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Sprawa Związku N. P. nie została 
jeszcze definitywnie załatwiona. 

Wiemy przecież dobrze, że wśród 
"nauczycielstwa wre i w społeczeńst- 
wie wre, że metoda załatwienia spraw 
związku wywołała tysiące zadrażnień, 

obraz, niechęci, których bodaj można 
było uniknąć. 
Skoro wre, skoro nabrzmiewa gdzieś 

pod powierzchnią niezadowolenie, a 

tu i ówdzie wybuchają przeróżne incy 
denty chociaż by takie, jak niedawno 
opisywany nowy incydent święciańs- 
ki, łatwo stąd wynioskować, że 
pacyfikacja stosunków nie nastąpi 

TNN 

sama, že trzeba ješzcze raz otworzyč 
niegojącą się ranę i zabrač się do soli- 
dnego jej leczenia. 

Jakie były oficjalne przyczyny li- 
kwidacji Zarządu Głównego Z. N. P. 
wszyscy wiemy. Wartob;y by po- 
znać więc tok rozumowi:nia 
obrońców Związku i _ związko- 
wego status quo, bo przecież tymi 
ludźmi także kieruje i utwierdza ich 
w oporze nie jakaś pogoń za korzyś- 
ciami materialnymi, czy politycznymi, 
ale też częstokroć głębokie przekona- 

nie, swoiście pojęte dobro ogółu i 
szczery patriotyzm. 

Kary za nauczanie po polsku na Litwie 
KRÓLEWIEC, (Pat). Z Kowna 

donoszą: maturzystka polskiego gim- 
nazjum w Poniewieżu, Zofia Muraw- 
ska, zamieszkała w Miciunach, nie 
mając pozwolenia, nauczała dzieci 
okoliczne, za co została skazana przez 
naczelnika powiatu poniewieskiego 
na grzywnę w wysokości 500 litów 

| 
Rodzicie dzieci przez nią nauczanych 
zostali skazani na grzywnę po 300 
litów. 
KONFISKATA „DNIA POLSKIEGO* 

W KOWNIE. 
KRÓLEWIEC, (Patj. Wychodzący 

w Kownie „Dzień Polski* został 0s- 
tatnio znów skonfiskowany. 

Delegacja żydowska u P. Prezydenta R. P. 
WARSZAWA, (Pat). W dniu dzi- 

siejszym Pan Prezydent R. P. przyjął 
delegację senatorów i posłów żydow- 
skich w składzie: senatorowie Schorr 

„4 Trockenhein oraz posłowie Sommer 
stein, Rubinsztein, Mincberg i Got- 
lieb. 

Delegacja przedstawiła Panu Pre- 
zydentowi ogólną sytuację żydów w 
Polsce. 

Pan Prezydent R. P. zapewnił de- 
legację, że rząd Rzeczypospolitej 
zwalczał i nadal będzie zwalczać 
wszelkie objawy anarchii. 

Ostatnie punkty oporu w Szanghaju 
zostały zdobyte przez Japończyków 

SZANGHAJ, (Pat). Wojska japoń- 
skie po zajęciu Nantao posunęły się 
naprzód wzdłuż bulwaru dwóch re- 
publik, otaczając strefę ochronną, 
której wszystkie wejścia znajdują 
się odtąd pod kontrolą japońską. 

Q godz. 17 został zajęty przez Ja- 
pończyków ostatni w Szanghaju oś- 

rodek oporu chińskiego, budynek ceł 
morskich, na którym zatknięto sztan 
dar: japoński. Liczba żołnierzy chiń- 
skich, którzy szukają schronienia w 
koncesji francuskiej wzrasta z godzi- 
ny na godzinę. Władze koneesji zor- 
ganizowały dla nich 3 obozy koneen- 
tracyjne. 

Japonia nie przyjęła zaproszenia 
do Brukse 

TOKIO, (Pat). Min. Hirota wrę- 

czył dziś ambasadorowi Belgii de 

Bassompiere notę, w której komuni- 
kuje, że Japonia nie przyjmuje po- 
nownego zaproszenia do wzięcia u- 
działa w konferencji brukselskiej. 

Nota stwierdza, że rząd japoński 
uznał dyskusję nad sprawą uregulo- 
wania konfliktu chińsko - japoūskie- 

go za niewłaściwą, nawet z ograniczo 

ną liczbą państw zainteresowanych. 
Dalej nota przytacza argumenty, zna 

ne już z poprzedniej odpowiedzi ja- 

pońskiej, podkreślając, że akcja ja- 

pońska w Chinach jest aktem obro- 

ny, zgodnym z prawem, stojącym po- 

Nowe aresztowania w 
sowieckiej 

MOSKWA, (PAT). — W Moskwie krą 

żą pogłoski o aresztowaniu szefa wydzia 
łu prasowego w centralnym komitecie par 

fil komunistycznej i faktycznego redakto- 

ra naczelnego „lzwiesfij” — Tala. Roze 
szły się ponownie pogłoski o aresztowa- 

miu Jureniewa, b. ambasadora w Tokio, 
a obecnie w Berlinie, o aresztowaniu Po 
dolskiego, posła w Kownie, a następcy 
Karskiego, o aresztowaniu sekrefarki mos 
kiewskiego Sowiefu miejskiego  Kogan, 

oraz o aresztowaniu Bondarenki, prze- 

wodniczącego rady komisarzy ludowych 

Ukrainy, następcy Lubczenki. 

Według pogłosek aresztowano rów- 

nież Kudrawcewa, drugiego sekretarza 

parfil komunistycznej Ukrainy, oraz Hika 

łę, plerwszego sekretarza charkowskiego 

obwodowego komiteiu partyjnego. Po- 

dobno aresztowani są również zastępcy 

Hikały: Połoński i Osipow. 

Na Białorusi aresztowano Szarangowl   

ы 

    

za ramami postanowień układu 9-ciu 
mocarstw, 

OŻYWIONE ROZMOWY. ^, 

BRUKSELA, (Pat). Norman Da- 
vis odbył dziś długą konferencję z 
min. Edenem w sprawie nowej sytua 
cji stworzonej przez odpowiedź ja- 
pońską. Wieczorem min. Eden spot- 
kał się z delegatami dominiów bry- 
tyjskich, po czym odbyła się ponow- 
nie konferencja przy udziale Norma- 
na Davisa, ministrów Edena i Delbo- 
sa oraz delegata Chin Wellington 
Koo. 

Moskwie, na Białorusi 
i Ukrainie 
cza, sekrefarza centralnego komifełu pał 
ii komunistycznej -Białorusi. 

Oficjalne sprawdzenie tych pogłosek 
jest niemożliwe, 

NOWI DYGNITARZE NA BIAŁO- 
RUSI SOWIECKIEJ. 

MOSKWA, (Pat). Po dymisji Sta- 

„kuna, przewodniczącego centralnego 
komitetu Białorusi, który stanowisko 
to objął po samobójcy Czerwiakowie, 
przewodniczącym centralnego komi- 

tetu wykonawczego Białorusi miano 

wany został Grada, a od 5 bm. stano- 

wisko to zajmuje Napalewicz. 

Pierwszym zastępcą przewodni- 

czącego rady komisarzy ludowych 

Białorusi po dymisji Żurawłewa mia- 

nowany został Tiomkin, a komisa- 

rzem rolnictwa Szyszkow. 

