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Największa 
zdobycz 

Minął już okres uniesień i niepo- 
Kojów, prasa już nie przewiduje, lecz 
ocenia. Jest to nasz wielki triumf, że 
ocena mogła być podjęta właściwie 

po dwu zaledwie dniach decydującej 
rozgrywki. Jest to wielka zdobycz, 
że możemy mierzyć tylko plusy. Więc 
ien olbrzymi płus zobywatelizowania 

dwustu tysięcy wiernych synów Pol- 
ski za Olzą. Więc sukces terytorial- 
ny; więc zdobycz gospodarcza wcale 
poważna; więc doniosłe zwiększerie 
prestiżu Polski na zewnątrz. (Wiemy 

juź, że państwa obce chciały w zatar 
gu między Polską a Czechosłowacją 
pcśredniczyć, w pierwszym rzędzie 
Wielka Brytania — i że od kierowni- 
ków naszej polityki zagranicznej o- 
Irzymali ci amatorzy pośrednictwa 

dumną odpowiedź, iż Polska nie po- 

trzebuje pośredników; istotnie, mieli 

czas na to pośrednictwo przez lat 
dwadzieścia); więc wzmocnienie na 
duchu całej Polonii zagranicznej 

W obszernych wywodach prasa 

polska ocenia wszystkie te zdobycze. 
Ale największa zdobycz leży gdzie in- 
dziej. Żeby ją jednak ocenić, spójrz- 
my na nastroje społeczeństwa w cią- 

gu ubiegłego tak dramatycznego ty- 

godnia. 
Podkreślono już fakt jego całko- 

witej niemal jednomyślności. Ale my 

chcemy podkreślić drugą jeszcze ce- 

chę: gotowość. Była to imponująca 

gotowość do ofiar, bez względu jakie 

by te ofiary być miały. To nie jest 

frazes, a wiecie o tym najlepiej wy 

wszyscy, którzyście się wolny bali. 

Odwaga tego, kto się boi, jest piek- 

niejsza i bardziej wartościowa, niż od 

waga człowieka, który nie zna uczu- 

cia strachu; człowieka typu Kmicica. 

Qtóż u nas bało się wielu, ale niemal 

wszysey byli gotowi 

Byli gotowi do czego? I tu mamy 

akord smutny. Była to gotowość na 

śmierć, na ruinę, była to gotowość do 

poświęceń. Ale ilu było takich, co nie 

wierzyli? Iluż było takich, dla któ- 

rych jutro malowało się w barwach 

czarnych, najczarniejszych? Iluż by- 

ło takich, co szeptali cicho o bolsze- 

wikach, nawet o Litwie, nawet o 

Niemczech. „Zaraz wszyscy rzucą się 

va nas*. A byli i tacy, co mówili, że 

sama Czechosłowacja, doskonale uz- 

brojona, zaopatrzona w sprzęt sowiec 

ł:, posiadająca słynne na cały świat 

wytwórnie broni Skody, jest przeciw- 

nikiem nam równym. Byli tacy, co 

twierdzili, że nie pozwoli nam na za- 

łatwienie sprawy Zaolzia Francja i 

Wielka Brytania. Byli tacy, co mówi- 

[i o Małej Entencie. Nie słyszałem, że 

by był ktoś, kto bał się Guutemali, 

cy. 

I jest to zrozumiałe. Od roku 

1534 traciliśmy obszar po obszarze. 

Mimo Beresteczka, Chocima, Wied- 

nia — wciąż się kurczylišmy. Po Lo- 

Dubinką byl odwrėt, po Ra- 

ciejewice, po rocku 

resztkami Napo 

ju nad 

cłewicach — Ma 

1812 odwrót wraz Z 

leona, po Olszynce Grochowskiej = 

Ostrołęka. Przeżyliśmy rok 1 „k 

. 1793, 1795, 1831, 1846, 1848, 1803, 

1905. Czujemy dotąd tę potworną E 

zę roku 1920, gdy' belszewicy stali u 

wrót Warszawy. Pamiętamy z jakim 

trudem  wywalczyliśmy niepodleg- 

łość, podczas gdy właśnie Czechosło- 

wację sklejono pracowicie ze wszyśt- 

Lich kawałków. z jakich skleić ja 

było można. Wychowywaliśmy się 

na wspominkach o kięskach, a rados 

ne obchody narodowe, takie jak го- 

cznicę Trzeciego Maja obchodziliśmy 
jak stypę, na której wspomina <ię 

wszystkie piękne zalety charakteru 

drogiego nam zmarłego. Nie mogło 

to pozostać bez śladu. Mieliśmy msło 
wiary w zwycięstwo i przyszłość mi- 
mo, że jesteśmv wielkim narodem. 

I ta obawa przed jutrem występowa- 

  

Wojska polskie triumfalnie wkroczyły | 

do Trzyńca i Jabłonkowa 
Dowódca grupy operacyjnej złożył hołd zasłudze Matki - Polki 

CIESZYN, (Pat). /W wykonaniu 

przygotowanego planu wojska pols- 
kie wczoraj przekroczyły w dwuch 

miejscach granice dzielące dotychczas 
Śląsk Cieszyński na dwie części i za- 
jęły niemal eałą połać Cieszyńskiego 

z Trzyńcem i Jabłonkowem. 
Ludność obu tych miast już przez 

cały dzień przedwczorajszy / oczeki- 
wała z niecierpliwością nadejścia 
wojsk polskich. 

_ Wczoraj od rana od wczesnych 
podzin ludność całego obszaru czyni- 
ła gorączkowe przygotowania do god 
vego powitania armii. Wzdłuż szos 
i dróg pobudowano 

LICZNE BRAMY TRIUMFALNE 

i porozwieszano transparenty z ha- 
słami. 
*W Trzyńcu i Jabłonkowie miesz- 

kańcy od rana samorzutnie rozpo- 

częli 

Po dmiach 

ZAMAZYWANIE CZESKICH 

NAPISÓW 

f szyldów. W obu miastach wzdłuż 

ulic, którymi miało wojsko przecho 
dzić utworzyły się gęste szpalery, w 
Ltórych miejsca zajęła dziatwa szkol 

na z naręczami kwiatów i chorągiew 

przyjęcie.   tłumów nieopisany entuzjazm. 

му «РЙоевтайая — 

harcerze, sokoli, liczne grupy śląza- 
ków i górali śląskich w barwnych 
strojach. 

Wojska polskie przekroczyły gra 
nieę o godz. 12 w poł. i ruszyły dwo- 

kowo. . 
| ma kolumnami na Trzyniec i Jabłon- 

kami. Dzieci w strojach ludowych Na ulicy prowedźącćj 

Pod osłoną eskadr lotniczych 
wkroczyły wolska niemieckie do Karisbadu 

KARLSBAD, (PAT). Wczoraj w godzinach przedpołudniowych wkroczyły pod 
osłoną eskadr samolotowych wojska niemieckie od strony Eger przez Falkenau 
1 Ellbogen do Karlsbadu. Ludność miasta wyległa tłumnie na ozdobione flagami 
ze swastyką i zielenią ulice, gotując wkraczającym oddziałom entuzjastyczne 

Na krótko przed godz. 13 zawiadomiono mieszkańców miasta, że kanclerz 
Hitler przybył już przez Graslitz I Heinrichsgruen do Falkenau I znajduje się w dro- 
dze do Karlsbadu. Wiadomość ta wywołała wśród wypełniających ulice miasta   

DO MIASTA TRZYŃCA 

ustawiono wspaniałą bramę tryum« 
falną z napisem „Niech żyje wojsko 
polskie. Witajcie wybawey*. 

Na głównej ulicy, która do wezo- 
raj zwała się ułieą Masaryka, zawie- 

szono tablicę z napisem „Uliea Mar- 
szałka Śmigłego Rydza*. Naprzeciw 
ratusza ustawieno trybunę przybraną 

Kwiatami i flagami. W mieście pano 
wał nastrój radosnego i niecierpliwe- 
go oczekiwania. Przed trybuną sta- 
uęła orkiestra robotników trzyniec- 
kich. Na trybunie powitany żywioło- 
wymi owacjami stansł dowódca gru- 

py operacyjnej ,Śląsk* 
Sk 
"== GEN. BORTNOWSKI, 

gen. Malinowski, komendant główny 
policji państw. gen. Kordian Zamor. 

(Dokończenie na str. 2). \ 

  

zdecydowana akcia 
za przyłączeniem 1.000.000 obywateli czechosłowackich do Węgier 

Szczegóły żądań węgierskich 
BUDAPESZT, (Pat). Węgierska Agencja Telegraficzna komunikuje: 

Po nocie—wiece i rezolucje 
BUDAPESZT, (PAT). Społeczeństwo węgierskie, ufając dotąd w spra- 

  

rząd węgierski w nocie swej, złożonej przez posła węgierskiego w Pradze 

rządowi czeskiemu w dniu 3 b. m. wieczorem, wyraził życzenie, aby per- 

traktacie czesko - węgierskie toczyły się w przyjaznym nastroju. Aby to 

osiągnąć, rząd węgierski wezwał rząd praski do niezwłocznego wyrażenia 

zgody na następujące punkty i do wydania odpowiednich zarządzeń. 

czy Ligi Narodów, ale może byli i ta 

  

1) Zwolnienia wszystkich więźniów politycznych, narodowości wę 

gierskiej. 
2) Natychmiastowego zwolnienia wszystkich żołnierzy narodowości 

węgierskiej, aby mogli powrócić na miejsce swego zamieszkania. 

3) Stworzenia mieszanych oddziałów służby bezpieczeństwa. 

4) Jako symbol przekazania terytoriów, mających być odstąpio- 
nymi Węgrom, objęcia przez wojskia węgierskie dwuch miast, względnie 

dwuch miejscowości położonych poza obeeną granicą. 

Rząd węgierski zaproponował 

NA 6-go PAŹDZIERNIKA 0 GODZ 
ROZPOCZĘCIE PERTRAKTACYJ 

16 w mieście Komarno. Kierownictwo 

delegacji węgierskiej ma objąć minister spraw zagranicznych Kanya. 
a 

łą w ubiegłym tygodniu tu i ówdzie 

bardzo wyraźnie. 

Tym piękniejsza była owa goto- 

wość narodu bez względu na to ce 

aas czeka. Ale dla zmiany tego fatal- 

nego nastawienia psychicznego, dla 
wzbudzenia koniecznego dla nas po- 

czucia własnej mocy — ostatnie zwy- 

cięstwo będzie miało znaczenie ol- 
brzymie. Tym bardziej, że było bez- 

krwawe, że wystarczyła sama zdecy- 
dowana postawa Polski. 

Odnosi się to nie tyle w stosunku 
do Czechosłowacji, ile do Sowietów 
Wiemy, że Sowiety próbowały demon 

strować. Odpowiedź Polski była go- 
dna i pełna poczucia siły. Mimo to 
byli tacy, co bali się jeszcze. Ale So- 
wiety bały się również i bały się wię- 
cej. U nas bali się panikierzy, tam bał 

się rząd i wojsko. Pierwszego i drugie 

zo października 1938 roku runęła os- 

tatecznie legenda „potęgi sowieckiej 
Bo trzeba przecie zdawać sobie spra- 
wę, czym dla Sowietów była Czecho- 

słowacja i jak bardzo Sowiety prze- 
grały i w Czechosłowacji i w opinii 

całego Świata. : 

To co piszę, nie jest bynajmniej 
jakimš cztzym potrząsaniem szabelką 

i przechwalaniem się płaskim a nie- 
mądrym z odniesionego zwycięstwa. 

| Powinniśmy zdawać sobie sprawę z 
naszej siły ale i z naszej słabości. 
Ma..y wyborną armię, ale nasz po- 
tencjał wojenny nie jest na pewno aż 
tak wielki, jakbyśmy tego wszyscy 
chcieli i jak tego wymagają i granice 
nasze rozległe i rozwidlone i zadania, 
jakie przed nami stoją. Stan naszej 
gospodarki wiele pozostawia do ży- 

czenia. Nasze drogi, kóleje, motoryza 
cja, uregulowanie rzek — mamy je- 
szcze szmat roboty, by dogonić sąsia 
dów, choćby tę samą Czechosłowację, 
nie mówiąc o Niemczech. Stopa życio 
wa i kultura wsi, sprawa bezrobocia 
zwłaszcza wśród młodzieży. emigra- 
ja to dalsze za”adnienie olhrzymiei 
wagi. Dotąd Polska jest rozdarta na 
Polskę A i Polske B .i to jest jedno 
z głównych źródeł naszej słabości 
Iednvm słowem zw"eiestwo ostatnie 
Lie przesłania tych wszystkich za- 
gadnień, tych i tylu innych jeszcze 

Które nas czekaja. Ale włośnia. |-r 
i zagadnienia tak, wielkie 

i trudne rozwiezać. naród musi być 
orzygotowany:: 00 własnej wielkości 

musi. mięć — jak mówił Marsmatt 
Śmiały Rydz wiare we własna 

nrzyszłość, A wiarę tę ostatni tydzień 

wzmógł bardzo. R 
I to jest nasza najwieks71 7d0- 

W. Fo”   bycz. 

wiedliwe i równoczesne rozwiązanie spraw czechosłowackich, po zajęciu 

Sudetów i Śląska Zaolzańskiego na moment uległo nastrojowi przygnębie- 

nia, po czym jednak, w ślad za energiczną akcją rządu zjednoczyło się 

w stanowczej i silnej woli rzucenia na szalę wszystkich sił, aby załatwie- 

nie sprawy węgierskiej doprowadzić do szybkiego końca. 

potrafi bronić swych interesów. 

masę,   węgierskiego inna, niż dla innych. 

Z ust mówców na wiecach, z głośników radiowych, padają słowa zde- 

W ciągu dnia wczorajszego ODBYŁO SIĘ NA WĘGRZECH PONAD 

50 WIECÓW, których rezolucje domagają się natychmiastowego przyłą- 

czenia terytoriów węgierskich oraz stworzenia wspólnej granicy  połska- 

węgierskiej. Społeczeństwo węgierskie, tak jak wielokrotnie w ciągu dzie- 
jów, okazało obecnie, że w chwili gdy naród zdany został na własne siły, 

Po dniach wahania dziś społeczeństwo to tworzy zjednoczoną karną 

zdecydowaną na wszystko i zdającą sobie sprawę, że WALCZYĆ BE- 

DZIE NA ŚMIERĆ I ŻYCIE, aby miara sprawiedliwości nie była dla narodu 

cydowane, słowa przestrogi pod adresem Czechosłowacji, że cierpliwość 

narodu węgierskiego jest na wyczerpaniu i że W IMIĘ POKOJU SPRAWA 

WĘGIERSKA POWINNA BYĆ NATYCHMIAST ZAŁATWIONA. 

Węgrzy żądają wspólnej granicy Z Pols' ą 
„Piekielny plam skomumizowamia 

FRusi podkarpacihiej 

BUDAPESZT, (PAT). „Magyarsag” zamieszcza artykuł pt. „Żądamy wspólnej 

granicy polsko-węgierskiej”, w którym pisze m. in.: Praga przez 20 lat nie robiia 

fajemnicy, że jeśli będzie uważała fo za stosowne, odda Ruś Podkarpacką Sowie- 

tom. Rząd czeski pozwalał na prowadzenie tam propagandy komunistycznej, a wad 

ług ostatnich wiadomości działało na Rusi Podkarpackiej 300 jawnych I około 2000 

komórek komunistycznych oraz dwadzieścia kilka towarzystw przyjaciół Sowie- 

tów. Tak Węgry jak i cała Europa powinny zrobić wszystko, aby piekielny plan 

skomunizowania Rusi uniemożliwić. 

