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Zerwać z atmosferą plotki 

  

Czytelnicy pism 

Polsce dawno chyba zauważyli, że 

prasa nasza coraz bardziej przeista 

cza się w instrument do tworzenia i 

powtarzania politycznych plotek. 

Nie informacja, odpowiednio do- 

brana, staje się narzędziem polityki w 

ręku dziennikarza a plotka. Niespraw 

dzona, wszechwiedząca, podana w 

oględnej formie tak, że żadna odpo- 

wiedzialność z jej podania nie wyni- 

ka, no i właśnie wskutek tego bardzo 

szkodliwa i perfidna. 

Jest aż nadto zrozumiałe, że ta- 

(Telefonem od naszego korespondenta z Warszawy) 

codziennych w | kie nastawienie prasy nie jest na rę- 

kę zwłaszcza Rządowi i w ogóle czyn 

nikom oficjalnym, że znakomicie u- 

trudnia utrzymanie w granicach prze 

pisami ustalonych posunięć, jakie są 

przedsiębrane w obronie przed za 

daleko posuniętą natarczywością i 

niedyskrecją organów, odnoszących 

się w sposób zdecydowanie krytycz- 

ny do Rządu. 

Rozumiejąc doskonale trudności, 

które Rząd ma z prasą, warto by jed 

nak zwrócić uwagę na przyczyny, ja 

kie wpływają na pogłębienie tych 

  

0 MP przystąpiła do porozumienia 
Harcerzy, Strzelców i Młodej Wsi 
W późnych godzinach wieczornych Zarząd Główny Organizacyj Mło 

dzieży Pracującej wydał komunikat, w którym deklaruje zgodność poglą- 
dów i dążeń z deklaracją, ogłoszoną dnia 15 bm. przez Zw. Harcerstwa 
Polskiego, Zw. Strzelecki i Centr. Zw. Młodej Wsi oraz oświadcza, że przy- 
stępuje do komisji porozumiewawez ej. 

Deklarację podpisał prezes or ganizacji płk. Jur - Gorzechowski. 

"Jubileusz S. 6. 6. W. 
Promocja Prezydenta R. P. na doktora h. c. 

Wczoraj Szkoła Główna Gospodar 
stwa Wiejskiego obchodziła uroczyś- 
cie święto swego 30-lecia istnienia 

Kulminacyjnym punktem uroczys 
tości była wiełka akademia jubileuszo 
wa, połączona z uroczystym aktem 
promocji Pana Prezydenta Rzplitej 
Prof. I. Mościckiego na doktora nauk 
rolniczych h. c. 

Pana Prezydenta Rzplitej, niedys- 
ponowanego reprezentował na akade- 
mii p. min. W. R. i O. P. prof. W. 
Świętosławski. 

Rektor szkoły podczas aktu pro- 
mocji wygłosił przemówienie,, w któ- 
rym powiedział m. in.: й 

„Znojną, owocną i pelną zaslug 
pracą Prof. Dr. Ignacy Mościcki wzbo 
gacił naukę i liczne, nowe zdobycze, 
wyjaśnił istotę i przyczyny wielu waż 
nych zjawisk, podał właste metody 
technologiczne otrzymywania i bada- 
nia nowych związków, oparte o rodzi 
me surowce ku pożytkowi rolnictwa, 
techniki i przemysłu w Polsce. Cho- 
rzów, Mościce i Chemiczny Instytut 
Badawczy, będące dziełem Jego du- 
cha i owocem Jego usiłowań i trudów,   

mogą i muszą być niewątpliwie przed- 
miotem dumy każdego Polaka. 

W uznaniu tej wielostronnej i ob- 
fitej w owoce pracy naukowej. ba- 
dawczej, wynalazczej i obywatelskiej, 
a jednocześnie pragnąc utrwalić tak 
zaszczytne dla nas węzły, łączące u- 
czelnię naszą z Jego dostojną osobą, 
Szkoła Główna Gospodarstwia Wiej- 
skiego, składa Mu w darze to, co ma 
i ceni najwyżej, nadając Mu najwyż 
szą godność naukową. 

Dziekan Staniszkis odczytał tekst 
dyplomu głoszący, że nadany zostaje 
Panu Prezydentowi Rzplitej Prof. Ig- 
nacemu Mościckiemu, mężowi zasłu- 
żonemu na polu elektrochemii techni 
cznej i chemii fizycznej”. 

Po uroczystym akcie promocji P. 
Prezydenta Rzplitej odbyło się promo 

wanie na doktorów h. c. czterech 
zasłużonych uczonych, a mianowicie 
prof. U. J. K. Franciszka Bujaka, 
prof. Politechniki Lwowskiej Karola 
Malsburga, prof. Uniwersytetu Poz- 
nańskiego Józefa Paczowskiego i prof. 
U. S. B. Józefa Trzebińskiego.   

trudności, na to, co byśmy nazwali złą 

pedagogiką w stosunku do prasy. 

Kto się sparzy na gorącym, ten po 

tem na zimne dmucha — mówi przy- 

słowie. Otóż odnosimy wrażenie, że na 

si cenzorzy zbyt wiele energii poś- 

więcają na owo dmuchanie na zim- 

ne. Stwarzają przez to niepotrzebne 

opory, powstrzymujące wyładowanie 

się energii dziennikarskiej we właści 

wym zdrowym kierunku. No i cóż po 

zostaje? Plotka, psioczenie na niein | 

| co się stało. Pobili się, zostali areszto teligencję cenzorów, rekordomania 

na temat ilości konfiskat i t. p. 

Ostatecznie doszło do tego, że pis 

ma codzienne wszystkich kierunków 

łączą się w akcji mającej na celu swo 
bodę drukowanego słowa. 

Objawem tego ogólnopolskiego 

zjawiska na gruncie wileńskim jest 

oświadczenie solidarne dzienników 

polskich w Wilnie, które podajemy w 

Gzisiejszym numerze. W oświadcze- 

niu tym są omówione te momenty, 

które w obecnej praktyce cenzury na 

leży uznać za niezgodne z obowiązu 

jącymi przepisami. 

Jest to stanowisko formalno - praw 

ne, ale istnieje przecież tu również u 

zasadnienie życiowe operujące argu 

mentami słuszności i wprost nawet 

można powiedzieć dobrem tego reżi 

mu, który konfiskaty stosuje. я 

Bardzo często wlašnie nie co in 

nego a wlašnie konfiskata np. sieje 

niepokój publiczny. Gdyby np. w cza 

sie zajść strajkowych w Małopolsce 

ludzie odrazu dowiedzieli się co tam 

się dzieje, ile było ofiar, daleko mniej 

  

  

  

  

by się niepokoili, niż to miało miejs 

ce z powodu konfiskat. 

Część nauczycieli w Wilnie nie 

przystąpiła do pracy i demonstracyj- 

nie udała się pochodem na Rossę. Wil 

nianie wszyscy to widzą, ale prasie pi 

snąć o tym w Wilnie nie wolno ani 

słowa. 

Każdy, kto widział pochód, a po 

tem znajduje na szpaltach pism białe 

plamy i ani słowa o pochodzie znowu 

myśli, że na tej Rossie nie wiadomo 

wani, wszystko można by przypusz- 

czać tylko nie to, że złożyli hołd ser 

cu Marszałka i śpiewali „Boże coś Pol 

skę* w Ostrej Bramie. 

Tak to sprawa wygląda z wiado- 

mościami, które by mogły budzić nie 

pokój publiczny. Jeżeli tych 100 nau 

czycieli naprawdę stanowiło jakieś 

niebezpieczeństwo, no to trzeba było 

ich internować w obozie koncentra- 

cyjnym. Skoro tego nie uważano za 
siosowne zrobić, no to w ogóle nie by 

ło czego się lękać. 

Gorzej jest jeszcze ze sprawami, 

których nie wolno ujawniać ze wzglę 

du na dobro śledztwa. Otaczanie zbyt 

wielką tajemnicą jakiejś afery pana- 

slarościńskiej, czy innego „dygnita- 
rza* prowincjonalnego robi jak naj 

gorsze wrążenie. Zaraz ludzie zaczy- 

rają węszyć tu jakieś względy ubocz 

ne, chęć zatuszowania skandalu i ob 

ronienia „swoich łudzi”*. Taka prze- 

sdna ostrożność podważa wiarę w 

tczciwość władz. Cicho sza! Jeden 

drugiemu szepce coś na ucho, no i   

  

szepce napewno gorsze rzeczy niż to 

cc prasa by napisała. 

Dziś w kronice wołożyńskiej na 

przykład zamieszczamy skromniutką 

wiadomość, że do Wołożyna przycho 

dzi nowy starosta. A co stało się ze 

starym? Pojechał na urlop i nie wró 

cił. Takie tłumaczenie byłoby wystar 

czające, gdybyśmy w ogóle wiedzieli 

ccškolwiek o aferze wołożyńskiej. 

Tymczasem żadnego komunikatu do 

prasy nie dano. Nic nie wiadomo, nic 

pisać nie można, mimo, że zrobiono 

w Wołożyńskim generalną czystkę 

ed góry aż do dołu. Nie z powodu о- 

pieszałości w służbie, o nie. Ludzie so 

bie po cichu na ucho wymieniają róż 

ne cyfry i cyfry te łączą z nazwiska- 

mi. Szereg osób siedziało pod klu- 

czem, starosta „wyleciał* ale mimo, 

że mija już chyba z pół roku, co się 

tem stało właściwie nie wiadomo. By 

wają i odwrotne sytuacje, jak w 

Stołpcach, gdzie opisać wszystkiego, 

co mówi plotka nie sposób, bo wstyd, 

a mimo to życie sobie biegnie po daw 

nemu, jak gdyby nigdy nie, no ale to 

są wyjątki. 

Podsumuwując rozważania docho 

dzimy do wniosku, że jeżeli nawet pra 

sa nie jest czasem w porządku, jeżeli 

dla utrzymania jej w granicach nie 

szkodliwości dła interesu publiczne 

go wymaga obejścia obowiązujących 

przepisów prasowych, to i w takim 

wypadku wartoby zbadać, jakie są 

przyczyny jej niepowściągniętego plot 

karstwa, czy nie zawiniła tu nieodpo 

wiednia pedagogika władz. 

Piotr Lemiesz. 

  

Wieczny znicz przy sarkofagu 
hetmana Czarnieckiego 

CZARNCA (Pat). Wczoraj w godzi 
nach rannych odbyła się w Czarncy, 
miejscu rodzinnym Stefana Czarniec- 
kiego podniosła uroczystość złożenia 
szczątków hetmana Czarneckiego do 
grobowca w nowym pięknym sarkofa 
gu, ufundowanym przez społeczeńst- 
wo. 

Sarkofag wykonany został z czer 
wonego piaskowca, wydobytego z ko 
palni w Szydłowcu, województwa kie 
leckiego. Na sarkofagu znajduje się 

Walki pod Szamąhajesrn 

  Czolg japoński forsuje podczas walki pod Szanghajem.   

płaskorzeźba z bronzu, wykonana 
przez artystkę Zofię Trzcińską - Ka- 
mińską, przedstawiająca hetmana 
Czarnieckiego na koniu z buławą w 
reku. Tło postaci hetmana stanowi 
płynący na morzu okręt. U góry herb 
Gzarnieckich. 

W uroczystościach wziął udział 
Marszałek Śmigły - Rydz oraz delega 
cje licznych organizacyj b. wojsko- 
wych, organizacyj i stowarzyszeń spo 
łecznych, młodzieży szkolnej i tłumy 
ludności oraz wieśniaków Przybyły 
również delegacje kilku pułków. 

O godz. 8 rano przybywa do koś- 
cioła sztafeta z Częstochowy, zorgani 
zowana przez Towarzystwo Kultury i 
Oświaty Robotniczej „Pochodnia*. 
Sztafeta biegnąc przez całą noc z Czę 
stochowy do Czarncy, przyniosła 0- 
gień zapalony przez o. o. Paulinów 
przed cudownym obrazem N. M. B. 
Częstowskiej, Ogień po zapaleniu w 
klasztorze został przez sztafetę zanie 
siony przed pomnik Kordeckiego, a 
potem przed pomnik Marszałka Józe 
fa Piłsudskiego. 

Prezes towarzystwa „Pochodnia'* 
inż. Głuszczak zapalił od ognia sztą 
fety znicz, który będzie się tlił po 
wieczne czasy u stóp sarkofagu Czar 
nieckiego. 

Przed przybyciem P. Marszałka, 
przed otwartym grobowcem stanęły 
dwa poczty sztandarowe: pułku strzel 
ców konnych im. Czarnieckiego i 
częstochowskiego pułku piechoty. 
Trumnę przeniosło do sarkofagu 6 
dowódców pułków. 

Po uroczystościach w  Czarncy 
Marszałek Śmigły - Rydz odjechał sa 
miochodem do Kielc, miasta historycz 
nie związanego z epopeą legionową 
w, walce o niepodłegłość Polski. 

W Kielcach Marszałek Śmigły - 
„Rydz wziął udział w uroczystości wrę   

czenia miejscowemu pułkowi artyle- 
rii konnej sztandaru ufundowanego 
przez społeczeństwo Kielc. Marszałek 
Śmigły - Rydz przekazując sztandar 
pułkowi na ręce płk. Bigi, powiedział: 

„Wręczając panu sztandar, przęz 
naczony dla pułku, życzę pułkowi, a 
by ten sztandar prowadził go zawsze 
drogą obowiązku i honoru  żołnier- 
skiego, drogą, wiodącą do žolniei- 
skiej sławy”, 

KIELCE (Pat). Po uroczystościach 
na placu Wolności P. Marszałek Śmię' 
ły - Rydz odjechał w otoczeniu świty 
do gmachu urzędu wojewódzkiego. 
Jest to dawny pałac biskupów kra- 
kowskich, którzy mieli tu niegdyś swą 
letnią rezydencję. W salach tego gma 
chu mieściła się pierwsza kwatera 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, jako 
komendanta legionów. Marszałek 
Śmigły - Rydz zwiedził salę zabytko 
wą w skrzydłach tego gmachu, gdzie 
prowadzone są prace wstępne przy 
urządzaniu muzeum legionów. Z 
gmachu wojewódzkiego P. Marszałek 
udał się przed gmach wychowania fi 
zycznego i przysposobienia wojsko- 
wego im. Marszałka Piłsudskiego, 
gdzie przyjął w otoczeniu generaliąji 
i przedstawicieli władz defiladę od- 
działów wojskowych i przysposobie- 
nia wojskowego. 

Miedziński na czele 
organu OZN 

W Warszawie w związku z zapo- 
wiedzią rychłego ukazania się pisma 
codziennego, które by było oficjalnym 
organem Obozu Zjednoczenia Narodo 
wego, krąży pogłoska, że redaktorem 
naczelnym nowego dziennika Obozu 
będzie p. poseł Bogusiaw Miedziński, 
redaktor „Gazety Polskiej".



  

    

LONDYN (Pat). Posiedzenie pod- 
komitetu nieinterwencji, poświęcone 

sprawie wycofania ochotników z Hi 

szpanii, rozpoczęło się o godz. 11-tej 
pod przewodnictwem lorda Plymout 

ha. Pierwszy zabrał głos ambasador 

francuski Corbin, który w imieniu 
rządu francuskiego zwrócił się do ko 

mitetu o uchwalenie następujących 

punktów: 
1) wycofanie ochotników cudzo- 

ziemskich służących w Hiszpanii; 
2) gdy ty!ko komisje międzynaro 

dowe, których zadaniem będzie orga 

nizacja kontroli nad wycofaniem о- 
chotników stwierdzą, że sprawa ta 
posuwa się naprzód, obie strony wal 

czące w Hiszpanii zostaną upoważ- 

nione do korzystania, zgodnie z zale 

ceniami planu brytyjskiego, z pew- 

nych praw, jakie praktyka międzyna 
rodowa przyznaje stronom  walczą- 

cym; 
3) jeż teraz, aby podkreślić osta- 

teczny charakter porozumienia, za- 

wartego na wymienionych wyżej za- 

sadach, rządy reprezentowane w ka 

miteeie postanowia użyć całego swe 

go wpływu — ezy to w Walenejł, czy 

łeż w Salamance, aby w pewnym bli 

skim terminie cześć ochotników w o 

bu armiach została wycofana przy 

wzięciu pod uwagę proporcji, istnie 

jacej między efektywami cudzoziem- 

skimi, walczącymi po jednej i dru- 

giej stronie, 
°° 4) rządy reprezentowane w komi 

tecie zobowiazuią się ponownie w spo 

sób najbardziej formalny do nie 

zezwalania, nieułatwiania a tym bar 

dziej nieprowokowania odtąd žad- 

nych nowych wysyłek ochetników i 

materiału lotniczego; 

5) wzmocniony system kontroli zo 

stanie wprowadzony w życie, gdy tyl 

ko zostaną dokonane niezbędne po- 

prawki w zwiazku z którymi rząd 

francuski zwraca się do komitetu o 

wzięcie pod uwagę konieczności osiąg 

nięcia szybkich rezultatów i określe- 

nia już teraz terminu, w którym rzą 

dy reprezentowane w komitecie win 

ny wypowiedzieć się już teraz e0 do 

przedstawionych wyżej pronozycyj. 

Muszę zaznaczyć w sposóh najbar 

EET 

Rosja podminowana 

orąanizacjami kontrrewolucyjnymi 

MOSKWA (Pat). Na odbywającym 
się obecnie 4-tym wszechbiałoruskim 
zjeździe ossoawiachimu stwierdzono, 
że wśród delegatów zjazdu znajdują 

się „wrogowie ludu". Kilkunastu dele 

gatów pozbawiono mandatów. Prze- 
wodniczącemu centralnej rady 0Sso 

awiachimu Białorusi Korczaginowi, 
jako „wrogowi ludu* odebrano man 

dat i wykluczono go z prezydium zjaz 

du. 
Dziennik „Sawietskaja Bielarussija“ 

pisze, že prace zjazdu mają przebieg 

dość ożywiony i że delegaci w prze 

mówieniach swoich ujawniają poważ 
ne niedociągnięcia w pracy ossowia- 
chimu. 

MOSKWA (Pat). Bieżąca kronika 
procesów i wyroków śmierci według 
wiadomości dochodzących do kores 
pondentów zagranicznych  przedsta- 
wia się następująco: 

Specjalne kolegium moskiewskie- 
go sądu obwodowego skazało 6-ciu 

członków kontrrewolucyjnej szkodni 

czej organizacji trockistowsko - bu- 

charinowskiej, działającej w sowcho 

zie Krasnaja Pojma, w rejonie łucho 
wickim na śmierć przez rozstrzelanie. 
Wśród skazanych znajduje się dyrek 
tor sowchozu Banafidin. Wyrok jest 
ostateczny i nie podlega apelacji. 

Piotrowi Byki 
   

Córki, Zięciowie i Wnukńi 

Wycofanie ochotników z Hiszpanii 
° ао całkowita swoboda działania 
kategoryczne ultimatum Framcji i Anglii 

dziej formalny — zakończył ambasa- | 
йог Corbin, že obeena sytuacja nie | 
może się przedłużać i jeśli po upły- 
wie określonego terminu porozumie 
nie co do tych propozycyj nie będzie 
mogło być osiągnięte, rząd iraneuski 
będzie czuł się upoważniony do odzy 
skania 

CAŁKOWITEJ SWOBODY DZIAŁA- 
NIA. 

Z kolei przemawiał lord Plymouth, 
który wyraził zadowolenie z propozy 
cyj przedłożonych komitetowi przea 
przedstawiciela Francji, które otrzy 
mują całkowite poparcie ze strony 

|rządu brytyjskiego. Podobnie jak 
amb. Corbin, lord Plymouth zastrzegł 
się że rząd W. Brytanii odzyska cal- 
kowitą swobadę działania o ile nie za 
stanie w najbliższym ezasie osiągnię 
te porozumienie co do przedłożonych | 
propozycy į. 

Z kołei zabrał głos przedstawiciel 
Włoch amb. Grandi, który stwierdził, 
že rząd faszystowski jest zawsze go | 
tów rozpatrzyć z całą dobrą wolą środ 
ki, mogące zapewnić skuteczność poli 
tyki nieinterwencji. 

  

  

Aresztowania 

JEROZOLIMA (Pat). Po ostatnich 
zamachach władze brytyjskie posta- 
nowiły przedłużyć stan wyjątkowy 
na czas nieograniczony. O godz. 18 
miasto zupełnie pustoszeje, na uli- 
each ruch zamiera całkowicie, wszyst 
kie kawiarnie i instytucje publiczne 
są zamknięte, wszelkie widowiska za- 
wieszono. Na ulicach i drogach krą- 
żą bez przerwy patrole. 

Policja dokonała licznych areszto 

wań w szczególności wśród najbliższe 

go otoczenia wielkiego muftiego. 
W Jaffie aresztowano 10 osób, po 

dejrzanych a udział w zamachach. 

BEYRQUTH (Pat). Wczoraj wieczo 
rem, jak donosi Agencja Havasa, pe-   wien statek żaglowy przybił do brze 

W Krasnojarsku sąd skazał trzy 
osoby na karę więzienia od półtora 
de pięciu lat za wykroczenia antyse- 
mickie, 

W obwodzie woroneskim rozpo- 

czął się proces kontrrewolucyjnej or 

ganizacji prawieov o-trockistowskiej, 

oskarżonej o działalność szkodniczą 

w dziedzinie hodowlanej. Chłopi na 

zorganizowanych doraźnie wiecach, 

uprzedzając wyrok sądu, domagają 

się kary śmierci dla wszystkieh pod 

sądnych. 

W rejonie gdowskim, obwodu 
ca Podolskiego zlikwidowano kilka 
kołchozów. Winni tej likwidacji, 
wśród których znajdują się sekretarz 

kemitetu partyjnego i przewodniczą 
cy rejonowego komitetu wykonawcze 

go, zostali pociągnięci do odpowie- 

dzialności sądowej. 

W rejonieg dowskim, obwodu 
pskowskiego, rozpoczął się proces 6 

owskiemu 
i okazali nam tyle serca i współczucia, tą drogą składamy wyrazy 

serdecznej wdzięczności 

  

' no przez ambasadora von Ribbentrop 

| euskich i aby udzieliły swym delega 

Wielki mufti zbiegł przebrany za beśdulna , 

chał w nieznanym kierunku. 

  członków kontrrewolucyjnej organi 
zacji szkodniczej, na czele której stał 
sekretarz rejonowego komitetu par- | 

tyjnego. Organizacja ta dążyła do roz : 

bicia kołchozu i wywołania niezado 

wolenia wśród chłopów z władzy so |   wieckiej, Wszyscy oskarżeni odpowia | 
dsją z artykułu 58 k. k. 

„KURJER WILEŃSKI” 17. X. 1937 r. 

Rząd faszystowski spodziewa się, 
te trudności, które uniemożliwiły 
przyjęcie planu brytyjskiego z dnia 
14 lipca będą niehawem usunięte. Co 
się tyczy Włoch, to przyjęły one z ca 
ła lojalnością ten plan, oparty na 
trzech zasadniczych punktach: 

KONTROLA, NEUTRALNOŚĆ I WY 
COFANIE OCHOTNIKÓW. 

: Argumenty wysuwane przez Gran 
diego popierane były następnie kolej 

pa i delegata portugalskiego dr. Mon 
teiro, 

Przewodniczący lord Plymouth wy 
sunął na zakończenie obrad propozy 
cję, aby rządy państw, reprezentowa 
nych w komitecie były poinformowa 
ne niezwłocznie © propozycjach fran 

tom niezbędnych instrukcyj, aby móc 
już na przyszłym posiedzeniu objąć 
dyskusję nad realizacją tych propo- 
zycyj. 

Na tym ebrady pedkamitetn niein 
terwencji zostały przerwane. Następ 
ne posiedzenie odbędzie się w przysz 
tv wtorek o godz. 16-ej. 

w Jerozolimie 

gów Libanu w pobliżu Nakura. Celni 
€y, którzy weszli na pokład statku, 
natrafili na pasażera przebranego za 
beduina, który oświadczył, iż jest 

wielkim muftim Jerozolimy. Po załat 
wieniu formalności pozwolono tajem 
niczemu pasażerowi udać się do Bey 
routh, gdzie spędził noc. 

Dzisiaj rano wielki multi wyje- 

Terroryści palili lotnisko 
w Lyddułe 

LONDYN. (Pat.] Lofnisko w Lyddzie 
w Palestynie, podpalone dzisiaj nad: ra- 

nem przez ferorystów arzbskich, spłonęło 

doszczętnie. Uratowaro jedynie hangary, 
w których znajdowało się kilka samolo- 

fów. Natomiast wszystkie zabudowania 

portu lotniczego spłonęły. Spaleniu uleg 

ły także biura rozmalłych linij utrzymują- 

cych komunikację lotniczą z Palestyną, w 

ich liczbie biura linii polskiej. Lydda oto- 

czona została wojskiem | od 6-ej rano 

dnia jutrzejszego zapowedziany został 

Oświadczenie 
Niżej podpisane wydawnictwa wileńskie wobec coraz częstszych Kon 

fiskat uznały za konieczne zwrócić się do Polskiego Związku Wydawców 

Dzienników i Czasopism, aby wszeząłstarania o zaniechanie stosowania wo 

bee prasy metod następujących: 

a) preweneyjnego powiadamiania dzienników przez przedstawicie- 

la I instancji, że w razie zamieszcze nia jakiegoś notorycznie znanego fak 

tu wydawnietwo ulegnie konfiskacie; 

b) zajmowania pisma bez piśmi evnego dokładnego wskazania eo mia 

nowicie jest zajęte; 

c) zajmowania pisma bez nada wania sprawie przewidzianego praw- 

nie biegu sądowego; 

d) konfiskowania pism bez żadnych podstaw prawnych, za artyku- 

ły, w których nie sposób dopatrzeć się jakichkolwick cech przestępstwa. 

Niżej podpisane wydawnietwa wileńskie proszą Związek Wydawców. 

0 wszczęcie odpowiedniej akcji zarówno wśród wydawnictw, jak i wo- 

bec władz. 
„Dziennik Wileński 

„Kurjer Powszechny* 

„Kurjer Wileński" 

„Slowo“ 

  

To nieprawda, że pieniądz jest tylko za morzem, 

2е trza jechać po szczęście okrętem w nieznane. 

Każdy tu w Wiinie szczęśliwym być może, 

skora sobie dobrze zapamięta, gdzie padają Loterii wygrane 

    
Pamiętajcie w kolekturze 

WILNO 

CIĄGNIENIE JUŻ 21-go b. m. 

ES 

WIELKA 44 

        

    

A 
MICKIEWICZA 10 

          

Kronika telegraficzna 
— Prezes Rady Ministrów gen. Siawoj- 

Składkowski przyjął w dn. 16 b. m. pod- 

sekretarza słanu w Min. Skarbu p. Ferdy- 

nanda Świłalskiego, a następnie delega- 

cję ludności z gminy Bąków pow. łowic- 

kiego, która zaprosiła p. premiera na po- 

święcenie domu Kasy gminnej we wsi 

Zduny w dn. 19 b. m. 

— Pan Prezydent Rzeczypospolitej 

przyjął w dniu wczorajszym p. Stanisława 

Michalskiego dyrektora Funduszu Kultu- 

ry, Narodowej. 

— Z lnicjatywy Polskiej Macierzy 

Szkolnej w Pińsku zorganizowano w r. b. 

nowe szkoły powszechne w 6 wioskach, 

w których dotychczas szkół jeszcze nie 

było. 

— Wczoraj rozpoczął się 2-dniowy 

Zjazd Związku Lekarzy Państwa Polskiego 

oraz młodych lekarzy. 

, Z tej okazji odbyło się w Collegium 

Medicum otwarcie wystawy środków far- 

maceułycznych i przyrządów lekarskich. 

O godz. 14-ej rozpoczną się w sali Śnia- 

deckich obrady konferencji młodych leka 

rzy. 
— Inauguracja Opery Warszawskiej 

w sezonie bieżącym odbędzie się 23 paź- 

dziernika b. r. premierą opery Feliksa 

Nowowiejskiego „Legenda Bałłyku” do 

libretła Walerii Szalay-Groele. Libretto 

opery czerpie moływy z legendy o pra 

słowiańskim mieście bałtyckim Wineta i   24-godzinny stan wyjątkowy. Dokonano 
około 60 aresztowań. 

symbolizuje zwycięstwo człowieka nad ży 

wiołem morskim. 

Roosevelt o wydarzeniach na Dalekim 

Wschodzie złoży oświadczenie 
w najbliższym czasie 

WASZYNGTON. (Pał.) W kołach zbił- 

żonych do Blałego Domu oczekują, iż 

Roosevelt w najbliższej przyszłości uczy- 

mocarstw w Brukseli nie będzie różniła 

się od polityki Stimsona w 1932 roku, w 

tzasle gdy Japończycy zajęli Mandźwiię. 

ni oświadczenia na temat wydarzeń na | Stany Zjedn. przyłączą się do wszysikicii 

Dalekim Wschodzie. 
W kołach tych przypuszczają, że po- 

lifyka Stanów Zjedn. na konferencji 9-ciu 

wystąpień mocarstw pod warunkiem, 12 

będą one przez wszystkie mocarstwa zgo 

dnie postanowione. 

Udaremniony napad tajemniczej grupy 
na wieś Wyżonki 

WARSZAWA (Pat). W dniu 16 b. | wyniku której zdołano ująć trzech 

m. na terenie pow. Wysoko-Mazowiee | uczestników napadu na policję. Fesz 

kiego nięznana bliżej grupa ludzi za | ta wykorzystawszy porę nocną i 0- 

mierzała dokonać napadu na wieś Wy | strzeliwując się uciekła. Pościg za re 

/ żonki Kościelne. Miejscowe Organy | sztą napastników trwa. Energiczne do 

| policji państwowej wpadłszy na trop , chodzenie przy udziale władz bezpie 

czeństwa i policji została zarządzo- 

ne. = 
bandy zamiar udaremniły, urządza- 

jąc w nocy z 15 na 16 bm. obławę, w     

— W Wilnie I okolicy pojawili się 

domokrążcy, proponujący otwieranie ksią 

żeczek premiowanych .P. K. O, 5-ej serii 

za ich pośrednictwem. 