WILNO, sobota 13 listopada 1937 r. 

RJER WILEŃSKI 
_- Wileńsko -Nowogródzki, Grodzieński, Poleski i Wołyński 

W sprawie nauczycielstwa i Z.N.P. 
  

Taką wybitną szermierką sprawy 
Z N. P. na terenie Wileńszczvzny, 
której najlepszej woli i szlachetności 
nikt by nie potrafił zakwestionować 
jest długoletnia bardz zasłużona 
współpracowniczka naszego pisma p. 
Helena Romer Ochenkowska 

Dziś zamieszczamy nadesłany nam 
przez nią artykuł poświęcony obronie 

Z NP. 
Jest to obrona bardzo zdecydowa 

na i jaskrawa ale niewątpliwie płyną- 
ce z najgłębszego przekonania. 

To pozwala na ustosunkowanie się 
do niej w sposób poważny. 

Może wreszcie ujęcie dyskusyjne 
tego tematu na łamach jednego pisma 

stanie się czynnikiem wzajemnego 
wyrozumienia i da początek tak ze 
wszech miar pożądanej pacyfikacji. 

Wysuwanie na plan pierwszy tych 
rzeczy, które łączą, kosztem tych, któ- 

re dzielą, leży bowiem w charakterze 
naszego pisma, stało się już jego tra- 
dycją. 

W dniu 9 czerwca 1936 r. z okazji 
objęcia redakcji naczelne” „Kurjera 
Wileńskiego przez posłankę Pełczyń- 
ską w artykule p. t. „Linia przewod- 
nia” pisaliśmy od razu na wstepie: 

„MW każdym ludzkim zespole są 
rzeczy, które łączą oraz rzeczy, które 

Wczoraj odbył się w Wilnie dal- 

szy ciąg podniosłych uroczystości, 

związanych z wręczeniem sztandaru 

przez Pana Prezydenta R. P. wileń- 

skiemu pułkowi artylerii lekkiej le- 

gionów. = 

W godzinach rannych przybyła 

do Wilna delegacja, wioząca sztan- 

dar. 

Na powitanie przybywającego 

sztandaru przybyły kompanie i jed- 
nostki wojskowe garnizonu wileńskie 
go. Na placu przed pięknie udekoro- 

wanym dworcem przybyłe oddziały 

wojskowe ustawiły się w czworobok. 

Wszystkie poczty sztandarowe oddzia 

łów zajęły miejsce na prawym skrzy- 

dle kompanij chorągwianych, jedną 

ze ścian czworoboku zajęły poczty 
sztandarowe szkół wileńskich. 

Przed wejściem reprezentacyjnym 

dworca. zgromadzili się dowódcy puł- 

ków, wyższych jednostek, delegacje 
oddziałów na czele z gen. Skwarczyń- 

skim w otoczeniu b. dowódców pułku 
artylerii, przybyłych na dzisiejsze uro 
czystości: gen. Schally'ego, płk. Ga- 

łązki, płk. Filipkowskiego, płk. Macie 

jowskiego, płk. Witkowskiego oraz de 

legatów koła żołnierzy P. A. L. № 080- 

bach mjr. Skotnickiego, dyr. Morrisa, 

a, Resieka. 
chwilą przybycia inspektora ar- 

mii gen. Rómmla w towarzystwie do- 

wódcy O. K. 3 gen. Kleeberga, orkie- 

stra odegrała marsz generalski. 

W chwilę potem pociągiem war- 
szawskim przybyła delegacja wioząca 
sztandar. 

Po wyjściu z dworca przy dźwię- 

kach hymnu narodowego poczet sztan 
darowy przeszedł przed frontem usta- 
wionych oddziałów.  Przechodzący 

sztandar pułku artylerii i sztandary 

wojskowe powitały trzykrotnym po- 

chyleniem, po czym sztandar zajął 

miejsce na froncie pułku. 

Po powitaniu sztandaru przez gar 

nizon wileński oddziały przemaszero- 

wały na Rossę. 
Przy dźwiękach werbli sztandary 

pułkowe ustawiły się wokół mauzo- 

leum, przed którym płonęły znicze. 

Wzdłuż muru. cmentarnego . ustawiły 

się poczty sztandarowe szkolne i or- 
ganizacyj młodzieżowych. 

Przy dźwiękach hymnu narodowe 

go sztandar pułku artylerii lekkiej po 
chylił się trzykrotnie, składając sym- 
boliczny hołd sercu zmarłego Wodza.   

(Dokończenie na str. 5-ej) 

  

  

dzielą. Jeżeli zespół, mimo ścierania 
się czynników dośrodkowych i odśrod 
Гомусй Istnieje i przejawia aktyw- 
1 ość — fo znaczy zwykle, że jest ja- 

* @а$ zasadnicza centralna Idea, jakaś 
° 4edna wspólna sprawa, która niweluje 

wpływ sił dzielących”. 

Otóż i w artykule r. Heleny Romer 
Ochenkowskiej, który dziś zamieszcza 
my widzimy taką jedną bardzo waż- 
ną myśl zasadniczą, która łączy, nie 
dzieli, myśl zawartą w powiedzeniu, 
że od innych spraw, które „jątrzą i 
kwaszą* sprawa Z. N. P. 

„jest bardziej paląca, gdyż poza 
stronami walczącymi wciągnięty jest 

element trzeci, najbardziej niewinny, 

a najbardziej krzywdzony: dzieci”. 

A i dalej, gdy ze szczerą boleścią 
szanowna autorka zastanawia się nad 
upadkiem autorytetu nauczyciela i 
i skutkami tego nie sposób się z nią 
nie zgodzić. . 

„Taki stan jak obecnie, gdzie ro- 
dzice i starsze dzieci wiedzą, słyszą 
łczytają, że ich wychowawcy są w sta 
nie oskarżenia, stają w sądzie, podle- 
gają sekwestracji I kuratoryjnej opie- . 
ce, że są oskarżeni o komunizm, o 
wałkę, już nie fylko z klerem, ale z 

kościołem! Takłe wyrabianie opinił w 
społeczeństwie przekreśla autorytet   

Cena 15 gi 

  

pedagogów I wytwarza wśród dzieci 
skandaliczne uzależnienie nauczyciel- 
stwa od każdego niechętnego, rogą- 
<ego zagrozić skargą do władz. Wie- 
my chyba, że młodzież współczesna 
wychowywana zbiorowo, pchana, słu- 
sznie, do jaknajwiększej samodzielno- 
ści, traci w ogóle poszanowanie aufo- 
rytefu. Widząc wałki partyjne, będąc 
wciąganą w walki kleru z nauczyciel- 
stwem, (potworne wzywanie dzieci na 
świadków w sądzie), lekceważy obie 
strony i procesujący się ksiądz z nau. 
czycielem są dla uczącej się młodzie- 
ży obaj poniżeni w jej oczach. Tak 
dłużej być nie może. Krzywda I zatru- 
cie duszy młodzieży będzie nie do na 
prawienia. 

Różnilibyśmy się tylko w ocenie 
przyczyn tego nadzwyczaj przykrego 
i doskonale scharakteryzowanego sta- 
nu rzeczy, o którym jest mowa w dal- 
szych rozważaniach jej artykułu. 

Przyczyny bynajmniej nie były 
jednostronne. 