Czesi ewakuw'ą pogranicze węgierskie 
BUDAPESZT, (PAT). Jak donoszą z pogranicza węgiersko-czeskiego wojska 

czeskie rozpoczęły opróżnianie strefy pogranicznej wzdłuż całej granicy. 

Naprzeciw węgierskiej miejscowości granicznej Balassagyarmat opuściły wojska 

czeskie zajmowane dotychczas pozycje i fortyfikacje oraz usunęły zasieki z drutów 

kolczastych. Ze strony węgierskiej wojsk czeskich już nie widać. 

Koło miejscowości Bomreve Czesi zaniechali dalszych prac fortyfikacyjnych 

l znoszą zasieki z drutów kolczastych, wycofując się również wgłąb ae



Polska obejmuje 
(Dokończenie ze str. 1). 

ski oraz burmistrz Trzyńca, zasłużo- 
my działacz i szermierz o polskość 
miasta p. Kaizer. 

Ze zbliżeniem się godz. 1 nastrój 
radosny wzmaga się coraz bardziej. 
Z oddali dobiega. potężny okrzyk 
„wojsko polskie niech żvie*, to gen 
Abraham na czele woisk polskich 
wkracza w granice miasta. Rozlegają 
się dźwięki marsza. Gen. Abraham 
jako dowódca defiladv podieżdża na 
koniu do trybuny ; składa gen. Rort- 
rowskiemu raport. Publiczność bez 
ustanku manifestuje. 

ijastycznie okrzykami tłumów i za- 
sypany formalnie powodzią kwiatów 

ь Po przywitaniu się z przedsta wi- 
cielami ludności śląskiej zapytał. czy 
długo czekali na wojsko polskie. Po- 
sypały się odpowiedzi „tak, tak. Od 
20-tu lat*, Tłum nagle rozstępuje się, 
gdyż na plac wjeżdża w jednym z na 
stępnych samochodów dowódca gru- 
py operacyjnej „Śląsk* gen. Bortno- 
wski. Owacje przybierają na sile. 
Tłum faluje, ciśnie się ku bramie try- 
umfalnej. Nastanił szereg przemó 
wień ;powitalnych. 
„Gen. Bortnowski serdeczaie po 
dziękował za zgotowane przyjęcie 

Jedna z harcerek złożyła $lubo- 
wanie, że młodzież nolska dażyć hę- 
dzie do tego, bv stać się jak natlep- 
szymi obywatelami naństwa polsk'e- 
30, po czym wraz z dwiema małymi 
dziewczynkami ubranvmi w stroie 
'ndowe, podeszła do dowódcy grunv 
składając mu kwiatv. Po wreczeniu 
kwiatów obie małe dziewczynki rzu- 
atły gia 

DFFTLADE 

rozpoczynają pułki ułanów zasypy- 
wane deszczem kwiatów, który w kił 
ka chwił zamienił jezdnię w barwny 
kobierzec. 

Nie przebrzmiał jeszcze tętent ko 
ni, gdy u wylotu ulicy ukazały się od 
fziały zmotoryzowane. Tuż za aimi 
pomaszerowała artyłeria przeciwłot- 
zicza a następnie artyleria polowa. 

Kwiaty sypią się pod koła i na 

żołnierzy, pokrywają grubą warstwą 
jaszcze artyleryjskie. Znów słychać . 

gonnnalowi Pontnomckiemu 
ma szyję, serdecznie go całując. 

Po podziekewanin zą ta owacie i 

„gotowane przyjęcie gen. Bortnowski 
ietent, to pułki strzelców konnych. | +w---*--+ »rzemówienie, w którym pó 
Znowu  wiwaty, znowu owacje, | wiedział: 
kwiaty. Ohvwatele. radacy > 79 Oy. 

szeześliwy iast żolniawz naleki. ża ctal 
ŁZY SZCZFŚCIA T RADOŚCI ste fu ramieniem atervznv. wyciac-   w oczach ludności polskiej, wreszcie 

ułani zamykają defiladę, a na końcu 
widnieją jeszcze dwa ambulanse po- 

cztowe, które zajmą się natychmiast 
organizacją służby pocztowej w 
Trzyńcu. 

Gen. Abraham melduje zakończe 
rie defilady, schodzi z konia i zbliża 

się do gen. Bortnowskiego. który w 
towarzystwie gen. Malinowskiego pod 
chodzi do mikrofonu i wygłasza krót 

kie przemówienie. W przemówieniu 
tvm sen. Portnowski oświadczył mię 
dzy innvmi: 

„Jesteśmy w Trzyńcu, który zaje- 
liśmy. Widać tu, że najwyższą siła 
jest ta siła, jaką zdołała zaszczepić 
Matka polska pelskim słowem i pol- 
ską modlitwą. Ta siła pozwoliła prze- 
trwać wam wieki niewoli i pozwoliła 
utrzymać polskość. Ona też sprawiła, 
że żołnierz polski mógł tu wrócić. 
Jej oddaimy cześć*, 

Gen. Bortnowskiego otacza tłum 
robotników i kobiet trzynieckich 
składając ze wzruszeniem na jego rę 

ce gorące słowa podzięki . 

nietym da was. Szeześliwy iastam, że 
va ezele żelniarzy nalckioh renrezen- 

stępuje: 

skiego, tzn. obszar, 

Trzyniec, 
leżący 

od rzeki Olzy, 

—Orłowa—Dziecmorowice, 

rejony Bogumin, Rychwałd, Pietwałd, 

Г) 

Władze administracji ogólnej ogłosiły | 
podział powiatów na obwody głosowa- 
nia. 

Na wojew. wileńskie przypada 6"1 
obwodów; 

Na wojew. nowogłódzkie przypada 

457 obwodów; 

W JABŁONKOWIE. 

Na domu, w którym w r. 1914 
przebywał Marszałek Piłsudski, wmu 
rowano w r. 1934 tablicę pamiatko- 
wą. Przed tą tablicą ludność miasta 

na wieść o zbliżającym się powrocie 
Jabłonkowa na łono ojczyzny zorgani 
zowała spontaniezną manifestacje, 

Wzdłuż drogi, wiodącej przez ry- 
rek, ustawiono po obu stronach gę- 
ste szpalery młodzieży szkolnej i dzie 
ci. Przy bramie stanęła w oczekiwa- 

riu delegacja miasta z burmistrzem 
Paszkiem na czele, duchowieństwo, 
przedstawiciele organizacyj. 

Całą drogę, którą kroczyć będzie 
. wojsko przez rynek. dzieci niedługo 
przed weiściem oddziałów usłały gru 
bo kwieciem. Parę minut po 14 we 
wszystkich kościołach Jabłońkowa 

TOKIO, (PAT). Agencja Domel dono- 

si: Wojska japońskie przy współudziale 

lotnictwa morskiego I broni pancernej za- 

jęły ufortyfilowaną miejscowość — Рапр!- 

szan na południowym brzegu  Jangtse. 

Miejscowość fa położona jest naprzeciw- 

ko Tenklaczen zajętego przez Japończy- | 

ków we czwartek. 

„KURIER“ (4594). 

Zaolzie 
tuję tu Polskę. Ale nic nasze czyny 
nie znaczą wobee waszych czynów, 
wobec czynów matek śląskich, które 
swymi łzami i nauką od wczesnej 
młodości wpajały dzieciom mowę i 
'nodlitwę ojczystą. Bez tej siły, którą 
tworzy rodzina - matka i ojciec, na- 
sze czyny byłyby niczym. Gdyby nie 
czyny Matki - Polki, nasze przyjście 
tutaj byłoby przyjściem do obcych. 
Dziekuję wam, polskie matki, za to 
Niech żyje ta wielka siła. która was 
prowadziła i która zwyciężyła. 

Gdy gen. Rortnowski przestał mó 
wić, zapanowała cisza, przerywana 
płaczem wzruszonych radośnie i do 
stebi serca rodaków Gen. Rarfnow- 
ski, widzoee nrzed sohą zanłakana 
twarz starszej Ślazaczki w stroju lu- 
Anu Nada asų da nioji ser 
decznie ja kiikakrofnie eslnie. Nie 
wiasta szłochajac, obejmuje cenerała 
Świadkowie tej sceny mają łzy w 
cczach 

Następnie een. Bortnowski w o- 
tcczeniu gen. Malinowskiego, burmi- 
trza miasta. duchowieństwa oraz 
Ślązaczki, która nrzedtem tak serde- 
cznie generała nEriskała. p. Zuzannv 
Chamros. mafki 12 dzieci, wdowy po 
kolejarzu. boiowniezki o szkołę po'- 
ską — stanał na trvbnnie, skad przy- 
jał defilada wkraczających do mia- 
sta oddziałósy, 

Wyzwolenie Jabłonkowa stało się 
faktam dokonanym, 

Ka'endarzvk dalszero oże'mowania terenów 
WARSZAWA, (PAT). Dalsze przejmowanie powiatów cieszyńskiego i frysz- 

tackiego według ostalonego z władzami czeskimi planu, odbędzie się jak na- 

Dn: 5 bm. wojska polskie zajmą resztę południowej części powiatu cieszyń- 
na zachód od linii kolejowej Mosty—Jabłonków — 

dn. 6 bm. nastąpi przerwa w zajmowaniu dalszych terenów, 
dn. 7 bm. zajęty zostanie rejon Domasławce, 

dn. 8 bm. zajęte będzie miasto Trysztat wraz z rejonem, leżącym na wschód 

dn. 9 bm. nastąpi przerwa w zajmowaniu dalszych terenów, 

dn. 10 bm. przejmiemy tereny, objęte miejscowościami: Błędowice—Karwina 

dn. 11 października przed południem zajęta zosłanie reszta obszaru, tzu. 

16.328 obwodów głosowania 
Na wojew. poleskie (Brześć n/Bugiem) 

przypada 509 obwodów; 
Na wojew. wołyńskie (Łuck) przypa- 

da 978 obwodów. 
Razem w całej Polsce istnieje 16.328 

obwodów. 

Przełamana linia obrony Hankou 
Zdobycie przez Japończyków tych 

dwóch ważnych fortyfikacyj oznacza prze 
łamanie pierwszej chińskiej linii obronnej 
Hankou nad rzeką Jangise. Równocześnie 
inne siły zbrojne japońskie, posuwaiące 
się na południu w kierunku Teian znajduią 
się na drodze, wiodące! z Kiuklang do 
Naczang. 

Jaka szkoda, 
że takie bombardowanie nie należy do częstych zwyczajów 

s wojennych 
UDERZONO W DZWONY, 

. a w zakładach fabrycznych zabrzmia | 
ły syreny na znak, że wojsko polskie 

się zbliża. Ze wszystkich ulic miasta 
pa rynek zaczęły napływać tłumnie 

NIEZLICZONE MASY 
MIESZKAŃCÓW. 

Momentalnie plac zapełnił się po 
brzegi. Od strony granicy polskiej 
nadjechał samochód, z którego wy- | wołania gen. Franco na słanowisko szefa 
tiadł gen. Malinowski, witany entu- | państwa. 

Zwierzeta drapieżne 
muszą być trzymane w specjalnych pomieszczeniach 

Wypzdxi pokąsania na terenie Wilna 
Wobec zanotowanych ostatnio wypsd | pomieszczeniach, na których muszą być 

ków pokąsania ludzi przez zwierzęta dra- | napisy ostrzegawcze. 
pieżne, hodowane przez niektórych w Trzymanie w mieście zwierząt drap'eż 
mieście, wileńskie starostwo grodzkie po- |nych bez należytej ostrożnóści karane bę- 
daje do wiadomości, że drapieżne dzikie | dzie z art. 46 (prawo o wykroczeniach) 
zwierzęła mogą być trzymane w mieście tj. karą aresztu do dwóch tygodni lub 
tylko w specjalnych uniedostępnionych grzywną do zł 500. 

Poc q” rozbił furmanxę i zab'! woźnicę 

BURGOS, (PAT). Urzędowo donoszą, | 

iż w poniedziałek po południu 30 bom- 

bowców powstańczych  przeleciało nad 

Madrytem, pomimo bardzo silnego ognia 

rządowych dział przeciwlotniczych. Bom- 

bowce te zrzuciły na ludność cywilną Ma- 

drytu 178 tys białych bułek. : 

Powstańcze siły zbrojne chciały w ten 

sposób sprawić radość mieszkańcom 

Madrytu z powodu drugiej rocznicy po   
Brześć—Żabinka, na niestrzeżonym prze- | nie ustalono. i   W dn. 3 bm., o godz. 9.45, na szlaku | Właściciel furmanki i koń zabici, Nazwisko 

jeździe, wpadła pod parowóz furmanka. ‹ 

nBombardowanie” to trwało do godz. 

6 wieczorem. Wszyscy lotnicy powrócili 

cało do swych lotnisk. 

Na dworze egipskim oczekają 
bociana 

KAIR, (PAT). Donoszą oficjalnie, że 
królowa egipska Farida oczekuje w koń- 
cu bież. miesiąca przyjścia na świat po- 
tomka. 

Podkomisja pleviscytowa na 
Sudety 

rozpoczyna pracę 
BERLIN (Paf). Podkomisja do spraw 

plebiscytu i wytyczenia granicy, powa'a 
na przez komisję międzynarodową, dzia 
łającą na mocy układu monachijskiego od 
była wcozraj rano pierwsze posiedzen'e. 

Skonfrontuje ona mapy etnograficzne 

niemieckie i czechosłowackie, pomiędzy 
którymi istnieją liczne rozbieżności. Usta'i 
ona również liczebność kontyngentów 
międzynarodowych, niezbędnych dla spra 
wowania opieki nad obszarami plebiscyło 
wymi. Jak słychać, rząd brytyjski zamie*za 

"| wysłać dwie brygady wojsk regulamych. 

Celny, minister finansów — 

nia słowackie. 

narodowości polskiej. 

obszarze i program jego odbudowy. 

za owacje. 

Tylko z 

skiego legionu przystąpiło dziś do wybo- 
ru tysiąca b. angielskich kombatantów, 
których zadaniem będzie pełnienie służ- 
by policyjnej na niemiecko-sudeckich ob- 
szarach plebiscytowych. Legioniści nosić 

będą granatowy mundur z nieblesko-zło- 

LONDYN, (Pat). Sytuacja wewnę- 
trzna w gabinecie brytyjskim nie 
przedstawia się zbyt pomyślnie. Usta 
pienie pierwszego lorda admiralicii 
Duff Coopera było jaskrawym dowo 
deri rozdźwięku na tle powodzenia 
polityki Chamberlaina. Dzisiaj grozi 
ła druga rezygnacja z gabinetu, któ- 
rej zapobieżono z trudnością. Minister 
handlu Oliver Stanley skierował na 
ręce premiera pismo, w którym oŚ- 
wiadezył, że nie może sie zeodzič na 
istnienie w łonie gabinetu komórki. 
złożenej z 4 ministrów (premier, Ha- 
lifax, Simon i Hoare) i podnorzadko- 

Włochy są gotowe 
do wycofania 10 000 

ochotników z H'Ssznanii 
LONDYN, (PAT). Między W. Bry- 

tanią a Włochami toczą się w obecnej 
chwili bardzo doniosłe rozmowy na te 

mat Hiszpanii. Ambasador brytyjski 

w Rzymie lord Perth odbył wczoraj 
i dzisiaj dłuższe rozmowy z włoskim 
ministrem spr. zagr. hr. Ciano. Jak 
słychać, rząd włoski gotów ma być do 
natychmiastowego wycofanią narazie 
jako gestu symbolicznego. 10 tysięcy 
ochotników włoskich z Hiszpanii. To 
wycofanie miałoby być zapoczątkowa- 
niem natychmiastowego podjęcia ak- 
cji wycofania po obu stronach wal- 
czących wszystkich obcych oddziałów 

w Hiszpanii. 

