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Nowogródzki, Grodzieński, Suwalski, Poleski I Wołyński 
  

Francuzi 
którzy rozumieją 

czyli 

za co we Francji 
konfiskują gazety? 
„L'Action Francaise“ jest tą gru- 

pą polityczną, która oparła się wszel 

kim wpływom  kosmopolitycznym i 

wszelkim dyrektywom czynnisów ze- 
wnętrznych . niefrancuskich i anty- 

francuskich. Jest grupą reprezentu- 
jącą ciągłość i czystość politycznej 
myśli francuskiej. 

W dniach przełomowych redak- 
cja „L'Aetions Francaise" była naj- 
Łardziej w prasie francuskiej, prze- 

ciwną angażowaniu Francji w awan 
turę wojenną i z największą pasją i 

zaciętością zwalczała próby czynione 
w Paryżu rozpętania nowej wojny 

światowej. 

Paryż miał niedawno nie!lada sen 
sację. Dwie, od wielu lat nie notowa- 

ne konfiskaty prasowe. Obie za arty- 
kuły piętnujące podżegania wojenne 
sowietofilów francuskich. Ofiarą pier 
wszej konfiskaty była odezwa byłego 
premiera Francji p. Stefana Flandi- 

na. Druga konfiskata dotyczyła 

„L'Aetion Francaise". 

Ministrowi sprawiedliwości p. Paul 
Reynaud nie podobał się wierszyk 
zamieszczony na pierwszej stronie. 

gdzie zazwyczaj figuruje hasłc dnia 

Wierszyk, którego nie można prze- 

tłumaczyć brzmiał: 

S'ils s'obstinent ces Cannibales 
a faire de nous des hóros 

Il faut que nos premieres balles 
Solent pour Mandel, Blum ef 

Reynaud. 

„L'Action  Francaise“  protesto- 
wala przeciwko pchaniu Francji do 
wojny w obronie nie dającej się uza 
sadnić ani utrzymać na dłuższą metę 

konstrukcji państwa czesko-słowac- 
kiego, ale dziennik ten rozumie i do- 
cenia rolę sojuszów Francji na wscho 
dzie. Tylko inny jest interes Francji 
a inne są nakazy wiary doktryner- 
skich międzynarodówek. 

Nie leżało w interesach Francji 

budowanie sztucznego tworu czesko- 

słowackiego kosztem ziem niemiec- 

kich, polskich i węgierskich, ani tym 

bardziej pchanie Europy do katas- 

trofy w obronie tej nielogicznej kon- 

cepcji. Ale pamiętajmy, że w Pradze 

mieściła się filia Kominternu i że Pra 

ga była stolicą masonerii światowej. 
Oto dlaczego realny z punktu widze- 
nie interesów Francji sojusz z Pols- 

ką podporządkowywano zawsze wy- 
mogom przyjaźni czeskiej. | 

Wobec rozwiania się chimery so- 

juszu czeskiego „L'Action — Етапса!- 
se“ nawołuje do restytuowania soju- 

szu z Polską. 

Cytujemy dosłownie: 

„Sojusz francusko-polski zaczął cho 

rować od dnia gdy w roku 1925 w Lo 

karno Francja zaczęła bazować swoją 

politykę zagraniczną na zaufaniu do 

Niemiec. Ta choroba jeszcze się po- 

głębiła, gdy niektórzy Francuzi zaczę- 

li kokiefować Rosję, którą wszyscy Po 

lacy uważają za wroga Nr 1. Sprawa 

może wziąć jeszcze gorszy obrót jeśli 

Polacy dojdą do przekonania, że zjazd 

monachijski jest próbą rewindykowania 

paktu czterech, z którego Polska zo- 

stała Wykluczoną... 

W każdym razie Polacy zdaje się 
nie są zadowoleni z ugody w Mona- 
chium. Słowa którymi się posługuje ofi 
cjalnie *gencja PAT są dla nas conaj- 
mniej nieuprzejmie.., 

: „„Nieporozumienia miedzy Warsza 

* eli uda się powstrz 

Šiai zrobienia z nas Bla, bieta: 
526 kulė powinniśmy przeznaczyć dl „i 
delta, Błuma i Reynaud'a. a Man 

=. 

  

Autonomia Słowacji 

Słowacki rząd narodowy 
objął iuż funkcje w Bratisławie 

Uchwała steromnictw Słowackich 

PRAGA, (Pat). Odbywający się w Zylinie kongres przedstawicieli wszystkich 

został dziś zakończony w godzinach wieczornych. Po wysłuchaniu referatu posła Tiso, uczestnicy uchwalili 
następującą rezolucję: 

„Uchwały powzięte przez 4 mocarstwa w Monachium zmieniły gruntownie sytuację w państwie czesko- 
słowackim oraz stosunki polityczne w Europie Środkowej. My Słowacy jako naród samodzielny, żyjący 0d 
wieków na terytorium słowackim, żądamy prawa samostanowienia, dlatego domagamy się międzynarodowe- 
go zagwarantowania niepodzielności Słowacji oraz szerokiej narodowej wspólnoty 

nas terytorium. Cheemy decydować swobodnie naszą własną wolą sprawy, zarówno w dziedzinie organizacji 
państwowej, jak i sprawy, dotyczące przyjaźni z wszystkimi państwami sąsiednimi. 
czynić się do uspokojenia stosunków w Europie Środkowej w duchu chrześcijańskim. Wytrwamy po stronie 
narodów. walczących z ideologią żydowsko - marksistowską, ideologią gwałtu i rozkładu. Żądamy pokojo- 

wego rozwiązania spornych problemów w duchu postanowień monachijskich. Sprzeciwiamy się temu, aby 
granice Słowacji określone były bez nas, pełnoprawnych przedstawicieli woli narodu słowackiego. Żądamy 

- przeprowadzenia szybkiej demobilizącji, żądamy natychmiastowego eddania władzy wykonawczej w Słowa: 
Zwycięstwo samostanowienia oznaczać będzie dla narodu słowackiego zwycięskie 

zakończenie ion seną wałki Niech żyje swoboda narodu słowackiego, niech żyje słowacki rząd na 
cji w ręce Słowaków. 

ziemi słowackiej*. 

PRAGA, (Pat). Po skończenia obrad stronnictw politycznych słowackich koalicyjnych zostało uchwalone 
oświadczenie, w którym m. in. czytamy: 

1) Podpisani przyjmują za swój projekt stronnictwa Hlinki, 
cji wedłue projektu podanego w parlamencie 1938 roku. 

2) Władza rzadowa i wykonawcza na Słowaczyźnie ma zostać natychmiast oddana na ręce stronnietwa 
Hlinki. Dlatego podpisani żądają, aby wiceprezes stronnictwa Hlinki Tiso w charakterze przyszłego premie- 

ra zorganizował w porozumieniu ze stronnietwami _ politycznymi pierwszy rząd słowacki złożony z premiera 

i ezterech ministrów. 5 

Poseł Tiso na czele 5 ministrów 
PRAGA, (Pat). W godzinach wieczornych ogłoszono następujący komunikat rządowy: Mizia SI 

„Rząd czeskosłowacki na wniosek premiera mianował posła dr Tiso ministrem @а Słowacji, powierzająr 

mu jednocześnie misję wysunięcia kandydatur na ministrów rządu Słowacji. 

BRATYSŁAWA, (Pat). Uchwały zapadłe na wczorajszym zgromadzeniu przedstawicieli wszystkich stron- 

nictw słowackich w Zylinie spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem przez całą Słowację. Utworzył się 
złożony z 5-ciu ministrów z posłem Tiso na czele, który przybył do Bratysławy 

manifestacyjnie witany przez ludność. słowacki rząd narodowy, 

wezoraj w sodzinach nonołudniow. 

objąć ma władzę nad Słowacją. 

” Słowacy obsadzili dziś rozgłośnię radiową w Bratysławie, 

Benesz opuścił Pragę|| 
PRAGA, (Pat). Dr Bencsz opuścił wczoraj po południu Pragę. 

Litwinow w Paryżu 
żalił się, że go nie zaproszono do Monachium 

i dowodził 

9 bezsensowności paktu f anc.-50Wieckiego 
PARYŻ, (Pat). Dopiero wczoraj ujawniono, że ubiegłej soboty bawił 

w Paryżu Litwinow, któremu towarzyszył przy rozmowie z min. Bonne- 

tem ambasador ZSSR w Paryżu. 

Jak zapewniają, Litwinow złożył energiczny prostest przeciw temu, 

że Sowiety nie były zaproszone na konferencję w Monachium i stwierdził, 
że od chwili narzucenia Czechosłowacji uchwał monachijskich, pakt fran- 
eusko - sowiecki nie ma ani żadnego sensu ani wartości. 

Mimo, że rozmowa ta nie miała dotąd żadnych konkretnych  nas- 
tępstw dyplomatycznych, utrzymują tu, że Moskwa zapewne w ciągu nie- 
długich dni podda rewizji swe stosunki z Francją, WNOSZĄ zasadnicze 
zmiany w duchu j treści istniejących układów. 

mu. Ofo przyczyna dłaczego w iatach 

ostatnich sojusznicy nasi przestali spo 

glądać na Paryż jako na przystań bez 
pieczeństwa. Trzeba odnowić naszą 

siłę a przez fo samo stworzymy możli- 

wość restyfuowania naszych sojuszów. 

Albowiem, pomimo animozji I po 

mimo nieprzyjemnych wspomnień prze 

szłości, sytuacja geo-polityczna pozo 

staje zawsze niezmienną”. 

wą i Paryżem wynikły teraz ale geneza 
Ich sięga znacznie głębiej... Byłoby roz 
sądnie stosunki te wyświetlić do dna, 
aby wreszcie położyć kres wszelkim 
nieporozumieniom na przyszłość. 

Osłabienie sojuszu z Polską to nie 
jest wypadek odosobniony. Widzimy i 
inne podobne przykłady: tak samo 
jest z Belgią i z Jugosławią. 

Nie tylko sprawa Cieszyna spowo 
dowała nowe oddalenie się Polski od 
Francji. I nie kwestia Sudetów odsunę 

ła od nas Belgów i Jugosłowian. 
Przyczyna jest inna. To widowisko 

Francji osłabionej, Francji, która z dziw 
ną lekkomyślnością ulegała sugestiom 
rozmaitych bredni o bezpieczeństwie 
zbiorowym i która nie umiała się o- 

przeć niebezpieczeństwu bolszewickie 

Głos znamienny. Nareszcie stwier 

dzono we Francji, że to nie Polska 

ponosi winę za rozluźnienie więzów 

sojuszu. 

Szkoda tylko, że gs wszy 

stko co pisze „L'Action - Francaise“ 
jest we Francji głosem -wołującego 
na puszczy. Tse.   

domagając się ustawy © autonomii Słowa- 

  

  

  

Śp. prof. dr. Marian 
Zdziechowski 

stronnictw słowackich 

zamieszkiwanego przez 

Chcemy również przy= 

  

Czym był dla Wilna ś. p. Marian 
Zdziechowski tego nie da się zamknąć 
w jedny "m wspomnieniu pośmiertnym. 
Już w tej chwili przewidujemy druk 
kilku artykułów poświęconych Jego 
pamięci, to też być może, że złożą się 
one w najbliższym czasie na numer 

doi A ania GŁ 

ostatniej chwili czynny jako uu- 
tor dzieł naukowych i publicys- 

tycznych zadziwiał niezrówna- 

człowiek — rzadki wzór bez- 
kompromisowości w sprawach 
moralnych i odwagi cywilnej, 

czystości wewnętrznej. Z osobą 
-. prof, Zdziechowskiego schodzi 
do grobu jedna z najwybitpiej- 

tury polskiej*, 

Rząd w najbliższych godzinach 

za sobotę , ass 35 

Pan Marszałek Edward Śmigły Rydz wygłosił wczoraj przez radio naa 
jące podziękowanie za depesze, nadesłane do niego w związku z przyłączeniem 

wieniu sprawy naszych braci z za Olzy. 

Od soboły zeszłego tygodnia dziesiątki, sełki, a wreszcie tysiące depesz 

i listów wpłynęły do moich rąc. : 

mu i uniesienia i wiąžąc owym gorejącym oplotem calą Polskę w jedną potęž- ' 

ną całość, 
W dniach poprzedzających sobotę „zjednoczenia” i po sobocie „zjednocze- 

nież depesze i listy, skierowane do mnie. 
Dziękuję za nie. 

A pragnę by głos mój dotarł wszędzie tam, gdzie w minionych dniach 

dowej, nowym elementem ufności we własne siły, nową gotowością osobistego 

przyczynienia się do zwiększenia tej siły. 

Pomyślcie mądrze o tym, co się stało i o tym, jak to się stało i zasłanówci ie 

Mam nadzieję, że dojdziecie do tego przekonania, które ja już niejedno- 

krotnie w rozmaitych sformułowaniach wypowiadałem, a mianowicie: państwo, które 
chce wyjść z honorem z przełomów historycznych, musi posiadać odpowiednie 

WYBIERAĆ MIĘDZY MAŁOŚCIĄ I WIELKOŚCIĄ. 
POLSKA DOKONAŁA WYBORU. 
ALE TO OBOWIĄZUJE NA PRZYSZŁOŚĆ. 

— spośród ludnych miast i spośród wiejskich chał, od warsztatów i fabryk, z prae 
cowni i laboratoriów, ze szkół i świątyń,.z najdalszych i najmniej znanych zakątków 
Polski, do wszystkich, z tymi włącznie, co dziecięcą niewprawną ręką chwiejnie 
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„był nie tyiko Wie.klA UCZONY, i 
ale i znakomitym pisarzem. Do ! 

ną plastyką słowa, energią my- 
ślenia, żarem namiętności. Jako 

uczynił swoją twórczość zwier 

ciadłem własnego sumienia i 

Szych postaci współczesnej kul-- 

Śląska Zaolzańskiego do Rzeczypospoliłej Polskiej. 

„Piąty już dzień upływa od chwili, gdy ogół polski dowiedział się o załat- 

W tych dniach druty naszych linij telegraficznych jak gdyby się rozzarzyly | 
i zajęły od ognia polskich serc — oplałając cały kraj potężnym prądem patrictyz- 

nia” następujących wykazał maród zdrowy instynkt życia i siły. Zareagował każdy 

człowiek w naszym kraju, posiadający ten instynkt. Wynikiem tej reakcji sun rów= 

uświadomiono sobie, że jest czas ważny dla Polski i wszędzie tam, gdzie świado- 
mość ła wzbogaciła duszę Polaka lub Polki nowym pierwiastkiem godności naro- 

się nad tym, czy pragniecie, aby Polska z każdej sytuacji historycznej wychodziła 
z honorem? 

