 
pomnieli mi mińskich skautów z ro 
ku 1918. Dlaczego rzucili dom rodzin 
ny? No bo z tej strony Olzy „ino 

Cieszyn, 30 września. 

Słowo Śląsk Zaolzański miliony ra 
zy przewija się przez szpalty prasy 
całego świata. Zwykła przyzwoitość 
towarzyska nakazuje tedy zapoznać 
się nieco z powtarzanym słowem. 

Nie podając tutaj danych ogól- 
nych, przytoczę kilka cyfr i faktów, 

tyczących życia polskiego na Zaol- 
ziu. Znajdujemy je w pracy wydanej 
przez Cieszyński Komitet Opieki nad 
uchodźcami z Czechosłowacji p. t. 
„Śląsk Cieszyński". Pomimo trudnych 
warunków rozwoju bogata ziemia za 
olzańska pokryła się siecią potężnych 
stowarzyszeń polskich zarówno gos- 
podarczych, jak i zawodowych. 

Z wielkich organizacyj spółdziel- 
czych wymienić należy przede wszyst 
kim „Związek polskich stowarzyszeń 

spożywczych*, zrzeszający 85 koope- 

ratyw i liczący 25 tysięcy członków. 
Spółdzielnie te mają charakter rohot 
niczy. „Stowarzyszenie domów robot 
niczych* posiada 12 własnych domów 

czynszowych, w których mieszczą się 

piękne sale zabawowe i teatralne, 

sklepy, gospody itd. 
W porównaniu do skromnego do- 

bytku zrzeszeniowego życia robotni- 

czego w Wilnie, życie robotników pol 
skich za Olzą, pomimo szykan ze stro 

ny żandarmerii czeskiej i obojętnoś- 

ci finansjery niemiecko - żydowskiej, 

do której należą kopalnie i huty, jest 

wzorem prawie niedościgłym. Oto je- 

den z licznych przykładów. W roku 

1905 powstało w Łazach „Centralne 
stowarzyszenie spożywcze dla Śląs- 
ka*, Kapitał zakładowy wynosił, aż 

5.000 koron austriackich. 22 

W roku 1937 stowarzyszenie mia   
  

Wyzwolenie 
Dramat w 3-ch aktach Stanisława Wyspiańskiego. Inscenizacja i reżyse- 
ria L. Pobóg - Kielanowskiego, oprowa plastyczna K. i J. Golusów, mu- zyka A. Żulińskiego, 

„Wyzwolenie“ nie jest utworem 

łatwym, a okrzyczane zostało — nie- 

stety — jako arcytrudne. Dlatego też 

powinniśmy starać się myśleć jasno 
i prosto, żeby nie kiwać głowami: nad 

„niepojętym* dziwem, ani też nie о- 

minąć spraw, które i dla nas mają 

ierwszorzędne znaczenie. 

8 1п5сепі7і\с1'е „Wyzwolenia“, którą 

teraz możemy i powinniśmy oglądać 

w teatrze na Pohulance zdążono już 
określić jako sensację. Inscenizator 

powiedział i—pokazał to na scenie — 

te dla niego sprawa Konrada jest 

przede wszystkim sprawą wewnętrz- 

nego rozwoju człowieka, a nie udrama 

tyzowaną dialektyką niepodległościo 
wą. To wywołało gesty zdziwienia, to 
zaskoczyło, to stało się ową sensacją. 

Tymczasem taka właśnie interpre 
łacja ..Wyzwolenia* wydaje się jedy- 

nie słuszną i oczywistą. Nawet z pa- 

triotycznego. nawet z historveznogo 

punktu widzenia! — Przecież tylko 

ktoś bardzo naiwny i nieobyty, ktoś 

  

| uczony patriotyzmu z czytanek szkol 
nych tylko, z przemówień radiowych, 
albo z wieców i manifestacyj na pla- 
cu Łukiskim może sprawy narodowe 
widzieć tak jak są drukowane ną pla- 
katach: coś bardzo hałaśliwego, nie- 
tykalnego, od dawien dawna — go- 
towego. Oświeconemu Polakowi dziś 
już tak naiwnie myśleć nie wolno. Po 
mijając inne, sam fakt rozejścia się 
w setkach tysięcy tomów pism Józe- 
fa Piłsudskiego powinien był stać się 
wtajemniczeniem. Z pism tych świeci 
droga cierniowa ku wyzwoleniu i po- 
tędze, pouczający przykład olbrzy- 
miej pracy wewnętrznej, jakiej doka 
nywać w sobie bez ustaku musi ten. 
kto czuje się odpowiedzialny za in. 
nych. Otóż nie wierzę, aby ktokol. 
wiek czytając te fascynujące księgi 
powiedział sobie: „Tak, bardzo rięk- 
nie, ale to Piłsudski, od tego jest sie 
Piłsudskim; to nie są moje sprawy*, 
Bo wielkość nie polega na tym, żeby   mieć jakieś właśnie „górne regiony* 

  
Praca polska na Zaolziu 

  

„KURIER“ (4588) 

žryč tylko dają“, a z tamtej jest kraj 
pana Sienkiewicza, kraj romantyz- 
mu, jakiegoś KOP-u, Wilna, Lwowa, 
Naroczy, Polesia, coś takiego niesa- 
mowitego, wielkiego, gdzie energia 
może się rozprężyć, gdzie jest ciągle 
niespokojnie. 

Propaganda czeska i brutalne po 
stępowanie żandarmerii uciszyły mo 
że cichych, ale zdwoiły energię du- 
chów niespokojnych, których nie 
brak w żadnym zagłębiu przemysło 
wym. Któż nie marzył w latach har- 

cerskich właśnie o takich przepra- 
wach, o słodkiej muzyce maszynek, 
a biciu serca pod promieniem reflek 

tora! : 
I dlatego sprawa zaolzańska nie 

może być załatwiona inaczej, niż zgo 
dnie z postulatami Polski. Odwrotu 
już nie ma. Za dużo elementu łatwo 

palnego jest na Zaolziu. 
W razie zawiedzenia nadziei przez 

dyplomację, wybuch może nastąpić 
w każdej chwili. Dziś jest jeszcze 
wrzenie, ale jutro? 

Nie należy lekceważyć romanty- 

ków nawet pozornie zmaterializowa- 

nych, nawet ukrywających się pod 
skromna bluzą robotniczą. Czesi „da 

ja ino źryć* i myśla. že na tym pole 
ga szczęście. A chłopcy zaolzańscy. 

nie chcą tylko knedli. Chcą kraju 
„pana Sienkiewicza”, kraju z które- 

go są dumni. 

  
ło już 70 własnych domów, 100 filii, 
osiemnaście tysięcy członków i 50 mi 

lionów obrotu. 

Stowarzyszenie posiada własne 
piekarnie, magazyny, składy kolejo- 
we, sklepy tekstylne i spożywcze, du- 
ży tabor samochodowy itd. 

Liczba klientów obsługiwanych 
przez spółdzielnię Łazańską wynosi 

100 tysięcy osób. 
Potężny ruch robotniczy na Śląs- 

ku Cieszyńskim jest ruchem b. daw- 
nym. Śląsk Cieszyński jest ojczyzną 
tzw. Kas Stefczyka. Pierwsze założo- 
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wielka 44   
Kie będzie Muzeum 

Donosiliśmy o projekcie Zarządu: Miej 
skiego budowy na Rossie Muzeum Pa- 
miątek po Marszałku Piłsudskim. Muzeum 

ło miało mieścić się w domku bezpośred 
nio przylegającym do Mauzoleum z Ser- 
cem Marszałka, gdzie obecnie stacjonuje 

warła wojskowa. W związku z tym pro- 
jektem przed kilku dniami specjalnie wy 
delegowana Komisja Techniczna dokona 
ła oględzin wzmiankowanego domku. 

Komisja po szczegółowym zaznajomieniu 

się ze stanem tego domu orzekła, że pro 

jekłowana jego przeróbka jest nie 

możliwa z tego względu, że fundamenty 
wybudowane zosłały z cegły surowej skuł 
kiem czego są one zachwiane, w domu 

zaś panuje wilgoć, która spowodowała na 

czenie Zaolzia to „imperializm pol- 
ski*!   ne przez dr Franciszka Stefczyka po- 

wstały w r. 1895 w Istebnej i Puń- 
kach (obecnie na polskiej stronie). 

Ogólną centralą tych wszystkich 
instvtucvį kredytowych, jest od roku 
1920 „Związek Spółek Zarobkowvch 
i Gospodarczych na Ślasku Czecho- 
słowackim z siedzibą w Czeskim Cie 
szvnie. Związek liczy 19 tysiecv człon 
ków, 64 Kasy T-wa Oszczędności z 8 
filiami i Bank Rolniczy we Frvstacie. 

Niemniej wysoko rozwinięte i do- 
skonale zorganizowane jest rolnietwo 
polskie na Śląsku Zaolzańskim. T-wo 
Rolnicze w Czeskim Cieszvnie liczy 
60 kółek i 3.000 członków, Sn. rolni- 
czo - handlowa „Ziemia* jest niem- 
niejszą potęgą, niż powyżej wymie- 
nione. 

* ** 

Nie będę nużył czytelnika dalszą 
statystyką, tym bardziej, że można 
już wyciągnąć wnioski. A wnioski te 
są bardzo proste. W świetle tych cyfr 
faktów i dat jakże nikczemnie wy- 

gląda propaganda bolszewicka z przy 
ległościami usiłująca wmówić w eu- 
ropejską opinię publiczną, że przyłą- 

    

i oddychać „tamiejszym*  powiet- 
rzem i „tamtejszymi* problemami, 
ale — żeby objąć i dźwignąć sprawy 
całej społeczności, każdego -człowie- 
ka. Wielki artysta zawsze jest na to 
skazany a o Wyspiańskim wiemy, że 
cała jego twórczość odbywała się w 
poczuciu odpowiedżialności, Dlatego 
też ma rację, dyr. Kielanowski, kiedy 
mówi, że sprawa Konrada obejmuje 
każdego z nas, i nie powinien być źle 
zrozumiany. Oczywista, że mówiac 
„Konrad to każdy z nas* nikt nie 
myśli, że mógłby z widowni wvjść na 
scenę pierwszy lepszy jegomość i by- 
ło by to samo. Ale prawem i siłą sztu 
ki jest zawsze to, że gdy już nas wcią 
gnie, to żyjemy w jej świecie, wal- 
czymy i zwyciężamy z jej bohatera- 
mi — bo ci bohaterowie maią w so- 

bie coś z nas: im większej miary jest 
dzieło, tym lepsze cząstki naszej oso- 
bowości wciąga w tę walkę, a reszta 
jest sprawą gatunku człowieka — 
stal raz namagnetyvzowana sama staie 

się magnesem, żelazo, gdy wyjdzie 
snod działania tych sił — zostaje bez 
silne. 

Podziwiając genialność Wyspiań- 
skiego, czcząc wielkość jego, przed 
którą pochylić się musi każdy z dzi- 

  

Wielki kapitał Zaolzia, to między 
narodowa finansjera żydowsko-nie- 

miecka. Żandarm to Czech. Robot- 
nik i chłop kulturalny, cywilizowany 

i świetnie zagospodarowany to Po- 
lak. Bolszewicy z przyległościami, ja- 

koś dziwnie gorąco bronia finansjervy 

i żandarma, ale jakoś dziwnie zapo- 
minają o interesach robotników, któ- 
rymi sie rzekomo oniekuia 

Z chwila przyłaczenia Zaolzia do 

ten od demagocii. ale ten od twórczo- 

šci uzvska potežna baze instruktor- 
ską, jedna Z nainowoczešnieiszvch w 

Europie. Oto dlaczego naisoretszymi 

rzecznikami przyłączenia Zaolzia są 
właśnie robotnicy zachodnio-polscy. 

Ale z drugiej strony nasza mło- 

dzież, a nawet starsi. powinni pamię 
а6 о starej, jak Świat zasadzie. Łat- 
wo jest coś zniszczyć, ale odbudować 
trudno. Sprawa Ślaska Zaolzańskiego 

wymaga działań stanowczych.. ala į 
rozważnych! 

(D. c. n.) 

Kazimierz Leczycki 

współczuć mu z racji fatalnej epoki, 
w której przypadło mu działać. Mi- 
mo znakomitej plastyki i porywają- 
cej dynamiki słowa, mimo całej świe- 
tnej inteligencji którą rozporządzał 

ten poeta słowo jego, zarażone pas- 
kudną, archaizującą manierą młodo 
polską nie zawsze dość klarownie 
przedstawia myśl, a ciągle niewyżyta 
wyobraźnia malarska goni za zasadni 
czymi nieraz symbolami. Wartości 

tamte przebijać się muszą przez tę 
zewnętrzną ciemność, a trudność do- 
datkową stanowi konieczność teatra! 
na, że myślami, problemami ohdzie- 
lić trzeba rozmaite, nie zawsze jedne 
znaczne i wyraziste, czasem powikł» 
ne („secesja*!) postaci. Tak więc m» 

niera epoki uwielokrotniona byw» 
przez dywizjonizm teatralny Do tego 
dodać trzeba jeszcze aktualność — 
prawie dziennikarską — materiał» 
którym operuje poeta. Wpakowal d. 
sztuki najgłośniejszych ludzi, którz: 
tworzyli z_dnia na dzień oblicze mi: 
sta w którym żył, a które było wów 
czas „duchową stolicą Polski“! Wx 
brał formę „commedia d'el arte“, po 
wolił im przemawiać każdemu od si 
bie i oto mówią niby strzępami gazet 
wierszy, listów pasterskich i kazań   siejszych pisarzy -polskich, trudno nie 

Wielkie wygrane 

z 1.000.000-milion 
na nr 128215 

oraz wiele innych wygranych padło ostatnio 
w szczęśliwe! kolekturza 
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Wilno 

Polecamy szczęśliwe losy 1 klasy 43 Loterii.. 
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Pamiątek Marszałka 

ma ERRossie 

wet zarysowanie się częšci šcian. Ten stan 
rzeczy wyklucza pierwotny projekt prze 
robienia tego domu. 

Wnioski Komisji Technicznej były oneg 
daj przedmiotem obrad Zarządu Miejskie 
go, który w wyniku dłuższej dyskusji po- 
stanowił zrezygnować z urządzenia tam 

Muzeum Pamiątek po Marszałku Pilsud- 
skim i sprawę tę w związku z tym zdecy 

dowano odroczyć na czas późniejszy. Naj 
prawdopodobniej Muzeum Marszałka Pił 
sudskiego znajdzie pomieszczenie w gma 
chu ogólnego Muzeum Miejskiego, które 
ma być wybudowane w roku przyszłym. 

Klinika Wewnętrzna 
U. S. B. na Antokolu 

wznawia przyjęcia chorych z dn. 4 paź- 
dziernika. Poradnia dla przychodzących 

  

      
Polski, polski ruch robotniczy, nie | 

PETWĘPRZZEZPZ ZKE W EERRZ ET N TODORZ ZZOZ DRE OPORZE DO IIS ISI 

   chorych czynna od godziny 8 do 11 rano      

  

NAPROSZKY: 
ZSZ      
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HOTEL BRUHL 
Warszawa, ul. Fredry 12 

Tel. Centr. 5-48-00 
Vis-a-vis Ogrodu Saskiego 

   
   Woda bieżąca zimna i ciepła. 

— (Centralne ogrzewanie. — 
Telefon w każdym pokoju. 
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teli miasta i kraju. Že w tym natžoku 
przypadkowości nie zatraciła się myśl 
artysty, że brani z ulicy ludzie stali 
się w jego ręku symbolami wyczerpu 
jącymi całą rzeczywistość polską, to 
już tajemnica genialności poety. 