  

godzin szalała pierwsza tej jesieni gwzał- 
towna burza nad wybrzeżem kanału La 
Manche 
Francji.   
Londynem, na przedmieściu Norwood u- 

  
oraz północnymi okolicami | 

Zmiana rządu 
w Czechesłowacji 

Premierem został ponownie generał Syrowy 
PRAGA, (PAT). Rząd gen. Syrovy'ego podał się dziś do dymisji. Prezydent republiki dymisję tę przyjął i mianował nowy rząd w następującym składzie: Pre mier, minister obrony narodowej — Gen. Syrovy, 

Frantisek Chvalkovsky, b. minister pełnomocny, 

' minister spr. zagranicznych — 
minister spr. wewnętrznych — Jan 

Józet Kalfus, minister sprawiedliwości — Vladimir 
Fajnor, minister przemysłu, handlu i rzemiosła — Imrich Karvas, minister kolei — gen. Vladimir Kajdos, minister robót publicznych — gen. Karel HuSarek, minister 
rolnictwa — Ladislav Feierabend, minister opieki społecznej — Peter Zenkl, mi- 
nistrowie bez teki — Stanislav Bukovsky, Hugon Vavrecka, lvan Parkanyi. 1 

PRAGA, (PAT). Dymisja rządu spowodowana zostala powažnymi trudno- 
ściami natury wewnętrznej, które spotęgowało jeszcze stanowisko Słowaków. którzy 
zdecydowanie dążą do pełnego przeprowadzenia swych postulatów narodowych. 
Wyrazem fego było ustąpienie z rządu w godzinach popołudniowych min. Czer- 
naka, który w dniu wczorajszym wysunął wobec prez. Benesza ulfymatywne żąda« 

Zwolnienie Polaków z wiezień czeskich 
PRAGA, (PAT). W wykonaniu przyjętych zobowiązań władze sądowe i pro- 

kuratorskie w Morawskiej Ostrawie zwolniły dziś wszystkich więźniów politycznych 

Zwolniono m. in. grupę młodych Polaków, aresztowanych przed dwoma ty- 
godniami w Jabłonkowskim pod zarzutem stawiania czynnego oporu policji I żan- 
darmerii czeskiej. Zwolniono również z więzienia sądu w Ołomuncu byłych urzed- 
ników hut trzynieckich: Bałcarka I Smołkę, którzy w początku lipca br. zostall 
areszfowani przez czeską żandarmerię za udział w polskiej akcji wyborczej. 

Kancl. Hitler i Hen'e n w Karisbadzie 
7 KARLSBAD, (PAT). W południe przybył tu kanclerz Hitler, witany owacyjnie 
przez nieprzeliczone fłumy ludności miasta. Po przybyciu na plac Teatralny prze- 
szedł kanclerz przed frontem honorowych kompanii, po czym udał się wśród po- 
nownych enfuzjastycznych okrzyków ludności na balkon teatru. 

Kanclerzowi towarzyszyli Konrad Henlein oraz pos. Frank. Kanclerz wygłosił 
z przybranego flagami I kwieciem balkonu krótkie przemówienie, w którym na 

wstępie podkreślił konieczność usunięcia istniejących jeszcze między sudeckim 

obszarem a Rzeszą różnic oraz omówił zarządzenia, które będą wydane na tym 

Po zakończeniu przemówienia rozentuzjazmowane masy odśpiewały pieśni na- 

rodowe, podczas gdy kanclerz Hitler stał jeszcze kilka minut na balkonie, dziękując 

laskami 
pełnić będzie służbę bezpieczeństwa w sudetach 1000 

angielskich kombatantów 

LONDYN, (PAT). Kierownictwo brytvj- | fymi naramiennikami I nie będą posładać 

prócz lasek żadnej broni. Wyposażenie 

legionistów będzie równe bez wzgledu 

na Ich przydział lub rangę. Naczelnym 

dowódcą brytyjskiego legionu został mia 

nowany Sir Francis Fetherstonegoodley. 

Ё& #° ау ж ау ® 
z trudem zażegnany w gabinecie angielskim 

wanie się wiekszości członków gabi- 

netu decyzjom tej czwórki, wobee 

czego zgłasza swą rezygnację. Krok 

ten Stanleya wywołał zaniepokojenie 

w łonie rządu. 

Na Olivera Stanłeya wywarto w 

ciagu dnia jak najbardziej usilny na- 

cisk. Ostatecznie Stanley zgodził się 

rezygnację wycofać. 

Giełda warszawska 
z dnia 4 października 1938 r. 

Belgi belgijskie 90,52 

Dolary amerykańskie 532,00 

Dolary kanadyjskie 529.00 

Floreny holenderskie 290.94 

Franki francuskie B 

Franki szwajcarskie 2 

Funty angielskie 
* 

Guldeny gdaūskie 
100,25 

Korony czeskie fe 

Korony duńskie 11410 

Korony norweskie 128,38 

Korony szwedzkie 131.74 

Liry włoskie ew 

Marki fińskie ” 

arki niemieckie — 

e niemieckie srebrne jo get 

Tel Aviv ski 

Bank Polski 
127,00 

Papiery procentowe: 

Pożyczka wewnętrzna 1. 

Požyczka inwestycyjna pierwsza 0 

Pożyczka inwestycyjna druga Ža 

Pożyczka konwersyjna Ne 

Pożyczka konsolidacyjna 

PER TTT DST RE NSS TY WOZY TEA CTR CÓDE W TECKIOCZJĄ 

24-godzinny huragan nad La-Manche 
PARYŻ, (PAT). W ciągu ostatnich 24 | Skuikiem burzy uległa zupełnej przer 

wie żegluga, a w Północnych okręgach 

kraju huragan wyrządził poważne szkody. 
W miejscowości Turcuing zawalił się dom, 
przy czym dwie osoby zostały zabite. 

Walące się drzewo w Londynie 
zmiażdżyło autobus pasażerski 

LONDYN, (PATj. W czasie gwałtow- 

nej burzy, która przeszła wczoraj nad | autobus, powodując śmierć 3 osób oraz 
nęło wyrwane z korzeniami drzewo na 

ciężkie poranienie $.



„KURIER“ [4594]. m 

WORKI PIASKU. 
Paryż, we wrześniu. 

Wydawało się dotąd, że wszelka 
mobilizacja służy dla wojny. W dzi- 
siejszych smutnych czasach, kiedy 
do tych samych rzeczy stosuje się 
krańcowo różne miarki, mobilizacja 
służy do obrony pokoju. Zresztą nie 

uazywa się to nawet mobilizacją, tyl- 
ko wzmocnieniem, pogotowiem itd. 
Przedwczoraj na murach Paryża roz- 
wieszono blade, wytwornymi cžcion- 
sami drukowane obwieszczenie. Na- 

tychmiastowe powołanie pod broń ca 
łego szeregu specjalistów i kilku ga- 
tunków rezerwistów. Ażurowa dwój- 
ko i trójka na afiszu pomagają zo- 
rientować się zainteresowanym, ko- 

go duvtyczy to rozporządzenie. Sta- 

wiennictwo obowiązuje natychmiasto 
we, bez żadnego powołania ani za- 
wiadomienia. Dzięki Bogu nie są to 
jeszcze krzyczące plakaty z czasów 
wiełkiej wojny, na którym Jerzy V 
grubym pałcem wskazywał z afisza 
i wołał tłustym drukiem: England 
needs you — co się wykłada: Anglia 
żąda ciebie! 

Paryżamie przyjęli wiadomość z 
wielkim zdziwieniem i spokojem. Nie 
wiem, jaki nastrój w tej chwili pa- 
nuje w Polsce, opowiadało mi kilka 
świeżo przybyłych osób, że bardzo 

podniecony. Otóż mam wrażenie 
(chcę się z nim podzielić), że Paryż 
już wyczerpał cały zapas niepokoju 
i niecierpliwości. O ile pierwsze dni 
września były jeszcze dosyć beztro- 
skie, to okres negocjacyj (tych kilka 

dni rzeczywiście w pamięci układają 

się jak okres, mimo że był to zaled- 

wie tydzień) zaznaczyły się w Paryżu 

ogromnym podnieceniem. Dzienniki 
wydawały po dziesięć edycyj, do póź 
na w nocy komentowano wydarzenia 

i słowa. Chodziło się do kima, żeby 

TT TYSETK TEZ ESET ZDOWREOTERACA 

Cicho sza | 

Renorter radiowy 
Wszyscy słuchali radio przez cały 

ubiegły tydzień Były to chwiłe pełne drama- 

tyczności i patosu. To też szlag trafiał, cho- 

lera brała, kląć się chciało, gdy słuchaliśmy 

tych pafetycznych kogucików, którym: Pol- 

stie Radio obsadziło wszystkie najważatej- 

sze pumkty swego programu. Mówię o re- 

porterach radiowych. Trojanowski był jak 

tawsze wyśmienity, reporter, który >bjeż- 

dżsł Zaolzie samochodem, acz nie pos:ada 

tatentu Trojanowskiego, był na ogół popraw 

ny. Już redaktor Tego wpadał czasem w ton 

nieznośnie patetyczny, ale można go było 

jeszcze znieść, Ale ten Oborkiewicz czy Odor 

kiewicz, wywrzaskujący patetyczne ogó!ni- 

Ki. gdy za Olzą lała stę krew, gdy Świat dy 

gctał w ostatecznych przygotowaniach do 

  

wcjny, gdy wypadki same krzyczały, był 

i'eznośny, niedopuszczalny, skandalczny. 

%vwoływał zamiast nastroju, który wytwo 

rzyć próbował, uczucie zdenerwowania i 

wściekłości. 

Albo reporterzy z wieców. Tam tłumy 

mówiły, a obrzydliwie patetyczne wykrzyk- 

| zobaczyć samolot i rąbek płaszcza, w 
którym tego dnia rano Chamberlain 

| przybył do Niemiec. Teraz to wszyst- 
ko ucichło. Otępiałe, zdeterminowane 
spojrzenia, nieczułym wzrokiem prze 
gląda się ostatnie nowości. Z takim 
ssmym milczącym zdziwieniem przy 
jęto rozporządzenia, dotyczące obro- 
ny kraju. 

Drobne, świeżo upieczone oddział- 
ki rezerwistów przemierzają ulice mia 
sta, przy remizach autobusowych te 

same, milczące tłumy przyglądają się 
rekwizycji samochodów. W mieście 

poza tym wre praca nad uzupełnie- 

niem i usprawnieniem obrony b'er- 
nej. Zaczęło się to już dość dawno. 
niemal że przed miesiącem. Prefekt 

policji zarządził przygotowanie w ka 
żdym domu piasku dla obrony przed 
pożarem na wypadek bombardowa- 
nia. Wszędzie leżą worki piasku: na 
schodach. na dziedzińcach. w metrze. 

Obyż tymi workami udało się za- 
tamować zrywające się nurty powo 
dzi. Pokój za wszelką cenę — mimo 

zdecydowania w ostateczności na 
wszystko — to zdaje się być naczelne 
wrażenie, jakie przebija ze wszyst- 

kich twarzy. Kiedy w tajemnicy przy- 
gołowano zupełnie niespodziewane de 
cyzje, przedstawione później w Go- 
desbergu, prasa pisała, że robi się to 
dla pokoju — to przecież argument, 
wołano, który z pewnością trafi do 

przekonania prezydentowi Beneszo- 
wi I kiedy ostatecznie Czechy zosta- 
ły osamotnione, prasa w snrawozda- 

niach z demonstracyj czeskich. któ- 
re. jak wyczytałem to w pismach pol- 
skich,. miały podobno. charakter zde- 

cydowanie określony, uspakaiała oni 

nię. że Czechy świetnie zrozumiały 

„sytuację i konieczność noświęcenia 

się — i wprawdzie rrzvjeły to z g0- 

ryczą, ale nie oznacza to przec'eż 

zmiany tak zawsze wśród Czechów 

żywych uczuć filo-francuskich. 

Jeśli Polska nie ma tei żywej 
sympatii wśród Francuzów to jest to 
jeszcze raz wina nieruchliwej propa- 
gandy Pomijając ogólne powody 
„kwasów, o których niedawno tak 

świetnie pisał w „Kurjerze* kol. Tse, 

oraz polakożercze nastawienie pew- 
nego odłamu prasy, Polska raczej 
zyskuje sympatię z dnia na dzień. 
Wczoraj wyczytałem bardzo pod tym 
względem uderzającą definicję zagad 
nienia polsko-czeskiago w „Le Ma- 
tin“ tak nieoczekiwaną na pozór. że 
warto jest omówić ją na tym miejscu. 

Stara tradycja franko-rosyjska 

oraz złudzenia co do siły miłitarnej 
Sowietów zdają się wpływać, zdaniem 
Matina'a“ na opinię przeciętnego 
Francuza o Polsce. A przecież chodzi 

į tu o rewindykację ziem Polsce ode 
*branych, o sprawę  najsłuszniejszą 

| pod słońcem. Dłaczego ci sami ludzie. 
którzy tak łatwo odstąpili Sudety, te- 

  
  

raz zachowują milczenie w tej spra- 
wie. Grozi to przecież po straceniu 

bastionu czeskiego rzuceniem Polski 
w orbitę wpływów niemieckich. Czy 
przypadkiem nie działa w tym wy- 
padku ten prosty mechanizm. że Pol- 
ska nie żywi sympatii dla Sowietów? 

Te i podobne temu głosy wskazują, 
że jest to tylko kwestia bardziej oży- 
wionej i trafnej propagandy, tej sa- 

mej propagandy, w której: Czesi tak 
celowali, żeby postawić opinię zdro- 
wo myślących ludzi po swojej stro- 
nie. Powojenny sentymentalizm na- 
rodowościowy stworzył bardzo zgub- 
ne i niesprawiedliwe przekonanie, że 

ilekroć rozgrywka się toczy między 
dwoma państwami, rację ma zawsze 

słabszy. To bvła między innvmi przy- 

czyna, dlaczego w najzunełniej oczy- 
wistej sprawie polsko-litewskiej oni- 
nia demokratów zachodnich stanęła 

spontanicznie przeciw nam. A że z 
naszej strony nie starano sie 0 spro- 

stowanie, a z drugiej prowadzono u- 
mielętna i zgrabną propagandę, utrwa 
Iiśmy tvlko fałszywą o sobie oninie 
Ponieważ zaś jest to sprawa dosyć 
ważna, żeby w trudnościach mieć opi 

nie obevch po swojej stronie, przv- 

naimniei tem razem dobrze by hsła 
rezwinąć szerszą propagandę. €rnó.   

Balon stratosferyczny 
czeka na sprzylajacą pogodę 

Onegdaj w godzinach rannych pa- 

nowała w Zakopanem również pogo- 

da nieodpowiednia do startu, chociaż już 

w ciągu dnia było słonecznie | ciepło. 

Wszyscy w dolinie Chochołowskiej trwają 

w <ierpliwym oczekiwaniu ustalenia się 

pogody, która według przewidywań me- 
teorologicznej stacji = chocholowskiej 

nie wróży w najbliższych dniach odpo- 

wiednich warunków. 

W nocy z 3 na 4 bm. nastąpiło przejścio 

we pogorszerie się pogody, spowodowa- 

ne napływem świeżych mas powiefrza po- 

lamo-morskiego z zachodu. Napływ tego 

powietrza zaznaczył się dużym zachmurze 
  

niem, I drobnym deszczem w ciągu nocy. 