W związku z powyższym P. K. O. wy- 

jaśnia, że książeczki premiowane 5 serii 

mogą być oiwierane jedynie za pośred- 

nictwem Centrali i oddziałów oraz wszyst 

kich urzędów pocztowych. 
— Został zlikwidowany strajk w „Wi- 

dzewskiej IManufakturze”. Robotnicy oku- 

pujący fabrykę opuścili budynki fabrycz 

ne. Delegaci robołników zgodzili się na 

kompromisowe propozycje dyrekcji fab- 

ryki. 
_— Cenzura Irlandzka zakazała rozpow 

szechniania na terenie wolnego państwa 

Irlandii książki Leona Bluma p. t. „Mał- 

żeństwo”, Książka ła wydana przez Leo 

na Bluma przed wieloma laty, ze względu 

na bardzo śmiałe ujęcie fego problemu 

wzbudziła w szeregu krajów liczne sprze- 

ciwy. 
— Przewódcy libijskich szczepów wy- 

słali do Mussoliniego depeszę, w której 

z okazji ostafnich zajść w Palestynie raz 

jeszcze wyrażają swą solidarność z pa- 
lestyńskimi Arabami. 

— Wbrew doniesieniom prasy lotnik 

amerykański Dahl, ujęty przez wojska 

gen. Franco, nie został zwolniony i od- 

siaduje nadal karę dożywotniego  wię- 

zienia. 
— Kilka słów i cyfr znamiennych dla 

metod i wyników reklamy w Stanach 

Zjedn. w r. 1935 — 1112 firm ogłoszenia 

wych wydało 405.880.000 dolarów na og 

łoszenia — z czego 18 proc. przypada 

na radio, 33 proc. pisma periodyczne, 

a 47 proc. dzienniki. 

— Przyjazd księstwa Windsor do Ame 

ryki jest dziś dla „łowarzystwa” amerykań 

skiego najważniejszym, najbardziej palą- 

cym, najbardziej ciekawym problemem 

dnia. Wszystkie „Socieły Ladies" łamią 

sobie głowy nad łym, czy będą miały 

zaszczył społkać się z byłym monarchą 

angielskim, a damy z jeszcze wyższych 

ster trapią się tylko tym, czy będą miały 

zaszczył przyjęć księstwa Windsor we włas 

nych salonach. 

OZN w Bydgoszczy 

BYDGOSZCZ. (Pat.) 15 b. m. odbyła 

się w Bydgoszczy zebranie organizacyjne 

oddziału miejskiego OZN. Zebranie, na 

które przybyło około 300 osób, zagaił 

prezes okręgowego ośrodka miejskiego 

OZN pos. Sioda. Obradom przewodniczył 

p. Typrowicz, kłóry na wsiępie udzielił 

głosu prof. Herbichowi, delegatowi: Zar 

rządu Głównego OZN w Wrszawie. 

Powołano Zarząd oddziału miejskiego, 

L
 

 



  

  
  
  

Czy Niemcy odzyskają kolonie ? 
ŻYWOTNA SPRAWA. 

Rewindykacja dawnych niemieckich 

GDYBY... 

Gdyby tego rodzaju dążenia zostały 
posiadłości kolonialnych jest dla Ill Rze- ; uwieńczone pomyślnym rezulłatem, była- 
szy, zwłaszcza w obecnych warunkach, 
kwiestią ogromnie żywotną i doniosłą. 

ne, na powsłające w związku z tym trud- 
ności przy realizacji planu czteroleiniego, 
aby zrozumieć, il» korzyści przyniosłoby 
Niemcom ponowne przyłączenie, chociaż 
części ich dawnych posiadłości kolonial- 
nych. * 

W SFERZE MARZEŃ. 

Jak dołąd, pomimo intensywnej pro- 
pagandy, prowadzonej zarówno we włas- 
nym kraju, jak i na forum międzynarodo- 
wym roszczenia kolonialne Ill Rzeszy po- 
zosławały wyłącznie w sferze marzeń i da 
lekie były od wejścia na drogę realizacji. 
Wszelkie czynione w tym kierunku usiło- 
wania rozbijały się o zdecydowany opór 

zwłaszcza zaś Anglii i Francji, które nie 
były skłonne do żadnych ustępstw i trak- 
łowały postulaty niemieckie jako całko- 
wicie niewykonalne. 

ZMIENIONA SYTUACJA. 

W fym słanie rzeczy przed trzema 
mniejwięcej tygodniami cały świat został 
najniespodziewaniej zaskoczony faktami, 

kłóre wprowadziły całkowicie nowe ele- 
menty do interesującego nas zagadnienia, 
zmieniając gruntownie dołychczasową sy- 

łuację, Wysoki komisarz Afryki Połudńfo- 
wej w Londynie, Te Water przedłożył 
wniosek za zaspokojeniem niemieckich 
pretensyj kolonialnych i doradził zwoła 
nie konferencji, która zajęłaby się jakimś 

kompromisowym załatwieniem sprawy. Z 
drugiej strony depesze i korespondencje 
z Transvaalu denoszą, że '' opinii miej 

scowej daje się zaobserwować coraz sil- 
niejszy prąd za retrocesją całości lub 

posiadłości na rzecz części dawnych 
Niemiec. 

Wielki Konkurs Letni Polskiego Radia 
byt najbardziej udaną tego rodzaju imprezą 
w Europie i to zarówno ze względu na wiel- 
ką liczbę osób, które w nim wzięły udział 
(nadesłano 146.709 odpowiedzi), jak i dzię- 
ki wysokiej wartości nagród. : * 

o ilości nadesłanych odpowiedzi świad- 
najlepiej, że gdyby ułożyć kartkę za kart- 
na ulicy Marszałkowskiej, możnaby po- 

kryć całą jej długość od Ogrodu Saskiego aż 
do Placu Unii Lubelskiei cz;li przestrzeń 2 
klm. Same kartki pocztowe, ułożone jedna 
na drugiej utworzyłyby kolumnę wysokości 
10 pęter. - 

Wyniki Sądu Konkursowego podane z0- 
steną do wiadomości zainteresowanych w 
specjalnej audycji radiowej, jaka nadana zo- 

    czy. 
k 

    

by to już druga po wojnie pokojowa re- 
S , wizja terytorialna traktatow — druga, po- 

Wystarczy zwrócić uwagę na brak surow- ; nieważ za pierwszą uznać możemy znie- 
ców, na kolosalne trudności aprowizacyj- ' sienie odrębności Sary. 

Fakł zmiany nastawienia w kwestii ko- 
lonialnej i szereg ostatnich maniwestacyj 
па rzecz Niemiec są rzeczą wysoce zasta- 
nawiającą. 

Z AFRYKI POŁUDNIOWEJ 

Jeżeli przyjrzyjmy się bliżej tej spra- 
wie, zauważymy, że wszystkie głosy za 
przyłączeniem kolonij do Niemiec wy- 
chodziły pośrednio lub bezpośrednio z 
Afryki Południowej. W kraju tym mamy 
dwie warstwy luc'ności: znaczna więk- 
szość krajowców, których znaczenie po- 
(Нусгпе zredukcwane jest właściwie do 

i tera, oraz o wiele mniejsza grupa euro- 

aństw w łej kwestii zainteresowan ch, : I y 

  
stanie w niedzielę dnia 17 października CJ 
godz. 16,05. 

  

ejczyków. W grupie tej nie przeważają 

bynajmniej, jakby się to mogło na pozór 
wydawać, Anglicy. Commonwealth oł 
South Africa składa się z 4-ch państw 
stowarzyszonych. Dwa z nich, Cape Town 
i Nafal, fo dawne posiadłości holender- 

skie z XVIII wieku, podbiłe w początku 
XIX w. przez Wielką Brytanię. Dwa na 
słępne, Orania i Transvaal, są dawne nie 

zależne państwa, podbiłe w początkach 
XX stulecia. Ludność ich składa się ze 

      

Stalin, Woroszyłow, 
„Mołotow, Krupskaja... 

Kandydatury Dymitrowa nie wysunięto 
Podczas odbytych w ostatnich dniach | 

| archangielskim, gdzie znajduje się osła- obrad Cenfralnego Komitetu Wszech- 
związkowej Partii Komunistycznej, ustalo- 
ne zostały pierwsze kandydafury wybit- 
nych członków rządu sowieckiego i partil 
w wyborach, które, jak pisaliśmy odbędą 
się w dniu 12 grudnia. W 13-fu okręgach 
wyborczych Moskwy mają być wystawio- 
ne kandydafury wyblinieiszych członków 

-mi i ideowymi 

    

Politbiura ze Stalinem, Mołotewem I Ka- 
linem na czele. Również wdowa po Leni- 
nie, Krupskaja ma kandydować w jednym ' 
z moskiewskich ckręgów wyborczych. 
Wszyscy czterej marszałkowie sowieccy 
wciągnięci zostali na listy kandydatów. 
Interesujacym jest, że podczas gdy kan- 
dydatura marszałka Woroszyłowa ma być 
wysławiona w Moskwie, inni marszałko- 
wie kandydować mają w okręgach pro- 
wincionalnych, a mianowicie marszałek 
Bliicher w okręgu chabarowskim, marsza- 
łek Budienny w okręgu kozaków doń- 
skich, marszałek Jegorow na Ukrainie 

prawobrzeżnej w Żytomierzu. Kandyda- 
fura komisarza spraw zagranicznych Liiwi- 

nowa, według pogłosek, miała wywołać 
poważne zastrzeżenia wśród członków 
centralnego komiłełu parlii, została jed- 
nak uchwałona ze względu na opinię ża- 
granicy. Litwinow ma kandydować w ied- 

nym z okręgów republiki blałoruskiej. 
Generalny komisarz bezpieczeństwa Je- 

żłow, wybrany osłafnio na kandydafa do 
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„DWOREK KRESOWY" 
ul. Sniadeckich 1 Е 

kćwamrieć rewelesrssów, 

„KURIER WILEŃSKI" 17. X. 1937 r. 

tniemczonych Holendrów, wśród ktė- 
rych sympafie germańskie były zawsze 
bardzo silne. SE 

AGITACJA. 
Niemcy, jak należy sądzić, zdawały 

sobie z tego sprawę, i widząc bezsku- 
łeczność swego kołatania do państw euro 
pejskich, postanowiły zabrać się do dzie- 
ia z innej strony: rozpoczęły zdobywać 
wpływy i agiłować na terenie swych 
ewenłualnych przyszłych posiadłości. 

Powodzenie tego rodzaju agitacji tłu- 
maczy się poza tym pewnymi społeczny- 

założeniami hitleryzmu. 
Nie powinniśmy zapominać, że ruch na- 

todowo-socjalisłyczny zasadniczo prze- 

kształcił pojęcie państwa, opierając je na 
podsławach rasowych i  narodowošcio- 
wych. W państwach  faszysłowskich, a 
zwłaszcza w Niemczech, punktem ciężko” 
ści sysłemu jest nie państwo, lecz „Volk' 

— naród, któremu wszysłko jest podpo- 
rządkowane. Z drugiej strony należy 
zwrócić uwagę na niebywały wprost w 
ostatnich czasach wzrost tendencyj sepa 
ratystyczno-nacjonalistycznych wśród lud- 
ności krajowej wszystkich kolonij. Holen 
derska ludność Afryki Południowej w re- 
żymie hiłlerowskim widzi  skułeczne 
wzmocnienie nacjonalizmów tubylczych, 
i co za tym idzie, wzrost swych zachwia- 

nych wpływów i umocnienie swego sła- 
nowiska. 

Politbiura będzie kandydował w okręgu 

wiona katorga sowiecka na wyspach So- 
łowieckich. Jak wiadomo, w sołowieckich 
obozach koncentracyjnych znajduje się 
przeszło 100.000 skazańców oraz zesła- 
nych na mocy zarządzeń władz admini- 
stracyjnych. Ostainio kaiorga zesłańców 
nie jest pozbawiona praw wyborczych I 
według wyjaśnień prasy sowieckiej ma 
prawo do głosowania. 

Wysunięta w czasie obrad kandyda- 
tura sekretarza generalnego Kominternu, 
Dymitrowa, który po przyjeździe do ZSSR 
w 4934 r. przyjął obywatelstwo sowiec- 
kie, ze względów taktycznych została na 
razie cofnięta na skutek zastrzeżeń komi- 

aw zagranicznych. 
EITI DRT ITALY SANT      
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jazzowa muzyka taneczna w powiększonym zespole. 
  

„ROCcznik Wołyński" 
Przed kilku tygodniami, w jesieni | czysto wojskowy kampanii poprzedza 

1937 r., wyszły z druku dwa kolejne | zarys stosunków 
tomy „Rocznika Wołyńskiego (Tom 
Vi VI za lata 1936 i 1987), zawarte 
w jednej obszernej książce o 537 str. 
druku. 

„Rocznik Wołyński* posiada już 
swĄ zasłużoną i ustaloną opinię w ko- 
łach czytelników, interesujących się 
poważnie przeszłością i teraźniejszoś- 
cią ziem kresowych. Wydawany jest 
w Równem, staraniem Zarządu Wo- 
łyńskiego Okręgu Związku Nauczy- 
cielstwa Polskiego pod redakcją b. 
prezesa Wołyńskiego Okręgu tego 
Związku p. Jakuba Hoffmana, obec- 
nego posła na Sejm Rzplitej. 

Połączone tomy: V i VI „Rocznika 
Wołyńskiego* otwiera 3-arkuszowa 
tozprawa Bronisława Pawłowskiego 
o wojnie polsko-rosyjskiej z r. 1792, 
której areną były głównie ziemie wo- 
jewództwa Wołyńskiego. Jest to pra- 
ca źródłowa 0 wykładzie zwartym 
I jasnym, a ocenie bezstronnej i spo- 
kojnej omawianych wypadków. Opis 

  

*) Wydany staraniem Zarządu Wołyńskie- 
go Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskie- 
3 Tom V i VI za lata 1936 i 1937. Równe, 

7 T. 

politycznych zew- 
nętrznych i wewnętrznych ówczes- 
nych Rzplitej. Stanowisko króla Sta- 

, nisława Augusta, ks. Józefa, Kościusz 

  

ki i innych osób pierwszoplanowych 
ówczesnej chwili znajduje tam cieka- 
we oświetlenie narówni z postawą tak 
mało niesteły heroiczną większoś- 
ci wołyńskiego społeczeństwa. Opra- 
cowanie nakreślone jest z poczuciem 
realizmu. Autor starał się wyraźnie 
unikać tendencyjności we wnioskach. 

Następnie czytamy przeszło 3-ar- 
kuszową rozprawę prof. Kazimierza 
Chodynickiego p. t. „Z dziejów prawo 
sławia na Wołyniu: 992—1596*. Au- 
lor, który od dłuższego już czasu po- 
święcił się studiom nad dziejami koś- 
cioła wschodniego w Polsce, ogłosił 
jak wiadomo, monumentalną pracę z 
tej dziedziny i jest chyba współcześ- 
nie najlepszym znawcą w Polsce te- 
go tematu. Opracowanie, o którym 
mowa, stanowi pierwszą część mono- 
grafii o prawosławiu na terenie Wo- 
łynia, której następne dziaży ukażą 
się w dalszych tomach „Rocznika Wo 

  

'łyńskiego”. Daje ono w streszczeniu   

  

  

go zaczątków do czasów Unii Brzes- | 
kiej. Szerzej omówione są stosunki 
wyznaniowe Wołynia, począwszy od 
wieku XV-go. Najwięcej miejsca po- 
święca autor stuleciu XIV-mu _szki- 
cując wałkę prawosławia wołyńskie- 
go z ideą unii pod przewodem potęż- 
nego obrońcy Kościoła Wschodniego 
w tej dzielnicy ks. Konstantego Wa- 
syla Ostrogskiego, wojewody kijow- 
skiego. Dzięki niemu szlachta praw: 
sławna Wołynia szła na czele woj 
wództw ręyskich w obronie kościoła 
Wschodniego. Studium to zawiera nie 
zmiernie interesującą kartę z dziejów 
kultury Wołynia, tak mało, niestety, 
znaną. 

Z kolei każdy historyk gospodar- 
czy znajdzie w omawianej książce 
wartościowe materiały 0 stosunkach 
ekonomiczno-społecznych Wołynia, w 
postaci ogłoszonych wyników z „lust- 
racji dóbr b. Liceum Wołyńskiego w 
Krzemieńcu w 1818 i 1824 r.“ w opra 
cowaniu p. Marii Danilewiczowej. Bo- 
gaty materiał statystyczny został tu 
udostępniony dla nauki w pracowicie 
na przejrzyście zestawionych tablicach. 
Interesujące są tam również wzmian- 
ki o poczynaniach agrarnych ks. Ada 
ma Jerzego Czartoryskiego, w spra- 
wie czynszowania włościan oraz o za- 
mierzeniach utworzenia szkoły rolni- 

    

Ciągnienie I-ej klasy 
  

21-go czwartek 
  

23-g0 sobota 
    

  

  22-go piątek   
  

25-go poniedziałek     
    

  

  
26-go wtorek 

  
  

Kto nie zaopatrzył się dotychczas w szczęśliwy los 
niezmiennie szczęśliwej 

„NADZIEJA” 
Lwów, Legionów 11 i Warszawa, Marszałkowska 117 | 

winien to uczynić niezwłocznie, by zapewnić sobie udział w grze | 

Główna wycrana 1.000.006 Złotych 

l-ej klasy z 

Nadziela nigdy 

MGKEDEREEGZETE 

Kolektury 

nie zawodzi! 

  

  

NA WIDOWNI 
POSIEDZENIE 

KLUBU DEMOKRATYCZNEGO. 

W tych dniach odbyć się ma posiedzenie 
niedawno zorganizowanego klubu demokra- 
tycznego w związku z oświadczeniem wice- 
marszałka Sejmu Kwaśniewskiego i senato- 

ra Bobrowskieg ; którzy iak wiadomo zgło- 
sili akces do O. Z. N. 

    

CZŁONKOWIE ZAWIESZONEGO 
ZARZĄDU GŁÓWNEGO Z. N. P. 
Członkowie zawieszonego zarządu głów- 

nego Zw. Naucz. Polsk., którzy uprzednio pa 
siadali płatne urlopy, zostali obecnie powoła- 
ni do pracy zawodowej, przeważnie w War- 
szawie. Niektórzy z nich, ja np. p. Pawłow- 
ski zosłali przeniesieni do Lublina. 

RADA NACZELNA P. P. 5. 
Dnia 13 i 14 listopada odbędzie sie w War 

szawie posiedzenie Rady Naczelnej Partii So- 
cjalistycznej. Porządek dzienny zapowiada 

referaty: polityczny i organizacyjny. Rada 
Naczelna omawiać ma stosunek P. P. S. do 
innych stronnictw politycznych. 

ZWIĄZEK GMIN ROZRASTA SIĘ. 

Związek Gmin Wiejskich prowadzi obec- 
nie szeroko zakrojoną akcję organizacyjną w 
terenie. Na ostatnim posiedzeniu Zarządu 
Gmin Wiejskich przvietych zostało w poczet 
członków Zw. Gm. W 34 gminy, zaś wpły- | 
wy ze składek członkowskich do Zw. Gm. W. 
w miesiącu wrześniu wzrosły (w porównaniu 
z tym miesiącem 1935 r.) trzykrotnie. 

ROZŁAM W ZZZ2 W LUBLINIE. 
Z lubelskiego oddział1 ZZZ wycofał się 

dotychczasowy prezes rady tej organizacji 
mgr. Aleksander Czapski. W liście do władz 
naczelnych mgr. Czapski jako powód swej 
rezygnacji ze stanowiska prezesa ZZZ i wy: 

cofania się z jej szeregów podał akcję nieod- 
powiedzialnych jednostek, które tę organiza- 
cję spycha na manowce. 

NA ROZKAZ DMOWSKIEGO. 
Toczące się od kilku dni ożywione nara- 

dy przywódców Stronnictwa Narodowego 
nad kandydaturą prezesa lu głównega 
nie dały jeszcze ustalonego wyniku, jakkol- 
wiek uchodzi za pewne, że 'ronniciwo ule- 
gnie autorytetowi Romana Dme vskiego i na 
posiedzeniu Rady Naczelnej wybrany będzie 
prezesem Tadeusz Bielecki. 

    

    

NIE MOGA WYBRAĆ WICEPREZY- 
DENTA W ŁUCKU. 

Wobec braku odpowiedniego kandydata, 
Rada Miejska w Łucku postanowiła wybie- 
rać wiceprezydenta na do'vchezasowych 2-ch 
posiedzeniach. Postanowiono natomiast roz- 
pisać konkurs na obsadzenie wymienionego 
stanowiska z terminem składania ofert do 
dnia 5 listopada rb. Rada Miejska spodziewa 
się tą drogą uzyskać wykwalifikowaną siłę 
na stanowisko zawodowego wiceprezydenta 

Następnie idą „Miscellanea*. Mie- | 
szczą one na pierwszym / miejscu 
„Odezwy z roku 1831' podane przez 
p. Stefana Przewalskiego, który wy- 
dostał z archiwum klasztoru na Biela 
nach (pod Warszawą) nieznane współ 
czesności, arcyciekawe dwa teksty 
odezw ogłoszonych „do Rosjan* i do 
„Żołnierzy rosyjskich w kwietniu 
1831 przez gen. Dwernickiego podczas 
jego wyprawy wołyńskiej. Zamiesz- 

czone są w brzmieniu oryginalnym 

(rosyjskim). Ciekawą jest również 
odezwa Rządu Narodowego z podpi- 

sem księcia A. Czartoryskiego, dato- 

wana w Warszawie 13 maja 1831 r. 

do „Obywateli Litwy, Wołynia, Podo- 
la, Ukrainy", której zadaniem było 
targnąć za trzewia sumienie narodo- 
we naszych ziomków tych prowincyj 
$ do czynu zbrojnego pobudzić. 

Swoistą wartość historyczną (— a 
i urok też) posiadają następnie 
ogłoszone „Wspomnienia* o życiu 
młodzieży polskiej w szkołach w Rów 
nem. Pierwszą garść tych „Wspom- 
nień”, częściowo już pośrednich, prze 
kazanych przez starsze pokolenie, po- 
daje Mieczysław Szezepkowski. Doty- 
czą one okresu powstania 1863 r. i do 
by popowstańczej. 

Inną kartkę z przeszłości polonii 
równieńskiej stanowią notatki z lat     dzieje prawosławia na Wołyniu od je- | czej na Wołyniu w Sapanowie.   1890—1900 skreślone przez B. Mar- 

NOWY WICEPREZYDENT ŁODZI 

Długoletni naczelnik wydziału samorzą- 
dowego w Urzędzie Woj. w Łucku p. Ro- 
man Grochowski, ustępuje z zajmowanego 
stanowiska, przechodząc do samorządu w 
Łodzi w charakterze wiceprezydenta miasta 
P. Grochowski brał żywy udział w życiu spo- 
łecznym Łucka, piastując sodność prezesa 

lub członka zarządu w Zw. Legionistów, Fe- 
deracji itp. Najbardziej wydatnie pracował 
nad krzewieniem kultury teatralnej na Wo- 
łyniu, organizując T. K. K. T., którego był 
długoletnim prezesem. 

ZW. DZIENNIKARZY WE LWOWIE 
I KRAKOWIE W SPRAWIE 

KONFISKAT. 

Śladem dziennikarzy wielkopolskich Syn- 
dykat Dziennikarzy Lwowskich omawiał na 
swym posiedzeniu sprawę l:onfiskat, stoso- 
wanych ostatnio wobec dzienników lwow: 
skich. 

Syndykat stwierdził w szczególności, ża 
władze łwowskie konfiskują dzienniki za wia 
domości, które swobodnie są drukowane I 
rozpowszechniane przez całą prasę polską 
Wobec tego Syndykat postanowił zwrócić się 
do Związku Dziennikarzy R. P. celem przed- 
stawienia tego stanu rzeczy czynnikom cen- 
tralnym. 

+ в 

Dnia 14 bm. odbyło się nadzwyczajne po- 
siedzenie Wydziału Syndykatu Dziennikarzy 
Krakowskich przy współudziałe przedstawi: 

cieli pism krakowskich, na którym uchwalo- 

no przez aklamację rezolucję, protestującą 

przeciwko niesłusznym konfiskatom  praso- 

wym, stosowanym przez organa administra- 
cyjne. 

DOBOSZYŃSKI PISZE W WIĘZIE- 
NIU DZIEŁO NAUKOWE. 

Przebywający w więzieniu Św. Michała 

Inż Adam Doboszyński poświęca się specjal- 

nie studiom socjologicznym i politycznym 

Inż. Doboszyński opracowuje w celi wię: 

ziennej dzieło, którego kilka rozdziałów już 

napisał. Tematem tego dzieła są zagadnienia 

społeczno - polityczne. 
Jak w swoim czasie donosiliśmy, proku 

rator wniósł apelację w sprawie wyroku na 

43 oskarżonych. 

POKOJE 
TANIE. CZYSTE i CICHE 

W HOTELU ROYAL 
   
       Warszawa Chmietna 31 

Dla pp. czytelników „Kurjera Wileūsk,* 
A 15% rabatu 

Ч 

kiewicza Dotyczą one warunków żya 
cia uczniów-Polaków ówczesnej Szko- 
ły Realnej w Równem. 

я о* * 

Kamieniem węgielnym omawia- 
nych tomów łącznych (5-go i 6-g0) 
„Rocznika Wołyńskiego stanowi nie- 
wątpliwie obszerną, gdyż 215 stron 
druku obejmująca monografia powia- 
lu Kowelskiego, zamieszczona pod ty- 
lułem „Studium powiatu Kowelskie- 
go, a opracowana przez geografa- 
przyrodnika Edwarda Ruhle'go. ,„Stu- 
dium'* posiada obszerne streszczenie 
w języku niemieckim, zamieszczone 

na końcu. Opracowanie to obrazuje 
duża ilość map, tablic i wykresów 

barwnych, jnie wykonanych, 
a wreszcie siąt zdjęć fotogra 
ficznych z omawianego terenu. Nie 
brak też i zestawienia liieratury zu- 
żytkowanej przez autora do studium 
nad Kowalszeżyzną w ilości poważnej 
132 pozycyj bibliografieznych. 

Tak pod względem metody, jak i 
wykonania — mamy przed sobą wza 
rową pracę monograficzną, poświęco- 
ną obszarowi, stanowiącemu okoła 
Ч. са!ево województwa. Powiat Ko- 
welski bowiem, najrozleglejszy na Wo 
tyniu, mierzy 5682 km”; całe woje- 
wództwo — 35.750 km”. Autor, roz- 
porządzający gruntowną znajomością 
współczesnych metod badania w dzie- 

   



„KURIER WILEŃSKI" 17. X. 1937 r. 

Emigracja do Łotwy 
nie powinna być bierna 

Społeczeństwo nasze bardzo mało | na Wileńszczyźnie; b) komasację i u, Jest rzeczą znaną, że emigrację 
sezonową traktowaliśmy zawsze wię- 
cej jako problem społeczny niż go- 
spodarczy. Na emigranta patrzyliśmy 
jako na biedaka, którego okoliczności 
zmuszają do opuszczania stron ro- 
dzinnych. Staraliśmy się przeto za- 
bezpieczyć go choć w drobnej mie- 
rze przed krzywdą na obczyźnie. Nie 
traktowaliśmy emigracji nigdy jako 
przejawu naszej ekspansji narodowej, 
dlatego też była ona za granicą po- 
kazem naszej nędzy gospodarczej. 
Tymczasem ten punkt widzenia już 
da'vno został zarzucony przez inne 
państwa emigracyjne (Włochy, Niem- 
cy). Dowiodły one, że emigracja jest 
nie tylko problerrem społecznym, lecz 
również i gospodarczym. Chodzi tyl- 
ko o to, aby na emigranta patrzeć 
nie jako na jednostkę upośledzoną 
socjalnie, godną li tyl: o współczucia 
j litości, lecz jako na obywatela, któ- 
тедо zadaniem jest pomnożenie war- 
tości duchowych i materialnych na- 
rodu. 
EEST AST EEE SIS 
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Odbiorniki najwyższej 

znane z wyso- 
CZAPKI kich gatunków 

i oryginalnych fasonów    
dzinie geografii fizycznej zadał sobie 
niemały trud studiów na literaturą 
przedmiotu, jak również i co najwaž- 
niejsze — badań z avtopsji opisywa- 
nego terenu. W wyniku tej długiej 
ł żmudnej pracy zaznajamia czytel- 
nika z całokształtem pierwiastków 
fizjograficznych jak również i ludno- 
ściowych obranej przez siebie cząstki 
Wołynia. Bardzo udatnie wypadła i sa 
ma ekspozycja tematu. 

Nie jest mi znana monografia 
żadnego powiatu na terenie Rzplitej, 
która by porównać się dała pod wzglę 
dein gruntowności opracowania z o- 
mawianym studium p. Edwarda 
Riihle; autor, będąc jeszcze człowie- 
kiem młodym, wykazał tym niemniej 
jako naukowiec niemałą wytrawność 
w omawianej pracy. Autor w swym 
studium opisuje powiat Kowelski w 
części fizjograficznej „pod względem 
geologicznym, hydrograficznym i kli- 
matycznym; w części badań nad lud- 
nością i ekonomiką omawia: osad- 
nietwo (szeroko uwzględniając arey- 
ciekawy problem typów osiedli), gę- 
stość i przyrost ludności, układ wyzna 
niowy i etniczny, sposób użytkowania 
ziemi przez ludność (podział powierz- 
chni na kultury) prze.nysł i rzemio- 
sło, wreszcie zagadnienia komunika- 
cyjne. 