A jak znakomicie poradził sobie z 
teatrem! Oto wziął za tworzywo ma- 
szynę teatralną — malowane dykty, 
sznury, zapadnię — wziął aktorów i 
maszynistów i kazał im „czynić, co 
szynicie co wieczór w tym gmachu* 
Grać 

To że Wyspiański był genialnym 
'ewelatorem teatru narodowego, pow 
arzane ciągle, łatwo może stać się pu 
tobrzmiącym komunałem. Nie zapo- 
ninajmy, lepiej, że „Wyzwolenie* na 
pisał malarz. Zwłaszcza akt I-szy! Nie 
„"zeba nawet ciekawej książki T. Ma 
sowieckiego o wyobraźni Wyspiań- 
skiego; wystarczy patrzeć na te kon 
'usze, czamary, purpury biskupie i 
sarcianki chłopskie, na tę, — jak po 
wiedziano słusznie operę narodową, 
wtopioną w fantastyczną grę świateł 
* cieni na odsłoniętych kulisach teatru 
— żeby zrozumieć, że człowiekowi, 
stóry to wszystko puścił w ruch prob 
"m kojarzył się z postacią tego, który 

'o reprezentował, że myśl usłyszana 
„rastała się. natychmiast z rozwartą   które płodzili na użytek współobywa twarzą, grymasem i gestem wypowia  



4 „KURIER“ (4588] — 

Przypadek - detektywem 
wujgjeaeśmia tujermnicę zbeodmi 

Kryminaliści wiedzą dobrze, jak czę- 
sto zdarza się, że przypadek bierze na 
siebie rolę detektywa, A może nie jest 
ło w ogóle przypadek, tylko działanie 
jakichś tajemnych, a nie ugiętych praw? 

Bardzo ciekawy był w tym względzie 
przypadek mordercy Henniga. Dzięki ba- 
jecznej zimnej krwi i zręczności, udało 
mu się umknąć z rąk policji. Ucieczka od- 
bywała się po dachach domów berliń- 
skich. Przestępca zginął jak kamień w wo- 
dzie. Policja kilkakrotnie wpadała na je- 
go ślad, ale za każdym razem wymykał 
się, jak piskorz. Daremnie poszukiwano 
go przy pomocy listów gończych. 

Mniej więcej w dwa miesiące po znik 
nięciu Henniga, ukradziono pewnemu woź 
nemu w Szczecinie — rower. Woźny go- 
nił za złodziejem, uciekający wywrócił 
się z rowerem. Nadchodzi policjant, który 
aresztuje złodzieja i pomimo, że ten os- 
tatni wydobywa rewolwer—odprowadził 
go na policję. Tułaj okazuje się natych- 
miast, że ujętym złodziejem jest właśnie 
poszukiwany Hennig. 

W roku 1908, w Chemniłz, znaleziona 
łrupa niejakiego Preslera. Obdukcja le- 
karska orzekła, że jest to samobójstwo; 
zwłoki spalono. Rodzina zmarłego pomy 
Ślała o spadku. Testament czynił jedyną 
spadkobierczynią narzeczoną nieboszczy- 
ka, Gretę Beier. 

Gdzież jest Greta Beier? 

Jak się okazało, miejscem jej pobytu 
było więzienie. Aresztowano ją pod za- 
rzułem, że ukradła z kasetki dyrektora 
przytułku dla ubogich 300 marek gotėw- 
ką i książeczkę oszczędnościową. Stwier- 
dzenie tych faktów obudziło czujność 
krewnych zmarłego. Zarządzono zbada- 

nie grafologiczne testamentu; eksperci nie 
wykluczali fałszerstwa. Skarga waiesiona 
przeciwko Grecie doprowadziła w ciągu 

kilku miesięcy do tego, że dziewczyna 
przyznała się, że zamordowała narzeczo- 
nego | sfałszowała jego testament. 

PRÓŻNOŚĆ WRÓGIEM PRZESTEPCY. 

Charakterystycznym rysem psychologii 
przestępcy jest jego próżność. U ludzi sła 
bego charakteru wielką rolę gra chęć wy- 
dawania czy czymś więcej, aniżeli się jest 

'vw rzeczywisłości, Nieraz wydaje im się, 
że są jakgdyby aktorami — starają się też 
zwrócić na siebie uwage publiczności. 

Zdarza się często, że właśnie ta ich 
próżność — wydaje ich w ręce sprawie- 

dliwošci. Za jej podszeptem przestępca 
popełnia głupstwo — które można wyja- 
śnić jedynie tylko chęcią przechwala- 
nia się. 

Bolesławowi Krasce, mordercy, który 
w tym roku zamordował w Elchschaendt 
82-letnią staruszkę, udało się uciec pod- 
czas transportu do więzienia. Zarządzono 
obławę — ale przestępcy nie znaleziono. 

Upłynęło parę tygodni podczas któ. 
rych młoda sprzedawczyni lodów w Land 
sbergu zyskała nowego wielbiciela. Obcy 
nie podobał się rodzinie panny. Przechwa 
Jał się, był bardzo tajemniczy i niewyraź- 
nie dawał do zrozumienia, że pozostaje 

w służbie obcego mocarstwa. Brat młodej 
dziewczyny zadenuncjował „poliłycznego 
agenta“ i postarał się, aby go areszło- 
wano. 

Policja przypuszczała z początku, że 
ma do czynienia z jakimś zamachowcem. 
Podczas przesłuchania jednego z policjan 
tów uderzyło podobieństwo aresztowane- 
go do mordercy — Kraski. Porównano 
odciski palców. Sprawa wyjaśniła się: 
chęć odegrania roli i otoczenia się au- 
reolą wydała próżnego zbrodniarza w rę- 

ce sprawiedliwości. 

dającego. Ważąc w myśli rolę i sens 
dziejowy księdza kardynała, albo mag 
nata, albo demagoga, ważył też Wy 
spiański kolor czerwieni, fałdzistość 
delii, błyski na rękojeści karabeli, 
krzykliwą wymowę palców, rozczapie 
rzonych w retorycznym geście... Gro 
madził idee, by z nimi rozprawić się 
wręcz — same przychodziły plamy 
barwne, formy, kształty i pozy. Dla 
tego też akt pierwszy, satyra na ów- 
czesną (w znacznej mierze i dziś aktu 
alną!) rzeczywistość polską jest taki 
statyczny. Uczeń Matejki — pa- 
trzał. W zgorączkowanej wyobraźni 
przesuwały się widziadła barwne i 
groźne... 

Akt drugi jest wyzwolony od ma- 
larskości. Tu przemawia myśliciel i— 

poeta. Zjawiają się maski. Są one ni- 
czym innym, jak teatralnym wyrazem 

myśli, czy to będących wspomnieniem 
tamtej rzeczywistości z aktu I-go, a 
więc wyrazem problemów, wolnym 
już od akcesoriów przypadkowych. 
czy też — postacią myśli i uczuć wła 
snych, noszonych w sobie, dotąd nie 
załatwionych. I tu jednak myśl nie 
jest czysta. Ustał wprawdzie natłok 
skojarzeń skojarzeń wzrokowych, ale 
rozpętała się tyrania inna — dialek- 

  
    

  

ZŁA MIŁOŚĆ. 
W. Heinrich w „Korallo” podaje inną 

wstrząsającą historię, która zaczęła się od 
płomiennej miłości nieletniej pary. Stu- 
dent z pierwszego roku, Otto Kólner, 
ożenił się mając lat dziewiętnaście z sie- 
demnastoletnią Anną. Rodzice, którzy nie 
chcieli zgodzić się na to małżeństwo zo- 
stali sądownie zmuszeni do utrzymywania 
lekkomyślnej młodej pary. Miłość to — 
stosunki finansowe były coraz gorsze 
i młoda para, która nie uznawała żadnych 
hamulców, uplanowała okropne morder- 

stwo. Nadali pod swoim adresem niewiel- 
ką sumę — i w dniu jej doręczenia za- 
mordowali najpierw gospodynię, a póź- 
niej listonosza. Zdobyli w ten sposób 3000 
marek. 

Policja kryminalna zbadała 800 tro- 
pów — nie udało jej się jednak trafić na 
właściwy ślad. 

Minęło pięć lał. Zdawało się już, że 
koszmarny mord popełniony na listono- 
szu przejdzie bezkarnie. Tymczasem sto- 
sunki zbrodniczej pary psuły się ciągłe. 
Miłość przekształciła się w nienawiść. 
Gdy wreszcie doszło do rozwodu — mąż 
w porywie zazdrości zgłosił się do po- 
licji 1 złożył zeznanie o popełnionym mor 
dzie, obwiniając jednocześnie żonę. Obo- 
je zostali skazani na śmierć, 

ZBRODNIA TOWARZYSZY. 

Każdy z nas słyszał o tym, że w chwili 
niebezpieczeństwa przed oczyma naszymi 
przesuwa się jak film całe nasze życie. 

Psychologowie tłumaczą to w ten sposób, 
że pamięć każdeao spelnionego czynu 
żyje w nas i może być w każdej chwili 
ożywiona. 

To prawo psychologiczne ma wielkie 

    

  

Co jest istotą namiętności? 

Jaka nieprzeparła siła trzyma gracza 

przy stoliku karcianym, lub pędzi na pole 
wyścigów. 

Chęć wygrania zbogacenia się? Czymże 
w takim razie wyjaśnić pociąg do gry 
u ludzi, którym na niczym nie zbywa, za- 
możnych i bardzo bogatych? 

Znalezieniu odpowiedzi na te pytanie 
poświęcił się dr Etienne Lousteau, ktėry 
w swej wilii pod Marsylią zgromadzi! je- 
dyne w swoim rodzaju „muzeum namięt- 
ności”. 

„KRÓL POKERA”. 

W kasynie północnej Afryki, gdzie 
nudę i nostalgię zabija się grą, zetknął 
się po raz-pierwszy z demonem hazardu. 

Byłby zosłał może  namiętrym  gra- 
czem, gdyby nie to, że o wiele bardziej 
od samej gry zainteresowała go psychi- 
ka graczy. Miał tutaj zbiorowisko najroz- 
maitszych ludzi, — każdy reprezentował 
inną indywidualność. 

Dr Lousteau zbliżył się do nich i za- 
przyjaźnił się z wieloma. Dr Lousteau 
sięgnął po gruby tom, wypełniony sze- 
regami obliczeń. 

— Jest to dorobek całego życia „kró- 
la pokerzystów”, Th. M. Chciał ująć nie- 
zliczone kombinacje w jakieś prawa ma- 
tematyczne. Twierdził, że gdyby udało 
mu się wykryć takie prawa, ludzie prze- 
staliby grać w pokera. 

tyczna. Maski to nie marionetki, recy 
tujące wysublimowane i ścisłe poglą 
dy — to są znowu reminiscencje: dy 
skusyj kawiarnianych i dziennikar- 
skich, programów politycznych, róż- 
nych „credo i i postaw życiowych, 
wreszcie — najrozmaiciej formułowa 
nych poglądów na sztukę. Miejsce ge 

stów cielesnych zajęły gesty słow 
ne i trzeba dobrze odróżniać, co jest 
takim gestem a co istotą, z czym się 
Konrad zgadza lub walczy napraw- 
dę, a czemu przeczy lub przytakuje w 
imię prawideł dialektyki i stylu epoki. 

Tym bardziej, że wiele z tych myśli 
ciągnie się za nim, że Konrad zmaga 
się nimi, a w tę walkę wewnętrzną 
dostają się nie tylko pojęcia, ale i u- 
czucia, nawet najbliższe, najdroższe, 
najtajniej zrośnięte z osobowością 
Ktoś niebardzo mądry wymyślił pierw 
szy, że drugi akt „Wyzwolenia jest 
„nieteatralny*. Przecież to teatr wspa 
miały, teatr w swojej istoście! Oto Ma 
ski — cienie spraw i ludzi, których da 
no nam oglądać w satyrycznej feerii 
aktu pierwszego. Wśród nich Konrad 
—człowiek rzeczywisty, człowiek „ska 
zany na wielkość* jako artysta. Do- 
padły. Są wśród nieh bliskie mu, naj 

  
Żądać w aptekach 
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znaczenie dla policji śledczej. Spełnione 
przestępstwo towarzyszy bowiem zbrod- 
niarzowi i przy lada sposobności może 
go wydać, 

Erwin Róder zamordował ojca. Pod- 
czas śledztwa nie można było mu dowieść 
niczego. Śledztwo umorzono. Minęło lat 
szesnaście. Erwin ożenił się i sam został 
ojcem. 

Pewnego dnia, wracając z biura do 
domu, zastał u swej żony pewną znajomą. 
Opowiadała ona o śmierci swego męża. 
Róder przysłuchiwał się przez chwilę, a 
potem zapytał nagle: 

— Czy on też charczał tak, jak mój 
ojciec? 

Znajomej wydało się to powiedzenie 
bardzo dziwne. Zameldowała o tej roz- 
mowie w policji. Nowe śledztwo dopro- 
wadziło do przyznania się zbrodniarza. 

Obecność popełnionego czynu w 
świadomości przesłępcy wyxazuje jeszcze 

dzi. Przed piętnastu laty zmarł w pobliżu 
Łodzi zamożny ziemianin. Podczas sekcji 
zwłok znaleziono arszenik. Podejrzewano 
żonę — ale nie można było jej dowieść 
niczego. 

Tylko pamięć straszliwego czynu żyła 
w świadomości młodej kobiety, a qłeboki 
żal w sercu sedziwej matki zmarłego. 

Tak mineło lat piętnaście. Pewnego 
dnia staruszka opowiadała swej synowej 

dziwnv sen, który przyśnił jej sie w no- 

cy: widziała mianowicie  naidokładniej, 
jak svnowa svpala truciznę do kawy jej 

svna. Ten powrół czynu we śnie wstrzą- 

snał do ałebi morderczynię, która powie- 
działa mimo woli: 

— Skoro tak mówisz, to widocznie 

tak było. 

SZZZZZEESE, 

CHORZY LECZCIE SIE W KRAJU? Silnieisza I skuteczniejsza w działaniu, niż po- 
dobra środki zaeraniczne, iest nasza <ÓL MORSZYŃSKA lub GORZKĄ WODA MOR 
SZYŃSKA. Stosuje się w niedomaqaniach żoładka, przy zaparciu stolca i cierpieniach 

wątroby. 1 s'ła*ach aptecznych 
Sy: РНО 

ОМО НАГ 
MAGIA NIEZNANEGO. 

Największą siłą, która ciągnie do gry, 

jest magia nieznaneco, 
niespodzianki, sensacji. 

— Ja całkowicie zgadzam się z nim! 
— mówił dr Lousteau. To jest punkt kul- 

minacyjny namiętności. Przeprowadziłem 
tysiące obserwacyj i stwierdziłem, że czło 
wiek, który chce żyć życiem uregulowa- 
nym, który boi się oszałamiającego ciosu 
niespodzianki, który chce wszystko wie- 
dzieć naprzód, — niady nie będzie wi- 
dział powabu w hazardzie. 

— Co się stało z Th. M? — pyłamy: 
— Systemu gry nie odnalazł, Umarł 

tak samo bogaty, jak sie urodził. Wielka 
rułyna i znajomość psychiki graczy — co 
w pokerze jest decydujące — uchroniła 
go przed ułrałą majątku. 

TALIZMANY. 

— Tułaj jest „falizman szczęścia” ko- 
bieły o najbardziej żelaznych, godnych 
podziwu nerwach, Anaielki — mówił, bio 
rąc do rąk zwykłą kostkę do gry. — Mia- 
ła fenomenalne szczęście we wszystkich 
zakładach, tak rozpowszechnionych w 
Anglii. Była niezwykle młoda, prawie 
dziecko. Ile razy zakładała się, spoalą- 
dała na kostkę — sześć oczek oznaczało: 
można ryzykować, przy każdej innej licz- 
bie nie chciała słyszeć I hazardzie. 

Raz tylko zapomniała poradzić się 

  

lekie, równie wrogie, ale łatwiejsze do 
pokonania, mimo całego rynsztunku 

argumentów i dialektyki, bo — obce. 
Konrad musi przezwyciężyć wszyst- 
kie, by się wyzwolić. „Wziąć w siebie 
wszystko co przeciwnikom naszym 
najdroższe” aby „stanąć wyżej nad in 
nymi, aby podjąć czyn“. Od sztampy 
patriotycznej, zarówno jak i od sztam 
py „wielkości posągowej, czy „wiel 
kości duchowej* w guście i sosie ro 
mantycznym dzielą Konrada przepaś 

cie. Widzimy go na początku drogi — 
mówi i myśli jak normalny inteligent 
ny i wrażliwy człowiek. Maski go 
szpiegują: — „czy wie już czyli nie 
nie wie?“ Wszystko jeszcze „przed 

nim, wszystko się stanie dopiero— 
a stawanie się człowieka na scenie 
to jest istota dramatyczności teatral- 
nej. 