4 października, zaznaczyło się po- 

lepszenie pogody, jednak jednocześnie 

zwiększyła się siła wiatru, który ma jeszcze 

wzmocnić się we środę. 

Jeśli przewidywania stacji meteorolo- 

gicznej z doliny Chochołowskiej spraw- 

dzą się, pogoda nie wróży pomyśl- 

nych warunków startu łak na dziś, jak i na 

jutro, a to ze względu, że przy wzlocie 

balonu stratosferycznego nie może być sil 

nego wiafru. 

Wobec fego należy się uzbroić w cier 

pliwość i czekać na sprzyjające warunki 

afmosieryczne. 1 Giiex 

Atmosfera sęra do wysekości 1600 km. 
Wynik badań norweskiego tizyka 

Fizyk norweski dr Harang, kierownik 

obserwatorium zorzy północnej w Trom- 

só przedstawił na zebraniu jednej z orga- 

nizacji naukowych w Bergen wyniki swych 

badań nad echem emisji głosu przy po- 

mocy radia. Dr Harang twierdzi, iż udało 

mu się uzyskać dowód, upoważniający 

do sprostowania mylnych mniemań na te- 
mał rozległości atmosfery. Według nx- 

weskiego fizyka atmosfera rozciąga się 

przynajmniej do wysoxości 1.600 km od 

powierzchni ziemi. Dotychczas twierdzo- 

no natomiast, iż granica atmosfery docho- 

dzi do 500 km. 

Odkrycie dr Haranga będzie miało 

duże znaczenie dla tak bardzo dziś akłual - 

nych badań stratostery oraz dla bliższego 

poznania zjawiska zorzy polarnej. 

  

Muzeum trupów w Wiimie 
dzieje w „liadesie*> Co się 

W Wilnie daje się słyszeć coraz 
więcej słów krytyki na temat maka- 
trycznych podziemi kościoła Domi- 
nikańskiego. Są one niewątpliwie 

sielką atrakcją dla turystów z pro- 
wincji, bo widok bezładnie rozrzu- 
conych, stosów, setek zmumifikowa- 
aych trupów francuskich żołnierzy z 

1812 roku jest niesamowity i na oso- 
bach o słabych nerwach, szczególnie 
kobietach wywiera wstrząsające wra- 
żenie. 

Ale... W swoim czasie odkrycie 

tvch podziemi było wielką sensacją 

Wilna. Znana ofiarna praca kilku 
młodych ludzi, studentów — wydo- 
była te podziemia „na światło dzien- 

ne*”| Z początku, gdy natrafiono na 

pierwszy Ślad, 
spodziewano się wielkich odkryć. 

Skarby, Średniowieczne inkwizycje 

itp.! Rzeczywistość nie była jednak 
mniej ciekawa, choć nie tak wartoś- 
riowa zarówno ze względów materiał 

nych. jak i naukowych. Stwierdzono 

bowiem, że są to podziemia, do któ- 
tych zrzucano w r. 1812 ciała zmar- 
łych na ulicach Wilna lub w ogóle 
zabitych żołnierzy armii Napoleona. 
Dzięki specjaln. warunkom, panuia- 
cym w podziemiach, trupy zmumifi- 
kowały się. Warunki te wytworzyły 

  

sięz powodu braku wiłgoci, zamuro- 
waniu wejść itp. Ciała wyschły. Dziś 
na czaszkach, twarzach, piersiach, 
nogach, rękach, znajduje się dość 
krucha powłoka zeschłej skóry i mię 
śni. Na twarzach jest niesamowicie 
poskręcana, zmarszczona i nadaje 
zwłokom potworny wyraz. 

Obok tych zwłok spoczywają 
szczątki osób duchownych, prawdo- 
podobnie z 18 i 19 wieku. Leżą w 

frumnach również przeważnie zmu- 
mifikowane 

| wstrząsające w swoim majestacie 
śmierci. 

Podobno są wśród nich wyżsi du- 
chowni, b. zasłużeni i w swoim cza- 
rie popularni w Wilnie duszpasterze. 
Przynajmniej tak mówią. 

Po odkryciu podziemi udostępr'ó 
no je dla wszystkich za opłatą po 30 
groszy od osoby; dla uczniów zni*ka 
do 20 groszy, dla wycieczek po 10 ст 

od osoby. Oczywiście odrszu każdy 
repyta: „W jakim celu*? Wiemy, że 
muzea wszelkiego rodzaju mają za- 
danie. wychowawcze i. popułaryują 

zdobycze nauki. Każde muzeum bcz 
wylątku. Istnieją także „mnzea* tega 
rudzaju jak pola hiłew pod Werdun 
z wielkiej wojny. Muzeum grozy woj-   ny. światowej, - gdzie ludzie nowbmi 

rzuca i narzuca je nam. Krytyka, 
przyjmująca wszystko, eo on daje, 

nasiąkać pacyfizmem. 
Co daje 

„muzeum trupów * 
w Wilnie (nazwijmy je takl? Przede 
wszystkim, to jest niewatpliwi: do- 

chód! I to nie najgorszy. Widek tru- 

pów powykręcanych, potwornych i 
12 w tak dużej ilości — jesi sensacją 
nelada. Może kto powie, że jest to 
sensacja niezdrowa. żerująca na ni- 
zkich instynktach, ale będzie musiał 
uznać. że przypominanie ludzio.n 0 

śmierci nie jest rzeczą  karygodną. 
Budzi przecież refleksje i może na- 
wet działać wychowawczo. 

Jaki pozatem przyświeca cel temu 
muzeum? Zdaje się, że żaden. Sło- 
wem swego rodzaju 

eksploatacja handlewa trupów, 

niech nam wybaczą panowie orzani- 
zatorzy to określenie, jeżeli naczel- 
nym celem jest dochód (bez wzgledu 

na dalszą lokatę uzyskanych w ten 
<posób_. pieniedzy). _ „Eksploatacja 
handlowa trupów* — brr! Jak to 
brzmi makabrvcznie! Zresztą tak ma- 
kabrvcznie jakim jest cały ten temat 
„muzeum trupów. 

Nie o te eksploatacie jednak cho- 
dzi. Niech inż bedzie! W dzisiejszych   czasach jest to impreza w stylu, 

fDoknńczenie na str. nast.). 

  

maty obrazów, dźwięków, znaczeń „Wyzwołenie* - poemat tragiczny 
(Problemy stylu inscenizacji). 

Wyspiański nazwał „Wyzwolenie* | to zazębiają się i rozwijają myśli. 
dramatem. Nazwę tę tolerować | Już w tym nowym dla siebie przeko- 
„možna bylo tyłko łącznie z ówczes- | naniu przypomniałem sobie Brzozów 
nymi warunkami politycznymi i teat | skiego i St. Ignacego Witkiewicza. 

niki sprawozdawców radiowych uniemożłli- 

w:ały, ile tylko mogły, wczucie się w nastróż 

wiecu. Propaganda musi być umiarkowana, 

jeśli ma działać w ogóle. Pusty patos głosa 

wywołuje tylko uczucie niesmaku. Z przy- 

jemnością możemy powiedzieć, że Wilno ta 

   
   

pojęć, i głównie znaczeń działań (to 
widać było w Wilnie, w scenach z Ma 
skami! — przyp. mój) w nowe jed- 
ności elementarne złożone, 
teatralne, które tak jak dźwięki w 
muzyce i barwy w malarstwie stano- 

jeko wystarczające sobie i umysłowo 
kenieczne, szukająca we wszystkim 
głębokiego znaczenia, wskazań i idei. 
musi popełniać błędy. Wyspiański jest 
wielkim poetą, twórcą obrazów i 
wzruszeń, ale jako myśliciel jest n- 

„jakości 

   
było miłym wyjątkiem. 

Sprawozdawca również nie powinien być 

ntemową, zwłaszcza patetycznym niemową. 

keportaż z defilady przed Wodzem Naczeł- 

nym był fatałny. Reporter przeważnie mił 

Ge. Od czasu do czasu mówił napuszonym 

takie zdanie: 

we idzie piechota. Żołnierze są 

egorzali, zmęczeni. Wpańtrują się z miłością 

w oczy Pana Marszałka. 

Potem długa przerwa. I znowu: 

— Teraz jedzie kawałeria. Żołnierze “ 

zgrzani, okurzeni, wpatrują się z miłością 

w oczy Pama Marszałka. 

Po dłuższej chwili: 

— Teraz widzimy artylerię. Żołnierze Sa 

zmęczeni po trudach manewrów, mimo to 

wpatrują się z miłością w oczy Pana Maz. . 

szałka. 

Mimo co, psia krew? I w ogóle kło pana 

puścił do mikrofonu. I po jakiego licha de- 

zerwuje pan słuchaczy patetycznym tonem? 

Miłość armii do wodza to coś więcej, niż 

te co pan dostrzegł Nie wolno tego puszczać 

na pole płaskiego patosu: Niechby tak Pol 

skie Radio lepiej wpatrywało się, czy wsłu- 

cłiwało się w to, jak mówią jego „specjałni 

wysłannicy”. K. I. W. 

ralnymi. Dziś, kiedy rozważamy pod- 
jęlą przez dra Kielanowskiego aktua- 
lizację tego utworu staje się oczywi- 
ste, że to więcej niż dramat — to tra- 
gedia, a nawet więcej niż tragedia: 
z racji ostatniego obrazu, wykracza- 
jącego już, jak pisałom, poza sprawy 
ludzkie i będącego wizją sceniczną 
spraw transcedentnych, albo formu- 
tując inaczej, psychologieznie — in- 
scenizacją ostatniej (bo datej to moż- 
,naby już chyba tyłko bredzić —- 
(wszystko co człowiek może powie- 
dzieć o swym przeżycia zagadki ist- 
nienia zostało właściwie powiedzia 
ne!) pieśni poematu tragicznego, któ- 
rym jest całe „Wyzwołenie*. Drogę 
Konrada podzieliliśm; na etapy i kry 
zysy — możnaby więc mówić o pieś- 
niach i pointach. 

Dla poematu zaś tragicznego wi- 
dzę jedyną formę sceniczną w miste- 

+iačh i moralitetach. Dyr. Kielanow- 

ski prowadzi na ten sam trop mówiąc, 
że „droga Konrada czeka każdego z 

inas'. Znają to moralitety, ot choćby 
j— średniowieczny angielski Ewery 

1man — właśnie „każdy z nas“. Tak 

  

  

Co tam wyczytałem potwierdziło mo- 
je stanowisko. 

Brzozowski („Życie i šmierė“...): 
„[Wyspiański) Nie wychodzi nig- 

dy poza siebie* (typowe dla postawy 
poetyckiej! — PTZYP. mój). 

„Wyspiański nie przynosi goto 
wych rezultatów i „wyjaśnień; on SZa- 

moce się z zagadnieniami. Dzięki zaś 
specjalnej naturze jego umysłu, sza- 
motanie to nie wypowiada się bezpo- 
średnio, lecz przez ucieleśnienie swo- 
teh faz i momentów. Wyspiański my- 
©i widząc, słysząc, ukazując. Widzi 
nawet to, co jest tylko niejasnością 

i błędem. Problemy nierozwiązalne 

wyrastają naokoło niego w świat ob- 
razów *) i on te obrazy z siebie wy- 

  

+) Por. uwagi Wyszomirskiego o syne 

stezji elementów" w „Comedii”, oraz moje 

o synestezfi idei form plastycznych — w 

zecenzji z „Wyzwołenia” („Kurier* 2 bm.). 
Tam również pisałem o pogoni za zwodni- 

czymi symbolami i o zawiłej manierze języ- 

kowo-styłowej. Brzozowski porównuje ją do 
nieuleczałnei choroby skórnej...   

mysłem dla samego siebie niejas- 
nym... Obrazami samoistnymi stają 
się mawet zapadania się myśli 
w martwie piaski i osypiska, nawet 
płędy i samozatracenia bez wyjścia. .* 

„„Postaci dramatów W. przeżywa- 

ją tvłko... misterium własnego swego 

życiać, tę 

A Witkiewicz (w „Studio*, Nr 10): 

„Dła mnie Wyspiański był przede 

wszystkim autorem teatralnym w sfe 

rze czystej formy, dramaturgiem par 

excellence, 0 przewadze elementu 

wzrokowege, a bynaimniej nie wiel- 

kim Titeratem jako takim j malarzem, 

które to elementv jego natury, jako 
samoistne były słabe. a służyły za to 

Świetnie twórcy seenicznemu*, 

„Prawdziwie artystyczna analiza 
dzieł Wyspiańskiego czeka jeszcze 
swego dokonania. — Ją chcę zazna- 
rzyć tu tylko, że według moich kryte- 
riów... sztuki Wyspiańskiego nałeżą 
do rzadkich okazów Czystej Formy 
na scenie, t. zn. stanowią stworzone 
w niezwykłym żarze ducha amałga- 

  

zyj formalnych*. : 

Wiikiewicz oczywiście mówi z 
przekąsem o inscenizacjach symzboli- 
stycznych. Ale cóż kiedy Wyspiański 
należy do symbolistów i przez chro- 
nologię i przez naturę swego talentu! 
Nie ma więc sprzeczności wewnętrz- 

| oej w inierpretowaniu scenicznym 
„Wyzwolenia“ środkami ekspnesii 
misteriów, które posługiwały się sym 
boliką w pełni — i to zarówno trak- 
łując symbol jako „pars pre toto* 
(np. krzyż niesiony przedstawiał Od- 
kupiciela) jak też i wręcz odwxrotnie, 
gdy cała grupa postaci tworzy w mo- 
ralitecie jedną symboliczną postać, 
up. Grzesznika, lub Śmierci. 

Ale mało tego. Misterium, moralitet 
t. nie tylko forma (symbol) ałe i prze 
życie budujące i oczyszczające. Otóż 
1 tu intencje „Wyzwolenia“ leżą na 

współnej linii! Tego właśnie wymaga 
Konrad od aktorów, a > 

tak to podaje: Zie 

„Teatr musi... Ticzyć się z tyt, że 

"jest dziedziną, w której upływa naj-   istotniejsze życie ludzi — duchów i 

wią elementy scenicznych konstruk- 
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Rozmówki przedwyborcze 

Już są cztery grupy 

Kto i kogo będzie popierał? 
— (o się dzieje w tym Wilnie, 

co się dzieje!l 
— (o?! 

Rozmówca mój, jeden ze znanych 
samorządowców, zrobił z siebie wielki 
znak zapytania i tajemniczo milczał 
przez pewien czas. Wreszcie przemó- 
wił: 

— Powiedziałbym panu, ale pod 
wielką dyskrecją. 

= Proszę, rzeczy niedozwolone bę 
dę wykropkowywal. 

— Jeżeli tak, to zgoda. 

Zaczął więc mówić. Trzeba przy- 
znać, że nie jest tęgim mówcą, trochę 

się powtarzał, nad drobiazgami za 
dużo się rozwodził, w rezultacie po- 
wiedział mniej więcej: 

W Wilnie zaczynają się krystali- 
pować 

CZTERY GRUPY WYBORCZE. 

(Wprawdzie ordynacja wyborcza daje 
niewiele możliwości dla powstawania 
partyjnych czy apartyjnych  porozu- 
mień lub bloków, ale robi się. Jedną 
z grup wileńskich jest „Komitet Wy- 
borczy Świata Pracy”, Należą do nie- 
go Związek Urzędników Państwo- 
wych, „Samorządowcy* i Związek 
Urzędników Prywatnych. Jest to gru- 
pa, która z wileńskich okręgów bę- 
dzie posiadała na zgromadzeniach ok- 
ręgowych wymaganą */, ilość głosują 
cych dla przeprowadzenia swoich kan 
dydatów. Ma zamiar wysunąć i wy- 
walczyć dwie kandydatury. Nazwisk 
tych kandydatów w tej chwili jeszcze 
podać nie można, ale 

W NAJBLIŻSZYCH DNIACH BĘDĄ 

` JUŽ ZNANE. 

