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Pan Józef nie był fanaberystą 
Co mówi wieś o latach chłopięcych Marszałka P 

Stary krzyż przydrożny przy gościńcu, wio 

dącym do miejsca urodzenia Marszałka 
Józeta Piłsudskiego. 

Sylwester Kimbar ufa swojej pa- 
imięci. Zapewnia, że wystarczy mu 
przymknąć oczy, aby wywołać obra- 
zy z dalekiej przeszłości z całą ich 
ówczesną „świeżością i bogactwem 
pobocznych elementów. Widzi osoby 
i otoczenie, słyszy słowa tak jakby 
to wszystko dzisiaj się działo. Nie 
chce uwierzyć, że czas szlifuje wspo- 
mnienia. Że z długiej i nieprzerywa- 
nej taśmy świeżych wydarzeń waż- 
kich i błahych z biegiem miesięcy zni 
kają drobne fragmenty, odpadają 
przypadkowe nie nieznaczące uzupeł- 
nienia wyrazistych faktów, aż pozo- 
staną PO dziesiątkach lat osamotnio- 
nc i Nieraz niepowiązane ze sobą 
qbrazy. I że bywa tak, że na pierw- 
szy plan bez żadnego uzasadnienia 
wysunie się w istocie rzecz błaha. Szu 
ka się wtedy dla niej usprawiedliwie 
nia, narastają nowe elementy i w ten 
sposób powstaje obraz spaczony lub 
całkiem nowy. 

Nie chodzi tu oczywiście o podry- 
wanie opinii Kimbara i jego przyja- 
ciela Stefana Żejmy, sędziwych miesz 
kańców wsi Zułowo, lubiących opo- 
wiaądać chętnym słuchaczom o swo- 
ich wspomnieniach z lat chłopięcych, 
które spędzili we dworze Zułów, sty 
kając się często z paniezem Józefem. 
W opowiadaniach ich niewątpliwie 
może być dużo autentyczności. W 
każdym razie nie można przesądzać 
z góry, że pozapominali wszystko i 
że teraz fantazjują. Tym bardziej, że 

opowiadania ich docierały pośrednio 
i bezpośrednio do osób, znających do 
brze lata chłopięce Marszałka Piłsud 
skiego i że te osoby nie negowały fak 
tów, podanych przez sędziwych sta- 
ruszków. 

„JAK JA WYROSNĘ TO ZROBIĘ 
POLSZCZ“. 

— Pan Józef nie był fanaberystą 
— mówi Kimbar, szukając w pamięci 
oceny stosunku wsi do dworu i do 
paniczów. — Był przykładny do lu- 
dzi. Lubił pogadać, pożartować, pou- 
czyć. Inni nie byli tacy. 

Kimbar był we dworze młodszym 
furmanem. Zakładał konie do karety, 
jak mówi, gdy xtoś wyjeżdżał do są- 
siadów lub na kolej. Pracował na po- 
le. Mówi, że służby mniej więcej w 
jego ówczesnym wieku było około 

trzydziestu. I pamięta jak teraz, jak 
paniez Józef, będąc uczniem, pod- 
czas wakacyj wyprowadzał tę mło- 

dzież na łąkę i mówił im tam. o Pol- 
sce. Czytał książki. Opowiadał „róż 
ne historie". 

— Cóż wam onowisdał?   

Kimbarowi odpowiedź na to przy 
chodzi z trudem. Trzęsie swoją chu- 
dą. pokrytą głębokimi zmarszczkami 
twarz, nasuwa czapkę jeszcze bar- 

dziej na oczy: 
— Ot opowiadał. Ob życiu rozpo- 

wiadal, ob gospodarstwie, ob koniach 
Opowiadał historię. Opowiadał, że 
uczym się, uczym się, żeby Polska by 
ła, a Polska będzie choć za lat kilka- 

naście. 
— Mówił to na łące? 
— A tak — potwierdza Żejmo. 
— A skąd pan wie, że mówił? 
Żejmo uśmiecha się. Z fajki którą 

trzyma w ustach kapie ślina, oczy za 
chodzą łzami i dużymi perłami błysz 
czą na policzkach, twarz jego ma 
głębsze bruzdy niż Kimbara, bo jest   

od niego starszy — ma 80 lat. Praco- 
wał kiedyś we dworze jako parobek. 

— Bo mnie też mówił. Bywała 
wczim my gnój, albo zboże parą ko- 

ni. A on wlezie na wóz i mówi: „Daj 
lejce, będę sam powoził*. Para koni 
to nie zabawa, ale jak możesz nie dać. 
Potem pan starszy krzyczy na Nas. 

„Po co — mówi bierzecie na brudny 

wóz — ubranie walają*. 
— (o panu mówił? 
— Że zrobi Polskę. Mówił — jak 

ja wyrosnę to zrobię Polszcz. 
— Wierzylišcie? 
Žejmo znowu ušmiecha się. 
— Nu brat... gdzie tam. Taka sila 

Rasiei była. Połowę świata miała. A 
or chłopak. Chudy, wysoki.. Bywało 
w dążki bierzem się... 

  

Rzut oka na odbudowane fundamenty domu w Zułowie, w którym urodził się Mar 

szalek Józeł Piłsudski. 

  

Rzut oka na odrestaurowany budynek gospodarczy i wędzarnię, kłóre należały nie 
gdyś do rodziców Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

  

Dzisiejsze uroczystości 
Dziś w chwili objęcia w posiadanie przez społeczeństwo 

największej pamiątki Wielkiego Marszałka — Zułowa dzieci 

Wileńszczyzny otrzymują od rządu i społeczeństwa szkoły 

Jego imienia. Połączenie ze sobą obu uroczystości pozwala 

nazwać ten dzień w życiu Wileńszczyzny dniem wielkim. 

Program 

Dziś o godz. 6 m. 45 specjalny pociąg wyruszy do Zułowa, gdzie od 
bedzie się uroczystość zasadzenia pamiątkowego dębu wśród utrwalonych 
fundamentów dawnego dworu, w miejscu, gdzie się urodził Marszałek 
Józef Piłsudski. 

O godz. 12 nastąpi odjazd do Bezdan. Tam odbędzie się symhbolicz- 
ne poświęcenie 100 szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

W obu uroczystościach 
solitei i Rząd. 

weźmie udział Pan Prezydent Rzeczypr- 

  

  

— W dążki? 
— Obejmie w pół i mówi kto ko- 

go zawali. No i walił nas. Nie możno 
było inaczej. Panicz! Ale za to drugi 
raz to my jego. Bo wiadomo, gdzież z 
jego siłą. 

— A co wy teraz na to. Zrobił? 
— Ot jak zrobił, to teraz wierzym. 

PIEŚNI BUDZĄ WSPOMNIENIA. 

— Ot Bożesz twoja wola — mówi 
Żejmo i zaczyna rozpamiętywać jak 
to dawniej źle było z narodem. Pamię 
ta dobrze jak do wsi przybiegał uriad 
nik szukać polskich książek. Jak nie 
można było śpiewać polskich pieśni. 
— Tak, tak — cóż nasz brat uciśnio- 
ny wtedy był. 

Pieśni. Pieśni budzą wspomnienia. 
Żejmo mruży oczy, wyjmuje fajkę z 
ust i zapatrzony w bezbarwne szare 
strzechy, przysłaniające widok na 
dwór, zaczyna Śpiewać: 

— Nie żałuj pania syra białego 
Da Pan Bóg pani syna pięknego 
Spór żyta spór, ze wszystkich stron. 

Napływają obrazki z dożynek, 
urządzanych we dworze. 

Skończą się żniwa. Żnieje zrobią 
dwa wianki. Idą do dworu. Pan z pa- 
nią siedzą przed dworem. Czekają. A 
koło nich panicze. Żnieje śpiewają: 
„Nie żałuj pania...*. Dają wieńce. A 
potem wódki, jedzenia... 

— Qt dobre były czasy — wzdy- 
cha Żejmo. 

I inna pieśń, która odżyła w pa- 
mięci z całą siłą i wymową przeszłoś 
ci już w niepodległej Polsce. 

Kimbar stara się złagodzić drażli- 
wość jednego ze słów. Żejmo jednak 
nie zgadza się z tym. 

— Śpiewaj tak jak panicz špie- 
wał: 

Jeszcze Polska nie, zginęła póki my 
® žyjemy 

Jeszcze Moskal w d... weźmie kiedy 

Lia my zechcemy. 
*— Bywalo jedzie z nami na wozie 

i śpiewa. Mówi — „A ty nie śpiewaj, 
bo posadzą ciebie jeszcze”. Ale ja po 

magał i sam potem Śpiewał. > 

DAWAŁ POLSKIE KSIĄŻKI. 

Znowu Kimbar mówi o łące i o hi- 
storiach opowiadanych przez pana 
Józefa. Dawał chłopcom polskie 
książki do czytania. Kimbar miał kil 
ka, ale porozdawał we wsi. Żałuje te- 

' raz bardzo. Dobra pamiątka. 
— A jak wyście wtedy mówili mię 

dzy sobą — po litewsku, po proste- 
mu, czy po polsku? 

Kimbar twierdzi, że mówił zawsze 
po polsku. I w domu również. Żejmo 
kręci na to powątpiewająco głową i 
ssąc fajkę oświadcza: 

— Jak kto. Starsi mówili po litew 
sku. I teraz jeszcze umiemy po litew- 
sku. A najwięcej po prostemu, jak i 
teraz. Dzieci tylko mówią już między 
sobą po polsku. 

— A pan Józef jak wtedy do was 
mówił? Na tej łące. Po polsku czy po 

prostemu? 
— Po polsku — mówią prawie je 

dnogłośnie staruszkowie. — Zawsze 
po polsku. Czasem zagada i po pro 
stemu, ale stary pan nie lubiał tego. 

— A po litewsku mówił? 
— Tego my nie wiemy. Może i 

umiał, ałe my nie słyszeli, żeby mó- 
wił. 

Staruszkowie są pełni podziwu 
dla starszego pana, który umiał po li- 
tewsku i po francusku. A i starsza pa 
ni była dalikatna. Też języki znała. 

— 0, oni byli uczeni — mówi Żej- 
mo. 

— Czy zawsze uważuliście się za 
Polaków? 

Kimbar odpowiada odrazu twier- 

dząco. Jakże mogło być inaczej. On 

i jego rodzina od dziada pradziada 

(Dokończenie na str. 4-ej) 

Włodzimierz Hołubowicz. 

ilsudskiego 

Dužy starošwiecki piec, ocalaly z zabudo 
wań zułowskich, przy. którym w swej mło 
dości niejednokrotnie przesiadywał mło- 
dy „Ziuk”, późniejszy Marszałek Józef 

Piłsudski, 
REMERZSKEPY O REWTOSZEO NEO RRIERSOWAM 

(INIAĆ SIE 
SPOD rada 

chyba. że Iro о 

CHO 
4-LAMPOWY (3 PENTODOWY) OD4 
BIORNIK O ŚWIATOWYM ZASIĘGU: 
SOLIDNE CHASSIS — RĘKOJMIA 
TRWAŁOŚCI. 3 ZAKRESY FAL. OD4 
DZIELNE GAŁKI DO POSZCZEGÓL- 
NYCH MANIPULACYJ PODNOSZĄ! 
SPRAWNOŚĆ ODBIORU, UŁATWIA: 

NIK KONCERTOWY. 

3-LAMPOWE ODBIORNIKI 
SIECIOWE | BATERYJNE. 

RATY JUŻ OD 9 ZŁ. 
SPŁATY DO 15 RAT 

PIENIĄDZE ZAPŁACONE ZA ECHO 
ZOSTAJĄ W KRAJU     

   
  

JĄ PRECYZYJNE STROJENIE. GŁOŚS< - 

/
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Dziś ma powstać Front Morges 
| Witos, Haler, Korfanty i Grabski 

„Kurier Poranny* pisze: Dn. 10 
października rb. odbędzie się w War- 
szawie kongres Chadecji i N. P. R, 
na którym obie partie połączą się na 
platformie t. zw. Frontu Morges. 

Kwestia połączenia Chadecji i N. 
P. R. aktualną była już za czasów 
istnienia drugiego Sejmu. Wówczas 
bardziej szło o połączenie między 
związkami zawodowymi Z. Z. P. i 
Ch. Z. Z. aniżeli między organizacja- 
mi politycznymi. Tym bardziej, że 
związki zawodowe rozwijały swą 
działalność na terenach ze sobą nie 
kolidujących. i 

Zjednoczenie Zawodowe Polskie 
miało swą główną domenę na tere- 
nach województw zachodnich, a Ch 
Zjednoczenie Zawodowe — na tere- 
nach województw centralnych i częś 
tiowo południowych. Wprawdzie ide 
ologia Z. Z. P. była Tiberalniejsza od 
Ch. Z. Z. — chrześcijańsko - demo- 
kratyczna zgodna z encyklikami pa- 
pieskimi, jednakże Z. Z. P. przyzna- | 
wało się również do ideologii chrześ- 
cijańskiej, Po tym zjednoczeniu zw. 
zawodowych miało nastąpić zjedno- 
czenie polityczne. Jednakże temu po 
łączeniu stanęły na przeszkodzie ma 
menty czysto personalne. 
Mniej więcej przed czterema laty zw. 
zawodowe — jedne i drugie — od 
dzieliły się zupełnie od swych or- 
ganizacyj politycznych, a przywódcy 
zwłaszcza Ch. Z. Z. wzięli udział w 
rozłamie i stowarzyszeniu Zjednocze- 
nia Chrześcijańsko - Społecznego. 
Przywódcy Z. Z. P. znaleźli się na 
różnych pozycjach politycznych ale 
w każdym razie odeszli do Narodo- 

wej Partii Robotniczej. 

N. P. R. i Ch. D. pozbawione naj- 
mocniejszych szeregów, bo związko- 
wych, straciły nieomal zupełnie swo- 
je znaczenie. Z założycieli politycz- 
nych prawie nikt z nich nie pozostał. 

Obecnymi przywódcami organi: 
zacji w N.P.R. jest b. pos. Popiel, zaś 
Chadecji—b. sen. Korf»nty, przeby- 
wający zresztą za granicą i dający z 
tamtąd rozkazy. Należy podkreślić, że 
Korfanty przystąpił dopiero do Ch. 
D. w roku 1922 i przez cały czas u- 
czestniczenia w niej toczył uporczy- 
we walki rożsadzające Chadecję. W 
roku 1927 sąd partyjny wykluczył 
Korfantego z partii. W roku 1930, 
gdy Chadecja z nakazu episkopatu 
wystąpiła z Centrolewu, nastąpiło 
pogodzenie między grupą warszaw- 
ską a śląską i Korfanty został nawet 
prezesem całej Chadecji, przy czym 
w dalszym ciągu prowadził wałki roz 
sadzające resztki Chadecji. Wyni- 
kiem jego akcji były dalsze rozłamy 
„Tyszka, Bryła, Bitner, Ponikowski, 
Urbański, Błażejewicz i inni). W 
związku z tymi rozłamami Chadecja 
zredukowana została do organizacji 
$iąskiej, która wiernie pozostała przy 
Korfantym. Do organizacji tej we- 
szły również jednostki, które nie mia 
ły gdzie się podziać. 

W N. P. R. rozwój wypadków po 
szedł podobnym torem, analogiczną 
rolę do tej, jaką Korfanty w Chade- 
cji, odegrał w N. P. R. Karol Popiel. 
Doprowadził on do rozbicia N. P. R. 
z którego wystąpili również założy- 
ciele oraz wybitniejsi działacze (Chon 
dzyński, Pepłowski, Jankowski, Mań 
kowski, Grajek, Leśniewski i inni).   

  

Wielka 10. Tel. 24-01. 
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Na 50 000.000 dolarów kupują 
Sowiety w Ameryce sprzętu 

morskiego 
LONDYN, (Pat). Reuter donosi z | 

Nowego Yorku: rząd sowiecki" upo- | 
ważnił swych pełnomocników w Sta- 
nech Zjednoczonych do zakupit sprzę 

Odpowiedzi Redakcji 
OGNISKU ZNP W LEBIEDZIEWIE. Na 

desłanego odpisu pisma do Zarządu O 
kręgu Wileńskiego ZNP nie publikujemy 
podobnie jak nie publikowaliśmy Innych 
pism zarówno wypowladających się za, 

tu morskiego na sumę 50 milionów | JF * Przeciw rozwiązaniu Zarządu Głów-   dolarów. | neo ZNP. 

ELT AIA SNS TTT TTT 

W konsekwencji obie organizacje 
nic przedstawiają politycznie žadnej 
siły. Związki zawodowe, które zresz- 
tą prowadzą również rozmowy mię- 
dzy sobą, są od tych partyj z daleka. 
W rezultacie łączą się dwie grupy 
pozbawione większego znaczenia. 

„Kurier Warszawski* donosi: 

„Nowe stronnictwo ma objąć po- 
za członkami Ch. N. P. R. jeszcze pe- 
wne grupy ludzi, w szczególności z 
pośród inteligencji miejskiej. Poza 
tym jako organizacja możliwe, iż 
przystąpi do mowego stronnictwa 
Zw. Halierczyków. Wedłe pogłosek 
na czele stronnictwa ma stanąć osobi | 
stošč nie należąca dotychczas do žad 
nego ze stronnictw. Mówi się o b. 
min. prof. St. Grabskim oraz o gen. 
Józefie Hallerze“. 

„Czas* komunikuje: 

„Szereg organizacy; kobiecych a 
m in. Stowarzyszenie Kobiet Śląs- 
kich na czele którego stoi p. Korfan- 
tcwa zapowiedziało udział w kongre- 
sie N. P. R. i Ch. Dem. w Warszawie, 

| deklarując tym samym udział w pra- 
cach przyszłego stronn twa'. 

Niektóre dzienniki piszą, że całą 
akcją Frontu Morges kieruje Witos 
z zagranicy. 
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Odpowiedź rządu włoskiego 
na note francusko-angieiską 

PARYŻ, (Pat). Agencja Havasa 
ogłasza oficjalny tekst odpowiedzi 
rządu włoskiego na notę francusko- 
brytyjską z 2 października 1937 r.: 

„Rząd faszystowski przyjmuje z 
zadowoleniem do wiadomości zapew- 
nienia, udzielone przez rząd francu- 
ski, a dotyczące niezależności polity- 
cznej Hiszpanii. Co się tyczy rządu fa 
szystowskiego, nie potrzebuje on przy 
pominać zapewnień, danych nawet | 
wielekrotnie w sposób uroczysty na 
temat niezałeżności 1 in- 
tegralności terytorialnej Hiszpanii, 
jej wysp oraz kołonij. 

  

zZułów 
wykupiony i 

P. min. Kościałkowski wygłosił 
przez radio dn. 9 b. m. z okazji „Dnła 

Rezerwisty* następujące przemówie- 

nie: 

Koledzy rezerwiści. 
Stoimy przed wielkim dia Związku Re 

zerwistów jutrzejszym dniem. 
Po raz pierwszy w historii Związku Re | 

zerwistów obchodzić będziemy nasze do 
roczne święto organizacyjne pod nazwą 

„Dzień rezerwisty”. 
W dnlu łym na ulicach miast, miaste 

<zek I wsi ma się zarolė od naszych sze 
regów, a wzniesione nad nimi stalowo - | 
niebleskie sztandary i proporce pokazać 
małą społeczeństwu, że oto święci się 
uroczyście dzień rezerwisty, zrzeszenego 

iwattowna oienzywa japońska na północy 
PEKIN, (Pat). Dziś po południu | dywizyj chińskich. 

rozpoczęła się bitwa największa z do I PEKIN, (Pat). Po 49-godzinnej za 
tychezasowych wałk w Chinach pół- į ciętej walee i osirzeliwaniu artyleryj- 
nocnych. Wojska japońskie podjęły | skim, wojska japońskie z frontu Pe- 
wzdłuż linii kolejowej Pekin — Han | kin — Hankou zajęły eałkowieie mia 
kou gwałtowną ofenzywę przeciwko | ste Czeng Ting Fu. Przeszly one Tze- 
pozycjom chińskim nad południo- | kę łłuto i przygotewują się obecnie 
wym biegiem rzeki Huto na froncie | do natarcia na gros wojsk chińskich 
diugości 90 mil, ciągnącym się aż do | znajdujących się na północ od Czi 
Szentse. Ofensywa ta następuje po | Czi Czuang. : 
zajęciu Czen Ting. Linii tej broni 20 PEKIN, (Pat). Źródła japońskie po 

Japończycy zajęli Parglu 
TOKIO (Patį. Agencja Domei donosi, , wej Pekin — Suiyuan, Lofnictiwo japoń- 

że wojska japońskie zajęły wczoraj w pół skie rozwinęło ożywioną działalność na 
nocnej części prowincji Szansi miejsco-  wszysikich odcinkach frontu północnego, 
wość Parglu położoną na południowy za  bombardując ważne objekiy wojskowe, 
chód od Teiungu. Wojska mongolskie za urządzenia kołejowe oraz chińskie kon- 
jąły Fao'ao, końcową słację linii kolejo centracje wojskowe, 

Chiny zjednoczone przygotowane są 
„do długotrwałej walki   

NANKIN, (Pat). Czang Kai Szek 
w przemówieniu, wygłoszonym przez 
radio z okazji chińskiego święta na- 
rodowego m. in. powiedział, iż Chi- 
n7 muszą być przygotowane do wiel 
kich poświeceń, ponieważ nie można 

mieć nadziei, by pokój nastąpił wcześ | 
niej niż po upływie wielu miesięcy. | 
Chiny, które były wewnętrznie po- | 
dzielone od przeszło 20-tu lat, obec- | 
nie są zjednoczone i gotowe do walki | 
z najezdzcą. i 

dają: po zajęciu w dniu wezorajszym 
miejseowości Czeng Ting Fu, wojska 

japońskie przeprowadziły dziś po po 
łudniu natarcie na silnie umocnione 
pozycje chińskie położone wzdłuż rze 
ki Huto Ho. Chińczycy utrzymali swe 

pozycje na lewym brzegu rzeki. W po 
bliżu jednak Czeng Ting Fu zdołali 
Japończycy przejść przez rzekę, poko 
nując olbrzymie trudności spowodo- 
wane zniszczeniem kolejowego mo- 
stu. $ 

Kronika teiegraficzna 
— Szef niemieckiego lotnichwa gen. 

Milch oraz szef generalnego sztabu lot- 
nichwa gen. Słumpf zostali zaproszeni 
przez brytyjskie min. lofnictwa do złoże 
nia wizyty w połowie października. Wraz 
z nimi wyjadą techniczny szef lotnictwa 
gen. Major Udet oraz kilkunastu oficerów, 

— Ojciec 38-go dziecka. Niemieckie 
biuro informacyjne donosi, że 64-letni 
mieszkaniec Refhem sfał się ostatnio oj- 
cem 38-go dziecka, Ma on obecnie trze 
cią żonę, tek iż dzieci jego pochodzą z 
trzech matek. Z 38 dzieci żyje 34, 60-ciu 

wnuków jest już potomkami tej najliczniej 
szej chyba rodziny w Niemczech. 

| przezwyciężone za pomocą sposobów 

| jowej sprawności musimy wyłężyć siły, by 

  

W nocie werbalnej z 2 b. m. rząd 
francuski proponuje nawiązanie ro- | 
kowań pomiędzy trzema rządami: | 
francuskim, angielskim i włoskim w 
celu osiągnięcia porozumienia co do 
zarządzeń, mogących zapewnić stoso 
wanie polityki nieinterweneji. Rząd 
franeuski proponuje tę procedurę w 
celu uniknięcia trudności, jakie pow 
stały w łonie komitetu londyńskiego. 
Rząd faszystowski ocenia naležycie 
propozycję franeuską, ale wątpi, by 
trudności, o które chodzi, mogły być 

preceduralnych, a przede wszystkim 

odbudowany | 
w wielkiej i ofiamie pracującej dla pań 
stwa organizacji. 

Powiedział kiedyś komendant Piłsud- 
skl, że wtedy tylko Polska bezpieczna bę 
dzie, gdy się oprze na silnej, sprawnej I 
przez społeczeństwo gorąco umiłowanej 

armil — armii, której naród cały prócz 
gorącej miłości, również 1 swą ofiarną 

współpracę oddaje. 
My, rezerwiści, jesteśmy tymi obywałe 

lami, którzy we współpracy z arm'ą czyn 
ną przodujące w społeczeństwie miejsce 

zajmować pragną. 
Zrzeszeni w szeregach Związku Rezer 

wistów wzięliśmy na swe barki zaszczy! 
ny obowiązek nieustannej współpracy z 
armią czynną przez ciągłe i staranne po 
mnażanie naszych warfości obywatelska - 
żolnierskich oraz doskonalenie naszej bo 

cnofy, pozyskane w twardej i zdyscyplino 
wanej służbie wojskowej nadal w nas ży 
ły I rosły, bo tylko wiedy stanowić będzie 
my wespół z armią wielkie | połężne, 
zbrojne ramię narodu, zdolne zapewnić 
mu należyte miejsce w rodzinie wie:kich 
państw i narodów Europy. 

W dniu jutrzejszym chcemy naszym 
władzom i społeczeństwu okazać, iż kro 
czymy drogą właściwą, pragniemy choć 
częściowo przedstawić nasz dotychczaso 
wy dorokek, 

W dniu jutrzejszym chcemy zamanife 
stować gorące nasze przywiązezie z woj 
sklem. Chcemy podkreślić, że Związzk 
Rezerwistów jest organizacją, która w ści 
słym zespoleniu z armią czynną, podpo 
rządkowana wodzowi naczelnemiu  Mar- 
szalkowi Śmigłemu Rydzowi służy i sła 
żyć będzie wyłącznie dobru Pańs'wa i je 
go sił obronnych. 

Koledzy Rezerwiści, 
Nasz program wychowania obywałel- 

«skiego nakazuje nam wykonywać czyny 
obywatelskie, Właśnie w dniu jutrzejszym 
święcimy dokonanie jednego z naszych 
największych zbiorowych czynów obywa 
felskich. Wykupiliśmy I odbudowa!iśmy o 
środek Zułowa, miejsca świętego dla na 
szego narodu, miejsca urodzenia Józefa 
Piłsudskiego. 

W imieniu Zarządu Głównego drięku 
ję Wam za sprawne wykonywanie uchwał 
walnego zjazdu I wzywam, byście dal 
szym wytrwałym wysiłkiem zapewnili Zu 

    
     

    łowowi rozkwit, 

w sposób zaproponowany. Zwraca 
uwagę rządu francuskiego na fakt, 
że sprawa, podlegająca dyskusji, nie 
©otyczy wyłącznie tylko kilku państw 
ale przeciwnie, interesuje bezpośred- 
nie i inne państwa poza Francją. 

Nie nałeży ignorować faktu, że 
bez udziału Burgos i Walencji żadna 
decyzja w tej sprawie nie mogłaby 
doprowadzić do rezultatów praktycz 
nyeh, tym bardziej jeżeli sobie przy- 
pomnieć stanowisko przedstawiciela 
Walencji, który uciekając się do spe- 
ejainych pretekstów w swym przemó 
wieniu w Genewie wykluczył wszelką 
możliwość ewakuacji ochotników, 
zwerbowanych do wojsk rządowych. 

Wobec powyższego rząd faszystow 
ski jest zdania, iż należy rozpatrywać 
sprawę nieinterwencji nadał w łonie 
komitetu londyńskiego. 

Rząd faszystowski ma wreszcie 
zaszczyt zawiadomić, iż w żadnym 
razie nie weźmie udziału w rozmo- 
wach, zebraniach lub konferencjach, 
do których w sposób formalny nie zo 
stałby zaproszony lub w których nie 
brałby udziału również rząd niemiec- 
ki. 

Po w zycie w Finlandii 
min. Roman odjechał 

da Rygi 
HELSINGFORS (Paf). W ciągu ostał. 

niego dnia swego pobyłu w Finlandil 
min. Roman wraz z posłem RP Sokolni 
ckim oraz z towarzyszącymi mu osobami 
udał się do Kotka, gdzie zwiedził port 
drzewny, tartaki i będącą w budowie fa 
brykę celulozy „Suunila”, 

Po powrocie do Helsingforsu min. Ro 
mana odwiedził prezes rady ministrów 
Calander, który w imieniu prezydenta Kal 
lo wręczył min. Romanowi wielką wsłęgę 
orderu „Białej róży”, : 

Po obiedzie, spożyłym w ścisłym gro 
nie w poselstwis RP min. Roman odpły 
nął do Rygi na pokładzie słatku „Cie- 
szyn”, odprowadzany przez prezesa ra 
dy ministrów Calandera, minisira przemy 
słu i handlu Voionmaa, posła łolewskie 
go Schumansa, prezesa towarzystwa fiń- 
sko - polskiego Sadeniami, członków po 
selstwa RP w pełnym składzie z posłem 
Sokolnickim na czele, dyrektora prolokó 
łu dyplomatycznego Hakkarainen i in. 
nych. 

    

 Noawe losy 
do 40:ej Loterii Kłasowej 

są już do nabyca u 

A. ZAJĄCZKOWSKIEGO 
Wileńska 42 (Dom Of. P.) 
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„KURJER WILEŃSKI" 10. X, 1937 r. 