Osterwa kazał Konradowi rozma- 
wiać z Maskami przychodzącymi z 
widowni niemal, jako zwykli ludzie. 
Nie było w tym grzechu. Co dzień na 
ulicy mijamy ludzi dźwigających naj 
poważniejsze problemy. Ale ten ton, 
w który musi wpaść aktor mówiący 
tekst do widowni bardzo utrud- 
nia rozwój wewnętrzny mówiącego, 

trudniejsze do przezwyciężenia, są da przydaje mu mimowoli tonu kazno- 

to oczekiwanie | 

  

   

       OD PIERWSZYCH TAKTÓW 
PORYWA SŁU CHACZA 

‚‚ 

Pełnowartościowa 

      

Bandaże elastyczne 
impregnowane wyciągiem ziołowo - balsa- 
micznym zjędrniającym mięśnie podbródka, 
szyi, usuwające szpecące fałdy i zmarszczki. 
Klepadełka elastyczne do wmasowywania 
kremów - płynów odżywczych, zjędrniają- 

cych, poleca Laboratorium „ARIS*, Stefana 
Artymińskiego, Warszawa, Żabia Nr 3. 

„AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPAAAAAAAAAAAAAAAAAD S 

NOWOOTWARTA 

818L107EKI 
Teresy Łopuszvńskiej Ę 
Wilno, uł. Śniadeckich 3 

(róg Mostowej) 

Beletrystyka w języku polskim i fran- 
cuskim. Książki dla dZieci i młodzieży. 

Nowości powieściowe. 

[YYTYYVYYYYYYYYYYYYVYVVYYVYVYYYYVYYVYYYYVYY 

kostki, przed wycieczką aufomobilową w 
góry. Dziwiym zbiegiem okoliczności zgi 

nęła w wypadku automobilowym. 

Inna znowu dama wprost przeciwnie, 
o słabych nieopanowanych nerwach, za- 
siadła do ary z całym magazynem „taliz- 

manów”. Skórka węża, sznur samobójcy, 
jakiś pierścień z fosforyzującym kamie- 
niem, pukiel włosów japońskiej gejszy. 

Zmarła na anewryzm serca przy sło- 

le gry. 

KTO WYGRYWA 

Jakiego typu ludzie wygrywają naj- 

częściej, pańskim zdaniem? 
— Szulerzy — odpowiada z uśmie- 

chem dr Lousłeau. — O innych można 
najwyżej mówić, że nie przegrywają. Są 
to ludzie, obdarzeni mocnymi nerwami, 
niezwykłą uwagą pamięcią. 

— W rezulłacie jednak przegrane su- 
my muszą zatrzymywać się w czyjejś kie- 

szeni... 

— Właśnie — graczy nieuczciwych. 
pomagających losowi. Im w ostatecznym 
obrachunku płacą haracz wszyscy, schwy- 
łani w sidła hazardu. 

dziei, objawiacza prawd ustalonych. I 
tu leży niebezpieczeństwo sfałszowa- 
nia „drogi Konrada', zamienienia dra 
matu konkurującego swą siłą z drama 

tem Edypa — w płaskie kazanie, choć 
by nawet i „wiążące aktora z widow 
nią. Inscenizacja dyr. Kielanowskiego 
czyściej oddaje linię dramatu. Maski 
są myślami, uczuciami, emocjami. Dro 

ga Konrada rysuje się wyraźnie: pro 
wadzi przez trzy kryzysy. 

Pierwszy etap (Maski 1—15), to 

droga poznania intelektualnego, za: 

kończona histerią inteligencji, maja 

czeniem o wolności. Praca tu dokona 

na, to wyzwolenie się z małości i prze 

sądów, z łatwizny i miernych sztuczek 

światopoglądowych, na których budu 

ją swoją „postawę życiową” kawiar- 

niani inteligenci, snobujący esteci, pa“ 
triotyczni frazesowicze. Pierwsze po- 
kusy, pierwsze manowce. Cóż łatwiej 

szego niż przybrać pozę kogoś „wyż 

szego ponad to wszystko“ cośmy wi- 
dzieli w akcie pierwszym, cóż łatwiej 

szego niż ulec „upojnej* sztuce, uto- 

nąć w „beczce Danaid“ wegetacy jnej 

poetyczności? Przezwyciężając te mo 

żliwości, staje Konrad przed proble- 

matyką społeczną i narodową, jest co 
raz wolniejszy od pozy, coraz bliższy, 

      

  

superheterodyna 

4lampowa! 

Człowiek — sitka 
Człowiek-sitko I Taki przydomek uzy- 

skał w swojej ojczyźnie listonosz Donatien 
Cricq, pełniący swoją służbę w miastecz- 

ku Orsinval pod Valenciennes we Francji. 
Cricq był kilkakrotnie raniony na wojnie 
świałowej, najpierw granatem, potem ba- 

gnełem, kulą z karabinu maszynowego 
i wreszcie odłamkiem kuli. Od czasu woj 
ny pozostaje on pod stałą obserwacją le- 
karską i chodzi regularnie co tydzień do 
miejscowego szpitala, gdzie dają mu kilka 
krotne zastrzyki na wzmocnienie. Ogółem 
otrzymał już 2.000 zastrzyków i dlatego 
właśnie otrzymał przydomek „człowiek= 
sitko”, Zresztą pełni wn swoją służbę bez 
najmniejszego zarzutu, 
STT TTT TEEEEORAYTNĄ 

DR. D ZELNOWICZ 
choroby skórne, weneryczne, syfilis 

narządów moczowych. 

POWRÓCIŁ. 

Wileńska 28 m. 3, tel. 2-77, 

Dwie fr:aedie 
i >hradnią 

W kol. Rudeiki, gm. podbrzeskiej, 5- 
clolefni chłopiec Jan Sosnowski kopnięty 
przez konla poniósł śm'erć na miejscu. 

* + * 

W okolicacy wsi Ponaryszki robotnik 
Jan Lubel podczas kopanie gliny został 
zasypany ziemią | zmarł wskutek udusze 
nia się, Winy osób trzecich nie stwierdzo 
no. Zwłoki zakezpieczono. 

* * * 

M-ka wsi Ołona, gm. rudziskiej, Zo- 
fia Rung, w czasie kopania ziemniaków na 
polu została ciężko pokaleczona nożem 
przez Jana Korpaka, m-ca fejże wsi, który 
dokonał fego przestępstwa z powodu od 
mowy Zofii Rung poślubienia go. Pokałe 

czona Zofia Rung zmarła w szpitalu w Tro 
kach wskutek odniesionych ran. Korpak 
zbiegł | ukrywa się w okolicy. Zarzadzo 
no za nim pościg. Dochodzenie w toku. 

rzeczywistości. Przezwycięża dylemat 
Polska, czy potęga osobista, indywidv 
alna (Maski 8—9), mówiąc „wy chce 
cie ze mnie uczynić niewolnika patria 
tyzmu'”, przezwycięża obawę o los wła 
sny, los jednostki związanej z losami 
narodu, przezwycięża wreszcie pozę 

najbardziej kuszącą — „chrystusowoś 

ci* — w imię realnej służby realne- 

mu narodowi. Tu właśnie staje w prze 

konaniu, że jest wolny. 

'Ten etap „drogi Konrada'*, zazna 

czonej plastycznie wznoszeniem się po 

ziomów, na których idącego naprzód 
człowieka zatrzymują zatrute uczucia 
i wykrętne myśli, walkę wewnętrzną 
jego, dialog, składający SIĘ ze Świet- 
nie mówionych ripost, rzucanych Ma 
skom, a jednak właściwie zwróconych 
jakby do wewnątrz siebie (co w eks 
presji przypominało najistotniejsze 
dla nas zdobycze teatru japońskiego), 
był reżysersko i aktorsko (Konrada 
gra p. Balicki) zrobiony wręcz znako- 
micie. 

(D. c. n.) 

Józef Maśliński. 

—000— 

 



KJK 7 prezes 
„KURIER“ [4588] 

ОИ МОМООТОВО ОО — 
Obozu Zjednoczenia Narodowego 

pP. mec. Stefanem Pauuluuncierna 
Zastajemy Pana Prezesa w Sekretariacie 

Okręgu OZN w Nowogródku. Wre tu go 
rączkowa i napięta praca. Dzwonią telefo 
ny, krzyżują się wiadomości i krótkie, jak 
by wojskowe, rozkazy. Duszę cywila ogar 
nia wrażenie wojskowego szłabu w przed 
dzień biłwy i wojskowej organizacji. W 
gabinecie prezesa bezustanne narady. W 
przerwie między dwiema konferencjami 
uzyskujemy wywiad. Pan Prezes bez wsłę 
pów przechodzi do kwesiii. Pada pyta- 
nie: 

Czy — wobec zmobilizowanych  ar- 
mij europejskich 1 mobilizacji moralnej 
Narodu Polskiego — owo przygofowa- 
nie moralne Narodu rozciąga się.I na No 
wogródczyznę | Jakie tu przybiera formy? 

Myśl o potrzebie — odpowiada Pan 
Prezes, a nawet konieczności zmobilizo- 
wania moralnego Narodu dawno już nur 
towała w społeczeństwie polskim a na 
zlecenie Wodza Naczelnego znalazła 
swój wyraz w deklaracji lutowej. 

Społeczeństwo Nowogródczyzny, — 
Jak zresztą i sąsiednich województw — 
więcej może nawet niż w innych dzielni 
tach rozumiało i rozumie potrzebe kon- 
golidacji. To też praca organizacyjna na 
naszym ferenie jest znacznie latwiej- 
sza. Nie znaczy to jednak, že nie mamy 
żadnych trudności albo, że nie połrzebuje- 
my zwalczać nie tyle przeciwników poli- 
łycznych, Ile zakorzenioną w. tufejszym 
społeczeństwie obołętność „do polityki”, 
B zbyt często niewiarę w możność skonso 
lidowania. Praca jednak nasza stale robi 
ła postępy, a osłatnie wypadki o znacze- 
niu dziejowym w znacznym stopniu przy- 
czyniły się do konsolidacji. 

Czy obecny stopień duchowego Zied 
noczenia w Nowoaródczyźnie pozwala 
zdaniem Pana Prezesa — powziąć pew- 
ność, że społeczeństwo tutejsze utworzy   

jeden monolit narodowy, — I Jakie są na 
to dowodył 

Uważam i kategorycznie twierdzę, że 
obecny stopień duchowego Zjednoczenia 
w Nowogródczyźnie, aczkolwiek daleki 
od ideału, świadczy o stalym i uporczy- 
wym posłępie w tej dziedzinie. Ożywia 
mnie nieugięta pewność, że cel zamierzo 
ny w najbliższym czasie osiągniemy. 

W początkowym sładium prac zamie- 
rzaliśmy konsolidacji społeczeństwa do- 
konać na platformie współpracy na polu 
gospodarczym, a przede wszystkim na po 
lu samorządu terytorialnego i gospodar- 
czego. Zarządzone Orędziem P. Prezyden 
ła wybory do ciał ustawodawczych oraz 
dziejowe wypadki na terenie międzynaro 
dowym pchnęły znacznie naprzód pracę 
na polu konsolidacji politycznej, Znajdu- 
je fo swój wyraz chociażby w uchwale Wo 
jewódzkiego Zarządu Federacji. 

Prosimy Pana Prezesa o pozwolenie 
przejrzenia tej uchwały, przyczym stwier 
dzamy, że nie jest ona pojedyńczym odo 
sobnieniem, lecz że jest to uchwała typo 
wa dla życia organizacyjnego w Nowo- 
gródczyźnie. Przyłaczamy łu jej tekst: 
„Woj. Zarząd Federacji Polskich Zw. Ob. 
Ojczyzny w Słonimie L. dz. 9/38. Pan Prze 
wodniczący Wojewódzkiego Obozu Zje 
dnoczenia Narodowsgo w Nowogródku. 
W załączeniu przesyłamy rezolucję uchwa 
loną na Plenarnym Zebraniu Zarzadu Wo 
jewódzkieco Federacji PZOO w dniu 23 
września 1938 roku. 

Rezolucja. 

Plenarne zebranie Zarzadu Woiewódz 
kiej Federacji PZOO w Nowogródku po 
rozwążeniy sprawv wyborów do Sejmu i 
Senatu postanowiło: 

1. W zrozumieniu swoich zadań pań- 
stwowych na Ziemiach Wschodnich Rze- 
czypospolitej Polskiej — Wojewódzka Fe 

" EET 

Tae Nieznanego Świat 
Odczyt prof. Clsvier (z Montpellier) 

© ruchu ekumenicznym 

Przeciętny polski inteligent nie ma poję- 

cia o wszechświatowym ruchu ekumenicz- 

nym, który wciągnął do współpracy wszyst 

kie kościoły ewengelickie i prawosławne re- 

prezentowane we Wszechświatowej Radzie 

Kościołów. Niedawno „Gazeta Kościelna" ty- 

godnik dła duchowieństwa rzymsko - kato- 

łickiego w artykule obszernym p. t. „Wśród 

protestantów" stwierdziła znamienny fakt, 

że „między obozem katolickim w Polsce a 

protestanekim, jest tak wielka przepaść, jak 

rzadko w którym kraju. Poprostu obydwie 
strony się nie znają, a raczej, o ile pastorzy 
ewangeliccy doskonale orientują się nie tyl- 
ko w hierarchii, ale i w ogóle w sprawach 
katolickich, pilnie też studiują prasę katoli- 
tką, o tyle o protestaniyzmie polskim w 
szczególności na ogół bardzo mało wiemy". 

Bawiący w Wilnie przejazdem prof. uni- 
wersytetu w Montpellier dr Cłavier, gorliwy 
działacz na polu zbliżenia kościołów chrześ 
tijańskich, znający z własnej obserwacji ży- 

cie kościelne od skandynawskiej północy aż 

do Egiptu włącznie i Palestyny dał w swoim 
odczycie „o ruchu ekumenicznym”, szereg 
ciekawych faktów, przedstawiających co ten 
ruch już zdziałał w ciągu ostatnich paru 
dziesięcioleci. 

Dowiedzieliśmy sią, że-w Egipcie oprócz 
większości muzułmańskiej istnieje aż pięt- 
naście kościołów chrześcijańskich, które 
przed powstaniem ruchu ekumenicznego by- 

ty wszystkie pomiędzy sobą skłócone i przez 

ło nie mogły zdobyć należytego wpływu i 

szacunku wśród wyznawców religii niechrze 

ński . 

SR lat pod względem akcji ekume 
ło tak daleko idące zbliże- icznej tąpi 

5 kościołami protes nie pomiędzy wszystkimi 

a > licznymi ać > 

łnimi, że doszło już do odbywania w m 
rze 2 razy do roku wspólnych nabożeństw 

wielojęzycznych i różnoobrzędowych S 
jących że dwie godziny. Te nabożeństwa nie 
robią wrażenia wieży Babel, przeciwnie, bu- 

dzą głębokie zrozumienie i odczncie wspól- 

noty i jedności głębokiej, pomimo form ze- 

wnętrznych wajróżnorodniejszych. Najwięk 

sze katedry, w których kolejno odbywały 

się takie nabożeństwa: koptyjska, grecka i ar 

meńska, nie były tak obszerne, żeby pomieś 
cić wiernych. ы 

W Jerozolimie jeszcze nie tak dawno 

lak dalece bvły skłócone pomiędzy sobą 
wszystkie kościoły chrześcijańskie że nawet 
przy grobie Chrystusa musiał cznwać nad 

zachowaniem ciszy i _ strzec chrześcijan 
od zakłócenia porządku policjant turecki — 
mahometanini   

Dziś pod wpływem akcji ekumenicznej 
stosunki. pomiędzy wyznaniowe zbliżają się 
już do tych jakie są w Kairze. Zaczęło się od 

kolejnych referatów, na których każde wyz- 

nanie informowało innych chrześcijan o 

swoich wierzeniach i obrzędach, odwiedza- 

no się wzajemnie na nabożeństwach i wresz 

cie zaczęto crganizować wspólne nabożeń- 

stwa tylko nie w katedrach, jak to ma miej- 

sce w Kairze, a tylko w sali neutralnej. 

Prof. Clavier twierdzi, że przez poznanie 

wzajemnyct“ podobieństw i różnie każdy ut 

wierdza się jeszcze mocniej w swoim wyz- 

naniu, ale równocześnie ustosunkowuje się 

po bratersku do innych wyznań. 

Ruch ekumeniczny zasadniczo nie wyklu 

cza współpracy i z kościołem symsko a 

tolickim. Jednak zbliżenie nastąpiło tylko 

pomiędzy kościołami wschodnimi i protes- 

tanckimi. 