źródła i środki siły i musi być rządzone w sposób silny i zdecydowany. 
Z waszych depesz i listów sądzę, żeście zrozumieli, iż POLSKA MUSIAŁĄ 

Któż z Polaków, czy Polek chciałby być pomniejszycielem tej wielkości? 
Zwracam się do wszystkich, którzy w dniach ostatnich dali mi znać o sobia 

rysują liłery — do was wszystkich się zwracam z podziękowaniem I życzenien, 
byśmy się zawsze spotykali na drodze: prowadzącej > wielkości Polski”, | „..
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Diś Praga odnowie Węgrom 
PRAGA, (Pat). W związk uz notą węgierską, wręczoną przed dwoma 

dniami przez posła węgierskiego Weitsteina, na którą odpowiedź miałą 
być udzielona onegdaj wieczorem, rząd praski poprosił wezoraj rząd wę- 
gierski o zwłokę dalszych dwóch dni. 

> a sposób termi nodpowiedzi upłynie dziś wieczorem. 
oseł węgierski udał się wczoraj i Eo ęg © aj rano w związku z tą sprawą = 

BUDAPESZT, (Pat), Jak podaje węgierska agencja felegraficzna, opinia pu- 
bliczna Węgier zaniępokojona jest opóźnieniem się rokowań z rządem czeskim ce- 
lem rozwiązania zagadnienia narodowościowego w Czechosłowacji. Jak wiadomo, 
rząd węgierski domagał się, by rokowania fe rozpoczęły się w dniu wczorajszym. 

Praktyczne urzeczywistnienie postulatów niemieckich i polskich przez ustą- 

pienie żądanych terytoriów, powoduje silny nacisk opinii publicznej na rząd, który 
z uwagi na sytuację obecną może tylko z trudem utrzymać dyscyplinę. 

Wydaje się więc rzeczą nieodzownie konieczną, by rokowania jak i w ogóle 
wegulowanie całej sprawy czeskiej, zostały jak najszybciej przeprowadzone. 

incydeńt 
na pogran'czu czesko-weg erskim 

WARSZAWA, (Pat). Wczoraj w dzień doszło do wymiany strzałów mi 
oddziałami węgierskimi w Sile jednej kompanii, zasilonej ochotnikami, a En 
m czeskimi. Dddziały węgierskie przekroczyły granicę czeską na odcinku linil ko- 
kjawoj Feledince — Rimaveska — Socz. W starciu tym było kilku zabitych I ran- 
nyc! ; 

W nocy oddziały węgierskie na rozkaz władz węgierskich wycofały się na 
teryforium węgierskie. 

W związku z tym incydentem, który w ciągu popołudnia był przedmiotem 
rozmów między Pragą a Budapesztem, rząd węgierski dał do zrozumienia, że In- 
cydenf ten jest dobifnym wyrazem nastrojów, panujących wśród społeczeństwa 

węgierskiego. 

Demohilizacja w Czechosłowacii 
PRAGA, (Pat)..Z dniem wczorajszym zwolnione zostały dwa roczniki 

ręzerwy. Demobilizacja pozostałych roczników nastąpi stopniowo według 
rozkazów wydawanych przez naczelne dowództwo armii. 

Dziś wojska polskie zajmą 3-q strefę 
FIESZYN, (Pat). W dniu 7 października | zachód od Cieszyna w rejonie Dolne i 

Bustąpi zajęcie trzeciej kolejnej strefy na | Górne Domosławice. 

Pierwsi zwolnieni Polacy 
z wojska i więzień czeskich 

CIESZYN, (Pat). Dopiero wczoraj za- 

częli masowo napływać na Śląsk Zaolzań 
ski Polacy zwolnieni z wojska czesko-sło- 
wackiego. Zwolnienie fo nastąpiło przede 
wszystkim z oddziałów sfacjonowanych na 
Rusi Podkarpackiej i w Słowacji. Również 
wczoraj przybyli pierwsi więźniowie poli 

fyczni, zwolnieni z więzień w Žlynie I Bra 
tsławie. Wszystkich ich władze  czesko- 
słowackie skierowują do Czadcy, skąd 

muszą oni przejść kilka kilometrów do gra 
nicy polskiej w Mostach koło Jabłonkowa. 

Wielu Polaków b. żołnierzy armii czeskie] 

odrazu na posferunku granicznym zrywa z 
mundurów emblematy czeskie I dopytuie 
się gdzie przyjmują ochotników do armil 

polskiej, 
Przekraczają również granicę polską 

żołnierze narodowości węgierskiej, nie- 

mieckiej, słowackiej, a nawet czeskiej. 

300 m'į. fr. kosztowała Belnię mobilizacja 
BRUKSELA, (Pat). Koszty mobilizacji | około 360.000 żołnierzy. Z doniesień pra 

belgijskiej w ubiegłym tygodniu przekra | sy belgijskiej wynika, Iż znaczna Ich część 

czają sumę 300 milionów franków. Ogól- | była wysłana na granicę francuską, co 

na liczba powołanyci po dbroń wyniosła | jest teraz powodem licznych komentarzy. 

Losy do i klasy 43 Loterii 
wszyscy kupują w szczęśliwej kolekturze 

„DROGA poSZCZEŚCIA 
Wielka 44 Wilno Mickiewicza 10 

gdzie w 41 Loterii padł AWALEGR/ 

Do Ogółu Młodzieży Akademickiej 
Uniwersytetu Stefana Batorego 

Wszechnicę naszą spotkała nowa i bolesna strafa: w dniu wczorajszym zgasł 

po ciężkiej chorobie profesor honorowy Uniwersytetu Stefana Batorego Marian 

Zdziechowski, b. Dziekan Wydziału Humanistycznego I b. Rektor naszego Uniwer- 

sytefu. Zgon Jego jest dotkliwym ciosem nie tylko dla naszej Uczelni, nie tylko, 

dla Wilna i kraju, nie tylko dla nauki i kuliury polskiej. 

Ś.p. prof. dr Marian Zdziechowski był sztandarową postacią umysłowego 

świata chrześcijańskiego, był heroldem ideałów piękna, prawdy i dobra; Jego 

działalność przyrównać można do niezdobytego bastionu, broniącego nieugięcie 

najwyższych ideałów ludzkości, którym zmarły pozostał wierny przez całe swoje 

życie i o które walczył do końca. е 

Jego zgon stanowi wyrwę nie do wypelnienia wšrėd szermierzy chcześci- 

Jańskiej kulfury, głoszących prawdę, piękno I dobro. Dlatego feż cień glębokiego 

mutku okrywa wszystkich, którym droga jest nasza cywilizacja. 

Wzywam ogół młodzieży akademickiej do wzięcia najliczniejszego udziału 

we wszystkich żałobnych uroczystościach. 
Dzień 7 października od g. 13 | cały dzień 8 października rb. ogłaszam 

z powodu żałoby wolnymi od wykładów i ćwiczeń. 

W dniu pogrzebu, który nastąpi w sobotę po nabożeństwie w kościele 

Św. Jana o godz. 10, oddamy osfatnią posługę $.p. prof. Marianowi Zdziechow- 
skiemu i złożymy hołd wielkości Jego ducha. 

  

    

   
   
   

  

REKTOR 
Ks. Prof. Dr AL. WÓYCICKI. 

Wezwania do udziału w uroczystościach żałobn_ ch 

Komitet Obchodu Dwudziesłotecia | chowskiego, 
wzywa członków Komitetu 

Samoobrony Litwy i Białorusi, okryty ża- | i wszystkich ochotników Samoobrony 

łobą wskutek śmierci swego przewodni- | Litwy i Białorusi do gremielnego udziału 

czącego, ś.p. Rektora Mariana Zdzie- | w uroczystościach żałobnych w dniu 8 bm.   

„KURJER“ [4593], 

Na Zamku 
WARSZAWA (Pat), Pan Prezy- 

dent Rzeczypospolitej przyjął w dniu 
dzisiejszym w obecności p. Marszał- 
ka Śmigłego Rydza p. prezesa rady 
ministrów gen. Sławoja Składkowskie 
go i p. wicepremiera inż. E. Kwiat- 
kowskiego, którzy referowali o stanie 

spraw bieżących. 
WARSZAWA (Pat). Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej przyjął dziś popo- 

łudniu p. ministra spraw zagranicz- 
nych Józefa Becka. * 

PRAGA 
zm enia or entacię 
m edzynarodową 
RZYM, (Pat). Redaktor dyploma- 

tyczny agencji Stefani pisze: „W pra 
sie czeskiej dają się zauważyć pierw- 
sze symptomy nowej orientacji mię- 
dzynarodowej w polityce czeskiej. 
Sojusz francusko - czeski, sojusz cze 
skosłowacki, a nawet sojusz francu- 
sko - sowiecki zdają się hrć zachw 
ne. Ogólny horyzont polityczny w 
vaństwach naddunajskich uległ zmi: 

ia Drama Doszubnia por Ž 

tacii na podstawach przyjažni nawet 
z mocarstwami, z którymi w przesz- 

tości nie żywiła przyjaznych stosnn- 
ów. To nowe stanowisko Pragi mo- 
że być ułatwione dzieki zmianie, któ 

ra nastąpiła w kierownictwie czes- 
inf nalitvki zagranicznej. 

Skądinad — kończv agencja Ste- 
fani — wiadomo, że Włochy moga 

prowadzić polityke nrzviaźni w sto 
"nkn do nowego państwa czeskieso 

gdy tylko wewnetrzne zasadnienia 

narodowościowe tero państwa hedą 

uregulowane. Nie tylko w odniesienia 
do Niemców sudeckich i Polaków.   ona tarša dn Waorów. 

  

rano w kościele św. Jakuba. 

ч 
z Markowiczów 

MARIA KLIMOWA 
primo voto O'echnowiczowa 
zmarła dnia 6 X 1938 r. w wieku lat 75. 

, Pogrzeb odbędz:e się z kaplicy szpitala św. Jakuba na cmentarz Rossa 
dnia 8 b. m. o go*z. 10 rano. Nabożeństwo żałobne dnia 10 b. m. o godz. 9 

O czym zawiadamiają przyjaciół i krewnych 

  

   

  

   

  

   

    

  

Polska nie zastosuje 
san: cyj indyw.dualnych wobec Japonii 
TOKIO, (Pat). Ambasador R. P. 

T. Romer odwiedził wiceministra | w sprawie stosowania przeciw Japo- 

spr. zagr. Japonii p. Horinaszi, któ- 
remu z polecenia rządu polskiego oŚ- 
wiadczył, że Polska nie zamierza sto 

sować się do zalecenia Ligi Narodów 

nii sankeyj indywiduzlnych, przewi: 

| dzianych w artykule 16 paktu Ligi. 

Czy odpowiada Polsce 

„oncepc'a samodzie'nej Ru*i Podkargackiej ? 
BERLIN, (Pat). „Boersen Zig” Interesu | nym w Pradze, dziennik czyni przegiąd 

je się żywo wystąpieniami Polski wobec 

żądań węgierskich. W związku z przyję- 

ciem szefa gabinetu przy nim. spraw zagr. 

Węgier przez min. Becka I w związku z 

memoriałem, jaki przedstawiciele Rusi 

Podkarpackiej wręczyli misjom zagranicz 

prasy polskiej, wypowiadającej się na te- 

mat zagadnienia Rusi Podkarpackiej I 
twierdzi, że myśl samodzielnego państwa 

Rusi Podkarpackiej Polsce zupełnie nie 

odpowiada. 

Demobilizacia we Francji 
PARYŻ, (Pat). Demobilizacja rezerwi | min przewidziany prawem rocznikowi, od 

stów francuskich przeprowadzona jest sto 

pniowo I ma być zakończona 11 padzier 

nika. Poza fvm prem'er Da!adier postano 

wił nie przedłużać okresu służby poza ter 

  

- Rozbie ZNOŚCI 
w sprawie obsadzania p 7<2z przeż Niemcy 

patel strefy 
PRAGA, (Paf|. Wiadomość o zamierzonym obsadzeniu przez wojska niemiec- 

kie fzw. 5 strefy, 

tej strefy nie są tutaj znane, 

która obe'mule terytoria podlegające dopiero pleblscytowi, Wy+ 

wołała w futejszych kołach rządowych niezwykłe 

Sprawa fa była przedmiotem całonocnych obrad gabinetu. 
poruszenie | zdenerwowanie. 

Ścisłe granice 

W kołach futeiszych obawiaja się, że granice te będa pokrywać się z żąda- 

niami, wysuniętymi przez kanclerza Hiilera w memorandum Godesberskim. 

Śmiertelna nodróż w waronach svnialnych 

zgimęło 10 osób 

w strasznej katastrofie kolelowel w Finlandj: 
HELSINKI, (Patj. Wczoraj o godz. 1.30 

rano pociąg pośpieszny idący z Helsinek @6 

Tainionkoski, centrum okręgu przemysło- 

wego w okolicy Wyborga z powodu mgły 

zderzył się na stacji ruchu z manewrującym 

pociągiem towarowym, rozbiciu uległy dwie 

lokomotywy oraz dwa wagony sypialne w 

pociągu pośpiesznym i jedna cysterna z kwa 

sem siarczanym w pociągu manewrującym. 

który na nieszczęście rozbił się, zwiększając 

niepomiernie liczbę ofiar tej katastrofy. 

Zginęło w rozbitych wagonach sypialnych 

10 osób oraz kilkanaście odniosło rany. 

Największa ilość osób ucierpiała od 0 

trucia gazem wytworzonym przez rozbicie się 

cysterny. W katastrofie zginęło szereg inży- 

nierów, jadących do okręgu przemysłowego. 

M. in, inż. techniczny ministerstwa obrony 

A. Marula. Ruch normalny na linii kolejo- 

wej, na której wydarzyła się katastrofa 

przerwany został i będzie prawdopodobnie 

dopiero dziś w nocy wznowiony. 

$mierć 213 górników 
zasupanych w kopalmi 
TOKIO, (Pat). W kopalni węgla w Yubar na Hokkoido wydarzyła się grož- 

na katastrofa. Z powodu eksploził I zawalenia się sklepienia przeszło 300 górników 

zostało odciętych od wyjścia. 

TOKIO, (Pat). Urzędowo 

łano z 313 odciętych w szybie 
zginęło. 

kopałni 
donoszą, że w katastrofie górniczej w Yubari zdo- | 

górników uratować 100, pozostałych 213 

Znowu setka poległych 
podczas starć z powstańcami w Pa estynie 

JEROZOLIMA, (Pat). W Galilei w ciągu 

dnia wczorajszego doszło do dwuch poważ 

niejszych starć pomiędzy oddziałami wojska 

brytyjskiego a powstańcami arabskimi. Po 

stronie brytyjskiej uruchomione samoloty i 

samochody pancerne. Jedna z tych utarczek 

na północ od Tyberiady była szezególnie za 

cięta. 

Według urzędowych danych, w starciu 

  

tym padło 56 zabitych i rannych. Do drugie 

go starcia doszło na drodze pomiędzy Safod 

a Akką. Liezba zabitych wysosi około 20. 