Komitet wyborczy świata pracy za 
mierza nawiązać kontakt ze Związka- 
mi Klasowymi i ZZZ. Czy mu się to 
uda nie wiadomo, bo obaj upatrzeni 
lubią chodzić samopas. 

Drugą grupą są zwolennicy OZN. 
Rozmówca nasz zapewnia, że grupa 
ta przygotowuje niespodzianki w ro- 
dzaj Tymi kropkami (patrz wy- 
żej) mogą być „pięćsetki*, albo poro- 
zumienia. Narazie grupa ta składa 
podobno ofertę „Komitetowi Św. Pr.* 

O KANDYDATACH OZN-u MÓWI 
SIĘ SPORO, 

Pewną niespodzianką będzie 
nieobecność wśród tych kandyda- 

— Panie — rzekłem w tym miej- 
scu do swego rozmówcy. — Dość tych 
kropek, bo zaczyna wyglądać zbyt ta- 
jemniczo. Wezmą to jeszcze za złe, 
obrażą się... 

W takim razie przechodzimy 10 
nowej grupy. Są.to Żydzi. Martwią się 
obecnie, bo zdaje się nie będą mieli 
wymaganej */, ilości głosów w swoim 
45 okręgu. Znaidą się więc na łasce 
zgromadzenia. Jeżeli nikt nie poprze 
ich kandydatury nie będą mieli swego 
przedstawiciela na liście kandydatów. 

Czwarta grupa to pięčsetka ,„Slo- 
wa“, ktėre chce wprowadzič do zgro- 
madzenia swego kandydata, ktėry 
z kolei wysunie kandydata „Slowa“ 
na posła. Mówią, że to będzie... Przei- 
dzie, jeżeli poprze go */+ obecnych. w 

      

że on tym duchowym ich życiem ura- 
sta. Prawda teatru zawisła od tego, 
„.czy, żyjąc i tworząc dla niego, żyć 
będą dla siebie i dła duszy własnej”. 

Oto więc „nihil obstat* i wszyst- 
ko nawzajem wspiera się i wyjaśnia. 
Jest droga, na której możemy wyzwo- 
sić „Wyzwolenie* od naturalizmu i 
tealizmu, od młodopolskiej estetyki, 

a Konrada od wyczynów retoryczno- 
bcbechowych i mimo wszystko nie 
przezwyciężających kameralno- 
šci. Żeby droga Konrada przestała 
być studium kameralnym, żeby stała 
się wątkiem teatru monumentalnego, 
trzeba ją nie tylko oczyścić z nalecia- 
łości naturalistycznych, ale jeszcze 
obudować symboliką teatralną — 
światłami, muzyką, gestem zorgani- 

zowanym, znaczeniami topografii sce 
nicznej. 

Maski — myśli, z którymi ściera 
się Konrad, od których czasem się 
uczy, albo orientuje, podzielić by mo 
żna na trzy grupy tematyczne, pre- 

zentujące trzy wielkie, klasyczne mo 

tywy. Pierwszy, to motyw potęgi jed- 

nostkowej, powiedzmy — faustowski. 

Drugi — to problemy patriotyzmu, 

które dzięki specyficznie polskiemu 

ujęciu określić trzeba jako motyw 

prometejski. Trzeci wreszcie, to „czar 

i siła poezji; określam ją — Z wielką 

nieufnością dla terminu — jako wą- 

„KURJER" [4594]. 

HOLLYWOOD II W CHICAGO 
zakładał oszusć 

W Chicago powstało przed rokiem 
przedsiębiorstwo filmowe, które wzbudzi 
ło sensację wśród bogatych Amerykanek. 
Na czele przedsiębiorstwa stanął niejaki 
Louis Hanner, który przez 14 lat praco- 
wał w Hollywood jako szef reklamy i był 
wysoce ceniony za swoje zdolności. 

— Za zgodą wielkich gwiazd filmo- 
wych stworzymy zupełnie coś nowego, 

oświadczył Hanner żonie kalifornijskiego 
milionera mistress Kypens. Obok G:etv 
Garbo, Mary Pickford, Crawford i innych 

— otrzymywać rolę i występować będę 
na ekranie osoby prywałne, które dotąd 
nic wspólnego z kinemałografią nie mia- 
ły. Ale pofrzeba nam na to wiele pienię- 
dzy. Czy chce pani przystąpić do. tej 

wielkiej imprezy? 

OBOK GRETY GARBO. 

Młodą i piękną Amerykankę ogarnął 
niesłychany zapał. Wszak to nielada sen- 
sacja znaleźć się na ekranie obok Grety 
Garbo. Ofiarowała przedsiębiorcy wy- 
datną pomoc finansową, postawiła jednak 
warunek, że wspomniane gwiazdy będą 
istotnie w przedsiębiorstwie współpraco- 
wać. Hanner przyrzekł to uroczyście, ale 
ze swej strony zastrzegł się, że współpra- 
ca fa będzie utrzymana w tajemnicy ze 
wzgłędu na obowiązania gwiazd filmo- 
wych wobec innych konkurencyjnych ‘о- 
warzystw. 

Za przykładem mistress Kypens poszło 
27 bogatych Amerykanek, które równisż 
chciały figurować na ekranie i rzuciły na 
ten cel olbrzymie sumy. Urządzono atelier 
i przystąpiono do zdjęć. Oświadczono, 
że Greła Garbo przyjechała i przygoto- 
wuje się w swojej garderobie do występu. 

le ważą promienie 
słońca ? 

Na pytanie, zdawałoby się ekscentry 
czne, odpowiedziała współczesna fizyka, 
która dysponuje niezwykle czułymi apara 
tami mierniczymi. Wyliczono zatem, iż o- 
gółny ciężar promieni słonecznych, pada 

jących na powierzchnię ziemi naszej rów 
na się 70.000 tonom. Na każdy jednak ki 
lometr kwadratowy przestrzeni wynosi ci 
Śnienie światła słonecznego zaledwie 

część miligrama. Słońce wyrzuca w prze- 

strzeń kosmiczną 4 miliony fon światła na 
sekundę. Dziennie przeto straciłoby słońce 
300 miliardów ton ze swej wagi i masy, 
gdyby nie to, że masa jego i energia 
świetlno-cieplna otrzymuje stały dopływ 
z przestrzeni kosmicznych. 

przeciwnym razie może mieć za sobą 
jeden głos. Mówią jednak, że ....... 

  

Można by było mówić i o 
grupie, a nawet o szóstej, ale .. . 
   

Każdy mi przyzna, proszę państ 
wa, że w tym miejscu mogłem mieć 
dość tej rozmowy i dlatego skończę 
ja. Rozmówca mój obiecał mi za parę   dni garść nowych wiadomości, może 

już bez kropek. 
(wł). 

wszystkie te typy obok siebie, więc 
podzielić Maski na grupy prawie nie 

podobna. Ale ośmieleni zgodnością 
opinii co do maniery Wyspiańskiego 
sprobójmy inaczej: — stwórzmy te 
grupy kosztem „indywidualności, 
Masek, poprzydzielajmy trzem gru- 
pom cały tekst merytorycznie. Oczy- 
wiście, wobec tego jeśli nie mamy 
sfałszować drogi Konrada, to wszyst 

kie trzy grupy muszą być. na scenie 
cały czas, „wydobywane kontaktem 
Konrada, światłem i muzyką z „cie- 

nia' scenicznego. Nie widzę powodu, 
żeby w grupach tych (4—6 osób każ- 
da) nie miało być głosów kobiecych. 

zwłaszcza w grupie poezji. Każda z 
grup zaznaczałaby się własną barwą 
światła i muzyki (np.: poezja — in- 
strumenty strunne, wątek Faustow- 
ski — organy, wątek prometejski -— 
trąby i perkusje). Głosy odzywałyby 

„się razem lub zbiorowo. W momen- 
tach, gdy się Konrad z głosem zga- 
dza traciłby własne (białe) światło. 
a ogarniałby go snop barwny danej 
grupy, łącząc z nią niejako. W prze- 
myślany sposób możnaby zresztą 
wprowadzić element taneczny (grote-   skę nawet), przy zbliżaniu się i odda- 
"aniu grup, oraz występowaniu z nich 
pojedyńczych masek, nie zatracając 

  
  

Istotnie, ukazała się niebawem i odegra!a 
swoją rolę. Amerykanxi były po prostu 
wniebowzięte. Przybyły następnie inne 
gwiazdy. Hanner dotrzymał załem ob!et- 
nicy. Czasem co prawda w umysłach Ame 
rykanek budziły się pewne wątpliwości, 
gdy czytały, że ta lub inna gwiazda, któ- 
rą u Hannera widziały, nakręca nowy film 
w Hollywood. Ale zręczny przedsiębior- 
ca umiał je uspokoić. 

TRAGICZNE ZAKOŃCZENIE. 
MW końcu jednak sztuka się wydała. 

Podpatrzono, że zdjęcia dokonywane by- 

ty tylko „na niby”, a rolę gwiazd odgry- 
wały dobrze ucharakteryzowane aktorki. 
Hanner zdemaskowany gotował się wraz 
ze wspólnikami do ucieczki. Gdy go jed- 
nak mistress Kypens przyłapała, przyznał 
cynicznie, że wszystko było oszustwem, 

ale że sprawa będzie utrzymana w taiem- 
nicy, bo panie nie zechcą narażać się na 
kompromifację. Oszust przeliczył się. Zroz 
paczona Amerykanka wyjęła bowiem na- 
gle rewolwer i strzeliła, kładąc go tru- 
pem na miejscu. Jego wspólnicy zosta'i 
zaaresztowani, ale i mistress Kypens po- 

wędrowała do więzienia. 

  

Gazeta mówiąca w Ameryce 
Rewelacja w dziedzinie prasy 

Amerykanin William Finci opatento- | 2,5 cm szerokości paska mieści się 100 
wał rewelacyjny wynalazek, który nazwał 
po angielsku „ sound tracks” czyli „mś- 
wiący pasek". Wynalazek jest rewelacją 
w.dziedzinie prasy, otwiera bowiem dro- 
gę do „mówiących gazet”, o których do- 
tychczas marzyło się co największym fan- 

tastom. 
Na dole stronicy gazetowej znajduje 

się perferowany pasek, który w każdaj 
chwili można łatwo oddzielić od reszty 
pisma. Pasek nagrywany jest, czy też — 
jak kto woli — nadrukowywany — przy 
pomocy specjalnego aparatu, którego te- 
na sięga dziś 1.000 — 1.500 dolarów. Na 

wierszy druku tekstu gazełowego, przy 
czym dałsze ulepszenia pozwolą na obję- 
cie 1000 wierszy. Pasek wkłada się do 
specjalnego odbiornika 0 rozmiarach 
23X12X12 cm. Odbiornik włączyć można 
do normalnego głośnika radiowego. 

Aparat poruszany prądem działa dzię- 
ki zastosowaniu fotoceli. Promień świat'a 
dotyka taśmy „mówiącego paska". Świa- 
Io odbite trafia odpowiednio do zareje- 
strowanych na taśmie znaków — do ko- 
mórki fotoelektrycznej, która przetwarza 
refleksy świeflne na impulsy elektryczne, 
wzmacnia je i zamienia na głos. 

Dwa wypadki zaginięcia w Wilnie 
Wczoraj do policji zgłosiły się dwie 

niewiasty z meldunkami o zaginięciu ich 
mężów: Krystyna Stelmanowiczowa (Lwow 
ska 27) doniosła o zaginięciu jej męża 
Witolda, który przed kiłkoma dniami wy- 

jechał do Sokółki. Obecnie nadeszła stam 
fąd wiadomość, że  Sfelmanowicza w 

Sokółce nie było I nie ma. Meldująca wy- 
raziła obawę, że jej męża mogło spotkać 

  

| 
nieszczęście. 

Jednocześnie Antonina Narkiewiczo- 
wa zameldowała o zaginięciu męża — 
strażnika t-wa „Klucze”, Jana Narklewi- 
cza (Mickiewicza 49). Narkiewicz 1 bm. 
wyszedł z domu, udając się do pracy 
l od tego czasu wszelki ślad po nim 
zaginął. 5 A Al 

Muzeum trupów w Wilnie 
(Dokończenie ze str " 

Chodzi o co innego. Eksponatom 

tego muzeum, zwłokom świątobli- 

wych mężów Kościoła i żołnierzy gro 
zi zagłada; ściślej zaś mówiąc zagła- 

da grozi czaszkom zmumifikowanym. 
Do podziemi: wpuszcza się b. czę- 

sto liczne wycieczki, które w ciasnych 
przejściach między trupami, leżący- 
uni nawet gdzie niegdzie stosami na 
podłodze, pocą się, oddychają — sło- 
wem wydzielają z siebie parę wodną, 

wilgoć. 
Nie można podejrzewać nikogo 

o czyny profanujące to miejsce, o 

czyny dokonywane w zakamarkach 
w zaciemnionych niszach podziemi 
po wielogodzinnej bieganinie z wy- 
cieczką po mieście, ale mój Boże. 
przecież ze strachu, z przejęcia się 

niejednemu może się to zdarzyć. 
a wtedy wilgoci tej przybędzie znacz- 
nie więcej. 

Warunki, w których się znajdo- 
wały i zmumifikowały w ciągu stu 

lat stosy trupów w podziemiach po- 
Dominikańskich, każdy to przyzna, 

zmieniły się znacznie. Wtargnął do 

tek eolski. Niestety teksty Masek' oraz | hieratycznej atmosfery całości. Waż- 
odpowiedzi Konrada mieszczą nieraz | ną rzeczą byłyby również stroje. (Bo 

tak to Maski wbiegając i wybiegając 

w szarych trykotach tańczą jakiś ta- 
niec myszy z baletu dziecinnego. Ten 

ekspresjonizm jest słusznym elemen- 
tem w całości ale i — monotonnym, 

niewyczerpującym możliwości teatru 

Ale oto już maska przemawiająca 2 

ambony, a nie z ziemi, jak inne, albo 

wymowna praca świateł podczas mo4 

towania „sceny narodowej” wskazu- 

ją, że dr Kielanowski w inscenizacji 

swojej „pierwszy krok”, jak sam mó- 

wi — zrobił). 

Scenom końcowym — czarów, mo 

ćlitwy, apoteozy i ekstazy muzyka 

( światło muszą przyjść z pomocą. 

Nie zapominajmy przy tym, że w tym 

„misterium życia” akcent leży na dru 

sim słowie, więc żadne lamenty Kon- 

rada, raczej refren gregoriański w 

tle, a jakaś potężna, jasnym snopem 

światła poparta melodia na końcu. 

Jak to powiązać teraz ź aktami 

ctaczającymi? Wobec daleko posunię 

tej malarsko i dźwiękowo syntezy sa 

tyrycznej (należałoby tylko ogarnąć 

nią wszystkich w tym akcie) aktu pier 

svszego sprawa nie jest trudna. Byleby 

związać symboliką teatralną te posta- 

ci z Maskami (np. Harfiarka a Maski 
51 13 itd.). Oczywiście jest ważny pre 

  

  

nich tłok i gwar życia, a więc wyciecz 
ki po 10 gr od osoby, uczniowie po 
20 gr i dorośli w pojedynkę po 30 gr. 
Wtargnął może zbyt bezceremonial- 
pie i to na teren nieuporządkowany. 
nieogrodzony. Jednocześnie wtargnę- 
ła wilgoć, wiargnęły w ogóle czynniki 

<zkodliwe dla zwłok zmumifikowa- 
aych. 