W słowie wstępnym „od wydaw- 
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zwraca uwagi i nie okazuje prawie 
żadnego głębszego zainteresowania 

sezonową emigracją do Łotwy. Jeżeli 

zaś jest naczej, to interesuje się nią 

z punktu widzenia opieki społecznej 
(P.C.K., T-wo Opieki nad dziewczęta- 
mi it. p.) lecz nie interesów gospo- 
darczych. Tymczasem przybrała ona 
w ostatnich latach rozmiary, które 
nie pozwalają ją pod tym wzgledem 
ignorować. Wystarczy podać, że w ro- 
ku bieżącym wyjechało do Łotwy 
z jednego województwa wileńskiego 
ponad 20.000 emigrantów, i że ogól- 
na ilość naszych robotników rolnych 
w Łotwie w r. bież. siega cyfry 40 000 
osób t. zn. mniej więcej tyle samo 
ile było naszych robotników rolnych 
we Francji w roku największej naszej 
ekspansji emigracyjnej do tego kra- 
ju (1928 r.). Lecz nie o cyfry ilości 
emigrantów nam chodzi, lecz o ten 
fakt, że ludzie ci w czasie swego po- 
bytu w Łotwie, gromadzą jakie takie 
oszczędności i przywożą je ze sobą 
do kraiu. Pieniadze te są wydawane 
w znacznej części na cele konsum- 
cyjne np. na ubrania świąteczne, na 
zabawy i t. p. W takich warunkach, 
emigracja do Łotwy nie ma dla nas 
takiego znaczenia gospodarczego ja- 
kie mogłaby mieć w innym wypadku, 
gdyby oszczedności były zużywane 
na cele produktywne. 

Nie wdając się w szczegóły chciał- 
bym zwrócić uwagę na to, że emi- 
gracja do' Łotwy moałaby w pewnej 
mierze poprzeć: a) ruch straganiarski 

ВЙ Е д в ан Ё © 2 а В 
Žyjemy w epoce techniki, wynalazkėw. Sly 

szymy koncerty, które odbywają się na dru- 
gim końcu Świata, oblatujemy całą Europę 

samolotem w niewiele godzin, rozmawiamy 
przez telefon na duże odległości, a dzięki a- 
paratom telewizyjnym możemy widzieć twa 
rze naszych ukochanych osób, które miesz- 
kają np. w Chicago. 

Elektryczne odkurzacze, c szezędzające pra 
cę gospodyniom i służbie domowej, maszyny 
suszące włosy w ciągu niewielu minut, elek- 
tryczne maszynki do golenia, budziki, zapal- 
niczki wciąż ulepszane, wieczne pióra, 1aa- 
szyny do pisania i do liczenia, maszyny do pi- 
sania na odległość czyli t. zw. teleskryptory 
są wynalazkami ostatniej epoki. 

Z każdym dniem przybywa coś nowego. 
Polska ma także sporo wynalazków. Świad- 
czy o tym duży ruch w Biurze Patentowym. 
Wynalazki mnożą się w każdej dziedzinie 
A jednak wielu rzeczy jeszcze brak. Pewien 
doewcipniś powiedział kiedyś, że należałoby 
wynaleźć klamry, przytrzyn.ające automaty- 
cznie gościa, który najadłszy się i napiwszy 
w restauracji chciałby uciec, nie regulując ra- 
ckunku. Ot poprostu kelner, lub gospodarz 

  

! nacisnęliby guzik a gość znalazłby się w pu- 
łapce. Albo, nie chce ci niesolidny dłużnik 
zwrócić pożyczki. Poprostu silnym magnesem 
wyciągniesz mu banknoty z kieszeni. Dla 
alkoholików i nałogowych palaczy dobry 
byłby aparat, który by przy czwartym kieli 
szku lub dziesiątym papierosie krzyczałby 
„dość”. Ochroniłoby to nie jednego przed 
zatruciem nikotyną. czy spir; fusem. 

Leniwcom przydałyby się aparaty, które 

by wyrzucały ich rano z łóżka, myły i ubie- 

rały a ludziom roziargnionym przypominały 

gdzie zostawili parasol, portfel i okularv. 

Jeszcze jeden aparat należałoby wynaleźć. 

Aparat, który by przypominał przed każdym 

ciągnieniem Loierii Kłasowej: „czy masz już 

Niejeden „zapominalski* wykupiłby wten 

czas los w terminie i nie złościłby się potem 

że wygrał jego znajomy. 

ców" p. 
Jakub Hoffman oraz p. prezes Okrę- 
gu Wołyńskiego ZNP Bolesław Jan- 
kowski, oddając omawiane dwa tomy 
do użytku publicznego, zapowiadają 
w Ślad za monografią Kowelszczyzny 
publikowanie w „Roczniku* kolejno 
studiów nad innymi powiatami Wo- 
tynia. Wyrażają przy tym żal, że trud 

ności nie zezwoliły na uzupełnienie 
ogłoszonej obecnie monografii dzia- 

łem historycznym. 

Sądziłbym, że ten pozorny brak 

jest raczej zaletą danego opracowa- 

nia. Obszar powiatu bowiem z natury 
rzeczy jest za szczupły, by można się 
w nim było doszukać cech określonej 
Indywidualności, jako podmiotu dzie- 
jów. Przeto szczęśliwszą metodą by- 
łoby, jak sądzę, ogłaszanie i dalszych 
monografij powiatowych, w ich obec 
nym zakresie. 

Na końcu dopiero przyszłaby ko- 

lej na studium historyczne typu syn- 

etycznego, obejmujące całość woje- 
wództwa Wołyńskiego. W Polsce 
przedrozbiorowej (jak i obecnej) wo- 
jewództwa stanowiły składowe części 
tego rzędu, które odbijać już mogły, 
I odbijały istotnie, właściwości specy- 

ficzne życia regionów naszego państ- 

wa w barwnej gamie ich różnolitych 
znamion gospodarczych, etnicznych, 
fizjograficznych czy kulturalnych. 

  

rządzanie gospodarstw po komasacji” 
c) dokupno gruntów przez małorol- 
nych; d) różne inwestycje w gospo- 
darstwie. Chwila obecna szczególnie 
nadaje się do tego rodzaju poczynań. 
znajdujemy się bowiem w tej formie 
koniuktury, kiedy to ceny nie są 
jeszcze zbyt wysokie, łecz można spo- 
dziewać się że będą wyższe i że wo- 
bec tego wymienione inwestycje bę- 
dą się w przyszłości rentowały. 

Wobec stwierdzonego faktu wy- 
dawania oszczędności na cele nie- 
produktywne, a nawet marnotrawie- 

nia ich w sposób wyraźny, potrzebna 

jest akcja zmierzająca do propagan- 

dy i ułatwienia gospodarczego ich 
zużycia przez reemigrantów. Gdyby 
akcja ta postawiona została na od- 
powiednim poziomie (w oparciu prze- 
de wszystkim o czynnik społeczny) 
mogłaby się przyczynić do przekształ- 
cenia biernego dotychczas charakte- 
ru emigracji na aktywny, oczywiście 
w znaczeniu wpływu na życie spo- 
łeczno-gospodarcze wewnątrz naszego 
kraju. B. K. 

AT! 
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RYCZNI Im
 ODPUSZCZANE 

NIEBIESKIE GILLETTE 
Z WYKROJEM 

MAJĄ : 
© NIEZWYKŁY HART 
e SĄ NIEBYWALE OSTRE 
© TRWAJĄ DŁUŻEJ 
© GOLĄ NAJLEPIEJ 

GILLETTE z wykkojeM Pasują DO wszysrkicH apaRaTÓW GILLETTE 

DTS TATSIA ISTORIJA INTER RINKOS 

Akcja studentów - Żydów 
przeciw podziałowi ławek na wyższych 

uczelniach 
Strajk protestacyjny studentów 

Żydów w Warszawie trwa w dalszym 
ciągu, jak również okupacja Żydow- 
skiego Domu Akademickiego. 

Koło parlamentarzystów żydow- 
skich wysłało do strajkujących stu- 

dentów depeszę, wzywającą do wy- 
trwania. 

! Niektóre żydowskie organizacje 
zawodowe ogłosiły na nadchodzący 

| wtorek demonstracyjny 4-godzinny 

strajk robotników. 

Na wszystkich uczelniach wyż- 
szych wykłady i ćwiczenia odbywają 

* się w zupełnym spokoju. 

Zajścia na wyższych uczelniach we Lwowie 
Na uniwersytecie lwowskim oraz na 

politechnice lwowskiej i na Wyższej Szko 

le Handlu Zagranicznego doszło do zajść. 

Zajścia powstały na fle niezajmowania 

przez Żydów osobnych ławek. W czasie 

zajść na uniwersytecie pogotowie ralun- 

kowe opafrzyło 2 słudentów, zaś 2 zgło- 

sito się samych na pogołowie. Na po- 

litechnice również zostało poturbowanych 
2 studentów, których opalrzylo pogoto- 

wie ratunkowe. Zajścia wywołała na W. 
S. H. Z. grupa studentów, która wtargnę- 

ła do uczelni, w związku z czym rektor 
fej uczelni wydał nakaz ścisłego legiły- 
mowania wchodzących do uczelni. 

Hr. Wielopolska w Innym wiezieniu 
Hr. Okławę Wielopolską z Warszawy, 

która — jak wiadomo — zosłała przed 

paru tygodniami aresztowana w czasie 

przejazdu przez Niemcy do Paryża i któ- 

rą umieszczono w więzieniu w Moabit, 

przewieziono obecnie do więzienia 

Ploetzendorf w dzielnicy Charlottenburg. 

Do Warszawy przybyła z Paryża mat- 

ka uwięzionej w Berlinie hr. Wielopol- 

skiej, p. Kurzeniecka. Odwiedziła ona 

wczoraj adw. Beylina, który podjął się 

obrony hr. Wielopolskiej.   
Rozszerzenie strajku 

w przemyśle jedwabniczym w Łodzi 
Strajk w przemyśle jedwabnym. frwa- 

jący od dwóch dni, rozszerzył się. obej- 

mując ponad 4.500 robotników. Dotych- 

czas nie rozpoczęto żadnych rokowań w 

dHhieszkowsłet Wilno, Mickiewicza 1 

redaktor „Rocznika”, poseł | Elementy powyższe wytwarzały z ko- 

  

lei na obszarach wojew. specyficz- 
ne typy życia politycznego, czyniąc z 
tych jednostek odministracyjnych w 

konsekwencji również niewątpliwe in- 

dywidualności historyczne, _ jakkol- 

wiek podporządkowane nadrzędnej 

całości. 
Książkę zamyka wreszcie „Biblio- 

grafia Wołynia”, pióra redaktora wy- 

dawnictwa, posła Jakuba Hoffmana. : 

Pod skromną tą nazwą znajdujemy . 

właściwie nie bibliografię, lecz stresz- 
czone, gruntowne recenzje wydaw- 

nietw, dotyczących całkowicie, М 

częściowo Wołynia. Jest to wynik 

IŚcie benedyktyńskiej pracy. W omó 

wionej książce znajdujemy omówie- 

nia treści 247 pozycyj  bibliograficz- 
nych na 115 stronicach druku. Nu- 

meracja jest tu prowadzona po przez 

tomy wydawnictwa w sposób ciągły. 

W tomach omawianych  roztrząsane 

dzieła posiadają liczby porządkowe 
od 569 do 815 włącznie.„Zostały tutaj 

omówione wyqawnietwa, ukazujące 

się w różnych językach i różnych 

krajach. Nie trzeba chyba wyjaśniać 

jak duże znaczenie posiada ten doro- 

bek dla sprawy organizacji polskiej 

pracy naukowej nad zagadnieniami 
Ziem Wschodnich Rzplitej. 

Wilno, 16 października 1987 r.   Dr. Władysław Wielhorski. | 

celu likwidacji zafargu. 

Jednocześnie wybuchł strajk w prze- 

myśle fasiemkowym I sznurowadlarskim, 

obejmując 2.200 robofników. Oba te 

przemysły nie zostały objęte orzeczeniem 

dła przemysłu włókienniczego V sirajki 

prowadzone są pod hasłem umowy zbio- 

rowej, uwzględniającej podwyżkę piac 

od 10 do 25 proc. 

Dzięki staraniom ppłk. Michalskiego 
w dniu 15 bm. została otwarła 2-letnia 
szkoła koszykarska w Mołodecznie (He- 
lenów). Do szkoły tej zostało przyjętych 

: 24 uczniów z ukończoną szkołą powszech 
ną, z nich 12 pozosłaje na całkowiłym 
utrzymaniu na koszt fund. społ. pułku. 

  
    
    

    

    

    

        

Koncesjonowane pr: 

Koedukacyjne Ku 

qimnazjum nowego typu oraz 6 i S-ej 

sów czynny codziennie od godz. 

GŁÓWNA 
WYGRANA   11.600.000 

Klim $, Gorzuchowskiej 
Wilno, Zamkewa 9 

    

Drzewka owocowe 
doboru odmian Ziemi Wileńskiej 
krzewy owocowe I byliny 

lep sadown czy i opaski do walki 
ze szkodnikami w sadzie — poleca 

WILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY 

Syndykat Rolniczy 
Wilno. uł. Zawa!na 9, tel. 3-23 

EET 

w E 5 į E L najlepszy 
na tonnę i w koszach 

dostarczamy do mieszkań 
25 kg. wagi netto 1 zł. 
50- 20 k TP 

Ceny wrez z odnoszeniem do kuchni. 

    

Piłsudskiego 12, tel. 26-27 
      

[ 
Aš 

GRYPA.PRZEZIĘBIENIĘ 
| BÓLE GŁOWY 3 ZEBÓW 
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Teatr muzyczny „LUTNIA* 

DZIŚ dwa przedstawienia: 

o godz. 4-ei po poł. 

Wiedeńska krew 
operetka J. Straussa. Ceny zniżone 

o godz, 8.15 wiecz. 

Kwiat Hawalu 
operetka P. Abrahama 
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Szkoła koszykarska w Mołodecznie 
12 uczniów w tej szkole utrzymuje wojsko 

Jest to młodzież 3-ch wiosek: Michniewi- 

cze k/Zalesia, Bojary Tureckie k/Prud i Ple 

bania k/Kraśnego. W wioskach tych w 

przyszłości będzie propagowane chałup- 

nichwo koszykarskie ze względów na 

ubóstwo dobrej ziemi w okolicy, 
4 

zez Kuratorlum O. S. W. 

rsy Dokształcające 
im. Komisji Edukacji Narodowej 

Wilno, ul. Benedyktyńska 2, róg Wileńskiej 
Przyjmują zapisy na rok szkolny 1937—38. 

tem półroczny 1) do wszystkich klas gimnazjum nowego typu, 

gimnazjum dawnego typu (duża matura). Przygotowuje do egzaminu z 4-ch klas 

KURS OGÓLNOKSZTAŁCĄCY. Sys- 
2) do klasy B-ej 

klasy dawnego typu (mała | duża matura). 

Wydział Humanistyczny i Metematyczno-Przyrodniczy. — KURS ZAWODOWY. — 

STENOGRAFIA, — Nauka trwa 10 miesięcy. Przy kursach pomoce naukowe- 

pracownia fizyczno-chemiczna i przyrodnicza. Lekarz szkolny. Sekretariat Kur 

10—13 i 16—19 prócz niedziel i świąt, 

40 LOTERJA 
PAŃSTWOWA 

„SELESĘEAS |



  

„KURIER WILEŃSKI" 17. X. 1937 r. 

Sejm rolniczy Wołynia 
(Korespondencja własna) 

W dniu 10 października 1937 r. 
obradował w muracli Łucka prawdzi- 
wy sejm rolniczy Wołynia. Takie bo- 
wiem miano należy się słusznie zjaz 
dowi złożonemu z 1150 delegatów, 
którzy w dniu tym przybyli do stolicy 
województwa, przedstawiając z górą 
100-tysięczną rzeszę zorganizowanych 
rclników. Wysłały ich następujące 
zrzeszenia: Wojewódzkie Towarzyst- 
wo Qrganizacyj i Kółek Rolniczych 
Wojewódzka Organizacja Kół Gospo- 
dyń Wiejskich, Związek Spółdzielni 
Rolniczych i Zarobkowo - Gospodar 
czych na Wołyniu, Wołyński Związek 
spółdzielczy „Hurt* i Wołyński Zwią 
zek Młodzieży Wiejskiej. 

Organizatorem Zjazdu była Wo- 
łyńska Izba Rolnicza, jako patronka 
całości życia rolniczego wojewódz- 
twa. Przewodniczył Zjazdowi prez.s 
Izby, poseł Leon Suchorzewski. 

Zjazd otworzył Wojewoda Wołyń 
ski p. Henryk Józewski w obecności 
zastępcy pana Ministra Rolnictwa, 
dyrektora Departamentu, p. Rudnic- 
ksego. W obradach Zjazdu uczestni- 
czyła też polska i ukraińska reprezen 
tacja parlamentarna Wołynia w 050 
bach senatorów i posłów. 

Wszystkie, o których wyżej, gro- 
madzą w swych szeregach pospołu 
przedstawicieli obu pierwiastków et- 
nieznych wsi wołyńskiej: Polaków i 
Ukraińców. Delegaci zatem należeli 
dc obu narodowości, po połowie. 
Zjazd obradował w sali teatru miej- 

skiego. Wśród emblematów  rolni- 
czych wznosił się na podium piękny 
posąg Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Obszerna sała z trudnością pomieś- 
cić mogła przeszło tysiączny tłum de 
łegatów i gości. W obradach zabiera 
ło głos ponad 20 mówców z prowin- 
cji. Nastrój panował podniosły a nie 
zamącona atmosfera zgody i brater- 
stwa znalazła wyraz we wszystkich 
bez wyjątku przemówieniach. Rolni 
cy Wołynia wypowiadali się za budo 
waniem dalszej pomyślności wsi wo- 
syńskiej zgodną pracą wszystkich sy 

nów tej ziemi „i tych co chodzą do 

kościoła i tych — co do cerkwi". 

Nie od rzeczy będzie w tym miej 

scu rzucić snop światła na stosunki 
wyznaniowe i narodowościowe Woły 
nia. „Katolik jest w tej prowincji sy 
nonimem „Połaka*. Wobec rozlegają 

cych się często głosów o zagrożonej 

jakoby polskości Wołynia pożytecz- 

nie jest oddać głos statystyce. Spis 

ludności z roku 1921 wykazuje na 

Wołyniu 11,5 proc. rz.-katolików, zaś 

spis z roku 1931 — 15,7 proc. miesz- 

kańców tego wyznania. Wobec silne 

go bardzo przyrostu ludności na Wo 

łyniu w międzyczasie powyższych 

dwu spisów — katolicyzm, a więc i 

polskość, podniosła swój stan posia- 

dznia (liczby okrągłe) ze 190 tysięcy 

na 330 tysięcy głów. W ciągu dziesię- 

ciolecia wzmożenie katolicyzmu i pol 

skości wynosi zatem 57 proc. Powo- 
dów do obaw zatem z tej strony, jak 

widzimy, brak. 

Wojewoda Józewski, otwierając 
Zjazd podkreślił, że energiczna prze 
budowa ustroju rolnego w dziedzinie 
głównie komasacji, jak też i upełno- 

rolnienia, stwarza zdrowe podstawy 
agrarne pod wzmożenie wytwórczoś 

ei rolnej. Zniesiono już 2/3 istnieją- 
cych dotąd szachownic. Dla kraju o 
80 proc. ludności wiejskiej, jak Wo- 

koniak 

jarzębiak 

śliwowica 

Wszystkie wódki i likiery 

ZAMKOWE 
kilkadziesiąt rodzajów i gatunków) 
produkowane sq z najlepszych su- 
rowców, wedle recept, będących 
w posiadaniu od 120 lat istniejących 

ZAKŁADÓW ZAMKOWYCH. 

E 

dobre i zdrowe   
    

  
  

  

łyń — postęp kultury rolnej, to po- 
stęp kultury ogólnej. : 

Drugą pozycję stanowi właśnie o- 
wo wzmożenie wytwórczości rolni- 
czej a zatem i wzmożenie dobrobytu 
wsi. Z przemówienia pana Wojewo- 
dy jak też i z następnych referatów 
dowiadujemy się, że gdy pomiędzy 
1913 a 1936 rokiem wydajność 4 głów 
nych zbóż na ziemiach Polski wzros- 
ła o 7 ргос., to na Wołyniu o 85 ргос., 
zaś kartofli o blisko 200 proc. Dowia 
dujemy się dalej, że obszar Wołynia, 
posiadając 8,1 proc. ról naszego pań 
stwa, produkuje współcześnie (1936 
r.) 14,5 proc. pszenicy w Rzplitej, 70 
proc. chmielu, 27 proc. rzepaku i rze 
piku, po 25 proc. konopi i prosa, 16 
proc. koniczyny nasiennej i t. d. Wo 
jewództwo  wołyńskie przekształca 
się chyżo w ramach Rzplitej w okręg 
gospodarczy czynny, wywozowy, za 
opatrujący miasta zachodniej Polski 
i rejony deficytowe północnego wscho 
du w żywność a przemysł rolny pań 
stwa — w niezbędne surowce. 

Trzecią pozycją w osiągnięciach 
Wołynia, według wojewody Józew- 
skiego, jest poziom człowieka, jego 
praca jako producenta. Przed rokiem 
1914, w czasach niewoli rosyjskiej 
wieśniak był w swym akcie wytwór- 
czości opuszczony i osamotniony. 
Współcześnie fizjonomia Wołynia 
przedstawia obraz nie do poznania. 
Kiaj pokrywają sieci organizacyj, za 
pewniających trwały postęp kultural 
ny i gospodarczy Wołyniowi. I znów 
mała dygresja sprawozdawcza. Wy- 
kładnią do tego twierdzenia byłby 
fakt, że z górą 100 tysięcy osób zrze- 
szonych w 5-ciu organizacjach, któ- 
re Zjazd obesłały, łącznie z rodzinami 
reprezentuje około półmilionową ma 
se ludzką a zatem prawie 1/38 część 
ludności wieśniaczej Wołynia. To jest 
potęga. 

Następnie mówca stwierdza, że 
przytoczone wyżej postępy gospodar- 
cze są rezultatem solidarności i jed- 
ności wsi wołyńskiej. Świadomość 
jedności wsi zorganizowanej jest zwy 
cięstwem. „Nikt nam tej jedności ani 
z prawa ani z lewa nie może rozer- 
wać i ręka, czy polska, czy ukraińska, 
która by -po nią sięgnęła, będzie wy- 
klęta*. — Takim sformułowaniem 

zamknął p. wojewoda Józewski swe 

wywody. 

Następnie, po pięknym przemówie 

niu powitalnym przewodniczącego 
Zjazdu posła L. Suchorzewskiego, wy 
głoszone zostały referaty pp. prezesa 
Karlikowskiego i wiceprezesa K. Ba- 
nacha. Zawierały one pierwiastki za- 
równo ideowe, jaki i fachowo-rolni- 
cze programu dalszej organizacji i 
postępu wsi wołyńskiej. Pan Kazi-   

mierz Banach stwierdził z naciskiem, 
że „organizowanie wsi oprzeć się mu- 
si przede wszystkim o jej własne środ 
ki materialne i umysłowe oraz O 
zgodną współpracę Polaków i Ukra- 
ińców, realizujących w niej testament 
Wielkiego Marszałka Połski, Józefa 
Piłsudskiego, któremu wierność ideo- 
wą Wołyń ślubował”, 

Po wygłoszonych referatach. za- 
bierał głos długi szereg mówców z pro 
wincji. Polacy mówili po polsku; Uk- 
raińcy przemawiali po ukraiūsku. 
Dyskusja była rzeczowa i utrzymana, 
naogół na wysokim poziomie, a prze- 
biegała w niezmąconej atmosferze 
jedności i zgody. 

Zjazd wysłał jednomyślną uchwa 
łą następujące depesze: do Pana Pre- 
zydenta Rzplitej, do Pana Marszałka 
Śmigłego-Rydza, do Pana Prezesa Ra 
dy Ministrów i do Pana Ministra Rol 
nietwa. 

Po 4-godzinnych ogradach Zjazd 

uchwalił przez aklamację  rezolucje, 
których treść podaliś- 
my już w numerze z dnia 13 b. m. 

  

w chowane$©* 
'Niema mowy = jest zbył 
jasno! Mama powkrecala 
«wszędzie te nowe żarówki 

  

TUNGSRAM 
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Tajny оКАН, poznańcwiego zarządu СМр 
Czynne wystąpienie przeciwko posunięciom Rządu na terenie Z.N.P. 

Wczorajszy „Goniec Warszawski” 

ogłasza treść tajnego okólnika jaki został 

wydany przez Zarząd Zw. N. P. w Po- 

znaniu. 
Brzmi ona jak następuje: 

1. „Wszelkie oświadczenia Zarządu 

Głównego ZNP ulegają w prasie kontis- 

kacie. Podajemy przeto tą drogą do wia- 

domości ośwładczenie Zarządu Poznań: 

skiego Okręgu ZNP [to, o którym pisaliś- 

my wyżej — Red.j, wydane z powodu 

zawieszenia działalności Zarządu Głów- 
nego ZNP oraz instrukcje Zarządu Głów- 
nego ZNP. Oświadczenia podobnej treś- 
ci, względnie krótkie uchwały, wyrażają- 

ce zaufanie dla Zarządu Głównego ZNP 

| oświadczające się przeciwko zawiesze- 
nlu jego działalności, należy niezwłocznie 
podjąć we wszystkich ogniskach I oddzia 
łach ZNP oraz uchwaŁy ie wzgl. oświad- 
czenla po ich uchwaleniu przesłać do: 1) 
Prezesa Rady Ministrów, 2) Ministra WR 

I OP, 3) kol. prezesa Jana Kolanki — War 

szawa, ul. Felińskiego 15, 4) do organi- |. 
zacyj i wybiinych osób w powiecie. 

2. Zaprzestać przesyłania składek 

członkowskich do Warszawy. Skladki te 

przesyłać tylko raz na trzy miesiące, aby 
stosownie do postanowień stafulu zacho- 

wać prawa członków. 
3. Zarządzeń komisarycznego zarządu 

"nie uznajemy. 

4. „Głosu Nauczycielskiego”, jako or- 
ganu fego zarządu nie przyjmować. W 
niedługim czasie ofrzymają ogniska nowe 
czasopismo nauczycielskie, które będzie 
organem wybranego przez Zjazd Delega- 
fów Zarządu ZNP. 

5. Składki przesyłać na adres: Zyg- 
munt Nowicki —Waiszawa, ul. Dobra 6-8. 

6. Na pracę orgnizacyjną trzeba zbie- 
rać dobrowolne skiadki i przesyłać rów- 
nież pod podanym wyżej adresem.   

7. O wszystkim decyduje 

  
| 

szybkość | ków jest, 

5 

Nie ma złej drogi dla wygranej na Ioterii, 
gdyż odnajdzie Cię ona wszędzie, jeżeli grasz 
w szczęśliwej kolekturze A. Wo'ańska, Wilno, 
Wielka 6, Konto P. K.O. .145461. Ciągnienie 

rozpoczyna się 21 paźdz ern ka. 
  

Nuncjusz Filip Cortesi opuścił Wilno 
Wezżoraj pociągiem o godz. 

wyjechał z Wilna J. E. ks. Nuncjusz 
Apostolski Filip Cortesi. 

Na dworzec przybyli przedstawi- 

8.13 | pem Jałbrzykowskim, władz z woje 
wodą wileńskim Bociańskim, przed- 
stawiciele wojska z płk. Janickim, de 
legacje organizacyj katolickich, dzie 

ciele duchowieństwa z ks. Arcybisku j ci i społeczeństwo. 

Min. Roman o współpracy 
z państwami bałtyckimi 

WARSZAWA. [Pat] Po 2-tygodnio- | 
wym pobycie w państwach bałtyckich: 
Astonil, Łotwie I Finlandii p. minister Prze 
mysłu 4 Handlu Antoni Roman przyją! 
przedstawiciela PAT, któremu udzielił wy 
wladu, w który powiedział m. in.: 

„Podróż moja do państw bałtyckich mia 
ła na celu nawiązanie osobistego kontak 
łu z Estonłą, Łotwą i Finlandią, jako na- 
czymi współpracownikami na morzu Bał- 
łyckim. Jeżeli chodzi o sprawy na Bał- 
łyku, nawigacji, rozwoju роми gdyńskie- 
go I naszej współpracy na morzu Bałłye 
kim mogę stwierdzić, że we wszystkich 
państwach bałtyckich z wielkim zadowole 
niem patrzą na naszą rozwijającą się na 

Bałtyku pracę. 
Muszę z przyjemnością podkreślić, że 

atmosfera zrozumienia w kierunku poll- 
tyki ogólnej I gospodarczej jest duża w 
łych państwach, które daceniają należy: 
cłe znaczenie Polski jako bardzo ważnego 
czynnika w polityce, szczególnie w poliiy 
ce bałtyckiej.   

Mogłem siwierdzić bardzo duży roz 
wój gospodarczy wszystkich  irzech 
państw. Bardzo dużo robi się w dziedzi- 
nie uprzemysłowienia, w dziedzinie ro 
bót publicznych. To są fakiy, które pod- 
noszą fe kraje gospodarczo, robiąc z nich 
bardzo ważny czynnik na Bałtyku. Jest 
dla nas przyjemne nie tylko ze względu 
na sympafie, jekie dla nick żywimy i ze 
względu na nasze Interesy gospodarcze 
Skoro tamte państwa gospodarczo sią 
podnoszą | stają się bogatsze, wzrasia 
również możiiwość intesywniejszych sio- 
sunków między fymi państwami a Polską. 

Muszę podkreślić faki bardzo jaskrawo 
świadczący o tych państwach. Mianowicie, 
nie ma tam zupełnie bezrobocia, a nawet 
zaczynają potrzebować dopływu rąk го- 
boczych. 

Ze względu na wzrastający dobroby! 
w państwach bałtyckich I wzrastający do- 
brobyt u nas, można się spodziewać dał- 
szego ożywienia wzajemnych stosunków”, 

Wystawa malarzy wileńskich 
BW 5. EB, KYJ [2] 

WARSZAWA. (Pat.) W Instytucie Pro- 
pagandy Sztuki otwarta zosłała wczoraj 
interesująca wystawa artystów wileńskich: 
Ludemira Ślendzińskiego, Jerzego Hop- 
pena, Bronisława Jamonita, ' Kazimierza 

Kwiatkowskiego i Stanisława Horno-Pop- 
ławskiego, którzy zaprezeniowali doro- 
bek swój z ostatnich kilku lat. 