Na lotnisku Tulkaram znaleziono zastrze 

lonego araha. 

W Jerozolimie oddział uzbrojonych ara 

bów wdarł się do urzędu okręgowego komi 

sarza i spalił wszystkie znajdujące się tom 

akta. 

Lew na ulicach miasta 
NOWY JORK, (PAT). W mieście Wil. | 

Iwood w słanie New Jersey Z ogrodu za- 

ologicznego zbiegł lew, wydostawszy się 

z klatki z powodu nieostrożności dozor- 

cy. Wybiegłszy na ulicę, lew poszarpał 

1 zagryzł kupca japońskiego, który usiło- 

wał go zatrzymać. 

Rozwścieczone i oszalałe zwierzę mic 

talo się na ulicach miasta, które po chwili 

całkowicie opustoszały. 

Dopiero po upływie pewnego czasu 

udało się policjantowi zastrzelić Iwa, kłó- 

rego nie udało się zwabić do kłatki, do- 

starczonej z ogrodu zoologicznego. 

„ 

  

bywającemu obecnie służbę wojskową. 

Rocznik ten będzie zwolniony 15 paźdz'er 

nika, a pobór nowego rekruta odbedzie 

się normalnie między 3 a 4 listopada. 

Zoufan'e rząd Wi 
Chamhoplasma 

LONDYN, (PAT). Wniosex zaufania 

dla rządu został w Izbie Gmin uchwalony 

366 głosami przeciwko 144. 

Pogrzeh marsz. Averescu 
BUKARESZT (Pat). O god. 10 rano od 

przy 

udziale króla, wielkiego wojewody Michała, 

doradców królewskich i członków rządu. 

"Robotnicy polscy w E tami 
RYGA, (Pat). Donoszą z Tallina: Z ostat- 

nio ogłoszonych statystyk estońskich wyni. 

ka, że w roku bieżącym pracowało w Esto- 

nii 8.900 robotników polskich, których zna- 

czna część ma zamiar przedłużyć swe kon- 

trakty na ro knastępny. : 

Wyższa szko!a 
wnlskawa w Kownie 
KRÓLEWIEC, (PAT). Jak donoszą 

z Kowna, tamiejszy rząd uchwalił usiasę 

o utworzeniu wyższej szkoły wojskowej. 

Ustawa fa ma być w najbliższym czasie 

przedłożona sejmowi. Dotychczas ofice- 

rowie litewscy studiowali wiedzę woisko- 

wą za granicą. Plan całkowitego wyszko- 

lenia w tej szkole obejmuje trzyłetni ok- 

res. Szkoła podłegać będzie naczelnemu 

dowództwu armii. 

Ur ekły żubry 
KRÓLEWIEC, (PAT). Przed kilku dn'a- 

mi sprowadzono z Berlina do puszczy Ra- 

mińskiej 6 sztuk żubrów. Ostatnio dwie 

sztuki: krowa i byk — uciekły z rezsr- 
wału i przebywają na wolności. Usiłowa- 

nia schwytania zwierzat pozostają na ra- 

zie bez skutku. Zachodzi obawa, że zwie- 

rzęła mogą łatwo przekroczyć. granicę 

polską lub litewską. 

Giełda warszawska 
z dnia 6 października 1938 r. 

był.się pogrzeb marszałka Averescu 

Belgi belgijskie 90,42 

Dolary amervkańskie 531,1/ą 

Dolary kanadyjskie 528.1/3 

Floreny holenderskie 290.44 

Franki francuskie 14,39 

Franki szwajcarskie 121.75 

Funty angielskie 25,68 

Guldeny gdańskie 100.25 

Korony czeskie 10,75 

Korony duńskie 11465 

Korony norweskie 128.93 
Korony szwedzkie 

132.34 

Liry włoskie 
20.20 

Marki fińskie 
11,34 

Marki niemieckie ан 

Marki niemieckie srebrne 99,00 

Tel Aviv 
25,40 

Akcje: 
Bank Polski 127,00 

Papiery procentowe: 

Pożyczka wewnętrzna 66,1% 

Pożyczka inwestycyjna pierwsza 84,00 

Pożyczka inwestycyjna druga 84.1/ą 

Pożyczka konwersyjna 69,1/4 

Pożyczka konsolidacyjna 67,00, 

   



Świat pod bronią 
осс 

Imnerium Germanskie 
Gdy już minęły pełne złowrogich 

zapowiedzi dni wrześniowe i na- 
brzmiewający konflikt europejski zna- 
Jazi bezkrwawe rozwiązanie, można 
zgrubsza robić pewien obrachunek 
zysków i strat poszczególnych stron. 
Nie ulega żadnej wątpliwości, że z- 
całej awantury najlepiej wyszły Niem- 
cy, bowiem zrobiły jeszcze jeden wiel- 
ki krok naprzód w dziedzinie monto- 
wania swej militarnej potęgi. Można 
śmiało twierdzić, iż na najbliższe pa” 
rę lat pokój został zapewniony, bo: 
wiem nienasycona bestia imperializ- 

mu germańskiego dostała poważny 
żer; zanim przetrawi chwilową ofiarę 

swego apetytu Europa może się łu- 
dzić, że wszystko jest w najlepszym 
porządku na tym najlepszym ze 
światów = A 

B. Russel twierdzi, že nieuniknio- 

nym rezultatem peczniejących im- 
perializmów będzie zcalenie się wiel- 
kich potęg w olbrzymie bloki konty- 
nentalne, których zbrojna równowaga 
bez perspektywy klęskii lecz i bez 
widoków zwycięstwa stanie się na 

długi czas absolutną racją panowania 
pokoju na świecie, Zanim owe bloki 
się potworzą narazie jesteśmy świad- 
kami tworzenia imperiów. Przyszła 
jakby moda na imperia. Każdy, kto 

mocniej poczuje w garści miecz za- 
kłada imperium. Przyczym jedne są 
hałaśliwe, powstają przy niesamowi- 
tym akompaniamencie reklamy, inne 
znów, nawet nie używając tej nazwy, 
faktycznie stają się ośrodkami hege- 
monii na poszczególnych obszarach. 

Do tych szybko powstających i 
urastających w potęgę imperiów na 
leżą dzisiejsze Niemcy. Wprawdzie 
„jakoś niebardzo pasuje termin „im- 
perium* do państwa niemieckiego — 
nie przyzwyczailiśmy się do podobne- 
go terminu — niemniej jednak rze- 
czywistość odpowiada jak najściślej 
temu, co nazwaćby można imperium 
germańskim. Trzeba wziąć pod uwągę, 
że w 1938 r. Niemcy zyskały 100 ty- 
sięcy kilometrów kwadratowych tery- 
torium, powiększyły swą ludność o 10 
milionów ludzi, uzyskały bardzo bez- 
pleczne bariery graniczne i wyrówna- 
ły linię swoich granic, poprzednio 
bardzo nie ekonomicznie powyginaną. 
Jeżeli do tego dodać niesłychane 
tempo przemysłu uzbrojeniowego i 
ogromne ofiary jakie się kładzie na 
rzecz siły zbrojnej kosztem dobrobytu 
obywateli — to trudno zaprzeczyć, że 
przygotowania wojenne Niemiec mają 
nie tylko defenzywne znaczenie, 

Dzisiaj w enuncjacjach niemiec- 

Cicho sza 

Tajemnice indukcji 
W szkole uczono nas o indukcji elektry- 

<znej. Niestety, nie pamiętamy dokładnie e0 

4 jak — źleśmy się jednak uczyli Być mo- 

że srslśmy w czasie wykładu w szubienicz 

kę, być może myśleliśmy o tej jedynej, któ 
m, imienia może już nie pamiętamy. W każ 

dym rezie indukcja alektryczna jest faktem, 

u poucza nas o niej... Pałskie Radio. 

O nie! bynajmniej nie mam na myśl: po 

gasanek radiowych. 

Ale gdy po jednym drucie „idzie* z War 

sławy do Wilna transmisja radiowa, po dru 

gim „leci* prywatna rozmowa telefoniczna. 

Dzięki indukcji w pszerwach transmisj: sły 

szymy fragmenty rozmowy prywatnej. Efek 

ty bywsją wręcz znakomite, świadczące © 

feninszn ducha ludzkiego. Tak np spike. za 

powiada: 

—- Teraz usłyszą państwo oświadczenie 

Rządu Polskiego. 

Cłwila ciszy, w czasie której słyszymy 

przytłumiony głos: 

—- Moniek, ty łobuz jeden, ty złodziej, 

ty mnie nabrałeś, ja tobie tego nie zapom 

pe. lv... 

Albo: - 8 

— Nadajemy transmisję z podniosłej u- 

roczystości w Targówku Wielkim... 

I negle słyszymy głos niewieści: 

-- (ipuś powiedział mi, że mnie nie 

chce. Leć do Cipusia i wyjaśnij o co chodzi, 

bo incje serce jest pęknięte... 

Picdne serce! 

AlŁo chór śpiewa: 

Ns bój, na bój, na bój!!! 

Kretka przerwa, w czasie której zdoner- 

*cwsny głos woła: 

— Wybierz wszystkie wkłady z banku, 
ha sracisz wszystko... $ 

] znowu chór: 

— Na Bój, na bój, na bójiit 
Atkc 

= R Śpiewała znakomita artystka, 
frena Syreńska... 

„aj gey głos męski szepce. pamiętnie 

w po zerwie: 
„łuię cię. koch 

= Cie SARA raną buzię, mo 
ja ty žabko, mėj ty kolkų, 

SĘ mój pajączku... 
Och indukcjo, indukcjoj A 

K. J. w. 

kich mężów stanu, głoszących poko- 
jowość trzeciej Rzeszy, niewątpiiwie 
jest dużo szczerości, Niemcy o ile 
tylko wymagania propagandy wew- 
nętrznej na to pozwalają, nie pragną 
wojny. Lecz przyczyny takiego stanu 
rzeczy nie mają nic wspólnego z na- 
strojami franciszkańskimi. Istota rze- 
czy leży w tym, że Niemcy mimo 
wszystko nie są całkowicie gotowa 
do wojny. 

Trzeba pamiętać, że traktat wer- 
salski nałożył bardzo poważne ogra- 
niczenia na normalny rozwój sił zbroj- 
nych w państwie. Pomimo wszelkich 
sztuczek generałów powojennych, 
wojsko niemieckie nie mogło nor- 
malnie rozwijać swego programu mi- 
litarnego. Bądź co bądź przecież do 
roku 1935 kontyngent nie był szko- 
lony. 15 roczników zostało pominię- 
tych przez normalną służbę wojsko- 
ма, Zadne obozy pracy czy inne po- 
dobne urządzenia nie zastąpią prze- 
cież szkolenia w kadrach. Pociąga to 
za sobą bardzo poważne konsek- 
wencje. 

W dzisiejszym wojsku ogromnie 
się podniosła rola podoficera. W wal- 
ce duże zgrupowania wojska rozpa- 
dają się na niewielkie oddziały, pro- 
wadzące akcję zupełnie niemal sa- 
modzielnie pod dowództwem podofi- 
cerów. Trzeba więc ich znaczną ilość 
i w dodatku dobrze wyszkolonych, 
aby należycie mogli owe samodzielne 
zadania wykonać. Podoficer z reguły 
rekrutuje się ze szkolonych roczników, 
Gdy więc roczników się nie szkoli, 
musi się to odbić na stanie korpusu 
podoficerskiego. Gdy Hitler rozpoczął 
gwałtownie rozbudowywać niemiecką 
armię znaczna ilość podoficerów a- 
wansowała na oficerów, przez co po- 
wyższy brak jeszcze bardziej sie po- 
większył. Dzisiaj zagadnienie to w 
armii niemieckiej jest jednym z naj- 
bardziej poważnych. 

Również poważne braki odczuwa 
armia niemiecka w stanie - korpusu 
oficerskiego. Dawna Reichswehra nie 
mogła dostarczyć odpowiedniej ilości 
oficerów. Szczególnie odczuwa się 
brak tego elementu w artylerii. Na- 
leżyte wyszkolenie oficera w broni wo- 
góle nie jest ani szybkie ani łatwe. 
"Większość dawnych oficerów Reichs- 
wehry zabrał Goering do lotnictwa 
(około 10000 ludzi), tak, że na po- 
zostałe bronie przypadło w spadku 
około 5.000 ludzi. 

Tego i podobnego rodzaju trud- 
ności w armii niemieckiej najczęściej 
nie dochodzą do świadomości szero- 
kiego ogółu, niemniej jednak stano- 
wią one zazwyczaj pierwszorzędne 

problemy dla sztabu. To też gotowość 
czy brak gotowości do wojny należy 
mierzyć nie tylko wielkością zapasów 
konserw w składnicach zaopatrzenia, 
lecz także tymi wszystkimi zagadnie- 
niami, które stanowią kościec Siły 
zbrojnej. ъ 

Pośpieszne tempo zbrojeń również 
odbiją stę na jakości sprzętu. Tak na- 
przykład samoloty niemieckie noszą 
na sobie wyraźne piętno pośpiechu, 
przez co oczywiście wartość ich w walce 
musi się obniżyć. Nie wynika stąd 
jednak zarzut, że kierownictwo nie- 
mieckich zbrojeń nie umie znaleźć 
odpowiedniej drogi. Przy uzupełnieniu 
armii na pierwszym miejscu w takich 
wypadkach stawi się ilość, a dopiero 
po tym jakość, Podobnie czołgi nie- 
mieckie przy próbach w wojnie hisz- 
pańskiej nie zdały egzaminu: okazały 

Po premierach krakowskich. 
  

„KURJER” [4593]. 

     

  

O czym zawiadamiają 

Urodzony 30 kwietnia 1861 r. w Nowosiołkach 

Św. Św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 5 października 1938 r. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Antokolskiej Nr 42 do Kościoła Uniwersyteckiego Św. Jana 
odbędzie się w piątek, dnia 7 bm. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w Sobotę, dnia 8 bm. o godz. 10-ej, po czym nastąpi wyprowa- 
dzenie zwłok na cmentarz Wojskowy na Antokolu 

Dr MARIAN ZDZIECHOWSKI 
Komandor Orderu Polonia Restituta, Kawaler Złotego Krzyża Zasługi, Komandor Węcierskiego Orderu Św. Stefana, 

Kawaler wielu Innych odznaczeń, Profesor Honorowy Wydziału Humanistycznego (I S.B, b. Dziekan tegoż Wydziału, 

b. Rektor Uniwersytetu Stefana Batorego, Doktór honoris causa (iniwersytetu Jagiellońskiego, Un wersyleiu 

w Dorpacie i Uniwersytetu Franciszka Józefa w Szeged, Członek Polskiej Akademii Umiejętności, Członek Węqierskiej 

PRkademii Nauk w Budapeszcie, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w W lnie, Członek wie'u towarzystw naukowych. 

ziem: mińskiej, po ciężkich cierpieniach, opatrzony 

o godz. 16.30. 