Jai doszło do uchwały o Kudowie 100 szkół 
irm. Miarszałka Piłsudskiego 

Idea gospodarczej i kulturalnej 
aktywizacji Ziem Wschodnich długo 
nie mogła utorować sobie drogi do 
ogółu społeczeństwa polskiego. Trak- 
towano ją niemal zawsze jako objaw 
regionalnego samolubstwa. Z trudem 
tylko i powoli przyjmował się szerszy 
pogląd na tę kwestię, uznający, że 
jest to problem, którego rozszerzanie 
wyjdzie przede wszystkim na dobre 
Państwu jako całości. Dopiero progra 
mowe enuncjacje Min. Kwiatkowskie- 
go na przestrzeni z 1935/36 przynio- 
sły tu zdecydowany zwrot. Kierow- 
nik państwowej polityki gospodarczej 
uznał ogólnopaństwowy charakter i 
niezwykle doniosłą rolę tego zagadnie 
nia. 

Był to szczytowy okres powodze- 
nia idei programu wschodniego. Tezy 
wicepremiera podpisywać zaczęły i 
prasa fachowa i reprezentacje gospo- 
darcze, zdawało się, że realizacja ce- 
lu naprawdę jest bliska. Zbliżała się 
rocznica śmierci Marszałka  Piłsud- 
skiego uroczystości _ wileńskie. 
Przypomniano sobie, że pierwszym 
inicjatorem programu wschodniego 

był niewątpliwie Marszałek Piłsudski, 
gdy stwierdził wobec swego otocze- 
nia, że Polska przez szereg lat po zje- 
dnoczeniu ziem wschodnich z całoś- 
cią państwa nie zdołała czynem wyka 

zać praw swoich do odzyskanych 

ziem, że pozostawiła je poza nawia- 
sem swych zainteresowań  gospodar- 
czych i kulturalnych. 

„ W tej atmosferze powstaje myśl, 
by Rząd Rzplitej zebrany na uroczy- 
stościach wileńskich, nawiązując do 
deklaracyj wschodnich p. Wicepre- 
пиега, zainiejował w sposób uroczy- 
sty konkretne posunięcie nad realiza- 
cją programu wschodniego. Zaakcep- 
towal ją z miejsca p. Wicepremier, 
deklarując odrazu, że obok innych 
posunięć gotów jest wyasygnować po 
kaźną sumę na wykonanie konkret- 
nych projektów, rozpoczynających 
erę _ gospodarczego uaktywniania 
wschodu. 

_ Projekty były niebawem gotowe. 
Opracowane na gruncie wileńskim, z 
współudziałem p. rektosa Staniewi- 
cza, i p. Symonowiczą z. Izby: Rolni- 
czej, uzgodnione z dyr. Martinem, 

stale najżyczliwiej dla idei programu 
wschodniego usposobionym, obejmo- 
wały one propozycje zdeklarowania 
się przez „Rząd w sprawie kierunku 
I rozmiarów państwowej polityki in- 
westycyjnej na Wschodzie, z szcze- 
gólnym podkreśleniem spraw komu- 
nikacyjnych —- projekty rozporzą- 
dzeń, PrzyŚpieszających akcję koma- 
sacyjna+» wprowadzających ulgi po- 
datkowe dla jnwestycyj prywatnych 
na wschodzię — oraz uznających za 
obowiązującą w ustwodawstwie i ad- 
ministracji zasadę „klauzuli wschod- 
niej”, Pozwalającej na modyfikację 
jednolitych przepisów prawnych w od 
niesienit do Ziem Wschodnich w spo 
sól, «dpowiadający miejscowym wa- 
runkom gospodarczym i kulturalnym. 
(Wreszcie zawierały one sugestię roz- 
dysponowania przeznaczonych przez 

P- Wicepremiera sum na rozbudowę 
sieci szkół powszechnych na terenach 
wschodnich, podkreślając, że likwida 
cja analfabetyzmu i kulturalne podnie 
sienie ludności Ziem Wschodnich u- 
możliwi dopiero naprawdę wciągnię- 
cie jej w orbitę czynnej akcji gospo- 
darczego odrodzenia, bez czego akcja 
pozostanie programem papierowym.   Rada Ministrów nie zdołała mery- 
torycznie rozpatrzyć zgłoszonych pro- 

jektów brakło na to czasu 
niektóre uznano za niedojrzałe — 
fragmentaryczne. I nie w Wilnie, lecz 
w przeddzień uroczystości wileńskich, 
w dniu 11 maja 1936 r. Rada Minis- 
rów, pod przewodnictwem pana Pre- 
miera Mariana Zyndram-Kościałkow- 
skiego, powzięła uchwałę treści nastę- 

pującej: 
„Rada Ministrów, mając na u- 

wadze podstawą rozwoju tej ziemi, 
która była zawsze najbliższa Sercu 
Józefa Piłsudskiego, postanawia 
udzielając pomocy ludności Ziemi 
Wileńskiej, zrealizować budowę 
w ciągu 1936/37 stu nowych szkół 
powszechnych imienia Pierwszego 
Marszałka Polski. Niezbędne šrod- 
ki pomocy w budulcu i w kwotach 
pieniężnych zostaną do dyspozycji 
w ciągu najbliższego miesiąca*. 
Pan Minister Skarbu pismem N. 

D. III-8192/36 z dnia 4. VI. 1936 r. 

udzielił do dyspozycji Ministra Wyz- 

nań Religijnych i Oświecenia Publi- 
cznego kredyt zł. 1.000.000. 

Było to prowizorium, za którym 

natychmiast pójść miały uchwały w 

poszczególnych sprawach. W każdym 

razie załatwiało ono sprawę szkolną 

— acz w mniejszych niż spodziewa- 
no się rozmiarach — której finał sta- 

nowią niedzielne uroczystości w Bez- 

danach. 
Niestety realizacja innych kwesty] 

nie poszła tak gładko. Dekret o po- 
pieraniu  inwestycyj na Ziemiach 
Wschodnich — nieco okrojony — i 

już dziś wymagający nowelizacji uka 
zał się w listopadzie 1936 r. Zasada 
klauzuli wschodniej nie doczekała się 

generalnego potwierdzenia, realizowa- 

na jest ona raczej od wypadku do 

wypadku (np. podatek od uboju). Nie 
rzadko spotkać można w dzisiejszej 

Skąd pochodzi 
Marsz. B'ilcher ? 

Rewolucja bolszewicka, jak wszystkie 
dotychczasowe przewroty społeczne na 
świecie, odbyła się kosztem starej ary- 

stokracji I stworzyła nową. 
Wychodzące w Chabarowsku pismo 

„Gwiazda Oceanu Spokojnego”, zajmuje 
się szczegółowo osobą marszałka sowiec 
kiego  Bliichera, głównego dowódcy 
wojsk czerwonych na Dalekim Wscho- 

dzie, Z opublikowanej biografii dygniła- 
rza wynika, że nie jest on, jak sądzono, 

ani krewnym, ani połomkiem pruskiego 
marszałka o fym samym nazwisku. Po- 
chodzi ze wsi Barczynko koło Jarosławia 
z biednej chłopskiej rodziny. 

Bardzo słarzy gospodarze dobrze pa- 
miętają czas, kiedy pewien obszarnik 
przezwał pradziadka marszałka, Bliche- 
rem. To przezwisko zatrzymali późniejsi 
połomkowie jako nazwisko rodowe. 

  

rzeczywistości wypadki odwrotnošci 
klauzuli wschodniej, wprowadzające 
nie ułatwienia, a utrudnienia gospo- 
darcze na wschodzie (pas pogranicz- 
ny). Polityka inwestycyj publicznych 
doznała w r. 1936/87 przestawienia 
na Polskę Centralną — ziemie wscho 
dnie nie zostały objęte w szerszej mie 
rze planem inwestycyjnym, uchwało- 
nym na rok 1937. Tempo poprawy 
struktury agrarnej nadal dalekie jest 
od tego jakim być powinno. Podstawo 
we artykuły eksportowe Ziem Wscho- 
dnich — jak len, dykta i t. p. podle- 
gają dziwnym fluktuacjom dyspozy- 
cyj, utrudniającym prawidłową ich 
ekspansję. 

Program Wschodni realizuje się 
— ale powoli, częściowo, bezplanowo. 
Dziś, gdy w obecności najwyższych 
dostojników Państwa obchodzić bę- 
dziemy finał jednego z jego fragmen- 
tu — warto przypomnieć zobowiąza- 
nie, łakie w sposób najbardziej uro- 
czysty, jak uczynić to mogła, zacią- 
gnęła Rada Ministrów Rzplitej Pol- 
skiej wobec narodu uchwalając 
wzmóc akcję gospodarczego i kultu- 
ralnego podniesienia Ziem Wschod- 
nich i wiążąc tę uchwałę z pamięcią 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

WŁ. Barański. 
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NWA WEBDOÓW NA 
BYŁY POS. MADEJCZYK STANIE 
PRZED SĄDEM WRAZ Z 30-MA 

CHŁOPAMI. 

Władze sądowo-śledcze postawiły w stan 

oskarżenia b. posła ludowego Madejczyka. 

Madejczyk odpowiadać będzie za udział w 

głośnych zajściach chłopskich w powiecie 

jsselskim wraz z 30 oskarżonymi chłopami. 

P. ŁEPKOWSKI WICEWOJEWODĄ 
W POZNANIU. 

Ustąpił ze swego stanowiska naczelnik 

wydziału społeczno-politycznego w Koml- 

sarlacie Rządu, p. Łepkowski, który zajmie 

stonowisko wicewojewody poznańskiego. 

Naczelnikiem wydziału społeczno-polityczne 

go w Komisariacie Rządu będzie mianowany 

p. Wendołowski, b. kurator Doliny Szwaj- 

carskiej. sł 

KONFISKATA „PIASTA“, 
Numer „Piasta* organu Stronnictwa La- 

dowego, na dzień 10 października wyszedł 

z pierwszą białą stroną z powodu konfiska- 

ty Nadto konfiskacie uległo 10 artykułów, 

notatek, względnie pojedyńczych ustępów 

oraz dwa tytuły. 

STARZYŃSKI CONTRA STUDNICKI 

Prok. Missuna w dalszym ciągu bada 

świadków w sprawie przeciw Wł. Studnic- 

kiemu o zniesławienie prez. St. Starzyńskie< 

go. Byli ostatnio badani prof. Bartel jako b. 

premier u którego w biurze Rady Minis- 

trów pracował p. Starzyński, prof. Romer, 

Jan Kucharzewski, Tad. Szpotański i inni. 

"Termin procesu jeszcze nie został wyzna- 

czony. 

PATRIARCHAT PRAWOSŁAWNY 
'W WARSZAWIE. 

Ukraińskie „Diło* donosi, że podróż pra- 
wosławnego metropolity Dionizego do Bu- 

kuresztu jest związana z projektem stworze- 

nis w Polsce prawosławnego patriarchatu 
a zgodą rumuńskich zwierzchniczych władz 

kościelnych. 

Według innych źródeł, podróż metropo- 

lity Dionizego ma na celu jedynie rewizyto- 

wanie króla Karola, który w czasie swego 

pobytu w Warszawie złożył wizytę metro- 

policie. 

W drugiej połowie października ma przy 

być do Warszawy rumuński patriarcha 

Miron. 

KONFISKATA 
„MYŚLI NARODOWEJ:*. 

Najnowszy (41-szy) numer „Myśli Naro- 
dowej* został skonfiskowany za artykuł 

wstępny. 

O SYTUACJI 
W SZKOLNICTWIE. 

Centralna Komisja  Porozumiewawcza 

Związków Pracowniczych zwróciła się do 

kancelarii eywilnej Pana Prezydenta R. P. 

z prośbą o audiencję u Pana Pzezydenta w 

sprawie przedstawienia Panu Prezydentowi 

sytuacji na terenie szkolnictwa. 

NOWA AGENCJA PRASOWA. 
Odbyło się w Stowarzyszeniu Urzędni- | 

ków Państwowych zebranie redaktorów cza- 

sopism zawodowych, wydawanych przez 

organizacje, wchodzące w skład C. K. P. 

Zw. Prac. w sprawie skoordynowania dzia- 

łelności prasowej tych organizacyj oraz u- 

normowania w stosunku prasy zawodowej 

do prasy codziennej. W związku z tym wy- 

łoniła się koncepcja powołania do życia 

przez Centralną Komisję Porozumiewawczą 

Zw. Prac. — Pracowniczej Agencji Praso- 

wej, która stanowiłaby centralę informa- 

cyjną dla prasy codziennej i zawodowej. 

ZMIANY W MINISTERSTWIE 
POCZT. 

W ministerstwie P. i T. nastąpił szereg 

zmian personalnych na poważniejszych sta- 

nowiskach. Dotychczasowy nacz. wydz. po- 

cziowego Walery Foryś przeszedł na stano- 

wisko inspektora ministerstwa. Ustąpił nacz. 

wydz. ogólnego p. Godula, który będzie mia- 

ncwany wicedyrektorem Okr. w Katowieach. 

Na stanowisko inspektora ministerstwa prze 

szedł b. komisarz poczt p. Paweł Szezurek, a 

dyrektor poczty Warszawa I p. Blechier zos- 

tał przeniesiony na emeryturę. Należy się li- 

czyć z dalszymi zmianami w tym resorcie. 

ZW. MŁODZIEŻY LUDOWEJ 
PRZYSTĘPUJE DO ZWĄZKU 

MŁODEJ POLSKI. 

W Walnym Zjeździe Związku Młodzieży 

Ludowej, który odbędzie się 24 bm. wezmą 

udział tylko uprawnieni delegaci kół. Prze- 

widywany jest udział 200 osób. Obecnie jest 

już rzeczą pewną, że na zjeździe tym po- 

sławiony będzie wniosek 0 rozwiązanie Zw. 

Młodzieży Ludowej i przystąpienie jego 

członków do Związku Młodej Polski. 

WIELKI ZJAZD POLITYCZNO-SPO- 
ŁECZNY NA WOŁYNIU. 

Ag. „Echo* informuje: W dniu 10 bm. 

odbędzie się w Łucku Zjazd przedstawieleli 

wst wołyńskiej z udziałem 900 delegatów. 

Zjazd ten zorganizowany został przez Wo- 

łyńską Izbę Rolniczą. 

P.-P. 8. 

W tygodniku „Zwrot* ukazał się 
taki wierszyk: 

Polka: „Husia siusia!“ 
Towarzystwo weteranów — 

husia siusia! husia siusia! 

Keżdy świetnie zna tych panów — 
husia siusia! husia siusia! 
W „Robotniku* w „Walce ludu* 
piszą i czekają — cudu. 

Tarara] Bombardują z gazet rząd -— 
tarara! nuż się zlęknie — pójdzie stąd? 

Wówczas — ach — jakże piękny będzie 

7 światt.„ 
„Tak kiwają palcem w bucie — prawie 

dziesięć lat. 

    

Faktomontaż historyczny 
Próby porozumienia w końcu ro 

ku 1918 z organizującym się państ- 
wem litewskim w sprawie wspólnego 
frontu wobec bolszewików — rezulta 
tów nie dały. Samoobrona wileńska 
zbyt słaba, nie podołała naciskowi 
wojsk czerwonych i po opuszczeniu 

kraju przez Niemców wkracza tu ar- 
mia sowiecka. Rząd litewski chroni 
się w Kownie, gdzie przez długi jesz 
cze szereg miesięcy stacjonują oddzia 
ły niemieckie. Ciężar walki z bolsze- 
wikami na ziemiach tutejszych spada 
wyłącznie na Polskę. 19 kwietnia 1919 
roku Wilno zdobywają wojska pol- 
skie pod osobistym dowództwem Na- 
czelnego Wodza i Naczelnika Państ- 

wa J. Piłsudskiego. 
Stąd Naczelny Wódz ogłasza słyn 

ną odezwę „do mieszkańców byłego 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, w 
które po raz pierwszy podkreślany jest I 
stosunek Józefa Piłsudskiego do tej 
„ziemi, jakby przez Boga zapomnia-   nej“, na której „musi zapanować swo 
boda i prawo wolnego, niczym nie- į 

* gw” * 4 
skrępowanego wypowiedzenia się o 

dążeniach i potrzebach. „Dlatego też, 
pomimo, że na waszej ziemi grzmią 
jeszcze działa i krew się leje, — mó 
wi odezwa, — nie wprowadzam zarzą 
du wojskowego, leeż cywilny, do któ 
rego powoływać będę ludzi miejsco- 
wych, synów tej ziemi. Zadaniem te 
go zarządu cywilnego będzie* m. in. 
„otoczenie opieką wszystkich nie czy 
niąc różnicy z powodu wyznania lub 
narodowości '. 

W dalszym ciągu prowadzone są 
rokowania z Kownem, które, przybie 
rając różne fazy, sytuacji w stosun- 
kach polsko - litewskich nie zmienia 
ją. W lutym roku 1920 Józef Piłsud- 
ski udziela wywiadu prasie zagranicz 
nej, w którym między in. powiada: 

„Wola krajów, przez nas okupo- 
wanych, jest dla mnie jedynym czyn 
nikiem decydującym. 

„Na bagnetach niesiemy tym nie 
szczęśliwym krajom wolność bez za- 
strzeżeń. 

..Przyniesienie wolności ludom, z 

nami sąsiadującym, będzie chlubą 
mego życia, jako męża stanu i žolnie 

  rza. Znam więzy historyczne, które 
je z nami łączą, wiem, że więzy te za- 
cieśniały się nieraz po rozbiorze Pol- 
ski. Oswobadzając tych uciśnionych, 
chcę tym samym zatrzeć ostatnie Яа 
dy rozbioru. Przywiązać ich do Pol- 
ski przemocą — nigdy w życiu! Ry- 
łoby to odpowiadać nowymi gwałta- 
mi na gwałty popełnione w przeszłoś 
ci“. 

Przychodzi kontrofenzywa bolsze 
wieka roku 1920 i traktat litewsko - 
sowiecki zawarty w lipcu 1920, mocą 
którego Sowiety uznają Litwę w grani 
cach obejmujących Wileńszczyznę i 
Grodzia;*szczyznę Rozgromienie wojsk 
sowieckich pod Warszawą i klęska w 
bitwie Niemeńskiej ostatecznie przę- 
chyla szalę zwycięstwa na stronę Pol 
ski. W tym czasie, w początkach 
września wysyła Polska do Ligi Naro 
dów notę, w której prosi Ligę o uży 
cie przez nią wszelkich środków, któ 

rymi rozporządza, „aby powstrzymać 
rząd litewski w nieprawdopodobnym 
przedsięwzięciu i zaoszczędzić polskie 
mu narodowi walk z bratnim naro- 
dem“. Nota ta była wysłana na skutek 
stwierdzonego naruszenia przez Lit- 
wę neutralności i zajęcia terenów w 

Suwalszczyźnie, przyznanych Polsce   
& zw. linia Curzona, potwierdzona 
z dn. 8 XII 1919 r. Z inicjatywy Ligi 
rozpoczęto rokowania w Suwałkach, 
gdzie wobec nieustępliwości litewskiej 
jedynie, doszło do ustalenia linii de- 
markacyjnej, w niczym nie przesą- 
dzającego niczyich praw do przecina 
jących tę linię terytoriów. Nim jed- 
nak umowa Suwalska została przez 
rząd polski ratyfikowana, na widow- 
nię wstąpił nowy czynnik, kształtują 
cy historię: akcja wojsk gen. Żeligow 
skiego. W dwa dni po umowie suwal 
skiej — Wilno zajmują oddziały let=w 
sko - białoruskiej dywizji. 

Zajęcie Wilna w dniu 9 paździer 
nika 1920 r. wywołało w parę dni po 
tem w Warszawie u rządu polskiego 
znaną demarche przedstawicieli koa 
licji (Anglii i Francji). W odpowiedzi 
Naczelny Wódz i Naczelnik Państwa 
m. in. powiedział: „— Jeżeli alianci 
zechcą oddać Wilno Litwie bez wysłu 
chania woli ludności — będę widział 
się zmuszonym złożyć wszelkie godno 
ści i, jako obywatel Wileńszczyzny, 
spełnić swój obowiązek”. 

Jak Piłsudski ten obowiązek poj- 
mował, świadczą jego późniejsze enun 
cjacje. Zaakcentowany na samym po 
czątku wobec tutejszej ludności, po   

niefortunnych próbach załatwienia 
sporu polsko - litewskiego według 
parokrotnie zmienianych projektów 
państwa kantonalnego, miał być osta 
tecznym czynnikiem decydującym. 

Jak wielką przywiązywał Marsz. 
Piłsudski wagę do swobodnego wyra 
żenia woli tej ludności, świadczy je 
go podróż, którą odbył, celem uświa 
domienia miejscowych czynników, 
jakie jest jego istotne stanowisko. 

„Powołując się na swoją odezwę, 
wydaną w r. 1919 w chwili wyzwole 
nia Wilna, obiecującą, że ludności Zie 
mi Wileńskiej będzie dana możność 
wypowiedzenia się co do swoich lo- 
sów, Naczelnik Państwa oświadczył 
zebranym, że obecnie nadeszła chwila 
zrealizowania tej zapowiedzi. 

22 lutego 1922 r. Sejm Wileński 
przyjął uchwałę, że „Rzeczpospolita 
Polska posiada pełne i wyłączne pri 
wo zwierzchności państwowej nad 
ziemią Wileńską*. Sejm Ustawodaw- 
czy uchwałę tę przyjął do wiadomości! 
w dn. 12 marca t. r. Z okazji uroczy, 
stości przekazania władzy nad Wileń 
szczyzną Rzeczypospolitej Polskiej 
miasto Wilno wydało dnia 20 kwiet 
nia 1922 roku bankiet na cześć Na- 
czelnika Państwa, Marszałka Józefą
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'Pan Józef nie był fanaberystą 
(Dokończenie ze str. l-ej) 

byli Polakami. Lecz Żejmo wysuwa 
wątpliwości. A może kiedyś, kiedyś. 
Przecież dziady mówili po litewsku. 
Może kiedyś wieś i była litewską. Te- 
ra? zaś wszyscy uważają się za Pola- 
ków. Kimbar nie chce zgodzić się i 
na tę bardzo odległą przeszłość. Na 
zakończenie dyskusji, poprawiając 
swą „kapotę* z samodziału, przekrzy 
wioną wskutek zbyt żywej gestykula- 
cji, oświadcza: 

— Ja nie znam po litewsku i nie 
chcę z Giergunami zadawać się. 

GIERGUNY I RUSAKI 

Okazuje się, że wieś Zułowo nie 
żyje w zgodzie z najbliższą wsią li- 
tcwską — Dowmiłami. Mieszkańcy 
Zułowa nazywają Litwinów Gierguna' 
mi i nie utrzymują z nimi towarzy- 
skich stosunków choć mają w wymie 
nionej wsi bliskich krewnych. Skąd 
te poszło? 

— Nikt tego nie wie. — mówi Żej- 
mo. — Bywało pójdziesz do nich to 
wilkiem patrzą , od człowieka odłą- 
czają się, albo po swojemu ła, ła, ła i 
niewiadomo czy ciebie chwalą, czy co 
złego mówią. A niechaj ich. Cały 
wiek przeżyłem i rzadko u tych łała- 
kunów bywałem. 

— My z Litwinami nie bardzo ko 
legowali — potwierdza Kimbar. 

— A czy wasz prosty język to bia 
łoruski? 

Staruszkowie kręcą powątpiewają 
to głowami. Żeimo gryzie fajkę i 
mocniej się opiera o płot. 

Stoimy na podwórzu pod dużą li- 
pą- Przed nami stoi wóz ze świeżą ko 
niczyną i uwiązanym koniem. Kim- 
bar skosił zrana trochę dla „kobył- 
ki". Teraz odpędza muchy z wysta- 
jących żeber konika. 

Trudne zagadnienie. Przeważa jed 
nak zdanie, że język białoruski to co 
innego. Słyszeli nieraz wieśniaków, 
mówiących po biatorusku. Czytali 
nawet gazety. Bo ktoś przysyłał do 
niach „Biełarusukuju Krynicu* czy co 
innego. Może sądzili, że są białorusi- 
nami. Śmiech człowieka porywa. 

— Białoruski język od nas nieda- 
leko — mówi Żejmo. — Za Kluszcza- 
ki wyjedziesz i już Rusaki. Śmieszny 
język. Hena, heta, hara... U nich zu- 
pełnie inaczej niż u nas. 

MOŻE DAWNIEJ I BYŁA. 

Żejmo powraca do początku roz- 
mowy o języku litewskim. Wydaje 
mu się, że pozostałością po dziadach 
pradziadach Litwinach — mogą być 
nazwy łąk i pastwisk. Ot na przykład 
łąka — Mieszkinia. Wszyscy ją tak 
nazywają. I dzieci, mówiący tylko po 
prostemu i po polsku. Starsi wiedzą, 
že na łące tej kiedyś rósł duży las. 
„Płodzili się* w nim niedźwiedzie. 
„Miaszka* po litewsku znaczy niedź 
wiedź. Potem niedźwiedzie wybito, 
las ścięto i wykarczowano, a nazwa 
pozostała. A potem nazwy łąk 
Ožalanki, Suntakinia i t. p. 

— Može dawniej i byla tu Litwa 
— mówi już nieco pojednawczo Kim- 
bar — ale na co ją teraz, kiedy ona 
może być nasza. 
_ W pamięci staruszków łączą się z 
tymi sprawami jakieś i dotychczas   

niejasne dla nich powiedzenia pana 
Józefa. 

— Mówił nam nieraz — twierdzi 
Kimbar — jak przyjeżdżał na waka- 
cje z Wilna, że „Wilno to już jest na- 
sze, у 

— Któż mógł je wtedy zabrać? 
— Nie wiemy. Mówił że Wilno na- 

sze. A może Litwini mogli... 
Kimbar nie wie dobrze, co mogli 

Litwini. Tak słyszał i tak powtarza. 
Pan Józef opowiadał im co się dzie- 
je w Wilnie. Mówił o tym, że dużo 
jest tam grających na dudach. 

ZNANE PROCESY. 

Chciałbym na marginesie rozmo- 
wy z Kimbarem i Żejmą na „tematy 
językowe wtrącić parę słów o proce 
sie białoruszczenia wsi litewskiej, a 
następnie polonizowania. Zjawisko to 
jest dość powszechne na terenie, 
gdzie się od wieków stykały na Wi- 
leńszczyźnie granice języków (nie 
kultury lecz języków) litewskiego i 
białoruskiego. Ze względów utylitar- 
nych w okolicach o dość rzadkim roz 
mieszczeniu wsi litewskiej następo- 
wał proces białorutenizacji Litwinów, 
którzy zaczynali mówić, dla łatwiej- 
szego porozumienia się z  dwo- 
rem i z handlarzem, gwarą, podobną 
do białoruskiego, a nazywaną przez 
ludność językiem prostym. W dal- 
szym ciągu wieś litewska mówiąca 
już po prostemu ulegała wyższej kul- 
turze dworów i miast polskich, z 
których promieniował blask szkoły 
polskiej oraz uniwersytetu wileńskie- 
go. Takiemu procesowi uległa w nie- 
zbyt dalekiej przeszłości również 
wieś Zułowo. R 

DIABEŁ W PIORUNIE. 

Opowiadają we wsi, że pan Józef 
kiedyś za czasów chłopięctwa Kimba- 
ra o mało nie zatonął w jeziorze Pio 
run, położonym w odległości 1 i pół 
kim. mniej więcej na północ od dwo- 
ru. Nieduže i niezbyt głębokie jezior- 
ko, otoczone bagnami. 

Staruszkowie opowiadają, że je- 
zicro nazywa się Piorun nie bez przy 
czyny. Stare podanie ludowe głosi, że 
w jeziorze zaklęty jest diabeł. Od cza 
su do czasu próbuje on wydobyć się 
z niemiłego dla siebie więzienia. Wte 
dy przychodzą do łosu siły nieziem 
skie pilnujące diabła. 

— Jak tylko diabeł chce wyleźć i 
wysuwa głowę, to wtedy z góry pio- 
run jak da mu po łbie, iak da... 

= Noi co... ' 
— I chowa. Znowu siedzi. 
Opowiadają jak pewnego razu 

diabłowi widać udało się na chwilę 
wyleźć z jeziora. Chciał duszę zagu- 
bić. Jechał wtedy pewien obywatel 
ze Święcian do domu. Założył konia 
i woła na służącego: A 

— Nu, Łaurentij, siadaj. 

Usiadł Ławrentij i pojechali. Po 
pewnym czasie patrzy obywatel, a 
koń po brzuch zapadł sę. „W imię 
Ojca i Syna i Ducha świętego *—prze 
żegnał się przerażony obywatel. A Ła 
wrentij hyc i nie ma go. Mówią, że 
diabeł okazał się jako Ławrentij i 
chciał zatopić obywatela w Piorunie. 
bo, jak potem się okazało, obywatel 
zajechał na jezioro i zawalił konia 
do przerębli. 

Pieniądze nie leżą na ulicy, ale zato są w kole 
loteryjnym. Sięgnij więc 
w los do l-ej klasy 

zw      

Piłsudskiego, który wygłosił wtedy 
przemówienie. Oto niektóre znamien 
ne jego fragmenty: 

„„Przemawiać będę jako Naczelnik 
Państwa i jako Wilnianin. 

Te dwie moje funkcje są tak dla 
mnie nierozdzielne, że w Wilnie Ina- 
czej przemawiać nie potrafię, a jeżeli 
śmiało powiedzieć mogę, że nie był- 
bym Naczelnikiem Państwa Polskiego, 
gdybym nie był Wilnianinem, to znów 
odwrotnie — rozwiązanie kwestli, czy 
będąc dobrym Wilnianinem, zdołałem 
być dobrym Naczelnikiem Państwa Pol 
skiega — pozostawiam historii. 

Przede wszysikim mówić będę o 
przeszłości. Albowiem jestem wyznaw 
cą zasady, że ten, kto nie szanuje I 
nie ceni swojej przeszłości, ten nie 
jest godzien szacunku teraźniejszości, 
ami ma prawa do przyszłości. 