Aktu inauguracji dokonał wiceminister 
MW. R. i O. P. p. Ferek-Bteszynski, 

Ośrodek wileński, od wielu lat przeja- 
wiający dużą żywotność w dziedzinie ma 
larstwa, ma w niej odrębne oblicze. Na- 
czelną posłacią jest tam wybitna indywi- 
dualność długoletniego dziekana wydzia 
lu szłuki U. S, B., zasłużonego pedagoga 
i jednego z najwybiłniejszych malarzy 

objawem nie tylko 
działania. Listy z wiadomościami przesy- į anarchii, ale czegoś więcei. Wolno pro- 
łać dyskretnie na nazwiska I prywatne ad: 

resy członków Zarządu Głównego | Okrę 
gowego, 

8. Wytrwač w pracy | w walce o na- 
sze słuszne postulafy zawodowe | orga- 
nlzacyjne”. 

Niezależnie od tego co, kto sądzi o 
mełodzie jaką zastosował p. Premier w sto 
sunku do Zarządu Gł. ZNP przy przesła- 
wianiu zwrotnic ideowo-kierunkowych tej 
organizacji, w danym wypadku musi przy- 

festować, demonstrować, perswadowač, 

„ można rozpocząć akcję polityczną, zmierza 
jącą do zmiany rządu, wolno wysłąpić 
ze związku i założyć nowy, ale otwarcie, 
z pełnią odwagi cywilnej. Branie udziału 
w strajku natomiast i legitymowanie się 
potem z nieobecności w szkole świadec- 
fwem lekarskim, jak to podobno miało 
miejsce z niektórymi członkami Związku 
w Wilnie, lub wydawanie tajnych okól- 
ników to jednak już zupełnie co innego. 
Taka metoda nie wzbudzi sympatii w 

znać, że wydawanie tego rodzaju okólni ; w społeczeństwie. 

  

MAGGI” BULION 
gdy do potraw potrzeba rosołu. 
  

  

  

  

ARTRETYZM 
POWSTAJE WSKUTEK ZŁEJ PRZEMIANY MATERIL "7 

Zanieczyszczona krew może po- | troby i nerek. Dwudziestoletnie doś- 
wodować szereg rozmaitych dolegli- 
wości, bółe artretyczne, wzdęcia, od- 
bijania, bóle w wątrobie, niesmak w 
ustach, brak apetytu, skłonność do 
tycia, plamy i wyrzuty na skórze 
CHOROBY ZŁEJ PRZEMIANY MA- 
TERN NISZCZĄ ORGANIZM I PRZY 
ŚPIESZAJĄ STAROŚĆ. 

Racjonalną, zgodną z naturą ku- 
racją jest normowanie czynności wa- 

wiadczenie wykazało, że w chorobach 
u tle złej przemiany materii, ehro- 

nicznego zaparcia, kamieniach żółcio 
wych, żółtaczce, artretyzmie ma za- 
stosowanie „Chołekinaza* H. Nie- 
mojewskiego. 

Broszury bezpłatne wysyła 'abor. 
fiz. chem. Cholekinaza H. Niemojew- 
skiego, Warszawa, Nowy Świat 6 oraz 
apteki i składy apteczne.   

współczesnych prof. Ludomira Ślendziń- 
skiego, Na wystawie obecnie ołwartej 
znajduje się 30 prac prof. Ślendzińskiego, 
pochodzących z okresu 1934—1937, głów 
nie olei, polichromowana płaskorzeźba 
w drzewie, wielkie panneau (Uniwersytet 
Słefana Bałorego). Uwagę zwracają m. 
in. projekty plafonu w odnawianym obec- 
nie ratuszu wileńskim oraz projekt deko- 
racji ściennej w gmachu P. K. O, w Wil- 
nie. 

* Bronisław Jamonit wystawia trzydzieści 
kilka temper, w tym kilka interesujących 
słudiów drzew oraz motywy pejzażowe 
wileńskie i krzemienieckie. 

Kierownik zakładu grafiki w U. 5. В. 
docent Jan Hoppen, zaprezentował kilka 
swych wysokowartošciowych prac, m. in. 
piękny „Kościół Św. Jana w Wilnie” (su- 
cha igła) i akwaforłę „Biczownicy wiłeń- 
scy”. 

Utalentowany portrecista Kazimierz 
Kwiatkowski poza porfrełami  olejnymi, 
pokazał m. in. interesujący szkic do ma- 
lowidła freskowego _„Wniebowsłąpienie 
Chrystusa”. 

Reszła nazwisk zarówno wśród mala- 
rzy jak i grafików, to już nowe pokolenie 
malarskie — wychowankowie wydziału 
szłuki U. S. B.: Janina Wendorff-Serafino: 
wiczowa, Kuźma Czuryłło, Lew Dobrzyń. 
ski, Janina Gołubiewowa, Michał Siewruk 

oraz zdolny grafik, znany już z kilku wy 
staw w kraju, Leon Kosmulski, 

Stanisław Horno-Popławski wyróżnia 
ny. na wielu konkursach rzeźbiarz, wysta 
wia m. in. Giowę Biskupa Bandurskiego 
portret prof. Ruszczyca. 

Jedna z sal Instytutu poświęcona jesi 
poza tym wystawie rysunków Zdzisława 
Czermańskiego p. t. „Wizerunki sławnych 
Polaków”, stanowiących część cyklu za- 
mówionego przez wydawnictwo Trzeska, 
Evert i Michalski w Warszawie. 
GREE TENS DEI TAKSI SEN 

Prywatne Dokształcające 
KURSY 

„WIEDZA 
Kraków, ul. Pierackiego 14, 

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

1) egzaminu dojrzałości gimn. sta:ego 
typu. 

2) z zakresu Ii II kl. gimn. noweż? us- 
troju, 

3) do egzaminu # 4-ch klas gimaazjum 
nowego ustroju, oraz 

4) do egzaminu z 7-miu ki, szkoły pow 
szechnej. 

Przyjmują wpisy na nowy rok szko!uy 
1937—38. 

Wykładają najwybitniejsze siły fachowe. 
UWAGA! Uczniowie kursów korespon- 

dencyjnych otrzymują + miesiąc oprócz 
całkowiiego materiału naukowego, tematy 2 
6-ciu głównych przedmiotów do opracowa- 
nia Nadto obowiązkowe egzaminy badają % 
razy w ciągu roku szk. postępy uczniów.



Ofiara na F. O.N. 

      
Armia nasza pozyskała jeszcze jeden sa- 

mclot RWD 10 dla celów obrony kraju, @- 

fundowany przez Krajowe Towarzystwo Te- 

lefunken. 

na ręce p. vice-ministra gen. Głuchowskiego 

przez przedstawicieli fabryki odbiorników ra- 

diowych Telefunken w dniu 26 września tb. 

rr=====—a 

ŽART NA STRONIE 

Budžet 
Masz tu pisma, przeglądaj, ja tym- 

czasem skończę rachunki — powiedział 

do mnie Staś, gdym przyszedł do niego 

w odwiedziny. Badawczo zlustrowałem 

przyjaciela. Na twarzy można było zauwa 

łyć wyraźne podniecenie. Ołówkowi nia 

dawał spokoju: to go gryzł zębami, to 

pisał nim na świstkach papieru. 

W pewnym momencie zwrócił się do. 

mniej: — Budżet domowych wydatków, 

kapujesz, układam. Żeby u nas w Polsce 

wszyscy kalkulowali z ołówkiem w ręku, 

inaczej wyglądałaby cała gospodarka na 

rodowa. — | zabrał się znowu do cyfr. 

— Świetnie! — krzyknął, wyrywając 

mi gazefę z ręki. — Słuchaj! na papiero- 

sy wydawałem trzydzieści zł miesięcznie. 

Zacznę teraz palić „kowboje”. O 20 zło- 

tych zmniejszę wydatek na palenie. Obia- 

dy? Codzienne, regularne zjadane obia- 

dy wkońcu zdolne jest wywołać zgnuśnia 

ly sybarytyzm. Go drugi dzień spożywa- 

ne — o wiele większą będą sprawiały | 

przyjemność. Od obiadów zostanie mi 15 

tlotych. 
— Chciałem w tym miesiącu kupić 

drugą parę bucików. Ale dobrze, że w 

czas się zreflektowałem. Sytuacja obecna 

nie pozwala na luksusy. Mało to mi tej 

Jednej pary... Zaciskaj pasa — oto słusz- 

na maksyma dnia. Znowu więc 16 złotych 

tostanie w mojej kieszeni. 

— Takie to są zbawienne skutki obli- 

xzeń budżetowych, mój drogi! 

— Tak to tak, ale co ci z tego przyj 
Hzie? — wtrąciłem. 

— Jak to co! O 54 złołe więcej będę 

mógł miesięcznie wydawać na wódkę! 

Padliśmy sobie w objęcia. 
Jan Huszcza. 

Anegdoty 
Laferrier, znany aktor francuski ub. stu- 

lecia, chętnie grywał w podeszłym wieku bo- 

haterskie role, chociaż miał więcej sztucz- 

nych zębów niż swoich. Z przyzwyczajenia, 

zawsze po przedstawieniu wyjmował je z ust 

1 chował do tylnej kieszeni spodni. 

Pewnego wieczoru przyszedł do restaura- 

cji, w której był stałym bywalcem. Usiadł 

przy stoliku — lecz natychmiast gwałtownie 

podniósł się. Na pytanie przyjaciół co się 

stało, odparł zupełnie spokojnie: „O mało 

nie ugryzłem się w nogę...* 

* 

Na próbie, w której uczestniczył Szalapin, 

znany nie tylko ze śpiewu, ale i,z rubasznoś- 

ci, kapelmistrzowi nie podobały się niskie 

tony artysty. Zwrócił się więc uprzejmie do 

niego: — Nieco niżej, jeśli mogę prosić. Nie- 

co niżej —Na co Szalapin nieco zdenerwowa 

ny: — Dobrze! Ale przecież kolanami śpie- 

wać nie mogę. 

* 

Niemiecki radca Duden, będąc pewnego 

razu na przyjęciu poprosił po kolacji o kieli- 

szek koniaku. Służący zamówiony trunek 

przyniósł, lecz przez roztargnenie podał obok 

siedzącej damie, która pomimo lekkiego ździ 

wienia koniak wypiła. 

Rozgniewany Duden zakrztusił się w tym 

momencie, gdy dama piła koniak. — Czy 

jest pan przeziębiony? — zapytała towarzy- 

szka, 
— Ależ nie — odparł Duden — tylko 

koniak dostał się w niewłaściwe gardło. 

* 

Do dyrektora opery wiedeńskiej Schalka 

zgłosiła się pewnego dnia niezbyt już młoda 

pani, która kiedyś była tancerką, obecnie zaś 

chciała zadebiutować jako śpiewaczka, z pro- 

šba o wydanie sądu o jej talencie. Schalk 

prosił, aby mu coś najpierw zaśpiewała, na- 

stępnie żeby zalańczyła, po czym po pew- 

nym czasie rzekł: — Wie łaska'va pani, szcze 

rze mówiąc, jako tancerka śpiewa pani nie- 

źle, a jako śpiewaczka tańczy pani zupełnie 

dobrze. 

MEET SS TEST NSA) 

Materialy do „Žartu na stronie“ nale- 
žy nadsylač na adres redakcji dla Anatola 
Mikulki.   

Zostat on uroczyšcie przekazany 

MECZ PIŁKI NOŻNEJ. 

Podsłuchano na trybunie podczas 
jednego z meczy w Wilnie. 

— Za co biją tego faceta? 
— Za to, że rzucił w 

kamieniem. 
— Przecież nie trafił. 
— Dlatego go biją. 

sędziego 

BEZ TREŚCI. 

— Znam go tak dobrze, jak za- 
wartość mego portfelu. 

— Ach tak, więe jest to człowiek 

bez treści? 

OMYŁKA. 

Willy ma oko podbite i sine. 
— Willy, kto cię nabił? 

— Hm, znasz tę blondynkę El!y, 

której narzeczony jest w Australii? 

— Znam — i cóż się z nią stało? 

— Jej narzeczony już nie jest w 
Australii! 

PRZYSZŁA MAŁŻONKA. 

Kandydat: — Nie, ta pani nie po- 

doba mi się, sądząc z fotografii musi 

; mieć conajmniej czterdziestkę. 

Pośrednik: — O, przepraszam bar 

dzo, fotografia jest z przed 10 lat. 

STATYSTYKA. 

= Nie możemy pana ubezpieczyć 

— oświadcza szef wydziału polis. 

— Dlaczego? 

— Bo ma pan już 89 lat. 

— Ależ przecież statystyka dowo 

dzi, że najmniej ludzi umiera w tym 

właśnie wieku! 

Z MIŁOŚCI. 

— Fredziu, ożeniłeś się ze mną 

chyba nie dla pieniędzy? 
— (Cóż znowu? Nie sądzę zresztą, 

aby z twego posagu coś zostało po 

spłaceniu moich długów. 

POSZANOWANIE ZAKAZU. 

— Byłabym wczoraj utonęła: wpa 
dłam w porcie do wody! 

— Jakto, nie umiesz pływać? 
— Owszem, ale tam był wywie- 

szony plakat: zabrania się pływać! 

NIEWINIĄTKO. 

— Prawda Zosiu, ja jestem pierw- 
szy mężczyzna, który cię całował? 

— Nie rozumiem, dlaczego każdy 

mężczyzna wyjeżdża z tym głupim 

pytaniem? Naturalnie jesteś pierw- 

szy. 

Apostrofa do ukochanej 
Wybacz, żem taki nikczemny 

I wciąż tylko zrzędzę: 
ukochana, miej lifość nade mną, 
ja już nie mam tyle pieniędzy... 

jwm. 

  

„KURJER WILEŃSKI" 17. X. 1937 r. 

Roczn ca 9 mn. 
święc'ańskiego 

W związku z 20-tą rocznicą istnienia 

Państwowego Gimnazjum im. Józefa Pił- 

sudskiego w Święcianach, Samorząd Ucz- 

niowski „Wyścig Pracy” ma wydać w dn. 

19 marca 1938 roku — Rocznik, poświę- 

cony życiu tej młodzieży w ciągu 20 lat. 

Stosownie do powyższego Zarzą Sa- 

morządu uprzejmie prosi absolwentki I 

absolwentów Gimnazjum z lat ubiegłych 

o nadesłanie pod adresem „Święciany— 

Wil. Gimnazjum Państwowe — Samorząd 

Uczniowski „Wyścig Pracy” swoich arły- 

kułów, wspomnień, ewentualnie utworów 

poetyckich. 

„Dzień Mołodeczna" 
znawu ofłożony 

„Dzień Mołodeczna”, na który miały 

się złożyć wystawa rolnicza, popisy zespo 

łów śpiewaczych i tanecznych oraz trans- 

misja radiowa, a który miał się odbyć 

w końcu października, zosłał powtórnie 

odłożony. 

  

CHYBA ZE DAJĄ 
€CHO 

4.LAMPOWY ODBIORNIK (3 PEN- 

TODY). KONCERTOWY GŁOŚNIK. 

ZASIĘG ŚWIATOWY. SOLIDNE 

CHASSIS — RĘKOJMIA TRWAŁOŚCI. 

IMPONUJĄCA SELEKTYWNOŚĆ, 

3-LAMPOWE ODBIORNIKI 

SIECIOWE i BATERYJNE. 

RATY JUŻ OD 9 ZŁ. 

SPŁATY DD 15 RAT 

PIENIĄDZE „ZAPŁACONE ZA ECHO 
ZOSTAJĄ W KRAJU 

  

   

        

     

Już obecnie nikt, kto zobaczy reprodukowane przez nas zdjącie, nie będzie wąfplił, 

że słynna wieża w Pizzie jest istolnie pochyłą. Argument nasz, którym w tym 

wypadku jest pion, przekona każdego najbardziej nieufnego sceptyka, 

Zagrożeni bezrobociem robotnicy 
zwrócili sę do Pana Premiera 

W związku z groźbą unieruchomienia | 

fabryki dykty, o czym donosiliśmy wczo- dała się do. Starostwa Grodzkiego, gdzie 

raj, robotnicy tej fabryki wysłali do Pana | zosłała przyjęta przez p. wicestarostą 

Premiera gen. Sławoj-Składkowskiego de- | grodzkiego Czernichowskiego. Delegacja 

peszę treści następującej: | przedstawiła p. staroście sytuację, prosząc 

Pan Premier gen. Sławoj-Składkowski | © interwencję. 

8 Warszawa. 
Trzystu robotników fabryki dykty | 

w Wilnie zagrożonych bezrobociem . 

w obliczu zimy prosi Pana Premiera 

o interwencję. 
Delegaci robotników: 

Jednocześnie delegacja robofnicza u* 

Należy zaznaczyć, że grupa robotni- 

ków fabryki dykty zbliżonych do O. Z. N. 

zgłosiła się do Z. Z. Z, deklarując swą 

całkowitą solidarność z prowadzoną аК- 

cją. Rozstrzygnięcia sprawy należy się 

  

(—) Malko I (-—) Ciasnoic. 

WEWECENCCEŃ 

spodziewać w przyszłym tygodniu. 

Dziś ostatnia niedziela przed ciągnieniem pierw- 

szej klasy czterdziestej loterii klasowej. Nie za- 

pomnij wiec, 

EEE     

Teatr Lutnia 

„Kwiat Hawaju“ 
(OPERETKA W 3 AKTACH A. GRUNFEL- 

DA, Е. LONERA-BEDY I E. FOLDECA. 

MUZ. P. ABRAHAMA. ADAPTACJA POL- p 

SKA WŁ. KRZEMINSKIEGO). 

Teatr „Lutnia“ rozpoczął swój sezon 

zimowy wystawiając operetkę Abrahama 

„Kwiat Hawaju". 

Utwór ten, posiadający jak zresztą i E 

większość operetek, nieskomplikowaną 
fabułę i pewne niedociągnięcia libretta 
(zresztą bardzo starannie tuszowane przez 

reżysera), ma za ło swoją kompensałę w 

bogatej i urozmaicenej 

wdzięcznych, przyjemnych dla ucha, me- 

lodiach. Parlie śpiewne komponowane 

były z myślą o wykonawcach, by dać im 

jak największe pole do popisu. Należy 
podkreślić trafną obsadę ról przez reży- 
sera, co przyczyniło się do podniesienia 
ogólnego poziomu widowiska. 

Wśród występujących ujrzeliśmy dob- - 

rze nam poznanych w ubiegłym sezonie 
wytrawnych artystów: pp. Nochowiczów- 

nę (b. piękny głos i dobra, szczególnie 
w akcie Ill-im, gra), Halmirską, obdarzo- 

ną wielkim temperamentem scenicznym, 
wspaniałego lowelasa w osobie pana 

Szczawińskiego. P. Dembowski zaimpono 
wał słuchaczom swoją umiejętnościę śpie 

wu, a każdy dowcip p. Wyrwicz-Wich- 
rowskiego był przyjmowany przez pub 

liczność śmiechem i oklaskami. 
Z nowozaangażowanych osób wymie- 

nić należy p. Dowmunła oraz p. Irzykow- 
skiego. Obaj stanowią b. cenny nabytek 
dla teatru: p. Dowmunł posiada nieprze 
ciętną rutynę aktorską, p. Irzykowski na- 
tomiast jest obdarzony niedużym ale przy 

jemnym w brzmieniu głosem oraz wielką 

prostotą i swobodą w grze scenicznej. 

Słowa uznania należą się p. Martów- 

nie, mającą w tym widowisku duża i od- 

powiedzialną rolę tancerki, Raki. Wsze|- 

kie solowe tańce oraz swój numer z part- 

nerem w Il akcie wykonała z wielką pre- 

cyzia i wdziękiem. 
Dekoracje p. Grajewskiego dobre, 

szczególnie ładnie się zaprezentowały w 

akcie Il. Koncepcja okrętu, przebijającego 
się przez wzburzone wody oceanu, lepiei 
by wypadły w sali większej, a raczej dłuż 
szej niż ta, którą posiada „Lutnia”, Tylko 
dlaczego okręt przypominał swym wyglą 

dem raczej pancernik niż statek pasażer- 

ski? To się nie wiąże logicznie z przywie- 

zieniem na nim rzekomej Zuzanny Pro- 

vence. 
Wileński debiut p. Stanisława Dzięgie 

lewskiego w roli dyrygenta wypadł bar- 

dzo dobrze. Zastępca. 

Wspó praca TÓM-u z Tow. 
Rozwoin Z em Wsehodz'ch 

Wczoraj dyrektor Miśkiewicz, prezes 
Towarzystwa Rozwoju Ziem Wschostnich 

przyjął delegację T-wa Opieki nad zdolną 

a niezamożną młodzieżą (TOM), która 

przedstawiła możliwości współpracy obu 

Towarzystw. 
Dyr. Miśkiewicz odniósł się z całą 

życzliwością do akcji TOM-u, obiecując 

iść na najdalej posuniętą współpracę. 

M. in. przyrzekł roczny udział Towarzyst- 

wa Rozwoju Żiem Wschodnich w fundu- 

szu słypendialnym TOM-u. Jednocześnie 

obiecał pomoc w urządzeniu biblioteki 

dla młodzieży skupionej w bursie i kole 

TOM-u, do kłórej należą uczniowie szkół 

średnich, pochodzący z terenu ziem 

pėln.-wschodnich. 

Kursy dia slóste pogotowia 
sanitareogo Polskiego (torwo: 0g0 

Kr vii 
Polski Czerwony Krzyž w Wilnie organi- 

zuje XIII kurs dla sióstr pogotowia sanitar 

nego P. C. K. 

Podania na kūrs przyjmuje i bližszych in 

fcrmacyj udziela biuro P. G. K. (ul. Mickie 

wicza 7—5) do dnia 20 paždziarnika r. b. w 

godzinach od 10 do 14-ej. 

że jutro najwyższy czas nabyć 

rytmice oraz { 

  

los. 
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Autor „Janosika 
a 

w Wilnie 
Na najbliższej „Środzie Liłerackiej" w 

lokalu Zw. Zawodowego Liłeratów Pol- 

skich przy ul. Ostrobramskiej 9 wystąpi 
młody utalentowany poeta Stanisław-Ry- 
szard Dobrowolski, kłóry odczyta frag: 

menły swego nowego poematu p. t. „Ja- 

nosik Z Tarchowej”. Utwór jest osnuły na 

autentycznych danych. Poeła sięgnął do 

materiału źródłowego, legendarna więc 

posłać największego zbójnika tatrzańskie 

go zosłała w pewnym sensie „odbrązo- 

wiona“, 
Z drukowanych w prasie literackiej 

części poemału, można wysnuć, że temał 
Dobrowolski ujął ciekawie. „Środa” za 
tem zapowiada się inieresująco i zapew- 

ne ściągnie szerszą publiczność. 

Trzeba tu dodać, że Dobrowolski jest 

autorem następujących zbiorów wierszy: 

„Pożegnanie Termopil“; „Autoportret; 

„Wrėžby“, „Nad Norwidom“ i ;;Powrėt 

na Powiśle”, Należał do dawnej grupy 

poetyckiej „Kwadryga” i redagował kwar 

łalnik literacki pod tym tytułem. 

Muzyka I śniew 
w cukierni Rudnickiego 

Cukiernia Rudnickiego przy placu Ka- 
tedralnym wprowadziła miłą inowację. 

Popularny ten lokal zaangażował orkiest- 

rę, składającą się z trzech sił kobiecych 
i skrzypka. 

Panie grają i śpiewają. Produkcje ich 

cieszą się powodzeniem u publiczności, 

która tłumnie zapełnia cukiernię. 

| goście zadowoleni — i właściciel 

również. 

Mistrz wielonc eli 
w W Inie 

Jeden z najznakomitszych profesorów 

autoryt. gry na wiolonczeli Afrem Kinkul- 

kin wystąpi z reciłalem raz tylko jeden 

w dn. 24 b. m. w sali b. Konserwatorium. 

Bilety wcześniej nabywać można w Fil- 

harmonii, ul. Wielka 8. 
Li LIL 

Pełno gości jest w „Bukiecie”, 

Rzecz najzwyczajniejsza w świecie, 

Gdzie jest najsmaczniejsza strawa, 

Najweselsza tam zabawa. 

   



  

Buława z węgla dla Marszałka Šmigiego-Rydza 

SS 

  

Buława z węgla, wykonana przez polskich górników-rzeźbiarzy z Zagłębia Dąbrow- 
skiego. Buława la, wykończona arłystycznie, wraz ze specjalną kasełą, została 
wręczona przez delegację górników, jako dar społeczeństwa Zagłębia Dąbrowskie- 

ko, Panu Marszałkowi Polski Edwardowi Śmigłemu-Rydzowi w dniu 16 b. m, 
podczas uroczysłości ku czci hetmana Czarneckiego w Czarncy. 

ETD TE RETRO DITMTEE SIS TEREIPB 

Wstrząsająca šmierė T-letniero chtopca 
Krowa udusiła go własnym ciężarem 

Tragiczny wypadek wydarzył się wczo | ją powstrzymać, przewyższyło to jednak 
rej przy ul. Trakt Biforego 85. jego siły I krowa pociągnęła za sobą. 

7-letni Aleksy Leon pasł krowę nale- | Dziecko zaplątało się w sznurach I prze- 
żącą do swego ojca w ogrodzie znajdu- wróciło się. To samo stało się z krową, 
Jącym się na stromym zboczu góry. Chło : kióra całym ciężarem upadła na chłopca, 

-—_0 plec trzymał krowę za sznur, kfóry owinął powodując złamanie czaszki u pastuszka 
' dookoła sieble. W pewnej chwili krowa | ! natychmiastową Jego śmierć. (e) 
raczęła się wyrywać. Chłopiec usiłował | 

B. Mitropolitański 
Barancwicze, uł. Szeptyckiego 24 

Poleca w wieliim wyborze: 

ZNANE APARATY RADIOWE 

światowej marki TELEFUNKEN 

S$ U p ER R H E ET E R 0 D Y N Ę: bateryjną o minimalnym zużyciu 
prądu i stosunkowo niskiej cenie. 

ielską 

  

      
łócź podwodna 

   
, Najnowsza angielska łódź podwodna „Sterlef' spuszczana na wodę w stoczni w 

Chałaam, Jest to ostatnia łódź z serii łodzi podwodnych, których budowę zaczęło 
w 1930 r. * 

Król grecki na manewrach 

  Ч 

Król Grecji Jerzy Il w towarzystwie ks. Andrzeja na wielkich manewrach artylerii 
greckiej, kłóre odbyły się obok Serres w Macedonii,   

„KURJER WILEŃSKI” 47. X. 4937 r. 

    
Dziś, niedziela 
w restauracji 

  

„ZACISZE! sie odoc 
z udziałem całego zespołu artystycznego 
    

USUNIEMY PIEGII 
bez podrażnień skóry, myjąc się naprzemian 

mydłem borakscwym i salicyle-siarkowym 
(pozostawiając pianę przez kilka minut) 

następnie wetrzeć kremu ogórkowego 
i zapudrować pucirem higienicznym 

MA. Mfalimowskiego 
Laboratorium Chemiczno-Farmaceutyczne 

Warszawa, ul. Chmieina 4. 

Do nabycia we wszystkich pierwszorzędnych firmach 

Superheterodyna 2 oktodą. 7 obwodów. 7 zakresy fal. 
Trėjblokowe chassis Wysokoczułe automatyczne „opóź- 
nione” urządzenie przeciwzanikowe. Cechowana jedno- 

barwna skała szklana. Wskažnik zakresów. Ciągła regu- 
B lacja barwy tonu. Wyłącznik sieciowy z regulatorem siły 

głosu. Gniazdka dla adaptera i dodatkowego głośnika (tylko 
w odbiornikach na ad zmienny). Przełącznik saa sieci.   

Szkeła-pomnik im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
we wsi Terpiłowicze na Polesiu 

NAJTAŃSZY 
TYGODNIK W POLSCE 

GAZETA TYGODNIOWA 

GŁOS 

PISMO DLA 
MIESZKAŃCÓW WSI 

Wychodzi w każdą niedzielę, Daje popularny przegląd. wiadomości 
politycznych, społecznych i gospodarczych z całego tygodnia oraz 

artykuły fachowo»rolnicze. 

Prenumerata roczna 2 zł. Cena egzemplarza 5 gr. 

ZE i a: Jaaa Bisk. DO: 4, tel. 3-40 

Strajk w fabryce 
„Furs“ 

W fabryce futer „Furs” wybuchł strajk, 
Robotnicy żądają podwyżki plac, Fabry= 
ka zatrudnia ok. 300 robolników, 

Aresztowanie agitstorów 
Jak się dowiadujemy, wczoraj w pobli 

żu garaży „Arbonu” funkcjonariusze po- 
licji zatrzymali kilku agitatorów rozdaję- 
cych ułoiki o treści wywrołowej. 

Zatrzymanych osadzono w areszcie 
centralnym do dyspozycji władz. sądowo- 

śledczych. (c) 

  
wypadek na robotach 

W dn.'15 b. m. Witołd Zapławnienko 
(Prosta 11] podczas robó: ziemnych na 
uł. Sapieżyńskiej wskutek własnej nieost- 
rożności został uderzony w głowę wóz- 
kiem naładowanym ziemią i doznał pęk- 

ъа 

* |nięcia kości <zolowej. Pogolowie raiun- 
kowe przewiozło Zaplavnienkę do szpi- 
fala Św. Jakuba w stanie ciężkim. 

Dr. JEDWABNIK 
powrócił 
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Październike 

НЕНЕ 
cłągnienie I-ej klasy. 

Jeszcze dziś zamów los 
w szczęśliwej kolekturze 

J. WOLANÓW 
Warszawa, ul. m a 154 

Zamówienia załatwia się odwrotnie. 
P. K. O. 18814 

LTE RS TATSIA 

4858848844893 е 

а zal. 105 r. 