Zawiniła nie tylko część ducho- 
wieństwa i nie tylko sfery usposohio- 
ne reakcyjnie pod względem społecz- 
nym. Nie można również wszystkich 
"zarzutów, jakie się stawiało Z. N. P. 

(Dokończenie na str. 2-ej) 
  

Sztandar ułundowany przez m. Wilno 
na czele wileńskiego pułku artylerii lekkiej Legionów 

  

  

Fragment z uroczystości wręczenia na pl. Zamkowym w Warszawie sztandaru wileń- 

skiemu pułkowi artylerii lekkiej Legionów. Wręczenia sztandaru dokonał, po poświęce- 
niu go przez ks. biskupa polowego dr. Gawlinę, Pan Prezydent Rzeczypospolitej prof. 
dr. Ignacy Mościcki, zaś rodzicami chrzestnymi sztandaru byli: Marszałek Śmigły - 
Rydz i Pani Marszałkowa Aleksandra Piłsud ska. Zdjęcie,nasze przedstawia moment przy 
piiania przez Marszałka Śmigłego - Rydza na szłandarze krzyża „Virtuti Militari", któ 
rym wileński pułk artylerii został odznaczony prżez Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Przy sztandarze widzimy Panią Marszałkową Piłsudską, zaś obok na prawo Pana Pre- 

zydenta R. P. 

  

  Powitanie sztandaru na stopniach starego Ratusza w Wilnie. Przemówienie wygłaszą 
pręzydent m. Wilna dr. Wiktor Maleszewski. +
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przyszłość nasza w powszechnym zatrudnieniu 
Minister opieki społeezn. M. Koś- 

ciałkawski wygłosił w dnin 12 bm. 
przez radio przemówienie, które w 
streszeżeniw powiżej podajemy: 

Czyście słyszeli obywatele przed 
wczoraj rylmiczny krok pięćdziesięciu 
batalionów młodzieży polskiej, która w 
kratnim marszu 2 armią, w dniu rocznicy 
odzyskania niepodległości, sprezentowa- 
ła broń moralną i fizyczną przed majesta 
"em Rzeczypospolitej! 

Czyście widzieli fe junackie twarze I 
sprężone mięśnie, dla których zda się, 
nie ma trudności nie do przezwyciężenia, 

nie ma siły wrogiej, której by ulec mie- 
1... 

Czy ktokolwiek wątpi jeszcze w reali 
zacię zjedneczenia w narodzie gdy mu 

postawiona jest przed oczy wielka Idea. 
Jaką stała się idea obrony Polski, jako 
płen moralny nalszerzej pojętych poczy- 
wait twórczych. Czy nie jesteście z tego 
zbrałania. dumni wrez z wodzem naczeł 
nym, przed którym. przedefiłowała | sprę 
łyła słą moe oreża i sprawności polskiej! 

Ożywieni najlepszym nawet duchem 
! wołą, nłe wzmożemy dostatecznie sił ob 
tonnych Polski, nie opancerzymy | nie u- 
czynimy jej odporną na wszelkie przeciw 
ności losu, nłe dźwigniemy kultury na- 
szej, nie dofrzymamy kroku w  pocho-. 
dzie cywilizacyjnym śwlafa, jeźeli nie poz 
namy i nie pogiębimy jeszcze jednej wiel 
ERTPEZER WSZ 

kiej prawdy, zawartej w tylule mojego 
przemówienia „przyszłość nasza — w po 
wszechnym. zafrudnieniu”. 

Chłop, robotnik, inteligent — 

KAŻDY MUSI SIĘ ZNALEŹĆ PRZY 

SWOIM WARSZTACIE PRACY. 

by w szybkim iempie dorównać wysił- 
kom Innych narodów I państw. 

Mogę zapewnić, że rząd ze swej stro 
ny robi wszystko, by przez powiększanie 

istniejących I tworzenie nowych warszta 
tów pracy stale zwiększać zafrudnienie 

| stworzyć możliwie najlepsze warunki 
dla człowieka pracy w Polsce. W r. bie- 
żacym, mimo wszelkiego wysiłku, zatrud 
nienie wprawdzie wzrośnie, ałe jeszcze 
pozostanie kilkaset tysięcy żywicieli ro- 
dzin bez pracy. 

Nie trzeba chyka dowodzić, że musi 
my fym bezrobolnym pomóc. 

_ KAŽDY OBYWATEL, 
który z jakiegokolwiek tytułu może zafru 
dnić siłę matemną w Jakieįkolwiek Iošci 
godzin, niech fo uczyni w okresie zimo 
wym. Wszystkie warszfafy, które na sku- 
tek ożywienia gospodarczego mogłyby 

1 mieć pracę ponad normalny dzłeń robo- 
czy, niechaj nie przeciążają posiadanych 
sił roboczych, a angażują je spośród bez   robofnych: 

Ze swej strony Ogólnopolski Komitet 

Dobry stan zdrowia rannych 
ofiar katastrofy samolotu 

WARSZAWA, (PAT). — Ofiary kałas 
frofy samolotowej p. Pelagia Potocka 
oraz prof. Kazimierz Pelczar leżą w szpi 
talu św. Józefa. 

Pozostali ranni — w instyfucia chirur 
gii urazowej  szpiłala im. Marszałka J. 
Piłsudskiego, znajdują się pod opieką 
dra Leviltoux. 

Stan zdrowia ofiar kałastrofy przed- 
sławia się jak następuje: 

P. Potocka Pełagia nie odzyskała je- 
szcze przytomności, jednak stan jej zdro 

Samolot spadł wskutek 
WARSZAWA, (PAT). — Komisja, po- | 

wołana przez ministra komunikacji do zba 
dania przyczyn kałastrofy samolotu komu 
nikacyjnego, jeszcze nie ukończyła swych 
prac. 

Według dotychczasowych wyników 
badań można będzie stwierdzić, że za- 
równo płałowiec jak I silniki oraz służ 
ba radiowa działały bez zarzułu. Bezpo- 
średnią przyczyną wypadku było zawa- 
dzenie prawym skrzydłem  samolofu o 
słup linii elektrycznej wysokości około 
10 mir. 

9 ofiar 

wia nie budzi obaw i lekarze spodzie 
мара się rychłej poprawy; prof. Kazi- 
mierz Pelczar — sian zdrowia zupełnie 
dobry; p. Tausig — stan zupełnie dobry; 
p. Wilhelm Beer — po nastawieniu zwi- 
chniętej nogi, czuje się dobrze; P. Beer 
— odniosła obrażenia kości miednicy; 
inż. Braun — ogólne polluczenie, stan 
dobry; p. Bluszcz, radiooperator — lek- 
kie obrażenia twarzy, słan dobry; pilot 
Witkowski — złamanie prawej nogi — 
sian zadawalający. 

zaczepienia się o słup 

W. trakcie wykonywania manewru lą 
dowania na radio samólof winienby się 
znajdować na wysokości w granicach od 
80 do 100 mir. Okoliczność, jaka spowo 
dowała, że pilot leciał poniżej dolnej 
dopuszczalnej granicy, nie została jesz- 
cze wyjaśniona. Oba wysokościomierze, 
które w wypadku ocalały, znajdują się 
obecnie w badaniach w instyfucie techni 
cznym lotnictwa, ponieważ dotychczas 
wsiępne przesłuchanie piłofa nie wyjaś 
niło tej okoliczności.   
zginęło 

w katastrof'e samolotowej w Niemczech 
BERLIN, (PAT). — Samolot Lufthansy, 

kursujący na linii Berlin — Manheim — 
wczoraj o godz. 17 był zmuszony do lą 
dowanla w pobliżu Manheim. Lądowanie 

odbyło się niepomyślnie. 7 pasażerów 
lofnik i mechanik zginęli na miejscu, 
dwóch pasażerów jest ciężko rannych. 