„„Na całym świecie rozsiane I roz 

sypane są ślady wielkiego dziejowego 
pochodu ludzkości, wielkiej pracy, wiel 
kich ludzi I grup ludzkich, przed któ 
rymi to śladami człowiek uchylić mu 
si czoła bez względu na fo, z jakim 
uczuciem się odnosi do nich... ...Takimi 
śladami są również wszystkie zamarłe 
czy też istniejące obecnie stolice., 

Nie mogę zapomnieć, że pomię 
dzy tymi stolicami było I drogie kocha   

po nie, zaopatrując się 

czterdziestej loterii klasowej. 

ne Wilno. wyniesione do rzędu stolic 
— oliwarcie fo powiedzieć możemy — 
nie ręką polską, lecz podczas wielkich 
wysiłków narodu lfewskiego, gdy ten 
znajdował się w oiwartej i wielkiej wal 
ce z całym otaczającym go śwłatem, 
nie wyłączając Polski. Niezwykła wola 
wielkich bohaterów Litwy pogańskiej, 
którzy wiedy budowali wiełkie państ- 
wo ed morza do morza, od murów ©- 
sławionej Moskwy, aż hen po brzegi 

„szarej Wisły, wola wielkich rycerzy, 
wielkich w rezczulającej zgodzie Kiej 
stėtėw i OQlgierdów, wielkich również 
w historycznych sporach Witolda I Ja- 
giełły, — wzniosła te mury, zbudowa 
ła fundamenty naszego miasta, jako 
swojej stolicy, 

Dalej pzzyszła epoka Jagiellonów, 
epoka wielkich prac o dziejowym zna 
czeniu, gdy wspólnymi wysiłkami oboj 
ga, jak wówczas mówiono, narodów 
nie gdzie indziej, jak fufaj, w równo- 
rzędnej z Krakowam stolicy, zrobiona 
z naszego miasta symkel potęgi, siły, 
kuliury | cywilizacji, zwycięsko kro- 
<zącej przeciwko  barbarzyńskiemu 
wówczas wschodowi. 

Później na Polskę I na oba naro- 
dy przyszły gromy. Po długich I cięż- 
kich walkach w proch się rozsypały usl 

  

— Ale chyba ten obywatel był 
pijany. Nie można mu wierzyć 
wtrącił Kimbar, po wysłuchaniu opo- 
wieści Żejmy. 

Otóż w tym Piorunie miał tonąć 
pan Józef. Mówił tak jeden ze sta- 
rych wieśniaków. Twierdził, że pan 
Józef wyjechał na jezioro w dziura- 
wym czółnie. Po środku zaczęło ono 
tonąć. Wieśniak pośpieszył wtedy mu 
z pomocą. 

Kimbar i Żejmo uważają, że jest 
ta legenda. 

—Qt nieprawda — mówi Żejmo. 
— Gadał, aby gadać. Pani Kadenaco- 
wa zapytywała Marszałka Piłsudskie 
go o to. A on powiedział: „Nie w pa- 
mięci'. 

— Pan Józef lubił chodzić na ra- 
ki — przypomina sobie Żejmo w 
związku z Piorunem. Opowiada po 
tem, jak panicze ze dworu przychodzi 
li do wsi i zabierali chłopców na ra- 
ki. Dużo ich było w Piorunie, w Me- 
rze i w rzeczce, która w: pływa z Pio 
runa a wpada do Mery, okałająeej 
dwór Zułów. 

PO UPŁYWIE LAT WIELU. 

A potem w pamięci staruszków 
wypływają obrazy z nieco bliższej 
przeszłości. Majątek przeszedł w rę- 
ce Kurnosowa. Moskala. Pewnego 
dnia podczas wojny światowej Żejmo 
bawił w Zułowie w sprawach browa- 
ru. Przyszedł do Kurnosowa. A on w 
pewnym momencie mówi do niego: 

— A znajesz ty, szto kakojto pał- 
kownik Piłsudski a genierałom Brusi 
łowym w Karpatskich garach zdoro- 
wc dieriotsa. 

— A toż nasz Pan Piłsudski 
wykrzyknął Żejmo. 

— Nu, gdie tam! — burknął Kur- 
nosów. * 

Po wesolych synalkach Kurnoso- 
wa, znanych ze swego beztroskiego 
życia pozostało powiedzonko: „Kur- 
nosiaki ot wesołe chłopaki”. Podob- 
no jeden z synów Kurnosowa jest 
obecnie szoferem w Wilnie. 

Żejmo mówi także, fe ze wsi Zu- 
łowo do Legionów Marszałka poszedł 

Józef Żejmo oraz dwaj Mackiewicze 
a z okoliey „burłak* Gołub. Poszli do 
pana Józefa. Żejmo nie powrócił. 

Wieś pamięta przyjazd Marszałka 
Piłsudskiego. W pierwszych latach 
niepodległości przybył, oglądał grobo 
wiec dziadka swego. Bawił dwie godzi 
ny. Miał powiedzieć podczas posiłku: 

— Dawno chleba zułowskiego nie 
jadłem. Nawet powietrze tu pachnie... 

Bawił potem tu na manewrach. 
Przybył ze sztabem. Wielki — potęż- 
ny. Oglądał ruiny. Chodził wśród wie 
kowych lip. Kimbar i Żejmo bali się 
zbliżyć do Marszałka, choć poznał ich 

uśmiechnął się i powiedział parę 
słów: 

— Ot Żejmo, jak przyjadę innym 
razem to pomówię, Dużo naszych Śla 
dów jest tutaj. 

WSZYSTKO DOBRZE, ALE... 

— Będzie tu teraz święte miejsce, 
bo urodził się tu zbawiciel Polski — 
mówi Żejmo, gdy przeszliśmy na te- 
mat uroczystości dzisiejszych w Zuło 
wie. 

Staruszkom podoba się to wszyst 
ko, co zrobiono dla uczczenia pamię 
ci Marszałka w Zułowie. Wszystko 
jest dla nich niezwykłe, wszystko ład 
ne, ale... ‹ 

—-Ot kiedy zaczęli my o tym mó 
wić, to ja powiem — oświadcza Żej- 
mo — że kaplicę tu trzeba było wy 

łowania i wysiłki tylu pokoleń. Symbo 
le historyczne, pomniki doli i potęgi 

ludzkiej — stolice nasze — zamarły. 
Lecz I wiedy nie gdzie indziej, jak tu 

faj, w wielkim wysiłku woli | ducha 

ludzkiego, rozpalony został znicz naro 
dowy, którego ciepło grzało I utrwa- 

lało w mocy trwania Polskę, jak szeroka 
I długa. A jednak spójrzcie! Trzy czwar 

te pracy naszego największego geniu- 
sza, którego imię powtarza każde dziec 
ko polskie, gdy zaczyna mówić, trzy 

<zwarie, mówię, fej pracy jest związane 
z dziejami, walkami, clerpieniami I klę 
skami Litwy. A geniusz wielkiego poety 
oswaja gdzieś w dalekich krańcach za 
chodnich Polski małe dziecko z imiona 
mi, brzmiącymi skądinąd obco, z imio 
nami różnych Grażyn, Aldon, Walienro 
dów | Innych. 

Pezwolcie, panowie, poruszyć z 

tych ciężkich czasów jeszcze jedno 
wspomnienie, z którym osobiście naj 
bardziej jestem związany. Gdy się uro 
dziłam fu, niedaleko Wilna I matka 
nad kolebką syna łzy żałobne roniła, 
grało jeszcze dziś od skrzypu szubie 

nie, wysławionych nie tylko fu, na pla 
cu Łukiskim, lecz hen, tam fakże — w 
Kownie. Nie mogę zapomnieć że wal 
ka w famłych stronach była silniejsza, 
krwawsza i bardziej uporow» Gdu   
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budować. Można by pomodlić się. A 
tak, mnie wszystko zdaje się, że cze 
goś brakuje tu... 

Kimbar odprowadza mnie potem 
ze wsi na stację. Opuszczamy jego u- 
bogą zagrodę, gdzie z każdego kąta 
wyziera niedostatek. Wieś Zułowo nie 
jest jeszeze skomasowana. Męczy się 
na wąskich sznurach. Idziemy obok 
chat niskich, małych, pokrytych sło- 
mą, obok zabudowań gospodarczych, 
w których chowa się bydło zdegene- 
rowane, gdzie leżą niskie zbiory ze 
źle uprawianych pól. Kimbar opowia 
da o czasach, w których orało się tu 
sochami. Niedawno to było. Wpraw- 
dzie dużo się już zmieniło na świecie, 
we wsi zaś życie płynie cicho, za po 
woli, pogrążone jeszcze po uszy w 
prymitywizmie ubiegłych stuleci. 

Kimbar, zarówno jak i jego sąsie 
dzi, ma zmartwienie. Budują teraz 0- 
bok ich wst szosę. Poprowadzono ją 
przez kawał dobrej „łąki”, stanowią 
cej własność całej wsi. Część „wygo- 
nu“ znalazła się między starą a no 
wą drogą. Wieś boi się teraz utracić 
ten kawałek na rzecz „drogomistrza“. 
Chce dalej korzystač z tego kawalka. 
Kimbar prosi mnie, abym koniecznie 
napisal o tej, jak twierdzi, krzywdzie 
Zulowa. ` 

CZY PUSZCZĄ NAS? . 
W Zułowie wkraczamy w gorącz 

kę ostatnich przygotowań do uroczy 
stości. Stawiane są maszty z orłami, 
kolumny dworca okręcane zielenią. 

— Przyjdzie pan jutro na uroczy 
stości? — pytam Kimbara. 
— A tak napewno — odpowiada ży 

wo. 
— Trzeba obaczyć jaki porządek bę 
dzie. Cała wieś pójdzie patrzeć. I dzie 
ci i starzy. I nie tylko z Zułowa. Tu 
wszystkie wsie wybierają się. AŻ za 
siedem kilometrów. Czy tylko pusz 
czą nas, żeby zobaczyć? 

— Do widzenia, panie Kimborze, 
na uroczystościach. 

— Do widzenia. 

Włodzimierz Hołubowicz. 
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Za złe traktory 
nie będzie kamisarzem 

MOSKWA (Pat). Według wiado- 
mości nieoficjalnych, spodziewana 
jest zmiana na stanowisku ludowego 
komisarza rolnictwa. Dotychczasowy 
kierownik tego resortu Czernow ma 
ustąpić, albowiem nie wywiązuje się 
on należycie z powierzonych mu 
zadań. 

Jednym z najpoważniejszych za- 
rzutów, wysuwanych przeciwko Czer- 
nowowi, jest zły stan traktorów i fa- 
talne postawienie sprawy ich re- 
montu. 

Godsierne rozstrzeliwanie 
urzędników resortu rolniczego 
MOSKWA (Pat). W dn. 11 b.m. 

rozpocząć się ma proces 9 członków 
kontrrewolucyjnej organizacji prawi- 
cowej, która działała w rejonie Oło- 
nieckim. Wśród oskarżonych znajduje 
się sekretarz rejonowego komitetu 
partyjnego oraz zastępca ludowego 
komisarza rolnictwa. Śledztwo usta- 
liło, że organizacja ta dążyła do usu- 
nięcia siłą kierownictwa  partyjne= 
go oraz władz sowieckich i do 
przywrócenia kapitalizmu przez pod- 
rywanie siły gospodarczej kołchozu 
i wywoływanie wśród ludności nie- 
zadowolenia z polityki rządu sowiec- 
kiego i partii komunistycznej. Wszys- 
cy oskarżeni odpowiadają z art. 58 
kod. karnego. 

6 funkcjonariuszów państwowego 
urzędu zbożowego „Zagotzierno* w 
Pietrowsku na Kaukazie skazano za. 
s-kodnictwo na karę śmierci przez 
rozstrzelanie. Wyrok został wykonany 

W kraju gorkowskim, w rejonie 
arzamaskim rozstrzelano 2 szkodni* 
ków, którzy działali w rolnictwie. 

8 funkcjonariuszów pskowskiego 
państwowego urzędu zbożowego zo- 
stało skazanych na karę śmierci za 
szkodnictwo. 

EAST TTT SYSTE TOTO ORA TA 

nie fyiko tutaj, lecz nawet w Królesf: 
wie, Warszawie, walka zamilkła, — 
powstanie źmudzkie frwało w mocy 
swej, wciągając do nowych ofiar, do 
nowego boju seiki ludzi, którzy mówić 
po polsku nie umieli, 

Gdy mówię fułaj, oddając dank I 
cześć naszej wielkiej przeszłości, nie 
mogę okojętnie przejść do porządku 
"dziennego nad tymi. olbzzymimi wysił 
kami, wspólnymi dla okojga narodów, 
które drogie Wilno stolicą i pomnikiem 
przeszłości uczyniły. Nie mogę nie u- 
chyli nisko czoła przed krwią wspólnie 
przelaną, krwią, z której się rodzę 

Moi panowie! Wilno wstępuje о- 
becnie w nowe życie, w życie, które 
formuje się inaczej, niż to, jakie dawa 
ła historyczna jego przeszłość. Nie 
wiem i nie chcę badać, jak będą czu 
ły I rozmawiały nasze dzieci. Chcę wie 
rzyć, że Dr dą one lepsze, rozumniej. 
sze | szczęśliwsze od nas, chociażby 
dlatego, że będą chowane w mniej o 
krulnych niż my warunkach, Lecz przez 
cześć dla przeszłości, przez szacunek 
dla krwi, wspólnie przelanej, dzisiaj, 
w dzień wielkiego iriumfu, triumfu pol 
skiego który tak gorąco wszyscy fu ze 
brani odczuwają, nie mogę nie wyciąg 
nąć przez kordon, nas dzielący, ręki do 
*ych tape w Kownie, którzy może dzień   NSE 

dzisiejszy, dzień naszego triumfu, uwa 
łają za dzień kięski I żałoby. Nie mo 
bę nie wyciągnąć ręki, nawołując do 
zgody i miłości. Nie mogę nie uważać 
Ich za bracl. 

Być może, historia w swych wiel- 
kich niezbadanych decyzjach kopie na 
stałe między nami rów 1 przedział. 
Być może dzieci nasze będą dla sie 
bie nie braćmi, a obcymi. Lecz nam 
welno I frzeba poczynić usiłowania, 
aby fe wyroki, jeśli mają się urzeczy 
wistnić, nie obeszły się bez naszej pró 
by przynajmniej ich złagodzenia...” 

Czas mija. Drogie i bliskie sereu 
wiełkiego Marszałka sprawy dostają 
się w ręce ludzi innych... 

Ani poszczególnych ludzi, ani na- 
rodów. Ale przeszłości nie da się ni- 
czym wymazać z pamięci. W stopniu 
mniejszym, czy większym oddziaływu 
je ona na dzień dzisiejszy. Chodzi tyl 
ko o to co silniejsze pozostawia ślady: 
nienawiść czy miłość, dobro czy zło. 
Co jest trwalsze. Odpowiedź na takie 
pytanie stanowi o tym, czy można pa 
trzeć w przyszłość pochmurnie i czar 
no, czy z wiarą i nadzieją. 

A nawet contra spem spero. Ni 
wet przeciw nadziei. + ||| 48 
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„KURIER WILEŃSKI” 40. X. 1937 r. 

Szkoży Marszałkowskie 
Przyznana przez Rząd na budowę 

szkół imienia Marszałka Piłsudskie- 
go kwota zł. 1.000.000 została wypła- 
eena samorządom w ciągu 1936—37 
roku szkolnego. Wydatkowana na 
materiały i robociznę zasiliła życie 
gospodarcze wśród rzemieślników i 
umożliwiła zarobki biedującej mało- 

kiej. i bezrobotnej ludności wiejs- 
ej. 
We wrześniu 1937 r. Rząd powię- 

kszył zasiłek o dalsze 80.080 zł.. 
Z zasiłku rządowego otrzymały 

dotychczas powiaty: 
brasławski 114.000 zł. 
dziśnieński 110.000 „ 
mołodeczański 110.000 „, 
oszmiański 104.660 ., 
postawski 138.000 „, 
święciański 1.7.000 „, 
wilejsk. 143.060 „ 
wil.-trocki 214.000 „ 
Świadczenia ludpości w naturze i 

robociznie, udział gmin w materiale 
i gotówee oraz subwencje Wydziałów 
Pewiatowych wynosły w poszczegól- 

w pow. brasławskim 

„  dziśnieńskim 13 33 

  

nych powiatach ogółem zł. 786.000 
(w tym szarwark 330.000, gotówka 
gmin zł. 315.000 i subwencja Wydzia 
łów Powiatowych zł. 141.600). 

Udział poszczególnych powiatów 
wyniósł: 

braslawski 147.000 zł. 
dziśnieński 113.000 „, 
mołodeczański 40.600 ,, 
oszmiaūski 79.000 „ 
święciański 113.000 ,, 
postawski 71.000 ,, 

wileįski 61.000 „ 
wił.-trocki 162.000 „, 

Na budowę gminy otrzymały na 
b-letni kredyt budulec z lasów państ 
wowych po cenie z jesieni 1936 r. 
(przed zwyżką cen z 33 proc. raba- 
tem). Punkty dalej położone od Ia- 
sów państwowych korzystały z dar- 
mowego przewozu na kolejach państ- 
wowych. 

Zbudowano: 100 szkół o 297 iz- 
bach szkolnych i 265 izbach miesz- 
kalnych: 

15 szkół o 35 izbach szkoln. i 40 izbach mieszkalnych 

„ 36 
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Przed przystąpieniem do budowy było szkół w/g stopnia organizacyjnego: 
1 kl. 2 kl. 3 kl. 4 kl. 5 kl, 6 kl, 7 kl. 

Było: 34 37 16 8 1 2 2 
Obecnie jest: и 34 35 5 9 3 3 

Różnica : — 23 —3 +19 —3 +8 +1 +1 

I st. II st. II st. 

Było: 71 24 5 

Jest; 45 40 15 

Różnica: —26 16 +10 
Na podniesienie stopnia organi- | wych etatów nauczycielskich, co u- 

zacyjnego tych szkół poszło 69 no- | możliwiło w 23 szkołach skasowanie wek itp. 
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fnauki w oddziałach połączonych i 
przyjęcie większej liczby dzieci, a w 
27 szkołach zorganizowanie klas naj 
wyższych, których przed tym nie 
było, a których ludność się domagała 

Przy wyborze punktów brano 
przede wszystkim te, które miały naj 
gorsze warunki lokalowe (marne iz- 
by wynajęte, lub wałące się budynki 
własne), a nie posiadały żadnych wi- 
doków na budowę szkoły o własnych 
siłach. 

Tendencją było wybudowanie mo 
żliwie najwięcej szkół II i III st. o 
charakterze szkół zbiorowych, — о5- 
sługujących sąsiednie szkoły najni- 
żej zorganizowane. Takich szkół u- 
zyskano 55. 

Przyjęto za zasadę, że każda gmi- 
na buduje szkołę i zasadę tę całko- 
wicie utrzymano. 

W liezbie 100 szkół 90 zbudowa- 
no w dawnych punktach szkolnych, 
a 10 w nowych, włączając w nie 
miejscowości bezszkołne; w 18 pun- 
kłach nastąpiła komasacja szkół są- 
siednich. Osiągnięto w ten sposób 
wyższy stopień organizacyjny nowych 
szkół. 

Dla wszystkich szkół opracowano 
wzorując się na projektach ruiniste- 
rialnych, kilka typów projektów bu- 
dynków szkolnych z mieszkaniami 
nauczycielskimi, dostosowanymi do 
potrzeb i warunków klimatycznych 
Wileńszczyzny. Typy te były indywi- 
dualnie dostosowane do warunków 
terenowych w każdym punkcie. 

W liezbie 100 szkół tylko jedna 
jest murowana, pozostałe drewniane. 
Dla potanienia kosztów budowy tam, 

gdzie to było wskazane, Wydziały 
Powiatowe zorganizowały centralny 
zakup materiałów (wapno, cement, 
żelazo, materiał stolarski, kafle itp.) 
i wyrób: drzwi, okien, okuć, daeló-   

m
 

      „.nie pozostaie nic innego jak 
dziś jeszcze nabyć łos doiklasy 
i oczekiwać większej wygranej 
w szczęśliwej kolekturze 

WOLAŃSKA 
Wilno, Wielka 6. Konto P. K. O. 145461. 
Ciagnienie rozpóczyna się 21 października, 
ZAMÓWIENIA ZAMIEJSCOWE ZAŁATWIAMY ODWROTNIE 

  

Szkoły im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w pow. Święciańskim 

Nie do pomyślenia jest chyba go- 
dniejsza forma uczczenia pamięci 
Marszałka Piłsudskiego, jak budowa 
szkół Jego Imienia. Tak mówi lud- 
ność na rodzinnej ziemi Marszałka, 
gdzie wzniesiono teraz czternaście 
pięknych szkół. 

Najokazalej przedstawia się 5 kl. 
murowana szkoła w Ignalinie. Prze- 
pięknie jest położona nad jeziorem, 
wśród pachnącego żywicą lasu sosno 
wego. Trzyklasowych szkół wybudo- 
wano 8, a mianowicie: w Świrankach 
Twereczu, Górnicy, Pietruciach, Klu 
szczanach, Mielegianach, Kučkach i 

  

Święto Strzelców Wileńskich 
__ W dniu święta pułkowego Strzel- 
ców Wileńskich, przeniesionego w 
tym roku na rocznicę oswobodzenia 
Wilna, cały pułk zebrał się na placu 
ćwiczeń przed koszarami. Stawiły się 
też poczty sztandarowe sąsiednich 
pułków ułanów i artylerii i delegacje 
oficerskie różnych formacyj wojsko- 
wych. Władze reprezentowali gen. 
„Kłecherg, wojewoda wileński Bociań- 
ski, starosta Wendorff, burmistrz 
Ar eplelą iinni. Przybyli gen. broni 
€agowski, gen. dyw. w st. spocz. 

Beinar b. d-ca brygady w dywizji li- 
i ko-białoruskiej, admirał Borow- 

sk Pk. Bobiatyński — b. dowódca 
pu XW, kilkudziesięciu b. żołnierzy Sa 
pcobrony Wileńskiej, przedstawicie- 
. ła Żołnierzy wileńskiego pułku 
suzeleów, T-wa Przyjaciół Pułku, Ro 
dziny Wojskowej, rezerwiści oraz 

wielu Obywateli miasta z  miejsco- 
SYM Proboszczem. : 

Na specjalnym podwyższeniu zbu 
dowano na tle świerczyny ołtarz polo 
wy. Na piersi dużego orła zawieszo- 
no obraz Matki Boskiej Ostrobram- 
skiej, patronki pułku. Z boku, na 
masztach, zwisały wstęgi Virtuti Mi- 

lilari i krzyża Niepodległości. Nabo- 
žcūstwo odprawił b. kapełan bojowy 
= e. a, a kazanie wygło- 

i: długoletni kapelan i 
dziekan Nowak. : КТ 

Po nabożeństwie dowódca pułku 
więczył dyplomy i odznaki kilkudzie 

sięciu żołnierzom i czterem cywilom, 
mianowicie pannie Izabeli Borow 
skiej, Grzegorzowi Andrejewowi, bur 
mistrzowi Rzepieli i Kosińskiemu kie 
rownikowi spółdzielni. 

Następnie gen. Kleeberg w otocze 
niu wojewody wileńskiego Bociań- 

Prywatne Dokształcające 
KURSY 

„WIEDZA 
Kraków, ul. Pierackiego 14, 

przygolowują na lekcjach zbiorowych w Kra 
kowie, oraz w drodze korespondencji, z. po- 
mocą, przystępnie i wyczerpująco, opraco. 
wanych skryptów, pragramów i miesięcz- 
nych tematów, do 

1) egzaminu dojrzałości gimn. 
typu, 
aj z zakresu I i II kL gimn. noweg> us- 

3) do egzaminu z 4-ch klas gimnazjum 
nowego ustroju, oraz 

4) do egzaminu z 7-miu kl. szkoły pow 
szechnej. | = 

Przyjmują wpisy па nowy rok szkoluy 
14828 > : 

Wykładają najwybitniejsze siły fachowe. UWAGA! Uczniowie kursów korespon- 
dencyjnych otrzymują © miesiąc oprócz 
całkowitego materiału naukowego, tematy z 
6 ciu głównych przedmiotów do opracowa- 
nia Nadto obowiązkowe egzaminy badają 3 
razy w Ciągu roku szk. postępy uczniów. 

starego   

skiego, generałów w st. spocz. i ppłk. 
Bobiatyńskiego przyjął defiladę, w 
której wzięli udział również b. żołnie 
cze Samoobrony, hucznie oklaskiwa- 
ni. 

Od godz. 11,30 przedstawiciele 
władz i zaproszeni goście brali udział 
w poświęceniu spółdzielni, świetlicy 
| muzeum pułkowego. 

SPÓŁDZIELNIA 

mieści się w specjalnie wybudowa 
nym obszernym domu, przy czym 
część pomieszczeń oddała urzędowi 
ocztowemu. Na frontonie budyn- 
ów wywieszono transparent z napi- 

sem: „Przez Spółdzielczość do dobro- 
bytu Gospodarczego". D-ca pułku po- 
informował zebranych, że prawie każ 
TEST 

  

dy strzelec ma oszczędności. 

Piękna jest 

ŚWIETLICA ŻOŁNIERSKA. 

Na scenie przystrojonej wileńskimi 
tkaninami ludowymi stało wśród 
wawrzynów i kwiatów popiersie Mar 
szałka Piłsudskiego. Przedstawiciel 
Polskiego Białego Krzyża nakreślił 
znaczenie teatru i historię teatru żoł- 
nierskiego w Polsce i wyraził radość, 
Łe instytucja jego będzie mogła pra- 
cować w dobrych warunkach. 

Najwięcej jednak szczyci się pułk 
swoim 

MUZEUM. 

W dużej, jasnej sali rozmieszczono 
rzeźby Marszałka Piłsudskiego, mir 
Bobiatyńskiego b. dowódcy pułku, 

Walne zebranie Koła Żołnierzy. 
Wileńsk. Pułku Strzelców 

W dniu 8 b. m. odbyło się pierwsze 
Walne Zebranie Koła Żołnierzy Wiłeń- 
skiego Pułku Strzelców — obecnie puł- 
ku strzelców wileńskich. Ponieważ zebra- 
nie to zbiegło się z wyznaczonym na 
ten dzień świętem pułkowym, przeto kom 
bałanci pułku przyłączyli się do uroczys- 
tości pułkowych. Rano, po zbiórce w sie- 
dzibie Koła przy ul. Portowej Nr. 19, wy- 
ruszyli członkowie Koła w karnych sze- 
regach na nabożeństwo za poległych to- 
warzyszy broni do Ostrej Bramy, niosąc 
na czele dwa wieńce dla złożenia ich 
w hołdzie na Rossie, jeden Sercu Nie- 
śmiertelnego Wodza Narodu Marszałko- 
wi Józefowi Piłsudskiemu, drugi na cmen 
łarzu uczestników Samoobrony Wileńs- 
kiej i poległych w obronie Wilna boha- 
ferskich żołnierzy Litewsko-Białoruskiej 

Dywizji. 

Po wysłuchaniu wraz z pułkiem Mszy 
Św. odprawionej przez b. kapelana puł- 
ku ks. Niemyckiego oraz podniosłego 
kazania wygłoszonego również przez b. 
kapelana ks. Nowaka, Koło Żołnierzy 
udało się wraz z pułkiem, na czele z wo- 
jennym dowódcą swym ppłk. Bobiatyń- 
skim, na Rossę, aby złożyć hołd Wodzowi 
Narodu i poległym towarzyszom broni. 

Na Rossie złożone zostały wieńce 
przez delegację pułku z dowódcą ppłk. 
Liłyńskim na czele oraz Zarząd Koła Żoł- 
nierzy, po czym odbyła się defilada 
przed Mauzoleum z Sercem Wodza, 

Następnie o god.z. 14,30 odbyło się 
w sali ZOR Walne Zebranie. Za stołem 
prezydialnym zasiedli: pp. ppłk. dypl. 
St. Lityński, jako przewodniczący, ks. 
kapelan Niemycki, ks. kapelan Nowak, 
ppik. St. Bobiatyński oraz mjr. Kulczyński 
jako asesorowie i p. Borysewicz jako sek-   

rełarz. W przemówieniu swym dowódca 
pułku ppłk. Lityński nawiązał do tradycji 
bojowej pułku oraz ducha żołnierskiego, 
który przekazany został następcom, wy- 
rażając nadzieję, że Koło Żołnerzy bę- 
dzie hasła | tradycję pułku КиНумомаё 
nadal. 

Po uchwaleniu depesz hołdowniczych 
do Pana Prezydenta R. P., Naczelnego 
Wodza Marszałka Edwarda Śmigłego- 
Rydza, Premiera Generała Felicjana Sła* 
woj-Składkowskiego, Ministra Spraw Woj 
skowych Gen. Tadeusza Kasprzyckiego i 
Gen. Lucjana Żeligowskiego, zostały za- 
łatwione sprawy przewidziane porząd- 
kiem dziennym oraz dokonano wyboru 
nowych władz Koła, a mianowicie: Pre- 
zesa w osobie ppłk. Słanisława Bobiatyń- 
skiego, zarządu w osobach: ppłk. Piotra 
Parafianowicza, mjr. Witolda Trubickiego, 
ochotn. Michała Borysewicza, por. Boles- 
ława Skorwida, kpi. Władysława Mackie- 
wicza, rłm. Mieczysława Sielanko, chor. 
Konsłantego Jurkiewicza, sł. sierż. Leona 
Bobrowskiego, sł. sierż Jocza; komisji re- 
wizyjnej w osobach: mjr. Lubowickiego, 
sierż. Drużyłowskiego, urb. lllinicza oraz 
Sądu Koleżeńskiego w osobach: mjr. Ma- 

łarewicza, mjr. Kulczyńskiego, sierż. Mi- 
kulicza oraz zasłępców: kpł. Łuskowicza, 
sierż. Marłynelisa. 