Boa c. ULRICH Sp. Ake, 

wysyłają bezpłatnie na żądanie 

świeżo wydane: 

Cennik drzew i krzewów 
owocowych i ozdobnych, róż i by'in 

Cennik cebułek kwiatowych 
do sadzenia jesienneqo. 

Centrala— Warszawa. Ceglana 11, tel 56360 Genrala_Warszawa. Coglana Ms DAL 
»>6:60466066€0 

    M UA     
Zaopatrz się w porę w 
tabletki Togal. W razie 
przeziębienia, pn 
kataru, grypy odda ci 
Togal dobre ustugi. Togal 
stosuje się w dawce po 
2 iabletki 3 lub 2 razy 
dziennie. Togal powodu- 
je spadek A: iprzy: 
nosi ulgę. Do nabycia 
we NE ae ach.   

  

Drobne wypadki 
Weronice Garbaczewskiej skradziono 

z dorożki przy ul. Słefańskiej parę butów. 

Nieznany sprawca skoczył na stopnie do- 

rożki, chwycił paczkę i zbiegł. 
Policja poszukuje zuchwałego  zło- 

dzieja. 
WOW @ 

Bronisławie Mnichowej (Nikodema 6) 
skradziono bieliznę wartości kilkudziesię 

ciu złotych. 8 
' жж оо 

Z auta ciężarowego Wilno — Hodu- 
ciszki nieznany sprawca skradł klatkę z... 
34 kurami, należącymi do Antoniego So- 
łowieja (Beliny 13). 

Sołowiej zasnął i złodziej wykorzystai 

„okazję”, 

Szołom Dajches (Kolejowa 5) oskarża 
swych krewnych Mejera Dajchesa, Jankie- 
la Charchuzina i Rachelę Rozenblumową 
o przywłaszczenie 4000 sztuk cegieł. 

Franciszek Rabcewicz z pobliskiej wsl 

Ogrodniki oskarżył niejakiego Czerniaw-- 
skiego o przywłaszczenie na jego szkodę 

280 zł. 

Józefowi Maszewiczowi (Wróbla 9) 
skradziono z podwórza magistrackiego 

rower. 
+ « 

Rowerzysta Emanuel Chazan (Tatarska 
20) najechał na Marię Lepisównę (Równe     Pole 22). a



„KURIER WILENSKI“ 17. X. 1937 r 

10-cio letni plan m. Wilna 
_" budowy szkół powszechnych 

Dojrzałość kulturalną grupy spo- | stawowy problem państwowy realizu 

tecznej mierzy się odsetkiem analfa- 
betyzmu. Polska współczesna nie zda 

ła jeszcze egzaminu dojrzałości. Anal 

fabetyzm dotychczas jest u nas zjawi- 
skiem powszechnym, a co gorsza, na 
ziemiach naszych spotykamy się z ob 
jawem analfabetyzmu powrotnego. 
Jest to niewątpliwie stan atrofii orga 
nizmu państwowego. 

Rok 1925 niezbyt chlubnie wypisa 
ay został w dziejach naszej odrodzo- 
nej państwowości. W roku tym Sejm 
przerzucił cały ciężar budowy szkół 
powszechnych na barki społeczeńst- 
wa. Rząd wstawił do budżetu państ- 
wa symboliczną cyfrę 50.000 zł. na 
budownictwo szkolne w całej Rzeczy 
pospolitej, przekazując akcję filantro 
pii społecznej. Ta smutnej pamięci 
symboliczna cyfra pokutuje w budże 
«e państwowym z równym skutkiem, 
jak symboliczny procent na walkę z- 
alkoholizmem w budżecie Monopolu 
Spirytusowego. W hierarchii potrzeb 
państwowych naucz:nie powszechne 
stanowić powinno żelazną pozycję. 
Fakt ten jest tak oczywisty, jak oczy 
wiste jest, że nie można pozytywnie 
krzewić oświaty, nie mając ku temu 
odpowiednich pomieszczeń. 

U nas jednak od r. 1925 ten pod- 

OC LEFUNKEĘ 
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Wielka 10. 
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je się w puszce kwestarskiej, lub wy- 
tańcowuje się na dancingach i zaba- 
wach publicznych pod patronatem 
symbolicznej pozycji budżetu państ- 

wowego. * 
Jedynie chlubnym wyjątkiem jest 

budowa 100 szkół na Wileńszczyźnie, 

ale tym nie mniej jest to jednorazowa 

dotacja, która nie rozstrzyga sprawy. 

Nie wiadomo, jakby wyglądała dzi 

siaj akcja budowy publicznych szkół 

pewszechnych w Polsce, gdyby nie 

rola samorządów terytorialnych. 
Zarząd Miejski w Wilnie potrak- 

tował zagadnienie poważnie, ujmując 

całą akcję w przemyślany i szeroko 

zakrojony 10-letni plan budowy szkół 

powszechnych. Kamieniem węgiel- 

nym tego planu jest gmach szkolny 

w Jerozolimce, który w tych dniach 

został poświęcony i przekazany przez 

miasto władzom szkolnym. Początek 

wypadł bardzo pomyślnie. Kosztem 

162.000 zł. wybudował Zarząd Miejs- 

ki piękny budynek, zaopatrzony we 

wszystkie współczesne urządzenia te- 

chniezne. Duże jasne sale i pracownie 

szkolne, natryski, sale jadalne i kuch- 

nia, pomyślana jednocześnie jako 

szkoła gotowania dla dziewczynek, są 

przedmiotem szczerego uznania i du- 

A 
RU    

RADIO-MOTOR 
Tel. 24-01. 

Kurjer Sportowy. 
  

Dziś mecz bokserski 
Dziś wyjdą na ring bokserzy Robot- 

niczego Klubu Sporłowego z Elektr'tu, by 

walczyć z pięściarzami Sokoła z Gniezna. 

O bokserach Gnieźna nie słyszeliśmy nic 

wybiłnego, ale wiemy, że jest to drużyna 

zaawansowana w sporcie, że poszczegól- 

ni zawodnicy walczyć będą niewątpliwie 

w sposób bardzo ambitny i gentelmeński, 

a cechy łe dają gwarancję, że mecz bę- 

dzie ciekawy. 

Nas najbardziej oczywiście. interesuje 

łorma czołowych bokserów Wilna a więc: 

Lendzina, Bagińskiego, Kuleszę i Iwań- 

skiego. Tych czterech bokserów przy 

umiejęłnym freningu może zajść daleko 

w karierze sportowej. Najsłarszym z nich 
jest Bagiński, kłóry w roku zeszłych prze 
"shodził pewien okres spadku formy, a to 

„noże dlatego, że zmienił nieco system 

walki. Przestał polować na „K.O.”, a 

większą uwagę zwracał na technikę. Ba- 
giński zrozumiał nareszcie, że mieć silny 

sierp, że rozporządzać tylko jednym cio- 
“em nie można, że trzeba walczyć na 

punkty, a jeżeli zdarzy się dogodna sy- 
juacja, to wykorzystać swój niezawodny 

<ierp, którym położył na deski ringu nie 

tednego już boksera. Nic też dziwnego, 

je w dalszym ciągu uchodzi wśród za- 

vodnikėw za króla nokautu, 

Nadzieją sporłu bokserskiego są Ku: 

tesza, Lendzin i Iwański. 
Kulesza, jeżeli rozstanie się z nerwa- 

«ni o chaptyczności, może słać się bokse- 
„em rzeczywiście o wielkiej wartości 

„porłowej. Lendzin zaś powinien zwrócić 

dwagę na bardziej skułeczniejsze ciosy 
$ nie lekceważyć przeciwnika. Trzeba 
4mieć wygrywać nie przez litość nad 

-Ostat i start 
Tradycyjny trójbój lekkoatletyczny a 

cagrodę przechodnią kierownika Okrę- 

gowego Ośrodka Wych. Fiz. kpł. Janusza 

Žmudziūskiego odbędzie się jutro o g. 10 

m. 30 na Pióromoncie. Słarłować będą 
wszyscy najlepsi zawodnicy Wilna na 

czele z: Wojłkiewiczem, Malinowskim, 

Rymowiczem i innymi. ; 
Najwięcej zawodników 

zostało przez AZS. Akademicy bronić bę- 

dą nagrody przechodniej zdobytej w ro- 

| 

  
zgłoszonych 

słabszym zawodnikiem, a przez słanow- 

czość. Częsło bowiem zdarza się, że 

oszczędzanie przeciwnaka mści się tak 

okropnie, że faworył przegrywa niespo- 

dziewanie, bo na ringu nigdy nie možna 

Ł góry powiedzieć, który z zawodników 

wygra. Dlatego też radzimy Lendzinowi 

walczyć przez cały czas i nie żałować 
przeciwnika, udowodnić jeszcze raz, że 

się jest najlepszym bokserem Wilna. A te- 

raz słów kilka o Iwańskim. Młody ten 

pięściarz dopiero teraz zaczyna wybijać 

się, Wszystko zależy od trenera i od sa- 

mego oczywiście łwańskiego. 

Koniec końców mecz powinniśmy wy- 

grać, a nasi faworyci: Lendzin Bagiński, 

Kulesza i Iwański powinni przysporzyć 

sporo punktów. 

Ciekawi jesteśmy co pokaże Krasno- 

piorow i jak walczyć będą nasi starzy 

znajomi z poprzednich sezonów: Saza- 

nowa, Poliksza i Unton. 

Mecz odbędzie się w sali teatru No- 

wość przy ul. Ludwisarskiej 4. Początek 

spotkania wyznaczony zosłał na godz. 12 

min. 30. Liczymy, że Elektrit dołoży sta- 

sań, żeby spotkanie rozpoczęło się pun: 

kłualnie i żeby walki następowały jedne 

po drugich. i 

Meczem niedzielnym z Sokołem gnie- 

znieńskim otwieramy w Wilnie Iegorocz- 

ny sezon poważniejszych imprez sporło- 

wych na ringu bokserskim. 5 

Wymieniona drużyna pokonała Sokół 
poznański w stosunku 11:5. Waga musza 

Nochowicz pokonał reprezentanta Wielko 

polski Czerwińskiego. W walce piórko- 

wej Strzelecki — pokonał b. mistrza Pol- 

ski Rogalskiego. 

lekkoatletów 
ku zeszłym. 

Trójbojem drużynowym . zakończony 

zosłanie sezon tegoroczny. Zapewne nie 

uda się już przeprowadzić biegu na 

przełaj, W każdym bądź razie, jeżeli cho- 

dzi o zawody na boisku, to nie ulega 

wątpliwości, że będzie ło ostatnia już 

impreza. Nic łeż dziwnego, że na starcie 

zbierze się cała eliła naszych zawodni- 

ków, których oglądać będziemy mogli 

dopiero za 6 miesięcy, na wiosnę 1938 r. 

W. K. 5. Śm'gły -= Ognisko K. P. W. 
Dziś, w niedzielę, dn. 17 bm na 

boisku przy ul. Werkowskiej (stadion im. 
Marszałka Piłsudskiego) zostanie rozegra- 
ny mecz piłki nożnej o mistrzostwo okrę- 

gu pomiędzy KPW Ognisko — 

Śmigły. ‚ 
Począłek o godz. 14.30 (2.30). 

Ут, Wwzópieć 

  

my mieszkańców tej dzielnicy. Bio- 
rąc pod uwagę, iż koszt jednego me- 
tra przestrzennego budowy wyniósł 
zaledwie 28 zł., należy przyjść do prze 
kenania,że 10-letni płan inwestycyj- 
ny rozpoczął się pod dobrym zna- 
kiem. Również za bardzo pomyślny i 
pozytywny objaw należy uznać współ 
działanie okolicznych mieszkańców w 
budowie szkoły. Dostarczyli oni bez- 
interesownie miastu pewien zapas ka 
mieni, dzięki czemu uregulowany zo- 
stał dojazd do szkoły. T-wo Popiera- 
nia Budowy Szkół Powszechnych 
wsparło miasto pożyczką bezprocen- 
tową w sumie 25.000 zł., co również 
w części ułatwiło Zarządowi Miejskie 
mu zadanie nie tyle może z material- 
nych, co moralnych względów. 

Magistrat niezwłocznie po prze- 
kazaniu władzom szkolnym gmachu 
w Jerozolimce przystąpił, zgodnie z 
zakreślonym planem, do dalszej reali 
zacji zamierzonego dzieła. W tych 
dniach ułożono fundamenty pod wiel 
ki 14-oddziałowy gmach szkolny przy 
ul Beliny. Projekt nowej szkoły prze 
widuje pomieszczenie dła 700 dzieci. 
Przewidziane są w rozkładzie budyn- 
ków sałe gimnastyczne, kąpieliska, 
sala przyrodnicza, izba harcerska, ja 

dalnia i kuchnia. Gmach ten będzie 

kosztował miasto z wszelkimi urzą- 
dzeniami wewnętrznymi około pół 
miliona złotych. Budująca firma zo- 
bowiązała się wykonać budynek w 
stanie surowym na qdz. 1 lipca 1938 r. 

Dalszym etapem w r. 1938-39 bę- 
dzie wykończenie wspomnianej szko 
ły przy ul. Beliny i rozpoczęcie budo- 

wy 8-oddziałowej szkoły w dzielnicy 
Łosiówka i l4-oddziałowej w dzielni- 
cy Nowe Zabudowanie lub Ponar- 

skie. 
Rok 1939-40 poświęcony zostanie 

wykończeniu szkół  zaprojektowa- 
nych w roku poprzednim oraz budo- 
wie budynku szkolnego dla 7-oddzia- 
łowej szkoły w Kolonii Wileńskiej. 

Po zakończeniu wspomnianej szko 
ły w Kolonii Wiłeńskiej w r. 1940-41 
miasto przystąpi do budowy gmachu 
przy ul. Kalwaryjskiej dła 14-oddzia- 
łowej szkoły powszechnej oraz budyn 
ku szkolnego dla 6-oddziałowej szko- 
ły na Pośpieszce. 

Zgodnie z planem wykończenie 
tych szkół przerzucone zostanie na 
sezon budowlany roku 1941-42 przy 
jednoczesnym założeniu fundamen- 

  

tów pod budowę szkoły 14-oddziało- | 
wej na Saskiej Kepie. 

Rok 1942-43 przewiduje budowę 

2-ch szkół; na Soltaniszakch i 7-0d- 

działowej szkoły na Ponławach. Po 

wykończeniu tych szkół w roku na- 

stępnym Magistrat zamierza przystą- 

pić do budowy gmachu szkolnego w 
śródmieściu dla pomieszczenia 14-0d 
działowej szkoły. I wreszcie w r. 1945 
10-letni plan budowy szkół powszech 
nych zamknięty zostanie wykończe- 
niem do użytku szkolnego gmachu w 
śródmieściu. 

Takie zadanie postawił przed so- 
bą Zarząd Miejski i jeśli plan powyż- 
szy zostanie w całości zrealizowany 

stanowić on będzie poważną pozycję 
w dorobku Wileńskiego Samorządu 

Tervtorialnego. 7. R. 

Runos MUZYKI 
udziela lekcy| gry na fortepianie 

— Ceny przystępne 
ul. Jagiellońska 8 m. 22, g, 4-6 dp, 
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Pod znakiem 
miłosierdzia 

Instytut Caritas Archidiecezji Wileńskiej 
przysłąpił do organigowania Tygodnia Mi 
łosierdzia, który w r. b. odbędzie się na 
terenie Archidiecezji Wileńskiej w okre- 
sie Wszystkich Świętych i Dnia Zaduszne 
go, +. j. od 1 do 7 listopada włącznie — 
kiedy ło wierni z modlitwą za dusze swo 
ich najdroższych Zmarłych łączą jałmuż 
nę dla ubogich, których dziś niezliczona 
moc otacza nas dookoła. 

W związku z tym Instytut Caritas zwra 
ca się do wszystkich instytucyj  religij- 
nych i społecznych — do naszej młodzie 
ży akademickiej o pomoc w tej zbożnej 
akcji, oraz do całego społeczeństwa ka 
tolickiego o czynną pomoc — pieniężną 
czy w nałurze — dla ubogich, zwłaszcza 

łych, których boleśnie dotyka bezrobocie, 
nędza, choroba, kalectwo lub sieroctwo 

— szczególnie obecnie gdy zbliża się 
długa i bardzo ciężka zima. 
  

Bopierajcie pierwszą w Kraju dpdt- 
dzielnię Śrzeciwgruźliczą w powiecie 

wileńsko-trockim. 
    

  

  

CZYŚCI WSZYSTKO 

Do czyszczenia przedmiotów ze* 

laznych, miedzianych i mosięż- 
nych wystarczy odrobina Vimu* 
na wilgotnej szmatce. Jedynie 

aluminium czyści się na sucho. 

Inu us" 
kainai 
   

Atkstusasimosšc5 Eausštosranina e 

„Osoba podejrzana. 

Dużej miary proces prasowy toczy się o- 

becnie we Lwowie. Chodzi o skonfiskowany 

artykuł Haliny Górskiej w „Sygnałach 

lwowskich. Konfiskata została zatwierdzona 

wyrokiem sądowym, przy czym w motywach 

wyroku znajduje się zarzut pochwały prze- 

siępstwa „przez gloryfikację osoby pod 

względem politycznym podejrzanej”. 

Osobą tą jest Stefania Sempołowska, któ- 

rej 45-lecie pracy uczczono w inkryminowa- 

nym artykule. Stefania Sempołowska jest 

znaną działaczką niepodległościową, której 

zasługi z czasów walk zdobyły uznanie u 

czynników najwyższych w państwie i poz- 

woliły jej uzyskać (już w Polsce niepodleg 

łej) niezwykłe uprawnienia w dziedzinie akcji 

charytatywnej na terenie więziennictwa itd. 

Te właśnie (kontakt z przestępcami polity- 

cznymi) oraz fakt, że w 1920 roku p. Sem- 

połowska była przedstawicielką sowieckiego 

Czerwonego Krzyża na Polskę — stało się bo 

daj głównym powodem określenia jej jako 

„osoby podejrzanej”. — Apelując od takiego 

pojmowania rzeczy adwokat 

wniósł o przesłuchanie marszałka Al. Prys- 

tera, ambasadora J. Łukasiewicza, b. premie- 

ra K. Świtalskiego, mec. Patka, b. min. An- 

gusta Zaleskiego, b. ambasadora T. Filipo- 

wieza, ks. prałata Lewickiego i in., którzy 

na podstawie wspomnień z osobistej współ: 

pracy ze Stefanią Sempołowską wyświetlą 

jej przeszłość polityczną i charakter — po 

dcbno najzupełniej oficjalny i przyjęty z 

zgodą rządu polskiego — jej opieki nad jeń 

cami, a potem więźniami politycznymi. 

Sąd postanowił przesłuchać b. ministra 

Augusta Zaleskiego i odłożył rozprawę na 

czas nieograniczony. 

Szumański 

Z pieśnią polską do Francji i Belgii. 

Warszawska „Harfa”, jeden z najlepszyca 

polskich chórów pod kierownictwem znane 

go kompozytora i chórmistrza prof. Wic- 

ława Lachmana wyjechał na szereg występów 

do Francji i Belgii. Wyjazd „Harfy* ma na 

celu w pierwszym rzędzie odwiedzenie sku- 

pisk emigracji polskiej we wschodniej Fran- 

cji i Bełgii oraz propagandę w tych krajaca 

polskiej kultury muzycznej. 

Etapami obecnego 17-dniowego tourne 

„Наг!у“ będą: Metz, Paryż, Lilie, Bruksele, 

( Liege i inne miasta ze szczególnym uwzględ- 

szwy | łalność na polu krzewienia zamiłowania do 

nieniem tych miejscowości, gdzie są sknpie- 

nia polskie. Jest to już 6-ta wycieczka arty - 

styczna poza granice kraju łego znanego dc- 

brze chóru, którego 30-letnia chlubna dzia: 

    

  
    

    

$piewu zbiorowego ma już za soL4 szer=g 

stkcesów na terenie zagranicznym 

Luksusowy Duvernois po 8V gr.! 

Znakomity pisarz francuski Henri Du- 

vernois, zmarły przed kilku miesiącami, kżó- 

rego ostatnia powieść przedśmiertna p. t. 

„La feerie de la rue“ ukazała się, jak dono- 

siliśmy, miesiąc temu, zyskuje coraz więze, 

zwolenników wśród czytelników francusk 

Oto jedna z jego dawniejszych książek „La 

Maison Camille* została nagle wyczerpana 

| musiano przystąpić do powtórnego wyda- 

nia. Paryski instytut wydawniczy „Le livre 

de demain* wydał ją z całym pietyzmem, na 

luksusowym papierze in quarto, z 38 drzewo- 

rytami Malentin le Campion po śmiesznie ni- 

skiej cenie 4.50 franka za egzemplafz, t. j. 

na naszą walutę — 80 groszy. 

Bodaj to wydawać i kupować we Feancyi! 

UIRERE4 EJ EET DAISY EET 

Dosiosła zdobycz radiotechniki 
Odtiorniki Philipsa z auto- 

matem strojeniowym 
Już od dawna marzeniem r: liotechników 

było zbudowanie odbiornika o tak uproszczo- 
nej obsłudze, aby każdy mógł z łatwością na- 
stawić żądaną stację i uzyskać przy tym mo- 

żliwie najlepszy w danych warunkach odbiór. 
Problem ten został rozwiązany przez konstru 
ktorów Philipsa, któr m udało się cały skom 
plikowany system strojeniowy skoncentro- 

wać w jednej gałe> zwanej „monosterem”. 
Precyzyjny ten automat str: jeniowy regułuje 

sam wszystkie czynności wyko.ane w innych 

aparatach za pomocą 4-ch albo więcej gałek. 
Taką doskonałość tonu, jaka posiada od- 

biornik Philips Super 7-38, mógłby uzyskać 
przy pomocy różnych oddzielnych gałek stra 

jeniowych jedynie bardzo doświadczony fa- 
chowiec, doskonale obznajmiony z technicz- 
nymi procesami zachodzącymi w odbiorniku. 
Dzięki monosterowi obsługa odbiornika sta- 
ła się tak prosta, że wystarczy jeden ruch 
ręki, aby otrzymać najprzyjemniej brzmiącą 

audycję. 

Premie PKO 
Dnia 15 października 1937 roku odbyło 

się w Centrali P. K. O. w Warszawie 46 z 
rzędu losowanie książeczek na premiowane 

wkłady oszczędnościowe Serii I-ej. 
Po zł. 1.000 otrzymują właściciele nastę- 

pujących książeczek: 
8.195 

    

  

    

    

195 25.038 

12.558 27.157 

12.996 36.309 
23.658 44.036 
28.772 47.252 

Książeczki premiowane Serii I-ej, wyloso- 
wane dawniej, a niezrealizowane: 

Nr. Nr. 30.599 i 38.303. 

      
   

Najpopularmiejszy sporć w Ameryce 

    (JOTEKĄ 

„ Mitel Toż 
* 

ai rugby są najpopularniejszymi s 

tężyzny fizycznej młodzieży. 

  

porłami w Ameryce, gdyż zdaniem Amerykan najlepiej sprzyjają rozwojowi 

Na zdjęciu— fragment z meczu rugby,



  

„KURJER WILEŃSKI" 17. X. 1937 r. 

Polak z Framcji — 
@у «> тр й н Й па ау каа шупа!а:сц 

Stefan Drzewiecki „ojciec łodzi podwodnej” 
Wśród żyjących wybitnych osobistości 

polskiego pochodzenia, ale należących 
do francuskiego, a raczej paryskiego 
świała naukowego, naczelne miejsce zaj- 

muje inżynier Stefan Drzewiecki, 92-letni 
słarzec, senior kolonii polskiej w Paryżu 

Inżynier Stefan Drzewiecki należy do 
najwybitniejszych wynalazców doby obec 
nej i nazwisko jego pomimo lat posta- 
wiono obok nazwisk Edisona i Marco- 
niego. | gorzką ironią losu jest, że ten 
genialny wynalazca żyje w zapomnieniu. 

Wnuk oficera sławnych Legionów Dąb 

rowskiego, Stefan Drzewiecki urodził się 

na Podolu, ale nauki średnie i wyższe 

pobierał w Paryżu. Uczeń słynnej „Ecole 

Centrale", solidnie przygotowany do 

późniejszej pracy naukowej, Drzewiecki 
od najwcześniejszych lał oddaje się wy* 

nalazczości. 

Już w 1873 roku otrzymuje on pod- 

czas Międzynarodowej Wystawy w Wied- 

niu dwie nagrody za wysławione włas- 

nego pomysłu aparały. W kilka lat pó 

niej, w 1877 roku, projektuje i buduje 

własnym kosztem pierwszą łódź podwod- 
ną, miniaturowych wymiarów, albowiem 

mogącą pomieścić tylko jednego czło” 

wieka. Pomyślne rezultaty otrzymane przy 

wypróbowaniu tego prototypu dzisiej- 

szych łodzi podwodnych na Morzu Czar: 

mym (Drzewiecki mieszkał wówczas w Pe 

tersburgu) zachęciły go do udoskonale- 

nia tego epokowego wynalazku. W 1878 

roku Drzewiecki projektuje nowy typ to' 

dzi podwodnej, tym razem dla 4-ch lu: 

dzi, i zaopatrzony we wszystkie aparaty, 

które słanowią dziś zasadniczą część ło- 

dzi podwodnych z peryskopem włącznie. 
Rząd rosyjski zamawia u niego 50 takich 
łodzi podwodnych, a w kilkanaście lal 
później na konkursie ogłoszonym przea 
Francuskie Ministerstwo Marynarki na pro 
jekt najlepszego typu łodzi podwodnej, 
praca Drzewieckiego otrzymuje pierwszą 
nagrodę. 

Inżynier Stefan Drzewiecki jest ojcem 
łego wiekopomnego wynalazku i sam 
fakt wystarcza, ażeby nazwisko jego prze 

szło do potomności. 
Ale genialny nasz rodak ma jeszcze 

inny tyłuł do nieśmiertelności, a zasługę 
wobec ludzkości o wiele większą. Jest on 
nie mniej ni więcej tylko wynalazcą sa- 

molotėw. 
W 1885 roku ogłasza Drzewiecki swo- 

ja teorię o locie ptaków, która stała sią 

podstawą dzisiejszej techniki budowy sa- 

molofów. „Już dziś (w 1885 r.) — pisze on 

w swojej pracy—można budować samo- 
loty. Dzięki tej teorii powietrznego lotu, 
posiadamy dostałeczną znajomość praw, 
które pozwalają ustalić poszczególne 
części technićźne aparatów lotniczych. 

Posiadamy także materiały niezbędne: 
aluminium, drzewa lekkie, bambus, jed- 
wab... Skonstruowano już motory parowe 
lekkie, mogące produkować przy jedna- 

Dobre jest to, co się uda... Zwłaszcza jeżeli 

tym czymś będzie wielka wygrana w pierwszej 
klasie czterdziestej loterii. Śpiesz więc niezwłocz- 

nie po los. 
ETS MST E KTS IST TORE SIS TITAN 

Leczenie ran a witaminy 
W jednym z numerów „Physiological 

Reviews” ukazał się ciekawy artykuł L. 
B. Avey'a o gojeniu się ran. Autor wyja | 
śnił naukowo ten proces uzależniony cał ; 
kowicie od zdolności regeneracyjnych po 
szczególnych tkanek, podkreślając dwa 
najważniejsze procesy gojenia: przez ry 

chłozrost i ziarniowanie. Pierwszy powsta 
je wówczas, kiedy tkanki nie są bardzo 
uszkodzone i polega na normalnym scho 
dzeniu się brzegów rany, drugi cechuje 
przed zabliźnieniem wytwarzanie tkanki 
ziarniowej, składającej się z pączkują- 

cych naczyn krwionośnych. — W intere 
sującym artykule została uwidoczniona sa 

Film ślubny 
W Anglii narodził się nowy zwyczaj, 

a raczej nowy rodzaj prezentów ślubnych 
dla młodej pary, a mianowicie film ślub- 
ny. Kilka miesięcy temu odbył się ślub 
pewnej znanej w kołach towarzyskich 
Londynu damy. Jeden z przyjaciół narze- 
czonej wpadł na pomysł utrwalenia cere- 
monii ślubnej na łaśmie filmowej. Film 
tozpoczyna się od zdjęcia narzeczonych, 
gdy wyruszają z domu do kościoła, da- 
łej następują zdjęcia ceremonii ślubnej, 

gratulacji, powrotu z kościoła, uczty we- 

selnej w gronie najbliższych i gości, 
wreszcie odjazdu na dworcu kolejowym. 
Gotowy już film został przesłany młodej 
parze. Nowy ten rodzaj prezentu ślub- 
dego, który zostaje połem jako żywa pa- 

kowej wadze siłę odwrotnie wyższą od 
siły mięśni płaków. Przy pomocy mate 
riałów palnych w słanie płynnym, które 
przy małej wadze produkują olbrzymią 
energię, można będzie zbudować jeszcze 
lżejsze motory”... 

A w 1889 roku na Międzynarodowym 
Kongresie Komunikacji Lotniczej Drze- 
wiecki rozwija i uzasadnia swoją teorię 
lotu ptaków i dowodzi możliwości latania 

na aparatach cięższych od powietrza i po 
ruszanych siłą mołorów. 

Idee Drzewieckiego przedostają się do 
Ameryki, gdzie je propaguje wybitny 
inżynier francuski Chanute, który gorąco 
się nimi przejął od chwili, kiedy je usły- 
szał z ust Drzewieckiego na wspomnianym 
Konaresie. A 18 lat później, dzięki roz- 
powszechnieniu tej teorii, amerykańscy 

inżynierowie bracia Wright zbudowali 
pierwszy samolot opariy całkowicie na 

koncepcjach naszego znakomitego ro- 
daka. 

Dla uczczenia zasług Drzewieckiego w 
dziedzinie lotnictwa zostaje on wybrany 
w 1909 roku wiceprezesem międzynaro-   dowej stałej komisji lotniczej. A podczas 

Jest to niespotykany dołąd rekord — 
ustanowiła go V-tła seria premiowanych 
książeczek oszczędnościowych PKO, któ- 
tych codziennie wydaje Centrala i Od- 
działy PKO oraz wszystkie Urzędy Pocz- 
towe około 4.000 sztuk. 