Góra zasypała całe osiedle 
"TOKIO, (Pai). Wielkie przygnębienie w 

tałej Japonii wywołała olbrzymia katastrofa, 
która wydarzyła się w prefezturze Gumyma. 
Zbocze góry Kenaszi (2028 metrów) obsu- 
nęło się, zasypująe osiedłe fabryczne, poło- 
źene u stóp góry. Zwały iemi zasypaly ba- 
tynek dyrekeji oraz budynki fabryczne ko- 
pelni siarki i 54 domy, w których zamiesz- 
kiwali górniey. Rozmiarów katastrofy na 
tuzle nie podobna ustalić. Według prawdo- 
pedebknych obliczeń zasypanych zostało ok. 
300 gózników i urzędni.ów. Grozę syfaacji 

© zwiększał fakt, iż jednocześnie z obsypaniem 

Kronika telegraliczna 
— Samolot na 100 osób. Niebawem wy- 

peszczony zostanie nowy samolot transpor- 

towy 0 wiele większy od samolotu „Olipo- 
ers'. Samolot ten będzie mógł przewozić 100 
pasażerów. Zasięg jego pozwoli przebyć Pa- 
cyfik bez lądowania, a nawet odbyć podróż 
ze Stanów Zjednoczonych i z powrotem. 

— Królewska para bułgarska opuściła 
12 bm. Londyn, udając się do Paryża. Na 
dworcu żegnali odjeżdżających sir Vansii- 
tart w imienia rządu brytyjskiego, ambasa- 
dcrowie Corbin i Grandi oraz posłowie gre- 
cki i bułgarski. 

— Wyspy Filipińskie nawiedził tajfun, 
który zniszczył 2000 domów, wskutek ezego 
3) tysięcy ludzi pozostało bez dachu nad 
głową. 

— Śnieg w Krakowie. Po dwuch dniach 
deszczowych 12 bm. od wczesnego rana nad 
Krakowem i okolicą pada gęsty śnieg. 

Również padający w ciągu ubiegłej nocy 
iw ciągu dnia dzisiejszego gęsty nieg je. 
krył grabą warstwą całe Podhale. 

Skutkiem wielkich opadów śnieżnych 0- | 
raz zadymki i mgły komamikacja na trasie 
Kraków=Zakopane została poważnie utrud- 
niona, szczególnie na odcinku Obiadowej. 

— Lleyd George otrzymał od władz w 
Bercelonie zaproszenie do cedwiedzenia Hi- 
szpanii. 

— P. Rodolfo Freyre, poseł nadzwyczaj- 
ny i minister pełnomocny Argentyny, zło- 
ży! Panu Prezydentowi R. P. swe listy uwie- 
rzytelniające na uroczystej audiencji na 
Zamku Królewskim. 

się ziemi wybuchła siarka oraz skład mate- 
riałów wybuchowych, w kopal- 
ni. 1406 strażaków padas se m pomoc, Prze 
szakują oni zwały ziemi, szukając zabitych 
1 rannych. 

Akcję ratunkową utrudniają obfite opa- 
dy śnieźne, oraz fakt, iż osiedle fabryczne 
znajduje się w odległej eści. Tru- 
jące wyziewy siarki utrudniają dostęp rafu- 
jgcym. 

Zachodzi obawa, iż zwały ziemne zasy- 
pały budynek szkolny, gdzie znajduje się 
kiikaset dzieci. 

oto tajemnica świeżej, 
młodzieńczej cery. 
Subtelny, niewidoczny, 
dobrany do karnacji, 
a przy tym roślinny 
I nieszkodliwy = оЮ 
žalety; fakie posłada       

„KURJER WILEŃSKI" 19 XI. 1937. 

Pomocy Zimowej Bezrobotnym uczyni 
wszystko by w reku bieżącym uwielokrot 
nić równowartość odpracowanych świad 
czeń. | 

Gdy wchodzimy w drugi okres pomo 
cy zimowej, muszę z całym naciskiem 
podkreślić, że słuszną jest i sprawiedliwą 

tylko powszechna ofiarność. Nie może je 
dna warstwa ponosić całego ciężaru bo 

lączki społecznej, jaką jest wzmagałace 
się zimą bezrobocie. Płynie stąd prosty 
wniosek: cl obywatele, którzy z Jakich- 
ka!twiek wzałedów wcale lub częściowo 
tylko wykonali zobowiazania lub nie wv. 
czerpali możliwości materlalnvch w roku 
ubiegłym. powinni się. w roku bieżącym 
poczuwać Ho obowiązku pokrycia tych 
niedociaanieć. 

Przylmimy pd uwagę, że 

POLSKA STANĘŁA, BO STANĄĆ MU- 

SiALA DO WYŚCIGU PRACY, 

z każdym dniem tworząc nowe wartości 
reałne | powiększając chłonność swego 
rynku pracy. To też nis wolno nam zmar 

nować «siły ani [ednego człowieka pracy. 
który musi się doczekać w Polsce lepszej 
deli. Pomoc zimowa — fo przedwiośnie 
pracy. W roku ubiegłym społeczeństwo 
na ogół chlubnie zdało egzamin wobec 

swej braci bezrobofnej, fym samym wo- 
bec państwa. Wzywam przefo was, oby- 
wafele, by [eszcze naprężyć się, jeszcze 
zwarciej I soldarniej przeprowadzić ak- 
cję tegoroczną. 

To jest mój apel, jako przewodniczące 
go Ogólnopolskiego Komitefu Zimowej 
Pomocy Bezrobotnym I jake Ministra O- 
pieki Społecznej.   

  

Buna kolekturze DT 00а 00 Szczęścia w Wilnie 
a wypłatę wygranej, która padła w 1-ej klasie 40 Loterii na 

nr. losu 151942, pomimo, Iž należności zań w terminie nie 
opłaciłem. Na wspomniany nr. losu w 1-ej klasie 40 Loterli 
padła wygrana w wysokości ЗОО złotych. 

W związku z powyższym oflaruję na 
Narodowe] zł. 10% | na Pomoc Zim. Bezrobotnym zł. 106. 

Wilno, 12 listopada 1937 r. 
. HEKTOR MIKULSKI, Mejszagoła 

  

Lord Halifax przeprowadsł 
rozmowy z H tlerem 

LONDYN, (Pat). Agencja Reutera 
donosi: sir John Simon ošwiadezyl 
dziś w izbie gmin, na zapytanie człon 
ka Labour Party Greenwooda, że 
lord Halifax udaje się w połowie 
przyszłego tygodnia do Berlina. Wi- 
zyta ta będzie miała charakter zupeł- 
nie prywatny, niemniej jednak lord 
Halifax przyjął zaproszenie kanele- 
rza Hitlera do przeprowadzenia z 
nim rozmowy. 

Prezyd. Companys 
w Paryžu 

PARYŽ, (Pat). Prezydent genera- 
lidat katalońskiej Comparys przybył 
dziś rano do Paryża. 