Jak dotychczas nic nie słychać o 
tym, aby ktokolwiek myślał o kon- 
serwacji zwłok osób duchownych lub 
żołnierzy. Nie ma też dotychczas ta- 
kich urządzeń, którz by uniemożli- 
wiły zwiedzającym, oczywiście nieu- 
myślne, potrącanie nogami szczątków 

ludzkich. 

Eksponaty „muzeum trupów*, któ 

re dają trzydziesto, dwudziesto i dzie 
sięciogroszówki, niestety nie są ota- 
czane taką opieką, jaka im się należy 
nietylko jako eksponatom, lecz prze- 
de wszystkim, jako szczątkom ludz 
kim, tym bardziej, osób duchownych. 
I dlatego słyszy się ostatnio coraz 

więcej głosów krytycznych. (wz.)   

ZART NA STRONIE 
'PAN NAPSIAKOWSKI. 

Napewno nie znacie pana Napsiakow- 

skiego. Nię mieszka on ami w Wilmie, ani 

w Baranowiczach. Ale ja go znam. Niski, 

gruby, na brzuchu nosi złotą dewizkę z bre- 

lokami, wszędzie umie doskoczyć, zyskać 

uznanie i poważanie, usta do uśmiechu od- 

powiednio skrzywić. 

Z tym to Napsiakowskim pokłóciłem się. 

Tak „na fest", Od karierowiczów go wyzwa- 

tem. Lecz mało to pomogło. Stwierdziłem 

konieczność skompromitowania w jakikol- 

wiek inny sposób. 
Podczas herbatki towarzyskiej głośno pod 

jego adresem rzuciłem słowo „bydlak”. Wca 

le tym nie wzruszył się. Okazuje się, że był 

przyzwyczajony oddawna nawet do słowa 

„šwinia“, 

Napisałem przeciwko niemu list do re: 

dakcji pewnego poszytnego (a więc — nie 

wileńskiego!) pisma. Wydrukowali list. Góż, 

kiedy Napsiakowski — prezes rozlicznych 

organizacyj oświatowych — od kilkunastu 

lat nie, prócz listów i papierów urzędowych 

— nie czyta. 

Na jednym, z bardzo kulturalnych i na 

poziomie pod względem doboru ludzi po- 

atawionych zebrań, ostentacyjnie nie poda- 

łem Napsiakowskiemu ręki. Ale też i nikt 

tu mu jej nie podawał!!! ' 

A ja go chcę specjalnie dotkliwie skom- 

promitować! Ja muszę skompromitować! 

Puściłem pogłoskę, że dostał wawrzyn 

akad"-micki. Do stu par pism pt. „Dzień dob 

ry“ i „Dobry wieczór” wraz z „Expressem 

porannym*! Pogłoska o wawrzynie wyszła 

mu na dobre. Ten Napsiakowski jednak — 

mówili ludzie — wszędzie swoje znaczenie 

ma... 
Wieczorem kiedy przechodził moją uli- 

cą, zaczajony za parkanem, wołałem: „Na 

psia, napsia, napsia — kowski..." 

Złożono mu wyrazy ubolewania „z poi 

wodu chuligańskiej mapaści młodzieży ra» 

dykalino-narodowej“. - 

Oj, Napsiakowski, Napsiakowski! 

A jednak, uwierzcie, z ręką na sercu o$- 

wiadczam, że go skompromitowałem. 

— Więc można go było czymś skompro- 

mitować w jego otoczeniu? — żywo wszys! 

cy zapytują. 

Tak, można było! Chodziłem po ulicach 
I zaklinałem się, że Napsiakowski — choć, 

co prawda, nie czyta — książki kupujel Do 
biblioteki własnej. Kupuje nowości beletry- 

styczne i naukowe... : 

Niepoczytalny! — wrzasnęli mach.rzy, 

r którymi interesy finansowe prowadził — 

1 zerwali z mim wszelkie stosunki tranzak- 

cyjne. 

Wariat! — zgodnie wydano opinię w ro- 

dzinie jego narzeczonej i kazano jej z nim 

zerwać. 

Dureń, bałwan! — i wylano go ze wszyst 

kich organizacyj oświatowo-kulturalnych. 

Niepewny... — zadecydowano w biurze, 

gdzie miał intratną posadę. 

Zniszczyłem Napsiakowskiego. No, bo 

kto teraz, proszę państwa, z ludzi normal 

nych, zasługujących na szacunek i prekluz je 

mających do prestiżu, książki kupuje?!!! 

Oczywiście, że nikt! Ja. 

ZET TTC SEEET ETS 
PIERWSZÓRZEDNI FRYZJERZY 
słosują do farbowania włosów iedvnie 

HT 
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gdyż uważają ją za najlepszą. 

25 naturalnych odcieni. 

blem — gdzie ma być grany akt dru- | kiem twarzy Konrada wśród rąk prze 
gi, żeby paralelizm „życia* i „sub: | rażających jak złe kwiaty, „wydrzeć 

macji”, oraz styl misteryjny nie Za- 

g'mął. Ano, wiemy o „theatrum malus 

i minus*, mamy scenę i proscenium 

Myślę, że sprawa Konrada — jeśli tył 

ko trudna w tym akcie technika te. 
»tralna pozwoli! — powinna się ro- 

zegrać na odpowiednio przekształco- 
nym i skonstruowanym proscenium, 

lak by w pudełku scenicznym został 
naprawdę tylko „stary teatr". 

Nie widzę też powodu, żeby akt 
!'rzeci miał zostać osierocony ze świa 

tła i muzyki, łamiąc symetrię kompo 
zycji widowiska. Przede wszystkim 

prowadzący go Geniusz (jak i Muza 

orzedtem) nie zaspokoi naszego gło- 

du teatru jakimś mizernym ruchem 

ręki, choćby to był nawet ruch płyn- 

ry i przemyślany a nie semaforyczny. 

Z niego musi spływać światło na 
grupy, w trans je wprawiać. Jego głos 
bez muzyki zawsze będzie zbyt słaby. 

a szczurołapi zaśpiew nie da hip- 
noz (tak!) na widowni. 

Wreszcie po tych wszystkich pe- 

rypetiach rybałtowskich, po rozejściu 

ję aktorów, scena końcowa niewy- 

godnie wkomponowana, ale dająca 

Wyspiańskiemu prawo do miejsca 

wśród największych tragików świa- 

io. — Nie można ucieszywszy pub- 
Vezkę ekspresjonistycznym  obraz- 

  

  

mu potem oczy jak śliwki z drzewa, 
kazać mu biegać, bębnić żelazem i 
przypieczętować tę orgię parszywego 
raturalizmu — wywróceeeniem się! 

Przede wszystkim widzowi już w 
drugim akcie musi być wszystkimi 
środkami teatru wbite pod paznogcie 
ie „napięcie kierunkowe* dymamiki 
Konrada, którą on (widz) nazwie 
przeczuciem losu. Wyklarowanie eks 

presji scenicznej Masek pozwoli mu 
io w dodatku jeszcze i zrozumieć, nie 
tylko przeczuć. A teraz, wiążąc sym- 
noliką sceniczną grupę „prometejską'* 

Masek z Geniuszem i Eryniami po- 

winno się uzyskać pełną i nieustanną 

zrozumiałość całej tej wstrząsającej 

sceny odcieleśnienia Konrada. Niech 
potem (muzyka, światło, pantofle z 
wojłaków włożono podczas oślepia- 
nia) przypomina jakiś krwawy bolid, 

"wypuszczony W pęd dokoła ziemi, gdy 
w górze gwiazdy i okrutne, sfinkso- 

we niebo. Dźwięk miecza uderzają- 
cego o zamknięcia niech załatwi zań 
s.uzyka, pęd jego niech wzmoże świa 
He, niech cicho spadnie kurtyna, 

chroniąc od oczu profanów niedopo- 
wiedziany koniec poematu o pol- 
skim Edypie. 

Józef Maśliński.



KRONIKA 
Paždziernik Dziś: Placyda 

  

5 Jutro: Brunona W. 

Wschód słońca — g. 5 m. 29 

Wtorek || zachód słońtes— a. 4 m. 45 R mas 

KOSCIELNA 
— We środę, dnia 5 października rb., 

o godz. 18 odbędzie się w kościele Ewan 
gielicko-Reformowanym w Wilnie przy ul. 
Zawalnej 18 uroczyste nabożeństwo dzięk 

czynie z powodu przyłączenia odwiecz- 
nej i prastarej Ziemi Śląskiej do Macierzy. 

Prosimy parafian o liczne wzięcie 
vdziału w nabożeństwie. 

SPRAWY SZKOLNE 

— Towarzystwo Kursów Technicznych 
w Wilsie prowadzi następujące kurs“ 
1) Pomocników mierniczych 6 i pół mies., 
2) Dozorców drogowych — 6 i pół mies, 
3) Dozorców melioracyjnych — 6 i pół 
mies., 4) Radio i Elektrołechniczne 5 i 7 

mies., 5) Techniczno-Kreślarskie — 6 i pół 

mies., 6) Samochodowe i motocyklowe 
z warsztatami 2 mies., 7) Korespondencyi- 
ne w dziale budowlanym i drogowym o 

poziomie średnim. 
Informacje udziela i podanie przyjmu- 

je kancelaria kursów w godz. od 17 do 19, 
Wilno, Holendernia 12, gmach Państwo- 
wej Szkoły Technicznej, tel. 171. 

— Dyrekcja Kursów Maturalnych 

Sekcji Szkolnictwa Średniego ZNP zaw'a- 
damia, że zapisy na kursy z zakresy g'm- 
nazjum nowego i słarego typu przyjmuje 
się: codziennie w o. 17—18 w lokału kur- 
sów ul. Zawalna 21. 

Wykładają profesorowie — о pełnych 
kwalifikacjach pedaaogicznych. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Środa literacka. Zwiazek Literatów 
wznawia swoje „Środy literackie" w dniu 
5 bm. W dniu tym odbędzie się dyskusja 
o inscenizacji „Wyzwolenia”. W dyskusji 
weźmie udział m. in. reżyser „Wyzwole- 
nia” dyr. Leopold Pobóg Kielanowski. 
Początek o godz. 20.15. 

RÓŻNE 

— Wysfawa Higieniczna przedłużona 
do 16 bm. Wvysława Higieniczna na tere- 
nie Targów Północnych została przedłu- 
żona do 16 bm. Dotvchczas zwiedziło wy- 
stawę przeszło 70.000 osób. Codziennie | 

wyświeflane sa filmy dźwięsowe z zakresu 

hioieny i zdrowia. Doiazd autobusami 
nr 3 wedle taryfy ulqowej. 
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Zakończenie steli 
nhazawe! OMP 

Z dniem 15 września br. została za- 

kończona akcja obozowa Organizacji Mło 

dzieży Pracującej Okregu Wileńskiego 

Tegoroczne obozy OMP miały na ce- 

lu poza wyszkoleniem organizacyjnym da 

nie możności młodzieży robotniczej i rze- 

mieślniczej wypoczynku w warunkach naj- 

wygodniejszych. 
Młodzież z Okręgu Wileńskiego brała 

również udział w obozach centralnych 

OMP. 
° 7 terenu woj. wileńskiego w obozach 

wzięło udział 212 uczestników i uczest- 
niczek. 

Okręg wileński zoraanizował swoje 
obozy w miejscowości Orniany. Do prze- 
prowadzenia obozów okręgowych w Or- 
nianach przyczyniła się w dużym stopniu 
Ubezpieczalnia Społeczna w Wilnie przez 

opłacenie koszłów wyżywienia bioracych 

udział w obozach ubezpieczonych człon- 

ków — oraz Woiewódzki Komite: Pomo- 
cy Dzieciom i Młodzieży.   

TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 
— Dziś, w środę dn. 5.X potężny dr:- 

mał Stanisława Wyspiańskiego -/Wyzwo* 
lenie" w nowej inscenizacji dyr. Kie!3- 

nowskiego. Wspaniałe słowo Wyspiań- 

skiego, skojarzone z barwną inscenizac'ą 
plastyczną i głębią myśli — tworzy mo- 
numenłalną całość, pozosławiającą na 1 
dzu niezapomniane wrażenie. Nowa insce 
nizacja stara się specjalnie podkreślić ak- 

fualność „Wyzwolenia” dla dnia dzis'ej- 

szego. W przedstawieniu bierze udział ca 

ly zespół artystyczny, oprawa dekoracyj- 

na Jana i Kamili Golusów. 

Początek przedstawienia o godz. 20. 
— Przedstawienie w Teafrze Miejskim 

na cele Komitetu Pomocy Rodakom z:a 
Olzy. Przyłączając się do entuzjazmu spo- 
łeczeństwa dla sprawy Zaolzia — Dyrek- 
cja Teatru Miejskiego na Pohulance ofia- 

rowuje na cele Komitetu Pomocy Roda- 
kom zza Olzy dochód z przedstawie1*a 
w czwarłek dn. 6.X. Wieczór ten wvpe!ni 
„Wyzwolenie” Słanisława Wyspiańskieao. 

— „Svubrefka“ Devala — naibli*s7ą 

premierą Teafru. Najbliższą premiera Tea- 

iru Miejskiego bedzie świetna komedia 
Devala „Subretka” — ostatnia nowość 

scen europejskich. Szłuka trvskająca d=- 
wcipem i humorem cieszyła się na wszyst- 

kich scenach olbrzymim powodzeniem. 
Dzień premiery ustalono na 8X rb. Reżv- 
seruje Ziemowit Karpiński. Oorawę plis 
tyczią przygotowują Jan i Kamila Go!u 

sowie. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA” 
— Występy J. Kulezyckiei. — Dziš => 

cenach zniżonych grana będzie jedna 
z najpiękniejszych overefek współczesne- 
go reperfuaru „Hrabina Marica“ 7 K.l- 
czycką i Dembowskim w rolach czolc- 
wych, oraz z najlepszymi siłami zespołu 
w rolach głównych. Po dzisiejszym przed 
stawieniu operefka schodzi z repertuaru. 

— „Bal w Sovoy'u”. — Jutro ukaże 

się świetna operełka Abrahema „Bał w 
Savoy'u" po cenach zniżonych. 

-— Najbliższa premieła. — Premie a 

najbliższą w Lutni bedzie najnowsza ope- 

retka „Zakochana Królowa”, którą wysła- 

wia pozyskany na sezon bieżacy reżyser 

i artysta W. Rvchłer, zaszczytnie znany w 

Poznaniu, Bvdgoszczy i Warszawie. 
Uwaga dzieci! — W niedziele naib'it- 

szą rozpoczyna swą pracę w „Lutni” wzo 

rem lat ubieołvch teatr dla dzieci. Jako 
pierwsze przedstawienie arana bedzie 
baśń fantastyczna według Grimma „Kop- 

ciuszek”. Udział biorąc artyści Teatru Lut- 
nia z lżykowskim na czele oraz studium 
baletowe Sawiny Dolskiej.   

„KURJER” (4594). 

RADIO 
CZWARTEK, 6 października 1938 r. 