Nic dziwnego, bo książeczka premio- 
wana jest niezwykle wygodną i korzyst- 
ną. Posiadacz jej uczestniczy co 3 mie- 
siące w losowaniu premij od 50 do 500 
złotych. 

Niezależnie od tego wypłaca PKO 

Elektryczność 
„emocienalna" 

Kiedy atmosfera przed ciągnieniem Lote- 
rii I-szej klasy naładowuje się specjalną ele- 
ktrycznością emocjonalną, a ze wszystkich 
stron, z plakatów, ulotek, ogłoszeń i t. p. do- 
latują nas nawoływania „graicie! kupcie los! 
U nas! — u nas!“ — zaczynamy się mimowoli 
zastanawiač, gdzie rzeczywišcie warto na- 
być los. Bo niby „wszystko jedno“, wszędzie 
są takie same losy... A jednak... Nie! Jest 
coś, z czego nie możem zdać sobie sprawy. 
Ote ciągnie nas na przykład do kolektury A. 
Wolańska, Wilno, ul. Wielka 6, bardziej niż 

do innych, zwłaszcza, że widzieliśmy długie 
litanie wygrywających tam duże sumy. 

Trafiliśmy właściwie, bo istotnie w kole- 
kturze A. Wolańska trwa „szczęśliwa passa”, 
więc ciągną tam WSZYSCY, spragnieni szczęś- 

cia, wchodzimy więc i my do tego koła, na- 
bywamy los i z ufnością oczekujemy wygra- 
ną... A więc... Do Wolańskiej po los i to dziś   

| miątka i obraz dawnych lat 

jeszcze. 

  
moobrona organizmu podczas gojenia się 

poszczególnych ran. Wiele uwagi poświą 
cił autor wpływom witamin na gojenie się 
ran. Tak więc przy pendzlowaniu rany wi 
łaminą A (właściwie jej roztworem), czas | 

gojenia wyniósł 13 dni zamiast 18. Wypa 
da zaznaczyć, że uczeni Horn i Sandor 
już przed tym stwierdzili dodatni wpływ 

olejów i maści, zawierających witaminą 

A na szybsze gojenie się ran; podobnie 
wpływają witaminy B i C. Natomiast wita 

mina D, stosowana w malych dawkach, 
nie odgrywa żadnej roli w długości okre 
su gojenia, a w dużych dawkach opóźnia 
gojenie. 

jako prezent 
i dawnych 

dziejów, znalazł w Anglii podatny grunt 
| cieszy się olbrzymią popularnością w 
szerokich sferach społeczeństwa. Jest to 
istotnie dobry pomysł, gdyż nowożeńcy 
otrzymują trwały dokument wiernie od- 
twarzający ich samych w młodych latach 
wrab z otoczeniem nie w postaci martwej 
fotografii, lecz w żywych, pulsujących ru- 
chem zdjęciach. Życie zatrzymane w bie- 
gu i wykradzione zapomnieniu i działa 
niu czasu. Jest ło istotna zdobycz sztuki 
filmowej i zarazem materiał dla przy- 
szłych studiów obyczajowych, materiał 
nie opisowy i dowolny, lecz wierny i fo- 
tograficznie ścisły. 

| wodzie”,   

wielkiej wojny wynalazł on sposób za* 

stosowania telegrału bez drutu do aero- 

planów, dzięki swej genialnej teorii śmig 

propulsywnych. 

Mnóstwo innych wynalazków zawdzię 

cza ludzkość Drzewieckiemu: w 1889 roku 

wynajduję tubę do wyrzucania torped, w 
które są dziś zaopatrzone wszystkie ło- 
dzie podwodne. W 1895 roku wynajduje 
specjalny typ torpedowca, tak zwanego 
akwapancernego, albowiem chronionego 

dwumetrową warstwą wody. W 1889 roku 
opracowuje zupełnie odmienną do tego 

czasu istniejącą teorię akumulatorów. 

A kapitalną jego pracę „O śmigach 
poruszających (helices propulsives)" parys 
ka Akademia Nauk odznaczyła specjalną 
nagrodą. 

l oto o tym wielkim wynalazcy, ojcu 
dzisiejszego ruchu lotniczego, mało się 
wie, mało się słyszy, i zupełnie się nie 
pisze. Wiemy, że wdzięczność paszcze- 

gólnych ludzi wiotczeje z czasem i znika 

jak dym z papierosa. 
samo i z wdzięcznością ludzkości? 

Dr. Stefan Włoszczewski. 

4.000 sa RA premiowanych 
V serii 

posiadaczowi książeczki po upływie 9 
i pół lat trwania 600 złotych, a więc 
kwotę wyższą od wpłaconej, 

Tak więc 5 zł miesięcznie pozwala na 
zebranie poważnej sumy 600 złotych, a 
ponad to daje możność otrzymania kil- 
kuset złotowych premij. 

Nie zwlekajmy więc z otwarciem ksią- 
żeczki premiowanej V-tej serii i pamię- 
tajmy, że wydają je wyłącznie Centrala 
i Oddziały PKO oraz wszystkie Urzędy 
Pocztowe. 

Człowiek kopalny 
żył nalwvżel 50 lat 
Według oświadczeń jednego z najwy- 

bitniejszych uczonych francuskich, profe- 
sora Vallois, jedynym kryterium wieku 
kopalnych szykieletów jest słan szwów 
czaszkowych. Zesławiając wyniki tych ba 
dań naukowiec ten twierdzi, że człowiek 
kopalny żył stosunkowo krótko, bowiem 

nie spotkał się ani razu z czaszką O za- 
nikających szwach, które zmniejszają się 
proporcjonalnie do wieku; śmierć wystę: 
powała przeważnie przed 50 rokiem ży- 
cia. Według badań prof. Vallois wynika 
wyraźnie, że kobieta żyła znacznie krócej. 

Onerawane łysiny 
Choć podobno łysina jest oznaką bogact 

wa lub rozumu, budzi jednak u jej posiada 

czy dziwne zażenowanie, zwłaszcza przed 40 

rckiem życia. Nice .dziwnego, że świat lekar 

ski poważnie zajmuje się metodami, mogący 

mi przywrócić głowie utracone owłosienie. 

Znany profesor Kliniki uniwersyteckiej 

w Nowym Yorku dr. Rufricht wygłosił nie 

dawno na zebraniu lekarskim odczyt na te 

mat powstawania .ysiny. 

Zdaniem jego anormalny proces zupełne 

go wypadnięcia włosów należy tłómaczyć 

nieproporcjonalnie szybszym wzrostem cza 

szki w stosunku do skóry ją pokrywającej. 

Na skutek zbyt silnego rozciągnięcia tkanki 

następuje złe krążenie krwi, cebulki osłabia 

| ją się i włosy gwałtownie zaczynają wypa 

dać. Dr. Rufricht zapobiega łysieniu ludzi 

przez dokonanie lekkiego zabiegu chirurgicz 

nego, po którym następuje rozluźnienie, a 

w konsekwencji odżywienie skóry. Cebulki 

zostają wzmocnione i goluteńka czaszka po 

krywa się upragnionym puszystym włosem. 

Taką samą hipotezę powstawania łysiny stwo 

rzył dermatolog niemiecki z Hamburga dr. 

Wadel. 

T-wo asekuracyjne 
@13 ganoste: ów 

W Ameryce można się ubezpieczyć 
od wszystkiego: od pożaru, wypadku, 

kradzieży, złej pogody, niepowodzenia 

w małżeństwie etc. etc. Nic więc dziw- 

nego, że gangsterzy w Chicago powołali 

do życia towarzystwo asekuracyjne, któ- 
re miało zabezpieczyć ich od ryzyka 

„bezrobocia”. Zwykle gangsterom, którzy 

dopiero co wyszli z więzienia trudno zna 

ležė „zajęcie“ I „pracę“ w swoim „;za- 

Ubezpieczenie w towarzystwie 

łagodzi ciężką dolę bezrobotnego gang- 

słera, gdyż przez cały czas przymusowe- 

go bezrobocia pobiera ubezpieczony ren 

tę. Policja chicagoska wpadła na trop 

oryginalnej. instytucji I zasekwestrowała 

kapitał 200.000 dolarów złożony z * wpłał 

udziąłowców. 

Czyżby było tak | 

    К_ = 

Niezawedny średek 
na wiarołomstwo 

Mało jest krajów na świecie ceniących 

tak wysoko godność kobiecą, jak Jugosła- 

wia. Fakt ten potwierdza wypadek, który 

zdarzył się w pewnej wsi. 25-letni Lazar 

Miowiez zaproponował miejscowej pięknoś- 

ci Milicy Spasicz roczne małżeństwo na pró- 

bę. Obrażona dziewczyna wierzyła się z 

tym ojcu i braciom, którzy tak wysoko ce- 

nil: honor dziewczyny, że postanowili srogo 

ukarać lekkomyślnego śmiałka. Kiedy pewne 

go pięknego wieczoru powracał on z pola do 

domu, obezwładnili go, zawlekli na swój 

grunt i skrępowanego obrażona Milica przy 

wiązała do ogona konia, którego popędzono 

galopem. Tylko dzięki interwencji patrolu 

żandarmów niefortunny konkurent uniknął 

śmierci. Ambitną rodzinkę uwięziono. 

Nie mniej radykalnego środka tym razem 

przeciwko zdradzie małżeńskiej, użyła pew- 

na kobieta nazwiskiem Anuszka. Po dłuż- 

szych obserwacjach stwierdziła, że mąż jej 

pod pozorem załatwienia interesów, przeby- 

wit zbyt często w mieszkaniu nieznanej, lecz 

podobno niezwykle rozkosznej wdówki. Po- 

stenowiła odzwyczaić go od tego. Gdy zmę- 

czeny powrócił do domu i położył się spać, 

wspólnie z matką związały wiarołomcę, za- 

wlokly do studni, po czym opuszczonego gło 

wą w dół tak długo moczyiy w wodzie, aż 

przyrzekł dozgonną wierność. 

Czekolada z drewna 
Ni mniej ni więcej, ale czekolada z drew- 

na jest obecnie demonstrowana na wysta- 

wie pod hasłem „Naród przy pracy” w Dii- 

sseldorfie. Jest to ostatni „wyczyn* chemii 

niemieckiej. Ponadto na wystawie oglądać 

można również wełnę produkowaną z od- 

padków drzewnych, która na zewnątrz ni- 

czym się nie różni od wełny naturalnej, 

Gdzie jest najwięcej dzieci 
nieślubnych 

Ostatnie badania wykazują od kilku lat 

równowagę urodzeń dzieci nieślubnych. Je- 

dynie w Anglii daje się zanotować zniżka 

tego rodzaju urodzeń, zaś we Francji ilość 

dzieci nieślubnych wzrasta. Ustalono dalej, 

że na 100 dzieci ślubnych jest nieślubnych: 

u ewangeliczek 10, u katoliczek 7, a u ży- 

dówek 4. 

ESET 

Rozrywki 
6. ZAGADKA (1 punkt). 

Wprost — plac i a ludzi. 

Wspak — przedmiot stary. 

Czasew wstręt w nas budzi. 

7. KWADRAT MAGICZNY (2 punkty). 

Znaczenie wyrazów: 

1) nierozegrana gra, 

2) mały poemat liryczny, 

3) plac zgromadzeń w Rzymie, 

4) drugi pokos ż łąki, 

5 zaimek wskazujący. 

8. SZARADA — REBUS 

pośw. p. A. Mironowiczównie z Chożowa. 

ułożył „Trek*-z Nowo-Święcian. Е 

Niby rebus, — niby szarada, 

Chyba odczyta nasza gromada? 

Pierwsze — spożywa raczej, 

Drugie — bywa przedpokojem zwane, 
Trzecie — niedobro inaczej, 
Czwarte — drzewo mało znane, 

Piąte — zaimek osobowy, 

No i wszystko, proszę Was, 

Sens zadania już gotowy, — : 
Calošė — zawitala w czas. 

9 WILNO—RELIKWIĄ NARODU (7 pkt.). 
Szarada. + 

Czy znasz drugi Wilno, dziesiąty aS 

z jedną — Ka -frzecią czcigodną nad 

miastem?... 

Wart ten klejnot mistrzów jednej — pięć- 

` dziewiątej 
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POD KAŻDYM WZGLĘDEM 

zarówno co do wspaniałości tonu, selektyws 

ności jak i licznych nowoczesnych udoskona* 

leń technicznych. 

to jedyna superheterodyna o małym zużyciu 

prądu. tylko 25 watów 

przy pełnej wydajności 

Niska, dostępna cena 

superheterodyna, na jaką wszyscy czekali 

TELEFUNKEN-FENOMEN, 

(jak mała żarówka) 
i światowym zasięgu+ 

dla wszystkich. Ota 

W winie leży prawda 
W ub. stuleciu żył w Berlinie znany 

| cieszący się powszechną sympałią le 
karz dr. Heim. Oryginał uosabiający splot 
rubaszności z dobrocią, był przyjacielem 
wielu współczesnych wybitnych ludzi, 
między innymi poety Hoffmana i aktora 
Ludwika Devrient. Nic dziwnego, że towa 

rzystwo takie nie oddziaływało budująco 
na osobę cenionego doktora, pociągając 
go często do znanej winiarni, gdzie lubia 
no sobie zdrowo popić. 

Pewnego wieczoru przed północą, gdy 
towarzystwo było już w świetnych huma 
tach, wezwano dr. Heima do pewnej wy 
soko urodzonej damy, która nagle zasłab 
ła i straciła przytomność. Lekarz, poje- 
chał natychmiast na miejsce wypadku, za 
stał chorą leżącą bezwładnie na pościeli. 
Chcąc ją zbadać, począł szukać pulsu. 
Niestety ręce drżały mu tak silnie, że nia 
mógł go znaleźć. Postanowił chwilę po- 
czekać. Usiadł w pobliżu łóżka i mruczał 
pod nosem. — Kompletnie pijan... kom- 
pletnie pijan... 

W tym momencie chora zrywa się na 
gle i chwytając go za rękę woła błagal 
nym głosem: — Panie, zaklinam pana, 
nie mów pan o tym nikomu. Ja rzeczy 
wiście jestem tylko pijana. 

Bshaterstwo psa 
Podczas gdy statystyki niemal na ca- 

łym świecie nofują zastraszający wzrost 
przesłępczości, coraz częściej kroniki 
dzienników nołują wzruszające wypadki 
przywiązania zwierząt do ludzi. Można 
sądzić, że im bardziej bliźni wobec bliź 

«o słaje się wrogiem, tym częściej 

ka przyjaciół wśród zwierząt. Lecz jakże 
również często je krzywdzi. 

W południowych Czechach o północy 
wybuchł pożar w zagrodzie wiejskiej pod 
czas snu domowników i niewątpliwie spo 
wodowałby ofiary w ludziach, gdyby nie 
odwaga i poświęcenie psa. Wierny stróż 
domu próbował z początku głośnym 
szczekaniem zaalarmować swych właści- 
cieli, jednak gdy to nie pomogło, a nie 
bezpieczeństwo sławało lsę coraz grož- 
niejsze, jednym skokiem wybił szybę w 
oknie. Brzęk iłuczonego szkła obudził 
wreszcie niezwykle twardo śpiących mie 
szkańców, którzy w ostatniej chwili zdoła 

li uratować życie. 

umysłowe 
| i wielkich poetów pół siódmej — dwunastejł.. 

l De Matki co grodu z Ostr.j Bramy strzeże 

pcbożni pielgrzymi gromadnie się chronią, 

siedm — osiem — sześć pyłem zanoszą pa- 

ю cierze, 

czternaście — jedenaście czoła przed Nią 

kłoniąc... 

Raz — dziewięć — czternasta czwartych — 

piątych — szóstych 

pokrywa to gniazdo Giedyminów, Paców, 

szepcą o przeszłości kamiennymi usty, 

ruiny zamczyska, biel świątyni, pałaców! 

Trzynaście — jedenaście — połowę trzynastki 

rozpada się każdy zaułek nieomal, 

ozwie się nam z mroków Mickiewicz, Sło- 

wacki, 

Moniuszko, Odyniec, lirnik Syrokomla... 

Szczyt góry Zamkowej, ośm — dwc. w zieleń 

cały 

z Trzykrzyską się łącząc wstęgą wód Wilenki, 

wskazują na lata świetności i chwały 

i przeszło czwór letniej wrażych pęt udręki! 

Wydarty ten klejnot z łap zaborcy — kata 

przez krwawą ofiarę spleci 1ą z modlitwą, 

trzynaście — trzy w doli lub niedoli lata 

a gród ten zostanie Narodu relikwią!... 

  
  

„Rex* (czł. KI. Sz.) 

Rozwiązania zadań z dnia 6-go paździer= 

nika oraz listy nagrodzonych podamy w na- 

stępnym numerze, gdyż jeszcze nie upłynął 

10-dniowy termin, skutkiem czego nadchodzą 

rozwiązania.  



Piszą do nas 

Ca sę dzieje w piń- 
s<im izolaterium? 
Pińsk posiada izołałorium dla umysło 

wo chorych. Jaką opieką otoczeni są 
przebywający w tym zakładzie nieszczę 
śliwcy może zilustrować następujący wy 
padek. 

Anastazja Samosiukowa (Pińsk, ul. Zgo 
da 29) umieściła w tym izolałorium swego 
syna Jana, 26 lat, jako chorego niebez- 
piecznzgo dla otoczenia 

Odwiedzając go zauważyła pewnego 
dnia spuchnięcie twarzy oraz wysypkę na 
ciele Chcąc upewnić się czy życiu syna 
nie grozi niebezpieczeństwo, Samosiuko 
wa zwróciła się do dozorcy zakładu, Pa- 
wła Sańko, z prośbą o sprowadzenie le- 
karza Dopiero po dwóch dniach powie- 
dziano jej, że iekarz był, a na jej pytanie 
o słanie zdrowia syna woźny Sańko, przy 
pomocy swej małki, posti:gaczki przy tym 

° 2е zakładzie, w brutałny sposób wyrzu- 
cił Samosiukową z lokalu, wykręcając jej 
ręce i kopiąc nogami. Samosiukowa pod- 
dała się oględzinom lekarskim, które 
stwierdziły ślady pobicia na nogach i u- 
dach. 

Jeśli w stosunku do zdrowych umys- 
łowo interesantów dozorca słosuje po- 
dobne metody „konwersacji”, można so- 
bie wyobrazić, co muszą cierpieć powie- 
rzeni jego opiece chorzy. 

А. › 

I do Pińska dota: ji 
Donosiliśmy już o szajce oszustów, któ- 

rzy dla swych niecnych celów używali mun 
durów oflcerskich. Szajka ta grasowała w 
wielu miastach, m. In. I w Wilnie. Obecnie 
nasz piński korespondent donosi: 

Do sklepu futrzanego Fajberga w Pińs- 
ku zgłosili się dwaj „oficerowie” w celu 
nabycia skórki srebrnego lisa. Tranzakcja 
doszła do skutku. Skórkę kupiono za 550 
złotych, przy czym a konio należności na 
bywcy wpłacili 50 złotych, na reszię wy- 
sławiając weksie. Ё 

Na dowód fożsamości przedstawili le- 
gitymacje oficerskie, wystawione przez puł 

- №, stacjonujące w Małopolsce. 

lak się okazało obaj „oflcerowie” byli 
zwykłymi oszustami. 

Jak już wiadomo obu piaszków capnię- 
te. 

Skuo ziemiepłodów 
W roku bieżącym pomyślnie rozwija się 

dział skupu ziemiopłodów, prowadzony 

przez spółdzielnię „Rolnik* w Głębokiem. 
Spółdzielnia ta utrzymuje na terenie pow 

dziśnieńskiego 4 stałe punkty skupu zboża o 

raz skupuje je dorywczo na rynkach, gdzie 

stałe punkty nie są jeszcze wprowadzone, 

Ogólny zakup siemienia Inianego ze zbio- 
rów r. bież. wynosi około 1.500 tonn. Zaku 

pione siemię Iniane „Rolnik** dostarcza prze 

ważnie do krajowych olejarni. Cena siemie 

nie Inianego na początku sezonu kształtowa 

łą się w granicach do 44 gr. za 1 kg, w póź 
niejszym zaś czasie nastąpiła zniżka do 40 

gr, a obecnie ponownie zauważa się zainte 

resowanie siemieniem ze strony olejarni, co 

powoduje zwyżkę ceny. Zawarta umowa 

przez Centr. Obrotów Nasion Oleist. z prze 

mysłem olejarskim gwarantuje stałą zwyż 

ke cen siemienia w poszczególnych miesią- 

each, a zatem nie zachodzi konieczność wy 

rzucania na rynck posiadanych zapasów sie 

mienia. 

Podaż innych zbóż jest jeszcze mała 

wskutek nieukończonych robót polnych, jed 

nak w poszczególnych rejonach rolnicy roz 

pcczęli już dostawę do spółdzielni „Rolnik* 

owsa. Do rejonów tych przede wszystkim 

należy Szarkowszczyzna, skąd do chwili o- 

bcenej wywieziono już około 500 tonn. Spół 

dziełnia „Rolnik* skupywany owies dostar 

cze przeważnie dla wojska, poza tym w 

niniejszym stopniu na rynek prywatny do 

Warsząwy. Ceny owsa kształtują się w gra 

nicach 17—18 zł. za 100 kg. 

Ogólny obrót ziemiopłodami i towarami 

spółdzielni „Rolnik* w Głębokiem za wrze 

sień wynosił 520 tys. zł, od początku zaś 

1cku wyniósł 1.800 tys. złotych. 

Pierwszy Dom 
Re: e”wisty 

na ziemiach półn.-wschodnich 
W drugiej połowie listopada r. b. od- 

będzie się w Dołhinowie pow. wilejskie 
go uroczyste poświęcenie nowowybudo- 
wanego pierwszego Domu Rezerwisty na 
ziemiach północno-wschodnich. Dom ten 
powsłał ze składek i ofiar Związków Re 
zerwistów. 

PAŹ SZIERN., 
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Dziś Wikiora, Małgorzaty 

Jutro Łukasza 
  

Wschód słońca — g. 5 m. 52 

R Zachód słońca — g. 4 m. 18 
  

NOWOGRÓDZKA 
— 3 zbiorniki przeciwpożarowe. W 

gospodarce miejskiej Nowogródka naj- 
większe nasilenie prac budowlanych przy 
pada najczęściej na miesiąc wrzesień, paź 
dziernik i listopad, aż do wielkich mro- 

zów. Taka już widać tradycja, której 
gwałcić nie chciał komisaryczny burmistrz 
p. Sianożęcki. Obecnie rozpoczęto budo 
wę trzech dużych zbiorników przeciwpo 
żarowych na wodę. Jeden zbiornik na 
30 m. sześc. ma być na rogu ulic Hołów 
ki i Bazyliańskiej, gdzie wykopano już og 
romny dół, zagradzając jednocześnie prze 
jazd na te ulice, drugi zbiornik na ulicy 
3 Maja i trzeci na Szkolnym Dworze. 

Rzecz jasna, że zbiorniki takie bardzo 
są potrzebne, łylko czy nie za późno na 
ich budowę, bo przecież ściany mają być 
odlane z betonu? 

— Efekt gotówkowy „Tygodnia LOPP" 
w No„o>gzódku. Mimo niezbył sprzyjają 
cych warunków, bilans „Tygodnia LOPP” 
przedsławia się w Nowogródku rzec moż 
na dodatnio. A więc loteria fantowa da- 
la 285 zł. (sprzedano 1117 bilełów i wy 
dano 400 fantów), z zabawy osiągnięto 
lylko 39 zł., za to zbiórka uliczna przy- 
niosła 119 zł. 26 gr. a nalepek sprzeda 
no na 131 zl. 30 gr. 

ы 

ŁIDZKA 
— Dziś Powiatowy Zjazd OZN. W 

dniu dzisiejszym odbędzie się w Li- 
dzie powiatowy Zjazd Obozu Zjedno- 
czenia Narodowego. Początek Zjazdu 
o godz. 10 w. sali kina „Era“. 

— „.. 6... 9... ". To tyli komedii w 3-ch 

aktach J. Duranda, którą grać będzie zespół 

„Reduty“ w Lidzie w dniu 19 bm. (wtorek). 

Przedstawienie odbędzie się jak zwykle w 

sali kino-teatru „Era“. Początek o godz. 20-ej 

m 15. Wcześniej bilety można nabywać w 

kasie cukierni „Ameryka“. 

— Roczny Państwowy Kurs Kroju i Szy- 

cia 4 bm. odbyło się uroczyste otwarcie Rocz 

nego Państwowego Kursu Kroju i Szycią w 

Lidzie. 
Kurs został zorganizowany przez Zw. Pra 

cj Obywatelskiej Kobiet. Przyjęto 80 kandy 

datek. W dniu otwarcia kursu przewodniczą- 

Dziaci w szkołach 
powszechnych 

nie malą ca czyiać 
Biblioeczki w szkołach powszechnych 

od wielu lat są nieodnawiane. Książki od- 

dane kiedyś do użytku dziatwy szkolnej 

zosłały już niemal całkowicie „wyczyta- 

ne“, Zostaly tylko strzępy. Żadna szkoła 

nie jest w słanie zakupić potrzebnych do 

bibliołeczki egzemplarzy. Rodzice nie 

okazują pomocy, gdyż wielu z nich nie 

może zdobyć się nawet na zaopatrzenie 

swego dziecka w podręczniki. 

Dołychczas sytuację ratowała nieco 

prenumerata czasopism dziecięcych. Do 

każdej niemal szkoły przychodziła gazet- 

ka ścienna. Większe szkoły niejednokroł 

nie prenumerowały po 100 i więcej eg- 

zemplarzy „Płomyków”, „Płomyczków” 
i „Małych Płomyczków”. Obecnie pisem- 

ka te, naskułek rozwiązania zarządu głów 

nego ZNP, przesłały wychodzić, Co dnia 

dzieci dopominają się u wychowawców 

o nowe numery. 
Wynikła taka sytuacja, dziatwa 

szkolna prawie nic nie czyła poza pod- 

ręcznikami. 
W trosce o czyłelnictwo w całym ob- 

wodzie wilejskim inspektor szkolny pod- 
ją! akcję, do której powołał ogół nauczy 

cielsiwa i dziatwę. 
Nauczycielskie konferencje rejonowe 

w br. szkolnym będą obradować nad 

powyższym zagadnieniem. 
Każde dziecko ma wpłacić po 5 gr 

rocznie na rzecz bibliotek szkolnych. 

Zbierze się w ten sposób około 2000 zł. 

Kilka tysięcy uzyska się z innych źródeł. 

Z sum łych obwód mógłby co roku za- 

opałrywać kilkadziesiąt szkół w komplety 

nowych książek. 
Naskutek braku 

| pisemek, jak niektórzy nauczyciele za- 
uważyli, następuje wśród dzieci powolny 

zanik głodu czytelnictwa. Jest to objaw 

bynajmniej nie pocieszający. W. R. 

iż   
IIA TNS NEO ST A 

Teren pracy trzeba dobrze znać 
Żeby móc słusznie decydować o spra 

wach powiału, trzeba go dobrze znać. Wy 
chodząc z tego założenia członkowie lidz 
kiego wydziału powiatowego, wraz ze sta 
rosią, sekrełarzem wydziału pow, | inspek- 
torem samorządowym wybrali się na dwu 
dniowy objazd poznawczy powiatu, 

stosownych książek : 

| bez końca. 

į 
* lejce   

| Wciągu dwu dni zdołano zwiedzić cie ; 
| kawsze obiekty gospodarcze i 
; wesłycyjne połowy  powiału (szko 
„In spółdzielnie, bugujące się drogi, 
| szpiłale, ośrodki zdrowia i t. p.). 

Następny objazd obeimie pozostałą | “ol 
“ Wileiki utrudnia korzystanie ze spėldzielni. część powialu, 

in= 

„KURIER WILEŃSKI” 17. X. 1937 r. 

KRONIKA 
ca powitała w krótkich słowach kursistki, 

życząc im owocnej pracy. 

Praca na Kursie zapowiada się dobrze, ze 

spół bowiem został odpowiednio dobrany 

zarówno pod względem wieku (do 20 lat), 

jak i wykształcenia (wszystkie mają ukoń- 

czoną szkołę powszechną). Ze względu na 

znzczną ilość zgłoszeń starszych wiekiem nie 

wiasł, postanowiono w najbliższym czasie 

muchomić dła nich wieczorowy kurs kroju i 

modelowania. 

BARANOWICKA 
— Opał drożeje. W związku ze zbli- 

tającą się zimą podniosły się znacznie 
ceny na opał na rynku baranowickim. 
Metr brzozowego drzewa koszłuje już 
przeszło 12 zł, olchy i sosny około 10 zł. 
Na podniesienia cen drzewa opałowego 
wpływa w znacznej mierze przefrzebienie 
pobliskich lasów na eksport. Ludność 
wiejska coraz częściej zaczyna wykorzy- 
stywač torfowisko. W wielu miejscowoś- 
ciach powstają nowe ośrodki wydobywa- 
nia i przygotowywania torfu, (jak np. ne 
terenie gm słołpeckiej i gm. wolniań- 
skiej). Spodziewać się należy, że wkrót- 
ce nowy materiał opałowy znajdzie sze- 
tokie zastosowanie i w miastach. 

— Zw. Spółek Mieczarskich i Zarob- 

kowo-Gospodarczych urządza w dn. 23 
października br. o godz. 10 rano konfe- 
rencję mleczarską w Baranowiczach w lo- 
kalu „Ogniska”. 

NIEŚWIESKA 
— Szkariałtyna w bursie. W bursie 

żeńskiej w Nieświeżu wybuchła epidemia 
szkarlatyny. Komisja lekarska wyznaczyła 
dla wszystkich uczennic kwarantannę. 

— Świeillca strzelecka, W miasteczku 
Horodziej odbyło się poświęcenie świet- 
licy strzeleckiej. Okolicznościowe przemó 
wienie wygłosił ks. prob. J. Gogoliński, 
W ramach uroczystości przekazana zosła- 
la junakom |-go stopnia broń. 