Skutkiem ruchu ekumenicznego 

piło znaczne zbliżenie powiędzy swe 
cznymi kościołami prawosławnymi. e = 
ruch doprowadził do tego, że kościoły pra 

testanckie poszczególnych krajów tworzą po 
miedzy sobą związki federacyjne i > 
szcze ściślejsze związki organiczne. To mia- 
ło miejsce we Francji, w Stanach Zjedno- 
czonych i w Kanadzie. 

Ruch ekumeniczny miał dwa źródła: re 
prezentowane we wszechświatowej  konfe- 

rencji spraw wiary i ustroju kościelnego i 
we wszechświatowej konferencji praktycz- 
nego chrześcijaństwa. Obecnie te dwie orga- 
nizacje przez ukonstytuowanie Ekumenicz- 

nej Rady Kościołów zjednoczyły się do 
wspólnej akeji w swoim dążeniu do wspól- 
nego celu zjednoczenia całego chrześcijań- 

stwa. 

nastą 

Odczyt prof. Clavier wygłosił w języku 
niemieckim przy szczelnie wypełnionej sali 
Domu Synodalnego przy ul. Zawalnej. Prze- 
mówienia całymi ustępami tłumaczył na pol- 
ski ks. A. Piasecki. Zebranie zagaił ks. gene- 
ralny superintendent prof. Konstanty Kur- 

natowski, zaś zamknął ks. pastor Lozpe, se- 
nior kościoła augsburskiego. 

Współpracujące na gruncie wileńskim w 
zerządzie Towarzystwa im. Jana Łaskiego 
dwa kościoły protestanckie niewątpliwie roz 
ciągną swoją współpracę w duchu ekumeni- 
cznym i z miejscowym kościołem prawosła- 
wnym, tym bardziej, że te wzzystkie koś. 
cioły przez swoich delegatów współpracują 

z ruchem Stokholm Oxfer i Lozanna, który 
dcprowadził do Ekumenicznej 
Rady Kościelnej. Świadek. 

zbliżenia 

deracja postanawia wezwać wszystkich 
członków organizacji by wzięli karny u- 
dział w głosowaniu do ciał ustawodaw- 
czych i poczynić wszelkie starania w celu 
spowodowania jaknajliczniejszego udzia 
łu obywateli w akcie wyborczym, gdyż 
jest to obowiązkiem każdego wyborcy. 
Fakt zaś uchylenia się od tego obowiązku 
jest dla Państwa i Narodu, zwłaszcza w 

chwili obecnej, nad wyraz szkodliwy. 
2. Zobowiązać Prezydium Zarządu do 

poczynienia skutecznych starań w celu wy 
sunięcia na kandydatów do Sejmu i Sena 
tu z terenu województwa nowogródzkie- 
go najbardziej godnych obywateli, któ- 

rzyby reprezentowali wolę szerokich 
warstw społecznych tutejszego woiewódzł 
wa. Nowogródek, dnia 23 IX 1938 r. 

Zwracamy się feraz do Pana Prezesa 
z ostatnim pytaniem: Jakie są plany Pana 
Prezesa w związku z akcią wyborczą Obo 

zu Ziednoczenia Narodowego! i 

Przystępując do akcji wyborczej — in 
formuje nas Pan Prezes — dążymy do te 
go, aby wykonać zlecenie zawarte w Orę 
dziu i odnowić skład Izby Poselskiej w 

ten sposób, by kandydaci byli rzeczywi- 

stymi wvrazicielami nurtujących w społe” 
czeūstwie pradė 1 Wobec tego winni oni 
być nie tylko znanymi w swych okręgach 

wyborczych z bezinteresownej pracy na 
rzecz dobra powszechneco i cieszyć się 
z łego tytułu zaufaniem współobywałeli, 
lecz feż strona ich moralna musi być bez 
żadnych zastrzeżeń. Uważam, że kandyda 
ci — w miarę winni reprezentować wszyst 
kie powiały w datvm okreau wvborczym 
I chcielibvšmv uniknąć orzewasi iedneao 
powiatu nad innymi, aby układ kandvda 

tur był zgodny z przekrojem społecznym 
okreau i uwzgledniał jego podstawowe 

interesy. я 

Nie mniej ważnym jest, by kandyda 
ci zdolni bvli do pracy rzetelnej na G: 
rum przyszłero Sejmu, względnie także 

i w swvm okręqu. 

Wykonanie tvch zamierzeń, zwłaszcza 

przy wsbujałvch ambiciach niektórych 

„zawodowych poliłvków”, niestety, nieraz 
oozornie cieszacych się „uznaniem” soo 
łeczeństwa, nastręcza oaromne trudności. 

Kierując się wskazeniami zawartymi 
w Orędziu Pana Prezydenta zamierzamy 

w. okresie wvborczym słoczuć zdecydowa 
na walkę z tego rodzaju ujemnym zjawi- 
skiem, a ponieważ ożywiaja nas najlensze 
chęci, ponieważ ożywieni jesteśmy wiarą, 
iż oddaliśmy swa prace dla wielkiej i świę 

tej w tei chwili idei Konsolidacii Naro- 
du, — ufamy, że zwycięstwo osiągniemy 
drogą uczciwa, — droga uzyskania zaufa 
nia całego zdrowo i uczciwie myślącego 

społeczeństwa nowogródzkiego, 

  

Zuaiaziem | 
sposób, by utrzymać w pełni swą zdol- 
ność do pracy. Piję cedziennie Ovo- 
maltyną. Qvemaltyna wzmacnia mię- 
śnie i nerwy, usprawnia funkcje 

ustroju. Dla ludzi pracy 

OVOMALT 
   

   

W niedzielę dnia 2 bm. rozpocznie 
się w całej Polsce V Tydzień Szkoły 
Powszechnej. : 

Komitet T-wa Popierania Budo- 
wy Publicznych Szkół Powszechnych 
zwraca się z gorącym apelem do spo 
łeczeństwa, aby nie żałowało grosza 
na ten naprawdę wielki i godny po- 
Parcia cel. Z 

Jeśli chodzi o Wileńszczyznę, to 
jest ona pod względem potrzeb budo 
wnietwa szkolnego w  dalęko gor- 

szym położeniu od innych dzielnie 
kraju. By całkowicie zaspokoić po- 
trzeby szkolnictwa na , obszarach 
ziem północno - wschodnich, należy 
rocznie budować 250 izb szkolnych w 
ciągu 20 lat. 

Niedzielna kwesta uliczna winna 
choć w części przyczynić się do po-   prawienia tego stanu rzeczy, 

2 października, jako w pierw- 

  
  

Dziś rozpoczyna się V Tydzień 
Szkoły Powszechnej 

  

   
   
   

  

   

  

ten musi drzewko 
owocujące posadzić. Kto 
chce na 43 loterii wy- 

grać, ten musilos dol kla- 
sy,przynoszący szczęście, 

nabyć w kolekturze 

    

Ciągnienie rozpoczyna 

  

Wilno, Wi 

  

się 19 października. 
Zamówienia zamiejscowe załatwiamy odwrotnie, 

Konto P. K. 

elka 

O. 145461. 

EBEMYTOREWZĄ 

Magistrat nasila tempo Ludowy szkół powsz. 
W roku przyszłym Zarzecze, 

otrzymzć własne 
Na odbytym ostatnio posiedzeniu Pre 

zydium Zarządu Miejskiego prezydent 

miasta dr Maleszewski poruszył sprawę 

budowy nowych gmachów szkół pow- 
szechnych na terenie Wilna. Na wzmian- 

Łosiówka i ul. Subocz mają 
gmachy szkolne 
kowanym posiedzeniu pod adresem istnie 
jącej Komisji Budowy Gmachów  Szkol- 
nych wyrażony został dezyderat wynale- 
zienia w jaknajszybszym czasie odpowied 
nich terenów pod budowę nowych gma- 
chėw szkolnych, przede wszystkim. doty- 
czy to dzielniec: Zarzecza, Łosiówki i ul. 
Subocz, gdzie w pierwszym rzędzie mają . 
być budowane nowe gmachy szkolne. W 
ten sposób Magistrat przyśpiesza swój. 
pierwotny projekt budowy co roxu jed« 
nej szkoły. Już wezesną wiosną roku przy 
szłego we wzmiankowanych dzielnicach 
mają być rozpoczęte roboty przy buło- 
wie odrazu wszystkich trzech gmachów 
szkolnych. 

Jednocześnie na posiedzeniu Magistra 
fu zalecono Komisji do Budowy — Ста- 
chów Szkolnych opracowania wytycznych 
co do projektu budowy tych szkół. 

Polityka Magistratu zmierzająca do bu 
dowy własnych gmachów szkolnych jest 
wysoce realna i słuszna, bowiem, jak ob 
liczono czynsz za wynajęte lokale szkolne 
jest niezmiernie wysoki, a z drugiej stro     

  

NIE GRYWA NA GITARZE — WOLI 

RADIO 

  

TYP 128-Z (NA PRAD ZM.) 3-LAMPOWY 
LUKSUSOWY ODBIORNIK. (2 PENTODY 
1 LAMPA PROSTOWNICZA). 3 ZAKRESY 

FAL. GŁOŚNIK DYNAMICZNY. 

ZŁ 225 — ZA GOT. 

DUŻY WYBÓR ODBIORNIKÓW SIECIO- 
WYCH I BATERYJNYCH OD ZŁ 170 DO 

ZŁ 270 — ZA GOT. 

RATY DO 15 MIESIĘCY 

SPRZEDAŻ W CZOŁOWYCH SKLEPACH 
RADIOWYCH 

  

Foma 

szym dniu Tygodnia Szkoły Powsz. 
odbędzie się o godz. 9 uroczyste nabo 
żeństwo w bazylice wileńskiej, po 
czym nastąpi zbiórka dziatwy szkol- 
nej na pl. Katedralnym. Dzieci ufor- 
mują się w pochód i przemaszerują 

ulicami miasta, niosąc transparenty i 
barwne modele, ilustrujące stan szkol 
niectwa powszechnego. W ciągu całe- 
go dnia będą odbywały się kwesty i 
zbiórki uliczne. 

Wileński Komitet Okręgowy T. P. 
B. P. S-P. z prof. St. Hillerem i insp. 
Makarewiczem na czele wzywa społe 
czeństwo wileńskie do wzięcia w niej 
jak najbardziej ofiarnego udziału. 

W ciągu Tygodnia odbędą się w 
Teatrze na Pohulance i we wszyst- 
kich niemal kinach przedstawienia, z 
których dochód przeznaczony zosta- 

ny lokale wynajęte przeważnie nie odpo 
wiadają swemu przeznaczeniu i dlatego 
szkoły powszechne w Wilnie znajdują się 
w warunkach wysoce szkodliwych zarów 
no dla zdrowia dzieci, jak też dla toku 
normalnej pracy szkolnej. 
SREWERZZEE EZTOPTO RESZTE SEO 

"Red. Ancelowicz skarży 
dr, Charkiewicza 

Wczoraj na wokandzie Sądu Okręgo- 
wego w Wilnie figurowała sprawa dr Char kiewicza, prezesa Syndykatu  Dziennika- rzy Wileńskich, oskarżonego przez red. Ancelewicza o zniesławienie, Wobec nie stawiennictwa dr Charkiewicza z powodu podwyższonej temperatury sprawa zosta ła odroczona. 

3 Proces ten jest echem polemiki, 
wywołało w swoim czasie w Wilnie 
dawnictwo nCzy wiesz kto to jest?“ 

Portret Marsz, Piłsudskiego 
z 106.717 szpilek 

W sobotę 1 października odwiedził na- 
szą redakcję p. Paweł Suchanek z Niedoh- 
гаус (Śląsk) bezrobotny górnik, który y- 
konał portret Marszałka Józefa Piłsudskie- - 
80 z 106.777 szpilek, których wbijanie w 
podkład zajęło 984 godzin, czyli około 6 
i pół miesiąca czasu. Koszt materiału do por 
tretu wyniósł 413 zł. 

Zaznaczyć należy, że bezrobotny górnik 
jest powstańcem śląskim. Obecnie p. Sucha- 
nek pracuje nad ukończeniem obrazu pre- 
zydenta Roosevelta, który będzie czterokrot- 
nie większy i na który przeznaczył 400 ty- 
sięcy szpilek, 

Z wymienionym obrazem zamierza udać 
się na Światową Wystawę w Nowym Jorku. 

Portret Marszałka Józefą Piłsudskiego 
wystawiony jest w hotelu Sokołowskiego 
przy ulicy Niemieckiej Nr 1. 

W leńscy hedawcy keni 
dla armii 

Wczoraj na terenie Targów Północnych 
Zarząd Powiatowego Koła Hodowców ko 
ni w Wilnie (w składzie wiceprezes Jan 
Węckowicz i członkowie: Adolf Paczkow 
ski I Józef Karkocki) przekazał wojsku 

którą 
wy- 

900 złotych ze składek dobrowolnych 
członków koła, 

W imieniu wojska konia przyjął e 

nik Halicki, przewodniczący ONAR ga   nie na -szkolnictwo powszechne. montowej Nr 1. ` 

  

konia artyleryjskiego, nabytego za sumę |  
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Wil mi mieć 
Pa co hudowano 

Poczynając od 2 października 1938 r 
zawiesza się na okres zimowy komunika- 
cję lotniczą Wilna z Warszawą, Kownem, 
Rygą, Tallinem i Helsinkami, przy czym w 
ciągu października komunikacja na tej |i- 
nii będzie utrzymywana z pominięciem 
Wilna, tj. trasą Warszawa — Kowno — 
Ryga — Tallin — Helsinki. 

Jest to rozporządzenie 
krzywdzące Wilno. 

Praca nad zacieśnieniem stosunków z 
krajami bałtyckimi, należąca do bardzo 
aktualnych zagadnień polityki państwo- 
wej, nie może być prowadzona skułfecz- 
nie wyłącznie z Warszawy z pominięciem 
Wilna, jako największego ośrodka gos- 
podarczego i kuliuralnego na północnym 
Wschodzie, najbliższego tym krajom geo 
graficznie, posiadającego najwięcej zna- 

Jomošci tamtejszych stosunków oraz od- 
powiednich kontaktów, a zatem i najwię- 
cej danych do realizowania problamu 
zbliżenia w terenie. 

Nieodzownym jednak warunkiem po- 
myślnej pracy Wilna we wspomnianej dzie 
dzinie jest dobra komunikacja z krajami 
bałłyckimi i w szczególności jej rodzaj 
najbardziej nowoczesny — komuikacja 
lotnicza. Komunikacja ta na trasie War- 
szawa — Helsinki przez Wilno wykazuje 
dużą żywotność i to zarówno w dziedzi- 
nie przewozu pasażerów jak i towarów. 
Jako jedną z ciekawszych pozycyj prze- 

niesłuszne i 

  wozów towarowych należy wskazać m. in. 

  

s
e
 

KM ez
 

„KURIER” (4588) 

katją lotniczą przez ly rok 
nowoczesny cywilny part na Porubanku 
na radioaparaty produkcji wileńskiej, eks- 
porłowane w poważnych i coraz wzrastają 
cych ilościach do Helsinek z nalepxami: 
„Polski towar; dostarczony polskimi sa- 

molotami". Należy z naciskiem podkreś- 
liė, że frekwencja przewozów na odcinku 

Wilno — Ryga nie była bynajmniej mała 
w miesiącach zimowych, gdyż była znacz 
nie większa zarówno w dziale osobowym, 
jak i towarowym, niż frekwencja na takim 
odcinku transgranicznym, jak np. Lwów— 
Czerniowce. 

Statystyka ruchu za I kwartał 1938 r. 
  

  

      
  

— : EET? 3 

Linia | |aca| sa 
żeró ЕЕ ее 

Lwów — Czerniowce 46 911 977 
Czerniowce — Lwów 38 653 592 

Razem. .| 84| 1564 | 1569 

Wilno — Ryga 61 834 | 1138 
Ryga — Wilno 58 930 | 482 

Razem. . | 119| 1764 | 1620   
Najlepszym dowodem znaczenia Wil- 

na na szlaku komunikacji lotniczej polsko- 
bałłyckiej jest fakt wybudowania tu kosz- 
tem milionowych nakładów dużego i no- 
woczesnego cywilnego portu lotniczego 
w Porubanku. 