Wreszcie przekazano do załatwienia 
nowemu Zarządowi wniosek ks. kapelana 
Nowaka, złożenia vołum Matce Boskiej 
Ostrobramskiej od Pułku i Koła Žolnie- 
rzy w dwudziesłą rocznicę powstania puł- 

ku. * 
Po wyczerpaniu porządku obrad Ze. 

branie zakończono wezwaniem przewod- 
niczącego ppłk. Lityńskiego trwania da- 
lej w żołnierskiej pracy dla dobra Najjaś- 
niejszej Rzeczypospolitej Polskiej.   

płaskorzeźbę Matki Boskiej i rzeźbę 
strzelca, na której postumencie wyry 
ty napis: „Przed bohaterstwem wa- 
szym uchylając czoła, u Ostrej Bra- 
my trzymam czujną straż i pójdę w 
bój, gdy Ojczyzna zawoła, Tak honor 
mi nakaże i testament wasz* W spe- 
cjalnej gablotce wisi kurtka bojowa 
Józefa Piłsudskiego. Dołączony proto 
kuł stwierdza, że muzeum pułkowe 
przyjęło kurtkę od pułk. Stefana Jan 
kowskiego, b. d-cy pułku, przyczem 
kurtka została uzyskana dla pułku 
za pośrednictwem Janiny Safarewi- 
czowej wdowy po prof. USB. i Zofii 
Kadenacowej, siostry I Marszałka 
Polski J. Piłsudskiego. Na ścianach 
zawieszono różnego rodzaju broń 
sieczną i palną, tablice ilustrujące 
marsze i bitwy a na plakietach meta- 
lowych ozdobionych godłami pułko- 
wymi i narodowymi są wyryte naz- 
wy poległych żołnierzy pułku, odzna 
czonych krzyżami Virtuti Militari i 
miejscowości większych bojów. Jed- 
na z tablic wykazuje, że w latach 
1918—21 pułk miał 320 poległych, 
odznaczono Virtuti Militari 56-ciu, 
krzyżem Zasługi wojsk Litwy Środko 
wej również 56, krzyżem Walecz- 
nych 265, zdobyto 12 dział, 73 kara- 
biny maszynowe, 2 lokomotywy z ta- 
borem i wzięto 916 jeńców. Inna ta- 
blica wśród 31 pozycyj miejscowości 
podaje, że pierwszą ważniejszą walkę 
pułk stoczył pod Byteniem 2 marca 
1919 r., a ostatnią w Białolesiu 29-go 
października 1920 r. Szczególnie pod 
kreślone są walki pod Leplem (dwie), 
pod Radzyminem, w Krawym Borze 
i Wilno (trzy razy). Pierwszy sztan- 
dar jaki pułkowi ofiarowali powstań 
cy 63 r., złożony jest w muzeum woj- 
skowym w Warszawie. W muzeum 
pułkowym spoczywa następny sztan- 
dar pułkowy, ofiarowany przez spo- 
łeczeństwo wileńskie, a który w 
kwietniu 1919 r. wręczył delegacji 
pułku, przybyłej z frontu, generał 
Śmigły Rydz. Pod tablicami z nazwi- 
skami poległych żołnierzy pułku pali 
ły się dwa znicze. Ponadto jest wiele 
fotografij i innych pamiątek z wojen 
nych przeżyć pułku. 

Muzeum powstało z oszezędności 
pułku, pomocy T-wa Przyjaciół Puł- 
ku oraz korpusu oficerów i podofice- 
rów. Nad urządzeniem pracowali 
również bezinteresownie rzeźbiarz 
Ardrejew i malarka Borowska. Ek- 
sponaty zbierało również Koło Żołnie 
rzy Wileńskiego Pułku Strzelców. 

Resztę programu święta pułkowe- 
go wypełniły: śniadanie w kasynie 
oficerskim, obiad żołnierski, przed- 
stawienie w teatrze żołnierskim (Je 
go Krėlewska Mošė“) oraz bal w ka- 
synach oficerskim i podoficerskim.   

Jankiszkach; dwuklasowe są 4: w 
Strunojciach, Grykopelach, Rubelni- 
kach, Pożemiszkach i Purwiniszkach 
jednoklasowa. Ogółem szkoły te mają 
38 klas, 14 mieszkań rodzinnych i 13 
kawalerskich. Wybudowano przy 
nich ponadto 13 budynków gospodar 
czych,15 klozetów, 14 studni. Posesje 
zostały ogrodzone wszędzie mocnymi 
i estetycznymi płotami. 

Każdej ze szkół przydzielono od 
jednego do dwóch ha gruntu na boi- 
ska, ogródki szkolne i ogrody dla kie 
rowników szkół. 

Wszystkie bundynki wykonane są 
bardzo estetycznie, przy czym jest 
gwarancja solidnej i trwałej budowy. 
Korytarze są przestronne, służyć mo 
gą nie tylko jako sale rekreacyjne, 
ale i jako miejsca zbiórek. 

W ciągu bieżącego roku samorząd 
święciański zdobył się na ogromny 
wysiłek. Dużo pracy i czasu poświę- 
cili budowie szkół wójtowie, starosta, 
inspektor szkolny i kierownicy szkół. 
Najtaniej wypadła szkoła w Klusz- 
czanach. Największe trudności z bu- 
dową miała gmina Łyntupy, bo Dy- 
rekcja Lasów Państwowych przydzie 
liła budulec w odległości 45 kilome- 
trów od miejsca budowy; bardzo du- 
żo pracy i kosztów pochłonął trans- 
port drzewa. W roku 1938 będzie wy 
rąl: lasu w odległości 7 km od wspom 
nianej budowli. Bezskutecznie proszo 
no Dyrekcję o wcześniejsze wycięcie 
lasu na budulec dla szkoły. 

Mniejsza zresztą o trudności, już 
wszystko jest skończone. Ludność 
gromadnie schodzi się teraz do tych 
szkół, organizuje razem z nauczyciel 
stwem uroczystość poświęcenia. 

Przed szkołą w Górnicy widzia- 
łem wczoraj stojącego starca, który 
miał łzy w oczach z zachwytu; wzru 
szony mówił drżącym głosem: „ot, 
czego my doczekalisia, widzisz co 
nam Polska dala“. 

Jozef Dubicki. 
KUSS TEST TIE STETRNESAKTOSS 

  

Namo 
la ćhGę snuć, g tu tak 
jasno! 

>= Masz rację synku 
supełnie zapomniałam 

łe Tatuś powymieniał 
wszystkie żarówki na 
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"Zmiany na stanowiskach starostów 
i wicestarostów w woj. wileńskim 
Dekretem Pana Ministra Spraw 

Wewnętrznych na terenie wojewódz- 
twa wileńskiego na stanowiskach sta 
rostów i wicestarostów dokonane zo- 
stały następujące zmiany: 

Starostą powiat. w Postawach — 
Tadeusz Wielowieyski (starosta gro- 
dzki wileński), starostą pow. wileń- 
sko-trockiego Stanisław Trytek 

(starosta w Brasławiu), p. o. starosty 
grodzkiego wileńskiego — Józef Czer 
niehowski (wicestarosta grodzki wi- 
leński), p. o. starosty w Brasławiu — 
Bohdan Wendorff (wicestarosta pow. 
wileńsko-trockiego). 

Na stanowisko wicestarosty grodz | 

kiego wileńskiego został mianowany 
Wacław Jeśman (referendarz wileń- 
skiego urzędu wojewódzkiego), na 
stanowisko  wicestarosy  dziśnień- 
skiego — Maksymilian Rok (kie- 
rownik referatu Starostwa Grodzkie- 
go Wileńskiego), na stanowisko wice 
starosty pow. wileńsko-trockiego — 
Henryk Zabielski (wicestarosta pow. 
dziśnieńskiego). 

Dotychczasowy starosta powiato- 
wy w Postawach — Bronisław Kor- 
busz przeniesiony został na stanowi- 
sko radcy do Wileńskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. 

Jutro przybywa do Wilna nuncjusz 
apostolski arcybiskup Cortesi 

W poniedziałek o godz. 16 m. 30 | 
przybywa do Wilna iNuncjusz Apostol 
ski arcybisk. Cortesi w towarzystwie 
ks. biskupa Gawliny. 

Na dworcu powitają ks. Nuncju- 
sza J. E. arcybiskup Jałbrzykowski, 
duchowieństwo, przedstawiciele 
władz i społeczeństwa. Przed dwor- 
cem ustawią się delegacje organiza- | 
cyj i poczty sztandarowe. 

Z dworca ks. Nuncjusz uda się do 
Ostrej Bramy, gdzie odbędzie się na- 
bożeństwo. Po nabożeństwie J. E. ar 
cybiskup Cortesi udzieli wiernym bło 
gosławieństwa, po czym odjedzie do 
pałacu arcybiskupiego. 

W dniu 12 b. m. Nuncjusz w towa 
rzystwie J. E. arcybiskupa Jałbrzy- 
kowskiego i ks. biskupa Gawliny uda 
się na teren archidiecezji wileńskiej. 

Nabożeństwo w kaplicy Ostrobramskiej 
z rach: 17-8] recznicy wyzwolenia Wilna 

skiej o godz. 9-ej rano odbyło się na 
bożeństwo dziękczynne z okazji 17-ej 
rocznicy wyzwolenia Wilna przez 
wojska gen. Żeligowskiego. 

Wczoraj w kaplicy iso się nu | 

Na nabożeństwie obecny był w 
otoczeniu przedstawicieli władz cy- 
  

wilnych i wojskowych gen. Żeligow- 
ski. 

Po skończonym nabożeństwie gen. 
Żeligowski udał się na Rossę, gdzie 
przed mauzoleum z Sercem Marszał- 
ka oraz na grobach poległych pod- 
czas walk o Wilno złożył wiązanki 
kwiecia. 

EITI 

ZAWIADOMIENIE 
Przemysł gumowy „ARDAL', Sp. Ak. Fabryka w Lidzie I zakłady 

„PEPEGE'" w Grudziądzu, zawiadamiaią Szanowną Klijentele, že na se- 
zon zimowy 1937-8 nasze reprezentacyjne sklepy Sprzedaży: sklep 
fabryczny przy ul. Wielkiej 56, D/H. B-cia Jabłkowscy przy ul. Mic- 
klewicza 18, oraz wszystkie iepsze sklepy obuwia są już zaopatrzone 
w najnowsze modele kałoszy, śniegowców, deszczówek I butów gu- 
mowych. Doskonała jakość, niska cena i eleganckie fasony n. obuwia 
gumowego jest rewelacją b. sezonu. 

  

Nastrój jesienny 
Chociaż kolor nieba jest ołowiany, a za- 

mierająca przyroda jesienna przyprawia nas 

o nieokreślony smutek, wartko toczący się 

nurt życia nie pozwala nam na melancholię. 

Musimy zabiegać o egzystencję, walczyć i 

zdobywać, musimy być stale w dobrej for- 

mie, musimy osiągać zamierzenia, realizo- 

wać marzenia, dążyć do poprawy bytu. 

Drogą najprostszą, zmierzającą do zmia- 

ny naszych dni szarych na radosne i szczęś- 

liwe jest LOTERIA. Nadchodząca 40 Loteria 

ms takie mnóstwo wygranych z milionem na 

czele, że może jedną z większych wygranych 

napełnić nam złotem wszystkie kieszenie. 

Wystarczy na całe życie. Nie zwlekajmy 

więc ani chwili. Może teraz nasza kolej na 

uśmiech Fortuny. Jeszcze dziś nabądźmy 

los w szczęśliwej kolekturze A. Wolańskiej, 

ul. Wielka Nr. 6.   
kks. Windsoru ma wystawie 

  
Książę Windsoru w czasie podróży po Europie, bawiąc w Paryżu zainteresował się szczególnie domkiem kanadyjskim na 

    

Do egzaminów 
przygotowuje doświadczony b. naucz. 
gimn. w zakresie programu nowego 
i dawnego typu gimn Specjalność: pol 
ski, malamatyka, fizyką, przyroda. 
Nauka solidna. Opłata przystępna. 
Zgłoszenia: do redakcji „Kurjera Wi- 
leńskiego* po godz. 7,30 wiecz. lub 

telefonicznie nr. 4—84, pokój 45, od 
godz. 11 rano do 7 wiecz. 

ETO 

Ognisko KPW — Elettrit 
Dziś, w niedzielę, dn. 10 bm, na boi- 

sku Makabi przy ul. Wiwulskiego odbę- 
dzie się mecz piłkarski o mistrzostwo 

  

kl. A. Wil. O. Z. P. N. Ognisko KPW —. 
Elektrit. 

Początek o godz. 15 (3-ej). 
O godz. 13 (i-ej) przedmecz Ogni- 

sko II — Elektrit II, 

wystawie šwiatowej. 

„KURIER WILEŃSKI" 10.. X, 1937 r. 

Dyrekcja Kursów 
Maturalnych 

Sekcji Szkolnictwa Polskiego Z. N. P. 
w Wilnie powiadamia, że zapisy kandy= 
datów na kursy (zakres 8 i 6 kl. dawnego 
typu) przyjmuje się codziennie w lokalu 

"gim. Zygmunta Augusła w Wlinie w g. 
17—18. 

Konsekrac'a kościoła 
obrządku wschodnieco 

W dn. 17 b. m, odbędzie 
się w Alberłynie uroczysta konsekracja 
kościoła obrządku wschodniego przez 
J. E. Ks, Biskupa Czarneckiego (obrz. 
wsch.). 

Na uroczystość tę zapowiedzieli przy- 
jazd liczni księża obrządku wschodniego 
z różnych miast Polski, m in. i ze Lwowa. 

Spodziewany jest przyjazd O. Sopu- 
cha prowincjała OO. Jezuitów z Warsza- 
wy i O. Jana Urbana T. J., znanego pub- 
licysty katolickiego, 

Dr. JEDWABNIK 
powrócił 

  

  

Wyraty czcl i zaufania sen. 
sieroczowskiemn składa Zw. 

Legionig'ów w Krakowie 
KRAKÓW (Pat). Zarząd Okręgu 

Zwiazku Legionistów Polskich w Kra- 
kowie powziął następującą uchwałę: | 

„Wobec ataków i wystąpień pu- 
blicznych, skierowanych przeciwko 
znakomitemu pisarzowi, zasłużonemu 
bojownikowi o niepodległość Polski, 
żołnierzowi | Brygady, senatorowi 
Wacławowi Sieroszewskiemu, Zarząd 
Okręgu Związku Legionistów Pol- 
skich województwa krakowskiego na 
posiedzeniu w dniu 6 października 
1937 r. uchwalił przesłać mu wyrazy 
głębokiej czci i zaufania. Zarząd O- 
kręgu Związku Legionistów Polskich 
solidaryzuje się całkowicie z uchwałą 
podjętą w tej sprawie przez Zarząd 
Okręgo Stołecznego Związku Legio- 

    wyróżnia się i wywołuje zachwyt 
przez swój wspaniały, naturalny 
ton = żywy i barwny, identyczny 
z dźwiękiem instrumentów mu- 
zycznych i brzmieniem głosu ludz- 
kiego w rejestrach najwyższych 
i najniższych. Wyposażona w naj- 
nowsze udoskonalenia, czwórka 
solistów Telefunken oddaje naj- 
wiernie] transmisje radiowe z ca: 
łego świata, czyniąc z miejsca od: 
bioru wspaniałą salę koncertową, 

     
      

    
    
    
    
    
      

    

  

        nistów Polskich w Warszawie. 

    

© 
  

Tajemnicza łódź podwodna 
Dokcła incydentu śródziemnomorskiego 

Przed kilku dniami prasa całego świa- | 
ła podała sensacyjną wieść o ataku nie- | 
znanej łodzi podwodnej na wojenny ok- 
ręt angielski, należący do eskadry, która 
w myśl postanowień, zapadłych w Nyon, 
sprawowała nadzór nad bezpieczeńst- 
wem na morzu Śródziemnym. Pomimo 

energicznego śledztwa nie udało się u- 
słalić napastnika. 

Sprawa ła wywołała w Anglii wielkie 
poruszenie; drażliwość Anglików we 
wszystkich sprawach, dotyczących ich he- 
gemonii na morzu jest znana. Gdyby 
udało się ustalić przynależność owej ta- 
jemniczej łodzi podwodnej, niewątpliwie 
pociągnęłoby to za soba poważne kon- 
sekwencje polityczne — być może Anglia 
wyraźnie wypowiedziałaby się za jedną 
ze stron konfliktu hiszpańskiego, 

Warunki ułożyły się jednak odmien- 
nie. Luźne hipotezy nie mogą zastąpić   dowodów. 

  
| dynie w poniedziałek 0 tym, 

Jeżeli chodzi o poszczególne  przy- 
puszczenia, to układają się one według 
tradycyjnego schematu: pisma prawicowe 
słarają się uzasadnić, że mamy do czy- 

te z faszystowską. 

Tak naprzykład „L'Oeuvre“ pisze: 
„Pierwszym spostrzeżeniem, które narzu- 

ca się każdemu jest, że incydent ten miał 
miejsce w punkcie, gdzie wyspa Ibiza 
jest najbardziej zbliżona do wybrzeży 
hiszpańskich (80 klm. w linii prostej), 
Ibiza jest, jak wiadomo, bazą operacyjną 
łodzi podwodnych i okrętów wojennych 
niemieckich i włoskich, które tworzą nie- 
istniejącą flotę generała Franco”, 

Tego rodzaju opieranie się wyłącznie 
na „argumentach geograficznych” jest 
dość jednostronne, omijając już to, że, 
jak pisze „Republique”, przytoczone da- 
ne są mylne, ponieważ według oficjal- 
nych komunikatów napad został dokona- 
ny na wysokości Alicante, które znajduje 

„Basilisk“ nie 

, miał miejsce na wodach 
| walenckich. 

nienia z łodzią sowiecką — lewicowe, , 

  

się w rękach rządowych. Również komu- 
nikat angielski stwierdza, że  incydenł 

terytorialnych 

Widzimy zatem, że tego rodzaju argu 
menty nie dają nam żadnego warłościo- 
wego poglądu na rzeczywiste oblicze 
sprawy. 

Domyślanie się sprawcy zamachu na 
podstawie przypuszczalnych jego moty- 
wów również pozosławia wiele do życze 
nia. Nie ulega wątpliwości, że zniesienie 
kontroli na Morzu Średziemnym leży bar 
dziej w interesie powstańców niż rządow 
ców, trudno jednak nie zdawać sobie 
sprawy, że jednorazowy akt teroru spra- 
wy nie rozstrzyga a może jedynie spo- 
wodować niepożądane konsekwencje. W 
takich warunkach nie jest wykluczonym, 
że jedynym celem napadu na „Basilisk'”* 
była prowokacja. Gdybyśmy przyjęli to 
przypuszczenie, podejrzenia mogłyby się 
raczej skierować przeciwko rządowi wa* 
lenckiemu. L. 

był atakowany, 
a łódź podwodną zatopił 

LONDYN. (Pat.] Ogłoszony wczoraj 
komunikat obala autorytatywne informa- 
cje, ogłoszone przez admiralicję w Lon- 

jakoby 
kontrtorpedowiec „Basilisk” uległ w po- 

"bllżu Cap Leon na wschodnim wybrzeżu 
Hiszpanii na Morzu Śródziemnym zaata- 
kowanlu przez łódź podwodną niezna- 
nego pochodzenia. 

Jak wiadomo, „Basiłlsk" odpowiedział 

   
  SUP NĘ 

i 

wówczas granatami głębinowymi i — Jak 
twierdzą członkowie załogi „Basiliska*— 
spowodowały one prawdopodobnie za- 
topienie łodzi. Admiralicja  informacyj 
załogi nie potwierdziła, ale również nie 
zaprzeczyła im. O ile więc załoga ma 
rację, to wynikałoby z tego, że kontr- 
torpedowiec „Basilisk” zatopił łódź pod- 
wodną, nie będąc wcale zaatakowany. 

"B. Mitropolitański | 
Baranowicze, ul. Szeptyckiego 24 

Poleca w wielkim wyborze: ` 

ZNANE APARATY RADIOWE 

ERHETERODY 
światowe; markt TELEFUNKEN 

batery' ną o minimalnym zużyciu 
prądu i stosunkowo niskiej cenie. 

Zgniło 236 wagonów owoców w Moskwie 
MOSKWA. (Pat.] Na mocy postanowie 

nła Ludowego Komisarza Komunikacji 

Bakulina, mają być pociągnięci do odpo- 
wiedzialności sądowej klienci kolejowi, 
którzy nie wyładują w swoim czasie wa- 
gonów, przybywających pod ich adre- 

sem. 
W clągu 4 ostainich dni na stacji to- 

warowej w Moskwie zepsuł się wskutek 
| spóźnionego wyładowania transport owo 
KŁ znajdujący się w 235 wagonach.
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Będziemy zbierać kilometry 
PKP wprowadzają bezpłatne bony turystyczne 

Polskie Koleje Państwowe wprowadzą 

niebawem ciekawą inowację, dzięki której 

każdy będzie mógł bodaj raz do roku, bez 

kłopota o bilet, odbyć dłuższą turystyczną 

lul, urlopową podróż kołeją po kraju. 

Możliwość tę dadzą wszystkim bony tu- 

rystyczne, emitowane przez P. K. P. z ini- 

cjatywy Ligi Popierania Turystyki, na wzór 

lstniejących już od dawna i szeroko stoso- 

wanych za granicą bonów kilometrowych. 

Zasada polega na zbieraniu drobnych, 

groszowej wartości kuponów, które wymie- 

niane następnie na bony turystyczne PKP 

łużą do otrzymania w każdej kasie kole- 

ej biletu na odpowiednią ilość kilome- 

trów. 

P. K. P. emitować lędą bony w odcin- 

kach po 20, 30, 50 i 100 kilometrów. Rozpow 

szechnianiem ich zajmie się Liga Popierania 

Turystyki za pośrednictwer szeregu firm, 

które dla własnych celów reklamowych ma- 

ją dołączać drobne kupony kilometrowe, ja- 

ko premie przy sprzedaży niektórych towa- 

rów. 

W ten prosty sposób klient, kupujący Ży- 

wność, galanłerię, kosmetyki etc. otrzyma 

każdorazowo w sklepie jako bezpłatny do- 

dutek bon na pół, 1, 2, 8, lub 5 kilometrów. 

zależnie od wartości zakupów. Gdy uzbiera 

w jednej firmie bonów już na 20 km. może 

je w tejże firmie wymienić na właściwy bon 
  

turystyczny P. R. P. służący do bezpłatnego 

uzyskania biletu kolejowego na 20-kilomet- 

rową odległość. 

Dzięki temu w praktyce każdy klient je 

dnego ze sklepów, zaopatrzonych przez Ligę 

Popierania Turystyki w bony, będzie. mógł 

bez żadnych dodatkowych wydatków i kosz- 

tów, uzbierać sobie z łatwością taki „kapi- 

tał" kilometrów, który pozwoli mu na odby- 

cie większej podróży po kraju, dowolnym 

pociągiem i w dowolnej klasie. 

Za bon stukilometrowy, opiewający nor- 

malnie na klasę 3-cią, można będzie prze- 

być 65 km., w klasie 2-giej, lub też 50 klm. 

w kłasie 1-szej. 

Drobne kupony, dodawane jako premie, 

mogą być drukowane przez firmy, które do- 
łączać je będą wyłącznie przez P. K. P. 

Należy dodać, że kupony kilometrowe 

nie będą mogły być sprzedawane publiczno- 

ści za gotówkę, a tylko dołączane jako bez- 

płatne premie w sklepach. Ta nowa forma 

oszczędności, polegająca na zbieraniu przez 

cały rok kilometrów kolejowych, co umo- 

żliwi ludziom nawet najmniej zasobnym wy 

jezd na urlop czy wycieczk: do odległych 

zakątków kraju, spotka się niewątpliwie z 

uznaniem szerokich warstw społeczeństwa. 

Sklepy zaś, premiujące w ten sposób swo- 

ic hodbiorców, zyskają nowy zastęp stałej 

klienteli. 

Jak od 5-ciu złotych 
można dojść do 

Zdawałoby się na pozór, że jest to nie 

możliwe, ałe wystarczy zastanowić się nad 

Warunkami nowych książeczek premiowa- | 
nych V-tej serii, jakie wypuściła P. K. 0. 
żeby dojść do wniosku, że przy szczęściu 

nie jest to wcale rzecz nieosiągalna. 
Na książeczkę premiowaną V-tej serii 

wpłaca się przez 9 i pół roku po 5 złotych 

miesięcznie. W ten sposób zbierze się — 

Wraz z procentami, jakie dopłaca od siebie 

PRO — suma 600 złotych. 

Równocześnie, co trzy miesiące, odbywa 

się losowanie premij między poszczególne 

książeczki premiowane V-tej serii. Ponle- 

waż najwyższe premie są po 500 złotych, 

przy szczęśliwym zbiegu okoliczności i wy- 

losowaniu 500-złotowej premii za każdym 

razem, zebrałoby się w ciągu 38-miu Ioso- 

wań sumę 19.000 złotych. Do tego trzeba je- 

srczę dodać zaoszczędzone 600 złotych i — 

w razie szczęścia — dodatkowe 400 złożych 

PTemij, jakie przy samym końcu będą roz- 

losowywane między książeczki, których właś 

  

|Czytelnia „Nowości” 
Wilno, Jagiellońska 10—5. Tel. 13-70 
Beletrystyka polska — obca — naukowa 

— lektura szkolna 

Kaucja 3 zł. abonament 1 zł, 50 gr. 

Czynna od g. 11—19.     

  

ERNI 

19.000 złotych? 
ciciele wytrwali do końca omówionego termi 

nu w systematycznym oszczędzaniu. 

Oczywiście byłby to już wielki uśmiech 

fortuny, aby wylosować na swą książeczkę 

wszystkie premie, ale to obliczenie daje pc- 

jęcie, ile korzyści może przynieść książeczka 

premiowana V-tej serii.   

„KURIER WILEŃSKI” 40, X. 1937 r. 

  

Pomoc dla chorego pracownika 
Choroba, powodująca czasową, krót- 

"szą lub dłuższą niezdolność do pracy za- 
robkowej, jest zawsze klęską w życiu pra 
cownika. 

W „tym wypadku wydatną pomocą jest 
zasiłek chorobowy, kłóry otrzymuje pra- 
cownik ubezpieczony. Zasiłek ten zmie- 
nia zasadniczo syłuację chorego, który o 

trzymuje pomoc materialną dla siebie i 
swej rodziny w okresie, gdy złożony nie 
mocą nie jest w stanie zarobić na ufrzy 
manie. 

Prawo do zasiłków chorobowych przy 
sługuje wszystkim ubezpieczonym obo- 
wiązkowo, dobrowolnie I kontynującym 
ubezpieczenie na wypadek choroby po 
upływie czterech tygodni podlegania obo 
wiązkowi ubezpieczenia. 

Jak wygląda w praktyce i cyfrowo za 
siłek chorobowy? Daje o tym najlepsze 
pojęcie przykład konkretny, Np. zasadni 

_9 listopada rozprawa towarzyszy 
Doboszyńskiego 

Termin rozprawy apelacyjnej towarzy” | 
szy Doboszyńskiego zosłał już ustalony. | 

Rozprawa odbędzie się w dn. 9 listopa- | 

da. Jak wiadomo sąd pierwszej instancji 
uniewinnił 11 oskarżonych a 36 skazał na 
kary od 10 do 20 mies. więzienia. 

Dsboszyński w roli oskarżyciela 
W krakowskim sądzie cywilnym od- 

była się rozprawa przeciwko Antoniemu 
Bernadzikiewiczowi i Stefanowi Arnoldó- 
wi. Proces przeciwko nim wytoczył prze- 
bywający w więzieniu inż. Doboszyński 
© niedotrzymanie warunków płatności za 

sprzedaną maszynę rołacyjną, na której 
była swego czasu drukowana „Nowa Re- 
forma”, Trybunał wydał wyrok skazujący 
Bernadzikiewicza i Arnolda na zapłace- 
nie 1.189 zł kosztów oraz zwrot maszyny 
rotacyjnej. 

Strajk w „Widzewskiej Manufakturze” 
3500 robotników 

W jednej z największych fabryk wl6- | 
kienniczych w Łodzi firmy „Widzewska 
Manufaktura" wybuchł strajk robotników, 

obejmując wszysikich robotników w licz- 
ble około 3.500. Powodem strajku jest 
wymówienie pracy 400 robotnikom wsku- 
tek zmniejszetnia się — jak motywuje 

porzuciło pracę 
wymówienie firma — zamówień, 

Strajkujący wysunęll żądanie rozłoże- 
nla pracy na wszystkich robotników w ten 
sposób, by usunąć konieczność redukcji, 
firma jednak postulatu fego nie zaakcep- 
towała. 

Dziki w Lubelszczyznie 
W lesie państwowym: na łerenie gm. 