REKTOR I SENAT 
Uniwersytetu :tefana Batorego. 

Prof. Dr 
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arian Zdziechowski 
członek-założyciel i członek Rady Administrzcyjnej Instytutu Naukowo- 

Badawczego Europy Wschodniej, Prof. Szkoły Nauk Politycznych w Wilnie 

po długich i ciężkich cierpieniach zmarł 5 października 1938 r. 

Cześć świetlanej pamięci Wielkiego Człowieka ! 

Pogrążeni w serdecznym żalu 

Członkowie Instytutu N-B. Europy Wschodniej 
i Profesorowie Szkoły Nauk Politycznych 

w Wilnie 

Prof. Dr MARIAN 
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ZDZIECHOWSKI 

Prezes Komitetu T-wa Pomocy Naukowej im. Wróblewskich oraz współzałożyciel T-wa Przyjaciół 

Biblioteki im. Wróbiewskich 
| zmarł w Wilnie dnia 5 października 1938 r. - 

o tej dotkliwej stracie zawiadamiają z głębokim smutkiem в : 

Komitet, Prezydium Towarzystwa oraz Dyrekcja Biblioteki 

    

   
   

  

   
się zbyt lekkie i za mało odporne | 
na ogień dział przeciwlotniczych. Dzieło podniesienia armii na taki poziom, jakiego wymaga ambicja im- 

perialna dzisiejszych Niemiec nie jest łatwe i nie może być bardzo szybko dokonane. Na to trzeba lat, Aby te lata zyskać trzeba zapewnić pokój. Dlatego też Niemcy dzisiaj są tak 

Pisma wileńskie toczą obecnie at. | storia się powtórzyła. Adolf Walew 
raimeutowe boje o interpretację „Wy 
zw. ienia'*, 

Ы Powiadają ludziska, že „Wyzwole 
nie“ jest trudne. Zapewne było jeszcze 
trudniejsze, gdy Wyspiański wysta-     wiał je w Krakowie za dyrekcji Józe 
fa Kotarbińskiego. Z racji Wyspiań- 
skiego miewał Kotarbiński prawdziwe 
bunty w gronie aktorskim. Przy pierw 
szym czytaniu „Wesela* wubuchła 
burza: Sa а Sa Nie mogę grać, czego nie rozu 
miem. 

== Nie mogę grać takich idiotyz- 
mów. 

— To nie sztuka, to szopka! 
-- To nonsens, to warjactwo; ja 

cie rhcę, ja nie mogę. 
Młoda aktorka rzuciła ze złością 

na stół rolę „panny młodej”, o którą 
się notem ubiegały pierwszorzędne ar 
tys'ki 

Czysta histeria. Ale gdy wgryżli 
się w sztukę, zrozumieli i zagrali świet 
Bię. + 

Mimo to przy „Wyzwoleniu* hi-   

ski, doświadczony aktor i reżyser 
zwrócił się do Kotarbińskiego: 

—- Właściwie należałoby do tego 

namalować na dekoracji wielki prze 
krój mózgu ludzkiego, w którym cho 

dziłv by pe zwojach widma... 

A niezadowolony z roli widziadła 
w ostatnim akcie „Bolesława Śmia- 
lego“ wykrzyknął zirytowany: 

— Niedługo będziemy musieli 

grać same stwory. upiory, choroby, 
czniki. 

* 
ik į lase mikroby i : я 

Sam Wyspiański nie koniecznie 

ułatwiał zadania wykonawcom. 

F Lucyna Kotarbińska, żona i 

wsnółrpracowniczka dyrektora, pisze 

w swaich wspomnieniach: 

„Miałam nieostrożność zapvyłania 

nodczas prób Wyspiadskiego hardzo 

nieśmiało. ale jednak zanvlania: 

— Jak mam, panie, ubrać San:at 

nike ? 

Stalowe oczy, niby sztwlety, zwró- 

cił na mnie i po chwili milczenia po-   wiedział: 

MARIAN ZDZIECHOW 
Profesor Honorowy U. S. В. 

zmarł dnia 5 października 1938 r. 

O tej bolesnej stracie powiadamia z najgłębszym żelem : 
stwa Przyjaciół Nauk w Wilnie 

    

ZARZĄD To 

skłonne do zawierania traktatów o nie- | 

agresji. Olbrzymia dynamika we- 

wnętrzna, potencjał nastrojów dopro- 

wadzony w miarę potrzeby do naj- 

wyższego nap ęcia i umiejętna metoda 

stosowania zaskoczenia i zastraszenia 

przeciwników — pozwalają na załatwie- 

nie problemów międzynarodowych bez 

uciekania się do ostatecznego argu- 

— Ta-a-a-a-k — robiąc przy tym 
gest szeroki, powłóczysty. I zginął od 
razu jak kamfora. 

* * * 

Wyobrażamy sobie, jaki huczek 
musiał powstać po premierach ,„We- 
'ela" i „Wyzwolenia* w Krakowie — 
w Gbu sztukach przecie bylo spuro 
osób wprowadzonych „z życia”. wła 

szcza po „Weselu”. 

Oddajmy znowu głos p. Kotarbiń- 
skiej: 

„Nazajutrz (po premierze Wesela) 
Łyła niedziela, tym razem pogodna. 

Rano, przed południem, podnie 

cony, niemal rozgorączkowany, wbie 

ga dc nas Włodzimierz Tetmajer. Peł 
na aluzyj sztuka, która zaniepoko'la 

wszystkie umvsły, bo każdy się w 
niej znalazł, obiła się już- szerokim 
echem o cały Kraków. Wrzało w nim. 
Oczywiście to, co „mówiono”, nie się 
oało do głębin treści. 

Nie wiadomo, „co w sercu zaryte 
itęboko'. 

Tworzyły się zastępy niechętnych. 
Zestawiono postaci sztuki z Kazi 

mierzem i Włodzimierzem Tetmaje- 
rami, z Rydłem, Staszewskim, z tą czy 
inną radczynią mieszczką, z tą niedo- 

warzoną czy inną panienką.     

SKI || 
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie 

mentu, jakim jest siła. To też armia 
niemiecka ma jeszcze trochę czasu 
na dalsze organizowanie się i uzupeł- 
nianie braków, jakie powstały w ciągu 
piętnastu lat letargu. Dla każdego 
jednak jest dzisiaj jasne, że czas pra- 
cuje na korzyść Niemiec i na nieko- 
rzyść wszystkich ewentualnych ich 
przeciwników w przyszłości. L. Kor. 

Oburzano się, wymyślano, obraża 
no, grożono! 

Włodzimierz Tetmajer mieszkał 
w Bronowicach pod Krakowem. Na 
sztuce nie był. Ale już wiedział, wie 
dział wszystko, co go dotknąć mog- 
ło, o ile on był duchowym natchnie- 
tiem i treścią postaci „Gospodarza*. 
© tym tylko mu mówiono, więcej o 
riczym. 

Pod „czwartą głębszą skibę* nie 
sięgały wróble oczy. 

Trudno się też było dziwić, że z 
żalem przed nami powtarzał, ten czło 
wiek o najszlachetniejszej pełnej po 
ezji duszy: i 

— Mnie zarzucač brak czujnošci, 
me e senność. 

Dzwonek. 
Wyspiański. 
Józef został z Tetmajerem w swo 

'm pokoju i koił jego urazy, ja popro 
siłam Wyspiańskiego do siebie. 

narazie, tak było anžeapie S ke 

W ;spiański natomias d > 

dział, co mówią „na „mieście'. OŁaj : 

byli rozżaleni, każdy inaczej Lepiej, 

żeby się, narazie, nie spotkali. | 

|_ Lucek biega po Plantach i gro   ji, że mi „pyski spierze* — mówi 

Nie wiedzieli ci dwaj goście, że są | 

pod jednym dachem. Uważałem, że, © 
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„KURIER“ (4593). 

Zmartwychwstanie 
Biaiej Sali 

Z gruzów powstaje arcydzieło 
Jednym z najpiękniejszych zabyt- 

ków z pośród budowli świeckich jest 
niewątpliwie główny kompleks gma- 
chów Uniwersytetu Stefana Batorego. 
Jedną z najbardziej efektownych 
części tego kompleksu jest budynek 
przylegający do ulicy Uniwersyteckiej, 
Niestety, jak dotychczas, budynek ten 
znajdował się w dużym zaniedbaniu, 
nosząc na sobie wewnątrz 

barbarzyńskie ślady 
gospodarki zaborczej. 

roku bieżącym przystąpiono 
wreszcie do kapitalnego remontu, 
i przebudowy tej części gmachu, dą- 
żąc do przywrócenia jego świetnego 
wyglądu. 

W tej części gmachu, na najwyż- 
szym piętrze znajduje się wspaniała 
niegdyś „Biała Sala", która była 
istotną częścią Obserwatorium Astro- 
nomicznego. Wielką zasługą Rektora 
W. Staniewicza jest to, że był inicja- 
torem odnowienia tej sali i niezmor- 
dowanie zabiegał u władz central. 
nych o przyznanie na remont po- 
trzebnych funduszów. Zabiegi znala- 
zły pełne zrozumienie u p. min. 
Kościałkowskiego. Na odnowienie 
„Białej Sali, jak wiemy przyznano 
50 tysięcy złotych. 

Biała Sala jest bardzo ciekawym 
zabytkiem artystycznym późno baro- 
kowym z późniejszym ślicznym por- 
talem, stanowiącym, jak nas infor- 
mował p. prof. Narębski, 

swego rodzaju arcydzieło. 
Prof. Morelowski przypuszcza, że 

zasadniczym twórcą Białej Sali był 
Ks. Żebrowski. 

„Biała Sala*, jak zaznaczyliśmy, 
przetrwała do dziś w stanie opłaka- 
nym. Mieściło się w niej archiwum 
po tym biblioteka. Podczas wstawia- 
nia półek zniszczono znacznie wnę- 
trze, poodbijano przy ścianach wiele 
szczegółów zdobniczych. Dzięki jed- 
nak wyczerpującym danym o jej 
pierwotnym wyglądzie, które zacho- 
wały się w archiwach oraz dzięki 
szczątkom ocalałym uda się wnętrze 
zrekonstruować wiernie. 

Salę tę w okresie jej świetności 
zwiedzał Stanisław August 

zachwycając się pięknem wnętrza. 
Salę zdobił przedewszystkiem portal 
z pięknie modelowanyn profilem 
Stanisława Augusta. Być może, że 
portal ten był budowany w związku 
z wizytą Stanisława Augusta, Portał 
nie zachował się w całości. Jak wy» 
nika z opisów na tympanonie porta- 
lu znajdowały się dwie figury alego- 
ryczne (lranii i Diany, z których jed- 
na trzymała medalion z wizerunkiem 
Puzyniny z Ogińskich fundatorki ob- 
serwatorium, druga zaś miała na 
medalionie cyfry fundatorki. 

Ta efektowna sala miała dotąd 
niewygodne i niezbyt estetyczne wej- 
ście, wiodące wprost do sali. W związku 
z realizowanym projektem przekształ- 
cenia sali na Muzeum Pamiątek po 
Wielkim Marszałku, postanowiono wy- 
budować nowe okazalsze schody, 
prowadzące z Uniwersyteckiej. Na 
CHEREDZZCE NAKTIS II TS TNT ZP TORO DZOTSE 0 

Wyspiański. — Przecież ja nic uLli- 
żającego nie włożyżem w usta panny 
Haneczki na scenie. Ja pannę Hanecz 
kę bardzo szanuję Co mi wogóle ża- 
tzucają, czego się gniewają? Czy — 
łem zobaczył, czego nie widzieli? Czy 
— że mówię, o czym milczą? Czy nie 

chcą prawdy? Czy wiecznie mamy na 
ród pomadkami karmić? 

Wyspiański płakał”. 

* * * 

Włodzimierz Tetmajer zresztą z 
tz: sein się udobruchał i prezkonał do 
Wesela. czego dowodem był jego list 
do Wyspiańskiego: 

„Drogi, serdeczny panie Stanisła- 
wie! 

Pierwszy raz w życiu dzieło sztu 
ki zrobiło na mnie takie wrażenie, że 
płskałem, jak małe dziecko. 

_Dziś jeszcze poprostu rady sobie 
śać nie mogę. Latam po mieście i 

„Śmieję się i w oczach co chwila stoją 
mi łzy. Zajrzał mi pan w głębie mo 
je” duszy. Zrobił pan wielkie, wie!kie 
dzieło, wielkie dzieło sztuki i wielkie 
dziełe miłości Ojczyzny. 

Zwalił pan mieczem Chrobrego 
stary, głupią, pozytywną myśl w Pol. 
sce. zwalił pan sztandar organicznych 

p.ac, pozytywnych prac i zasiał złote 
„iarno miłości ideału i wszystkiego, 
dlaczego siać warto. Jak Archanioł. 
żailrął pan choragiew, z napisanym 

na niej hasłem miłości Ojczyzny i 
wielkiej nieśmiertelnej sztuki. 

przeciwległej zaś wejściowej ścianie ma | kowie Wydziału Sztuk Pięknych SB: 
stanąć 

bronzowy posąg 
Marszałka Piłsudskiego 

Posąg ten wykona dziekan Wydziału 
Sztuk Pięknych prof. Ślędziński. 
Wejście z ul. Uniwersyteckiej będzie 
okazałe. Otrzyma podcień o dwóch 
arkadach i portal. Nad wejściem już 
wykwitł kartusz z herbem (J.S.B, 

Artystyczne kierownictwo opisa- 
nych robót spoczywa w rękach prof. 
Narębskiego, który też jest projekto- 
dawcą przeróbek. Zwoływane są także 
specjalne komisje, które decydują w 
wypadkach poważniejszych. Przy ro- 
botach tych zatrudnieni są wychowan- 

A więc szczegóły rzeźbiarskie uzupeł- 
niali i wykonywali studenci Andre- 
jew Godziszewski, Nowicki i Ło- 
sowski. Przy strunach pracowali stu- 
denci Waranowski i Żynowski, wi- 
zerunek na kominku w sali Senatu 
USB., (który to kominek obecnie jest 
„w robocie* wykonał Ildefons Hu- 
wald. Przy rysunkach roboczych po- 
magają pp. Żynowska i Gintełówna. 

Trzeba jeszcze dodać, że cała część 
gmachu znajdująca się pod „Białą 
sową* ma w najbliższym czasie ulec 
wewnętrznym zmianom na korzyść, 

(wz.) 
  