— Gminne Kolo LOPP w Horodzieju 
w czasie trwania XIV Tygodnia LOPP 
zebrało kwotę 1000 zł. Powyższa kwofa 
została już przekazana do kasy Obwodu 
Powiałowego LOPP w Nieświeżu. 

SZCZUCZYŃSKA 
— Piękna wystawa rolnicza w Uhol- 

nikach. W niedzielą we wsi Uholniki, gmi 
ny sobakińskiej z inicjaływy związków 
tolniczych odbyła się wspaniała wystawa 
tolniczo-przemysłowa mieszkańców gminy 
Sobakińce.  Wysławę warto było zoba- 
czyć. Zespoły konkursowe Przysp. Roln. 
przykładowo przedstawiły i wykazały, co 
daje ziemia przy odrobinie kultury rolni- 
czej. Demonstrowano karłofłe, buraki cu- 

krowe, kapustę, marchew, wyhodowane 
„dziko”, oraz te same produkty hodowa- 

ne z zastosowaniem nawozów. Różnica 
wykluczająca dyskusję. Marchew Nr. 1 
i marchew Nr. 2, ło karzeł i olbrzym. Na 
wykresach, przykładowo zilustrowano ko- 
tzyści ze słosowania irójpolówki i 1. d. 
Również dział pszczelarski wzbudzał za- 
chwyt. Własnymi rękami wykonano naj- 
drobniejsze narzędzia. 

Na uwagę ież zasługiwał kiosk Spół- 
dzielni „Zgoda”, znajdującej się w Cho- 

dziłowcach Dane stałystyczne wykazują, 
jak wielkie znaczenię dla wsi ma taka 
spółdzieln'a, np. w ciągu ubiegłego roku 
przerobiono 163 tys. litrów mleka, wypła 

cając udziałowcom, dostarczającym mle- 
ko 17.350 zł. 

Albo „wieża”* samodziałów! Oko nie 

może się oderwać, Jakże licho i tandetnie 

wyglądają sklepowe materiały w porów- 
naniu że wspaniałymi samodziałami. Gra 

kolorów, desenie, cienkość małeriałów i 

oryginalne wzory można było podziwiać 
Specjalną uwagę zwróciły 

„deróżki” A. Gordziejczykowej, wykona- 
ne "adwyraz pięknie. 

(nterescwało łakże stoisko szkoły po- 

wszechnej z Zamościan, przedstawiające 
wzorowy ogródek szkolny. Słarzy rolnicy 
musieli się rumienić, że dzieci szkolne 
zedemonstrowały tak wielkie wiadomości 

WILEJSKA 
— TILIA SP6ŁDZIELNI WOJSKOWEJ 

ZDOBYWA NOWYCH CZŁONKÓW. Wiosną, 

po zebraniu przedstawicieli organizacyj i po- 

szczególnych grup społecznych, została w Wi 

powiatowej założona nowa „Filia 

Spółdzielni Wojskowej” obsługująca  ro- 

dziny wojskowe, zamieszkałe w centrum mia 

šia i szerokie rzesze społeczeństwa. Dzięki ta 

kim udogodnieniom, jak wpłacanie udziału 

ratami miesięcznymi, możuość brania na kre- 

dyt kursujących na terenie spółdzielni bo- 

nów, niższa niż w prywatnych sklepach cena 

produktów i bardzo dobra obsługa, spółdziel- 

nia zdobywa sobie coraz Iczniejsze grono 

klientów. Liczba członków stałe wzrasta. O- 

becnie filia posiada ich ponad 150. Udziały 

członkowskie wynoszą 30 zł. które można 

wpłacać stopniowo, po 5 zł. miesięcznie. 

Nauczycielstwo gorąco popiera tę akcję 

piowadzoną przez wojsko. Tym bardziej za 

sługuje to na podkreślenie, że na członków 

zapisują się nawet takie osoby z pośród nau 
czycielstwa, którym znaczna odległość od 

10 

Na marginesie procesu. stołpeckiego 
W związku ze sprawozdaniem sądo- | ciem złej woli Nowackiego, długoletnim! 

wym z dn. 15 i 16 bm. p. t. „Siolpecka 
Sławiskada” wyjaśniamy, że wezwany ne 
rozprawę świadek oskarżenia p. Ryszard 
Tajtelbaum oświadczył, że książeczkę 
wkładową KKO w Siołpcach na sumę 
3000 zł dosłarczył mu Hirsz  Siniawski 
| świadek przekonany był, że Siniawski 
jako spólnik istotnie złożył w KKO go: 
tówkę. Dopiero po wycofaniu się Siniaw- 
skiego z przedsiębiorstwa, zmuszony był 
osobiście udać się do dyr. Nowackiego 
aby zabezpieczyć książeczkę  wekslami, 
które w ciągu następnych kilku m:esięcy 
wykupił. Sądził oczywiście, że Kasa za- 
laiwia łe sprawy zupełnie legalnie, ta 
znaczy zgodnie z przepisami. 

Wykupił swoje weksle również p. 
Gorzkowski, 

* 

Surowy wyrok, skazujący dyr. KKO 
Nowackiego na 6 lat więzienia (po zasto- 
sowaniu amnestii na 5 lał) umotywowany 
jest przez Sąd Okręgowy dużym napię- 

i 

nadużyciami, świadomością przestępstwa 
ił p. ; 

Co zaś do współoskarżonego пасхе!т, 
KKO p. Gorzkowskiego, to skazany on 
zosłał na 2 lata za podjęcie dla siebie 
książeczki wkładowej na 10 tys. zł bez 
podkładu gotówkowego i podpisywanie 
lakichže książeczek, jakkolwiek dopuścił 
się tych czynów przez nieświadomość 
przestępstwa. W słosunku więc do p. 
Gorzkowskiego sąd uwzględnił szereg 
okoliczności łagodzących, stwierdzając 
m. in. że nie popełnił on żadnej defrau- 
dacji ani czynu hańbiącego. 

Obaj zapowiedzieli apelację. 

* 

Niektórzy przypuszczają, że w związku 
Ł okolicznościami, ujawnionymi na prze- 
wodzie sądowym, poniosą konsekwencję 
tarną i inne osoby, wmieszane w tę 
sprawę. 

Kaz. iw. 

gdy choremu zawieszą sznur nad łóżkiem... 
Wylegiwanie się w łóżku przyjemne 

żest tylko dla zdrowych. Inaczej fo odczu- 
wa człowiek, który zachoruje. Przekonał 
slę o tym Bugaj Stefan mieszk. wsi Ani- 
slmowicze, gm. nowomyskiej w pow. ba 
ranowickim gdy choroba zwaliła go pew 
nego dnia z nóg. 

Bugaj pomimo, że dźwigał już na bar- 
kach sześdziesiątkę z hakiem, był jeszcze 
człowiekiem żywym i wrażliwym I odczu- 
wał dotkliwie nieżyczliwe spojrzenie do- 
mowników, rzucane w jego stronę. Pró- 
bował kilkakrotnie wstać I wolą zwycię- 
żyć niemoc, lecz skutek był odwrotny. 
Do tego stopnia stracił siły, że nie mógł 
już podnieść się z łóżka. 

Domownicy, żeby zaoszczędzić sobie 
fatygi przewracania | podejmowania „sta- 
rego” na łóżku, uwiązali nad nim długi 
sznur, któryby mu służył za punkt opar- 
cla przy podnoszeniu się. Jednocześnie 
sznur ten dawał dużo do myślenia... jak 
go można wykorzysta Inaczej. Stary zro' 
zumiał. Gdy domownicy opuścili miesz- 
kanie, podniósł się, zrobił peflę I zarzucił 
soble ją na szyję. W dn. 12 bm. zakoń- 
czył swoje cierpienia. 

Teraz została tylko do rostrzygnięcia 
sprawa, w jakiej intencji sznur został za 
wieszony nad łóżkiem chorego! 

W. B. 

WOŁOŻYNSKA 
— Zmleny w starostwie. Starostą po” 

wiałowym w Wołożynie został mianowa- 
ny p. CICHY Ludwik dotychczasowy wice 
starosta w Siedlcach. Starosta Cichy objął 
urzędowańie po p. o. starosiy powiatowe 
go p. Kazimierzu Gładkowskim, który od 
chodzi do Nowogródka na słanowisko na 
czelnika wydziału spoleczno-polityczne- 

go. 
Dotychczasowy instruktor O. P. w po 

wiecie wołożyńskim p. SAJDAK Franci- 
szek został przeniesiony na równorzędne 
stanowisko do Święcian. 

Stanowisko instruktora O. P. objął p. 
d'Asystetten Eugeniusz z Warszawy. 

— Nowy gmach kina džwlękov“ 
K. O. P'u „Jutrzenka“. Słaraniem KOP. 
w Wołożynie został zbudowany wspania- 
ły gmach kino-iestru, w kłórym poraz 
pierwszy w dn. 14 bm. wyświetlono pol- 
ski film dźwiękowy „Barbara  Radziwił- 

ówna”. 

POSTAWSKA 
— Zakup koni dla wojska. Staraniem 

Okręgowego T-wa Organizacyj | Kółek 
Rolniczych i Powiatowego Koła Hodow- 
ców Konia został zorganizowany dn. 4 
bm. w Posiawach pokaz koni remonto- 
wych. Pokaz był połączony z zakupem 
koni dla wojska. 

Doprowadzono 38 koni, z których ko- 
misja remontowa zakupiła 20, płacąc od 
1500 do 650 zł za konia. W czasie po- 
kazu była przeprowadzona ciekawa pró- 
ba dzielności konia, polegająca na tym, 
że każdy z koni przy obciążeniu półło- 

rakrotnym w stosunku do swej wagi z za- 

przęgiem, musiał przebyć 2-kilometrowy 

dysłans w kłusie. Za najlepsze wyniki 
były przyznane hodowcom nagrody pie- 

niężne. 
— „Promień”, Powiatowy Związek 

Młodej Wsi rozpoczął wydawanie w Po- 
sławach własnego pisma p. n. „Promień”, 

Pierwszy stronicowy numer tego 
pisma zawiera artykuły programowe, o 
przysposobieniu spółdzielczym | samo- 
rządowym, wiadomości z terenu oraz 
3 wiersze. 

SŁONIMSKA 
— Zmiany w słarostwie. Dekretem 

ministra spraw wewnętrznych dotychcza- 
sowy wicestarosta slonimski mgr. Wacław 
Czaykowski został przeniesiony na takież 
słanowisko do starostwa powiatowego w 

Nowogródku, 
Pełnienie obowiązków  wicesłarosty 

słonimskiego poruczył wojewoda nowo- 
gródzki rełerendarzowi starostwa powia- 
łowego w Słonimie Aleksandrowi Jellin- 
kowi. 

— ZWŁOKI NIEZNANEGO MĘŻ- 
CZYZNY. 13 bm. o godz. 7-ej m-cy wsi 
Zadworze, gm. kostrowickiej wyłowili w 
Szczarze zwłoki nieznanego mężczyzny 
w wieku lat 50—55. Na zwłokach nie 
stwierdzono zewnętrznych obrażeń. 

WAACODON ATC DAINOS AIK 

Wylaśnienie 
„ Na liczne zapytania naszych P. P. Czytel- 

ników co do adresu kolektury J, Wolanów, 
wyjaśniamy, że Centrala mieści się w War- 
szawie przy ul. Marszałkowskiej 154, wszy- 
stkie więc zamówienia listowne należy kiero-   wać: J. Wolanow, Warszawa, ul. Marszal- 
kowska Nr. 154. >   

PIŃSKA 

— ŚWIĘCENIA W WYŻSZYM SEMINA- 

RIUM DUCHOWNYM. W niedzielę 17 bm. 

JP ks. biskup Kazimierz Bukraba ordyna- 
riusz piński udzieli vw czasie sumy o godz. 11 
w kościele Katedralnym święceń alumnom 

Wyższego Seminarium Duchownego w Piń- 

sku. 

— KTO BĘDZIE DYREKTOREM UBEz. 
PIECZALNI SPOŁECZNEJ? Według krążą- 

cych w mieście pogłosek na waknjące stano« 

wisko dyrektora Ubezpieczalni Społecznej w 

Pińsku ma być mianowany p. Tadeusz Dołę 

ga-Kamieński obecny prezes Zw. Osadników. 

— WALKA Z PLAGĄ BAGAŻY W WAGO- 

NACH OSOBOWYCH. Władze kolejowe wy- 
dały szereg zarządzeń, zmierzających do zli- 

kwidowania nadużyć przy przewożeniu ba- 

gażu nadmiernej wagi w wagonach osobo- 

wych. Codziennie notuje się kilka wypadków 

kwestionowania paczek bagażowych u wy- 

siadających z pociągów pasażerów, którzy 

rekrutują się przeważnie ze sfer kupieckich. 

Ostatnio kupiec piński Szuchman, chcąc о- 

minąć policję kolejową wysiadł z drugiej stro 

nv pociągu i usiłował przedostać się z baga- 

łem torami. Został zatrzymany i musiał uiś- 

cić taryfowe opłaty, plus karę. 

Na co chorują 
w Wieńszczyźnie 

Inspektor lekarski sporządził wykaz za- 

cLorowan i zgonów na choroby zakaźne i in 

ne występujące nagminnie w województwie 

wileńskim za czas od 3 do 9 października 

1937 15 

Zanotowano 1908 wypadków odry, 56 — 

jaglicy, 28 — płonicy, 23 — gruźlicy (w tym 

5 zgonów), 8 wypadków błonicy, 7 — duru 

bizusznego (w tym 1 zgon), 5 — róży, 4 — 

krztuśca, 3 — zakażenia połogowego (w tymi 

1 zgon), po 2 wypadki grypy i ospy wietrz 

nej i po 1 wypadku zimnicy, zapalenia 0- 

pón mózgowych i pokąsania przez zwierzę 

podejrzane o wściekliznę. 

Kancerty Fesi valowe 
sprawdzianem wartości 

Telefunkena 

Posiadacze radiodbiorników Telefunken 
nowej serii p. n. Super F.nomen, Symphonic, 
Stradivari lub De Luxe mieli rzadką ucztę 
podczas ostatnich koncertów fe dowych 
z koncertem naszego mistrza Jana Kiepury 
aa czele. Wspaniałe zalety tych nowych od- 
bierników wykazały się tutaj w całej pełni, 
a radiosłuchacze, słuchając transmisji kon- , 
certu na tych aparatach mieli zupełne złudze- 
nie, że siedzą w pierwszych rzędach sali kon 

certowej i słuchają tego niezwykłego $piewu 

Śhczne arie z oper i pieśni w wykonaniu 

Kiepury nie nie straciły ze swej barwy, ani 

wyrazu, ani czaru, płynąc wprost z potężnej 

piersi $piewaka do uszu słuchacza radiowe- 

go Owacje publiczności, frenetyczne oldaski, 

głosy zachwytu, pojedyńcze słowa z sali 

kencertowej — wszystko to wyczarow *" od- 

biorniki Telefunken z niebywałą dokładnoś- 
cią i wiernością dźwiękową, przenosząc słu: 
chaczy do sali, gdzie rozbrzmiewał głos ulu 
bionego śpiewaka. Doprawdy, nie można so- 
bis wymarzyć lepszego sprawdzianu odbior- 

ników Telefunken, jak ten koncert. Kto go 

słyszał przez supery Telefunken, ten na włą 
sne uszy przekonał się, że posiada odbiornik 

_slmĄczonej doskonałości. 
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KRONIKA 
DYŽURY APTEK: 

Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 
teki: Sokołowskiego (Tyzenhauzowska 1); 
$-ów Chomiczewskiego (W. Pohulanka 25); 
Miejska (Wileńska 23); Turgiela i Przedmiej- 
skich (Niemiecka 15); Wysockiego (ul. Wiel- 
ka 8). 

Ponadto stałe dyżurują a teki: Paka (An- 
tckolska 42), Szantyra (Legionów 10) i Za- 
jaczkowskiego (Witoldowa 22). 

  

HOTEL 

„ST. GEORGES“ 
м М ГЕМЕ 

Pierwszorzędny = Ceny przystępne 

Telefony w pokojach 
2 SDRRONE ZOWADEEKI DATE SLIK RSSI 1 TEZZZDUNIECZAECA 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszarzędny — Ceny przysiępne. 
Telefony w pokojach Winda osobowa 

  

      

MIEJSKA 
— CELEM UŁATWIENIA MIESZKAŃCOM 

ZWIERZYŃCA KOMUNIKACJI ZE ŚRóD- 

MIEŚCIEM Zarząd miejski w porozumieniu 
z dyrekcją „Arbonów* postanowił uruchomić 

z dniem 18 bm. linię autobusową Nr. 8 
wzdłuż następującej trasy: ul. Stara, iWtoldo 
wa, Sołtaniska, Wiłkomierska, most Zielo- 

ny. Wileńska do ul. Mickiewicza. Autobusy 
wyruszać będą od rogu ul. Starej i Gedymi- 
nowskiej — koniec kursu linii Nr. 8 przewi- 
dziany jest przy skrzyżowaniu ul. Mickiewi- 
cza i Wileńskiej. Początek i koniec kursu oz- 
naczony zostanie słupami przystankowymi, 
natomiast wszystkie przystanki pośrednie bę- 
dx miały charakter warunkowy — na żąda- 
nie publiczności. Wozy będą kursować co 
15 minut bez przerwy w godzinach od 7 do 
23 codziennie. Koszt przejazdu pozostanie 
niezmieniony. Wysokość kosztów biletu wy: 
nosić będzie tyle samo, co poprzednio koszto- 
wał przejazd na odcinku Siara róg Gedymi 
newskiej do pl. Orzeszkowej. Dyrekcja Ko- 
munikacji Miejskiej uruchomi tę linię tytu- 
łem próby na 2 tygodnie. Jeśli frekwencja o- 
każe się bardzo mała, linia ulegnie skasowa- 
nin. 

AKADEMICKA. 
— ZJAZD AKADEMICKICH KóŁ MISJO- 

LOGICZNYCH W WARSZAWIE. W dniach 
od 31 października do 2 listopada odbędzie 
się w Warszawie zjazd A. K. M. Program zja 
du przewiduje szereg ciekawych referatów. 
Bliższych informacyj o warunkach udziału 
w zjeździe można zasięgnąć 1 Ogólnym Ze- 
braniu Akademickiego Koła Misyjnego USB. 
(Wielka 64) w niedzielę dnia 17 październi- 
ka rb. o godz. 17. 

— 18 PAŹDZIERNIKA RB. KOŁO FILO- 
ZOFICZNE ST. U. S. B. urządza w lokalu 
Semin. Filof. (Zamkowa 11) Zebranie nau- 
kcwe, na którym odbędzie -ię dyskusja na 

temat pojęcia „rozterki*. Początek o godz. 

20-ej. Goście mile widziani. 

RÓŻNE. 
— Władze wojewódzkie zatwierdziły 

kontyngent mięsa koszernego dla m. 
Wilna w ilości 179.000 kg żywej wagi na 
m-c listopad rb. 

— Wycieczka z Białegostoku i Grod- 
na. Dziś o godz. 11.25 przybywa do Wil- 
na pociąg popularny z 
i Grodna. Uczesinicy w ilości około 500 
osób w ciągu dwudniowego pobyłu w 
Wilnie zwiedzą miasto i okolice. Odjazd 
nastąpi w poniedziałek wieczorem. 

  

    ZDROWE 
E 

KONRAD TRANI 

Białegostoku | 

PIĘKNE 

Ža) 

Teatr Miejski na Pohulance. 

— Dziš w niedzielę dnia 17 paždziernika 

o godz. 4,15 po cenach propagandowych uj- 

rzymy świetną komedię J. Iwaszkiewicza 

„LATO W NOHANT". 

— Wieczorem o godz. 8,15 po raz drugi 

komedia Moliera, w tłumaczeniu Boy-Żeleń- 

skiego „UCZONE BIALOGLOWY“. 

— KONCERT MISZY ELMANA W TEA- 

TRZE NA POHULANCE. We wtorek, dn. 19 

bm: o godz. 8,15, wystąpi po raz drugi i os- 

tatni w Wilnie, po wielkim sukcesie w War- 

sząwie, mistrz skrzypiec — MISZA ELMAN, 

z nowym programem. W programie ntwory: 

Mozarta, Chopina, Wieniawskiego, Bacha i 

innych. Przy fortepianie Włodzimierz Pad- 

wa. Ceny miejsc specjalne od 8.90 do 1.60. 

Teatr Muzyczny , Lrtnia*. 
— Dziś Teatr „Lutnia* czynny będzie dwu 

kretnie. O godz. 4 popoł. po cenach zniżo- 

nych grana będzie operetka Jana Straussa 

„WIEDEŃSKA KREW”. Wieczorem o godz. 

8,15 operetka egzotyczna Pawła Abrahama 

„KWIAT HAWAJU“, 

— ZESP6L BALETOWY JANA CIEP- 

LIŃSKIEGO z Ziutą Buczyńską i Jadwigą 

Hryniewicką na czele da w Teatrze „Lutnia 

w dniach 19 i 20 bm. dwa widowiska, 

widowisko z czasów legendarnych Polski 

„LECENDA O PIAŚCIE* Kazimiery Jerzew- 

skiej. 

Międzynarodowy Koncert - monstre 
w „Lutnić, 

Już wkrótce odbędzie się w Teatrze Mu- 

zycznym „Lutnia* międzynarodowy koncert- 

mensire w którym 'udział biorą: Wacław 

Niemczyk — skrzypce (Polska), Marina Kar- 

klin — sopran (Łotwa), oraz Klara Szarwas 

— harfistka - wirłuozka (Węgry). Program 

wielce urozmaicony zadowolni nawet najwię- 

cej wymagających słuchaczy. 

Bilety juž do nabycia w kasie zamówień 

od godz. 11 do 9 wieczór. 

SUSE EEST AITSAS 

SZKOLNA 

— DYREKCJA MĘSKIEGO GIMNAZJUM 

KUPIECKIEGO, ul. Mickiewicza 18, vodaje 

da wiadomości, że ostateczny termin zgłoszeń 

kandydatów do kl. I-ej upływa z daiem 20 

b m.; zebranie zainteresowanych rodziców 

odbędzie się tegoż dnia w lokalu szkołę o go- 

dzinie 18,15. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Koło Krajoznawcze Gimnazjum 
Orzeszkowej zawiadamia, iż dziś, 17 bm., 
o godz. 5-ej po poł. w lokalu 1.T.K. 
(Ostrobramska 9) odbędzie się odczyi 
R. Tarczyńskiego „Samochodem od Allan 

| jyku do Pacyfiku”, 

  
OWGCOWE 
PARKOWE 
ALEJOWE 
IGLASTE 
BYLINY 
oraz RÓŻE 

46 ków i że raczej rozbiję własnorącznie zielonego Buddę, 

    
  

— UWAGA DZIECI. Już w przyszłą nie- ! 

dzielę o godz. 12-ej w południe odbędzie się i 

  

„KURIER WILEŃSKI” 17. X. 1937 r. 

NIEDZIELA DLA WSZYSTKICH. 

Sezon jesienno-zimowy Polskiego Radia 

jest już w całej pełni. Ze względu na rozpo- 

wszechnienie Radia wśród szerokich warstw 

społecznych, sezon ten przynosi dalszą popu- 

laryzację programów. Rzecz jasna, nie m»- 

ke to być ze szkodą dla odpowiedniego po- 

ziomu, o który dba Kierownictwo Progra- 

mów. Szczególnie programy niedzielne są u- 

cozmaicone. Po gazetce rolniczej, o godz. 3,50 

daje Rozgłośnia Wileńska wyczerpujące In- 

fosmacje dla Ziem Północno-Wschodnicn. Fo 

południu o godz. 13,00 felieton prof. Mieczy- 

sława Limanowskiego „Co się dzieje w Wil- 

nie". Audycje te mają w Wilnie swoją ho- 

gatą tradycję. 

Po południu e godz. 15,45 program da 

naszych dzieci „Powiastki i piosenki o Ma- 

łutku Balamutku“, 

Listy, które otrzymuje Rozgłośnia Wiłeń- 

ska coraz częściej wspominają o pogalan- 

kach świetlicowych Sergiusza Soroka. Dzi- 
siejsza pogadanka o godz. 19,35 nosi tytuł 

„Co słychać na świecie". 

Następna audycja wileńska — to „Wie- 

ezorynka“ p. t. „Karmazynowe wojsko* w 
opracowaniu dr. Marii Kołaczyńskiej. 

Wymieniliśmy tylko ważniejsze audycje lo 

kalne, odsyłając czytelników do pism co 

dziennych i tygodnika „Anłena”, gdzie z.aj- 

dą wyczerpujące szczegóły o całym progra- 

mie niedzielnym. 

POLSKIE RADIO W ROCZNICĘ ZGONU 

CHOPINA. 
Koncert dla Ameryki i Niemiec. 

W październiku mija 88 lat od śmierci 
Fryderyka Chopina, genialnego muzyka i go- 

rącego patrioty. 

Polskie Radio, które specjalnym kuitem 

otacza twórczość Chopina — organizuje w 
niedzielę dn. 17 października o godz. 1730, 

uroczystą audycję, składającą się z trzech 

części. 

Pierwsza—obejmie transmisję z Żelazo- 

wej Woli, miejsca urodzenia Chopina. 

Część druga przyniesie utwory mistrza, 

które odegra Henryk Sztompka na fortepia- 

nie Chopina w Muzeum Narodowym. 

Część trzecia obejmie montaż tekstów Nor 

wida, połączonych z muzyką Chopina, w opra 

cowaniu Marii Leszczyńskiej. Tytuł tej ostat- 

niej audycji „Byłem u ciebie w te dni Fry 

deryku“ — jest cytatem z pism Norwida. 

Część pierwsza i druga audycji chopino w 

skiej transmitowane zostaną przez Nati nal 

Broadcasting Company dla radiosluchaczy - 

merykańskich, natomiast część drugą biorą 
do swego programu rozgłośnie niemieckie. 
GRS EPS L 

ARTYSTA MALARZ TEATR. MIEJS. 

W. MAKOJNIK 
PROJEKIY WNĘRZ 

(mieszkania, biura, skiepy i L. d.) 

Wiwulskiego 6 m 15, tel. 23-77 
TASK IEC MNI PTZCZZWAWICWIBU ZZ 

  

POLECAJĄ 

МОИ КОВЕ 

  

MAJĄTKU 

TEATR i MUZYKA Wiadomości radiowe 

  
Cenniki na sezon jesienny na żądanie 

aratis i o 

STEMPEL NA BALONIKU GWARANTUJE WYDAJNOŚĆ ŚWIETLNĄ 
i ZUŻYCIE PRĄDU. ZĄDAJCIE ZAWSZE WEWNĄTRZ MATOWANYCH 
OSRAM 

OSRAMOWKI- 
WEK-E.A UZYSKACIE TANIE 

  

WYRÓB POLSKI 

_ Żydzi protesiu'ą 
Wileńskie organizacje pracownicze, 

przynależne do Centr. Żyd. Zw. Zawod. 
oraz miejscowa organizacja Bundu ofrzy- 
mała ze swych central wezwania do urzą 
dzenia w: dn. 19 bm. od godz. 8-ej do 
12-ej w poł. strajku na znak protestu 
przeciw wprowadzeniu ghełia ławkowego 
na wyższych uczelniach. 

  

Czytelnia „Nowości” 
wiino, Jagiellońska 10—5, Tel. 13-70 

Beletrystyka polska — obca — naukowa 
=. jektura szkolna 

Kaucja 3 zł. abonament 1 zł. 50 gr. 

Czynna od g. 11—19.   
  

KLAWIOL obciski 
  

Giełda zbożowo-towarowa 
i Iniarska w Wilnie 
z dnia 16 października 1937 r. 

Ceny za towar średniej handlowej [a- 

kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor- 
malnej taryfie przewozowej (ien za 1000 kg 

t.co wag, st. zał.) Ziemlopłody — w ladun- 
kach wagonowych, mąka | otręby—w mniej- 
szych ilościach. W złotych   

    

Żyto I stand, 696 g/l 23.75 24.25 
. n » 670 „ 22,25 23.75 

Pszenica I „730 9 29.— 29.50 
. И „„ 110 , 28.— 2850 

Jęczmieńl _ „678/673, (kasz.) —  — 
» li » 649 , „ 23— 23.50 

„II , 6205, (раз!) 22.— 2250 | 
Owies 1 „ 468, 22.50 23.25 

KE GB 20.25 21.25 | 
Gryka « "610% 19.25 20,25 į 

Mąka pszen. gat, I 0—50% 45— 4575 | 
‚ „ » ТА 0—65% 4350 4450 } 
э » „ II 30—65% 37.50 38.— | 

- = „ ILA 50—65% 3250 33.50 

5 = „ III 65—70% 26.50 27.50 

> „„ раз!емпа 22— 2250 
„ żytnia gat. I 0—50% 35.50 36.— 

szw „ 1 0—65% 33.— 33.50 
KBE „II 50—65% 26— 26.50 
w  „ razowa do 95% 25.50 26— 

Otręby pszenne miałkie przem, 
stand. 15.25 15.50 

„ żytnie przem stand. 14.50 15— 
Łubin niebieski 1350 14— 
Siemię Iniane b. 90% ł-e0 w. s. z. 44,55 45.— 
Len trzepany Wołożyn 1490.— 1540— 

* $ Horodziej 1740.— 1780 — 

r я Traby 1470.— 1510— 
5 »  Miory 1380.— 1420.— 

Len czesany Horodziej 1980 — 2020— 

Targaniec moczony 850.—  910,— 

s ” @ ® 

A. i M. Kwaśniewskich 
Poczta Sobolew woj. lubel. tel. 18, 
Informacje: Warszawa, tel. 725-30.   

franco. 

  

ZNAKOWANE W DEKALU- 
MENACH GWARANTUJA, 
MAŁE ZUŻYCIE PRĄDU. 