Goląbki, w pow. łukowskim, obejmują- 
cym obszar 615 ha, rozmnożyły się ostat- 
nio dziki, które wyrządzają dotkliwe sira-* 
ty na polach wsi. Obiektem szczególnej 

nepastliwości dzików, które grasują duży- 
mi sładami  słała się wieś Kownałki w 

pow. łukowskim, gdzie znaczne straty po- 
niosło kilkudziesięciu gospodarzy, Suma 

odszkodowań przyznanych rolnikom 
przez Powiatowy Sąd Rozjemczy dla 
spraw łowieckich za zniszczenia dokona- 
ne przez dziki, wynosi około 3.000 zł a 
strały wyrządzone osłatnio na polach wy 

sadzonych karłoflami wynoszą z górą   
1.500 zł. Ponieważ dzierżawcy ierenu ło- 
wieckiego nie przyjęli orzeczeń sądu roz- 
jemczego, sprawy przekazano sądom 
państwowym. 

Smierć na torze 
kełejowym 

W dniu 8 bm. na stacji Brześć Centralny 

na torze kolejowym poniosła śmierć kobieta 

nieusialonego nazwiska w wieku około lat 

76-clu. Zwłoki przekazano policji. Przyczyną 

wypadku była własna nieostrożność, 
  

czy zarobek pracownika wynosi, według 

umowy z pracodawcą 10 zł. dziennie I 60 
zł. tygodniowo. Według wykazów stanu 
zatrudnienia (list płacy) przedłożonych 
przez pracodawcę, faktyczne zarobki w 
poszczególnych 13-tu tygodniach przed 
chorobą były następujące: 1 tydzień 60 
zł, drugi tydzień 50 zł, trzeci 40 zł., 
czwarty — 30 zł., piąty — 45 zł., szósty 
— 60 zł, siódmy — 50 zł, ósmy — 60 
zł., dziewiąty — 25 zł., dziesiąły — 55 
zł., jedenasty — 20 zł.. dwunasty — 60 
zł. | 13 tydzień — 60 zł. 

Razem zarobił pracownik przez 13 ty 
godni 615 zł., a więc przeciętny zarobek 
tygodniowy wynosi 615 zł. podzielone 
przez 13 tygodni, co daje w rezulłacie za 
miast 60 zł, tylko 47 zł. tygodniowo. Po 
nieważ zasiłek chorobowy (pieniężny) wy 
nosi 60 proc. przeciętnego zarobku tygod 
niowego, z ostatnich 13-tu tygodni pracy 
przed zachorowaniem, a zasiłek dzienny 
1/7 część zasiłku tygodniowego, przeto 
tygodniowy 60 proc. zasiłek wyniesie 
28.38 zł., dzienny 60 proc. zasiłek wynie. 
sie 4,06 zł., a najwyższy zasiłek dzienny 
(75 proc.) dla posiadających na utrzyma   

niu 5-cioro lub więcej dzieci wyniesie 4.06 

zł. plus 15 proc. dodałek na dzieci 1.01 
zł. — razem 5.07 zł. 

Wymieniony w przykładzie pracownik 
zachorował 5 marca 1937 r. (pierwsza wi 
zyta u lekarza) ł uznany zosłał za niezdol 
nego do pracy w dniu 5 marca do 19 mar 
ca 1937 r. Wobec tego, że niezdolność 
została stwierdzona od pierwszego dnia 
choroby, zasiłek wypłacany będzie tylko 
za 12 dni, gdyż od iłości przyznanych mu 
15 dni odlicza się pierwsze trzy dni niez 
dolności do pracy I łym samym za oma 
wiany okres niezdolności zasiłek 60 proc. 
wyniesie 4.06 zł. pomnożone przez 12, t. 
j. 48.72 zł., w razie zaś normy 75 proc. 
— 5.07 zł. względnie 60.84 zł. 

Na przykładzie powyższym widać, jak 
funkcjonuje ! w jakich rozmiarach przed 
sławia się pomoc, którą otrzymuje pracow 
nik ubezpieczony. Oczywisłą jest rzeczą, 
!ž Instyłucja ubezpieczeń społecznych peł 
ni rolę doniosłą regulatora w życiu gos 
podarczym | społecznym, zapobiegając 
obciążeniu go przez armię chorych I nę 

dzarzy.. A. K.   

  
Piąta rozprawa 

o zajścia w Przytyku 
Lubelski Sąd Apelacyjny opracowuje 

moływy drugiego z kołei w tej instancji 
wyroku w sprawie o zajścia w Przytyku. 

Rozstrzygnięcie lubelskiego Sądu Ape 
lacyjnego nie będzie jednakże I tym ra- 
zem ostateczne, gdyż obrońcy skaza” 
nych na kary do 5 lat więzienia oskarżo- 
nych Żydów zapowiadają ponowne wnie 
sienie skargi kasacyjnej do sądu naj- 
wyższego, 

Wkłady ószczęanościówe 
PKO we wrześniu 1937 r. 

W miesiącu wrześniu wkłady oszczędnoś- 

ciowe, jak również liczba oszczędzających, 

wykazują dalszy znaczny wzrost, 

Stan wkładów zwiększył się o 5.614.170 

zł, osiągając na dzień 30 września 1937 r. 

sumę zł. 737.075.916. 

Jednocześnie ze wzrostem wkładów 0sz- 

czędnościowych zwiększyła się w tym cza- 

sie i liczbą oszczędzających w P. K. O. 

W ciągu września b. r. P. K. O. wydała 

46.349 nowych książeczek oszczędnościo- 

wych, osiągając na dzień 30 września 1937 r. 

ogólną ilość 2.667.711 czynnych książeczek: 

  

Czytelnia dla dzieci w szkole powsz Nr. 17 
Na rogu ul. W. Pohulanka i Piłsud- 

skiego mieści się publiczna męska szko- 
ła powszechna nr. 17, do której uczęsz- 
cza około 500 uczniów, w tym 80 proc. 
synów robotników | rzemieślników. Kie 
rownikiem szkoły jest Józef Milenkiewicz. 

W ub. roku szkolnym powsłała w tej 
szkole czytelnia, jedyna dotąd wśród pol 
skich publicznych szkół powszechnych w 
Wilnie. Organizatorzy postawili sobie za 
cel zapoczątkowanie nauki umiejętnego 
czyłania czasopism dziecięcych i książek 
oraz rozwiązanie problemu przeczytania 
lektury obowiązującej w starszych kla- 

sach. 
Zaprenumerowano czasopisma  dzie- 

cięce. Ogółem w czytelni było 16 czaso- 
pism, Nabyło 43 książki lektury obowiązu 
jącej, a oprócz tego w czytelni znajdowa 
ły się encyklopedie, słowniki, atlasy |tp. 
Kupiono aparat radiowy, z kłórego szko- 
ła korzysta również w czasie 15-minuło 
wych audycyj szkolnych. 

Czytelnia była otwarła w godz. od 15 
do 17 od 17 września 1936 r. do 1 kwiet 
nia 1937 r. codziennie (z wyjątkiem nie- 
dziel i świął) i raz w tygodniu (w ponie 
działki) od 1 kwietnia do 16 czerwca rb. 
Ogółem czytelnia była olwarła w ciągu 
111 dni. Frekwencja w ciągu roku była — 
2.593 uczniów, najwięcej w październiku, 
bo. 655 uczniów. Przeciętnie dziennie u- 
częszczało do czytelni 23 uczniów. Na 
czyłanie poświęcono ogółem 226 godzin. 

Plan pracy każdego dnia wyglądał na 
stępująco: pierwszą godzinę uczniowie 

poświęcali na czytanie czasopism i ksią- 
żek, w ciągu drugiej godziny słuchano   

audycji radiowej, dostosowanej do pozio 
mu młodzieży, niektórzy zaś uczniowie 
wycinali z gazet aktualne wiadomości z 
dziedzin, mających zastosowanie w nau- 
ce, a będące uzupełnieniem nauki róż- 
nych przedmiotów. Niekiedy słuchano po 
gadanek nauczyciela na aktualne tematy. 

Ponieważ częsło w książkach i czaso 
pismach uczniowie spotykali óbce nazwy, 
czy to przy czytaniu arłfykułów technicz 
nych czy innych wyrazów niezrozumia- 
łych, wyłoniła się kwestia zapoznania się 
z obcym językiem, — czytelnia zorgani- 
zowała kurs początkowy języka niemiec 

kiego. $ 
Jeżeli chodzi o zrealizowanie — паКте- 

ślonego sobie planu przez czytelnię na 

początku roku i porównanie z wynikiem 

pracy dokonanej, stwierdzono, że plan 

nie został wyczerpany zupełnie, gdyż za 
łożenia teoretyczne niezupełnie pokryły 
się z praktyką i doświadczeniem nauczy- 
ciela-opiekuna, zdobyłym w ciągu tego 
roku, jako okresu próbnego. Na przysz-   

łość trzeba będzie nabyć więcej pise- 
mek | dalsze książki lektury uzupełniają- 
cej. 

Urządzenie czytelni, kupno radia i za- 
prenumerowanie czasopism, na które ło 
żył opiekun czytelni Zygmunt Osuchow-* 
ski, koszłowało zł. 394.15, Uruchomienie 
czytelni w tym roku szkolnym nastąpi w 

połowie października rb. 
W związku z Tygodniem Szkoły Pow 

szechnej warło przypomnieć, że do zadań 
T-wa Popierania Budowy Publicznych 
Szkół Powszechnych należy oprócz budo 
wy szkół również zaopałrywanie je w t. 
zw. pomoce szkolne, Wszystkie prawie 
szkoły na ziemiach północno-wschodnich 
uskarżają się na brak pomocy szkolnych, 
a szczególnie książek. Inicjatywa i po-. 
moc nauczycieli szkoły powsz. nr. 17 dała 
dobre wyniki, lecz akcja ta bez wydatniej 
szej pomocy obwodu wileńskiego T-wa 
Popierania Budowy Szkół Powszechnych, 
nie obejmie większej ilości szkół na Wi 
leńszczyźnie. 

Dziś zakończenie 
Tygodnia Szkely Powszechnej 

Dziś, w niedzielę 10 b. m. kończy się | drugiej żaś w kwotach zebranych drogą 
nTydzień Szkoły Powszechnej”. Społe- 
czeństwo okazało wielkie zainteresowa- 
nie, które wyraziło się z jednej strony 
zwiększeniem iłości członków T-wa Popie 
rania Budowy Szkół Powszechnych, 

różnych imprez. 

Dzisiejsza kwesta uliczna zwiększy jesz- 
cze, niewątpliwie, te sumy, przeznaczone 

z na budowę nowych szkół powszechnych, 

Okaż czynnie zainteresowanie losemmłodzieży i złóż ofiarę, na jaką 
Cię stać! 

Nie żałuj grosza na budowę szkółł



„KURIER: WILEŃSKI" 10. X, 1937 r. 

Zułów i Bezdamuj 
Transmisje z uroczystości ku czci Marszałka Pilsudskiego 

Dziś w niedzielę 10 bm. Polskie Radio 
przeprowadza z Wileńszczyzny dwie wiel 
kie transmisje, związane bezpośrednio z 
kultem Pierwszego Marszałka Polski Jó- 
zefa Piłsudskiego. 

W myśl uchwały Walnego Zjazdu 
Delegatów Związku Rezerwistėw  odbę- 
dzie się w Zułowie uroczystość zasadze- 
aia pamiątkowego dębu wśród fundamen 
tów dworu, w którym urodził się Józef 
Piłsudski, Transmisja radiowa z tej uro- 
czystości rozpoźznie się o godz. 13.10. 

Tego samego dnia o godz. 14.19 w 
Bezdanach odbędzie się symboliczna uro- 
czystość poświęcenia 100 nowych szkół 
im. Marszałka Piłsudskiego. Fragmenty 
tej uroczystości nada Polskie Radio na 
wszystkie swoje rozgłośnie. 

Pięćdziesięciu nowym szkołom im. Mar 
szałka Piłsudskiego Polskie Radio ofiaro- 
wało odbiorniki radiowe dzięki czemu 
młodzież będzie mogła słuchać codzien- 

  

KARMELK 

WEDLA 
To cała gama smaków praw: 
dziwie wykwintnych, zdol- 
nych zaspokoić najwybred- 

niejszy gust. 

iprzeziębieniu stosu- 
Ę się tabletki Togal. 
ogal powoduje spa: 

dek gorączki i przyno- 
si ulgę. Tabletki Togal 
stosuje się w dawkach 
po 2 tabletki Zrazy 
dziennie. Do naby: 

cia w apiekach. 
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DAMSKIĘ 
najnowsze modele i najta- 
niej nabędziecie w nowoot- 
worzonym magazynie mód 

Krystyny Kulesza 
ul. Św. Jańska 1 

    
   

    

  

nie audycyj, zaleconych jako dodałkowa ! czy ńadano w piąłek specjalną audycję 
pomoc szkolna przez Minisierstwo W. R. j słuchowiskową, poświęconą Zułowowi — 
LOSP. : kolebce wskrzesiciela Polski, Audycja ta 

W zreformowanych ostatnio audycjach | zorganizowanę została staraniem Wojsko 
południowych Polskiego Radia przezna- wego Instytutu Naukowo-Ošwiatowego 
czonych dla najszerszych warstw słucha- | oraz Polskiego Radia. 
TSRS ITA 

Aresztowanie oszusta 
warszawskiego w Wilnie 

W Wilnie został aresztowany nieja- 
ki Aleksander Mejer, poszukiwany przez 
policję warszawską za szereg oszustw. 

Mejer przed kilku tygodniami przybył 
na gościnne występy do Wilna i zdążył 
już, według posiadanych przez policję 

  

informacyj, dopuścić się szeregu oszustw. 
Mejera osadzono na razie w areszcie 

centralnym, zaś po przeprowadzeniu /'do- 
chodzenia zostanie on przekazany do 
Warszawy, gdzie na koncie jego widnie- 
ją poważniejsze sprawki. (ej. 

w restauracji „Z A CISZE” rne oco 
z udziałem całego zespołu artystycznego 
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Każda skóra, stosownie do 
swoich właściwości, wyma- 
ga innego kremu do pielę. 
gnacji. Sucha i więdnąca 
wymaga nasycania łago- 
dnym CREME NEUTRE. 
Cerę tłustą, błyszczącą na- 
feży nacierać kremem bez- 
tłuszczowym SETA. Cerze 

normalnej odpowiada 
krem pośredni, półtłusty 

VIRGINIA, odżywczy 
I udelikatniajacy. Ustalenie 
właściwości cery i wybór 
odpowiedniego kremu jest 
„podstawowym warunkiem: 
pielęgnacji skóry twarzy. 

  

== 

* PERFECTION s.z0:0 

„PERFECIION 
WIELKA REKLAMA 

KAŻDY OTRZYMUJE NAGRODĘ 
W celu spopularyzowania naszego epokowego dzieła p. t. „POWSZECHNY LEKARZ 

DOMOWY" wśród najszerszych warstw Społeczeństwa przeznaczyliśmy cały szereg różnych 
nagród zupełnie bezpłatnie za trafne rozwiązanie niżej umieszczonego zadania. Oprócz 
tego każdy moża otrzymać p1. raszych warunków następujące wartościowe premie 

ZUPEŁNIE DARMO 
maszyny do szycia, apzraty radiowe, rowery damskie I męskie, patefony wa- 
lizkowe, aparaty fotograficzne, skrzypce i mandoliny, zegarki męskie I damskie, 
błelizna stołowa, sztuki płótna (po 17 mtr.), kupony na ubrania męskie (po 3 mtr.), 
kupony jedwabiu na su*nie (po 4 mtr.), kołdry watowe, oraz wielką llość Innych 

7 nagród jak cenne dzieła literackie i t. p. 

W z=r=-=w=m c-e-2 Z=F="W" 

  

  

Kreski nałeży zastąpić literami w ten sposób, aby otrzymać znane przysiowia ludowe, 

Wykorzystaj okazję, która nadarza się raz SE Nie ma żadnego ryzyka — nie. 
owodzenie wykłuczone: Każdy otrzymuje nagrodę. 

3 Odpowiedzi należy przesłać na zwykłej pocztówce (15 groszy). Prosimy podać czy- 
telny i dokładny adres. 

    

Adresowač: 

Wydawnictwo POPULARNO-NAUKOWE, Łódź, 6-go Sierpnia 16/26 

Ogólnopolski ziazd pielęgniarek w Wilnie 
Wczoraj rozpoczął się 12-fy walny 

zjazd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgnia 
rek Zawodowych. Na zjazd przybyło z gó 
rą 200 osób ze wszystkich miast Rzeczy- 
pospolitej, 

Zjazd rozpoczął się w godzinach ran 
nych nabożeństwem w Bazylice, odprawio 
nym przez J. E. ks. Arcybiskupa Romual 
da Jałbrzykowskiego, po czym uczestnicz 
ki zjazdu złożyły hołd sercu Marszałka 
Józefa Piłsudskiego na Rossie. 

Na walnym zebraniu, które się odby 
ło w sali T-wa lekarskiego, dokonano wy 
boru nowych władz stowarzyszenia. 

W godzinach wieczornych odbyło się 
uroczyste otwarcie zjazdu w sali Śniade 
ckich USB, którą szczelnie wypełnili u- 
czestniczki zjazdu oraz licznie przybyli 

goście. 8 R 
Przybyłych gości powiłała prezeske 

PSPZP J. Romanowska, która zaznaczyła, 

że zjazd odbywa się w Wilnie po raz 
pierwszy i scharakteryzowała w krótkich 
słowach rolę pielęgniarki. 

Z kolei pomyślnych wyników obrad ży 
czyli zjazdowi p. wojewoda wileński Lud 
wik Bocianski i J. E. ks. Arcybiskup Ro 
muald Jałbrzykowski. 

W. imieniu uniwersytetu wileńskiego 
wiłał zjazd dziekan wydziału lekarskiego 
prof. Kazimierz Pelczar. 

Po przemówieniach powitalnych nastą 
piło odczyłanie nadesłanych na zjazd de 
pesz. 

Zakończyło otwarcie odczytanie refe 
rału „Nowoczesne pielęgniarstwo szpłal- 
ne” przez p. Zofię Łącką, 

Podczas dzisiejszego otwarcia zjazdu 
przewodniczył dr. Rudziński, 12-ty ogól   nopolski zjazd pielęgniarek potrwa jesz 
cze 2 dni. 

  

Giełda zbożowo-towarowa 
i Iniarska w Wilnie 
z dnia 9 października 1937 r. 

Ceny za towar średniej handlowej ja- 

kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor- 

malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg 
*co wag. st. zał.) Ziemiopłody — w ładun 
kach. wagonowych, mąka i otręby—w mniej 

szych ilościach. W złotych : 
Żyto I stand. 696 g/l 23.25 23.75 

22600 22.75 23.25 
Pszenica I „ 730 ‚ 29.— 29.50 

SMB 710 , 28.— 28.50 
Jęczmień I „678/673, (kasz.) — — 

«Li „a 669 > 2250: 23— 
„III  „ 620,5, (past) 21.50 21.— 

Owies I „ 468), 22.25 23.25 

” II „ 4485 , 20.25 21.25 

Gryka „ 6; 19—-20,— 
Mąka pszen. gat. I 0—50% 45.50 46— 

# »  „ I-A0—65% 44.25 45— 
„ » „ II 30—65% 37.50 38— 

" % » П.А 50—65% 32.50 33— 

» » » Ш 65—70% 26.25 27.25 

* „  pasłewna 22.— 22.50 

+ żytnia gat, I 0—50% 35,— 35.50 
wieża e 106506 3250 33.— 
als „ Il 50—65% 25.50 26— 

| » —„ Tazowa do 95% 25—_. 25,50 
Otręby pszenne miałkie przem. 

stand. 15.25 15.50 
„ żytnie przem stand. 1450 15— 

Łubin niebieski 14.— 14.50 
Stemię Iniane b. 90% f-co w.s.z. 42.50 43,50 

Len trzepany Wołożyn 1550.— 1560.— 

= z Horodziej 1740.— 1780.— 

c „  Traby 1430.— 1520— 
& „ Мюгу 1380.— 1420— 

Targaniec moczony 900.— — 950,— 

Len czesany Horodziej 1980 — 2020.— 

  

Znokomite trunki zamkowe spo: 
rządzone są z najszlachełniej« 
szych surowców według starych, 

zgórą 120-leinich przepisów. 

WÓDKI ZAMKOWE 
Jarzębiaki, stare śliwowice, koniaki 

i likiery najwyższej jakości, 

Nieporównane smaki 
odstałych trunków. 

„Žadajcie wszędzie wódek zamkowych!    
  

  

  

Wiadomości radiowe 
LUDZIE MIKROFONU I ICH PRACA. 

Jak pracują ludzie radia, jak wyglądają 

nasi ulubieńcy radiowi, jak wyglądają spea 

kerzy rozgłośni krajowych i zagranicznych, 

jak walczyć z przeszkodami w odbiorze, ja 

kie stacje i o jakiej porze najlepiej odbie- 

rać, jak naprawić uszkodzony odbiornik itd. 

itd. — na te wszystkie i wiele innych py- 

tań wyczerpująco, popularnie i przystępnie, 

a mimo to ściśle i fachowo odpowie „Ra- 

dio-informator kalendarz-przewodnik radio- 

słuchacza na rok 1938“. 

Wydawnictwo to ukaże się w grudniu br. 

pod naczelną redakcją red. Eugeniusza 

Świerczewskiego przy współpracy najwybit 

niejszych publicystów radiowych i fachow- 

ców technicznych i stanie się niewątpliwie 

nieodłącznym przyjacielem i doradcą każde   go radiosłuchacza. 

GARETZYWRY DET OO R TTZTOOOZOWOEOCZOONIŻ. YTREW TWO REŻ TC NE IKI SI TT NET IK TIESTO 

Nie ulicach Szanghaj 

  
  

„Kalendarz radiowy* liczyć będzie 200 
stron obficie ilustrowanych i kosztować bę: 
dzie 1 zł. 50 gr. w handlu księgarskim. 

Jednocześnie redakcja _„Kalendarza* 
przyznała wszystkim tym radiosłuchaczom, 
którzy zamówią „Kalendarz* do dnia 15 gru 
dnia rb. 50-procentową zniżkę ceny. 

Każdy więc radiosłuchacz, który wpłaci 

w tym terminie na konto PKO Nr. 14134 su- 

mę 75 gr. otrzyma „Radio-informator" na 

rok 1938 na tych specjalnych warunkach. 

Przypominamy — konto PKO Nr. 14.134 

„Radio-informator Kalendarz Przewodnik 

Radiosłuchacza'. 

O ŻYCIU LITERACKIM WILNA. 

W życiu literackim Wilna w czasach os- 
tatnich zdarzyło się kilka ewenementów, god 
nych uwagi. Omówi je przed mikrofonem 
Jerzy Baniewski, w niedzielę o godz. 13,00. 

W POGONI ZA SŁAWĄ. 

Na wielkich zawodach sportowych о 

międzynarodowym charakterze grane są zaz- 

wyczaj hymny narodowe państw, których 0- 

bywatele w nich uczestniczą. Nie są one tu 

czymś, co ludzi dzieli. Przeciwnie, odegra- 
nie na Olimpiadzie np. hymnów wszystkich 

państw podkreślało braterstwo ludzi w po- 

goni za olimpijskim laurem. Mówić będzie 

o tych rzeczach w niedzielę, o godz. 15,45 

Jarosław Nieciecki w reportażu radiowym 
„W pogoni za sławą”. 

WIECZORYNKA, JAKICH MAŁO. 

Popularny zespół „Kaskada* ma po zum 

sebą już 12 „Wieczorynek*. W niedzielę, 

10 października, zaprezentuje radiosłucha= 

czom 13-tą, która zakasuje wszystkie po= 

przednie. Początek o godz. 19,50, czyli o 20 

minut wcześniej, niż to bywało dotychczas, 

ofiary 
Adam Godlewski złożył zł. 5 (pięć) na 

budowę szkół powszechnych. 

* * 
* 

Zarząd Opieki Rodzicielskiej przy Gim-| 

nazjum Państwowym im. Elizy Orzeszko- 

wej w Wilnie, Dyrekcja, Rada Pedagogicznś 

i uczenice kl. 8a i 3b — ku uczczeniu pat 

72 zł. 82 gr. do rozporządzenia Zarządu Ор!   mięci ś. p. Eupraksji Szemisowej s cf 

ki Rodzicielskiej wymienionego gimnazj



Ar. Vlelopolska stanle przed trybnnałom niemieckim 
Diva pojedynki jej meża 

Losy aresztowanej przez agentów 

„Gestapo“ na dworcu w Berlinie hr. Wie- 
lopolskiej. nie kształtują się pomyślnie. 
Już 18-ty dzień przebywa ona w więzie- 
niu berlińskim w Moabicie. 

Oficjalne czynniki niemieckie, które 
dotąd zachowywały całkowite milczenie 
w sprawie przyczyn aresztowania, udzie- 

lity w ciągu czwartku informacyj, że hr. 
Wielopolska oskarżona jest o groźną 
działalność przeciwko państwu niemiec- 
kiemu. 

Według oświadczenia z iego samego 
źródła hr. Wielopolska miałaby jakoby 
przyznać się do winy i udzielić szerszych 
wyjaśnień. Aresztowana ma niebawem 
ztanąć przed niemieckim trybunałem, 

Mimo interwencji konsulatu polskiego 
w Berlinie, do aresztowanej nie dopusz- 
czono dotąd nikogo. Władze niemieckie 
iłumaczą ię izolację hr. Wielopolskiej 
wymaganiami śledztwa. 

Do rodziny nadesłała hr. Wielopolska 
dotychcza? trzy listy, Dwa pierwsze napi- 
sane były w języku niemieckim, trzeci list 
pisany był przez hrabinę Wielopolską już 
w języku polskim, przy czym aresztowa- 
na podkreśla z naciskiem, że listy do niej 
będą jej tylko wtedy doręczane, jeżeli 
  

Spadek bezrobocia na całym Świecie 
Zestawienia kwartalne Międzynarodo 

wego Biura Pracy w Genewie przyniosły 
znowu potwierdzenie faktu zmniejszenia 
się bezrobocia we wszystkich krajach, ob 
jętych rejestracją bezrobotnych.  Stwier- 
dzono, iż liczba bezrobotnych zmniejszy 

ła się w porównaniu z rokiem ubiegłym, 
a wzrosła liczba zatrudnionych. 

Jak wykazują dane statystyczne М. В. 
Р., liczba bezrobotnych w Austrii wynio 
sła 178.081 w sierpniu rb, wobec 217.991 
w sierpniu ub. roku, w Anglii liczba bez- 

robotnych wyniosła 1.357.428 w sierpniu 

rb. wobec 1.611.939 w sieroniu 1936 r., 

w Belgii liczba bezrobotnych w sierpniu 
rb wyniosła 86.344 wobec 100.838 w sier 
pniu ub. r., w Danii liczba bezrobotnych 
w sierpniu rb. wyniosła 65.259 wobec 
50.693 w sierpniu 1936 r, w Holandii li 
<zba bezrobołnych wyniosła 23.4 proc. 
w sierpniu rb. wobec 31,1 proc. w sierp 
niu 1936 r. w Szwajcarii liczba bezroboł 
nych wyniosła w czerwcu r. b. 39.610 wo 
bec 77.320 w czerwcu r. ub.. w Czecho- 
słowacji =liczba bezrobotnych wyniosła 
110.861 w lipcu rb., podczas gdy w lipcu 
1936 r. — 185.259, w Australii liczba bez 
robotnych wyniosła w maju r. b. 43.100 
wobec 57.001 w maju 1936 r., w Kana 
dzie liczba bezrobotnych w lipcu r. b. 
wyniosła 18.070 wobec 22.305 w lipcu 
1936 r, w Szwecji liczba bezrobotnych 
wyniosła 9,800 w lipcu 1937 r. wobec 
21.510 w lipcu ub. roku, w U. S. A, licz 
ba bezrobotnych wyniosła w sierpniu rb. 
9,30/0 wobec 11.70/ę w sierpniu 1936 r. 
w Niemczech liczba bezrobotnych wynio 

Polskie Fabryki Zdrowia 
Е Są instytucje, których praca uzewnętrz- 

nia się wyraźnie, jaskrawo, bije w Oczy, na 
rzuca się niemal każdemu, kto chociaż nikły 
ma z nimi kontakt. Są znowu instytucje-nie- 
znane szerokiemu ogółowi, nieświadomie nie 
jako zakonspirowane, chociaż ta konspirac- 
ja jest w ich pracy zupełnie niepotrzebna. 
A niepotrzebna dłatego, że z pracy tych in- 
stytucyj korzystają olbrzymie masy obywa- teli wielkich miast i miasteczek w Polsce, a 
na zachodzie kraju korzystają z nich nawet mieszkańcy wsi. Pragnę mówić o gęsto roz- sianych po całej Polsce aptekach Ubezpie- | czalni Społecznych, tych wytwórni dobro- 
czynnych leków dla wielkich rzesz ludności 
rałego Państwa, 

Setki tysięcy osób przechodzi rocznie 
przez poczekalnie aptek Ubezpieczalni, otrzy 
mując z okienek przeróżnego rodzaju lekar- 
stwa i środki opatrunkowe, Bliżej jednak te 
dobroczynne „fabryki zdrowia* nieznane są 
ubezpieczonym w Polsce, a nawet ignorowa- 
ne i lekceważone, 

Mało kto zdaje sobie sprawę, że własne 
wytwórnie lekarstw o tak dużym terenie 

działania — to setki tysięcy złotych oszczęd 
ności. 