6.57 Pieśń poranna; 7.00, Dziennik poran- 

ny; 7.15 Muzyka z płyt; 7.45 Gimnastyka; 

8.06 Audycja dla szkół. 8.10 Program na dzi 

ssj, 8.15 Muzyka popularna; 8.50 Odcinek 
prozy: „Pasje błędomierskie* — fragment z 
powieści Jarosława Iwaszkrewicza; 9.00 Prze 
iwa; 11.00 Melodie Polesia — póranek mu- 

zyczny dla szkół; 11.25 Francuskie i nie- 

mieckie operetki; 11.57 Sygnał zasu i Łej- 

rał; 12.08 Audycja połudnowa; 13.00 Wia- 

domości z miasta i prowincji; 13.05 Koncert 

"nzrywkowy; 14.00 Przerwa; 15.00 Rozmowa 

technika z młodzieżą; 15.15 Kłopoty i rady: 
„Pani Krystyna zmienia mieszkanie* — dia 

lg: 15.30 Muzyka obiadowa; 16.00 Wiado- 

inuści gospodarcze; 16.15 Wśród chałupni- 

Kėw — odczyt; 16.35 Pieśni polskie w wyk. 

Jzniny Szczygłówny; 17.00 „Od ścieżki do 

autostrady" — pogadanka; 17.15 Koncert 

solistów; 18.00 Sport na wsi; 18.05 Śpiewają 

zespoły chóralne; 18.20 „Dzieci czytają” — 
pcgadanka Witolda Rodziewicza; 1830 O 

tytułach muzycznych — gawęda; 19.00 Kon 
cert rozrywkowy; 20.40 Dziennik wieczorny. 

kvmunikaty i wiadomości sportowe; 2100 
„Sami odbudowaliśmy co wojna zniszczy'a” 
pogadanka: 21.10 Koncert kameralny: 21 35 

Na nowe życie" — fragment z powieści E. | 

Jędrkiewicza „Droga z Martynowic*; 21 55 

„Co interesuje słuchaczy” — pog. Adama 

W'leżyńskiego:; 22.05 Recital fortepianowy 

Włodzimierza Trockiego; 22.35 Wyjątki z 

cper; 23.00 Ostatnie wiadomości i komuni- 

Pity; 23.05 Koncert symfoniczny; 28.55 Za- 

kończenie programu. 
  

Pieć groszy 
Gbrezek z Życia 

Po śniadaniu Wacek zerwał się z krze- 

sła i skwapliwie zajrzał do tornistra: może 

czegoś zapomniał? * 
Stwierdziwszy, że wszystko w porząd- 

ku, wcisnął czapkę na głowę i wziąwszy 
tornister pod pachę, wybiegł z mieszka- 
nia. Lecz niebawem powrócił blady, za- 
dyszany. Zatrzymał się w progu i zawołał 

— Mamusiu! Proszę dać pięć groszy 

na LOPP... 

— Dobrze, dam — mruknęła matka 

POSSE TENISAS ROZOWE 

Wiadomości radiowi 
„ZAKŁAD CZY RODZINA” 

Audycja z cyklu „Dyskutuimy”. 
Po przerwie wakacyjnej Polskie Radio 

wznawia znany słuchaczom z roku ubieg- 
łego cykl audycyj „Dyskutujmy“. Dn, 5.X 
o godz. 18.40 nadany bedzie dialoq Róży 
Czaplińskiej pt. „Zakład czy rodzina”. 
Każde środowisko wychowawcze, zakład 
i rodzina, mają swe dodatnie i ujemne 
strony. Zakład często może dać dziecku 
warunki życia leps”e, zarówno pod wzgię 
dem materialnym jak i pedacovicznym; 
najlepszy jednak zakład nie da teqo uczu 
cia, które znaleźć można w rodzinie. Jaki 
system wychowania jest lepszy — oto 
ważne zagadnienie społeczne, nad któ- 

rym warło się zastanowić. 
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„Przer'ag Wileiski“ 
Wczoraj ukazał się Nr 4—5 „Przeglądu 

Wileńskiego” z dałą 6 października, w 
którym redaktor i wydawca tego pisma 

  

przestał wychodz ć 
p. Ludwik Abramowicz ogłasza zamknię- 
cie pisma. „Przegląd Wileński” istniał 
od r. 1912. 

Wypadek w ag. poczt, wPodbrzeziu 
Wczoraj wieczorem nadeszła do Wil- 

na wiadomość 0 wypadku w agencji 

poczt, w Podbrzeziu. W niewyjaśnionych 
narazie okolicznościach uległa postrzele- 

niu kierowniczka agencji. Przewieziono ją 
do szpitala. 

Szczegóły podamy jutro. 

Zagadkowe naiście na mieszkanie 
przy ul. BRaduńskiej 

Rodzina Wasilewskich zam. przy ul. 
Raduńskiej przeżyła wczorajszej nocy wie 

le strachu. Po północy .do mieszkania za- 
częli się dobiiać jacyś nieznani osobnicy, 
grożąc śmiercią Wasilewskiej i jej 19-!et- 

  

niemu synowi. Zygmuntowi. 
Napastnicy zdążyli już wyważyć drzwi. 

Na szczęście krzyki Wasilewskich zaalar» 
mowały sąsiadów, którzy zmusili napast- 
ników do ucieczsi. te). | 

Pogromca banków litewskich 
pod kluczem 

Policja wil. złapała groźnego speca 
Lejba Wajsbord znany jest poli- 

cii wiełu państw, jako niebezpiecz- 

ny włamywacz. Cieszy się on zasłi- 

żenie „sławą miedzynarodowegs ka 

siarza. 

Wezoraj Lejba Wajsbord zasiadł na 

ławie oskarżonych Sądu Okręgowe- 

go w Wilnie pod zarzutem kradzieży 

u ks. Cichońskiego, zam. przy ul. Mo 

stowej 12. 
Kradzieży tej dokonał Wajsbord 

a TOW 

11 grudnia 1931 r. Skradł on wów- 
czas dwa futra oraz inne wartościo- 
we rzeczy na ogólną sumę kilku tys. 
zł Czując że grunt pod jego nogami 
chwieje się, Wajsbord zbiegł na Lit- 
wę, gdzie wkrótee wsławił się więk- 
szym „wyczynem*. Włamał się on 
do jednego z banków kowieńskich i 
zrobował 20 tysięcy dolarów, 

Polieja litewska Wajsborda aresz 
towała. W 1938 r. Wajsbord zwolnił 

ZEE RZE ZSEE RE 

od włamań 
się z więzienia kowieńskiego i wła - 

dze kowieńskie przerzuciły go jako 

„uciążliwego eudzoziemea* do Pol- 

ski. Policja wileńska wkrótce dowie 

działa się o pobycie „speca* w Wil- 

nie i aresztowała go. 

Wczoraj Wajsbord odpowiadał za 

kradzież dokonaną 7 z górą lat temu. 
Sąd skazał groźnego włamywacza na 

3 lata więzienia.   

— młoda kobieta. Patelnię, którą trzyma» 

ła w ręku, postawiła na stół i wybiegła 

do przyległego pokoju. Е 

Po chwili wróciła z dużym, skórzanym 

pasem nieboszczyka ojca Wacka i nim s'ę 

chłopak zdążył zorientować,. uderzyła go 

parę razy, krzycząc: 

— Masz fobie LOPP! Masz... masz... 

Przerażony chłopak cofnął się za próg 

i zaryczał nieswoim głosem. Nie tyle z 

bólu, ile z doznanej krzywdy. Potem spoj= 

rzał na matkę dużymi, pełnymi łez oczy- 

ma i zawołał: 

— Czemu mamusia uderzyła mnie? 

Przecież nic złego nie uczyniłem, tylko 

poprosiłem.. pieniędzy.. na LOPP... 

Młoda kobieta aż się zatrzęsła ze 

złości. 

Pieniędzy! Wczoraj wycyganił 15 д:2 

szy, przedwczoraj 10... Dziś znowu 5 gro- 

szy! Ja ciężko pracuję. Sama. Wdowa. 

— Na LOPP, a nie na żadne głupsł= 

wa. Mamusia nie rozumie... 

— Milcz, tajdaku — tvpnęła nogą i bła 

da, okrągła twarz jej zaczerwieniła s'ę. 

Uniosła pas do góry. 

— Bo ja jeszcze dam... więcej! Bę- 

dziesz pamiętał draniu, jak prosić codzień 

— dokuczać matce... 

Wacek zapłakał gorzkimi łzami i wy=. 

biegł z mieszkania. Matka cisnęla pas na 

krzesto i zabrala się do pracy. Teraz nie 

prędko poprosi, bezczelny chłopak. C'ag 

le tylko „dać i dać"... Niby matka ma 

maszynę i sama robi te pieniądze... 

W szkole Wacek musiał się usprawie- 

dliwić przed nauczycielką, która zbierała 

składki. 

—_ Mamusia nie dała. Bo nie miatai 

— A kło ma, jak nie twoja matka? — 

Zachichofał Janek Rakicki. 

Pożycza Żydom na procenty. A skąpa, 

jak czort w błocie. 

Nauczycielka skrzywiła się niemile i od 

chodząc — rzuciła: ' 

— Nie može być, żeby twoja matka, 

zamożna kobieta, nie miała pieniędzy. | 

Na pewno zapomniałeś poprosić i kła 

_miesz. Wstyd kłamać. : 

— Wstyd! Wstydl —  Zachichołały 

dzieci. Wacek nic im nie odpowiedzizł. 
Tylko błysnął gniewnie oczyma. Zacisnął 

usła i odszedł. 3 
Na lekcji siedział cicho, nieruchomo. 

Patrzał smutnym i rozłargnionym wz:oś 

kiem na panią, wesołą, uśmiechniętą i my- 

ślał o matce. 

Myślał z żalem i goryczą, 

Zawsze surowa i krzykliwa. Skąpa i n'e 
dobra. Wydaje na rozmaite farby, kremy 
i puder całe złotówki, a dla syna poża- 
łowała 5 marnych groszy — na LOPP, 
Bardzo niedobra! On jej już nie kocha. 
Gdy wyrośnie, weźmie z kasy pieniądze, 
które mu zostawił ś.p. ojciec i wyjedzie 
daleko, daleko. Aż — do Afryki... I nie 
wróci nigdy, / 

Jadwiga Staszkielowa. > opra S STT TS ASS ETPA ION NTT TEST 

Jerzy Mariusz Taylor 15) 

Czciciele Wotana 
|; /Szli oboje szeroką aleją dębową w kierunku wy- 
niosłego wzgórza, na którym widniały różowiejące 

w promieniach wstającego słońca smukłe kolumny 
pałacyku. Aleja, kfórą nikt nigdy nie jeździł, była 

gęsto zarośnięta trawą. Brnęli więc jak po łące, a spod 

stóp bryzgała im obficie rosa. ! 

—- Вгтт! Možna by przysiąc, że to szron — za- 

wołał Alfred. НЕ `ча 

— Niech pan poczeka. Będzie jeszcze zimniej. Za- 

nim dojdziemy, zmarzną panu nogi i będzie pan ża- 
łował — przestrzegała Anka. Ё aa 

— A właśnie, że nie — upierał się. — Już się 

przyzwyczaiłem i teraz za nic w świecie nie włożył- 

bym butów z powrotem. Czuję się tak lekko i swo- 

bodnie, jakbym nie miał żadnych kłopotów. 

Dziewczyna rzuciła mu spojrzenie, W którym 
oprócz zdziwienia było nieco zazdrości. | : 

— No, wie pan? — podjęła. — Komuż to mówić 

o kłopotach? Pan przecież jest dzieckiem szczęścia. 

Tak mówi ciotka i takie jest chyba ogólne zdanie 

w okolicy. 
— Aha! Kochanek bogini Fortuny. Właśnie, wła- 

śnie — żartował z lekką goryczą w głosie. — Niby 

kopciuszek z bajki przeniesiony nagle do pałacu przez 
"dobrą wróżkę, która okazała się moją matką. Czy to 

chciała pani powiedzieć? 
— Poniekąd... Ale teraz już nie potrzebuję, b» 

pan sam się do tego przyznał — roześmiała się. 
— Ależ tak! - podchwycił z nieco sztuczną we- 

sołością. — Więcej nawet. Przyznaję chętnie, że ten   

mój zawrotny awans życiowy spowodowała przede 
wszystkim pewna urocza rusałka, która dziwnym tra- 
fem nie zapadła wtedy w zwykły sen zimowy, ale 
myszkowła po lesie w najgorszą zawieruchę śnieżną. 
Gdyby nie ona... . : 

— Och, niechže pan przestanie — przerwala mu. 
— Prosiłam już tyle razy, aby pan nie wspominał 
o tym, co było po presti moim obowiązkiem. A teraz 

to jest szczególnie niepotrzebne. Cóż to ma do rzeczy, 
albo raczej do tych kłopotów, o których zaczął pan 
mówić? o 

— A, owszem. Ma i to bardzo wiele. Bo, jeżeli 
pani zawdzięczam częściowo mój awans, to wraz 
z nim zawdzięczam i kłopoty. 

Idąc wolno po mokrej trawie, przebyli mostek, 
przerzucony ponad kanałem, który w tym miejscu 
przecinał dębową aleję i, znaleźli się na rozległej ро- 
lanie, w pobliżu Dunaju. niewidocznego zresztą jesz- 
cze spoza wysokiego i gęstego sitowia, porastającego 
brzegi. i 

— To już nie są nawet kłopoty — ciągnął dalej 
Alfred. — Ja mam wielkie zmartwienie, panno Anko. 
Poróżniłem się wczoraj z matką. 

— Doprawdy? — zawołała dziewczyna, na wpół 

zgorszona, a na wpół zaciekawiona. — Jakże się to 
stało? Przecież ksiežna jest bardzo dobra dla pana. 

— Jest najlepszą matką — westchnął. — Ale jest 

też Niemką i nie razi jej wiele rzeczy, które dla mnie 

są wprost nieznośne, przeciwko którym buntuje się 

moje sumienie jako Polaka. 
— Aha — domyśliła się Anka. — Mówi pan pew- 

nie o tym, że przy pałacu służą sami Niemcy. No, tak. 
W całej okolicy. mówią, że u księżny tylko Niemiec 
może coś zarobić. : 

— No, to nie jest słuszne — zaprotestował żywo. 
— Wiem najlepiej, że tak nie jest. Moja matka ma 

    

bardzo dużo współczucia dla nędzy ludzkiej i 
by przyjść z pomocą każdemu. Że służba sec „adi 
jest w większości niemiecka, to już dzieło raczej przy- 
padku i może tego, że Niemcy właśnie są pod ręką. 
Sołtys Ernin czyha na każdą okazję i podsuwa tych 
wszystkich Niemczyków, bo wie, że moja matka nie 
może mu odmówić... 

— Nie może odmówić? Dlaczego? — zdziwiła 
się Anka. ‹ 

Alfred nie od razu odpowiedział na to pytanie 
i przez chwilę szli oboje w milczeniu, 
ranny rozgwar ptasi. Wysoko, w górze, ukryta.w gąsz- 
czu korony któregoś dębu pogwizdywała melodyjnie 
wilga. W podszyciu leśnym trelował zawzięcie szczy- 
gieł, w głębi parku pokrzykiwały ochryple bażanty 
i najwidoczniej pokłócona para czyżyków. popiski- 
wała ze złością, uganiając się za sobą po drzewach. 
A w pewnej chwili wszystkie te głosy stłumił chór 
żabek drzewnych, których pieśń zerwała się nagle 
gamą przenikliwego skrzekotu z olszynowych zarośli, 
okrywających zwartą kępą lewą stronę pałacowego 
wzgórza. 3 

— Może nie powinienem tego mówić nik: — 
podjął znowu Alfred jed dłonią Gai FAR. 
docznym zakłopotaniu. — Ale to tak ciężko, kiedy 
człowiek „nie może podzielić się swą troską, a z panią 
zżyłem się już doprawdy jak z siostrą — powiedział, 
ogarniając towarzyszkę ciepłym spojrzeniem. — Niech- 
że pani posłucha, có powiem, panno Anko. Otóż mo- 
ja matka popadła w zależność od sołtysa Ernina. Po- 

życza od niego pieniądze. Nie wiem, ile wynosi ten 
dług, ale podejrzewam, że dużo. Chytry szwab w tych 
dniach jeszcze, niby to dla wybawienia jej z kłopotu, 
wysupłał większą sumę, która mojej matce 

dzo potrzebna. A teraz... = 
(D. c. n.). 

była bar- 

wsłuchani w. 