Proces o zajścia antysemickie w Trokach 
6 członków Stronnictwa Narodowego 

na ławie oskarżonych 

Aresztowanie na sali sądowej 
Wczoraj Sąd Okręgowy rozpoznał 

sprawę 6 członków Stronnictwa Narodo- 
wego Naborowskiego, Ostanówki, Ryncie 
wicza, Grażula, Osłassewicza, Żaby i Ja- 
nuszewskiego, skazanych przez Sąd Sta- 
rościński na 3 miesiące aresztu za wywo- 
łanie zajść antysemickich w marcu br. w 
Trokach, podczas odbywającego się tam 

Ksiażka kształci, bawi, rozwi'al 

Czyte na Nowości 
Wilno, Św. Jerzego 3 
OSTATNIE NOWOŚCI 

Lektura szkolna — Beletrystyka — 
Naukowe — Wysyłka na prowincję, 

Czynna od 11 do 18-ej. 

Kaucja ? zł. Abonament 1.50 zł. 
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„Зг ja akarzowi powierza dę życie Juoko“ 
Orzeczenie sądu w sprawie wstrząsającej katastrofy samochodowej 

na Antokolu 
Kraukiis skazany ma 1i pół roku więzienia 

21 maja br. wydarzyła się na Anfo- | 
kolu tragiczna katastrofa samochodowa: 
Taksówka, prowadzona przez pijanego 
szofera Mikołaja Krauklisa, z całą siłą na- 
Jechała na słup telegraficzny, ulegając 
kompletnemu zmiażdżeniu. Znajdujący się 
w taksówce w charakterze pasażerów szo. 
fer Wojciechowski oraz kelnerka nocnej 
restauracji, Helena Chociłowiczówna, zo- 
stali zabicl. Szofer prowadzący taksówkę 
został ciężko ranny. Przewieziony do szpi 
tala św. Jakuba po dłuższej kuracji, wy- 
zdrowlał. Z kolei Krauklis powędrował ze 
szpitala do więzienia, wczoraj zaś zasiadł 
na ławie oskarżonych Sądu Okręgowego 
w Wilnie, jako oskarżony o spowodowa- 
nie w stanie. pijanym katastrofy samocho- 
dowej, która pociągnęła za sobą śmierć 
dwojga osób. ^ 

Świadkowie potwierdzili, že szoler 
Krauklis był pijany. Świadek policjant opo 
wiedział, że obserwując faksówkę przed   katastrofą, widział jak jechała zygzakami 
przez całą szerokość jezdni. Policjant 

CECERCZZWORZTENYA 

chciał zatrzymać taksówkę, nie zdążył jed | ten wyrok będzie przestrogą dla szoferów 
nak swego zamiaru urzeczywistnić. 

Sąd skazał szofera Krauklisa na 1 rok 
1 6 miesięcy więzienia. W motywach wy- 
roku podkreślono, że „szołerowi, tak sa- 
mo jak lekarzowi powierza się życie ludz- 
kie, za które jest odpowiedzialny. Niech 

by w czasie sprawowania swych obowią- 
zków nie używali alkoholu, gdyż sąd zaw- 
sze będzie ich surowo karał”. Sąd zasto- 
sował ponadto względem Krauklisa, jako 
środek zapobiegawczy, areszt bezwzgię- 
dny. (<). 

Niefortunny skok z wagonu 
elektromonter pod kołami pociągu 

Wczoraj wieczorem w pobliżu stacji 
Porubanek wyskoczył z pociągu 31-letni 

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach. Winda osobowa 

   
   
  

ПЁФ Р zalłkwićłuj 
poraz drugi w Niešwiežu 

W Niešwiežu i okolicy zakwitły po 
raz -drugi róże. Pąki naturalnej wielkości 
rozwijają się w normalne kwiaty o nie- 
zmienionym aromacie. Przyczyną jest 
ciepła i długotrwała piękna pogoda. Od 

połowy sierpnia nie spadł w Nieświeżu 
najmniejszy deszcz.  Najobficiej krzewy 
róż wydały pąki i zakwitły przed kasynem 
oficerskim nieświeskiego garnizonu, I w 
ogrodzie p. Mikuciowej Jadwigi. 

Koń pod pociągiem pośpiesznym 
Pociąg pośpieszny Nr 701 zdążający 

z Warszawy do Stołpców obox stacji ko- 
lejowej Horodziej wpadł na konia, znaj- 
dującego się na torze | poszarpał go na 
kawałki. Koń stanowił własność gospo- 

dężarne matki powinny chodzić 
na puńską rzecz, żeby ich dzieci uro 
dziły się, owiane iskrą geniuszu, cb- 
Jarzone wielkim sercem. 

Złoto dla moskali, dla zdrajców i 
dla podłego tłumu społeczników, dla 
nas, dla Polski, dla artystów, jest te- 
„az gwiazdą ta chorągiew pańska. Ży 
wię dla pana najwyższą cześć, a w.:er 
ću mi goreje dla pana najgorętsza mi 
tość. 

Gdy piszę, do oczu tłoczą mi się 
by, aż mi wstyd ludzi, co na mnie 
patrzą. 

Fról Duch zamieszkał w panu. 
Niech Bóg i Matka Boska i Król- 

Duch Polski strzegą pana od wszyst- 

+iego złego i pomogą panu więcej je 
szcze j długo jeszcze tworzyć. 

Ściskam pana najserdeczniej, naj 
poręcej. jak mnie tylko stać. 

Włodzimierz Tetmajer 
Doniedziałek, 18 II. 1901 r. 

* * * 

Natomiast dyrektor teatru lwow- 
sziezo orzekł: 

- Nie palę się do „Wesela*, bo 
„Czas* potrzebował aż 7-miu felieto 
nów do wytłumaczenia tej sztuki i 
n.e wytłumaczył. 

A kiedy wreszcie zagrano „„Wuse- 
le* we Lwowie, a na przedstawieniu 
biła Modrzejowska i jeszcze ktoś z 
Polaków z zagranicy Kazimierz     Skrzyński tak pisał do Kotorbińskich: 

+ Europa czyni wielkie zastrzeże 

darza Kościukiewicza Włodzimierza, Na 
odcinku tym w ciągu krótkiego czasu jesi 
ło już drugi wypadek. Poprzednio pociąg 
pośpieszny zabił człowieka i konia oiaz 
rozgruchofał furmankę. 
OTZSTEY ZATO RCP DANA TENISAS 

nia. Chłodniejsza i lepiej się zna. 
=— Na zdrowie — odpowiada na 

to Kctorbińska. 

* * * 

Jeszcze jedna anegdota. 
Wyspiański chciał koniecznie 

sprawdzić, jakie też wrażenie zrobi 
„Wezele* па włościance, która ze 
światkiem artystycznym i literackim 
uie ma bliższego zetknięcia. Na jego 
prośbe zaprosili Kotorbińscy na przed 
stawienie p. p. Ptaków. Ptak był to 
mądry chłop. Poseł. Redaktor pisma. 
Do dekoracji podczas uroczystości — 

jedyny. Żyda wprawdzie z karczmy 
aa wsi usunął, ale sam karczmę objął, 
a żcna dobrze handlowała przy szynk 
was'e. Poza tym była jeszcze bardzo 
surowa. 

W czasie przedstawienia pani Pta 
towa była głównym przediniotem cb 
serwacji Kotarbińskich i Wyspiań- 
s„iego. Zachowywała się dość obojęt 
a'e względem całości. Na jedno tylko 
rareagowała, kiedy, na długą epistołę 

poety. Czepiec mówi: 
Weź pan sobie zonę z prosta: 
duzo scęścia, małe kosta. 

— Ze tom, jak kto bierze żonę z 
prosta. kosty są mniejse, to je praw 
da, ale zeby ta scęścia było wiela, 
to nie wierzę — zadecydowała pani 
Ptakowa. 

Wyspiański miał jedno więcej roz 
"ai wanie w życiu. < 

S: ; W. T.   

elektromonter Stanisław Emilian, zam. w 
Wilnie przy zaułku Warszawskim 11. 

Emilian trafił pod koła wagonu, do- 
znając bardzo ciężkich obrażeń. Pogoto- 
wie przewiozło go do szpitala św. Jakuba. 

(<). 

Rekść, ale nie ten 
Nie Henryk ale Edmund 
Otrzymaliśmy następujący list: 
W „Kurjenze Wiłeńskim* z 6 paździer 

n.ka r. b. umieszczona została notatka pod 
tytułem „oszuści w roli wywiadowców, w 
której podano, że rzekomo miałem być 
stantażowany przez oszustów i, że odda- 
łem ich w ręce policji. 

Uprzejmie proszę o sprostowanie, że z 
opisanym zajściem nie mam nic wspólnego 
* żadnego w nim udziału nie brałem. 

Z poważaniem 

Henryk Rekść. 
Wilno 6 października 1938 r. 
Istotnie, jak sprawdziliśmy, ofiarą oszu 

stów padł nie Henryk Rekść, ale jego brat 
Edmund. 

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

  

festynu. Wszyscy oni zostali na razie osa- 
dzeni w więzieniu Ponarskim, gdzie ogło- 

sili nawet demonstracyjną głodówkę. 
Wyrok w tej sprawie zostanie ogło- 

szony dziś. Jeden z oskarżonych Janu- 
szewski został wczoraj aresztowany па sa- 
li sądowej i odstawiony do aresztu. (c). 

POTTERZE PROTO CTOTEZTCETEECE 

ŻART NA STRONIE 

P. Grono wicz 
na „Batorym* 

Ped tym tytułem w ostatnim numerze 

„Prosto z Mcstu* znajdujemy następującą 

notatkę którą przedrukowujemy w całości: 

„Pisaliśmy już o lwowskim grafomanie 

A Gronowiczu, który jakimś dziwnym 

culem otrzymał stypendium Funduszy 

Kultury Narodowej i wyjechał w podróż 

do Ameryki. P. Gronowicz, znany dotąd 

tylko z kilku „tomikėw“ poezyj, skonfi- 

zkowanych przez cenzurę za tendencje 

From unistyczne, oraz z broszurki pod wie 

le mówiącym tytułem „Antysemityzm ruj 

nuje moją ojczyznę”, rozwinął z okazji 

przyznania mu stypendium forsowną ak 

cję reklamową za pośrednictwem kary- 

Łsturzysty Szwejcera, kierownika biulety 

ru kulturalnego PAT-a. 

Jak się obecnie okazuje nie mniejszy 

tupet reklamowy wykazał ów Gronowicz 

w czasie podróży do Ameryki na „Bato 

ryx* Przede wszystkim zafundował so 

bie bilety wizytowe, których tekst warto 

pcdać na wieczną rzeczy pamiątkę: 

+ ANTONI B. GRONOWICZ 

3 literat, 

stypendysta Funduszu Kultury Narodo- 

wej, współpracownik i korespondent za- 

graniczny czołowych czasopism polskich: 

Chwiła Czarno na białem. Epoka, Ex- 

pres Poranny, Dziennik Ludowy, Kurier 

Polski Nasz Przegląd, Nowy Dziennik, 

Narty. Opinia, Pion Robotnik i Wiek No 
wy. й 

| Polska — Lwów 

i ul. Fredry 7/14 

tel. 2770-72 

Słusznie zauważa felietonista «Nowej 

Rzeczypospolitej", że „jak widać stąd 

rozpiętość przekonań p. G. jest niesłycha 

nie rozległa, a pisma, które obsługuje 

zmieszane razem tworzą jeden z najprze 

dziwniejszych coctaili, jakie by z prasy 

polskiej wymieszać można* No, ale zbroj 

ny w tak imponujący bilet, p. Gronowicz 

?aczął swoją podróż na „Batorym* od ka 

tegorycznego żądania pod adresem ka- 

Fituna statku, p. Borkowskiego, by go 

przedstawił wszystkim wybitniejszym pa 

seżerom. Gdy kapitan odmówił, p. Grono 

nie pzzeraziło starego wygi morskiego. 

мст zagroził mu, że „wyciągnie z tego 

Konsekwencje u kogo należy” co jednak 

Przed samym przybyciem do Ameryki 

stypendysta Gronowicz puścił się na no 

wy kawał: oto wysłał depeszz do „New 

Yorku Timesa" z zawiadomieniem, że w 

jeg: osobie przybywa do Stanów Zjedno 

tzorych „najwybitniejszy poeta polski 

tałodego pokolenia" i podpisał tę depeszę 

nszwiskiem oficera prasowego statku „Ba 

tory red. Kołłupajłły — bez jego wiedzy 

1 zgody. 

Można sobie wyobrazić, eo dopiero bę 

dzi» ten udany stpendysta wyczyniać n 

ziemi amerykańskiej”, Bk   ' Sprytny Antoś, nie ma co, 

  

KURS RATOWNICTWA 
PUWF w porozumieniu z PZP orga- 

nizuje dla instruktorów pływania (męż- 
czyzn) kurs ratownictwa w dniach 24 bm. 
— 19.XI br. w CIWF w Warszawie dla 
członków klubów zrzeszonych w PZP. 
Uczestnicy zosłaną skoszarowani w CIWF 
przy czym koszła wyżywienia i zakwałe- 
rowania ponosi państwo. Koszł przejazdu 
ponosi klub, wysyłający zawodnika. Prze 
widziana jest zniżka kolejowa 750/,. Zg'o 
szenia nadsyłać należy bezpośrednio do 

W niedzielę 
Sytuacja WKS Śmigły po ostatniej ka- 

łastrofalnej przegranej w Chorzowie uleg- 
ła dalszemu pogorszeniu się. W najbliż- 
szą niedzielę Śmigły gra z poznańską 
„Warłą” u siebie w domu. Mecz odbę- 
dzie się na sładionie przy ul. Werkow- 

skiej. Nadzieja na wygraną jest bardzo 
nikła. Ostatniej niedzieli Warta zaprezen 
towała się doskonale, gromiąc w nienoio- 
wanym stosunku leadera tabeli Ruch 6:0. 

Wskazuje to, że poznańczycy znajdują 

się w szczytowej formie i powłórzenie 
sukcesu Śmigłego z pierwszej tury rozgry- 
wek jest bardzo frudne. Z drugiej strony 
przegrana z Wartą dła wilnian jest ka- 

Zarządu PZP — Warszawa, ul, Nowy 
Świał nr 43 m. 8. Przy czym podać należy 
niektóre dane, zawarte w komunikacie 
PZP Nr 9, znajdującym się we wszystkich 
klubach pływackich. 