Każdemu jest chyba znane podstawowe 
prawo w ekonomii, którego prawdę wykazu- 
Je zresztą codzienne życie, że produkcja ma- 
sowa i seryjna jest zawsze tańsza od wy- twórstwa na małą skalę i w małym zakresie. 
To samo prawo obowiązuje i przy fabry 

kacji lekarstw. Apteki Ub.Społ. dzięki zasto sowaniu specjalnych apa ałów i 
zmniejszyły bardzo znacznie koszty w 
twórstwa, zwiększyła się natomiast w - 
2086, przerastając nieporėwnanie wytwórnie 
i Ban Prywatne. 
e Roza techniki w dziedzinie chemiczno- 

ki maceutycznej przynosi c az to nowe. u- doskonalenia w sowėi kcji ów. Najnedaże masowej produkcji leków. 
uajnowsze aparaty j maszyny dają precyzję w wykonaniu oraz odpowiadają najnow- 
szym wymaganiom higieny. : 

Obsluga tych m. я 

  

     

( aszyn i paratów w 
rzających le wa, wymagają n 
wysubtelnionej czujności, to też pieczę "nad nimi powierza się najbardziej odpowiedzial 
hym specjalistom. 

A akli produkujących leki urasta 
L KO o olbrzymich „rozmiarów wtedy, 

edy uświadomimy sobie w pełni, jak ka- 

    
     

  

  

  

  

będą pisane w języku niemieckim. W lis- 
tach swych hr. Wielopolska nie porusza 
zupełnie sprawy o co jest oskarżona. 

Aresztowaniem polskiej arystokratki 
przez agentów „Gesłapo” zajmuje się 
bardzo szeroko prasa londyńska, a szcze- 
gólnie dziennik „Daily Express”, 

Dziennik ten przynosi sensacyjną wia- 
domość o dwu pojedynkach, jakie ostat- 
nio odbyły się w Warszawie pomiędzy 
mężem aresztowanej, przeszło już 50-let- 
nim hr. Józefem Wielopolskim a dwoma 
panami z polskiej arystokracji. 

Powodem pojedynku było oświadcze- 

  

' 

„AURieR WicERSKI“ 10. X, 1937 r. 

nie dwu panów z arystokracji polskiej, że 
małżonkę hr. Wielopolskiego aresztowa- 
no pod zarzutem przemycanła kokainy. 

Hr. Wielopolski uznał to za ciężką 
cbrazę swojej małżonki i wysłał obu ary- 
stokratom sekundantów. Ponieważ strona 
wyzwana nie zgodziła się na odwołanie 
zarzutów | przeproszenie hr. Wielopol- 
skiego, doszło do dwu pojedynków. 

W plerwszym — jak donosi „Daily 
Express“ — hr. Wielopolski miał zranić 
swego przeciwnika. Drugi pojedynek 

skończył się bezkrwawą wymianą strza- 
łów.   

Niedźwiedź do sprzedania 
Jest okazja dla myśliwych: Dyrekcja 

Lasów Państwowych sprzedaje odstrzał nie- 

dźwiedzia w Karpatach Wschodnich. Cena 

dla myśliwych w kraju — złotych trzy ty- 

siące, dla gości z zagranicy o tysiąc drożej 

Suma ta obejmuje przy tym również koszty 

utrzymania myśliwego, wynajmu podwód 

La 

Szczegółowych informacyj udziela Refe- 

rat Łowiecki Ligi Popierania Turystyki, 

Warszawa, ul. Mokotowska 61. 

„AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AA 

MEBLE | 
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egz. od 1843 r. 
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W Rosji ma być wybrany car... 
Niezwykły pomysł warszawskich oszustów 

Pod zarzułem niezwykłego oszustwa, 

aresztowano niejakiego Sergiusza Romo- 
wa, zam. w Czerniakowie, znanego po- 

licji fałszerza pieniędzy i t. zw. farma- 
żona. 

Oszust ten, dobrawszy sobie do po- 
mocy kilku kompanów, skupował wycofa- 
ne banknoty rublowe, „carskie”, płacąc 

sła 562.892 w lipcu rb. wobec 1.169.860 
w lipcu ub. roku, w Bułgarii liczba bezro 
botnych wyniosła w lipcu rb, 4.278 wo- 
bec 4.997 w lipcu 1936 r., w Chili liczba 
bezrobotnych wyniosła 2.721 w lipcu rb. 
wobec 5.076 w lipcu 1936 r., w Finlandii 
liczba bezrobotnych wyniosła w sierpniu 
rb. 2.794, podczas gdy w sierpniu ub, r. 
2.431, we Francji liczba bezrobotnych 

wyniosła w sierpniu rb. 334.521 wobec 
458.543 w sierpniu 1936 r., na Węgrzech 
liczba bezrobotnych wyniosła w lipcu 
rb. 43.915 wobec 46.713 w lipcu r. 1936, 
w' Japonii liczba bezrobotnych wyniosła 
w maju rb. 310.060 wobec 352.201 w ma 
ju 1936 r., w Norwegii liczba bezroboł- 
nych wyniosła w sierpniu rb. 20.045 wo. 
bec 23.477 w sierpniu 1936 r., w Rumu- 
nii liczba bezrobotnych wyniosła w czerw 
cu r. b. 10.784 wobec 12.923 w czerwcu 
1936 r, w Polsce liczba bezrobotnych 
[i 

Wątroba jest filtrem dia krwi 
Zaniečzyszczona krew może powo- 

dować szereg rozmaitych dolegliwoś- 
ci, bóle artretyczne, wzdęcia, odbija- 
nia, bóle w wątrobie, niesmak w 
ustach, plamy i wyrzuty na skórze 
CHOROBY ZŁEJ PRZEMIANY MA- 
TERI NISZCZĄ ORGANIZM I PRZY- 
ŚPIESZAJĄ STAROŚĆ. 

Racjonalną, zgodną z naturą ku- 
racją jest normowanie czynności wą- 
troby i nerek. Dwudziestoletnie doś. 

tastrofalne następstwa sprowadzić może każ 
de najdrobniejsze nawet uchybienie w pro. 
dukcji lekarstw, których jedna seria jest od 
razu porcją dla tysięcy chorych. 

To też „roboty” i ludzie współdziała jacy 
z nimi odpowiadają  najnowocześniejs 
wymaganiom techniki i higieny farmaceu- 
tycznej. 

Każda np. ampułka wymaga najczuj 
szej uwagi, by wraz z lekiem w 
twórni w stanie idealnej czystości. 

Choć na pozór przyrządzanie wielu le- 
karstw jest proste, nieskomplikowane, wy- 
magające tylko pewnej wprawy technicznej, 
to jednakże ze względu na to, że w skład 
lekarstwa wchodzą często środki silnie dzia 
łające oraz trucizny, że wiele znów lekėow 
łatwo podlega różnym szkodliwym przemia 
nom termicznym, np. wskutek silniejszego o 
grzania, albo z innych powodów, jak: nie- 
właściwa kolejność mieszania, każde lexar- 
stwo musi być przyrządzone przez odpowied 
nio wykształconego fachowca. 

   

Nie każdy uprzytamnia sobie jakie roz- 
miary osiąga masowa produkcja najniezbęd 
niejszych leków, przeznaczonych dla aptek 
Ubezpieczalni Społecznych w Polsce, Jako 
przykład przytoczyć można cyfry udzielone 
nam przez naczelnego apte -rza Ub. Sp. w. 
Warszawie, p. dr. Stanisława Gębskiego. W 
jednej tylko wytwórni farmaceutycznej w 
ciągu 1935 roku wyprodukowano różnych 
preparatów, jak maście, ekstrakty, specyfi- 

ki, około 15 5tysięcy kilogramów. 
Świat chorych na terenie stołecznej U- 

bezpieczalni Społecznej pochłania olbrzymie 
ilości lekarstw. 7 pośród tych tylko, które 
wyrabia Warszawska Wytwórnia Chemiczno 
Farmaceutyczna w ciągu 1935 roku wydano 
w aptekach m. in. około 100 tysięcy f!aszek 
płynu żelazo anganow go, około 75 tysię 
cy tub balsamu mentolowo-salicylowego, 65 
tysięcy pudełek proszków od bólu głowy, 60 
ysięcy flaszek płynu na odciski, 45 tysięcy 
flaszek piperazyny musującej, 15 tysięcy ki 
logramów tranu itd. 

Utarła się fałszywa, szeroko rozpowszech* 
niona opinia, że lekarstwa Ubezpieczalni s 
gorsze niż w aptekach i wytwórniach pryw 
tnych. 

Ta ich rzekomo niższa wa.tość jest po- 
noć „właściwym* powodem bardzo przystę 
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po 10 gr za rubla. Romow i jego wspól. 
nicy wykupiwszy rublówki w Czerniakowie ; 
przenieśli się w okolice podmiejskie War | 
szawy do Jeziorny, Wilanowa, Piaseczna 
gdzie kupowali bezwartościowe bankno- 
ly od miejscowych gospodarzy. * 

Tanzakcje te wywołały zrozumiałe za- 
interesowanie. Pewnego dnia, banda 

wyniosła w lipcu rb. 276.781 wobec — 
284.000 w lipcu 1936 r., w Jugosławii li 
czba bezrobotnych wyniosła w lipcu rb. 
11.543 wobec 10.501 w lipcu 1936 r. 

Jak widać z powyższych zestawień, 
wszędzie prawie, z minimalnymi wyjątka 
mi, zaznaczyła się wyraźna dalsza popra 
wa warunków na rynkach pracy i spadek 

bezrobocia, co pozosłaje w ścisłym związ 

ku z ogólną poprawą koniunktury na ryn 

kach światowych, 

   

   
    

ARTYSTA MALARZ TEATR. MIEJS. 

W. MAKOJNIK 
PROJEKTY WNĘRZ 

(mieszkania, biura, sklepy I t. d.) 

Wiwulskiego 6 m. 15, tel. 23-77 
  

wiadczenie wykazało, że w chorobach 
na tle złej przemiany materii, chro- 
nicznego zaparcia, kamieniach żółcio 
wych, żółtaczce, artretyzmie ma za- 
stosowanie „Cholekinaza* H. Niemo- 

jewskiego. 

Broszury bezpłatnie wysyła labor: 
fiz. chme. Chelekinaza H. Niemojew- 
skiego, Warszawa, Nowy Świat 5 oraz 
apteki i składy apteczne. 

pnej ceny tych lekarstw. Często słyszy się 

zdanie, że niektóre leki wydawane przez Ap 
teki Ubezpieczalni są małowartościowe, nie 
„oryginalne*, gdyż przygotowuje się je z 
t. zw. synonimów, produktów tańszych, a 
przez to jakby gorszych. 

Otóż lek ,synonimowy* odpowiada cał- 
kowicie „oryginalnemu, tylko wypuszczony 

jest na rynek pod nazwą właściwą, zgodną 
ze składem chemicznym tego leku, np. kwas 
acetylowo-salicylowy. Niejeden zaś fabry- 

kant, wypuszczając w świat jakiś lek, nada 
je mu nazwę „oryginalną”, którą patentuje. 
W ten sposób do pewnego czasu unika kon- 
kurencji, t. j. dopóki kto inny nie ustali skła 
du chemicznego tego leku. Opinia o „praw- 
dziwej skuteczności każdego leku „oryginal 
nego” jest bardzo rozpowszechniona, choć z 

gruntu bezpodstawna i fałszywa. 

I jeszcze jeden bardzo poważny argu- 
ment przekonywujący o tym, dlaczego lekar 

stwa, wyprodukowane masowo przez przez 
Apteki Ubezpieczalni Społecznych odbiegają 

w cenie tak daleko od drogich leków aptek 

prywatnych. м $ s 

Pomijając fakt, że apteki Ub. Sp. nie li- 

czą wcale na zysk, nie są bowiem instytuc- 

jami zarobkowymi, warto zwrócić uwagę na 
wygląd zewnętrzny lekarstw, wyprodukowa- 
nych przez nie. 

Skromne opakowanie bez drogich i oz- 
dcbnych etykiet, luksusowych pudełek, zło- 
cenych napisów, itp. niepotrzebnych dodat- 
ków, nie wpływających zupdłnie na istotną 
wartość lekarstw — oto zewnętrzny wygląd 
flaszek i proszków, tub i słoików z maściami 
w aptekach Ubezpieczalni. To jest właściwa 

i istotna różnica pomiędzy kosztownie, luk- 
susowo opakowanymi lekarstwami aptek 
prywatnych, a lekami produkcji wytwórni 
Ubezpieczalni Społecznych w Polsce. 

Różnice gatunkowe nie istnieją, jest to 
wymysł lansowany prze: osoby niekompeten 
tne lub złośliwie działające na szkodę in- 
stytucyj społecznych. 

Bliższe poznanie pracy aptek i laborato- | 
riów Ubezpieczalni, bardziej wnikliwa i bez | 
stronna obserwacja tych fabryk zdrowia naj 
uboższej ludności kraju, pozwoli napewno 
rozwiać złą legendę, jaka | «ży wokół naj 
mniej bodaj znanego w: --ztatu pracy na te- į 
rcnie ubezpieczeń :połeczny 

    

  
   

   

   

  

oszustów  rozpuściła pogłoskę, że w 

Rosji ma być przewrót i wybrany „car”, 

wobec czego ruble nabiorą swej dawnej 

wartošci. 

Naiwni gospodarze uwierzyli poglo- 

sce. Na ruble powstała istna hausa. W 

ciągu kilku dni oszuści rozsprzedali masę 

bezwarłościowych rublówek biorąc po 

1 zł i 2 za rubla. 

Tranzakcją zainteresował się pewien 

aptekarz i powiadomił nolicję. W ten spo 

sób afera wyszła na jaw. Romowa aresz- 

łowano, zatrzymano również kilku człon- 

ków jego bandy. 

aa ai 

Dr. ZELDOWICZ 
Choroby -kórne, weneryczne, syfilis, narzą- 

dów moczowych. POWRÓCI”. Wileńska 28 

m 3, tel. 277. 9—1 i 5—8. 

ŻART NA STRONIE 

Rymy częstochtwskie 
MALICKA I SAWAN. 

Żona — zdolna, urocza — występuje wciąż, 

Waziekiem serca zniewala i z wirtuozerią 

Stawia wszystkie swe role. — A co robi mąż? 

Kiudzie sztukę po sztuce kiepską reżyserią. 

KSIĄŻE I MINISTER. 

W losy dwóch Poniatowskich wmyśliłem się 

szczerze 

Konkluzję z ust mi wyjął pewien Plutarch 

młody; 

Więc powtarzam ją: „Książę utonął w El- 

sterze, 

Ministra cheą utopić w łyżce brudnej wody*. 

NA „WIADOMOŚCI LITERACKIE*, 

Żeby mogła z nich kiedyś być dobra lektura, 

Niech zostanie dział jeden: Camera obscura. 

KONSERWATYŚCI NIEZADOWOLENI 

Z „CZASU*. 

Badzą konserwatyści, pełni ambarasu: 

„Jak robić politykę, gdy się nie ma „Czasu*? 

MISTRZ PADEREWSKI. 

Wszysey go namawiają, wszyscy tego chcą: 

Niech Mistrz znów politykiem wpływowym 

się stanie! 

Polityka, co prawda, bywa także grą — 

Lecz niech lepiej Mistrz nadal gra na for- 

tepianie... 

POLITYKA. 

Klika klice klikę z kliki... 

Oto jądro Polityki, 

NA PRZYJAZD KIEPURY. 

Gdy znów przyjechał śpiewać na rzecz 

LOPP-u, FON-u — 

Niech mu kto wskaże hotel, gdzie nie ma... 

bałkonu. 

(„PION*) 

świał ana 
MIGRENO 
NERVOVIN. 

0707 

DROSZKI 

PA.PRZEZIĘBIENIE 
BÓLE GŁOWY ; ZĘBÓW 
G 

Rutynowany nadczyceł MUZY KI 
udziela lekcyj gry na fortepianie 

Ceny przystępne 
ul. Jagiellońska 8 m, 22, g. 4 6 do. 

      

  
    

Tysiące! ) 
Dziesiątki tysiecy! 

Setki tysiecy! 
Miliony! 

wygrać można w kolekturze 

Wolanowa 
Warszawa, Marszałkowska 154 

Losy I klasy są do nabycia. 
Zamówienia zamiejsc. załatwia się odwrotnie / 

Konto P. K. O. 18814 ) 

Ciągnienie 21 października. 

  

St. Miłaszewski żąda , 
55.000 zł. odszkodowania | 

Wobec uprawomocnienia się wyroku ) 

w głośnej sprawie Stanisława Miłaszew- 

skiego, przejechanego przez szofera No- 

wickiego, w bież. tygodniu pełnomocnik 

pisarza adw. J. Nowodworski wniesie po- , 

zew sądowy, w którym domagać się bę: ; 

dzie odszkodowania w wysokości 

55.000 zł. 

Hemar wystawia czeki 
bez pokryc'a 

W przyszłym tygodniu odbędzie się 

w sądzie grodzkim w Warszawie sensa< 

cyjna rozprawa przeciw znanemu auło= , 

rowi rewiowemu Marianowi Hemarowi, | 

oskarżonemu z ari. 63 prawa czekowego 

o wystawianie czeków przy zamkniętym | 

koncie, ł. j. czeków bez pokrycia. 3 Jak 

wiadomo, Hemar jest mężem znanej i ce” * 

nionej artystki dramatycznej Marii Mo= , 

dzelewskiej. 
k 

W SZKOLE. : : 

Nauczyciel: — Szulc, powiedz mi 

po czym się poznaje, że ziemia się 

kręci? i a 

Uczeń: — Ja jeszcze tego nie z% 

uważyłem, panie psorze. 

/ 

DOBRA RADA. 

— Nie wie pan nawet, jak ten 

chłopak umie się dopasować do oto: 

czenia. i 

— Tak? No to powinien zostač 

krawcem! 

ŠPIESZNO MU. 
— No, bywaj chłopcze! Szezęśk_ 

wej podróży! A gdyby ci były pienią- 

dze potrzebne, napisz do mnie. 

—— Ojcze, a możebyś wziął list od- 

razu ze sobą? 

iz 
NASZE DZIECI. 

— Janku, eo będziesz robił gdy, 

dorośniesz? 
— Wyruszę w podróż do bieguna 

północnego, a tymczasem daj mi, wu 
ju, czterdzieście groszy. 

— A to na co? 
— Wezmę porcję lodów, by się 

przekonać, czy dobrze znoszę mróz. 

PRÓBA MIŁOŚCI. 
Matka: — Franiu, gdy dzisiaj wie 

czorem przyjdzie pan Edward zaśpie- 

waj mu coś. 
Ojciec: — Zrób to, dziecko, wy- 

staw jego miłość na próbę! 

W RESTAURACJI. 
— Panie starszy, temu homarowi 

brak jednego kleszcza! 
— Stracił go w utarczce. 

— Dobrze, niech mi pan da zwy* 

cięzcę! 

TEŻ OPINIA. 
— (o pan myśli o długotrwałym 

małżeństwie? 
— Uważam, że ma ono swoje do 

bre strony. Im dłużej trwa, tym kró- 

cej się pozostaje w stanie małżeńs- 

kim. 

NIE DŁUGO... 
Elegancko ubrany jegomość zajeż 

dża w taksówce przed gmach sądu. 
Szofer — Czy mam zaczekać na 

pana? 
Iks — Proszę, jeżeli pan ma czas. 
Szofer — A czy to długo potrwa? 
Iks — Nie, tylko trzy miesiące! | 

SYN I OJCIEC. 
Mały chłopczyk, widząc stojące- 

go na jednej nodze bociana, pyta oj- 
ca 

  

— Tatusiu, dlaczego bocian stoi 
na jednej nodze? 

— Ach ty głuptasie! przeci 
by podniósł drugą, przewróciłby się.    

Materiały do „Żarlu na Sironie” na 
leży nadsyłać na adres redakcji „Kuzjera 
Wileńskiego” dła Anatola Mikułki.



EL 

Waśkańce staną się wzorową wsią 
Wieś Waskańce w pow. wóeńsko- | 

frockim zalicza się do zamożniejszych — 
mimo, że okolice zamieszkują drobni rol. 
micy, posiadający od 2 do 10 ha ziemi. 
Powodem tej zamożności jest gospodar- 
ność i pracowiłość ludności. Osiągane są 
fu lepsze plony niż w innych wsiach, na- 
*eżycie jest postawiona hodowla, rozwi- 
nięłe ogrodnictwo i t. d. į 

Kółko Rolnicze, Koła Młodzieży i Ko- į 
ła Gospodyń Wiejskich mogą sobie słu- | 
»znie przypisać zasługę podniesienia go- | 
*oodarczego i kulturalnego wsi. | 

W dążeniu do poprawy bytu zorgani- | 
zowano łu przed kilku laty Spółdzielnię | 
Mleczarską. Stała się ona poważnym źró- | 
dłem dopływu gołówki, gdyż około | 
12,000 zi m-cznie ofrzymują członkowie | 
za dostarczone mleko. Z kolei zjawiła się | 
pofrzeba obrony rolników jako spożyw- | 
ców, gdyż sklepikarze zbyt natarczywie 
chcieli zabierać rolnikom, dzięki lichwiar i 
2: cemom, dużą część ich dochodów. i 

Powołana do życia w roku bieżącym | 
Spółdzielnia Spożywców stała się skutecz | 
nym orężem w walce o poprawę byłu 
kudności. 

  

Dziś Spółdzielnia jest regulatorem 
cen, a najważniejsze, dostarcza tylko wy- 
borowej jakości w miejsce dawnej licho. 
ły i tandety. Spółdzielnia Spożywców 
rozwija się dobrze, do czego przyczynia 
się współpraca z mleczarnią, Członkowie 
z dumą mówią o obu placówkach wła- 
snych ku skrytej zazdrości mniej zarad- 
nych sąsiadów, 

Waskańce chcą za wszełką cenę słać 
się wzorową wsią. Rozwalane są stare, 
zmurszałe chaty a na ich miejsce powsta- 
ją widne i schludne domki i obejścia go- 
spodarskie. Członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich najłatwiej poznać po pięknym 
ogródku kwiatowym przed. domem i Czy» 
stych, dużych oknach. Członków zaś Kół- 
ka Rolniczego po pólkach doświadczal- 
nych. 

Oni też słanowią najcenniejszy ele- 
ment członkowski Spółdzielni Spożyw- 
ców. 

Rosną więc nowe Waskańce oparte o 
organizację i swoje dwie spółdzielnie, 
marząc aby słać się z czasem drugim 
Liskowem. A. N. 

Budowa szkół 
na terenie powiatu lidzkiego 

W roku bieżącym na terenie powiału 
lidziego wybudowano i oddano do użył 
ku następujące budynki szkolne: piękny 
murowany gmach 7-klasowej szkoły pow- | 
szechnej w Zabłociu, budynek 5-klasowej | 
szkoły wraz z mieszkaniami dla nauczy- 
cieli w Żurmunach, budynek 3-klasowej 
szkoły w Gawji wraz z mieszkaniem dla 
kierownika szkoły, budynek 1-klasowej 
szkoły w Niekraszuńcach, gm. raduń- | 
$kiej i łakiż budynak w Kieńciach. 

W nowych budynkach znalazło po- 
mieszczenie ok. 1000 dzieci szkolnych, ; 
które przed tym były albo zupełnie szko | 
ły pozbawione na skutek braku miejsca | 
w budynkach, alko musiały znosić niewy 
gody prymitywnych tokali szkolnych, 

Obecnie w trakcie budowy jest 7-kla | 
sowa szkoła powszechna Nr. 4 na Słobód | 
ce w Lidzie, trzyklasowa szkoła w Spor- | 
xowszczyžnie z dwoma mieszkańcami dla 

  

  

  

nauczycieli i takaż szkoła w Berdówce. 
| Budynki tych szkół albo już są pod da- 
chem, alba podciągane są pod dach. — 
W zimie zaś będą w nich prowadzone ro 
boły wewnętrzne i wykończeniowe. 

Nowe szkoły rozpoczęto budować o- 
becnie w Kudejszach, gm. sobotnickiej i 
w Miżańcach, gm. raduńskiej. Tę ostatnią 
buduje Wil. Dyrekcja Lasów Państwo- 
wych. 

We wszystkich wypadkach przy bu- 
dowie szkół godne jest podkreślenia sta 
nowisko .miejscowej ludności. Wszędzie 
przejawia się nadzwyczajna ofiarność lud 
ności, która nie szczędzi swej pracy i 
środków na budowę szkół. 

Na specjalną pochwałę zasłużyła lud- 
ność gminy dokudowskiej, która dołożyła 
maksimum pracy i starań przy budowie 
3-klasowej szkoły powszechnej w Gawii. 

Szkolne konkursy czystości 
W gminach pliskiej i hołubickiej w | 

pow. dziśnieńskim zorganizowano w roku 
ubegłym konkurs czystości między 17 
szkołami, prowadzony przez dr. Weraksę 
z Plisy, 

Obecnie nastąpiło zakończenie tego 
konkursu, Wytóżniono 11 szkół: w Jasie 
wiczach, Ostrowiu, Nieścierowiczach, Za 
szcześlu, Hołubiczach, Proszkowie, Lisi- 
<ach, Plisie, Swile, Snorkach i Zaułkach. 

Dzieci tych szkół ofrzymały, jako na 
grody, piłki do siatkówki i saneczki spor 
towe oraz drobne nagrody indywidua!- 
ne. Nagrody ufundował wileński urz. wo 
jewódzki. 

Wobec dobrych wyników tego kon 
kursu, lekarz powiaiowy zamierza w roku 
bieżącym zorganizować konkursy między 
szkolne w całym powiecie. 

Jeszcze jedna szkoła 
6 bm. poświęcono nowowybudowaną 

szkołę w Waszkowcach, gm. darewskiej 
koło Baranowicz. W uroczystym akcie po 
święcenia wziął udział słarosła Wańko- 
wicz, inspektor szkolny Sławowy, inspek 
tor samorządowy, przedstawiciele samo- 
Fządu, nauczycielsiwo I miejscowe społe- 
czeństwo. 

W licznych przemówienłach podniesio   
no zasługi wójła tej gminy, jak również 
samej wsi, która dobrowolnie opodałko- 
wała się na cdl budowy szkoły, 

Wzruszający był moment, gdy najsłar 
szy wiekiem mieszkaniec tejże wsi drżą- 
cym głosem dziękował wójtowi za szko- 
łę, a nauczycielstwo prosił „byśmy trzy- 
mali się kupy”. 

Na co chorują w Wileńszszyźnie 
Inspektor lekarski sporządził wykaz za- 

shorowań i zgonów na choroby zakaźne i 

inne występujące nagminnie w woj. wi- 

żeńskim od dnia 26 września do dnia 2 paź- 
Gziernitą rb. Zanotowano 87 wypadków ja- 

glcy, 29 odry, 21 plonicy, 20 duru brzusz- 

mego, 15 (w tym 2 zgony) gruźlicy, 14 bło- 

  

  
nicy, 3 duru plamistego, 3 nagm. zapalenia 

opon mózg. rdzen., 2 pokąsania przez zwie- 

rzęta podejrzane o wściekliznę, 2 ospówki, 

1 róży, 1 krzuśćca, 1 zimnicy, 1 zakażenia 

połogowego, 1 zalrucia jadem rybim, oraz 

1 grypy. 

EEE 

A 

Łalki etnograficzne w różnorodnych sszwedzkich strojach ludowych na wysła- 
wie w Stokholmie. 

  

„KURIER WILERSKI“ 10. X. 1937 z. 

IPAŹDZIERNII Dziś Franćiszka Borg. W. 

10 Jutro Placydy i Zinaidy 

Niedziela 

  

Wschód słońca — g. 5 m. 39 

Zachód słońca — g. 4 m. 33 
  

NOWOGRÓDZKA 
— Remont studni. Zarząd Miejski za- 

brał się nareszcie do remontu starych 
studni, jak na ul. Zamkowej i Piłsudskie- 
go, gdzie beton dokoła pompy tak już 
popękał, że brudna woda od paru lat 
ściekała do studni. 

— Ważne dla rolników. W „Nowo- 
gródzkim Dzienniku Urzędowym” z dn. 
4 bm, ukazało się ogłoszenie wojewody 
nowogródzkiego, ustalające przeciętne za 
robki miesięczne pracowników rolnych na 
lerenie województwa nowogródzk:ego 
w-g następującej skali: wszyscy pracow- 
nicy rolni do lat 16—19 zł; wszyscy pra- 
cownicy rolni od lat 16 do 18—28 zł; 
wszyscy pracownicy rolni (z wyjątkiem 
kobiet) od lat 18—25 otrzymać powinni 
przeciętnie po 42 zł, kobiety zaś — 30 
zł; ordynariusze w wieku powyżej 21 lał 
| wszyscy pracownicy rolni powyżej 25 
lat — 54 zł. 

Rzemieślnicy w gospodarstwach rol- 
nych, powyżej 21 lat — 63 zł. 

Jak wiadomo, w wielu majątkach ro- 
bolnicy olrzymywali dotychczas znacznie 
mniej. 

— Piekarski inspektorem Sfraży Po- 
łarnych w Nowogródkuł Jak wiadomo, 
stanowisko inspektora wojew. siraży po- 
żarnych, po wyjeździe p. Drożdżeńskie- 
go dotychczas nie zosłało jeszcze obsa- 
dzone. Identyczne stanowiska wakują ' w 
paru innych województwach. Pierwszeń- 
stwo mają oczywiście ci, którzy dotych- 
czas pełnili obowiązki inspektorów, cho 
ciażby w zastępstwie. W związku z tym 
wysuwają niektórzy przypuszczenie, że 
Inspektorem w Nowogródku może być 
mianowany p. Jan Piekarski, zastępujący 

obecnie inspektora straży wileńskich. 
Wątpliwym jednak jest, czy p. Piekarski 
na to się zgodzi, chociaż byłoby to i dla 
niego pewną satysfakcją, gdyż przed ki! 
ku laty usunięty zosłał przez insp. Droż- 
dżeńskiego ze stanowiska Instruktora w 
Baranowiczach, jako rzekomo nienada- 

|ący się do tej służby. ' 

— Sprawozdanie Poradni Przeciw- 
gruźliczej w Nowogródku za II kwartał. 
Poradnia prowadzona jest pod kierowni- 
ciwem dr Br. Kiwelowicza. Pod opieką 
było 419 chorych. W tym: 150 w obser- 
wacji, 73 osoby pod nadzorem z powo- 
du styczności z prątkującymi i 196 cho- 
rych na gruźlicę. — Odwledzin domo- 
wych 45. — Dokonano 221 prześwietleń 
Renfgena, zdjęć 24. Odm sztucznych za- 
stosowano 40, — Zastrzyków dożylnych 
65, domięsnych ze złoła 5, podskór- 
nych 32, 

Powyższe cyfry dostatecznie ilustrują 
celowość składanych oflar na walkę z 
gruźlicą przez obywateli. 