Nie można również pominąć dużego 

TAKSI 

Apel do członków Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami w Wilnie 

i do ludzi dobrej woli! 
Gzęsto bardzo daje się słyszeć zarzuty 

pod adresem Zarządu Towarzystwa, że ono 

za mało robi, że przy budowach męczą ko+ 

nie, że spotyka się przy pracy konie chore, 

pokaleczone, że tak dużo w mieście bezdom 

nych, głodnych psów, kotów, a nikt się tym 

nie zajmie itp. itp. Wiadomo, że najłatwiej 

jest krytykować i stawiać, jakże często nie- 

uzasadnione, zarzuty! 

Nie można powiedzieć, że T-wo nie nie 

robi! Przyznajemy jednak lojalnie, że w sto 

sunku do palących potrzeb robi się ciągłe 

jeszcze zbyt mało. 

Ale przecież Zarząd T-wa, składający się 

z kilkunastu osób, absolutnie nie jest w 

możności sam podołać wszystkiemu. Pole 

do pracy olbrzymie, tereny miasta Wilna 

rozległe, warto byłoby częściej przeprowa- 

dzać lustracje gdzieś na peryferiach, gdzie 

na pewno natknięto by się na skrajną nie- 

dolę zwierząt, ale nie ma możliwości, gdyż 

i tak te kilkanaście osób, a trzeba dodać, że 

część z nich jest w wieku starszym, pracując 

zupełnie bezinteresownie, a z całym samo: 

zaparciem się i poświęceniem dla sprawy, 

nie jest w stanie podołać wszystkiemu. 

Zarząd T-wa, mając ciągle na myśli, by 

praca T-wa dawała jak najlepsze rezultaty 

w ulżeniu niedoli zwierząt, zwraca się tą 

drogą, za pośrednictwem prasy, do wszyst-   
kich swoich Członków, a jest ich około 400, 

aby zechcieli bardziej zainteresować się pra | 

cą T-wa i ofiarowali swoją współpracę w | 

miarę możności i czasu. Zarząd nawołuje, 

aby Członkowie zechcieli łaskawie pofatygo 

  

Jerzy Mariusz Taylor 

Czciciele Wotana 
Pastor Michels wiedział, że nie jego zasługą było 

zwycięstwo, a jednak odczuwał w pełni słodki jak 
miód upajający smak triumfu. Może dlatego, że w 
kancelarii nie było przecież Hildy, której obeeność 
musiałaby przypominać mu ciągle, że pozbawienie 
Związku jego trzech głównych filarów zawdzięczał 
wyłącznie jej zemście. Przed sobą miał tylko ezło- 

na duchu — wodza wieka złamanego doszczętnie 
zdradzonego i opuszczonego przez 
władnych. 

— Zygfryd Johnke! — myślał pastor Michels 
tłumiąc z trudnością chęć do Śmiechu. 
Twój papa nie mógł ci wybrać mniej 
imienia. Legendarny bohater starej sagi germańskiej 
i ten... Miły Boże! Tamten nie uginał się przed lada 
zdradą. Tamten wiedział, że zdrada też jest pewnego 
rodzaju cnotą, z którą trzeba walczyć, ale którą trze- 
ba... cenić... 

— Tak oto przedstawiają sie sprawy, bracie Mi- 
chels — kończył dr Johnke. — Bez tych trzech mło- 
dych Erninów jestem wodzem pozbawionym wojska. 
Na kogóż mógłbym liczyć jeszcze? Na ludzi tak nie- 
pewnych jak Oskar Knopf, jak mały Fritz Raschfres- 
ser, syn rzeźnika? Czv może mam zacząć werbować 
takich matołków, jak Krebs? 

Pastor uśmiechał się gladząc 

  

3 wypielęgnowaną 
bródkę. Czuł nadal słodki smak zwycięstwa. Jakże 
inny był ten Johnke dzisiejszy od Johnkego wczoraj- 
szego. Gdzież się podziało to pełne wiary w samego 

siebie spojrzenie bladoniebieskich oczu, 

cych zimną stalą spoza wielkich rogowych okularów? 
Szkła leżały teraz na biurku, a bladoniebieskie oczy, 

wać się do Sekretariatu T-wa ul. Ostrobram 

ska 5, passaž 22, codziennie od 18 do 20, 

celem otrzymania „książeczek doniesień" i 

starali się, każdy w swojej dzielnicy, sporzą 

dzać ich jaknajwięcej, co napewno da po- 

myślne rezultaty, gdyż żadne doniesienie, 

skierowane do Władz. administracyjnych o 

ukaranie winnego za znęcanie się nad zwie- 

rzęciem, nie pozostaje odrzucone. Władze 

idą Towarzystwu na rękę w jego pracy, w 

myśl Rozporządzenia Prezydenta R. P. z d 

22 marca 1928 r. o ochronie zwierząt, a tyl- 

ko większość Członków T-wa jest raczej zu- 

pełnie bierna i nie okazuje, tak pożądanego, 

czynnego zainteresowania się losem zwierząt 

a tym samym pracą Towarzystwa. 

Mało jest ukochać tylko swojego „pupi- 

la" i dbać o niego, — trzeba, choóby przez 

wzgląd na niego, pomyśleć i o tych opuszczo 

nych, bezdomnych stworzeniach, które poz- 

bawione ludzkiej mowy, nie mogą same skar- 

żyć się na niezasłużoną złą dolę i często 

tak okrutne postępowanie z nimi „ludzi! 

Ludzie dobrej woli, którzy mie jesteście 

jeszcze Członkami Towarzystwa, zapisujcie 

się doń nie odkładając, jeszcze dzisiaj! Skład 

ka wymosi tylko 25 groszy miesięczniel. 

73) 

Z. S. no, Udział naszych czołowych kolarzy 

Jiewka | МОИ 
Kwalifikowana przez Lubel. Izbę Roln. 

  

  

    

swych pod- 

— Zygfryd!!! 
stosownego 

  

  

znaczenia komunikacji lotniczej Wilna z 
Warszawą. Jednak dobra frekwencja na 
każdej nowej linii komunikacyjnej. stwa- 
rza się przez regularne obsługiwanie jej 
w okresie pionierskim nawet, jeśli w tym 
okresie jest słabo wykorzystywana. Wadą 
kardynalną komunikacji lotniczej Wilna 
były przerwy zimowe, w czasie których 
regularne stosunki drogą powietrzną, któ- 
re zdołano ustalić w okresie letnim, ury- 

wały się. To też wielkim postępem było 
utrzymanie lotów w okresie zimowym, co 
po raz pierwszy miało miejsce w zimie 

roku 1937/38 I dało całkiem zadawalające 
wyniki. 

Skasowanie lotów w okresie zimowym 
r. 1938/39, względnie omijanie przy tym 
Wilna zmarnowałoby znowu wysiłki okre 
sów letnich i w szczególności zimy pa- 
przedniej, obróciłobu w mariwe na długi 
szereg miesięcy duże kapitały, włożone 
w budowę cywilnego portu lotniczego w 
Porubanku, stworzytoby trudności dla ży- 
cia gospodarczego Wileńszczyzny oraz 
utrudniałoby proces zbliżenia z krajami 
bałtyckimi. 

Mamy nadzieję, że decyzja „Lotu” zo- 
stanie zmieniona I samoloty kędą latały 
przez Wilno przez cały rok. 

  

POLECA 

TENS 

  
LACHE 

i. CHĖLEM 

Akademicy i Strzelcy odparli run 
na kasy oszczędności 

Po nierozważnym zdenerwowaniu — spokój I radość 
Wczoraj w godzinach rannych i połud 

niowych, aż do chwiłi nadejścia wiadomo 
ści o zgodzie rządu czechosłowackiego 
na warunki polskie, w mieście panował go 
rączkowy nastrój. Wszystkim wydawało 
się, że wojna jest Już nieunikniona. Wiele 
osób udało się do banków chcąc jak naj 
szybciej wycofać swe wkłady. Ten niepa 

patriotyczny odruch zdenerwowania po« 
krzyżowała młodzież akademicka I Zw, 
Strzelecki, którzy przez swych członków 
samorzutnie obsadzili PKO I KKO, nie do 
puszczając do wycofywania wkładów. 

Później gdy nadeszła wiadomość o od 
zyskaniu Śląska Cieszyńskiego atmosfera 
uległa odprężeniu. Zapanowała radość, 

Nowe korzystne udogodn enia pocztowe 
Z dniem 1 października 1938 r. zmie 

niono przepisy, dotyczące paczek, pobrań 
i przekazów telegraficznych. 

Paczki. 
1. Paczki zwykłe i wartościowe do 200 

zł, mieobciążone pobraniem, są przyjmo 
wane obecnie bez adresów pomocni- 
czych. Udogodnienie to, poza uproszcze 
niem manipulacji związanej z nadawaniem 

paczek, czyni nadawanie paczek tańszymi 
— zwalnia bowiem nadawcę od potrzeby 
kupowania adresów pomocniczych i ich 
wypełniania 

W związku z tym w interesie każdego 
nadawcy leży wyraźne i trwałe adresowa 

  

nie paczek. 
2.Wprowadzono na życzenie licznej 

OCYNKOWANĄ 
TAŚMOWĄ 
„SĘDZIMIR* 

Wilno, 
Końska 16 
Teiefon 2-91 

  

Niedziela na boiskach sportowych 
Dziś uwaga sportowego Wilna zwró- | gwarantuje, że raid ten odbywać się bę- 

cona jest na Chorzów, gdzie WKS Śmig | dzie na wysokim poziomie sportowym. 
ły zmuszony będzie wytężyć wszystkie 

swe siły, by uratować chociaż by jeden 
punkt na ciężkim terenie Śląskim. W obec 
nej syłuacji utrała każdego punktu może 

za sobą pociągnąć spadek z Ligi. 

Jeżeli chodzi o teren wileński, to nie 
dziela dzisiejsza nie przynosi nadmiaru cie 
kawych imprez, mimo to miłośnicy kolar 

stwa i lekkiej atletyki będą mogli skorzy 

słać z jednej z ostatnich już w sezonie 
bieżącym okazyj oglądania zawodów: 

TRÓJBÓJ LEKKOATLETYCZNY. 

Na boisku „Pioromont” o godz. 10 
min. 30 rozegrany zosłanie trójbój lekko 

atletyczny, w którym wezmą udział nasi 
czołowi lekkoatleci. 

WILNO — NIEMENCZYN — WILNO. 

W godzinach rannych kolarze nasi wy 
startują z pod pałacu Tyszkiewicza do rai 
du na trasie Wilno — Niemenczyn — Wil 

  

pozbawione ochrony, mrugały bezradnie w otoku za- 
czerwienionych jeszcze od bezsenności powiek. 

„Pastor nie był złym człowiekiem. Na widok po- 
walonego zbudziło się w nim coś w rodzaju współ- 
czucia... A zresztą Johnke nie powinien był odejść tak 
szybko i nagle. Nie była jeszcze załatwiona sprawa 
łąk lubartowskich. Jeszcze nie wpadła w ręce pasto- 
ra subwencja, którą miał w tych dniach przywieźć 
wysłannik amtu berlińskiego. 

Pastor czuł, że chwila wymaga rzucenia kilku 
słów otuchy. 

-— No, nie widzę jeszcze, 
być stracone : 
Johnkego przyjažnie po ramieniu. 

Nauczyciel spojrzał nań oczami bez wyrazu. 
Z głową wtuloną pomiędzy wątłe ramiona, nie ogo- 
lony, rozczochrany, wyglądał w tej chwili jak mały 
kancelista. któremu zwierzchnik doręczył tylko co pi- 
smo z zawiadomieniem o zwolnieniu go z posady. 

— Ależ, bracie Michels — zaczał. — Nie, raczej 
panie pastorze — poprawił się. — Pan nie uświada- 
mia sobie. że mnie nie uda się już odrobić tego, co 
się stało. Zbyt wiele sił sprzysięsło się przeciwko mnie 
i czuję. że misja moja jest skończona. Jest mi tak — 
uśmiechnał się blado — jakbym znalazł się nagle na 
małej wysepce, zagubionej wśród morza zdrady. Wy- 
sepka iest taka malntka. że ledwo mogę na niej utrzy- 
mać stopy, a fale zdrady podnoszą się dakoła: z groź- 
nym pomrukiem. aby wvtracić mi spod nóg tę jedy- 
ną. ostatnią podstawę. Koniec ze mna. panie pasto- 
rze. Nie mam już celn w życiu. Sołtys Ernin może się 
nie wysilać na wymvślanie powodów do pozbycia się 
mnie ze szkoły. Odeide sam. 

Pastor zanienokoił się. 

  powiedział zachęcająco, 

* uniknąć koniecznie. ze złością. 

połyskują- — Ach, tak? — powiedział wzruszając ramio- dobrze. 
nami. — Pamięta pan, że opowiadałem panu kiedyś 

  

żeby wszystko miało 
klepiąc 

Tego właśnie należało 

OGNISKO — WKS ŚMIGŁY |-b. 

Miłośnicy piłkarstwa dziś na stadionie 
przy ul. Werkowskiej będą mogli oglądać 
inaugurację rozgrywek o mistrzostwo kla 
sy „A” okręgu wileńskiego. 

Mistrzostwa zainicjują drużyna KPW 

gniska z rezerwą drużyną Śmigłego. 
Mecz ten zapowiada się bardzo interesu 
jąco, poziom bowiem obu drużyn osłat- 
nio podniósł się I obecnie trudno jest 
przewidzieć, kto będzie zwycięzcą tego 
pierwszego  spofkania. _ Włajemniczeni 
twierdzą, że Ognisko znajduje się osłat- 

nio w bardzo dobrej formie I dlatego przu 

puszczać należy, że właśnie ono zdobę- 
dzie pierwsze dwa punkty mistrzowskie, 
chociaż niespodzianka nie jest wykluczo- 
na. 

Zawody poprzedzi przedmecz junio 
rów obu drużyn. 

Początek meczu o godz. 15.15. 
Przedmecz o godz. 13.30. 

- ПНО Add     

chwilę. 

dziewczynie... 

szeroko. 

  o wilkach Wotana? Dzisiejszym swym zachowaniem 

  

klienteli nowy rodzaj usługi tj. paczki na 
okaziciela. Inowacja ta daje możność o- 

debrania paczki bezpośrednio w urzędzie 

okazicielowi dowodu nadania. Paczki ta- 

kie należy adresować w następujący spo 

sób: „poczła X poste - restante na oka 

ziciela”. 
3. Dano możność większym firmom 

handlowym i gospodarczym przerzucenia 
na adresata opłaty za nadaną paczkę. 

Z udogodnienia tego mogą korzystać 
firmy, które nadają purznajmniej 20 pa- 
cze< tygodniowo za pomocą pocztowej 
książki nadawczej i uprzednio zarejestru 
ją się w miejscowym urzędzie pocztowym. 

4. Nadawca, który wysyła tygodnio- 
wo przeciętnie 50 paczek warłościowych 
z podaną wartością ponad 10.000 zł, mo- 
że uzyskać zezwolenie Min. P. i T. na na 
dawanie paczek za opłatą kredytowaną. 

Pobranie, 
Podwyższono wysokość sumy pobra- 

niowej do kwoty 10.000 zł. Daje to moż 
ność słerom gospodarczym i handlowym 
przesyłania w- paczkach, listach wartościo 
wych i w poleconych przesyłkach listo- 
wych wyższych warłości, cenniejszych to- 
warów względnie większej ilości jedno» 
stek wagi. 

Przekazy telegraficzne. 
Przekaz telegraficzny obecnie będzie 

szybko wypłacany nie tylko w większych 
miejscowościach, ale i w najmniejszej a< 
gencji pocztowej, gdy, w wypadku nie 
możności wypłacenia jednorazowo całej 
kwoty przekazowej, adresat może pod- 
jąć część sumy, a pozostałą kwotę może 
zarządzić aby: 

1) wypłacono mu później w tym sa- 
mym dniu lub w dniu następnym; 

2) wypłacono innej osobie w tej samej 
miejscowości; 

3) dosłano pod wskazanym adresem do 
innej miejscowości. 

Szczegółowych Informacyj udzielają 
wszystkie urzędy | agencje poczłowo - 

telekomunikacyjne. 

Magistrat buduje 
remzy sfrażackia 

Magistrat postanowił przystąpić niez- 
włocznie do budowy remiz strażackich. 

Remizy strażackie mają powsłać na ul. 
Kalwaryjskiej. Koszt tych inwestycyj obli 
czony jest na sumę 800.000 zł. Dzięki de 
centralizacji straży ogniowej i budowie re 
miz strażackich polepszy się na terenie 
miasta słan bezpieczeństwa pożarowego. 