Bomby w Irlandii 
DUBLIN, (PAT). W ciągu dnia wczo 

rajszego dokonano dwóch zamachów 

bombowych. Pierwszy wybuch nastąpił 

wczoraj w nocy,-drugi zaś wybuch nastą 

pił w chwili dwuminutowej ciszy, jaką 

W. Bryłania czciła połegłych w wojnie 

światowej. Aj 
  

    

   

    

   
   

   

Fundusz Obrony 

Kłamiiwe plotki 
PARYŻ, (PAT). — Nasłępujące dzien- 

niki paryskie: komunistyczny  Humaniłe, 

Populaire, Ordre, Oeuvre, Eche de Pa- 

ris nie zaprzeczają akcji antypolskiej, któ 

rą rozpoczęły jednocześnie jakby na ko 

mendę. Tym razem za przedmiot swej 

kampanii obrały stosunki wewnętrzne w 

Polsce, wysuwając tantastyczne pomysły 

na łemał zamachów słanu, grożących Pol 

sce jeszcze w bieżącym tygodniu. 

Argumenty i sfylizacja tych artykułów 

wskażują na to samo źródło inspiracji, — 

Kampania ta rozpoczęta została po ogło- 

szenia zapawiedzi przyjazdu min. Delbo- 

sa do Warszawy. 

Nagrody na Międzynarodowej 

Wystawie Łowieckiej 
BERLIN, (Pat). Dziś w Domu Lot- 

nika, w obeeności przedstawicieli kor 

pusu dyplomatycznego odbyło się 0- 

ficjalne przyznanie nagród na' mię- 

dzynarodowej wystawie łowieckiej. 

Państwową nagrodę Naczelnego 

Łowczego Rzeszy za najlepszy pokaż 

' grupach krajowych ctrzymała Poł 

ska. ' 

  

W sprawie nauczycielstwa i Z.N.P. 
(Dałszy ciąg ze str. 1-ej). 

złożyć na karb intrygi politycznej 
przeciwników ideołogii Marszałka Pił- 
sudskiego. 

Zdaniem naszym, po zgonie dwóch 

niezapomnianych, a tak zasłużonych 
dła państwa kierowników Związku, 
6. p. Juliana Smulikowskiego i Stani- 
sława Nowaka, zabrakło w jego sze- 
regach_ autorytetu, który by Związek. 
mógł dalej prowadzić ku wielkim ce- 
łem, wytkniętym przez jego założy- 
cieli. Popełniono szereg ciężkich błę- 
dów, przede wszystkim wydając i na- 
rzucając rzeszom. nauczycielskim or- 
gan wybitnie polityczny, jakim był 
„Dziennik Poranny* i nadając przez 
to organizacji zawodowej charakter 
polityczny. Wywołało to niezadowo- 
lenie nawet w szeregach tegoż nau- 

czycielstwa. 
Wciąganie pod presją nauczyciel- 

stwa do B. B. W. R. było szkodliwe. 
Tak samo byłoby szkodliwe wciąga- 
nie dziś pod presją nauczycielstwa do 
Obozu Zjednoczenia Narodowego. 
Każdy nauczyciel ma prawo mieć 
własne przekonania polityczne. Cie- 
szylibyśmy się, gdyby nauczyciełe licz 
nie weszli w skład O. Z. N. na przy- 
kład, ale hie można dopuścić, aby 

splotly się ze sobą polityka i obowiąz- 
ki zawodowe oraz dyscyplina służ- 
bowa czy zwiazkowa. Z tym naszym 

poglądem p. Helena Romier napewno 
się zgadza. 

Zarzuca władzom państwowym, 

że stosowały do nauczycielstwa złą pe 
dagogikę, że tolerowały nie wiedzieć 

po co tak długo stan rzeczy, od któ- 

rego potem musiały się zbyt ostro od- 
ciąć, że same są winne złego wycho- 
wania nauczyciela. 

Z kolei my się na lo zgadzamy. 
Pisaliśmy już nawet 0 tym. Właśnie 

dlatego najwyższy był e2as ten stan 
rzeczy zmienić. Zmienić może w inny 

sposób, bardziej taktowny, mniej ja- 

trzący niż to zostało zrobione, ale 

zmienić. 

Najbardziej przykro jest, gdy lu- 
dzie muszą cierpieć nie za własne wi- 
ny, a za to, że zostali wprowadzeni w 
błąd. A przecież takie są zawsze skut- 
ki każdego złego wychowania. Ww da- 

nym wypadku, chwała Bogu, jeszcze 
nie dzieci przez nauczycieli, a nau- 

czyciełi przez władze związkowe. 

Zostało stwierdzone w licznych wy- 

powiedzeniach się Marszałka Rydza- 

Śmigłego i w deklaracji, że Polskę nie 

stać na wewnętrzne walki, a więc ina 

walkę klas i na „jątrzenia i kwasze- 

nia“, jak m6wi stusznie p. H. Romer. 

Stanowisko to całkowieie podziela- 

my. I dlatego właśnie, chociaż ceni- 

my jak najbardziej w nauczycielstwie 

jego ofiarność, jego radykalizm spo- 
leczny, chęć przyjścia z pómocą war- 
stwom najbiedniejszym i często wyzy- 

skiwanym, jednak nie możemy cie- 

szyć się, gdy to nanezycielstwo na ja- 
kimś terenie staje się czynnikiem fer- 
mentu i rozbieia społeczeństwa na 
dwa ostro zwalczające się obozy, jak 

     

  

to miało jaź miejsce w różnych czę- 

ściach: kraju. 
Zdajemy sobie sprawę, że nie by- 

ły to wypadki nagminne, a raczej spo 

radyczne i uważamy, że ogół nauczy- 

cielstwa w swej masie, jako całość 

jest zdrowy, zasługuje na miłość spo- 

łeczeństwa i zaufanie władz państwo- 

wych. 
Gdyby postępowanie władz cen- 

trałnych organizacji nauczycielskiej 

stalo na wysokości zadania, nie było 

by powodów do obaw. 
Owe władze jednak zamiast łago- 

dzić śpory, powściągać zbyt gorące 
temperamenty, wychowywać nauczy- 
ciela w duchu narodowej zgody sama 

zajmowały stanowisko skrajne, jątrzą 

ce, popadając w jaskrawą sprzecz- 

ność z. zadaniami normalnej organi- 

zacji zawodowej. Najwyraźniej wystą 

piło to w związku z wydawnietwem 

„Dziennika Porannego". Było to pis- 

mo zdecydowanie polityczne, a nie 
vawodowe, mimo to wszysey członko- 

wie związku mieli obowiązek wnosze- 

nia składek na fundusz prasowy zwią 

zku, o którym wiemy, że służył prze- 

de wszystkim na pokrywanie deficy- 

tów „Dziennika Porannego". Składki 

te były potrącane od uposażenia nau- 

czycielstwa związkowego, a więc były 

ściągane tak, jak podatek, dzięki €ze- 

mu płacący nie mogli mieć prawie 

żadnego wpływu na kierunek tego 

pisma, a odwrotnie z kierunkiem tym 

w wielu wypadkach się nie zgadzali. 

Jeżeli chodzi zaś o sam kierunek 

to conajmniej trzy powaźne zarzuty 

można postawić „Dziennikowi“. 