LIOZKA 

— Pożar na przedmieściu, 7 bm. 
o godz. 12 w nocy wybuchł pożar tuż 
pod Lidą obok koszar w maj. Perepeczy- 
ce. W majątku spłonęła stodoła ze zbio- 
rami. Szkody wynoszą 6.500 zł. 

— M. Dworecki Lekarz - dentysta, 
Absolwent Akademii Stomatelogicznej w 
Warszawie powrócił — Lida, Suwalska 19, 
łel 176 I przyjmuje codziennie od 9—2 

| od 4—7. Przy gabinecie pracownia zę- 

bów sztucznych. 

BARANOWICKA 
— Uroczyste oiwarcie Szkoły Muzycz- 

nej, Dziś, 10 października odbędzie się 
uroczysie otwarcie szkoły muzycznej im. 
Karola Szymanowskiego w  Baranowi- 
czach.. Po nabożeństwie w kościele pa- 
rafialnym odbędzie się uroczysła akade- 

mia w sali „Ogniska”. 

W programie: przemówienia dyr. szko 
ły B. Chodyny, słarosty Wańkowicza | 
burmistrza inż. Wolnika. W części kon- 
cerłowej *wezmą udział profesorowie 
szkoły muzycznej oraz wojskowa orkie- 
stra, 

Wstęp na akademię bezpłatny. 

— Koncert Kochańskiego. O godz. 
8 wsali „Ogniska” wystąpi tylko jeden raz 
znany wirluoz Wacław Kochański. Mistrz 
Kochański grać będzie na skrzypcach 

Stradivariusa, ' 
Dochód przeznaczony jest na sty- 

pendia dla niezamożnych uczni. Przed- 
sprzedaż biletów (których może zabrak- 
nąć) w sekretaracie szkoły Szosowa 105 a. 

— Mieszkańcy Baranowicz skarżą się 
na elektrownię. Pomimo że Zarząd Miej- 
ski pobiera wygórowane opłaty za prąd 
elektryczny 78 gr za kwg elektryfikacja 
Jednak miasta sto! na poziomie urągają- 
cym najprymitywniejszym wymaganiom. 

| Nawet skrzyżowania ulic w niektórych 
częściach miasła są jeszcze nieoświetło- 
ne, a cóż dopiero mówić o dalszych   
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  dzielnicach. Od dłuższego czasu narze- 

kają i skarżą się mieszkańcy, że niesłały 
prąd elektryczny, który dostarcza elek- 
Irownia kolejowa, powoduje wieczne mru 
gania i drżenia świafła, psują się oczy 
| nerwy mieszkańców, praca wieczorna 
jest prawie niemożliwa, Czas już, by na 
tę b. ważną dziedzinę zwrócić naležylą 
uwagę. 

PIŃSKA 
— J. E. Ks. Biskup Kazimierz Bukraba 

powraca w dniu 11 bm. z urlopu wypo 
czynkowego i obejmuje rządy diecezją. 

— Dla celów nawadniania ogrodów 
miejskich, miasto kupuje silnik wiatrowy 
pomysłu inż, J. Kracickiego, zmontowany 
na terenach Jarmarku Poleskiego. Specjal 
na komisja rzeczoznawców orzekła, że 
silnik ten, praktyczny i tani w eksploata 
cji, z powodzeniem zastąpi motopompę 
strażacką, która dotychczas w celach pole 
wania ogrodów była używana z uszczerb 
kiem dla pogotowia przeciwpożarowego. 

— Koncert na rzecz T-wa Popierania 
Budowy Szkół. We czwarłek 7 bm. w sa 
li gimnastycznej Gimn. Państw. w Pińsku 
odbył się koncert na cele „Tygodnia Szko 
ły Powszechnej”, 

Jak zwykle na łego rodzaju impre- 
zach sala świeciła pustkami przy prawie 
pełnej kasie, Wypada współczuć tym 
— którzy ograniczyli się do kupienia bi 
letu, gdyż koncert słał na poziomie wy 
sokim. 

WILEJSKA 
— Imprezy w Tygodniu Szkoły Po- 

wszechnej. 3 października odbyły się w 
świątyniach chrześcijańskich nabożeństwa, 
w czasie których wygłoszono kazania oko 
licznościowe. W dniu tym odbył się tak- 
że pochód dziatwy szkolnej z chorągiew- 
kami i dużym modelem nowoczesnej 
szkoły. Bardzo dobrze wypadł pochód 
ugęsiego”, kłóry zorganizowała szkoła 
we czwartek, jako dzień jarmarku w Wi- 
lejce. Wzięło w nim udział ponad 500 
dzieci, w wyciągnięłym prawie na kilo- 
metr wężu. Zarówno w niedzielę, jak i 
we  czwarłek zorganizowano kwestę 
uliczną. 

W kasynie oficerskim w dniu 6-g0 
bm. wszystkie wygrane w brydża wrzu- 
cano do puszki Tygodnia Szkoły. 

Oryginalny pomysł palenia „bałwana 
ciemnoty“ nie udał się, gdyż ognisko 
urządzono w lesie. O wiele lepiej było 
rozpalić je np. na rynku, wówczas pu- 
bliczności napewno byłoby sporo, 

Jedną z ostatnich inprez Tygodnia 
Szkoły w Wilejce jest zabawa w klubie 
„Ognisko Polskie", w dn. 9 października. 

Z okazji Tygodnia komitet wydał 2 
ulofki w liczbie ponad 1000 egzemplarzy 
| porozklejał afisze propagandowe. 

W. R. 
— T-wo Rozwoju Złem Wschodnich 

propaguje czytelnictwo. Do miejscowego 
Koła Rozwoju Ziem Wschodnich nadeszły 
t zarządu głównego 4 biblioteczki rucho 
me, w każdej po 100 dzieł. 

Koło zajęło się rozesłaniem tych bi- 
blioteczek w teren. Dwie z nich już są 
czynne, a mianowicie w Soczewce | w 
bursie Rodziny Wojskowej, 

— Zw. Strzel. organizuje sekcję mo- 
locyklistów. W ostainim czasie wiele 
osób z terenu pow. wilejskiego nabyło 
motocykle. W związku z tym władze po- 
wiatowe ZS postanowiły stworzyć sekcje 
właścicieli mołorów. Sprawę tę powie- 
rzono p. Chimiczewskiemu Wiktorowi. 

W. R. 
— Riadofonizacja szkoły, Szkoła pow 

szechna w Wilejce ofrzymała w ub, roku 
aparat radiowy, jako dar saperów. Obec 
nie samorządy klasowe przystępują do 
zakupu głośników, które pozwolą na słu 
chanie radia wszystkim klasom od godz. 
B do 8,10. Po zainstalowaniu głośników 
lekcje będą rozpoczynane później o 10 
minuł. 

— Bursa Rodziny Wojskowej. Dzięki 
wysiłkom Rodziny Wojsk. powstała w Wi 
lejce z dniem 1 września bursa dla uczą 
cej się młodzieży z terenu powiału. — 
Ofwarcie bursy spotkało się z uznaniem 
'odziców mieszkających poza Wilejką, 
kłórych dzieci jednak uczęszczają do 
miejscowej szkoły powszechnej i gimnez 
jum. W bursie mieszka ponad 20 dzieci. 

Oficjalne otwarcie ma odbyć się póź- 
niej. 
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CZYŚCI WSZYSTKO. 
Do przedmiotów malowanych 
używać Vim na obficie zwilżo: 
nej szmatce. Vim nie rysuje il 
nie drapie, ponieważ roz- 
puszcza brud. >    

SZCZUCZYŃSKA 
— Doroczny Zjazd Młodej Wsi, Od 

był się w. Szuczyczynie Nowogródzkim 
zjazd młodej wsi, z udziałem 75 delega« 
fów z kół powiatowych. Zjazd zaszczyci« 
li obecnością: p. starosta Kowalskię 
przedst. wojew. Młodej Wsi p. Sieczko, 
| insp, Bierula-Białynicki, 

Ze złożonego sprawozdania wynika, 
že sian organizacyjny poszczególnych 

kół uległ zmianie na lepsze. Kół nieży* 
wołnych nie rza. Ogółem powiat liczy 596 
członków, zrzeszonych w 25 kołach. 

— Wystawa i dożynki w Ugolnikach. 
W niedzielę odbądzie się w Ugolnikach, 
gm. Sobkińce wysława rolnicza oraz do« 
żynki, zorganizowane staraniem  tamł, 

org. spol., przy pomocy OT I KR. 

ŚWIĘCIAŃSKA 
— Personalne, Długoleini instruktor 

oświały pozaszkolnej w pow. święciań« 
skim p. Aleksy Zankiewicz odszedł na 
inne słanowisko, Na opuszczone stano- 
wisko instruktora został powołany p. Saj 
dak. 

— Czy będzie przewodnik po powła: 
ce święciańskim. — Nakładem Oddziału 
Polskiego Tow. Krajoznawczego w Świę- 
cianach dotychczes ukazały się w drukut 
1) „Rok 1831 w powiecie zawilejskim 
(święciańskim)” — opr. przez K. Bieliń. 
skiego w r. 1930, str. 125 -- 2 mapki i 
2) „Powstanie 1863 roku w powiecie świą 
ciańskim" — opw. przez J. Jakubianiec- 
Czarkowską w r. 1934, str. 121 -- 1 map. 
ka. 

Na str. 2 okładki tego ostatniego swa 
go wydawnictwa Oddział Tow. zapowia* 
da: „w przygotowaniu przewodnik po po 
wiecie święciańskim”. Od czasu zapowię, 
dzi minęły 3 lała, jeszcze więcej, bo aź 
9 rok mija od daty wyasygnowania przez 
ówczesny sejmik święciański 500 zł. na 
opracowanie tego przewodnika. Niestety, 
dołąd „przewodnik' nie ukazał się w dru 
ku. Słusznie p. jd. („K. W.” z dn. 31 
sierpnia rb.) upomina się o zrealizowa- 
nie wydawnictwa. 

Ponawiamy pytanie, kiedyż ukaże się 
„przewodnik po pow. święciańskim?” 

Poświęcenie 

„Domu Strzeleckiego” 
w Łowcach 

Zarząd i Komenda Pow. Zw. Strzelec- 
kiego w Nowogródku powiadamia, że 10 
b. m. odbędzie się uroczystość poświęce- 
nia „Domu Strzeleckiego w Łowcach” 
wg. następującego programu: 

Godz. 9,15 — Zbiórka oddziałów ZS 
i PWL przed kościołem parafialnym w 

Wilkiewiczach. + 

Godz. 9,28 rs Raport p. wojewodzie. 
Godz. 9.36 «- Nabożeństwo w koś- 

ciele, 
Godz. 10,15 — Uroczyste poświęcenie 

Domu Strzeleckiego. 
Godz. 10,30 — Defilada oddziałów 

ZS i PWL. 
Godz. 10,45 — Zwiedzanie okolice 

nych zaścianków szlacheckich. 
Godz. 12,00 — Zawody strzeleckie. 

» Specjalne aułobusy do Łowców kursės> 
wać będą od godz. 8,30 do 9 z poś 
Świetlicy Strzeleckiej, ul. Kościelas, 

  

Koncesicnowane przez Kuratorium O. S. W. 

Koedukacyjne Kursy Dokształcające 
im. Komisji Edukacji Narodowej 

Wilno, ul. Benedyktyńska 2, róg Wileńskiej 
Przyjmują zapisy na rok szkolny 1937—38. KURS OGÓLNOKSZTAŁCĄCY. Sys- 
tem półroczny 1) do wszystkich klas gimnazjum nowego typu, 2) do klasy £-6j 
g mnazjum dawnego typu (duża matura). Przygotowuje do egza minu z 4-ch klas 
gimnazjum nowego typu oraz 6 i 8-ej kłasy dawnego typu (mela I duża matura). 
Wydział Humanistyczny I Metematyczno-Przyrodniczy. — KURG ZAWODOWY, — 
STENOGRAFIA. — Nauka trwa 10 miesięcy. "ay kursach pomoce naukowe- 

a pracownia fizyczno-chemiczna i przyrodnicza. Le rz szkolny. Sekretariat Kur 
sów czynny codziennie od godz. 10—13 i 16—19 prócz niedziel! | świąt.  
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DYŽURY APTEK: 

Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 
feki: 

Nałęcza (Jagiellońska 1); Sukc. Augu- 
stowskiego (Kijowska 2); Romeckiego 
(Wileńska 8); Frumkinów (Niemiecka 23); 
Rostkowskiego (Kalwaryjska 31). 
leki: Paka (Antokolska 42); Szantyra (Le- 
gionowa 10) i Zajaczkowskiego (Witoldo- 
wa 22).    

  

   
    

  

HOTEL 

„ST. GEORGES“ 
w WILNIE 

Pierwszorzędny = Ceny przystępne 

Telefony w pokojach 
RED 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny — Ceny przystępne. 
Telefony w pokojach Winda osobowa 

  

      

SZKOLNA. 
— Dyrekcja Męskiego Gimnazjum 

Kupieckiego, ul. Mickiewicza 18, podaje 
do wiadomości, że informacyj w sprawie 
otwarcia dodatkowej klasy I-ej udziela 
Sekretariat Gimnazjum codziennie od 
13—14. Termin zgłoszeń do dnia 12 bm. 

— W Państwowej Szkole Technicznej 
Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wil- 
nie, ul. Holendernia 12 otwarta została 
na okres od dnia 10 do 20 bm. wystawa 
uczniowskich prac graficznych i warszła- 
lowych. Wystawę można zwiedzać co. 
dziennie od godziny 9-ej do 14.30. 
Wstęp bezpłatny. 

ZEBRANiA I ODCZYTY 
— Walne Zgromadzenie Polskiego Czer- 

wenego Krzyża w Wilnie. Walne Zgroma- 
dzenie członków Oddziału odbędzie się dn. 
23 października rb. o godz. 18-ej w lokału 
Zarządu przy ul. Mickiewicza 7 m. 5 z na- 
stępującym porządkiem dziennym: 

1) Zagajenie. 
2) Wybór Prezydium Walnego Zgrom. 
3) Preliminarz budżetowy dochodów i 

wydatków na r. 1938. 
4) Zatwierdzenie programu prac na rok 

1638. 

Zarząd prosi o przybycie na Walne Zgro- 

msdzenie wszystkich członków Oddziału 

P. C. K. w Wilnie. 

RÓŻNE. 
| — Ze Związku Pań Domu. W ponie- 
„działek, dn. 11 października o g. 17-ej 
w lokalu Szkoły Pracy Domowej przy 
zaułku Franciszkańskim 7 odbędzie się 
pokaz racjonalnego czyszczenia i goto- 
wania różnych jarzyn oraz przyrządzania 
mniej znanych dań z takich jarzyn, jak 
bakłażany, pieprz turecki i t. p. 

W piątek dn. 15.go października 
o godz. 17-ej w lokału Zamkowa 8—1 
odbędzie się pogadanka o jesiennych 
porządkach, myciu i uszczelnianiu okien. 
(Wstęp również dla służących). 

— Kursy dla słóstr Pogofowia Sanl- 
farnego Polskiego Czerwonego Krzyża, 
Polski Czerwony Krzyż w Wilnie organi: 
uje XIII kurs dla sióstr pogołowia sani- 
lamego P. C. K, 1 

Podania na kurs przyjmuje i bližszych 
Informacyj udziela biuro P. C, K. (ul. 
Mickiewicza 7—5) do dnia 20 paždzier- 
nika rb. w godzinach od 10 da 14-ej. 
„— Resfauracja „Ustronie“ — Mickie- 

wicza 24, zaprasza dziś, w niedzielę 10 
października na koncert z dancingiem. 
Początek o godz. 20.30. 

— Czyj zegarek. W dniu 8 bm. około 8. 
21 m. 30 na ul. Mickiewicza w pobliżu ho- 
telu „Georges'a* znaleziono zegarek. Zega- 
Tek jest do odebrania po udowodnieniu wła- skotai й adis 12 Si Oddziale P. A. T. ul. Mickiewicza   

«KURIER WILEŃSKI” 10. X. 1937 r. 

Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
w Wilnie 

W kwarłale Iil-cim  (lipiec—wrzeseń) 
Książnica TPN wzbogaciła się o 500 dzieł 

w 608 iamach: z tego 10 ofiarodawców 
złożyło 395 tomów, 65 instytucyj zaś na- 
desłało w darze lub na wymianę 208 to- 
mów oraz nabyto za gotówkę 3 dzieła 
w 5 tomach. Najobfifsze dary złożyli lub 
nadesłali na wymianę: p. Jan Piłsudski — 
199 tł, p. Wład. Zawadzki — 145 ft., p. 
W. Charkiewicz — 43 tł., Lingnan Scien- 
ce Journal w Kantonie — 21 tł. Towa- 
rzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu — 
19 tł, Universiła Komenskeho w Braty- 
slawie — 16 tł, Akademia ZSRR — 15 
H., Główny Urząd Statystyczny — 9 tł, 
Universitatsbibliothek w Tybindze — 8 tt., 
Preussische Akademie — 7 ił. Instytut 
Bałłycki — 7 tt, Ossolineum we Lwowie 
—6tŁ | t d. 

Na rzecz zblorów rękopiśmiennych w 
łymże czasie złożyli dary: p. Jan Piłsud- 
ski, p. Julia Rodziewiczówna (albumy, 
łablice, wizerunki), p. X. Y., p. Wacław 
Zawadzki (teki z materiałami dotyczący- 
mi wyborów do Sejmu Wileńskiego z dn. 
8.1 1922 r. oraz do spisu ludności z roku 
1916). 

Muzeum TPN w okresie sprawozdaw- 
czym darami swoimi wzbogaciły osoby 
nast.: pp. Wiktor Cywiński, Zofia Dąb- 
ska, Antoni Gedrojė, Michał Iwaszko, 
min. Jan Piłsudski, Michalina I Stefania 
Rokujżanki z Rygi (za pośrednictwem 
p. Landsbergów) i Wacław Wejtko z Woł 
kowyska. Złożyły ogółem 294 przedmio- 
ty, z których godniejsze uwagi są: port- 
ret olejny znakomiiej z drugiej połowy 
XIX w. śpiewaczki operowej Adeliny z 
Būdelėw Odrowążyny, pendzla W. Za- 
rzeckiego z r. 1896 (dar p. Rukojżanek), 
zbiór 17 rysunków piórkiem Stan, Bohusz- 
Siestrzeńcewicza (dar p. Jana Piłsudskie- 
go) oraz szkice rysunkowe I akwarelowe 
Juliana Ceglińskiego z r. 1802 (sm. 1903), 
Romualda Chojnackiego z r. 1853, Alfre- 
da Rómera, Kossowskiego z r. 1879 i A. 
Wicherskiego (dar p. W. Wejłki). 

Wszystkim łaskawym  ofiarodawcom,   którzy wzbogacili zbiory Towarzystwa 

  

swymi darami lub w inny sposób pomo- 
cą swą przyczynili się do jego rozwoju 
— Zarząd TPN składa najserdeczniejsze 
podziękowania, 

W okresie sprawozdawczym ukazały 
się nasf. publikacje Towarzystwa: T. Tur- 
kowski — Materiały do dziejów literatu- 
ry i oświaty na Litwie i Rusi z archiwum 
drukarni księgarni J. Zawadzkiego w Wil 
nie z lat 1805—1865 ft, II i III oraz Z. 
Abramowiczówna: Efudes sur les hymnes 
homśriues; wydawnictwa te są do nabycia 
we wszystkich księgarniach wileńskich, 

Zbiory muzealne Towarzystwa mogą 
być zwiedzane w niedziele w gg. od 12 
do 14 oraz w inne dni i godziny — po 
uprzednim porozumieniu się z Biurem 
Towarzystwa (ul. Lelewela 8, tel. 14-79) 
w godz, od 9 do 13 w dni powszednie. 
Wycieczki grupowe korzystają ze zniżek, 

Bziesiąćka 
Co można mieć w Polsce za 10 złotych? 

Więc przede wszystkim jedna osoba mo- 

% га 10 zł. skromnie przeżyć pięć dni. Mo- 
żna za 10 zł. być 20 razy na „pół czarnej”, 
można być za tę sumę kilka razy w kinie 

lub na skromnych miejscach w teatrze, mo- 
tna za 10 zł. kupić przeciętnie 3 książki, mo- 

tna zjeść 10 tabliczek najlepszej czekolady, 
59 ciastek, można za 10 zł. kupić koszulę i 
nawet półbucik. 

10 złotych — to 20 bochenków chleba, 40 

litrów mleka. 10 kg. cukru, 20 kg. węgla... 

10 złotych — to niespełna przeciętny za- 

robek dzienny pracownika umysłowego w 

Pelsce, to przeciętny półtygodniowy zarobek 
robotnika. 

10 złotych w Polsce — to również szcze- 

bel... do majątku, bo za 10 złotych można 

zdobyć aż ćwierć miliona złotych! Tę nie- 

zwykłą jedyną szansę tak sensacyjnego po- 

mrożenia 10 zł. na 250.000 zł., daje wyłącz- 

nie udział w grze na Loterii Państwowej. 
Niech więc nikt nie lekceważy tej pozornie 

niewielkiej sumy, jaką jest „dziesiątka“ i 

niech każdy pamięta o tym, by zawczasu 

zaopatrzyć się w los Loterii Klasowej. 

Katastrofa samochodowa 
na szosie Wilno — Kobylniki 

Dwie osoby zabite, dwie ranne 
Tragiczna w skutkach katastrofa samo- 

chodowa wydarzyła slę onegdaj na szo- 

sie Wilno—Kobylnik, w pobliżu zaścian- 
ka Barani Róg. 

Wspomnlaną szosą mknęło w klerun- 
ku Kobylnik, a zdążające z Wilna auto 
ciężarowe Nr. A 90557, stanowiące włas- 
ność jednego z blur ekspedycyjnych w 
Wilnie z ładunkiem wódki, przeznaczo- 
nej dla skłesów w Kobylniku. 
W pobliżu zaścianka Barani Róg, gdzie 

szosa tworzy ostry zakręf, szofer stracił 
panowanie nad maszyną | samochód wy- 
winąwszy koziełka spadł na dno głębo- 
kiego rowu. 

Z pod szczątków aufa wydobyto dwa 

Tragiczny 
Tragiczny wypadek wydarzył się wczo 

raj na ferenie Jednego z pułków w Wil- 
nie, gdzie wykonywane są obecnie ro- 
boty ziemne przez osoby powołane do 
6-dnlowej zastępczej służby wojskowej. 

Mianowicie Edward  Balkiewicz, zam. 
przy ul. Potok 3 na skutek własnej nie- 

trupy. Zginęli na młejscu Zygmunt Sie- 
maszko mieszkanłec Kobylnik oraz za- 
mieszkały w Wilnie  Jullan Radziwiesz. 
Wysłannik blura ekspedycyjnego No- 
chim Chawnow z Wilna oraz szofer Plott 
Wolnik, również z Wilna, ocaleli, odno- 
sząc stosunkowo lekkie obrażenia. 

Przyczyna kałastroty nie została na ra- 
zle ustalona. Zachodzą dwie możliwości: 
albo w maszynie zepsuła się nagle kle- 
rownica, albo feż szofer skorzystał nieco 
z „wyskokowego” ładunku. Na miejsce 
wypadku wyjechał z Wilna komendani 
powlafowy oraz kierownik powiatowego 
Wydziału Śledczego. (c) 

wypadek 
wojskowego na kamlenłe, łamiąc soble 
podstawę czaszki. 
W stanie ciężkim przewiezicno go nie- 

zwłocznie do szpiłała Św, Jakuba, gdzie 
mimo przeprowadzenia naiychmiastowej 
operacjł zmarł, 

Specjalna komisja bada okoliczność | 
wypadku. (e) 

  

TEATR I MUZYKĄ 
Teatr Miejski na Pohulanee. 

— Dziś, w niedzielę dnia 10 bm. Teatr 

Miejski na Pohulance daje dwa widowiska 

świetnej komedii Jarosława Iwaszkiewicza 

„LATO W NOHANT* o godz. 4.15 popoł. 

i o 8.15 wieczorem. Ceny miejsc zwykłe — 

obniżone. 

— Teatr Miejski na Pohułance przygoto- 

wuje nową premierę, jedną z najznakomit- 

szych komedyj nieśmiertelnego Moliera p. t. 

„UCZONE BIAŁOGŁOWY". Komedia ta dzi- 

siaj tak aktualna zawiera wieczne prawdy 

demu rodzinnego i rodziny. 

Teatr Muzyczny „Luinia*. 

— Dziś Teatr Muzyczny „Lutnia* czyn- 

ny będzie fwukrotnie. Q godz. 4-ej popoł. 

po cenach propagandowych osnuta na mo- 

tywach wschodnich, operetka Leo Falla „RÓ 

ŻA STAMBUŁU". 
Wieczorem o godz. 8 m. 15 grana będzie 

klasyczna operetka Straussa „WIEDEŃSKA 

KREW". Ceny zniżone. 

— PONIEDZIAŁEK PROPAGANDOWY. 

Jutro po eenach propagandowych po raz 

ostatni operetka Leo Falla „RÓŻA STAM- 
BUŁU". 

— INAUGURACJA SEZONU ZIMOWEGO 

W piątek dnia 15 bm. nastąpi inauguracja 

sezonu zimowego, która jednocześnie będzie 

wieczorem obchodu jubileuszowego Teatru 

Muzycznego „Lutnia". Zainauguruje sezon 

wspaniała operetka Abrahama „KWIAT HA- 

WAJU“, 

— OTWARCIE SEZONU PRZEDSTA- 
WIEŃ DLA DZIECI W,„LUTNI". Rozpocz- 

nie sezon sztuka z repertuaru Reduty Kazi- 

miery Jeżewskiej „LEGENDA O PIAŚCIE'. 

Teatr „Nowości*. 

— Celem umożliwienia szerszym masom 

publiczności obejrzenia pełnego humoru pro 

gramu rewiowego p. t. „OD EWY DO 
GHŁOPCZYCY* dziś o godz. B-ej, 7-ej i 9-ej 

wlecz. — 3 przedstawienia po cenach propa- 

gandowych (balkon 25 gr., parter 54 gr.). 

Ukaramė 
Następujące osoby zostaly ukarane przez 

starostę grodzkiego wileńskiego w trybie ad- 

ministracyjno - karnym: 

Za nadmierną szybkość jazdy rowerem 

śradkiem jezdni i spowclowanie wypadku 

Owsiej Miehelis (Piwna 2) grzywną zł. 20 
z zamianą na 4 dni aresztu, 

za halasowanie motocyklem Teodor 

Kontczewski (kolonia Gajszyszki, gm. mej- 

szagolska) zł. 30 lub 5 dni aresztu, 

za bezprawne prowadzen'e budowli Ab- 
rani Miroński (Wiłkomierska 135) zł. 50 lub 

20 dni aresztu i M. Żarnowiecka (Majowa 
18; zł. 50 lub 5 dni aresztu, 

za odstąpienie konia z platformą nielet- 

nim dzieciom, powodując wypadek, Abram 

Axrkowicz (Belmont 12) zł. 20 lub 10 dni 

aresztu, 

za nieostrożne trzymanie psa Józef Klu- 
kowski (Popławska 20) zł. 20 lub 10 dni 

aresztu, 

za uprawianie gry hazardowej na ulicy 

Józefa Pie (Świerke—a 4) zł. 5 lub 5 dni 
aresztu, 

za tajny ubój Roza Lewin (Piłsudskiego 
33) zł. 50 lub 14 dni aresztu, Abram Pużan 

(Szpitalna 8) zł. 50 lub 1* dni aresztu, Lejba 
Grodzieński (Nowogródzka 62) 30 dni are- 

sztu bezwzględnego, Mejłach Prużan (Szpi- 

talna 10) zł. 50 lub 10 dni aresztu, Chana 

Mular (Węgłowa 8)zł. 10 lub 10 dni aresztu, 

Judasz Berlin (Kacza 11) zł. 30 lub 24 dni 

aresztu, Edward Zakrzewski (Święciańska 3) 

zł. 50 lub 14 dni aresztu, Weronika Komi- 

sarowa (Sołtaniska 30) zł. 30 lub 14 dni 
aresztu.   
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RADIO 
NIEDZIELA, dn. 10 paždziernika 1937 

8,00 Sygnał czasu i pieśń poranna. 8,05 
Dziennik poranny. 8,11 Gazetka rolnicza, 
8,30 Informacje dla Ziem Półnoeno-Wschod- 
nich. 8,40 Muzyka radosna. 9,00 Z Kantat 
Jana Sebastiana Bacha. 9,12 Skrót opery 
„Trubadur*. 10,00 Reportaż. 10,30 Transmi- 
sja nabożeństwa. 11,57 Sygnał czasu i hej- 
nał. 12,03 Poranek muzyczny. 13,00 Życie li- 
terackie Wilna — felieton J. Daniszewskie- 
go 13,10 Transmisja z Zułowa. 13,30 Mu- 
zyka obiadowa. 14,19 Transmisja uroczysto- 
ści symbolicznego poświęcenia 100 szkół im. 
Marszałka PHsudskiege z Bezdan. 15,15 Au-' 
dycja dla wsi. 15,45 „W pogoni za sławą* — 
reportaż z płyt. 10,05 Koncert solistów. 16,45 
„Anielcia i życie* -— powieść mówiona. 
17,00 Podwieczorek przy mikrofonie, Trans- 
misja z kawiarni „Eksplanada* w Poznaniu. 
17,55 Chwilka Biura Studiów. 19,00 Pow- 

szechny Teatr Wyobraźni: „Lekcja deklama- 
cji' fraszka. 19,35 Co słychać na świecie? 
opowie S. Soroko. 19,50 Wieczorynka, jakich 
mało — w wykonaniu Zespołu „Kaskada”. 
20.30 Program na poniedziałek. 20,35 Wileń- 
skie wiadomości sportowe. 20,40 Przegląd 
pelityczny. 20,50 Dziennik wieczorny. 24,00 
Wiadomości sportowe. 21,15,„Narzekamy na 
program“ — wesoła syrena. 21,45 Zakończe- 
nie Powszechnego Festivalu Sztuki Polskiej. 
22,00 Opowieść o Mozarcie „Cudowne dziec- 
ko”. 22,50 Ostatnie wiadomości. 23,00 Kon- 
cert życzeń. 23,30 Zakończenie programu. 