Jest to doskonała okazja zapoznania 
się z zasadami nowoczesnego ratownici- 
wa. Nie wątpimy, że kluby wileńskie skwa 
pliwie skorzystają z tej wyjątkowej okazji 
i obsadzą należycie ten kurs. 

gra „Warta“ 
tastrofą; jest niemal 
spadkiem z Ligi. | 

Ambicja i zaciętość mogą fu niele 
zdziałać. Jeżeli Śmigły postawi wszystko 
na jedną kartę, jeżeli zagra tak, jak za 
najlepszych swoich czasów, jeżeli ata bę 
dzie niepowstrzymanie parł na bramkę 

gości i strzelał z każdej nadarzającej się 
pozycji — niespodzianka nie jest wyklu- czona. A że Śmigły poirafi tak zagrać ud> 
wodnił już nieraz, chociażby ostatnio na 
meczu z „Warszawianką”. 

równoznaczne ze 

Niedzielny mecz obudził w Wilnie   ogromne zainferesowanie,
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październik | Dziś: Marka, Justyny 

| 7 Jutro: Pelagii i Brygidy 

; Wschód słońca — g. 5 m. 34 
Piątek Е Zachód słońca — g, 4 m. 40 

-——— 

spostrzezenia Zakładu Meteorologii USB 
V Wilnie z dnia 6. X. 1938 r. 

Ciśnienie 760 
Temperatura średnia -|- 12 
Temperatura najwyższa -|- 17 

Temperatura najniższa -- 3 

Opad — 
Wiatr: południowy 
Tendencja barom.: lekki spadek 
Uwagi: chmurno. 

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące 

apteki: Nałęcza (Jagiellońska 1); S-ów 

Augustowskiego (Kijowska 2); Romeckie- 

go i Żelańca (Wileńska 8); Frumkinów 

(Niemiecka 23); Rot<owskiego (Katwaryj- 

ska 31). 
Ponadto stale dyżurują apteki: Paka 

(Antokolska 42); Szantyra (Legionów 10) 

| Zajączkowskiego (Witoldowa 22), 

SSORTST > 

— Dyrektor oddziału wileńskiego 
Banku Gospodarstwa Klajowego powrócił 
z urlopu wypoczynkowego i objął urzę- 
dowanie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Klub Włóczęgów. Dziś, tj. w piątek 
7 bm. w Instytucie Europy Wschodniej 
pdbędzie się zebranie Klubu z referatem 
pi.: „Litwa widziana latem 1938 r." Kefe- 

renłami będą pp.: dyr W. Wielhorski, dr 
I. Hurynowicz, T. Jurgielewiczowa i T. 
Nagurski. 

Początek o godz. 20.15. Wstęp za za- 
proszeniami. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

— Zarząd Koła Organizacji Przyspo- 
sobienia Wojskowego Kobiet do Obrony 

Kraju zawiadamia, że kino „Šwiatowid“ 

zaofiarowało na rzecz „Pomocy Rodakom 
za Olzą“ 1 seans wyświatlanego filmu 
„Krółówa przedmieścia” w. dn. 7.X br. 
w-godzihach 6d-15—17.:Ceny miejsc: | — 
50 gł ll i Ill — 20 gr. Bilety nabywać 
można przed rozpoczęciem seansu w ka- 

sie kina „Światowid” — ul. Mickiewicza 

Nr 9 w godz, 14.30— do 15 w piątek 

7.X:br. 

— Zarząd Koła Wileńskiego 7ОВ 

Rz. P. przypomina swym członkom, iż w 

dniu 7 bm. o godz. 18 w lokalu własnym 

przy ul. Orzeszkowej 11 m 1 odbędzie 
się zebranie: infofmacyjne. 

RÓŻNE 
— Z życia Wileńskiego Towarzystwa 

Opieki nad Zwierzętami. Po wygrane tan- 
ty na loterii Towarzystwa 1.X. 1938 r. 
a nie odebrane w dniu loterii, zarząd pro- 
si o zgłaszanie się do Sekrełariatu T-wa 
ul. Ostrobramska 5 — Passaż 22 między 
godz. 18—20 do 1 listopada rb. 

— Wilnianie poznajcie Wilno. — 

W najbliższą niedzielę 9 października br. 

wycieczka Związku. Propagandy Turystycz 

nej zwiedzi Wystawę higieniczną na tare- 

nie b. Targów Północnych. 

W programie przewidziane są odczyty 

oraz 4 krółkomefrażowe filmy, Udział w 

wycieczce ze wszystkimi wstępami 20 gr 

od osoby. 
Zbiórka uczesiników wycieczki o g. 12 

przed głównym wejściem do Bazyliki. 

* * * 

— XV Wycieczka Kolarska ZPT. — 
W najbliższą niedzielę, dnia 9 październi- 

«a br. wyruszy do Trok na zawody żeglar 

skie. 

W programie zwiedzanie Trok z prie- 

wodnikiem, zawody żeglarskie, prze- 

jażdżka łodziami, zdjęcia itp. 
Zbiórka kolarzy w miedzielę o g 8 

przed głównym wejściem do Bazyliki. Po- 

wrót do Wilna na godz. 19. Tempo jazdy 

spacerowe. Udział w wycieczce 20 gr 
od osoby. ski powiadomił policję, która urządziia 

CZ7TT7T TR" ESET T NET TEST KITT 

  

NOWOGROSZKA 
— Posiedzenie Zarządu Okręgu LMK 

Ziemi Nowogródzkiej. W sobotę, 8 paź- 
dziernika 1938 r, o godz. 17,30 w sali 
konferencyjnej Izby Skarbowej w Nowo- 

gródku odbędzie się posiedzenie Zarzadu 
LMK Ziemi Nowogródzkiej z następują- 
cym porządkiem dziennym: 

a) odczytanie protokułów z ostatnich 
posiedzeń Zarządu i Prezydium; b) spra- 
wy bieżące; c) wolne wnioski, 

  

BARANOWICKA 
— Nowy zarząd Obwodu Li k 

skiej I Kolonialnej w zowąd © 
września br. w Inspektoracie Szkolnym w 
Baranowiczach odbyło się pod przewod- 
nichwem inspektora Jana Jakobschego ze- 
branie reorganizacyjne Zarządu Obwodu 
LMK. Na zebranie przybyli z Nowogród- 
ka wiceprezes Zarządu Okręgu LMK in- 
spektor PP Wiłalis Olszański oraz <ierow- 
nik Biura Okręgu mgr Józef Siemek. Po 
żywej dyskusji nad programem pracy na 
okres jesienno-zimowy ukonstytuowano 
Zarząd w następującym składzie: Zbig- 
niew Cis-Bankiewicz, dyr Polskiego Radia 

w Baranowiczach — prezes, (stanowisko 
pierwszego wiceprezesa zarezerwowano 
dla przedstawiciela wojskowości), Józef 
Wolan, nacz. więzienia — drugi wicepre- 
zes, Aleksander Kaczyński, skarbnik, Lu- 
domir Jankowski — sekretarz, Hołówko 
komendant powiatowy PP — przewodni 
czący Sekcji Organizacyjno-Propaaando- 
wej, Jan Jakobsche, inspektor szkolny — 

przewodniczący Sekcji Wychowania Mor- 

skiego Młodzieży, Machoń Jan — prze- 

wodniczacy Sekcji Obrony Morskiej i inż. 
Aron Słernin — przewodniczący Sekcji 

Kolonialnei. 

MOŁONECZAŃSKA 

— W związku z powrotem na łono 

Ojczyzny Śląska Zaolzańskiego ludność 

powiału mołodeckiego bvła bardzo prze- 

jęła i w większych ośrodkach tak w Mo- 

łodecznie jak i w m-tach: Rakowie, Ra- 

doszkowicach, Kraśnem n/Uszą i Gródku 

odbyło się szereg samorzutnych maniie- 

słacyj. — Urzędnicy miejscowego starost- 

wa, Wydziału Powiałoweqo i KKO zło- 

żyli dla uchodźców Polaków zza Olzv su- 
mę zł 138 ar 71, które zostały przesłane 
"do Urzedu Woiewódzkieao w Wilnie. ^ 

— Spichrz „Relnika”. Jrż iest na ukoń 

czeniu nowy śoichrz spółdzielni handlo- 
wo-rólniczej „Rolnik” w .Mołodecznie. 

Śpichrz został wybudowany na własnei 

nieruchomości przy ul. Starościńskiej knsz 

tem zł 28.000 przy povarciu Państw. Ran 

ku Rolnego. Jest to budvaek pielrowv o 

powierzchni 25 m na 12 m. Soółdzielnia 

_Rolnik" uruchomi wkrótce własną stację 

benzynową. 

ZAWIASY 

— Pododdział Zw. Strzeleckiego. W 

sierpniu br. zorganizowano w Zawiasach 

Pododdział Zw. Strzeleckiego. Instrukto- 

rem jest p. Arciszewski, plut. strażnicy K. 

O. P., referentem wychowania obywałel- 

skiego p. Masłowski, kierownik tut. szko 

ły powszechnej, a komendantem p. Czer 

niawski, miejscowy zawiadowca ruchu ko 

lejowego. 

KOŃSUL HISZPAŃSKI 

„KURJER" (4593). * 

9 października br. jako w 18 rocznicę 

drugiego wyzwolenia Wilna w r. 1920 

przez wojska polskie z rąk litewskich, zo- 

stanie odprawione o godz. 10 uroczyste 

nabożeństwo w kościele. garnizonowym 

przy ul. św. Ignacego. 

Miejsca. w kościele przeznaczone są 

— lewa sirona dla osób cywilnych — pra 

wa strona dla wojska. 

O tej samej godzinie dnia 9.X br. od- 

J. E. ks. Arcybiskup — Mefropoliła 

wileński Romuald Jałbrzykowski zarzadził, 

aby w niedzielę, 9 października roku bież. 

po sumie, we wszystkich kościołach archi- 

diecezji wileńskiej odprawione zostaly 

nabožeūstwa dziekczyme z powodu po- 

kojowego i pomyślnego załatwienia spra- 

W związku z rozwiązaniem Ochotni- 

czego Korpusu Zaolzańskiego Komenda 

"Wilno,  komunikujemy, że likwidacją 

spraw Komendy zajmuje się Likwidatura 

Ochotniczego Korpusu Zaolzańskiego — 

Wilno, ul. Dominikańska Nr 8 m. 1. Tele'. 

19-90. (Godz. urzęd. od 9—12 i od 

Cr TM 

Pociąg popułarny 
da Warszawy 

Liga Popierania Turystyki — Delega- 

tura w Wilnie powiadamia, iż przy: po- 

parciu Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwo- 

wych organizuje w dn. 8—12 październi 

ka 1938 r. pociąg populamy na 3 dni 

do Warszawy. 

Cena «arty kontrolnej zł 17. 

Zapisy do godz. 12 dnia 7 paździer- 

nika przyjmują placówki PBP „Orbis” w 

Wilnie. s iai 

Z texi policy nel 
Pogotowie 'opatrzyłó wczoraj 11-lef- 

niego ucznia J. Kagana (Piłsudskiego 41), 

który został ugodzony nożem przez nie- 
letniego chłopca. $ 

Na ul. Ponarskiej auto przejechało 

5-letniego chłopaka J. Raznoszczyka, 

* 

Nielefni Jakub Imbryk (zauł. Kruonl- 

czy 3] skradł z sodowłarni 33 tabliczki 

czekołady. 
*   |  w.S. okradziono w domu schadzek 

| przy ul. Kalwaryjskiej 120. 
(e). 

CB 

PRZYBYWA do WILNA 
na sensacyjny proces o ska by Z Madrytu 
Jak zapowiedzieliśmy, dziś Sąd Okrę- 

gowy w Wilnie rozpozna sensacyjną spra 

wę ujawnienia w saiesie jednego z ban- 

<ów wileńskich skarbu, nielegalnie prze- 

myconego do Polski z Madrytu, 

W charakterze oskarżyciela występuje 

wiceprokurator Popow. Na rozprawę po- 

wołano szereg świadków. Między za 
ma przybyć dziś do Wilna konsul gene. 

ralny Hiszpanii w Warszawie, który bę- 
dzie obecny na rozprawie w charakierze 

obserwałora, albo też wystąpi jako šwia- 

dek. (<). 

Stary trick zaprowadził do węzien'a 
Wymus ciel z Traktu 

J. Swirski z Michaliszek otrzymał 4 bm. 

anonimowy list, którego autor pod groź- 
bą podpalenia jego domu domagał się 

od Swirskiego położenia w oznaczonym 
miejscu na Trakcie Batorego 150 zł. Swir- 

                

Bato:eco BEd kluczem 
czały i aresztowała wymusiciela w chwili 

kiedy przyszedł po odbiór pieniędzy. 

Okazał się nim Hipolit Uszkielewicz 

z gminy gierwiackiej. Przyznał się on do 
winy i został osadzony w więzieniu. 

(<): 
   

     
    

Proces 0 obraze prokuratora 
Student Stónisław Szanter na ławie oskarżonych 

Sąd Okręgowy w Wilnie rozpoznał 
wczoraj sprawę studenta Stanisiawa Szan- 
tera, oskarżonego o zniesławienie jedne- 
go z wiceprokuraforów Sądu Okręgowe- 
go w wilnie. | 

w swoim czasie student Szanter zgło- 
sił stę do urzędu pocztowego celem pod 
jęcia listu, nadesłanego ż Poznania. W 
urzędzie poczfowym załądano łaty 
25 gr, gdyż list ważył więcej, niż został 
afrankowany. Szanter doplaci! wymaganą 

sumę, lecz złożył skargę na ręce jednego 

z wiceprokuratorów, w której powołując 

się na odpowiednie ustawy pocztowe, 
udawadniał, że poczta wileńska działała 
wbrew tym ustawom, pobierając od nie- 

go dodatkową dopłatę: Wiceprokurator 
po przeprowadzeniu dochodzenia sprawę 
umorzył. Wówczas Szanter zwrócił się 1е 

skargą do sądu, zaznaczając, że wicepie- 

kurator, prowadzący w tej sprawie docho- 

dzenie, ŹLE WYWIĄZAŁ SIĘ ZE SWYCH 

| OBOWIĄZKÓW. Władze sądowe dopa- 
trzyły się w tym obrazy wiceprokuratora 

1 wytoczyły Szanierowi proces o zniesła- 

wienie wiceprokuratora. 

Wczoraj Szanter został uniewinniony, 

sącl bowiem stanął na słanowisku, że oby 

watel MA PRAWO SKARŻYĆ SIĘ NA 

CZYNNOŚCI PROKURATORA W SKAR- 

DZE SKIEROWANEJ DO SĄDU. 

| 
(ci. 

  

W £8 rocznice 

Drugiego Wyzwolenia Wilna 
prawione zostaną nabożeństwa w świąty- 

niach innych wyznań, w których udział 
wezmą delegacje wojskowe oddziałów 
garnizonu wileńskiego, a mianowicie: na- 
bożeństwo. prawosławne w cerkwi św. 

Konstantego i Michała przy ul. W. Pohu- 
lanka o godz. 8.30, nabożeństwo w ewen 
gelickim kościele przy ul. Niemiecciej 9 

o godz. 10 i nabożeństwo w synagodze 
głównej przy ul. Niemieckiej 10 o g. 10. 

Dziękczynne naboż ństwa 

we wszystkich kościołach 

z racii przyłączenia Śląska Zaolzaiskiezo 
wy Śląska Zaolzańskiego. 