A.i M. Kwašniewskich 
Poczta Sobolew, woj. !tubel. Tel. 18 
Informacje: Warszawa — Tel. 725-30 

Cenniki na sezon jesienny bezpłatnie. 

  

się dowodzi mi pan znowu, że miałem zupełną słusz- 
ność, radząc się panu ożenić. Tylko w przywiązanej, 
kochającej kobiecie można znaleźć niezbędne oparcie 
w wysiłkach zmierzających do wielkiego celu. 

Dr Johnke zakrył oczy dłonią i postał tak przez 

— Oženič się? — powtórzył. — A wie pan, že 
byłem już gotów to zrobić. Wczoraj jeszcze... Tak, 
właśnie wczoraj ośmieliłem się wyznać miłość pewnej 

— Było to w gajówce, albo gdzieś bardzo blisko 
gajówki w teresińskim parku — podpowiadał z uś- 
miechem pastor. 

— Na ganku gajówki. Owszem. Pan jest bardzo 
domyślny. Nie dziwię się temu zresztą, bo przecież 
pan sam naprowadzał mnie na tę drogę. Doradzał mi 
pan, abym zapoznał się z Anką Gołąbkówną. Owszem. 
Może nawet byłbym panu wdzięczny za tę radę. Tyl- 
ko... tylko, że ona mnie nie chce, panie pastorze. 
A wie pan, dlaczego? Bo jestem Niemcem — zakoń- 
czył z goryczą. 

Pastor Michels położył mu rękę na dłoni. 
— Zaraz, synu — powiedział. — A czy pan jest 

naprawdę Niemcem? 

Krótkowzroczne oczy dr Johnkego przymrużyły 
się w największym zdumieniu, a potem rozwarły 

— Ojciec zawsze mówił ze mną tylko po nie- 
miecku — powiedział z namysłem. — Sam urodził się 
w Niemczech i w domu jego rodziców nie używano 
innego języka. chociaż pradziadek przywędrował po- 
dobno spod Krakowa. Matka moja tylko, a raczej 
babka pochodziła ze Ślaska i nosiła nawet nazwisko 
polskie. Ale co to ma do rzeczy — rzucił się nagle 

— Ja jestem Niemiec i pan o tym wie 

(D. c. n.).



  

Dziś: 

Jutro: Teresy 

Aniołów Stróżów 

  

| Październik 

2 1 „Wschód słońca — g. 5 m. 23 
| Niedziela || zachod słońca — g. 4 m. 55 zmie 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB' 
w Wilnie z dn. 1. X. 1938 r. 

Ciśnienie 769 
Temperałura średnia ЧЕ 12 
Temperatura najwyższa -- 22 
Temperatura najniższa -- 3 
Opad — 
Wiatr: cisza 
Tendencja: bez zmian 

Uwagi: pogodnie 

  

WILEŃSKA 

DYŻUR APTEK: 
Dziś w nocy dyżurują następujące 

apteki: Sapożnikowa (Zawalna 41); Rodo- 
wicza (Ostrobramska 4); Augustowskiego 
(Mickiewicza 10); Narbuta (Św. Jańska 2); 
Zasławskiego (Nowogródzka 89). 

Ponadto stale dyżurują apteki: Paka 
(Antoxolska 42); Szantyra (Legionowa 10) 
1 Zajączkowskiego (Witoldowa 22). 

MIEJSKA. 
— Magistrat pomaga niezamożnym ab 

solwentom ku!sów koszykarskich. Magist- 
rat wyasygnował 200 złotych dla czterech 
absolwentów kursów koszykarskich, jakie 
ostatnio zostały zakończone w N. Wilej 
ce. 

Każdy z absolwentów ma otrzymać po 
50 złotych na' urządzenie swego warszła 
fu rzemieślniczego, 

— Zakup 1000 tonn cemenfu. Zarząd 
Miejski wyasygnował 45.000 złotych na 
zakup 1000 tonn cementu dla potrzeb 
miejskiej betonowni. Zakup większej iloś 
ci cementu pozwoli na powiększenie pro 
dukcji betonowni miejskiej. 

SPRAWY SZKai NE 
=  — Dyfekcja Kursów Maturalnych Se" 
kcji Szkolnictwa Średniego Z, N. P. zawia 
damia, że zapisy na Kursy z zakresu gim 
nazjum nowego i starego typu przyjmuje 

się codziennie w g. 17——18 w lokalu Kur 
sów ul. Zawalna 21. Wykładają prołeso- 
rowie o pelnych kwalifikacjach pedago- 
gicznych. С 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Obrońcy Lwowa z listopada 1918 r. 

zamieszkujący Wilno i Wiłeńszczyznę w 

związku z dwudziestoleciem Obrony, zechcą 

zgłosić się osobiście lub listownie pod ad- 

resem mjr. dypl. s. s. Mieczysław Grużewski 

Wilno, ul. Mostowa 1 m. 2, podając swój ad- 

res, zawód i przydział w oddziałach Obrony 

Lwowa. 

RÓŻNE 
— Atrakcyjny duet taneczny Florence 

and Ben Roger, świetna wodewilistka Rita 

Konarzewska oraz solowa tancerka Ałeksan- 
dra Tiodo — to są siły artystyczne kabare- 
towe, które popisywać się będą w paździer- 
niku w popularnym „Pałais de Danse* co- 
dziennie wieczorem oraz podczas niedzieł- 

nych podwieczorków od 17 do 20. 

Dziś nadprogramowo wystąpi jeszcze zna 

komita imitatorka Wawa. 
“     

„.WOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przysiępne 
Telefony w pokojach 

NOWOGRÓDZKA 
— Zebtanie Komitetu Redzicielskiego 

w gimnazjum A. Mickiewicza. W ub. 
czwartek odbyło się w gimnazjum państw. 
im. Adama Mickiewicza doroczne walne 

zebranie Komitetu Rodzicielskiego. Po za 
gajeniu zebrania przez prezesa Komiletu 
p. Buzuka, zabrał głos dyrektor gimnaz- 

jum p. Poźniak, dziękując  Komiłełowi, 
szczególnie zarządowi na czele z preze- 
sem p. Buzukiem i skarbnikiem p. Mare- 
lem za wydatną pracę, $wocem której by 
ło zebranie ponad siedem tys. zł, wydał 
kowanych częściowo na pomoc szkolną 
dła gimnazjum, częściowo na zasiłki dla 
niezamożnych - uczniów i na utrzymanie 
bursy. W pracy nad dożywianiem dzieci 
szczególnie zasługi położyły panie: Biał 
kowska, Białyniecka, Kardiakowa i inne. 
Podkreślając z uznaniem te strony dodat 
nie, p. dyrektor Poźniak wyraził szczere 
ubołewanie, że ponad 50 proc. rodzin nie 
wpłaciło 10-złołowych składek członkow 
skich. Z kolei omówił cele i zadania Jak 
rodziców jak i szkoły nad wychowaniem 
rdrowych i pożyłecznych obywateli państ 
wa. ' 

W dalszym ciągu zebrania, na prze- 
wodniczącego wybrano p. Głąbika i od 
czyłano sprawozdania z działalności Kómi 
łetu za ubiegły rok szkolny. Wpływy i wy 

  
  

datki przedstawiają się w streszczeniu na 
słępująco: na 1 września 1937 r. Komitet 

posiadał zł 651 gr 83, w tym 900 zł prze 
kazanych przez prezesa sadu okr., tytułem 
sktadsk członkowskich wpłynęło zł 1.247, 
subwencje wojewody i samorządów gmin 
nych — zł 2.414 zł, ofiary z „Tygodnia 
ucznia” 1054 zł, ofiary zebrane do dyspo 
zycji b. dyr. Łozińskiego 165 zł, i inne 
7.222 zł 37 gr. W wydatkach najpoważ- 
niejszą pozycję słanowią: taksa admini- 
stracyjna i dożywianie — zł 1965 gr 80, 
zapomogi na kolonie i wycieczki 1247 zł, 
na pomoc dła bursy 544 zł, poza tym sze 
reg mniejszych wydatków. Ogółem wyda 
no zł 6.018 gr 77. 

Na wniosek komisji rewizyjnej udzie- 
lono ustępującemu zarządowi absoluto- 
rium i podziękowanie za ofiarną i owocną 
pracę. 

Do nowego zarządu wybrani zostali je 
dnogłośnie: na prezesa p. Ryszard Buzuk 
(po raz trzeci), oraz jako członkowie: Zo 
fia Sokołowska, Zofia Białkowska, Sobi- 
rajska Słefania, Białyniecka Mara, Heller 
Paweł, Marel Bronisław, Delatycki Berko 
i Głąbik Serafim. Na zastępców wybrano: 
Czesławę Kordiakowa, Antoniego Dulębę 
i Eugenię Wermanową. Do Komisji rewi- 
zyjnej weszli: Werman Karol, Stankiewicz 
Wacław i Kamiński Franciszek; na zastęp- 

ców Małyas Sł, i Kordiak Leon. 
Zebranie zakończone zostało ponow 

nym przemówieniem dyr. Poźniaka, który 

zaapelował do rodziców, aby w miarę 

swych możliwości złożyli ofiarę na rzecz 
braci Zaolańskich. 

11DZKA 
— Wałny zjazd człenków OTO i KR. 

Odbył się w Lidzie doroczny walny zjazd 

członków towarzystw rolniczych powiatu 

lidzkiego, z udziałem 165 osób. 

— OKRADLI AMERYKANKĘ W DOKU- 

DOWIE, Przy pomory podkopu nieznani 

sprawcy dostali się do mieszkania Sylwestra 

Rudzkiego w Dokudowie, skąd na szkodę 

Eudokii Rybakewej skradłi 1080 dol. ame- 

rykańskich, paszport zagraniczny wystawie- 

ny przez Amerykę, garderobę, płótno ftp. 

Wartość skradzienych przedmiotów oblicza 
się na 5.585 złotych. 

— ŚMIERĆ WSKUTEK PORONIENIA. Mie- 
szkanka wsi Purwieny, gm. ejszyskiej, 21- 
tetnia mężatka. Anna Kunieiowa w stanie 
beznadzicjnym została przywieziona do szpi 
tala w Ejszyszkach. Lekarz stwierdził, za- 
palenie otrzewnej i zakażenie krwi wskałek 
wywołania poronienia. Cherą nie można by 
ło rozpytać, gdyż nie odzyskawszy przytom 

ności zmarła w tym samym daja. 

MIEŚWIESKA 
— W związku z akeją wyborczą na tere- 

nie powiatu nieświeskiego odbyły się w od- 

działach miejskich i wiejskich Obozu Zjed- 

noczenia Narodowego nadzwyczajne walne 

zgromadzenia członków. Na zebraniach tych 

dokonano wyboru gminnych komitetów wy- 

borczych, oraz powołano na pozewndniczą 

cych do wyborów rad DL Ei po 3 о 

soby z każdej gromady. Należy zaznaczyć, że 

liczba członków OZN w ostatnich tygod- 

niach wzrosła prawie podwójnie. 2 szere- 

gów OZN garną się przede wszystkim rze- 

A IR W MEŚWIELU, Wskutek nie 

ostrożnego obchodzenia się z ogniem w Nie- 

świeżu (ul. Zaułek Rudawski 3) wybuchł po- 
tar. Długotrwała susza i gęstość zabudowań 
sprawiły, że ogień w krótkim czasie objął 

cały dom mieszkalny 1 przerzacił się na przy 
legające budynki. Bo pożaru przybyła zmo- 
łoryzowana straż niešwleska 1 kilka sąsied- 

nich. Brak dostatecznej ilości wody w tej 
dzielnicy miasta utrudniał znacznie akcję 

ratunkową. Po paru godzinach przy pomocy 
wojska pożar ugaszano. Ogień strawił dosz- 

czętnie dom mieszkałny, młyn drewniany, 

stodołę pełną zbiorów, chlew, skład paszy 
zboże, 5 uprzęży końskich i pompę aseni 
zacyjną. 

— Wzmógł się wydatnie handel chrześ- 
<ijański. W latach 1937 i 1938 na terenie 

powiatu wzmógł się wyraźnie handel chrześ 

cijański. W okresie tym powstało kilka spół 

dzielni rolniczych i spożywców, mechaniczna 
piekarnia, cegielnia i ponadto 100 sklepów 
prywatnych różnych branż. Przy pomocy ka 
sy bezprocentowego kredytu uruchomiono z 
inicjatywy prywatnej około 30 warsztatów 
rzemieślniczych. Ostatnio dalszą rozbudowę 
handlu chrześcijańskiego ujął w ręce Obóz 
Zjednoczenia Narodowego. Zasadniczo w po 

wiecie nieświeskim jest 6 punktów handlo- 

wych, w tym 2 większe Nieśwież i Kleck oraz 

KURIER” [4588] 

IV Targi Północne w Wilnie 
Na zakończenie Targów, dnia 2 paździer- 

nika 1938 r. dwa przedsiawienia: o godz. 
12-ej i 17-ej przez Teatr Społeczny im. L. 
Ursyn - Niemcewicza z Brześcia n. Bugiem, 
odegrane zostanie barwne widowisko p. t 
»LOBZOWIANIE“ Anczyca, w 2 odsłonach 
ze śpiewem i tańcami. Zespół Teatru 40 о- 
sób. Własna orkiestra, dekoracje, kostiumy. 
chóry, - soliści ze znaną Spiewaczką p. M. 
Piątkowską - na czele. Ewolucje taneczne i 
balet układu prof. O. Wachłowskiego. Teatr 

  

00 # m toto Kom'teta Walk 
0 Ślsk Zaolzańsei 

Zarząd Koła Związku Pracowników 

Skarbowych przekazał na konto Komitetu 
Walki o Śląsk za Olzą (PKO Warszawa 
303.700 (kwotę 100 zł (sło). - 

0d 6 bm. „Sredy Litepsetie" 
Związek Zawodawy Literatów Polskich 

w Wilnie komunikuje, że z dniem 5 paź- 
dziernika rb. wznawia swoje „Środy lite- 
rackie”, 

Bliższe szczegóły zostaną podane nie 
bawem. 

Ankejo na wekię 472044 
"w Białymstoku 25 bm. 

Izba Przemysłowo - Handłowa w Wilnie 
komunikuje, że w dniu 25 października 
rb. w Białymstoku odbędą się w 3 aukcje 
na wełnę krajową. Aukcje te organizuje 
Centrala Bazarów Przemysłu Ludowego. 

TEATR I! MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE 

— Dziś, dnią 2 października po połud- 
nim inieresująca sztuka Jerzego Kossowskie 
80 „Tekła* w premierowej obsadzie. Będzie 
to ostatnia sposobność dla tych wszystkich, 
którzy nie mieli okazji ujrzenia tej cieka- 
wej sztuki. Początek przedstawienia o godz. 
4 po poł. Ceny popularne. 

— Wieczorem o godz. 20 pumktuałnie po- 
teżny dramat Stanisława Wyspiańskiego 
»Wyzwołenie* w nowej inscenizacji dyr. 
Kielanowskiego. Obsadę aktorską tworzy ca- 
ły zespół artystyczny teatru. Orkiestra pod 
dyr. Kazimierza Skindera. 

— Przedstawienie w Teatrze Miejskim na 

cele Komitetu Pomocy Rodakom z za Olzy. 
Dyrekcja Teatru Miejskiego na. Pohulance 
ofiarowuje na cele Komitetu Pomocy Roda- 

kom z za Olzy dochód z przedstawienia w 

czwartek dnia 6 bm. Wieczór ten wypełni 
wWyzwolenie* Stanisława  Wispiańskiego. 

Będzie to dla społeczeństwa wileńskiego spo 
sobność do tłumnego zamanifestowania swo 
jej łączności duchowej z rodakami т та 

Olzy. : 

TESTE MITYCZNY „I UTNIAŚ. 
— Występy Janiny Kułczyckiej. Dziś a 

godz. 4 m. 15 grana będzie po cenach zni- 
żenych słynna operetka Abrahama „Bał w 
Savoy'u* w świetnym wykonaniu z Kulezy- 
cką, Grey, Dembowskim, . Szczawińskim į 
Wyrwicz Wichrowskim w rolach głównych. 