PONIEDZIAŁEK, dn. 1t października 1937, 

6,15 Pieśń poranna. 6,20 Gimnastyka. 6,40 
Muzyka z płyt. 7,00 Dziennik poranny. 7,14) 
Muzyka z płyt. 8,00 Audycja dla szkół. 8,10, 
Przerwa. 11,15 Audycja dla szkół, 11,40, 
Od warsztatu do warsztatu. Rozmowa z fry-) 
zjerem. 11,57 Sygnał czasu. 12,03 Audycja; 
południowa. 13,00 Wiadomości z miasta f( 
prowincji. 13,05 Strzelcy w świetlicy — póa+, 
gadanka J. Tłorikowskiego. 13,15 Muzyką, 
operowa. 14,25 „Cham nowela E. Orzesz- 
kowej. 14,35 Wiązanka melodyj Gershvina. 
14,45 Przerwa. 15,30 Wiadomości gospodar- 
cze. 15,45 Z pieśnią po kraju. 16,15 Koncert 
rozrywkowy. 16,50 Pogadanka. 17,00 Twórca 
mikroskopu — odczyt. 17,15 Władysław Że- 
leński i jego uczniowie. Recital śpiewaczy 
Wandy Hendrich. 17,50 Pogadanka. 18,00 
Wiadomości sportowe. 18,10 Skrzynka ogól- 
na prowadzi dyr. Janusz Żuławski. 18,20 
Kcencert Janiny Szachno-Wy:zykowskiej. W 
programie utwor” _ polskiej literatury for- 
tepianowej. 18,40 Recytacja nowych wierszy 
Teodora Bujnickiego. 18,50 Program na 
wtorek. 18,55 Wileńskie wiadomości sporto- 
we 19,00 Audycja strzelecka. 19,30 Dysku- 
tujmy. Czy należy pod każdym względem 
dziecku ułatwiać žycie? 19.50 Pogadanka, 
20,00 Koncert rozrywkowx. 21,35 Nowości li- 
terackie. 21,55 Utwory Ludwika van Beet-! 
hovena. 22,25 Przerwa. 22,30 *udycja poświę 
cona Kazimierzowi Pułaskiemu. 23,00 Os- 
tatnie wiadomości i komunikaty. 23,10 Tań- 
czymy. 23,30 Zakończenie programu. 

WTOREK, dn. 12 ździernika 1937. 

6,15 Pieśń poranna. 6,20 Gimnastyka. 6,40 
Muzyka z płyt. 7,00 Dzien:.ik poranny. 7,15 
Muzyka z płyt. 8,00 Audycja dla szkół. 8,10 
Przerwa. 11,15 „Na jarmarku” — słuchowi- 
sko dla dzieci. 11,40 Cezar Franck. Symfo- 
niczne wariacje, 11,57 Sygnał czasu i hejnał. 
12,03 Audycja południowa. 13,00 Wiadomo- 
ści z miasta i prowincji. 13,05 „Słońce w 
słoiku” o wartościach leczniczych miodu, 
pogadanka dr. Marii Kołaczvńskiej. 13.15 
Koncert Orkiestry Wiłeńskiej. 14,25 „Cham“ 
nowela Е. Orzeszkowej. 14,72 Wspomnienie 
o Tostim. 14,45 Przerwa. 15,30 Wiadomości 
gospodarcze. 15,45 Rzeczy ciekawe z pięciu 
części świata — audycja dla dzieci. 16,05 
Przegląd aktualności finansow: - gospodar- 
czych. 16,15 Łódzka Orkiestr. Salonowa. 
16,50 Pogadanka. 17,0“ „Polskie kolonie w 
głębi Parany" — reportaż. 17,15 Koncert so- 
listów. 17,50 Polowanie na pardwy i biełaki 
— pogadanka, wygł. Michał Pawlikowski. 
18,00 Wiadomości sportowe. 18,10 Chwilka 
litewska w języku polskim. 18,29 Pieśni pol- 
skie w wykonaniu Wandy Kilarskiej. 18,40 
Życie literackie w Rosji Sowieckiej — fe- 
lieton Czesława Zgorzelskiego. 18,50 Prog- 
ram na Środę. 18,55 Wileńskie wiadomości 
sportowe. 19,00 Nieśmiertelne książki. 19.35 
Audycja konkursowa. 19,50 Pogadanka. 20,00 
Wiedeńskie dziewczęta. 20,45 Dziennik wie- 
czorny. 20,55 Pogadanka. 21,00 „Żanetto — 
wędrowiec" opera w 1 akcie Pietro Masca- 
gni'ego. 22,00 Francuska muzyka symfoni- 
czna. 22,50 Ostatnie wiadomości i komuni- 
katy. 23,00 Tańczymy. 23,30 Zakończenie. 

   

  

Bopierajcie pierwszą w ŚKraju Фрб!- 
dzielnię Przeciwgružliczą w powiecie 

wileńsko-trockim. 
B ostrożności spadł z ciężarowego auta 

KONRAD TRANi 39 

ŽEMSTA 
Adams skłonił się raz jeszcze i głęboko urażony 

wyszedł z pokoju. . 

Upłynęła dobra chwila, nim Henri odzyskał pa- 
nowanie nad sobą. Uśmiechnął się słabo i zapalił pa- 
pierosą. Potem nałał do kieliszków sherry. Co za bez- 
czelny typ z tego Adamsa I 

— Niech pani wypije trochę — powiedział przy- 
suwając kieliszek Wiktorji. — To jedyny środek na 
zdenerwowanie. 

‚ — — Francuzi są niemożliwi — westchnęła Wiktor- 
Ja. — Do czego to podobne, żeby kłąć w salonie w 
obecności damy, jak w knajpie... 

Roześmiała się na widok zmieszanej twarzy mło» 
dego człowieka i nie skończyła zdania. 

— Niech mi pani wybaczy moje uniesienie — 
rzekł Henri — a ja wzamian za to wybaczę pani, że 
robi co może, bym jak najczęściej przebywał w to- 
warzystwie kacyka kolonjalnego. 

„ — Nie zrobię tego już nigdy — przyrzekła Wik- 
torja solennie, 

„Zapadł mrok, ale Henri i Wiktorja weale nie tę- 
sknili zą światłem. Siedzieli przytułeni do siebie na   

wiskich stołeczkach przed kominkiem. 
Wieczór był, mimo wszystko, bardzo udany... 

— Gdzieś się włóczył wezoraj wieczorem? — za- 

pytał Pierre, kiedy nazajutrz zjawił się ze śniadaniem 
w pokoju Henr'iego. 

— Byłem na Highgate Road. 3 

— Daję słowo, że nie mogę tego zrozumieć — 

weschnął Pierre. —  Wdówka nie jest brzydka, to 
prawda. Ale przecież w Londynie jest dużo ładniej- 
szych dziewcząt, które poleciałyby na hrabiego Gozzi. 
Dlaczego trzymasz się fartucha tej wysztafirowanej 
baby? Wplączesz się jeszcze w jakąś kabałę. A kto 

na tem ucierpi? Ja, naturalnie! Interes djabli wezmą... 
Henri oparł się na łokciach i sięgnął po filiżankę 

czekolady, stojącą na tacy obok łóżka. Ciemne pukle 

wisiały mu nad czołem Odgarnął je i oświadczył. 
— Wiktorja Foster jest bardzo ładna. Podoba mi 

się. A pozatem ma dużo pieniędzy, ponad dwieście 
tysięcy funtów. Przelicz to z łaski swojej na franki. 
Krótko mówiąc, niewykluczone, że się z nią ożenię. 

— Henri, czyś ty przypadkiem nie pijany? — 
zapytał Piotr serdecznie. — Nie wątpię, że ciepła 
wdówka przyjęłaby oświadczyny hrabiego Gozzi di 

Pino... Niestety, jak mi wiadomo, urzędy stanu cywil- 

nego są bardzo nieufne i uważnie studjują dokumen- 

ty kandydatów do małżeństwa. Nie jestem wcale pe- 

wien, czy wystarczy im dowód sporządzony przez ku- 

lawego krowiarza, „BĘ je P =   

— Nie bój się, już ja wiem, co mówię. To tylko 

we Francji jest przyjęte takie wścibstwo. Tutaj, w An- 

glji, ludzie nie są tacy drobnostkowi — odparł Henri. 

— Dowiadywałem się: żadnych trudności nie będzie. 

— Anie zastanowiłeś się wcale nad tem, że masz 

wobec mnie pewne obowiązki? Zawarliśmy przecież 

umowę! Wyłożyłem na ciebie kupę pieniędzy... Chciał- 

byś mnie teraz wykiwać? Co to ma znaczyć? Jak ty, 

to sobie właściwie wyobrażasz? Na załatwienie intere- 

sów potrzeba mi jeszcze trzech miesięcy. Musisz mi 

przyrzec solennie, że przeciągniesz swoje narzeczeńst- - 

wo z tą Fosterową przynajmniej do sierpnia. Kiedy 

pozbędę się reszty kamieni i wyjadę za siódmą rzekę, 

wtedy możćsz robić, co ci się żywnie podoba. Niech 

was wszyscy. djabli... 

— Widzisz, gdyby to zależało tylio od minie, po- 
czekałbym chętnie nietylko do sierpnia, ale i dłużej. 

Niestety... znasz przecież baby. A jeszcze Wiktorja... 

Nie wiem, czy uda mi się nakłonić ją do zwłoki. A po- 

zatem musisz wiedzieć, mój drogi, że nie ja jeden 
pragnąłbym poślubić tę uroczą, bogatą kobietę! 

— Domyślasz się chyba, że za taki kant nie do- 

staniesz od mnie ani jednego centima. Z dziesięciu 

tysięcy franków nici, kapujesz? A z Buddy również 
Henri nie mrugnął okiem. 

(D. c. n.)



  

UWAGA! UWAGA! 

Zaoszczędzisz czas i pieniądze 
kupując radioodbiornik 

w firmie 

„AUTOSPORT“ 
Baranowicze, Ułańska 3 

ODBIORNIKI RÓŻNYCH MAREK 
W JEDNYM MIEJSCU: 

DUX-RADIO, CAPELLO, 
ELEKTRIT, PHILIPS 

  

  

  

Chrześcijański nowootwarty sklep + 

GALANTERYJNO-SPOŻYWCZY i MATERJAŁÓW PIŚMIENNYCH 

' WILKOCKIEGO JULIANA w WOŁOŻYNIE 
Wszalkia materiały i produkty posiada w gatunku najlepszym. 

Ceny niskie — obsługa solidna i szybka. 

Sklep w domu parafialnym przy Rynku. 

    

  

RADIOAPARATY KUPUJ W ŹRÓDLE FACHOWYM! 
Przed kupnem aparatu wstąp po salonu demonstracyjnego 

„DOM RADIA” 
ul. Niemiecka 27 |-e piętro 

posłuchasz radioodbiorników czołowych firm: 

KOSMOS, CAPELLO, DUX RADIO i inne 

Na miejscu pogotowie radiowe tel. 24-57. 
Przyjmujemy stare aparaty na zamianę.   ` 

SALA MIEJSKA (Kino „Mars“), Ostrobramska 5 

We środę dnia 13 października 

э а. 8.30 w. jedyny KONCERT 

świat. sławy mistrza skrzypiec Miszy Elmana 

Bilety do nabycia w kasie sali b. Konserwatorium (Końska 1) od godz. 4—8 wiecz. 

CASINO | towej kinematogr. Robert Taylor 

ZE Barbara Stanwyck oraz Wiktor Mc Laglen w poryw. arcyfilmie 

Ostatnia noc skazańca" LL] 
Bohaterstwo. Poświecenie. Nad program: DODATKI. Początek o g. 2—4-6—8—10.15 

Wielkie asy šwia- 

Ostatnie dni. Kolosalne powodzenie.: Początek o g. 2-ej. 

Droga « Rio! 
W oli głównej fKathe de Nagy. 

Największa plaga XX wieku. Handel żywym towarem. 
Nad program: Aktualia muzyczne. 
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Dziś Korona produkcji filmowej 

ROMEO i JULIA 
w-g nieśmiertelnego dzieła Williama SZEKSPIRA. 

W rolach głównych: Norma Shearer, Leslie Howard i John Barrymore 

L 

U 
x 

POLSKIE VINO 
triumf polskiej produkcji. Wielki 

SWIATOWID | т Film o potężnej i najpiękniejszej miłości p. t. 

PŁOMIENNE SERCA 
W rol. gł. kwiat Aktorstwa Polskiego. ELŻBIETA BARSZCZEWSKA, Mieczysław CYBULSKI 
Kazimierz JUNOSZA-STĘPOWSKI Mieczysław WĘGRZYN i inni, Nad program: Atrakcje 

Benko! STRADIWARI Fascynujący film p. t. 

W rolach głównych: Gustaw Frochiich, Syblie Schmitz, Albert Schoenhals 

Nad program UROZMAICONE DODATKI. Pecez. seans. o 4-ej, w niedz, i św. o 2-ej. 
  

      |   
Oddam 

w dzieržawe 
maj. Tuskulany 

znajdujący się w obrębie 
Wielkiego Wilna. 

Wszelkie informacje na 
miejscu w Tuskulanach 

Nawet najgorszy detektor 
daje najlepszy. odbior 

przy SŁUCHAWKACH 

„BETECO“ 
Żądać wszędzie!     

  

  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, 

SPRZEDAJE SIĘ 
z długiem bankowym 

dom murowany 
piętrowy z ogródkiem kwia- 
towym koło kośc. św. Piotra 
i Pawła. O warunkach do- 
wiedzieć się: Urząd Woje- 

wódzki, pokój 50 
YWYYYTYYT YYYYYYTYYYYYYYVYYYYVYYYVYYVYYYYYYVYTYYT 

    

  

w Ę 6 l E L najlepszy 
na tonnę i w koszach 

dostarczamy do mieszkań 
25 kg. wagi netto 1 zł. 
SDK S a ia ži 

Ceny wraz z odnoszeniem do kuchni. 

„SZEESIAS“ 
Pilsudskiego 12, tel. 26-27     LAAAAAAAA
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„KURJER WILEŃSKI" 10. X. 1937 r. 

  

Najwspanialsze arcydzieło filmowe 
produkcji wiedeńskiej 

CZAR CYGANERII 

W rolach głównych: 

JAN 

Nieśmiertelna pleśń miłości. 

Żadne superlatywy n'e odtwarzają 
wielkości tego filmu. 

Stwierdzamy — to jest 
FILM POTĘGA 

IEPURA 
i MARTA 

EG6ERTH 

  

Kolosalne 

powodzenie! 

p 

Począt. o 2-ej 

Nasz 
następny 
program 

ZNACHOR 
  

EE 
E 
L 

w najnowszym 
arzydziele й 

o 
$ 

|| Jutro premiera, Wielki film wielkiego reż. Hathawaya. (lubieniec wszystkich 

Gary Cooper 
Mearpitesma В wygłios e 

DUSZE u MORZU 
W pozostałych rolach: Henry Wilcoxon („Kleopatra*) i Frances Dee. 

Hańba XIX stulecia handel niewolnikami. Tragiczna I wzruszająca miłość. 
Pożar okrętu na pełnym morzu. 

Dziś. HELIOS | Sensacja doby obecnej. 

W SIECI WYWIADU 
Rewelacyjna epopea szpiegowska 

MIŁCSĆ KOBIETY-SZPIEGA. W rol. gł. znakomity amant Herbert Marchal, Gertruda Mi- 

chaeł i Rod la Roque. Kulisy tajnego wywiadu. Nad program: Atrakcja kolorowa i aktualia 

  

NASI KLIENCI — naszą reklamą! To 
tajemnica powodzenia pianin i fortepianów 
„Arnold Fibiger*. Kalisz Szopena Nr.' 9. 
Niskie ceny. Dogodne spłaty. Przedstawiciel: 
N Kremer, Skład Fortepianów, Wilno, ul. 
Niemiecka 19. 

Przetarg 
Zarząd Miejski w Wilnie ogłasza nieog- 

raniczony przetarg ofertowy na dostawę do 
szpitali miejskich następujących jar: : 

82.000 kig ziemniaków, 9.700 klg Кари- 

sty, 6.400 klg buraków jadalnych, 3.500 klg 
marchwi, 2.500 klg brukwi i 2.200 kig cebuli. 

Oferty w zalakowanych kopertach, z po- 
daniem gatunków oferowanych jarzyn oraz 
ze wskazaniem ceny za 1 klg loco miejsce 
dostawy, należy składać w Wydziale Zdro- 
wia i Opieki Społecznej Zarządu Miejskiego 
do godz. 9 dnia 18 października 1937 r. za- 

łączając kaucję w kwocie zł. 100, oraz zna- 
czek kancelaryjny Zarzadu Miejskiego w 
wysokości zł. 2. й 

Otwarcie ofert odbedzie się w 
dniu o godz. 9 m. 30. | 4 

Przyjmowanie ofert i udzielanie bliższych 

informacyj uskutecznia się w Wydziale Zdro 

wia i Opieki Społecznej (ul. Dominikańska 

Nr 2, oficyna III, pokój Nr. 103). 

Zarząd M*ejski w Wilnie. 

      

  

tymże 

  

JAAAŁAAAAAAŁAABAADZAŻZAŻ ZZS G ARA AŻAAAAAAAAA 

LOKALE 
YTYTYYYYYSTYYYYZYTYYYYTYVYVYVYYYYYYYYYYYY. 

DO WYNAJĘCIA sklep w dobrym pun- 
kcie, zwolniony przez Kolejową Spółdzielnię 
Spożywczą Kolejarzy — W. Pohulanka Nr. 7, 

dewiedzieć się u dozorcy domu. 

MIESZKANIE 3-ch pokojowe, pokój dla 
służącej, na piętrze, wolne od podatku ze 
wszelkiemi wygodami do wynajęcia od 1-go 
listopada. Witoldowa 35-a, m. 6. 

SKLEP SPOŻYWCZY z całkowitym u- 

rządzeniem i mieszkaniem 1-pokojowym do 

wynajęcia przy uł. Lwowskiej Nr. 11. 

MIESZKANIE z 3-ch wielkich słonecz 
nych pokoi z wygodami na I p. do wyna-         

. „REDAKCJA i ADMINISTRACJĄ: 
Konto P,K.O. 700.312. Konto rozrachuk, 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. 

  

Lida, ul. Zamkowa 41 

Baranowicze, ul. Stas 

    

PETE FE я — grz 

Sp. z 0. 0. Dr 
   

„Kurjer Wileūski“ 

Oddzialy: Nowogrėdek, ul. Košcielna 4 

Przedstawiciele: Kleck, Niešwiež, Slonim, 
Szczuczyn, Stołpce, Wołożyn, Wilejka. War- 

szawa, ul, Traugutta 3, Grodno, 3-go Maja 6 

jęcia. Tatarska 20. 

zica 13 

   "IE 

  
CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

noszeniem do domu w kraju—3 zł., za gra- 

nicą 6zł. z odbiorem w administracji zł.2.50, 

na wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma 

urzędu pocztowego ani agencji zł. 2.50 
    

NB par. A ОВ УЕР 

uk. „Znicz“, Wilno, ul. Bisk, Bandurskiego 

PROSZKI BÓLU GŁOWY 
DOROŚIYCH| ER |zyóSIEM | 

> PSZCZÓŁKA 
Ślosuje sę PRZEZIĘBIENIU 
"ry GRYPIE iKATARZE 

  

  

     

   

       

  

        

   

  

KAAAŁAAARDAŁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAŁ 

Nauka i Wychowanie 
TYYYYYYYVYVYYYYYYYVYYVYYVYYTYWVVYTYYYSYTWY WT" 

KREŚLARZEM technicznym,  kreślarką, 
zostaniesz po ukończeniu Koncesjonowanych 
Kursów Technic tych Inżyniera Gajewskiego. 
Warszawa, Plac Trzech Krzyży 8. Wydziały: 
maszynowy, budowlany, mierriczo-drogowy. 
Przybory i podręczniki darmo. Zamiejscowi 
kcrespondencyjnie. Załączyć znaczek na pro- 
gram. 

  

  

NIEMKA udziela lekcji niemieckiego. 

Ul: Rydza-Śmigłego 6 .u 3. Ceny niskie. 
L 

UDZIELAM KOREPETYCYJ ze wszystkich 

przedmiotów w zakresie gimnazjum; z łaciny 

w zakresie liceum. Zgłoszenia kierować do 
administracji dla J. K, 

АА ЛАЛА САЛ СЛ АА ЗАЛ ЬАЛАЛАЛАЛАЬАЛАЛЛАЛАЛА ЛАЬ 

TYFYYYWYYYYVYYVYYYYVYCYYYTVVYYVYVYVYYTYYVY 

UPROSZCZONY SAMOUCZEK „ARGUS*, 

angielski lub niemiecki, zł.3,50 wysyła księ- 

garnia Stanisława Goldmana, Kraków, Szew 

ska 17. 
  

SŁOWNIK języka polskiego, 8 tomów ca- 

łość (7.541 stron, 15.082 szpalt wielkiej ósem 

ki) do sprzedania za pół ceny katalogowej. 

Wiadomość, aJgiellońska 10 m. 5 (Czylelnia) 

od godz. 11 do 19. 
m i p aj al 

Z PRZYCZYN rodzinnych sprzedaj 
Magazyn Galanteryjny w  najruchi у 
punkcie miasta (Rudnicka) ze stałą kiientelą. 
Dia kapitalisty z © do 7000 złotych pewne 
prosperowanie. In'formacje w Biurze Ogłoszeń 
J Karlina, Niemiecka 35. 

   

  

OKAZYJNIE DO SPRZEDANIA fotele 
klubowe, łóżka, stolik, szafki nocne, rośliny 
pokojowe: kaktusy i arun, Holendernia 15. 

  

  

„ tel, 3-40, 
  

  
  
  

12 
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górnośląski WĘGIEL 3". jakości 
koncernu „PROGRES*, Katowice 

wagonowo i tonowo w szczelnie za- 
mkniętych i zaplombowanych wozach 

poleca f'rma 

Spadkobierc: M. DEULL 57m” 
Biuro: Wilno, Jagiellońska 3, tel. 811 

Bocznica własna i składy: Kijowska 8 
tel, €99, Waga gwarantowana 

Ceny konkurencyjne 
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LEKARZE 
YYYYYVYYTYTYTYTTTETYTYWTYYFYWYVYVYYVYVYVYT 

DOKTOR MED. 

J. Piotrowicz-Jurczenkowa 
Ordynator Szpitala Sawicz. Choroby skórne, 
wencryczne i kobiece, ul. Wileńska Nr. 34, 
tel. 18-66 Przyjn.uje od 5—7 wiecz. 
    

DOKTOR MED. 

Zygmunt Kudrewicz 
choroby weneryczne, skórne * moczopłciowe 
ui. Zamkowa 15, tel. 19-60, Przyjmuje w godz. 

od 8—1 i od 3— 7 
  
  

DOKTOR 

Zaurman 
Choroby weneryczne, skórne i moczopłciowe 
Szopena 3, tel. 20-74. Przyjmuje w todzi- 

nach od 12—2 i od 4—8. 
  

DOKTOR MED. 

J. Anforowicz-Szczepanowa 
choroby skórne, weneryczne, kobiece. 
Przyjmuje w gocz. 8—9, 12—1 i 4—7. 

Zamkowa 3 m. 9. 

  

DOKTÓR 

wolfson 
Choroby skórne, weneryczne j moczo* 

płciowe. Wileńska 7, tel. 10—67 Przyjmuje 
cedzień od 5—8, w niedzielę od 9—12. 

MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAA AAA 

YYYYYYYVYYYVYYTYYYYYYYYYYYYVYVYYYYTYSYVYTY 

AEUSZERKA 

Maria Laknerowa 
Przyjmuje od godz. 9-ej rano do godz. 7.ej 

  

wieczorem. Ul. Jakuba aJsińskiego 5—18 
róg Ofiarnej, obok Sądu. 

AKUSZERKA 

Smiałowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
cery, usuwanie zmarszczek, wągrów, pies 

gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 
z bioder i brzucha, kremy odmładzające, 
wanny elektryczne, elektryzacja. Ceny przy 
stępne. Porady bezpłatne. Zamkowa 26—6. 

ADDAADŁADKAĄAŁ RAADAAAADADAAAAAAAAAAAADAAAA 

Handel i Przemysł 
TYYPYTYYYYYYYYYYYYVYSYYYYYVYYYYYYYTTYYYYYY 

CENTRALA ZAOPATRZEŃ OGRODNI- 
CZYCH — Wilno, Zawalna 28, tel. 21 - 48, 
ts Twój najlepszy doradca fachowy. Przyj- 
mujemy zamówienia na drzewka owocowe. 

AAAAAAAAASAAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAA AAA 

PRACA 
TYYYYYVYYVYYVYYYTYYYYVYVYTYWYWUTCYPYYYYVY" 

‚ NAUCZYCIELKI, bony. wychowawszyr 
nie i wszelkiego rodzaju służbę domową zas 
pośrednicza Wojewódzkie Biuro Funduszu 
Pracy w Wilnie ul. J. Jasiūskievo Nr. 7, 
telefon 12-86, czynne od godz. 8 do 15. 

  

SIOSTRA - PIELĘGNIARKA z dłuższą 
pracą w szpitalu wojskowym, wykonuje ma- 
saże i wszelkie zabiegi a także zajmie się 
prowadzeniem domu i kancelarii. Wilno „Po- 
ste - restante*. Dowód osobisty 1594. 
i A ra i ai 

MŁODA uzdolniona krawcowa poszukuje 
pracy w swym zawodzie do pracowni lub do 
prywatnego domu, ew. przyjmie jakąś inną 
pracę. Oferty proszę kierować do Adm. „Kur 
jera WiL“ pod „Alwol“. 
ZZ TE 

NIE MA LEPSZYCH zarobków, ani ор- 
rocentowania. Naszymi artykułami każdy 

  

wszędzie zarobi. VW/vtwórnia: „Nowości 
"Praktyczne*. Warszawa, Oddział 8, ul. 
Złota 37. 
— — — ooo 

ADMINISTRACJĘ majątku rolno-leśnego 
obejmie zdolny, energiczny, samotny. Naj- 
lepsze referencje. Okolica obojętna, chętnie 
kresy Małopolska. Zgłoszenia: A. Nosalewski, 
Pilczyce p. Słupia k. Końskich. 

  

SIOSTRA PIELĘGNIAi<KA wykonuje ma- 
saże i wszelkie zabiegi a także zajmie sję 
rowadzeniem domu i kancela Wilno, 

Zawalna 7 m. 6. Informacje u p Sobot- 
kowskiej od godz. 10 do 13. 

  

    

  

BIURO POŚREDNICTWA PRACY przy 
Wileńsko-Nowogródzkiej [zbie Lekarskiej 
ogłasza konkurs na stanowisko lekarza rejo- 
nowego w Wołkołacie pow. Postawskiego. 
Bliższe informacje oraz skłeuanie podań w 
Kancelarii Izby Lekarskiej (Dąbrowskiego 
10—2) do dnia 22 października r. b. 

  

AMADAAŻŁAAAAAAAAŁAAAAĄ AALAAAAAAAAAMAAAAMAA 

RÓŻNE 
TYYYYYYYYYYYYYTYYTYYYYYYYYVYVYYVYYYYYVYYYY" 

KONCESJĘ  wódczaną z restauracją 

otrzymał oficer rezerwy i poszukuje facho= 

wego wspólnika z gotówką minimum 1500 zł. 

Punkt najlepszy. Dokładne oferty do Redak 

cji „Kurjera Wileńskiego". 

   

        
        

        

                        

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr, 
za tekstem 30 gr, kronika redakc, i komunikaty 60 gr. za wiersz jednoszp. 
Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabełaryczne 50%/,. Układ ogło- 
szeń w tekście 5-cio iamowy, za tekstem 10-łamowy. Za treść ogłoszeń i ru- 
brykę „nadesłane" redakcja nie odpowiada, Administracja zastrzega sobie prawo 
zmiany terminu druku Ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń. miejsca. Ogło- 

szenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 i 17. — 19. 

  

or odp. Jam Pupiałło Redakt