Nabożeństwo dziękczynne w Bazylice 
Metropolitalnej w Wilnie rozpocznie się 
o godz. 10 zrana przy koncelebrze J. E. 
ks. Arcybiskupa Metropolity Jałbrzykow- 
skiego. 

B. ochotnicy zaolzańscy już tworzą Związek 
Likwidacja Korpusu Zaolzańskiego 

18 do 20. 

W dniu 7 bm. o godz. 17 w ? kalu 
Likwidatury odbędzie się zebranie orga- 

nizacyjne Koła b. Ochoin. KZK-da Wiino. 

na które winni przybyć wszyscy b. komen 
danci Oddziałów i Pododdziałów Kor- 
pusu. 

TEATR | MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE 

*— Dziś, w piątek dnia 7 października z 

tovodu próby generalnej — Teatr nieczyn 

ny. 

— Premiera „SUBRETKI. Devala w Te- 

A!r2e na Pohulance! W sobotę w Teatrze 

M'ejckim na Pohulance premiera świetnej ka 

m Žėi Devała „SUBRETKA'. Jest to ostatnia 

zuwość scen europejskich ciesząca się od 

szeregu miesięcy dużym powodzeniem na 

scenach polskich. Reżyseruje sztukę Ziemo 

gł Karpiński. Oprawę plastyczną przygo- 
towują Jam i Kamila Golusowie. W komedii 
Dev:la zaprezentuje się po raz pierwszy 

część nowego zespołu. Obsadę „sztuki two- 

rzą: Irena Jasińska - Detkowska, Lidia Kor 

wn. Władysława Nawrocka, Zofia Śląska, 

Stamisław Jaśkiewicz, Stefan Martyka, Wła 

dysław Surzyński Antoni Żuliński, Leon Woł 

leiko Specjalne kostimmy projektu p. Marii 

Karpińskiej. 

Początek przedstawienia punktualnie © 

godz. 20-tej. 

— wTekla* Jerzego Kossowskiego na pro 

winefi! Dziś wyjeżdża świetny zespół Teatru 

M: jskiego w objazd z interesującą sztuką 
Jerzego Kossowskiego „TEKLA*. Trasa ub 

iażdu* 7 października Baranowicze, 8 paź- 

dziernika Słonim, 9 paždziemika Nowogr6 

dek, 11 paždziernika Lida. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

— Występy J. Kulczyckiej. Dziś operetka 

„Wesoła wdówka* z Janiną Kulczycką N. 

Kwiatkowską, D. Dembowskim, W. Szcza- 

witskim K. Wyrwicz Wichrowskim i K. 

Chorzewskim w rolach głównych. 

„Marica“. Jutro grama będzie po cenach 

irišonych „Marica“ Kalmana # J. Kulczyc 

ką w roli tytułowej. W roli hrabiego po raz 

pierwszy w Wylnie wystąpi W. Rychter. 

— »Orłow*. W niedzielę wieczurem wzno 

micpa zostanie operetka „Orłow* z J. Kul- 

*zscką. B Halmirską, W. Rychterem, Wł. 

S7e swińskim i K. Wyrwicz - Wiehrowskim 

w reluch głównych. 

- "Teatr dla dzieci. Już w niedzielę, roz 

cznie działałność swoją Teatr dła dzieci 

w Lutni. Jako pierwsze przedstawienie: gra 

ra będzie tradycyjna baśń fantastyczna ze 

(pirwami i tańcami „Kopceiuszek*, według 

Grimma odpowiednia nawet dla dzieci młod 

ezych 

— Onera w Łantni. W środę 12 i czwartek 

43 odbedą się dwa przedstawienia operowe 

Praviota“ į „Polawiacze Pereł" W obu о- 

gurach wystąpi Ada Sari, w otoczeniu śŚwiet 

nycl artystów operowych J. Popławskiego. 

F Me<sakowskiego, B Leńskieso i innvch 

er"    
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„RADIO 
PIĄTEK, dnia 7 października 1938 r. 

6.57 Pieśń poranna. 7.00 Dziennik poram 

ny. 7.15 Muzyka z płyt. 7.45 Gimnastyka. 

8.00 Audycja dła szkół. 8.10 Program na dai 

siaj. 8.16 Muzyka popularna. 8.50 Czytanki 

wiejskie: „Fuła* J opowiadanie A. Dygasiń 

skiego. 9.00 Przerwa. 11.00 Audycja dla szkół 

11.26 Obrazy natury w muzyce. 11.57 Sygnał 

czasu i hejnał. 12.03 Audycja południowa. 

13.00 Wiadomości z miasta i prowincj:. 13.05 

Gra orkiestra Mascheromiego z udz. piosen 

karzy. 14.00 Przerwa. 15.00 Zagadka muzy 

czna dla młodzieży. 15.20 Poranek sporto 

wy. 15.30 Koncert muzyki lekkiej w wyk. 

ork. mandolinistów. 16.00 Wiadomości gos 

podarcze. 16.15 Rozmowa z chorymi ks. Mi 

chała Rękasa. 16.30 eRcital špiėwaczy Micha 

la aZbejdy - Sumickiego.' 16.30 Wyższe stu 

dia organizacji przemysłu — ieportaż. 17 05 

Recital organowy Bolesława Szabelskiego 

17.45 Audycja dla wsi: 1) „O orce* — pog 

2) Poradnik rolniczy — prowadzi A. Przega 

liński. 8) Gra zespół mandolinistów „Kas 

kada“. 4) Sąsiedzką rozmowę przeprowadzą 

Waclaw Klimaszewski i Franciszek Dowej- 

ko. 18.25 Wycieczki i spacery — prowadzi 

Eugeniusz Piotrowicz. 18.30 Oryginalny Te 

atr Wyobraźni: „Nie budž mnie“ — „stucho 

wisko. 19.00 Koncert rozrywkowy. 20.40 

Dziennik wieczorny, komunikaty, wiadomoś 

ci* sportowe. 21.00 Chór Polskiego Radia. 

21.15 Koncert symfoniczny z Filharmonii 

Warszawskiej. 22.55 Rezerwa programowa. 

23.00 Ostatnie wiadomości i komunikaty. 

23.05 Zakończenie programu. 

SOBOTA, dnia 8 październ'ka 1988 .r. 

657 Pieśń poranna. 7.00 Dziennik po/an 

nv. 715 Muzyka z płyt. 7.45 Gimnastyka. 

8.00 Audyćja dla szkół. 8.10 Program na dzi . 

siuj. 8.15 Muzyka popułarna. 8.50 Czytanki 

wiejskie: „Fuła* — odpowiadanie A. Dyga 

skiego. 9.00 Przerwa. 11.00 Audycja dla 

szkół 11.25 Koncert symfomiczny. 11.57 Syg 

qał czasu i hejnał. 12.05 Audycja południo 

wa. 13.00 Wiadomości z miasta i prowincji. 

1305 Audycja życzeń dla dzieci wiejskich— 

w cpr Cioci Hali. 13.35 Utwory Piotra Czaj 

kowskiego. 14.00 .Przerwa. 15.00 Wesołe pio 

s tiki i powiastki — audycja dła dzieci, 17.30 

Orkiestra Rozgłośni Wileńskiej. 16.00 Wia 

Temuści gospodarcze. 16.15 Kronika literac 

ko. 16.30 Audycja KKO. 16.34 Miniatury kwar 

tetuwe 17.00 Nabożeństwo z kościoła O. O. 

Dom inikanów. 18.00 Wileńskie wiadomości 

spertowe. 18.05 „Sobótka speakera" — 18.30 

Amdvcja dla Polaków za granicą. 19.15 Kon 

ceri rozrywkowy. 19.50 W przerwie: Od Tatr 

ło Mratosfery* — opowiadanie. 2040 Dzien 

nik wieczorny,  komnumikaty, wiadomości 

srortowe. 21.00 Jan Strauss: „Zemsta nieto 
“ perza“ — operetka w 3 aktach. W przer+ 

vie „Na balu“ obrazek z powieści W. Dos 

haczewskiej p. t. „Tam gdzie się serca pa! 

lą' 22.55 Rezerwa programowa. 23.00 Ostat 
nie wiadomości i komunikaty. 23.05 Zakoń 
czerie programu. 4 

  

  

      
    

TASTOSOWANIE: ©&& 

ŽADAJĄC ORYGINALNYCH PROSZKÓW zn. rasa. : „ KOGUTKIEM" 
KI WĄM DAJA 

DOWNICTWA, | 
ŻĄDAJCIE PROSZKÓW „MIGRENO-NERVOSIN* 

TYLKO W NOWEM OPAKOWANIU — ° 

TOREBKACH HIGIENICZNYCH. 

        
      

     

  

Na pemec rodakom 
та Ога 

Zebrano na listy ofiar organ. Przyspo+ 

sobienia Wojskowego Kobiet do Obrony 

Kraju, Koło Wileńskie. Sumy przekazano 

bezpośrednio do komitetu centralnego: 

Personel Urzędu Pocztowo-Telekomu 

nikac. Brasław — zł 26 gr 01; 

Personel Liceum Pedagogicznego, | 

Troki — zł 17 gr 64; 

Personel Państw. Gimnazjum i Liceum, 

Oszmiana — zł 29; 

Personel Państw. Szkoły Technicznej 

w Wilnie — zł 91 gr 30; 

Personel Kliniki Chirurgicznej w Wiłe 

nie — zł 45 gr 50. 

Ogółem — zł 209 gr 
TTE TE 

45, 

   

Łoś utonął w Berezynie 
Neudana p'zsprawa przez rzekę 

W dniu 27 września rb. pastuchy wsi 
Targuny, gm. dokszyckiej, odnaleźli w rze 
ce Berezynie zdechłego łosia. Na miejscu 
ustalono, że łoś usiłował przedostać się 

przez Berezynę I utonął w błocie. 
Ponieważ jest to już drugi wypadek 

utonięcia z niewyjaśnionych przyczyn ło- 

sia w Berezynie, starostwo zarządziło zba 

danie przez lekarza weterynarii let 

łosia, celem wyświetlenia, czy było to 

posirzelenie łosia przez kłusownika. 

Zaznaczyć należy, że „nad Berezyną 

znajduje się 15—17 sztuk łosi. 

WNASRÓWA" | 

       



„KURJER“ [4593]. 

  

" Praca bez rozgłosu 
: w pograniczneį 
Wybrałem się na wycieczkę motocyklem | 

"do pogranicznej wioski Kołosowo w powie | 
cie stołpeckim. Ziemia piaszczysta, uboga, 
ludność niezamożna, utrzymująca się z pra 

cy w tartakach i przy spławie drzewa Niem 

nem typowi rozśpiewani flisacy..., a resztę 

tywi ziemia ,biedna i chuda ziemia. 

Ta, najdalej wysunięta wioska na krań- 

cach Rzeczypospolitej nie jest odcięta od 

świata, lecz posiada opiekę kulturalną, jaką 

jej daje miejscowa załoga Korpusu Ochrony 

Pogranicza. 

Z podziwem patrzę na rezultaty pracy 

wojska w dziale podciągnięcia całej okolicy 

do wysokości, na jakiej powinny być wszyst 

kie wioski w Polsce. 

- Młody porucznik Piotr Chiliński dobraw, 

szy sobie do pomocy podoficerów: Gruszew 

"skiego, Piotrowskiego i Czyjkowskiego za 

kasał rękawy i wziął się rzetelnie do pracy. 

Zorganizowany przez niego zespół teatralny 

dał w ciągu roku około 40 przedstawień. Im 
prezy te z braku innego pomieszczenia odby 

wają się w salach szkolnych, remizach po 

*żarnych, a często w stodołach i szopach. W 

ciągu roku z 5 i 10-cio groszowych biletów 

wstępu zebrano około 1000 zł (tysiąc). Trud 

no wprost uwierzyć, aby z maleńkich opłat 

wejściowych można było zebrać taką dużą 

gumę.   

Dziś premiera. 1) Dziś wyłącznie na naszym ekranie jedyny film 
uwieczniający na taśmie najbardziej radosne i wzruszające momenty 

powrotu do Macierzy 
Sląska Zaolzańskiego 
Całkowity przebieg wkroczenia Wojsk Polskich i wszelkie uroczysto- 
ści, manifestacje wśród chorągwi i kwiatów oraz Konferencja 
w Monachium, zajęcie Sudetów przez Niemcy i inne 

wsi Kołosowo 
Interesującym jest fakt, że pieniądze te 

wracają z powrotem do szkół i gromad w 

postaci bibliotek, książek, czasopism a na 

wet radioodbiorników itp. Pierwszą biblio 

tekę uzgodnioną z wymaganiami M. WR i 

OP, składającą się z-60 dzieł ofiarowano 

szkole w Odcedzie. W niedalekiej przyszłoś 

ci wszystkie szkoły powszechne na terenie 

gminy stołpeckiej otrzymają takie bibliote 

czki. 

Załoga KOP w Kołosowie wspólnie z Ro 

dziną Wojskową zaopatruje dziatwę szkol 

ną w pomoce naukowe i przybory szkolne, 

a zimą dożywia ją jak to ma miejsce w 

Swierynowie i Samochwałach, a nawet zao 

patruje w odzież i obuwie. 

Porucznik Chiliński wręczył onegdaj 100 

zł (sto) w imieniu swego zespołu wójtowi 

gminy stołpeckiej Czernobajowi, jako ofia 

rę na zasilenie akcji zibórkowej, jaką pro 

wadzą pracownicy samorządowi na rzecz 

Funduszu Obrony Narodowej. 

Rozmawiam z miejscowymi chłopami. 

wyrażają się w samych superlatywach o ak 

cji KOP-u. 

Nie będę mówił o poświęceniu, oddaniu 

się, niezmordowanej i nieustannej pracy, ja 

kiej jesteśmy świadkami na terenie tej bied 

nej gminy. Korpus Ochrony Pogranicza speł 

nia swe zadania nad podziw. 

Zdzisław Imbor. 

Schrony przeciwgazowe. 
Schrony przeciwlotnicze dzielą się z 

reguły na dwie grupy: do pierwszej nale- 
żą pomieszczenia w piwnicach, suterenach 

i składach podziemnych. Mogą one wcho 
dzić w rachubę tylko wtedy, gdy dana 

miejscowość znajduje się w dużej odległo 
$ci od pasa pogranicznego, gdzie ataki 

lotnicze nie są tak gwałtowne, jak w pa 
sie przyfrontowym. Są to tzw. schrony pro 

ste nie wymagające specjalnego zabezpie 
czenia a przydatne dla celów obrony prze 
ciwlotniczej dzięki swej budowie. Drugi 
typ schronów, to tzw. „schrony umocnio- 
ne“ budowane w ten sposób, aby mocny 
pancerz betonowy stanowił dostateczne 
oparcie przed ałakiem z powietrza. Różni 
ca między tymi dwoma typami polega wy 
łącznie na ich budowie. Poza tym schrony 
dzielą się jeszcze na dwie kategorie: pier 
wsza ma być wyłącznie schroniskiem dla 
przechodniów ulicznych w razie nagłego 
nalotu samolotów nieprzyjacielskich, dru 
ga zaś ma być punktem sanitarnym, gdzie 
stale czuwa doskonale wyszkolona zało- 
ga, gołowa do niesienia pomocy rannym, 
chorym i zatrutym gazami. Najnowsze 
schrony, budowane w Londynie, są połą- 
szeńiem obydwu tych typów. 