— Dziś o godz. 8.15 wiecz. ukaże się naj- 
bardziej atrakcyjne widowisko „ Wesoła 
wdėwka“ Lehara w obsadzie premierowej z 
J Kufczycką w roli tytułowej. Akt III uroz- 
maicają efektowne balety i ewolucje, 

SALA B. KONSERWATORIUM. 
Dziś, w niedzielę pożegnalny występ „Re 

wii Warszawskiej" z udziałem ulubieńców 
publiczności: Rożyńskiej, Wawy, Zdanowi- 
cza, Hannsza i duetu Mortieff, 

Dziś 3 przedstawienia, o godz. 5, 7.16 
1 9.30. 

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach. Winda osobowa     

4 mniejsze: Snów, Horodziej, Siniawka i Za. 
ostrowicze. Z powiatu wywozi się masowo 

produkty rolnicze, trzodę chłewną i bydło, 

— W ramach XV Tygodnia LOPP odbył 
się w Nieświeżu przy udziale wojska miej. 

scowego garnizonu pokaz napadu i obrony 
przeciwlotniczo - gazowej. 

— 2 października rb. o godz. 12 odbędzie 

się w Nieświeżu na boisku sportowym 
„Dzień Konia" o bardzo obszernym progra- 
mie. Podczas imprezy Przygrywać będzie 

orkiestra wojskowa. Wśród uczestników kon 

kursu rozdanych będzie ponad 30 nagród   pieniężnych. 
Poprzecnał sobie żyły naurzycel z Mior 

W mieszkaniu przy ul. W. Pohularka 
usilowal wczoraj pozbawiė się życia przy 

„byly do Wilna z Mior nauczyciel Eliasz 
| Jufkiewicz, karaim. 

Znaleziono go w pokoju we krwi, Żyły 

na rękach miał przecięte brzytwą. 

Wezwane pogołowie przewiozio go 
w sianie bardzo ciężkim do szpifala Św. 
Jakuba. Przyczyny zamachu samobójcze 
go na razie nie stwierdzono, te] 

    

Społeczny z Brześcia n. Bugiem zajął na 
konkursie teatrów ludowych z całej Polski 
w sierpniu. rb. drugie-miejsce grając z dużym 
powodzeniem w Operze Warszawskiej i na 
Starym Rynku w Warszawie. Kierownik te- 
atru por. Jan Wiśniewski. Duże powodzenie 
w całej Polscel Pierwszorzędna atrakcja wi 
dowiskowa! Ceny wstępu na Targi — nor- 
malne. Zwiedzajcie Targi. Zamknięcie nie- 
odwotalnie o gedzinie 22-ej dnia 2-go paź- 
dziernika 1938 r. 

EET 

D>iś „D”óeń Konia" 
W. dniu 2 bm. obchodzony będzie w Wil 

nie „Dzień konia*, О godz. 12 na rynku 
Kalwaryjskim 1 przyległym placu koszaro- 
wym odbędą się zawody rolników, krakusów 

i właścicieli dorożek. Program składa się 
z następujących punktów: 1) konkurs hip- 
piczny dla osób cywilnych i wojskowych 
(premiowany), 2) pokaz zaprzęgów wojsko- 
wych, 3) konkurs zaprzęgów cywilnych, 
4) konkurs dorożek konnych (premiowany), 
5) konkurs kucia koni przez kowali cywil- 
nych. Zapisy będą przyjmowane do 2 bm. 
w dowództwie pułku artylerii przy rynku 
Kalwary jskim, Zapisy oraz wstęp widzów 

i uczestników — bezpłatnie. Dojazd zaprzę- 
gów z miasta ul. Rybaki, Derewnicką i Za- 
niemeńską. Na premie przeznaczono około 
1000 zł nagród oraz wiele nagród honoro- 
wych i dyplomów, 

Przed rozpoczęciem imprezy . odbędzie 
się o godz. 10 pochód propagandowy, który 
wyruszy z rynku Kalwaryjskiego. Udział 
w pochodzie uczestników obowiązkowy. 

Miadomości radiowi 
MIN. ŚWIĘTOSŁAWSKI 

DO MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ. 
W związku z rozpoczynającym się dnia 

1 października szkolnym rokiem akademic- 
kim p. Minister WR i OP prof. Wojciech 
Świętosławski wygłosi w niedzielę dnia 2 b. 
m. o godz. 17.30 przemówienie do młodzieży 
akademickiej. 

Kraków, ul. Pierackieqo 14 
przyjmują wpisy na nowy rok szkolny 
1938/39 Kursy przygotowują na lekcjach 
zbiorowych w Krakowie oraz w drodze 
korespondencji, za pomocą zupełnie nowo 
opracowanych skryptów, programów i m'e- 

sięcznych tematów do: 
1) egzaminu doprzałości gimnazjum sta- 

rego typu (roczny kurs maturyczny 
do czerwca 1939 r. oraz półroczny kurs 
maturyczny repetytoryjny do marca 
1939 г.); у 
egzaminu ukończenia gimnazjum ogól- 
nokształeącego: 
z zakresu I i II klasy gimn nowego 
ustro ju; 

4) egzaminu z 7 klas szkoły powszechnej. 
Uwaga: Uczniow'e kursów koresponden- 

cyjnych otrzymują co miesiąc. oprócz całko. 
witego materiału naukowego, tematy z sześ- 
ciu głównych przedmiotów do opracowania. 
Nadto obowiązkowe egzaminy badają 3 razy 
w ciągu roku szkolnego postępy uczniów. 

Wykładają tylko wybitne siły fachowe, 

RERUEECBEYM TREMĘ 

2) 

3) 

Pomimo zamłknięcia Targów Północnych 
Wystawa Higieniczna Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych 1 Ubezpieczalni w Wilnie bę- 
dzie jeszcze otwarta do dnia 16 październi. 
ka rb. Od dnia 2 października wstęp na wy 
rr СЯ R r 

Śpiewak, 
    

Mimo, że oficjalnie nie podano tego do 
wiadomości publicznej odwieczną pantoflo- 
wą pocztą dowiedzieli się bardzo liczni, że 

jednym z tych, którzy mieli piątkę numeru, 

na który padł milion — jest pan Zdzisław 

Pręgowski. Słuchacz architektury Iwowskiej 

i to bardzo uzdolniony, równocześnie śpie- 

.ak — tenor, obdarzony przepięknym gło- 
sem, uczeń Adama Didura, a zarazem współ 
właściciel kolektury tej właśnie, gdzie padł 
milion — przedstawia p. Pręgowski typ no- 
woczesnego, energicznego młodzieńca.     

RADIO 
NIEDZIELA, dnia 2 października 1938 r. 

7.15 Pieśń poranna: „Bogarodzica”. 7.20 
« Orkiestra Reprezentacyjna Policji Państwo. 
wej. 8.00 Dziennik poranny. 8.15 Audyeja 
dla wsi. 8.45 Program na dzisiaj. 8.50 Wia- 
domości rolnicze. Transmisja do Baranowiez 
9.00 Pieśni połskie w wykonaniu Wandy Ka- 
lenkiewiczowej. Transmisja do Baranowicz. 
9.15 Regionalna transmisja z Zaleszczyk, 
1145 Nasz program muzyczny w sezonie 
jesienno - zimowym omówi Edmunt Rudnic- 
ki, kierownik Wydziału Muzycznego P. R. 
11.57 Sygnał czasu i hejnał. 12.03 Koncert 
symfoniczny. 13.00 W świetle rampy. 13.10 
Muzyka obiadowa. 14.10 Transmisja z Kon- 
gresu Dziecka. 14.30 Muzyka. 14.40 W świe- 
cie przyrody: „Pies — przyjaciel człowieka” 

pogadanka Władysława Wysockiego. 
14.50 Rok w pieśni łudowej. „Pieśni jesien- 
ne" — audycja słowno - muzyczna z udzia- 
łem Chóru „Harmonia* w opracowaniu Ge- 
nadiusza Cytowicza. Transmisja do Barano- 
wicz. 15.15 Echa przeszłości: „Poseł Tenecki 
na Zamku Trockim* — pogadanka Marii 
Aleksandrowiczowej. 15.25 Audycja dla wsi, 
15.45 Winobranie — reportaż. 1555 Powsze- 
chny Teatr Wyobraźni: „Gdy miał trzydzies 
ści lat" — słuchowisko z życia Henryka 
Sienkiewicza. 16.35 Utwory , fortepianowe 
(recital). 17.00 Transmisja z Kielc z uroczy- 
stości odsłonięcia pomnika Czynu Legionów, 
17.30 Przemówienie Ministra WR i OP prof. 
Wojciecha Świętosławskiego do młodzieży 
akademickiej. 17.40 Podwieczorek przy mi- 
krofonie. W' przerwie: Chwila Biura Stu. 
diów. 19.15 „Henryk Sienkiewicz” szkie lite- 
racki. 19.30 „Dawniej lepiej bywało” — wie- 
czorynka w wykonaniu zespołu „Kaskada“, 
tekst Edwarda Ciukszy. 19.55 Wileńskie wia 
domości sportowe. 20.00 „Damy i huzary* 
— opera komiczna. W przerwie: Przegląd 
polityczny i dziennik wieczorny. W drugiej 
przerwie: Wiadomości sportowe (udział bie- 

rze Wilno). 23.10 Ostatnie wiadomości 

PONIEDZIAŁEK, dn. 3 października 1938 r. 

6.57 Pieśń poranna. 7.00 Dziennik poran- 
ny. 7.15 Muzyka x płyt. 7.45 Gimnastyka. 
8.00 Audvcja dla szkół. 8.10 Prosram na 
dzisiaj. 8.15 Muzyka popularna. 8.45 Audy- 
cja dla najmłodszych w opracowaniu Anny 
Bujwidówny. 9.00 Przerwa. 11.00 Transmisja 
ze szkoły powszechnej w Warszawie. 11.45 

Grają orkiestry wojskowe, 11.57 Sygnał cza- 

su i hejnał. 12.03 Audycja południowa. 13.00 

Pogadanka dła kupców i rzemieślników. 

13.30 „Moniuszko“ — audycja muzyczna dla 

gimnazjów. 14.00 Przerwa. 15.00 Słnchowis-   

  

  
wystawa H gieniczra trwać 

jeszcze 2 tygodnie 

architekt, milioner... ё 
Wszechstronny uśmiech losu ` 

ko dla młodzieży pt. „Ania przybywa na 
| Zielone Wzgórze" (cz. I). 15.30 Muzyka о- 

biadowa. 16.00 Wiadomości gospodarcze. 
16.15 Kronika naukowa „Biolocia“. 16.30 
Recital wiolonczelowy. 17.10 Litwa współ- 
czesna — reportaż. 17.25 Najpiekniejsze a 
zapomniane pieśni Władysława Żeleńskiego 
w wykonaniu Wandy Hendrich. 18.00 Wiłeń- 
skie wiadomości sportowe. 18.05 Gza Fritz 
Kreisler — sknzypce. 18.29 Z naszego kraju: 
„Sużany — miastgczko w stanie utaienia“ 
—pogadanka Jana Panasewicza. 18.30 Or- 
kiestra Rozgtošni Lwowskiej (koncert). 18.45 
Pogadanka aktualma. 19.00 Audycja żołnier- 
ska. 19.30 Koncert rozrywkowy. 20.00 Audy- 
cja bułgarska z okazji 20-lecia wstąpienia 
na tron Borysa Króla Bułgarii. 20.40 Dzien- 
nik wieczorny i komunikaty. 21.00 Koncert 
Chóru Katedralnego. 21.45 Nowości poetyc- 
kie. 22.00 Skrzymka ogólna — prowadzi Ta- 
deusz Łopałewski. 22.10 Koncert Orkiestry 
Rozgłośni Wileńskiej pod dyr. Władysława 
Szczepańskiego. 23.00 Ostatnie wiadomości 
dziennika wieczornego i komunikaty. 

będzie 

stawę będzie bezpłatny, również bezpłatny 
wstęp na filmy z zakresu ubezpieczeń spo- 
łecznych i bezpieczeństwa pracy, wyświetla 
ne na Wystawie Higienicznej. 

' 

Odnajdujemy go w kolekturze w Galerii 
Mariańskiej i pytamy o szczegóły. 

— Piątkę, na którą wygrałem zatrzyma= 
łem rozmyślnie. Jakieś, że tak powiem, 
szczęście prześladuje moją kolekturę od 
dłuższego czasu, musiałem i ja spróbować 
szczęścia. Dopisało mi, a pieniądze już zain. 
kasowałem. 

— (o pan zamierza na przyszłość, 
— Rozwinąć kolekturę, której tyle zaw- dzięczam i uczyć się. Mnszę skończyć archi- tekturę, ale muszę też zostać śpiewakiem, 

Mistrz Didu> i znany mecenas śpiewu prof. Jan Rasp, którzy od lat miną się zajmują, rokują mi wielkie nadzieje, jeżeli będę pra- cował. Nie zawiodę ich. 
— A publicznie teraz pan nie śpiewa? 
— Śpiewałem już pod pseudonimem Zdzi 

sław Alba, Krytyka była nadzwyczaj przy- 
chyłna. Znają mnie też radiosłuchacze. Zre- 
sztą niedługo mam mieć koncert na fali o- 
gėlnopolskiej. 

— Żeby się panu tak ndalo, jak z mili- 
onem. 

7 — Daj Boże. Ale swoją drogą mam już 
dla siebie parę losów do 43-ej Loterii, wiece ję 19-go października. Może uda zaczyna się 19-go paźd choć mniej. się i teraz. Jeśli nie milion, to   Szczęścia nie należy zaniedbywać. Žo 

     



Fala b. IKONSERWATORIURA (Końska 1) 
Dziś początek o g.5, 7.15 i 930 Rewii Warszawskiej 

„ Ńieodwołalnie pożegnalny występ 
a 

Rewelacyjny proram „PT REJMNMUJ Wiimo 
Udział blorą: Rożyńska. Wawa, Zdanowicz, Hanusz i duet Mortieff, Kasa czynna od g. 3 

    Nasz następny program 
Najsłynniejsza para ekranu 

JEANETTE 
      
     

    Nelson Eddy 
w. najpiękniejszym 

najnowszym filmie 

Złotowłosa 
Początek śeansów o godz. 4 2Z=© fe 

     
Dziś ostatni dzień. 

Profesor WILCZYUR 
H NASTĘPNY PROGRAM: 

Jeannette Macdonald r Molson Eddy w filmle „ZŁÓTÓWŁOSA” 

CASINO | Początek o godz. 2-ej Nieodwołalnie osiatni dzień 

Marnotrawna córka 
Jutro premiera. Wspaniały film „, Lolcajg Haśmie I”eczmi ** 

W rolach głównych ANNABELLA i wiliam Powe:l 

  

„KURIER” (45887 

Obwieszczenie 
© ŁIGYTACJI RUCHOMOŚCI 

3 Urząd Skarbowy w Wilnie na mocy $ 
83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
25. VI. 1932 r. o postępowaniu egzekucyj- 
nym władz skarbowych (Dz. U. R. P. Nr 62, 
poz. 580) podaje do wiadomości, że dnia 7 
października 1938 r. o godzinie 10 w sali 
licytacyjnej w Wilnie przy uł. Niemieckiej 
22, odbędzie się sprzedaż z- licytacji 193 krze 
seł używanych, oszacowanych na 579 zł na 
pokrycie zaległości podatkowych Lejby Ber- 
gera. 

Przeznaczone do' sprzedaży ruchomości 
oglądać można dnia 7. bm. 1938 r. od godz. 

9 do 10 w miejscu sprzedaży. 
(—) Mgr. H. Szutowicz 

Naczelnik Urzędu 
  

Obwieszczenie 
O LICYTACJI 

W myśl 8 83 rozporządzenia Rady Mini- 

strów z dnia 25, VI. 1932 r. o postępowa- 
niu egzekucyjnym władz skarbowych (Dz. 
U. R.P. Nr. 62, poz. 580), Urząd Skarbowy 
w Nowogródku podaje do ogólnej wiadomo- 
ści, że dnią 14 października 1938 r. o godz. 
12 w lokalu w maj. Boracin, gm. Nowogró- 
dek celem uregulowania zaległych należności 
na rzecz Urzędu Skarbowego w Nowogród- 
ku i Zarządu Gminnego w Nowogródku — 
u zobowiązanego Tukałło Mieczysława odbę 
dzie się sprzedaż z licytacji 4000 pudów ko- 
niczyny suchej, tegorocznej za cenę szacun- 
kową zł 3.200. Zajęte przedmioty można og- 
1ądać dnia 14 października 1938 r. od godz. 
8 do 12 w lokalu na miejscu licytacji. 