       



6 „KURIER“ (4591]. 

Sprytny trick oszusta 
Wyłudził od wieśniaka 105 zł i zbiegł na rowerze 

Wczoraj wojewódzką policję śledczą 
powiadomiono o nowym sprytnym tricku 
oszukańczym, którego ofiarą padł miesz- 
kaniec kolonii Biały Dwór, rolnik Julian 
Konachowicz. 

Konachowicz sprzedał siemię Iniane 
za 105zł i po zainkasowaniu pieniędzy 
wracał do domu. Nagle dopędził go na 
rowerze nieznajomy osobnik: 

— Czy pan Konachowicz? 
Ofrzymawszy twierdzącą odpowiedź 

nieznajomy oświadczył, że jest urzędni- 
<iem policyjnym i został specjalnie wysła- 
ny po niego, — Konachowicza, by wró- 
cił do miasta, gdyż został oszukany, 

Rzekomy policjant opowiedział wieś- 
niakowi, że 105 zł, które ofrzymał za s'e- 
mię są fałszywe. Konachowicz jednak ma 
szczęście gdyż policja fałszerzy zatrzy- 
mała i zwróci mu towar. Konachowicz, ufa 
jąc nieznajomemu, zawrócił furmankę 

i obaj pojechali z powrotem w kierunku 
miasta, Po drodze rzekomy policjant po- 
prosił zmartwionego wieśniaka pokazanie 

mu „fałszywych banknotów". Ofrzymaw- 
szy pieniądze nieznajomy jeszcze kawał 
drogi jechał na rowerze obok furmanzi 
wieśniaka, nagle jednak „nacisnął peda- 
ły” i zanim zdumiony wieśniak zorienło- 
wał się o co chodzi — zginął w oddali. 

Konachowicz zrozumiał wówczas, że 
został oszukany. (<). 

Poraczni rezerwy popełnił samobójstwo w hal. lali 
Smiertelmy strzał po wizycie miezmajosnej 

Wczoraj wieczorem w hofelu „Italia“ 
rozegrał się dramat samobójczy. Wystrza- 
łem z rewolweru w skroń odebrał sobie 
życie. zamieszkały w fym hotelu od wielu 

lat 52-letni. porucznik rezerwy Franciszek 

Mączyński. 

Mączyński zastrzelił się w kilka chwil 
po wyjściu z jego pokoju pewnej kobiety, 
z którą tragicznie zmarły miał gwałtowną 
rozmowę. Pęk. 

Odgłos strzału posłyszał -numerowy, 
który szybko wpadł do pokoju. Widząc 
co się stało, niezwłocznie wezwał pogo- 
towie. Było już jednak za późno, Śmierć 
nastąpiła natychmiast. (e). 

` Ponowimtyj masgocel 
ma nocną restarację „Paryżanke” 

- Niedawno donieśliśmy o napadzie na 
nocny lokal Kaca, „Paryżankę”, mieszczą- 
<y się przy ulicy Antokolskiej 115, I o are ,nie dokonano napadu. 

furnik Tadeusz Zdanowicz z Wołokumpii. 
Ubiegłej nocy na „Paryżankę” pono w- 

Sprówcy napaści 
sztowaniu głównego sprawcy napaści, kió usiłowali wtargnąć do wnęfrza restauracji, 
rym okazał się znany nożownik i awan- a gdy fo się nie udało, obrzucili lokal 

Teatr Muzyczny ээ ОМЕ “ " 
  

$ Występy Jesmómug 

Dziś 

Kulczychiej 

/Л вн ° й С @Я Ceny zniżone. 
Jutro Bal By Savoy'u Ceny zniżone, 

  

Dziś premiera! 

JEAN 
Najsłynniejsza para ekranu 

ETTE 

Macdonald 
Nelson Eddy 
w najpiękniejszym 
najnowszym filmie 

Złotowłosa 
Bilety honorowe nieważne. Gigi zawieszone. 

  

HELIOS 
    

PREMIERA. Film odznaczony 4-ma złotymi medadam 
Nasi ulibieńcy i 

irena DUNNE 
i Gary GRANT 
w arcydziele sztuki film. „NAGA PRAWDA" 

Nadprogram: Atrakcje I aktualności. Początek seansów o g. 4-ej 
  

OGNISKO | Dzlś. Pierwsza aktorka filmowa świata Bette Davis 
i Edward 6. Robinson w filmie p. t. 

„о Ё& В @й Фван й н Ра ап ай °° 
Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI, Pocz. seans. 0 4-ej, w niedz. i św. o 2-ej. 
  

KINO ; Dziš. Rozkoszna farsa 
Rodziny Kolejowej z królem komików Adolfem DYMSZĄ 
ZNICZ › ' ›/№ Я Й ВЭ @В ВВ /а Я Пр й‹ 

Wiwulskiego 2 - W pozost, rol.: 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

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. 

TIE 

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

  Radojewska, Jaroszewska, Orwid, Znicz i inni 
Nadprogram: Kolorowe dodatki. Początek seansów o godz. 16-ej 

Oddziały: Nowogródek, Bazyliańska 35, tel. 169; 
Lida, ul. Zamkowa 4/7, tel, 73; Baranowicze, 
Ułańska 11; Brześć n/B., ul. Pierackiego 19, 
tel. 224; Pińsk, Dominikańska 40. 

Kleck, Nieśwież, Słonim, 
Wołożyn, Wilejka, Grod- 

Suwałki — Emili Plater 44, 
Równe—3 Maja 13, Wołkowysk—Brzeska 9/1 

Przedstawicielstwa : 
Stołpce, Szczuczyn, 
no — 3 Maja 6; 

  

Druk. „Znicz*, Wilno, ul. Bisk, B, 

gradem kamieni, przyprawiając o strach 

bawiących się w tym przybytku gości. 
O wypadku powiadomiono policję, któ 

ra, po krótkim pościgu sprawców areszto- 

wała. Byli to koledzy Zdanowicza, bracia 
Wacław i Michał Sakowiczowie [Świto- 
nek 7) Teodor Utkin (Bystrzycka 38). 

Wszystkich trzech osadzono w aresz- 
cie centralnym. (ej. 

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny == Ceny przystępna 
Telefony w pokojach 

  

Wydanie wieczorne 
„Kurjera Wileńskiego" 

Czytelnik nie posiadający czasu na 
czytanie gazet przed południem dotąd 
stale informował się o wydarzeniach 
na świecie z opóźnieniem. czytając po 
południu gazety poranne. 

Tymczasem współczesne zdobycze 
techniczne pozwalają na to, aby o wy- 
darzeniach bieżącego dnia na całym 
świecie każdy mieszkaniec wielkiego 
miasta był poinformowany niezwłocz- 
nie tego samego dnia. 

Rolę tę w Wilnie spełnia wydanie 
wieczorne „Kurjera Wileńskiego". Jest 
ono kolportowane w sprzedaży ulicz- 
nej w Wilnie w godzinach popołud- 
niowych po przystępnej cenie 10 gr 
za egzemplarz. 

Prenumerata miesięczna wynosi 
2 zł 40 gr dla prenumeratorów wyda- 
nia porannego łącznie z wydaniem 
porannym 4 zł. 4 

Do dzisiejszego numeru załączaniy 
po 1 egzemplarzu okazowym wczoraj- 
szego wydania wieczornego. 

Hotel EUROPEJSKI | 
w WILNIE 

    Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach. Winda osobowa 

WRICZREOWREZESECJĄ   

  

Drzewka i krzewy 
owocowe 

z pierwszorzędnych szkólek 
miejscowych, 

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

WILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY 
SYNDYKAT ROLNICZY 

Wilno, Zawalna 9, telefon 323 

PLUSKWY 
tępimy bezpowrotnie pod gwarancją 

ZAKŁAD DEZYNFEKCYJNY 

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

  
  

  

  

CENA PRENUMERATY 

miesięcznie: z odnoszeniem do 
domu w kraju —3 zł., za grani- 
са 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 

    

CASINO ] Pikantna 

W rolach 

głównych 

korea „LOKAJ Jaśnie Pani” 

ANNABEEEA 
i William FPowell. Szampański humor. Werwa. Żywe tempa 

Nadprogram: DODATKI. 

  

|UwaGa: 
Rewelacja. Sensacja dnia. Najaktualniejszy film doby obecnej 

„Wkroczenie wojsk polskich 
do Cieszyna Zacizańskiego" 

oraz konferencja w Monachium i zajęcie Sudetów przez Niemcy 
już w tych dniach na naszym ekranie. 

  

Chrześcijańskie kino 

Durekcje IKimea „„CASHN4ED““ 

  

   
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 

Dyrekcja Szkół Zawodowych: 

MECHANICZNEJ 
i STOLARSKIEJ 

w Łunińcu 
podaje do wiadomości, że szkolne war- 
sztaty stolarskie i mechaniczne wykonują 
wszelkie prace wchodzące w zakres sto- 
larstwa i urządzeń wnętrz oraz wszelkie 
wyroby ślusarsko-mechaniczne, kowalskie 

i spawalnicze. 
Wyroby . wykonywane w . warsztatach 
szkolnych pod względem jakości i wy- 
kończenia stoją na odpowiednim 

poziomie. 
Dyrekcja. 

  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

LEKARZE: 

    

DR MED. JANINA 

Piotrowicz Jurczenkowa 
ordynator szpitala Sawicz. 

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

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

Dr BUCH 
akuszeria i choroby kobiece 

powrócił 
Przyjmuje: 11—1 i 4—68. 

Niemiecka 35, tel. 8-64. 

  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAA AAA AAA 

AKUSZERKI 
AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 wiecz. 
— ul. Jakuba Jasińskiego 1a—3, róg ul. 

3-gu Maja obok Sądu. 

„AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AS 

Kupno i sprzedaż 
V 

    

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

  

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

OWCZARKI ALZACKIE  („wilczki) — 

szczenięta po rasowych rodzicach do sprze- 

dania. Codziennie od godz. 15. Mostowa 25 

m. 18 (od ulicy). 

  

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

SPRZEDAJE SIĘ majątek, dobrze poło- 

żony, 110 ha, zagospodarowany, z żywym 

i martwym inwentarzem, nadaje się do pzo- 

wadzenia mlecznego gospodarstwa. Las, 

rzeczka. Adres: p. Postawy, skrytka 9, z: 

fania Butlerowa. ‚ 

KUPIĘ maszynę do pisania podróżną, 

Zgłoszenia z podaniem ceny pod „Maszyna“ 

do Administracji „K. W." 

  

KUPIĘ motocykł ,„100-kę*. Zgłoszenia z 
podaniem ceny pod „Setkę“ do Adm. „K. W.“ 

BARANOWICKIE 
RADIOODBIORNIKI detektorowe na gło- 

śnik, aparaty lampowe, instrumenty muzy- 

czne, rowery i części do rowerów, maszyny 

do szycia „Pfaff”, patefony, płyty i wielki 

wybór żarówek najtaniej kupisz w firmie 
chrześcijańskiej $. Gierasimowiez, Barano-   

   

wieze, ul. Mickiewicza 5, tel. 281.   

    ZASTOSOWANIE: ©& 

G „PRZEZIĘBIENIE 
BÓLE GŁOWY, ZĘBÓW; 

ŻĄDAJĄC ORYGINALNYCH PROSZKÓW żx.rmaa.1 „ KŪGUTKIEM“ 
PANBZCIEJJAKIE PROSZKI.WAM DAJĄ 

|DYŻ SĄ JUŻ NAŚLADOWNICTWA. 
ŻĄDAJCIE PROSZKÓW „MIGRENO-NERVOSIN” 

TYLKO W NOWEM OPAKOWANIU 

TO R E BKACH HIGIENICZNYCH. 

  

  

  
  

MAŁAŁAAAAA. 

Nauka i Wychowanie 
vvv 

KURSY KRESLF“ TECHNICZNYCH inž. 
H, Gajewskiego, prywatne, roczne, korespon- 

dencyjne. Warszawa 22, Przemyska 11-a. — 
Wydziały: maszynowy, budowlany, mierni- 

czo-drogowy. Opłata 15 zł. miesięcznie. — 
Programy wysyłamy bezpłatnie. 

    

SHELLEY'S INSTITUTE — (Jagiellońska 

10 m. 5). Zapisy na kursy: angiel., franc., 

niem. i rosyj. dn. 5 i 6 października od g. 

12—13 i od 18—19. Korespondencja handlo- 

wa i stenografia. Dla celujących studentów 

stypendia do Londynu. 

PRACA 
"vy" —-—*"TYWWYYTYWYVYWY" 

SPÓŁDZIELNIA „KADRA poszukuje od- 

powiedzialnego sklepowego. Wymagana ka* 

ucja 2500 zł. Warunki do omówienia. Pierw- 

szeństwo mają kandydaci z praktyką han- 

dlową. Kandydaci z referencjami proszeni 
o zgłaszanie się w spółdzielni ;„Kadra* — 
Keszary tm. 1-szej Brygady Legionów, ul. 
Nadleśna, codziennie między godz, 18 a 20 
»d dnia 6 października 1938 r. 

  

POTRZEBNA służąca do wszystkiego, 
młoda, uczciwa. Wielka Pohulanka 16 m. 11. 

AAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJ 

LOKALE 
VVVYVYVYVYVYVYVYVYYY " VVVYVYVYVYVYVYY 

POSZUKUJĘ POKOJU Z KUCHNIĄ. Zgła 
szenia do zdministr. „Kurjera Wileńsktego* 
pod M. N 

RÓŻNE 
TERAZ CZAS zamawiać drzewka i krze- 

wy owocowe. Ogrodni:two_ W- eler — 

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. 

        

NOWOOTWARTA BIBLIOTEKA Teresy 
Łopuszyńskiej — Wilno, ul. Śniadeckich 3 
(róg Mostowej). Beletrystyka w języku pol- 
skim i francuskim. Książki dla dzieci i mło* 
dały. Nowości powieściowe. 

Dem ETEN AT 

Kupujemy każdą ilość tegorocznego 
MIODU, dojrzałych S ER O W 
litewskich i GRZYBOW susžon, 

Płacimy najwyższe ceny 

Spółka Chrześcijańska 

„EKONOMIA“ 
Baranowicze, ul. Szeptyckiego 50 

telefon 97 

  

    

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem 
30 gr, drobne 10 gr za wyraz,. Najmniesze ogłoszenie drobne uczymy 2а 10 stów. Wyrazy 
tłustym drukiem liczymy podwójnie. Zastrzeżeń miejsca da z robnych „nie przyjmujemy 
Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest y SA od Administracji, Kronika 
redakc. i komunikaty 60gr za wiersz jednoszpaltowy. Do tych cen dolicza się za ogłosze* 
nia cyfrowe tabelaryczne 500/: Układ ogłoszeń w tekście 5-lamowy, za tekstem 10-łamowy 
Za treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada, Administracja zastrzega ' 
sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń 

nia są przyjmowane w godz. 

I r PTZ 
tel, 3-40 tiocz. u E, Kotlarewskiego, Wileńska Il 

iejsca. Ogłosze= 
9.30 — 16.30 i 17 — 20 A p 

Redaktor odp. Jėzei Onusaitis  