10. W spos6b napastliwy walczył 

już nie tyłko z klerem, ale z zasadą 
wychowania religijnego, o czym może 

się przekonać każdy, kto przejrzy nu- 
mery tego pisma z przed kilku jesz- 
cze miesięcy. 

2". Niedwuznacznie opowiadał się 

po stronie czerwonej, walczącej w Hi- 

szpanii, niepotrzebnie w ten sposób 

łącząc się we wspólnym froncie mię- 

dzynarodowym z komunizmem. 

3°. W życiu wewnętrznym Polski 

był rzecznikiem walki klas i mocniej 

podkreślał solidarność świata pracy 

różnych krajów, niż solidarność 

wszystkich Połaków i obywateli pań- 

stwa. połskiego. 

Była to tendencja polityczn obea 
napewno nawet bardzo znacznej czę- 
$ci ezłonków związku, łożących na 

fundusz prasowy, @ со gorsza ten- 
dencja, wnosząca w życie polskie 

czynnik fermentu, wychowująca w du 

chu niezgody. : 
Czy to była tendencja až komuni- 

styczna? Zapewnć nie, ałe tym nie 

mniej szkodliwa. 

Gdy się tak mówi o wszystkim, war 

to by podnieść jeszcze jedno. 
Nie zgadzamy się z przypisywaną 

nauczycielstwu zasługą z powodu wał 

ki z cheiwością i nacjonalizmem 
kleru. 

Jeżeli chodzi o cheiwość to gdyby 

nawet obiektywna słuszność była cał-   

powinno się tego robić ze względów 

wychowawezych. Niechby sobie tę 

walkę prowadził ktoś inny. 

Gdy chodzi o naejonalizm, można 

by tu przytoczyć te wszystkie kon- 

argumenty, które przemawiają prze: 

ciwko angażowaniu nauczycielstwa 

do polityki. Zresztą wyrazu nacjona- 

lizm bez bliższego określenia nie moż- 

na używać tylko w sensie ujemnym, 

skoro łatwo jest udowodnić, że cały, 

nasz obóz niepodległościowy też w 

gruncie rzeczy wyszedł z przesłanek 

szlachetnie pojętej idei narodowej, 

skore jak słusznie mówił nie tak daw 

no pułk. Kowalewski nawet w Partii 

Socjalistycznej w Polsce tkwią pier- 

wiastki narodowe. : 

Mówiąe o idei narodowej docho< 

dzimy właściwie do punkta wyjścia 

do podkreślenia znaczenia elementów, 

które łączą, które sprawiają, że 

oprócz polskich międzynarodówek 

każda polska partia jest nam bliższa 

niż jakakolwiek zagraniczna. | 

Chcemy, aby polski nauczyciel po- 

siadał odpowiednią dozę uświadomie- 

nia narodowego, nie tego, który każe 

źle traktować obywateli innej narodo- 

wości, ale który spaja państwo w jed- 

ną moeną nierozerwalną całość i ro- 

zumie wielką rołę i tradycje polityki 

polskiej zwłaszcza tu na wschodzie. 

Patrząc przez pryzmat tak poję- 
tych obowiązków obywatelskich na- 

uezyciela, łatwo będzie odróżnić wy” 

mogi uczciwego wychowania w miłoś- 

ci do bliźnich od szkodliwego i osła- 

biającego odporność państwa takiego 

pacyfizmu, który w praktyce często 

się łączy z wyzbyciem uczuć narodo- 

wych na rzecz jednej z międzynaro- 

dówek. В 

Zresztą przecież, jeżeli chodzi о 

ogół nauczycieli i praktykę žyciową, 

a nie tylko teorię i niepotrzebny w 

danym wypadku prineipializm, to na- 

uczyciełe są tymi, który albo już prze 

lewali krew za ojczyznę albo gotowi 

są ją przełać. Stąd szkodliwy pacy- 

fizm nawet, jeżeli go usiłowały za- 

szezepić jednostki znalazł w masie 

grunt odporny. : . 

Jesteśmy głęboko przekonani, że 

w tych wszystkich uwagach, jakie się 

nanr nasunęły w związku z artyku 

łem czcigodnej naszej współpraeow+ 

niczki, dziś tak bardzo przeżywają: 

cej różnice pogłądów jakie się zary< 

sowały, nie ma nie takiego, coby ją 

mogło oburzač lub bołeć. 
To nam daje możność apelować 

nie tylko do niej, ałe i do tych wszyst- 

kich, których z taką odwagą, poświę: 

ceniem i zaparciem się siebie broni, 

aby zechcieli zrozumieć, że i po dru- 

giej strónie wśród tych, którzy wiele 

władzom Naczelnym Związku mieli 

do zarzucenia, nie ma złej woli, ani 

chęci wałki z nauczycielstwem. 
Trzeba przebić z obu stron mury 

uprzedzeń i uwierzyć, że liczba ludzi; 

dla których po Bogu największyną 

dobrem jest dobro Reeczypacpagic 

jest znacznie większa niż się to zdajć 

   
  

  

kowicie po stronie nauczycielstwa nie w chwilach niesnasek i pesymizmu
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Wolna Vrupberna 

Jak to jest ze Zw. Naucz. Pol 
Jeśli spojrzeć z niejakiej odległoś- 

ci na wewnętrzne sprawy polskie, to 
trzeba przyznać, że jątrzą się i kwa- 
szą dwie sprawy wymagające naj- 
szybszej likwidacji. Sprawa żydows- 
ka, (odcinek t. zw. ghetta ławkowe- 
go) i sprawa Z. N. P. 

Bodaj że ta ostatnia jest bardziej 
paląca, gdyż poza stronami walczą- 
cymi wciągnięty jest element trzeci, 
najbardziej niewinny, a najbardziej 
krzywdzony: dzieci. Taki stan jak 
obecnie, gdzie rodzice i starsze dzieci 
wiedzą, słyszą i czytają, że ich wycho 
wawcy są w stanie oskarżenia, stają 
w sądzie, podlegają sekwestracji i ku 
ratoryjnej opiece, że są oskarżeni o 
komunizm, o walkę, już nie tylko z 
klerem, ale z kościołem! Takie wyra- 
bianie opinii w społeczeństwie prze- 
kreśla autorytet pedagogów wśród 
dzieci, wytwarza skandaliczne uzalež 

nienie nauczycielstwa od każdego nie- 
chętnego, mogącego zagrozić skargą 
do władz. Wiemy chyba, że młodzież 
współczesna, wychowywana zbioro- 
wo, pchana, słusznie, do jaknajwięk- 

szej samodzielności, traci w ogóle po 
szanowanie autorytetu. Widząc wal- 
ki partyjne, będąc wciągana w walki 
kleru z nauczycielstwem, (potworne 
wzywanie dzieci na świadków w są- 
dzie) lekceważy obie strony i proce 
sujący się ksiądz z nauczycielem są 
dla uczącej się młodzieży obaj poniże 
ni w jej oczach. Tak dłużej być nie 
może. Krzywda i zatrucie duszy mło 
dzieży będzie nie do naprawienia. Nie 
od dzisiaj Z. N. P. jest obiektem ata- 
ków. Czy tylko niektórych księży? 