Naczelnik Urzędu 
(-] K. Werman 

  

Oatoszenie 
Zarząd Konkursowy Masy Upadłościo- 

wej „Woropajewskie Zakłady Przemysłowe 
Sp.Aike.* na zasadzie art. 513 Ust. Post. 
Handl. zawiadamia wierzycieli upadłej fir- 
my „Woropajewskie Zakłady Przemysłowe 

Sp. Akc.“ że w dniu 10 października 1938 r. 
© godz. 20 odbędzie się ogólne zebranie wie- 
rzycieli w gmachu Sądu Okręgowego w Wil- 
nie, ul. Mickiewicza 36, pokój Nr 26 (poko- 
je adwokackie) z następującym porządkiem 
dziennym: 

1) Sprawozdanie Zarządu. 

2) Wyznaczenie wynagrodzenia Zarządu. 
3) Zatwierdzenie projektu podziału. 
4) Wniosek co do kwalifikacji upadłości. 
Zarząd Konkursowy Masy Upadłościowej 
„Woropajewskie Zakłady Przem. S. A.* 

w Wilnie, 
  

Dziś początek o godz. 2-ej. Niebywałe powodzenie 

HELIOS | przygody Tomka Sawyera 
W roli gł. fenomenalny Tommy Kelly. Film w kolorach naturalnych. 

Już wkrótce ujrzymy arcydzieło odznactone 4-ma złotymi medaiami 

irena Dunne i Gary Grad 5. 

LUX | 

w wspaniałym filmie reży- 

serii Ernesta Lubitsha pt. 

  

Czy kobieta może kochać jednocześnie dwuch mężczyzn? Odpowie na to 

Marlena DIETRICH or Herbert Marschal 

„ESKAPADA“ 
Chrześcijańskie kino Prześliczny film polski, który wzruszy i rozśmieszy do łez 

SWIATOWID | Królowa przedmieścia 
W rolach głównych: Grossówna, Żabczyński, Sielański, Kondrat, Orwid i inni 

Kapitalne efekty komediowe. Mocne sceny dramatyczne. Piękna muzyke. Melod. piosenki 

Uprasza się o przybywanie na początki s.: 5—7—9, w niedzielę i święta od godz. 1.ej 

Kino BHARS | Dziś dwa filmy w jednym programie. 
RCM W roli głównej 

1) Wielki film kryminał- aa w PUŁAPCE Joha Bsrymore 
2) Ken Maynard  SpzapjecmrśeHmi wrogowie 
w najnowszym tilmie 

  

  

Król w swoim naj- 
tenorów B en i am i na G i g i i lepszym filmie 

Dla Ciebie Mario (u ki) 
Nadprogram: dodatki. Początek seansów codziennie o godz. 16-ej 

OGNISK DZIŚ, Najpiękniejszy romans najpiękniejszej pary filmowej 

OGNISKO | Luizy Rainer i Williama Powella to słynny film 

„BS AS MAFR ABBA“ 
Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. Pocz. seans. 0 4-ej, w niedz. i św. o 2-ej. 

KINO 
Rodziny Kolejowej 

ZNICZ 
Wiwulskiego 2 

KAAAAAAAAAAAAŁAAAAAAAAAAAAAAAAAAADADABAĄ BE 

i Kino-Teatr „PAN” 
w Baranowiczach 

Dziś wspaniały polski film osnuty na 
ski. Walka dzikich hord z kolon'stami tle powieści Marii Rodziewiczówny pt. 

Diebly Dzikiego Żathodi : | 3 « BF e2 ZO S>: 
W rolach głównych: Harry Carey, Ė Udzeet biorą najiepsze aitystyczne i 

= 

AA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

Kino „APOLLO“ 
w Baranowlczach i 

Dziś najpotężniejszy fim amerykań- 

Hoot Gileson i inni filmowe sily kinematografii polskiej 

PYTYWYYYYYYYYYYYYYVYTYYYTYVYYYYYYYYYWYVYW | *FYVYVYYYYVYVYVYTYYVYTYVYYVYVYTYYVYVYYVYYVY 

      
REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

  
Oddziały: Nowogródek, Bazyliańska 35, tel. 169; 

Cud techniki nowoczesnej 

  

GRUŹLICA 
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, uporezywego mę- 

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

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

poczucie chorego. Sprzedają apteki. 

Drzewka i krzewy 
owocowe 

z pierwszorzędnych szkėlek 
miejscowych, 

flance bvlin i krzewy 
ozdobne, lep sadowniczy 
Opaski do lepu i wszelkie środki do 
walki ze szkodnikami sadów poleca 

WILEŃS I SPÓŁDZIELCZY 
SYNDYKAT ROLNICZY 

Wilno, Zawalna 9, telefon 323 

PLUSKWY 
tępimy bezpowrotnie pod gwarancją 

ZAKLAD DEZYNFEKCYJNY 

„Fumigatore Cimex“ 
Wilno, Jagiellońska 16, tel. 22-77 

        

    

        
Wileńska Spółka Odzieżowa 

firma chrześcijańska 
Wilno, Wielka 30, tel. 29-05 

Poleca ubrania męskie, damskie i szkolne 
Ceny niskie 

  

ALAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAS 

LEKARZE 
VVYVYYYVYVYVYVYTYTYVYVYYVYTI 

DR MED, JANINA 

Piotrowicz Jurczenkowa 
ordynator szpitalą Sawicz. 

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

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

    

DR. MED. 

L. Choiemowa2 
Choroby skórne, weneryczne i kobiece 

przyjmuje 3—5. 

Zawalna 22, tel. 3-83. 
  

DOKTOR MEL. 

J. Anforowicz-Szczepanowa 
choroby skórne, weneryczne, kol iece. 
Przyjmuje w go_-. 8—9, 12 —1 i 4—7. 

Zamkowa 3 m. 9. 

  

DOKTOR MED. 

Zygmunt. Kucdrewicz 
choroby wenery -zne, skórne  moczoplciowe 
ui. Zamkowa 15, tel. 19-60. Przyjmuje w godz. 

od 8—1 i od 3- 2 
  

Browning „Wesko“ kal. 6 mm. — jest uzna- 
ny przez znawców za najlepszy. Zabezpie- 

cza od mimowolnego strzału. System belgij- 
ski, pięknie niklowany. Repetuje się przed 

strzałem, automatycznie wyrzuca gilzy. Huk 

kolosalny. Wykonanie luksusowe. Rękojeści 
wykładane masą bakelitową. Gwarancja fa- 
bryczna na 8 lat. Idealna obrona przed na- 
padem i kradzieżą. Cena wraz z futerałem 
zł. 5.95 2 sztuki 11.50. Setka naboi system 

*'„Flobert* zł 3.65. Pozwolenie niepotrzebne. 

Wysyłamy na listowne zamówienie. 
Adres: „Komercja, Warszawa, Dzie!na 

49/38 kw. 

  

Ž [-] EL 

ła całe pi 

życie ^& 
starczy zakupiona u nas nowoczesna maszy- 
na do szycia, haftu, endlowania, mereżko- 

wania, cerowania z wielolelnią gwarancją 
za Zł 150 — gotówką lub na dogodne spła- 

ty. Żądajcie cenniki darmo! 
Polski Dom Handlowy KRISCHER 

Kraków, Zwierzyniecka 6. Wydz. 13. 

BEDE: 

Kupujemy każdą ilość tegorocznego 
MIODU, dojrzałych S$ ERÓ W 
litewskich i GRZYBOW suszon. 

  

      

  

Płacimy najwyższe ceny 

Spółka Chrześcijańska 

„EKONOMIA” 
Baranowicze, ul. Szeptyckiego 50 

telefon 97 

WDRED GIO ZD ODBC GPD DECO CDP 

LIDZKIE 
MIESZKANIE 2-pokojowe z kuchnią 

wraz ze sklepem do wynajęcia З Lidzie przy 
ul. Kasztanowej Nr 40. Dowiedzieć się: „Bar 
Ziemiański” Lida, Suwalska 5. 

CENA PRENUMERATY 

  
    CENY OGŁOSZEŃ: 

DOKTOR 

Blumowicz 
choroby weneryczne skórne i mo'zopłeiove 
ul. Wielka 21, tel. 921. Przyjmuje od godz. 

9—13 i 3—8, 

Dr BUCH 
akuszeria i choroby kobiece 

powrócił 

Przyjmuje: 11—1 i 4—%. 

Niemiecka 35, tel. 8-64, 

  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAA, 

ARUSZERKI 
TWYVYYYYYYVVVYV' 'YYVYYVYYYVYYVY 

AKUSZERKA 

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

AAŁAŁ 

  

  

— ul. Jakuba Jasińskieguy l a—3%. róg ul. 
3-g. Maja obok Sądu. 

AKUSZERKA 

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

AKUSZERKA 
M. Brzezina 

masaż leczniczy i elekiryzacja UI. 
ka Nr..27 (Zwierzyniec). 

Grodz- 

AALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAS 

Nauka i Wychowanie 
TYTYVYYYVYVYYYYYVYYYYYYTVY' rv 

KURSY KREŚLI TECHNICZNYCH inż. 
H, Gajewskiego, prywatne, roczne, korespon- 
dencyjne. Warszawa 22, Przemyska 11-a. — 
Wydziały: maszynowy, budowlany, mierni- 
czo-drogowy. Opłata 15 zł. miesięcznie. — 
Programy wysyłamy bezpłatnie. 

  

  

STUDENT U. S. B. udziela korepjetycyj 
w zakresie gimnazjum n. typu, wszystkie 
przedmioty, języki: niemiecki, francuski 1 
łacina. W zakresie liceum języki: łacina, gre 

ka i niemiecki. Zgłoszenia od 14 do 17 co- 
dziennie. Wilno, ul. Połocka 3 m. 10. 

  

  
  

„Armold Fibiger““ 
niech każdy pamięła. Przez 
lat 60 w służbie klienta — 

Kalisz, Szopena 9. 
Jedyna polska fabryka forte- 
pianów i pianin dopuszczo- 
na do udziału w Światowej 
Wystawie w Nowym—Yorku 
Przedstawiciel H. ABELOW, 
— Wilno, ul. Niemiecka 22. 

  

Skład Pianin 

AAAKAŁAAAA AG AA AŻ AAA AŁAŁAAAAADAAAAA A A ŁAAAA 

Kupno isprzedaż 
TEYYVYTYYY""V""yv"v" rovwwyv: 

ZAMIENIĘ majątek na Litwie, dobrze 
zagospodarowany, bez długu, na dom w 
Wilnie. Zgłaszać się: Warszawa, ul. Śnia lec- 

kich Nr 11 m. 8, p. Gundelach dłą Wł. S. 

    

MASZYNĘ do pisania (portable) używaną 

kupię — oferty składać do Administracji 

Kuriera Wileńskiego pod „Maszyna“. 

  

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

  

DOM drewniany w Wilnie przy ul. Chełm- 
skiej na własnej ziemi z ogródkem owoco- 
wym i studnią z powodu wyjazdu sprzedam 
bez pośrednika. O warunkach u właściciela 
w Wilnie, uł. Mętna Nr 7: 

  

Z POWODU wyjazdu sprzedam okazyjnie 
samochód marki „Fiat 520* kareta b. tanio 

ul. Niedźwiedzia 21—1, tel. 3-09. 

  

DOM DREWNIANY do sprzedania za zł. 
10.000. Adres w Redakcji. 

MOTOR „ATLANTA“ Na gaz ssany 16/18 
k. m. prawie nowy z piecami na węgiel i 
drzewo sprzedam tanio, Wilno, ul. Poznań- 
ska 2 m. 2, St. Stoberski. 

    

PIANINA - FORTEPIANY okazyjne, słyn 
„Blūthner“, Sch.6der“, „;Bec- 

i in. Sprzedaje tanio i na raty N. Kre- 
mer ul. Niemiecka 19 (wejście w bramie). 

DOMY, majątki, ośrodki, lasy itp. do 
sprzedania 1 nabycia. Z„łoszenia ul. Mic- 
kiewicza 35 m. 37. Tel. 29-01. 

  

MIESZKANIA nowoczesne w Domu Spół- 
dzielczym do sprzedania — ul. Mostowa 3 a. 

  

MIESZKANIE: 4-pokojowe, luksusowe e 
wszelkimi wygodami, suche i ciepłe — do 
wynajęcia. Ul. Toma:.a Zana 15d. Dowie- 
dzieć się na miejscu lub ul. Fabryczna 3, 
Perewozski. 

AAAAALAAALAAAAAAAAAAAAAAA, 

PRACA 
Vv wY""""TYYYVYTYYVYTYVYYYYY 

AGENTOW(KI) zdolnych, wymownych 
na najlepszych warunkach poszukuje Poiski 
Zakład Portretowy „PATRIA" Kielce, skrz. 
pocztowa 291. 

      

AGENTÓW chrześcijan do sprzedaży nas 
rzędzi rolniczych po wsiach poszukuje „Żni« 
wo' Lwów, Kuszewicza. 

—› 

CHRZEŚCIJAŃSKA firma poszukuje agen- 

tów do sprzedaży narzędzi domowo-rolni- 

czych po wsiach. Wysoki zarobek zapew: 

niony. Zgłoszenia: Lwów 23, skrytka 5. 
—————7--— 

MIERNICZY do pomocy w pracach sca- 
leniowych potrzebny. Zgłoszenia na piśmie 
do Administracji „Kuriera Wileńskiego" pod 
„Wyjazd na wieś 

  

  

B. NAUCZYCIEL, 33 lat, obyw. polski, 
języki, sportowiec, bez nałogów, zdrów, pra- 
cowity i uczciwy obejmie jąkąkolwiek pra- 
cę. Pisać: p. Warszawa, ul. Wspólna 2—12, 
A. Wiśniewski. 

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. 

NAJWYŻSZEJ jakości drzewka oraz 

krzewy owocowe na sezon jesienny polezają 
Zakłady Ogrodnicze W. SMOLEŃSKI w 
Kluszczanach, poczta Kluszczany, woj. wi- 
leńskie. Cenniki na żądanie bezpłatnie. 
  

Centrala Zaopatrzeń Ogrodriczych 
wł. J. i J. KRYWKO 

Wilno, ul. Zawalna 28 m. 4, tel. 21-48, 
poleca drzewka i krzewy owocowe. 
  

KRAWIEC DAMSKI W. Trypucki, były 
pracownik firmy Hersego. Wykonuje wed- 
ług najnowszych modeli płaszcze, futra, ko- 
stiumy i robotę kuśnierską. Wilno, ul. Wiel- 

ka Nr 3 m. 7. 
i a оаа 

INTELIGENT, lat 33, języki, nieukończo- 
ne uniwersytęckie wykształcenie, zdrów, bez 
nałogów, miły i przystojny, samotny, chciał- 

by poznać rodzinę lub Panią, która dałaby 
mu pracę. Pisać: p. Warszawa, ul. Wspól- 
na 2 m. 12, A, Wiśniewski 
w 

NOWOOTWARTA BIBLIOTEKA Teresy 
Łopuszyńskiej — Wilno, ul. Śniadeckich 3 
(róg Mostowej). Beletrystyka w języku pel- 
sk.m i francuskim Książki dla dzieci i mło« 
dzieży. Nowości powieściowe. 

  

  

Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr.. w tekście 60 gr., za tekstem 

30 gr, drobne 10 gr za wyraz, Najinniesze ogłoszenie drobne liczymy za 10 stów. Wyrazy 
Konto P.K.O. 700.312, Konto rozrach. 1, Wilno 1 

Centrala. Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4 

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

Administracja: tel. 99—czynna od godz. 9,30—15,30 

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

Ułańska 11; Brześć n/B., ul. Pierackiego 19, 
tel. 224; Pińsk, Dominikańska 40. 

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

  

      
Wydawnictwo „Kurjer Wileński" Sp. Z o. 0. 

Lida, ul. Zamkowa 4/7, tel. 73; Baranowicze, | 

Druk. „Znicz*, Wilno, ul. BIS 

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 

PRON   

Bandurskiego 4, 

a 
p BBLOTĘ, 

       

    

  

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

Ze R koca nie przyjmujemy 
i łoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko od Administracji. Kronika 

A ko knisa ai = z, wiersz jednoszpaltowy. DO tych cen dolicza się za ogłosze- 

nia cyfrowe tabelaryczne 500/g. 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. 

tłustym drukiem liczymy podwójnie. 
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