ZEMSTA 
Od pewnego czasu zasłanawiał się Piotr coraz po- 

ważniej nad tem, czy nie byłoby wskazane dać wszyst- 

kiemu pokój i ulotnić się, nim sytuacja przybierze kry- 

tyczny obrót. Nie było bowiem dwóch zdań, że awan- 

tura z Witorją skończy się bardzo smutno. Policja nie- 

wątpliwie zajmie się dokumentami hrabiego i stwier- 

dzi, że ich autentyczność jest mocno wątpliwa. Na 

myśl o tem Piotra ogarniała wściękłość na Henri'ego. 

— Wyciąga się takiego szmaciarza z brudnej nory, 

robi z niego pana, otacza luksusem i obiecuje wysokie 

wynagrodzenie — no i taka wdzięczność. 

Ceniąc zdrowy rozsądek żony, napisał Piotr list do 

niej, w którym prosił, żeby przyjechała na kilka dni 

do Anglji. Inieres jest w trzech czwartych załatwiony i 

Sumy należne z tytułu spadku po ojcu wywindykowa- 
De, Ale spieniężenie pozostałych przedmiotów natrafia 

na pewne trudności. Niema żadnych powodów do nie- 

pokoju, ale mimo to wypadaloby naradzič się co do 
dalszej taktyki... 

— Henri, słuchaq, chciałbym pomówić z tobą po- 

ważnie — zaczął Piotr. — Wiesz, że nie podoba mi 
się twój romans. Nie mam potrzeby powtarzać ci tego 
jeszcze raz. Wiesz również, że w razie niedotrzyma- 
nia umowy nie zobaczysz tych dżiesięciu tysięcy fran-   

aniżeli miałbym go ci podarować! Uprzedziłem cię nie- 

dawno, że niedobrze jest ze mną zadzierać. Chcę wie- 

dzieć ostatecznie: zostaniesz ze mną do końca sierp- 

nia, czy też nie?! 

Henri rozłożył bezradnie ręce. 

— Wierz mi, mój drogi, że sam chciałbym odpo- 

wiedzieć na twoje pytanie wyraźnie i stanowczo. Nie 

zależy mi na tem, żeby wprowadzać cię w błąd! Jeśli 

chodzi o mnie, to nie mam nie przeciwko temu, żeby 

ślub się odbył dopiero na jesieni. Niestety, Wiktorja 

obstaje przy tem, żebyśmy się pobrali jeszcze przed 

końcem sezonu w Londynie. W lipcu mielibyśmy wy- 

jechać w podróż poślubną do Tyrolu... Pierre, zasta- 

nów się sam, czy nie rozumiesz w jakim ja jestem po- 

łożeniu? Dwieście tysięcy funtów, to mnóstwo pienię- 

dzy! 

Piotr w gruncie rzeczy zdawał sobie doskonale 

sprawę z beznadziejności swoje pozycji. Jeśli Henri nie 

obawia się, że papiery go zdradzą, w takim razie wszy- 

stko jest stracone! Było to jasne i zrozumiałe. Piotr 

nie brał w swem rozumowaniu pod uwagę jednej o- 

koliczności: Henri'emu przykro byłoby brać ślub zu- 

pełnie bez pieniędzy. Nie robił wprawdzie przed Wik- 

torją tajemnic z tego, że nie ma żadnych funduszów 

i utrzymuje się ze sprzedaży rodowych klejnotów. Ale 

znów dosłownie z płótnem w kieszeni nie mógł prze- 

cież hrabia Gozzi stawać na ślubnym kobiercu! Jakby 
to wyglądało... A pozatem chodziło mu przecież o zie- 

łonego Buddę... 

11 
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RADIO 
NIEDZIELA, dn. 17 października 1937. 
8,00 Sygnał czasu i pieśń. 8,05 Dziennik 

poranny. 8,15 Audycja dla wsi. Gazetka rol- 
nieza. 8,30 Informacje dla Ziem Północno- 
Wschodnich. 8,40 W światxu dziecięcym. 9,00 
Polskie ludowe tańce i piosenki. 9,50 Regio- 
nalna transmisja z Wejherowa „Kaszubi dla 
armii", 11,57 Sygnał czasu i hejnał. 12,03 Po- 
ranek symfoniczny. 13,00 „Co się dzieje w 
Wilnie?" — felieton Mieczysława Limanow- 
skiego. 13,10 „Sałon i ulica* — fragment sa- 
tyryczny. 13,30 Muzyka obiadowa w wyk. 
Qikiestry Wileńskiej i solistów z Warszawy. 
14,45 Audycja dla wsi. 15,45 Powiastki i pio- 
senki „O Malutku Balar-niku“. 16,05 Rozstrzy 
gnięcie Wielkiego Konkursu Letniego Polskie 
go Radia. 16,25 Polska Kapela Ludowa. 17,10 
„Anielcia i życie'* — powieść. 17,25 Przerwa. 
17,80 Audycja w 88-mą rocznicę zgonu Fry- 
deryka Chopina. 18,30 Koncert solistów. 19,25 
Chwiła Biura Studiów. 19,35 Co słychać na 
Świecie? — opowie Sergiusz Soroko. 19,50 
„Karmazynowe wojsko" Wieczorynka w op- 
racowaniu dr. Marii Kołaczyńskiej. 20,30 Pro 
gram na poniedziałek. 20,35 Vileńskie wia- 
domości sportowe. 20,40 Przegląd polityczny. 
20.50 Dziennik wieczorny. 21,00 Wiadomości 
sportowe. 21,15 „Szlachcie na zagrodzie" — 
nudycja słowno-muzyczna. 22,00 Arie z ро!- 
skich oper w wyk. Ireny Cywińskiej. 22.36 
Ludomir Różycki. Sonata wiolonczelowa op 
10 22,50 Ostatnie wiadomości i komunikaty. 
23,00 Tańczymy. 23,30 Zakończenie 

PONIEDZIAŁEK, dn. 18 października 1937. 
6,15 Pieśń poranna. 6,20 Gimnastyka. 840 

Muzyka z płyt. 7,00 Dziennik poranny. 7,15 

Muzyka z płyt. 8.00 Audycja dla szkół. 8,10 

Przerwa. 11,15 „Podróż na księżyc” — po- 

gadanka dla szkół i płyty. 11,40 Co mówi 

biacharz o swym zawodzie. 11,57 Sygnał cza- 

sa i hejnał. 12,03 Muzyka rozrywkowa. 13,00 

Wiadomości z miasta A oc 13,05 Te- 

oroczne perspektywy dla drzewa — poga- 

AREA 13.15 Muzyka popularna. 14,25 „W 

grobie etruskim* nowela E. Orzeszkowej. 

14,85 Muzyka operowa. 14,45 Przerwa. 15,30 

Wiadomości gospodarcze. 15,45 Z pieśnią po 

kraju. 16,15 Orkiestra rozrywkowa. 16,50 Po- 

gadanka. 17,00 Galileusz i Newton — odczyt. 

17,15 Koncert solistów. 17,50 Pogadanka spor 

lowa. 18,00 Wiadomości sportowe. 18.10 

Skrzynka ogólna prowadzi dyr. Janusz Żu- 

lawski. 18.20 Pieśni Schuberta w wykonaniu 

Anieli Laskowskiej-Zakrzewskiej. 18,35 „Imie 

niny Jadzi, monołog Ciotki Albinowej. 18,50 

Program na wtorek, 18,55 Wileńskie wiado- 

meści sportowe. 19,00 Audveja żołnierska. 

19,30 Dyskutujmy: „Czy historia mówi praw- 

de“. 19,50 Pogadanka aktualna. 20,00 Orkie- 

| stra mandolinistów. 20.40. Dziennik wieczor- 

ny 0.50 Pogadanka. 20,35 Przerwa. 21,00 „Eu- 

ropejski Koncert Włoski. 22.00 Nowości li- 
terackie. 22,20 Recital fortepianowy Merety 

Saderhjelm. 22,50 Ostatnie wiadomości. 23,00 

Tsńczymy. 23,30 Zakończenie. 

DBearzn 
Odbyły się rozprawy przed Sądem Okrę- 

gowym w Wilnie z oskarżenia Ubezpieczalni 

Społecznej w Wilnie. O nieoplacenie składek 

ubczpieczeniowych skazani zostali: ZALKIND 

Rywa na 10 zł. grzywny z zamianą na 10 dni 

aresztu, KOŚCIK Stanisław na 25 zł. z zamia- 

na na 5 dni, KOGALEWSKI Piotr na 25 zł. 

z zamianą na 10 dni, ABRAMOWICZ Hirsz 

na 5 zł. z zamianą na 5 dni, KANTOROWICZ 

Berta na 25 zł. z zamianą na 5 dni, NOWI- 

CKI Julian na 25 zł. z zamianą na 5 dni, RY- 

RAK Eliasz na 5 zł. z zamianą na 5 dni, 

Jankowski Wiktor na 25 zł. z zamianą na 5 

dni, BERCER Lejba na 30 zł. z zamianą na 

10 dni, KRUGLIK Ajzyk na 50 zł. z zamianą 

na 10 dni, WAPNIK Izaak na 200 zł. z za- 

mianą na 15 dni, WIDUCZANSKI Owsiej na 

50 zł. z zamianą na 10 dni, CHAJET Gdala na 

6 zł. z zamianą na 3 dni i SADKO Ignacy na 

5 zł. grzywny z zamianą na 5 dni aresztu. 

  

— Pierre — powiedział wreszcie — daj mi jesz- 

cze trochę czasn, zastanowię się nad sytuacją i dam ci 

stanowczą odpowiedź. 

Piotr zmełł w zębach dosadne przekleństwo i wy- 

' szedł z pokoju. Na korytarzu skinęła na niego poko- 

jówka. 

by Piotr czekał 

ogrodniczą! 

Życiu? 

— Źle dziś   

— Hallo, monsieur Pierre, jest list dla pana.. 

Piotr z obojętnym wyrazem wetknęł kopertę: do 

kieszeni i udał się do swego pokoju. Tam dopiero za- 

brał się do czytania. Madeleine komunikowała mu, że 

w sobotę o ósmej zrana wyląduje w Dover i prosi, że- 

na nią w przystani. 

Henri nie ruszył się z posłania. Zapalił papiero- 

sa i pogrążył się w niewesołych myślach. Nie chciało 

mu się wstawać. Dzień był duszny, zanosiło się na bu- 

rzę. Najchętniej kazałby zasunąć sztory i pospałby 

jeszcze ze dwie godzinki! 

Marudził tak długo, aż pokojówka oznajmiła mu, 

że w hallu czeka na niego pani Foster. Racja! Umówi- 

i się przecież, że zwiedzą przed południem wystawę 

Henri westchnął ciężko. Dwieście tysięcy funtów 

to dużo pieniędzy, ale ile wystaw psów, kwiatów i ka- 

narków będzie jeszcze za to musiał oglądać w swojem 

wyglądasz, dearest — powiedziała Wi- 

ktorja z niepokojem, kiedy po upływie dwudziestu mi- 

nut zbiegł do hallu. 

- To pogoda źle na mnie działa. Bół głowy... 

(D. e. n.)
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C8/INS Dziś premiera! Nowy wielki triumf! 

Errol FLY 

  

i KAY FRANCIS w potężnym filmie bohaterskich przeżyć 

Atak 0 świci 
Pod świst kul, pod dzikie okrzyki żądnych krwi barbarzyńców toczy się po- 

dwójny dramat nieśmiertelnego bohaterstwa i nieśmiertelnej miłości. 

Nad program: DODATKI. 

Prosimy na początki seansów punktu 

Passepartout nieważne. 

alnie: 
        

„REKÓRD” w. G. Cyryński 
Baranowicze, Szeptyckiego 35, tel. 129 

WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ 
OG©DBIORNIKOW 

ELEKTRIT - RADIO 
Najdogodniejsze warunki spłaty, 

— Ceny niskie — 

  

  

   

  

———2 2 

|| 
В амО а 

Marta EGGERTH 
i Jan KIEPURA 

w filmie 

„CZAR CYGANERII" 
Nieśmiertelna pieśń miłości. 

Czy kaźdy romans musi się skończyć małżeństwem ? 
Czu kobieta może kochać jadnocześwie dwóch mężczyzn ? — odpopie na to 

Mariena Dieśćrich 
95 ESKAPADA" („Aniol“) 

           

  

   

  

      
   

Л 
NIE 
    

Dziś początek o godz. 12-ej. 

Jedyny film, w którym występują 
dwie gwiazdy pierwszej wielkości. 

w swej najnow- Reżvs. mistrza 

  

szej kreacji E. Lubitscha 

JUTRO w kinie HELIOS 

Wielki film wiełkieqo reż. Hathawaya. Ulubieniec wszystkich 

HEL os | GARY COOPER w najnowszym =r-vdziele 5 

———— KAPITAN ТАМЕ ОЕ 
W pozostałych rolach: Henry Wlicoxon („Kleopatra“) 

DUSZE NA MORZ i Frances Dee, Hańba XIX stulecia—handel niewolni- 

kami. Tragiczna miłość. Pożar okrętu na pełnym morzu. Nad program: Atr. kol. i aktualia 
  

i DZIŚ Potężny dramat sensacyjny z życia amervkań- 
Kino HARS| io, 11, Diabi by ag: 

przybrzeżnej © V w V rz Ę Ž y 

W rolach głównych: Wictor Mc Laglen, Preston Foster, ida Lupino. Udział bierze flota 

U. S. A. Strasziiwa burza na morzu. Wysadzenie niebezpiecznej góry lodowej. 

Nad program: Piękny dodatek „Teatr ekscentrykow“ i aktualia. Początek o g. 2-ej 

- POLSKIE LINO TAJEMNICA TWIERDZY , 

ŚWIATOWID | PIETROPAWŁOWSKIEJ 
W potężnym Madame Lensx Polska kurierka w szponach carskiej ochrany 

filmie p. t. Uwolnienie polskich więźniów politycznych 

z twierdzy, W rol. główn. Renata Muller, Georg Aleksander, Paul Otto i inni. 

Dziś. Przebojowa komedia muzyczna p. t. SGNiSKO| Ada, to nie wypada 
W rolach głównych: Loda Niemirzanka, Kazimierz Junosza-Stępowski, Aleksander 

„abczyński, Antoni Fertner, Kazimierz Krukowski i inni 

Nad program UROZMAICONE DODATKI. Pacz. Seans. 0 4-ej, w niedz. i św. o 2-ej. 

Ogłoszenie Przetarg 
Urząde Wojewódzki W _eński, działając w Państwowe Pedago jium w Wilnie, ul. Os- 

ye Porcie Ministerstwa Spraw Wewnę- trobramska 9 ogłasza srrzedaż w drodze prze 

Pa: GI 90 Września rb. Nr. BZ-7/28/87, targu ofertowego inwontarza szkolnego uży- 
niniejszym podaje do publiczn. wiadomości, wanego. 

+ ic RO POWANIE 0. Przyznać W sprawie bliższych informacyj oraz obej 
niu własności nieruchomości po b. Urzędzie is wedan AE z tasraCić Žas 
i ł + (Prik 3 3 > 

Opieki Społecznej (Prikaz Obszczestwiennago ©lanit szkoły A. godz: 10 12. 
Prizrienia) położonej przy ul. Aleja Ponia- : а : 
towskiego Nr. 2 w Dzišnie na rzecz powiato- Termin skladania ofert uplywa dnia 30 

października 1937 roku. wego Związku Samorządowego . podstawie 

Radio „ESBROK“ 
ustawy z dnia 22 marca 1935 roku o mająt- 

Najlepsze w świecie 

kach pozostałych po b. ziemstwach i innych | 
zrzeszeniach publiczno-prawnycł. (Dz. U. R. 

maszyny do szycia „PFAFF* 
po cenach konkurencyjnych poleca 

P. Nr. 27, poz. 201). 

S. GERASIMOWICZ 

Osoby zainteresowane mogą w ciągu 8-ch 
miesięcy od dnia ukazania się iniejszego og- 

Baranowicze, Mickiewicza 5 
Firma chrześcijańska 

  

  

  

  

  

łoszenia zgłaszać do Urzędu Wojewódzkiego 
w Wilnie swe zastrzeżenia lub roszczenia do 
wyżej wymienionego majątku 

Za wojewodę 
(—) Inż. A. ZUBELEWICZ 

Naczelnik 

2—4—6—8—10.15. 

  Wydziału Komunik. - Budowl. 

  

„KURIER WILEŃSKI" 

Nie można pozosławiać skóry 
twarzy samej sobie. Trzeba 
dbać o nią. Skórę suchq— 
nasycać kremem łagodnym 
CREME NEUTRE, do tłustej 
stosować beztłuszczowy krem 
SETA, normalnq—odżywiać 

ji udelikatniać kremem 
VIRGINIA. Piękna, pielę- 

gnowana cera czyni twarz Pa. 
ni — świeżą, młodą i ponętną. 

PERFECTION 
„AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

MEBLE 
D/H.M. WILENKIN i S-ka 

egz. od 1843 r. 

Tatarska 20 (dom wł.) 
TYPE TTE TWOWYYTY PYTYYYSYTYYYSYTWYVYYTYVYY 

PROSZKI BÓLU 
DOROŚKYCH| (GR 

  

  

     

   
        

      osa 5 PRZEZIĘBIENIU 
СС GRYPIE iKATARZE 

  

Km. 224/36. 

Obwieszczenie 
© LICYTACJI 

Komornik Sądu Grodzkiego w Opsie, u- 

rzędujący w Opsie, na zasadzie art. 679 K. 

Р. С. obwieszcza, że w dniu 15 grudnia 1937 
roku od godziny 10 rano, w sali posiedzeń 
Sydu Grodzkiego w Opsie odbędzie się sprze- 

darz z publicznej licytacji nieruchomości, 

składającej się z folwarku Gierejsze, położo- 
nej w gminie dryświackiej, pow. brasławskim, 
woj. wileńskim, obejmującej powierzchni 118 

hektarów 6246 m. kw., która stanowi włas- 

ność Karoliny, Haliny, Czesława, Mariana, 

Bchdana i Eugeniusza Tromszezyūskich. Nie- 

ruchomość ta ma urządzoną księgę hipotecz- 

ną w Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgo- 

wego w Wilnie za Nr. 10142. Nieruchomość 

jako położona w pasie granicznym zostanie 

sprzedana osobie posiadającej zezwolenie na 

nabycie wydane przez Wojewodę Wileńs- 

kiego. 
Powyższa nieruchomość została OSZACO- 

wana na sumę zł. 21.000. Sprzedaż zaś rozpo 

cznie się od ceny wywołania t. j. od kwoty 

15.750 złotych. 
Licytant, przystępujący do przetargu po- 

winien złożyć rękojmię w gotowiźnie w kwo- 

cie zł. 2.100 albo w takich papierach wartoś- 
ciowych bądź książeczkach wkładkowych, in- 

stytucji, w których wolno umieszczać fundu- 

sze małoletnich i że papiery wartościowe 

przyjęte będą w wartości */a części ceny gieł- 
dewej. Przy licytacji będą zachowane usta- 

wcwe warunki licytacyjne, 0 ile dodatko- 

wym, publicznym obwieszczeniem nie będą 

podane do wiadomości warunki odmienne; 

że prawa osób trzecich nie bedą „przeszkodą 

do licytacji i przysądzenia wiasności na rzecz 

nabywcy bez zastrzeżeń, j żeli osoby te 

przed rozpoczęciem przetargu nie złożą” do- 

wodu, że wniosły owództwo o zwolnienie 

nieruchomości lub jej części od egzekucji i że 

uzyskały postanowienie właściwego Sądu, 

nakazujące zawieszenie egzekucji; że w cią- 

g ostatnich 2-ch tygodni przed „licytacją wol 

no oglądać nieruchomość w dni powszednie 
od godziny 8-ej do 18-ej, aktu zaś postępo- 
wania egzekucyjnego można przeglądaś w 

Sądzie. 
Opsa, dnia 14 października 1937 r. 

Komornik (podpis nieczytelnv).   
    

        , REDAKCJA i ADMINISTRACJA: 
Konto P,K.O. 700.312. Konto rozrachuk 1, Wilno 1 
Centrala — Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4. 

Redakcja: tel. 7—godziny przyjęć 1—3 po południu 
/ Administracja: tel. 99—czynna od godz. 9.30—15.30 

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

        

   
   
      

  

ARSIRTA SE 

Oddziały: Nowogródek, ul. Kościelna 4 
Lida, ul. Górniańska 8 

: Baranowicze, ul, Staszica 13 

Przedstawiciele: Kleck, Nieśwież, Stonim, 
Szczuczyn, Stołpce, Wołożyn, Wilejka, War- 

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

S 

   
   

ruk. „Znicze, Wilno, ul. Bisk 

  
CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

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

nicą 62zł. z odbiorem w administracji zł. 2.50, 

na wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma 

urzędu pocztowego ani agencji zł, 2.50 

17. X. 1937 e. 
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3 górnośląski 
Ww GIEL pierwszorzęd 

jakości 
konceinu „PROGRES“, Katowice 

wagonowo i tonowo w szczelnie za- 
mkniętych i zaplombowanych wozach 

poleca firma 

M. DEULL Sin” 
Biuro: Wilno, Jagiellońska 3, tel. 811 

Bocznica własna | składy: Kijowska 8 
tel. 999. — Waga qwarantowana. 

Ceny konkurencyjne 
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SPRZEDAJE SIĘ 

z dlugiem bankowym 

dom murowany 
piętrowy z ogródkiem kwia- 
towym koło kośc. św. Piotra 
i Pawła. O warunkach do- 

ą wiedzieć się: Urząd Woje- 
wódzki, pokój 50 

*TYYYYVTYYT YVYPYYYYYYYYVYYVVYVYYVVYVYYYVYVYVY   ZYYYYYYVY
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Nauka i Wychowanie 
VYVVVVVVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYTYVYVYVYVYI IT 

— LEKCJE FRANCUSKIEGO udziela dy 
plomowana nauczycielka po powrocie z Pa- 
ryża Wileńska 22 m. 1, tel. 590. Osobiście 3-5. 

  

STUDENT U. S. B., rutynowany korepe- 
tytor udziela tanio korepetycji jęz. NIEMIE- 
GKIEGO i FRANCUSKIEGO. Adres: Rezner, 
ul. Żeligowskiego 1 m. 52. 

  

PNY YPYYYYYYYVYTYVYVY AAM | 

LOKALE 
YYYYYVYVYVYYYTYTYYYVV' *TYYYYYT 

  

MIESZKANIE 3-ch pokojowe, ze wszel- 
kimi wygodami, pokój dla służby, na piętrze 
wolne od podatku, do wynajecia od 1-go li- 
stopada. Witoldowa 35a m. 5. 

MIESZKANIE z 3-ch wielkich słonecz- 
nych pokoi z wygodami na I p. do wyna- 
jęcia. Tatarska 20. 
  

MIESZKANIE 3-pokojowe, ze wszelkim! 
wygodami do wynajęcia. Krakows'.a 51. 

  

1 POKóJ DO WYNAJĘCIA z wygodami, 

suchy, ciepły, słoneczny. Wejście niekrępują 
ce, z meblami lub bez, ul. Lwowska 11 m. 15. 

  

  

BAR do wynajęcia z powodu wyjazdu, 
składa się z 4-ch pokoi, kuchni i salki, w 
dcbrym punkcie. Ejszyszki, ul. Piłsudskiego 
Nr. 38. 

AAAAAAAAAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAS 

PRACA 
TYYYYYYVYYYVYVYVTVY VYVY"TYYYYCYTYTYTYYYVYVV" 

MŁODA uzdolniona krawcowa poszukuje 
pracy w swym zawodzie do pracowni lub do 
prywatnego domu, ew. przyjmie jakąś inną 
piacę. Oferty proszę kierować do Adm. „Kur 
jera Wil.* pod „Alwol*. 
  

NAUCZYCIELKI, bony, wychowawzzy- 
nie i wszelkiego rodzaju służbę domową za- 
pośrednicza Wojewódzkie Biuro Fundusz" 
Pracy w Wilnie ul. J. Jasińskiego Nr. 7, 
telefon 12-86, czynne od godz. 8 do 15. 
--——— ————— 

KOSY POZNAŃSKIE. Chrześcijańskie 
przedsiębiorstwo poszukuje zdolnych przed- 
stawicieli do zbierania zamówień na najlep- 
sze kosy Wielkopolskie, prowizja odpowied- 
nia Zgłoszenia: Józef Groszek, Włoszczowa, 
Poedlipie 6. 
    

POSZUKUJĘ PRACY w charakterze ku- 
charki, chętnie zajmę się prowadzeniem do- 
mu u samotnej-go lub przy małej rodzinie. 
Dowiedzieć się ul. Uniwersytecka 5 u do- 
хогсу ой godz. 3—5. 
Wadi ADS IA ZO ZA 

STENOTYPISTKA polsko-niemiecka, pol- 
ska stenografia — poszukuje posady. Oferty 
do Adm. „Kurjera Wileńskiego* pod „skro- 
mne wymagania”. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALADAAAAAAAAAAAAAAA 

TYVYVYVYVYYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVVVYVVVYYVYV" 

CZY KTOŚ Z WILNIAN mógłby znaleźć 
za jakąkolwiek usługę kawałek pokoju, lub 
obiady dla studenta. Sierakowskiego 31 m. 3 

  

ZGUBIONY zegarek w jednym z lokali, 

proszę odnieść za wynagrodzeniem pod adre- 
sem: drukarnia „Znicz* ul. Bisk. Bandurskie 

go 4. 

brykę „nadesłane* redakcja nie 
   

          

   

  

   

  

zmiany terminu druku ogłoszeń i 
szenia są przyjmowane w godz, 9.30 — 16.30 i 17. — 19. 

PO GRUNTOWNYM REMONCIE 
ZOSTAŁA OTWARTA 

RESTAURACJA 

„ITALIA” 
Codziennie koncertuje pierwszo- 

rzędny zespół muzvczny 

„Ne Hiemruy EBaamedl* 
pod kier. Henryka Szpilberga 
  

„AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

LEKARZE 
TYYYYYYYYYYYYYYYYYTYYYYYYYVYTYVYYYYVYVVYYY 

3 DOKTOR MED. 

J. Fiotrowicz-Jurczenkowa 
Ordynator Szpitala Sawicz. Choroby skórne, 
weneryczne i kobiece, ul. Wileńska Nr. 34, 

1 tel. 18-66 Przyjmuje od 5—7 wiecz. 
  

DOKTOR 

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

nach od 12 -2 i od 4—8. 

  

DOKFOR 

Błumowicz 
choroby weneryczne, skórne i moczopłciowe 

- ul. Wielka 21, te. 921. Przyjmujo o dgodz. 
i od 3—. 

   

      

DOKTOR MED. 

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

od 8—1 i od 3- ”. 

  

DOKTOR MEL. 

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

Zamkowa 3 m. 9. 

  

  

DOKTÓR 

Zeidowicz 
powrėcit 

Choroby skórne, wenervczne, syfilis, narzą- 
dów moczowych, od godz. 9 -1 i 5—8 w. 

DOKTOR 

Zełdowiczowa 
Choroby kobiece, skórne, weneryczne, narzą- 
dów moczowych od godz. 12—2 i 4—7, ul. 

Wileńska 28 m. 3, telefon 277, 

  

DOKTÓR 
Wolfson 

Choroby skórne, weneryczne j moczo- 
płciowe. Wileńska 7, tel. 10—67 Przyjmuje 
codzień od 5—8, w niedzielę od 9—12. 

HAAAAAAAAAAŁAŹAAAAAA KA 

AKUSZERKI 
TYYYYYYYYYYVYYFYYVYYTYYYYYYYYYYVYYYYVYYYYYY 

: AEUSZERLA 
Maria Laknerowa 

Przyjmuje od godz. 9-ej rano do godz. 7-ej 
wieczorem. Ul. Jakuba aJsińskiego 5—18 
róg Ofiarnej, obok Sądu. 

  

AKUSZERKA 

SŚmiałewska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 

cery, usuwanie zmarszczek, wągrów, pie- 

gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 
z bioder i brzucha, kremy odmładzające, 

wanny elektryczne, elektryzacja. Ceny przy- 
stępne. Porady bezpłatne. Zamkowa 26—6. 
  

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
masaż leczniczy i elektryza.ja. UL. 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 

Grodz- 

„AAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Kupno isprzedaż 
węvTYWYYYYTYYYYYYYYYTYVYS 

  

SPRZEDAM agrest, porzeczki, wino pną- 
cc,akację żółtą, jaśmin, dziczki jabłoni o+ 
raz kwiaty byliny. Cena od 5 groszy. Wilno, 
Smoleńska 9 Borowska. 

  

UPROSZCZONY SAMOUCZEK „ARGUS*, 

angielski lub niemiecki, zł.3, 30 wysyła księ- 

garnia Stanisława Goldmana, Kraków, Szew 

ska 17. 
  

SPRZEDAJE SIĘ sklep spożywczy z wy- 

rcbioną klientelą. Adres w redakcji „Kurje- 

га Wil.“. 
  

MŁYN WODNY o sile pięciu kół wod- 
nych, na rzece Jatrzance o 4 klm. od stacji 
Ncwojelnia do sprzedania. Informacyj udzie- 
la listownie Stefan Żmigrodzki, p. Nowojel- 
nia, skr. 6, folw. Dzikowina, po nadesłaniu 

snaczka na odpowiedź. 

KUPIĘ ZIEMIĘ pod Wilnem od 8 @о 10 

hckt. z budynkami. Oferty do Redakcji „Kur- 

jera Wileńskiego* — „Ziemia”. 
RADE nn A 

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 (Czytelnia) 

od godz, 11 do 19. 

„AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

Handel i Przemysł 
TYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYTYYYYYYTYYYYYY 

CENTRALA ZAOPATRZEŃ OGRODNI- 
CZYCH — Wilno, Zawalna 28, tel. 21 - 48, 

to Twój najlepszy doradca fachowy. Przyj- 

mujemy zamówienia na drzewka owocowe.   
  

      
     

    

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 jednoszpa 

Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelaryczne 50'/,. Układ ogło- 

szeń w tekście 5-cio łamowy, za tekstem 10-łamowy. Za treść ogłoszeń i rue 
odpowiada. Administracja zastrzega sobie prawo 

mie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogło- 

          

  

    

      Redaktor odp. Jan Pupiałło 
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