Nie tylko. Wyraźnie trzeba napisać: 
nacjonalistów, grupujących się w ka- 
drach N. D. Słusznie zauważył sen. 
Młodkowski na ostatnim Zjeździe w 
Święcianach (po którym to nastąpiły 
„znane skandale): „Ci sami ludzie któ- 
rzy Marszałkowi rzucali ” kamienie 
pod nogi, dziś Wam przeszkadzają w 
waszej pracy”. Tak, ci sami co od- 
mawiali odprawienia nabożeństwa 
za duszę Wielkiego Zmarłego, ci sa- 
mi, którzy zawsze agitowali przy każ- 
dych wyborach na opozycyjną listę, 
ci, którzy wypędzali Strzelca od kon- 
fesjonału i z kościoła, przeciwstawiali 
się organizowanym przez Z. N. P. pra 
com w terenie szkolnym. Pewni księ- 
ża, uprawiający politykę w miejscu 

najmniej do tego wskazanym, w koś- 

ciele, na ambonie, w konfesjonale. Na 

pływ nauczycielstwa w nasze ziemie, 
wniknięcie do wsi ludzi postępowych, 

silnych organizacyjnie i na stanowis- 

ku urzędowym, ludzi uświadamia ją- 

cych głuchą i ciemną wieś, że nieko- 

niecznie ma być zawsze w położeniu 
strzyżonej owcy i bezwolnej, na- 
pływ takich ludzi był nie na rękę 

tym, co dotąd panowali bezspornie 
dziwnie przykro mięszając sprawy 
materialne ze sprawami religijnymi. 
Walka z niektórymi przedstawiciela- 
mi kleru bynajmniej nie jest walką 
т kościołem, a tym mniej z religią. 
'Te walki na terenie politycznym i spo 
łecznym. pogłębiały się np. w pow. 
święciańskim walką z litewskim, wro 
go usposobionym do Rządu polskiego 
duchowieństwem litewskim. Panuje 

u nas dziwne pomięszanie pojęć: kto 
nie bije żyda i kupuje w sklepach pol 
skich i żydowskich, ten jest żydo-ma- 
son. Kto walczy z chciwością i nacjo 
nalizmem kleru, ten jest bezbożnik i 
też mason oczywiście. 

Od masoństwa krok do oskarża- 
nia o komunizm. To zarzut najbar- 
dziej jaskrawy i „popularny*, Z. N. P. 
został oskarżony 0: szerzenie idei i 
iendencyj wyraźnie komunistycznych 

  

Kronika tygodniowa 

  

lub z komunizmem graniczących i to 
od dłuższego czasu...? Również o glo 
ryfikowanie pracy państw zabor- 
czych w dziedzinie szkolnictwa. I to 
wszystko od dłuższego czasu? 

Zarzuty te, sformułowane w zna- 
nym oświadczeniu p. prez. rady min. 
Sławoj-Składkowskiego z dn. 2 X. b. 
r. odnoszą się do Zarządu, który zo- 
stał zawieszony w czynnościach, ale 
oczywiście przyjąć je musi na siebie 
całe Nauczycielstwo, gdyż wybrało 
tei: Zarząd i dotąd wotum nieufności 
mu nie wyraziło. Przyjrzyjmy się tym 
zarzutom wypowiadanym w chwa- 
lebnej trosce o dobro Państwa, ale 
opartym może na informacjach pły- 
nących ze złej woli tych samych ele- 
mentów, które „Marszałkowi rzuca- 
ły kamienie pod nogi“, a więc i naj- 
bardziej wrogich uwielbianemu przez 
Pana Premiera Wodzowi. 

Jeśli można bez przesady zarzucić 
Z. N. P. antiklerykalizm, jeśli można 
udowodnić to szeregięm procesów z 
księżmi, (nie wchodząc po czyjej stro 
nie była słuszność) jeśli są fakty na 
dowód że taka wałka istniała, to nato 
miast nie ma dowodów prawnych na 
komunizowanie władz naczelnych 
czy poszczególnych członków Z. N. P. 
Bo gdyby tak było, to by były wy- 
padki procesów z tej dziedziny. 
Wszak policja nasza jest aż nadto tro 
skliwa i czujna, wywiadowcy wrażli- 
wi są na każdy objaw komunistycz- 
nych tendencyj. Jako objaw komuniz 
mu wywleka się wciąż ów słynny nu 
mer Płomyka z przed dwóch lat, 
istotnie niepotrzebnie przedstawia ją- 

cy dodatnio życie dzieci w Sowietach. 
Ale jest to jedyny proces Z. N. P. na 
ten temat.   

„KURJER WILENSKI“. 13. XI. 1927. 

Jeśli były takie objawy, i to od 
dawna, to jakże się stało że takiemu 
Związkowi, nie innemu, oddały wła- 
dze wojskowe przeszkolenie rekruta 
w 1936-37, a więc zeszłej zimy? Po- 
mawiany został Z. N. P. o pacyfizm... 
a przecie czytamy w deklaracji złożo- 
nej przez obecnie zlikwidowany Za- 
rząd gen. Rydzowi Śmigłemu we 
wrześniu 1936 r.: „Wychowanie i nau 
czanie jako istotne elementy obrony 
państwa, muszą pozostawać całkowi- 
cie w ręku tegoż państwa”, že „szko- 
ła musi wychowywać na przyszłych 
żołnierzy, że przysposobienie kraju 
dla obrony państwa jest decydującym 
nakazem doby obecnej“. To jednak 
nie są deklaracje pacyfistyczne. Są 
chyba, każdy przyzna, militarystycz- 
"ne, zwłaszcza gdy są złożone na rę- 
ce naczelnika sił zbrojnych. 

Więc i tu jest jakieś tragiczne nie- 
porozumienie, działa „cień zaplutego 
karła”. (Wyrażenie Marszałka Piłsud- 
skiego). Ten to „zapluty karzeł* 
zwalczał od lat organizację, która by- 
ła najbardziej prorządową, najusil- 
niej przeciwstawiała się akcji antirzą 
dowej, zwalczała tę akcję na każdym 
odcinku życia wsi, na wyborach, w 
organ/zacjach. Nieszczęście chciało, 
że na tych odcinkach spotykał się Z. 
N. P. z klerem po dwóch stronach 
barykady. Nie można twierdzić, że 
zawsze, ale często. Jeśli się w czasie 
panowania BBWR dał Z. N. P. 
wciągnąć do gry politycznej, to uj- 
rzał złe tego skutki i tego błędu pow 
tórzyć nie chciał, uważając słusznie, 
że pole pracy pedagogicznej jest aż 
nadto obszerne, zwłaszcza, że ofiar- 
ność na terenie pracy społecznej Z. 
N. P. była bezgraniczna. I dziś są 

IST EAN 

Šwieto Niepodlegtošci w Warszawie 
  

  

Fragment z defilady, 
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Enuncjacja Zw. Polskiej Młodzieży 
Demokratycznej 

„Kurjer Poranny* podaje następujące 0ś 
wiadczenie ZPMD: 

»1) ZPMD uznaje konieczność rozwiąza- 
nła kwestii żydowskiej w Polsce jako etap 
równoległy do przebudowy społecznej. 