Schrony przeciwgazowe są budowane 
w miastach w zależności od liczby miesz- 

kańców i zagęszczenia domów w poszcze 
gólnych dzielnicach. Dzielnice przemysło 
we, fabryczne, gdzie obok wielkich obiek 

tów budowlanych skupiają się domy, za- 
mieszkałe przez robotników, muszą mieć 
większą ilość schronów. Działalność zało- 
gi ratowniczej w schronach przeciwgazo- 
wych dzieli się na kilka zasadniczych czyn 
ności, z których pierwszą jest akcja gasze 
En 

  

nia ognia — a do następnych należą od- 

każanie miejsć zagazowanych, przewie- 

trzanie schronów i doprowadzanie do nich 
| dopływu świeżego powietrza. 

Aby uniemożliwić krążenie powietrza 

co mogłoby się przyczynić do podłrzyma 

nia płomienia, w schronach budowanych 

w Londynie i Paryżu robi się tylko dwa o- 

twory: wejście i: wyjście, zamykane herme 

fycznie w razie ataku, Cały schron otrzy 

muje wewnątrz wyprawę z materiałów og- 

niotrwałych. Wietrzenie schronów odby- 

wa się przy pomocy pomp ssąco-tłoczą- 

cych, które mogą oczyścić powietrze w 

schronie w przeciągu bardzo krótkiego 

czasu. : 
Oddzielne miejsce w schronach lon- 

dyńskich zajmują składy masek, wszel- 

kich urządzeń ochronnych o zastosowaniu 

indywidualnym oraz środki oświetlenio- 

we na wypadek przerwania kabla elektry 

cznego. Przedmioty te znajdować się ma- 

ją w schronach wszystkich typów. Obok 

nich, w schronach o przeznaczeniu ratow 

aiczym, znajdują się apłeki, wyposażone 

nie tylko w sprzęt przeciwgazowy ale i w. 

te wszystkie środki, jakie można nabyć w 

mieście w każdej aptece czy składzie ap- 
łecznym, nie wyłączając całego arsenału 

środków opatrunkowo-chirurgicznych. 

Obsługa schronu  przeciwlofniczego 
w czasie ałaku składa się z kierownika, 

załogi technicznej, da której należy zamy 
kanie, ofwieranie i wietrzenie schronu, o- 
oraz z załogi lekarskiej, do której należą 

członkowie drużyn obrony przeciwgazo- 

wej, oraz lekarze specjaliści i sanitariusze. 
M. O. 

  

HELIOS ] Film odznaczony 4-ma złotymi medadami. Nasi ulubieńcy 

Hrema Dumnme i Gary Gram4t 
w arcydziele sztuki film. й " AG A PR AWDA“ 

Nadprogram: Atrakcje I aktualnošci. Początek seansėw o g, 4-ej 
  

Chrześcijańskie kino 

ŚWIATOWID | p A NI 
Wilka epopea patriotyzmu, bohatertwa, poświęcenia I miłości 

WALEWSKA 
W rolach głównych: Greta Garbo i Charles Boyer 

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

Dziś Kino BBARS | Pierwszy SENSACYJNY film MUZYCZNY. 

PERŁY i SERCE 
Role_glówne: NINO MARTINI, JOAN FONTAINE. Muzyka Rudolfa Frimmla, kompozytora 
„ROSE MARIE". Nad program: KEN MAYNARD w filmie „NIEŚMIERTELNI WROGOWIE" 

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

Konto P.K.O. 700.312. Konto rozrach. 1, Wilno 1 
Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4 | 

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

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

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

Centrala. 

  

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, * 

Niešwie2, 
Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Grod- 

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

Przedstawicielstwa; Kleck, 

no — 3 Maja 6, 

  

2) Wspaniały film muzyczny osnuty na tle pow. Gerharda Menzla 

BARKAROLA 
Konflikt między honorem i miłością 

Wenecja miasto hucznych świąt! Radość! Ruchl Życie ! Upojne 
Kuszące, namiętne pieśni nocy... święto! Niezwykłe wydarzenia! 

    

PAN | Dziś 

  

Najsłynniejsza para ekranu 

Jeanette Macdonald i Nelson Eddy 
w najpiękniejszym 
najnowszym filmie Ww Ł 0 S$ A Ulgi zawieszone 

  

KINO 

Rodziny Kolejowej 

ZNICZ 
Wiwulskiego 2 W. pozost, rol: 

Das Rooms t Adolfem DYMSZĄ 
» - JNA E EB GD ER AR HP Вр Ак 

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

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

so EK lal лан Ё ан Ра ал ай °° 
Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. Pocz. seans. o 4-ej, w niedz. i św. o 2-ej. 
  

Ogłoszenie 
Więzienie w Wilejce zawiadamia, że w 

dmiu 20 października 1938 r. o godz. 12 cd- 
będzie się w więzieniu przetarg na dostawę 
artykułów żywnościowych, przukracza jących 
wartość 3000 zł. 

Bliższych informacyj udziela Kierownik 
Działu Gospodarczego więzienia codziennie 
za wyjątkiem niedziel i świąt. 

Składanie ofert do dnia 20 października 
1938 r. godz. 12. 

Naczelnik Więzienia 

(M. Pankowiak Podkomisarz SW) 

  

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 firm'e 

chrześcijańskiej S. Glerasimowiez, Barano- 

wicze, ul. Mickiewicza 5, tel. 281. 

  

Kupujemy każdą ilość tegorocznego 
MIODU, dojrzałych SERÓW 
litewskich i GRZYBOW suszon. 

Płacimy najwyższe ceny 

Spółka Chrześcijańska 

„EKONOMIA“ 
Baranowicze, ul. Szeptyckiego 50 

telefon 37 

    

аа, 

Kino „APOLLO“ 
w Baranowiczach 

ERROL FLYNN oraz fenomenalni 
bracja-bližniacy Billy i Bobby Mauch 

w arcypotężnym filmie pt. 

Książę i Zebrak 
Dla młodzieży dozwolony 

TYTYWYYYYYYYYYYYYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

CENA PRENUMERATY 

miesięcznie: z odnoszeniem do 

domu w kraju —3 zł., za grani- 
cą 6 zł., z odbiorem w admini- 
stracji zł. 2.50, na wsi, w miej- 
scowościach, gdzie nie ma urzędu 
pocztowego ani agencji zł. 2.50 

Słonim, 

   

  
  

AAAAKAAŁ 

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. 

KAAAAAAAAAAA DA AAA AAAA DAAAAAAAAAAAAAAŁADAAŁ 

AKUSZERKI 
AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 wiecz. 
— ul. Jakuba Jasiūskiego 1a—*, rėg ul. 

3-gv Maja obok Sądu. 

  

PRACA 
сР 

SPOEDZIELNIA „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 im. 1-szej Brygady Legionów, ul. 
Nadleśna, codziennie między godz. 18 a 20 
od dnia 6 października 1938 r. 

p JA 
„BIURO POŚREDNICTWA PRACY przy 

Wileūsko - Nowogródzkiej Izbie Lekarskiej 
ogłasza konkurs ma stanowisko lekarza re- 
jonowego w Dziewieniszkach, pow. oszmiań 
skiego, Bliższe informacje oraz składanie 
podań w Kancelarii Izby Lekarskiej (Dąb- 
PE 10—2) do dnia 20 października 
ПЪ 

  

MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

Nauka i Wychowanie 
wy 

KURSY KREŚLE* TECHNICZNYCH inž. 
H, Gajewskiego, prywatne, roczne, korespon- 

dency jne. Warszawa 22, Przemyska 11-a. — 
Wydziały: maszynowy, budowlany, mierni- 
czo-drogowy. Opłata 15 zł. miesięcznie. — Programy wysyłamy bezpłatnie. : 

  

' 
ДШЩМЩЩАЩЩААШАШД 

Kupno i sprzedaž 
TYVYVYYYYYP"Y"*yv"yv" 

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

"RÓŻNE 

TERAZ czas sadzić — zakwalifikowane 
przez Izbę Rolniczą drzewka ogrodnictwo 
W. WELER, Sadowa 8, tel. 10-57. Cennik na 
żądan'e. 

    

  

Kłopoty powakacyjne 
Skuūczyl się okres urlopowy. Jedni wzó 

е 2 letnisk i uzdrowisk już w lipcu, sierp 
niu, wrześniu, inni wykorzystując jesienne 
uigi w uzdrowiskach powrócą w paździer 
niku i listopadzie. 

Sezon w Połsce w tym roku był bardzo 
dobry. Pełno było nad morzem dzięki pięk- 
nym pogodom, pełno turystów w górach, 
dużo kuracjuszy w uzdrowiskach. Zagrani 

cę wyjećhało w tym roku stosunkowo mniej 
osób, niż w poprzednim. 

Ale cóż, urłop skończył się a rozpoczęły 
się coazienne kłopoty, Trzeba było dzieci po 
słać do szkoły — wymagało to kupna ksią- 
żek, zeszytów i przyborów do pisania, kup 
na mundurku i obuwia, a eo najważniejsze 
trzeba było wystarać się o pieniądze na wpł 
sy szkulne. 

No ale jakoś to szczęśliwie przeszło. Prze 
zerniejsi mieli trochę pieniędzy na książęcz 
kach cszczędnościowych, mniej zapobiegliwi 
musieli pożyczyć... i dzieci poszły do szko- 

ty. 
Zbliża się jednak zima. Trzeba się zao- 

patrzyć w węgiel, zrobić pewne zapasy kar 
tofli, kapusty, kupić albo przynajmniej prze 
robić rzeczy zimowe. A na to wszystko trze- 
ba p eniędzy. Skąd je wziąć? 

I wtedy biedny skłopotany ojciec rodzi- 
ny przypomni sobie niewątpliwie pewnego 
dobrvczyńzę, który nieraz już ratował jego 
i przyiaciół z ciężkiej opresji. 

A dobroczyńcą tym jest Loteria Kilaso- 
wa. Wygrana na Loterii nie jednego już w 
Polsce wzbogaciła, nie jednego uratowała, 
nie jednemu pozwoliła na usamodzielnienie 
się, nz. założenie własnego warsztatu pracy. 

Ażeby jednak wygrać, trzeba grać. Oka- 
zja do wygrania wkrótce się nadarzy, b» już 
19 października r. b. rozpocznie się ciągnie 
nie pierwszej klasy 43--j Loterii Klasowej, 
której plan daje graczom poważne szanse 
wygrania. 

    

AAAAAAAAAAAAA, 

Teatr muzyczny „LUTNIA* 

Występy JANINY KULCZYCKIEJ 

Dziś o godz. 8.15 

i WESOŁA WDÓWKA 
Jutro 

MARICA 
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LOKALE 
POSZLKUJĘ POKOJU Z KUCHNIĄ Zgło 

szenia do edministr. „Kurjera W*leńskiego" 

pod М. У 

  

MIESZKANIE 6 pok. ze wszelkimi wygo 
dami do wynajęcia, ul. Piwna 6. 

Powiatowa Spółdzielnia Rolniczo - Han- 

dlowa z odpow. udziałami w Nieświeżu, tel. 

29. ddziały: w Klecku i Snowie. Zakupujef 

wszelkie ziemiopłody — trzodę chlewną — 

bydło. Sprzedaje: maszyny i narzędzia rol- 

nicze — nawozy sztuczne — artykuły — bu- 

dowlane. 

  

Z powodu wyjazdu okazyjnie do sprze: 

dania od zaraz w centrum powiatowego mia 

sta Nieświeża w woj. nowogródzkim nowy, 

murowany dom jednopiętrowy, 20 pokojo- 

wy kryty blachą wraz z piekarnią, przygo 

towaną do urządzeń mechanicznych, posia 

dającą stałą i liczną klientelę. Obok domu 

murowany obszerny Śpichrz. Cena przystęp 

na. głaszać się na adres: Ch. Berezin — 

Nieśwież, ul. Wileńska 44. 

  

Jan Giedroyć-Juraha — „Warszawian+ 

ka". Nieśwież, ul. Wileńska 34. Sprzedaż 
owoców południowych i delikatesów. 

  

Komunalna Kasa Oszezędności pow. nie- 

świeskiego w Nieświeżu, przyjmuje - wkłady 

od 1 złotego. 

  

CHRZEŚCIJAŃSKI BANK LUDOWY w 
Nieświeżu jest najstarszą instytucją kredy- 
tową w powiecie. Wydaje pożyczki człon- 
kom, przyjmuje wkłady od 1 złotego. 

Od Administracji 
Administracja nie przyjmuje odpowie 

dzialności za termin ogłoszenia oraz za zgu 

bę lub zniszczenie matryc i klisz. Zastrzeżo 

ne miejsce obowiązuje Administracj. tylko 

wówczas, gdy za takie zastrzeżenie zostanie 

zapłacone 25%/0 drożej. Omyłki, które zasad 

niczo nie zmieniają treści ogłoszenia, nie u- 

poważniają do żądania zwrotu gotówki, ani 

też nie obowiązują Administracji do bezpłat 

nego powtórzenia ogłoszenia. — Uzasadnio- 

ne reklamacje będą uwzględniane o ile zostą 

ną wniesione do dni 8-miu od daty ukazą 
nia się ogłoszenia. — Wydawnictwo zastrze 

ga sobie prawo nieumieszczenia całego ogło 

szenia, względnie jego części bez podania po 

wodów. Kon.unikatów bezpłatnyc: nie u 

mieszcza się. ! 

' CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr, przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem 
30 gr, drobne 10 gr za wyraz, Najimniesze ogł oszenie drobne liczymy za 10 stów. Wyrazy, 
tłustym drukiem. liczymy podwójnie. Zastrzeżeń miejsca dla „drobnych* nie' przyjmujemy, 
Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko od Administracji. Kronika) 
redakc, i komunikaty 60 gr za wiersz jednoszpaltowy. 
nia cyfrowe tabelaryczne 50%/,, Układ ogłoszeń 

Do tych cen dolicza się za ogłosze«, 
w tekście S-lamowy, za tekstem 10-jamowy | 

Za treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega 
sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogloszės 

nia są przyjnowane w godz, 9.30 — 16.30 i 17 — 20, 

tłocz. u E. Koflarewskiego, Wileńska JA Redaktor odp, Józef Onusajtis  -—- 

by