#) Przy rozwiązywaniu kwestii żydow- 
skiej należy zastosować metodę pozytywną. 
To znaczy: a) przez realizację spółdzielezoś 
et 1 syndykalizmu uderzamy w burżuazję, w 

przemysł i handel, w wielki kapitał żydow 

Bardzo ważna sprawa 
: Październikowy „Przegląd Współ- 
czesny** zamieścił b. ciekawy artykuł 
Pt. „Gospodarująca inteligencja". W 
artykule powyższym autor p. Jalo- 
wiecki porusza między innymi za- 
gadnienie koczownictwa inteligencji 
współczesnej, 

Problemat ten niezliczone razy 
poruszany przez prasę wileńską. da- 
czekał się wreszcie swojej kolejki i 
w Ojczyznie winowajców tego stanu 
rzeczy. W tym może tkwi główny cię- 
żar gatunkowy tego artykułu. 

Ziemie Wschodnie na poparcie 
słusznych tez p. Jałowieckiego mogły 
by przytoczyć wiele argumentów. Naj 
lepiej zagospodarowane u nas są te 
powiaty, które od początku Niepodle 
głości miały tylko po 2 czy 3 dobrycn 
starostów. „22 starostów w Ostrołęce 
było, na naszych wydniskach nic się 
nie zmieniło* śpiewane przed kilku   

laty na kurpiowskich dożynkach. 
Powojenne koczownictwo inteli- 

gencji polskiej dla kawałka chleba po 
siąda Jeszcze jedną cechę ujemną. 
Niemożność wytworzenia wielopoko 
leniowej inteligencji i takiegoż mie 
szczaństwa. Zrywanie więzów łączą: 
cych rodziców z daną gminą, czy mia 
steczkiem staje się objawem pow- 
szechnym. 

„Osiadająca inteligencja* — pisze w 
„Przeglądzie Współczesnym* p. Ja 
łowiecki — stała się znów płynną ma- 
są, pochodzącą już nie ze wsi, lecz ze 
Lwowa, Krakowa, czy Kiele, zapomi 
nająca jednak z biegiem czasu i o 
Lwowie i o Krakowie i o Kielcach. 
Niestałość warunków pracy zniechę- 
cała do wiązania się z miejscem poby 
tu chwilowego najprawdopodobniej. 
Inteligent polski przestał już „pocho 
dzić* inteligent polski „jest*. Wierzy   

ski. Przez upowszechnienie oświaty zwięk- 

szamy procent inteligencji w państwie. A 

równocześnie na terenie polityki międzynaro 

dowej — popierając dążenie niepodległoś- 

ciowe syjonizmu — masom proletariatu ży- 

dowskiego umożliwiamy emigrację do włas 

nego kraju, własnej odbudowanej ojczyzny. 

3) Zaznaczamy poza tym, że z Sekcją Mło 
dych Klubu Demokratycznego nie łączą nas 

żadne więzy — tak ideowe jak taktyczne czy 

personalne*. 

również w to, że „będz.:*, Z jego po 
jęć wymazane jest tylko słowo „był*. 
Wędruje po Rzeczypospolitej, prze- 
stał się osadzać. Przenoszą go, lub 
sam się musi przenosić”, 

Pomijam cały szereg uwag, nieraz 
b. ciekawych, na temat ujemnych 
skutków gospodarczych ustawicznej 
wędrówki urzędników i zatrzymuję 
się przy następującej słusznej uwa- 
cze. „Przemieszanie dzielnie — pi- 
sze dalej autor — było niewątpliwie 
czynnikiem ujednostajniającym kultu 
rę narodową. Ujednostajnienie to by- 
ło niewątpliwie potrzebne ze wzslęć 
na tkwiące różnice i obce atawizmy. 
Ale regionalizm był zawsze czynni- 
kiem wzbogacającym kulturę i brak 
regionalizmu będzie zawsze czynni- 
kiem zubożającym kulturę”, 
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Ježeli chodzi o Ziemie Wschodnie 
problemat poruszany przez p. Jało- 
wieckiego jest jeszcze bardziej palą- 
cy. Młoda biurokracja polska zna bo 
daj tylko jeden wymiar kary, często 

stosowany — przenosiny. Gdyby ja- 

sk.? 
oskarženi o komunizm i defetyzm pa- 
cyfistyczny! = 

Z tym pacyfizmem to także trzeba 
by się porozumieć? Wszak pedago- 
gia każdego kraju chrześcijańskiego 
uczy miłości bliźniego, humanitaryz- 
mu, nauka Chrystusa też pacyfizm 
głosi. Pacyfistyczne są związki harcer 
skie, ich zloty międzynarodowe, a nie 
wykluczają miłości i chęci obrony Oj 
czyzny. Trudno 7-letnie dzieci uczyć 
rzucania granatów i operowania ka- 
rabinem maszynowym! Sądzimy,, że 
jeżeli Z. N. ?. propagował jaki расу- 
fizm, to tylko taki, który ma swoje 
ustalone prawa w wychowaniu dzieci 
i młodzieży. 

Z dotychczasowych artykułów, roz 
mów, plotek i ostatnich zeznań świad 

ków oskarżenia w Święcianach wy- 
gląda na to, że głównym winowajcą 
będzie tu wszechwładna intryga lu- 
dzi, którym wzrost i zasługi Z. N. P. 
spać nie dawały. Ale musi się to 
skończyć, bo jedno z dwojga: albo 
52 tys. nauczycielstwa żyje w takim 
klimacie jaki zarysowuje oświadcze- 
nie Pana Premiera z dn. 2 październi 
ka 1937 roku, a w takim razie 
nie może wychowywać młodzieży, bo 
przecie oskarżenie takie przekonań 52 
tys. ludzi nie zmieni, albo trzeba się 
trzymać oświadczenia Marszałka Ry- 

| dza Śmigłego rok temu wyrażonego 
| Zarządowi Z. N. P.: „Najcenniejszą 
rzeczą dla mnie jest to, że rozumiecie 
wagę zagadnienia obronności kraju i 
daliście temu wyraz w swych uchwa- 
łach* oraz oświadczenie min. Święto- 
sławskiego z dnia 14 października b. 
r. który stwierdził, że Rząd nie będzie 
tolerował by się organizacja zawodo- 
wa przekształcała w związek politycz- 
ny, ale żadnych przeszkód w pracy 
ani rozwojowi Związku jako organiza 
cji zawodowej, nie stawia. 

Opierając się na tych przemówie- 
niach koniecznym jest likwidowanie 
coprędzej obecnego status quo, gdyż 
stan oskarżenia i walki w jakiej się 
znajduje Z. N. P. wytwarza atmosferę 
zdenerwowania, plotek, rozgorycze- 
nia, wzburza do głębi społeczeństwo, 
rodziców, niszczy latą całe pracy pe- 
dagogicznej i społecznej i wyczerpuje 
ludzi potrzebujących najwięcej sił, 
gdyż najwięcej pracują dła Państwa. 
Bowiem nie urzędy, nie kler, nie zie- 
miaństwo, było tym elementem naj- 
bardziej przyciągającym szerokie war 
stwy ludności do Państwa Polskiego 

To przede wszystkim, najbardziej 
ofiarnie, ideowo i odważnie, robiło 
nauczycielstwo Z. N. P. zwłaszcza na 

.wsi, w reprezeniacyjnych szkołach 
równie gorliwie, jak w ciasnych, cha 
łupniczych, gdzie tracili zdrowie, speł 
niając prócz zawodowego, 10 innych 
obowiązków. Dlatego, jeśli zawinił tyl 
ko Zarząd, powinien być odwołany 
zarzut ciążący dziś na całym Z. N. P. 
A utrudniający pracę na tak ważnym 
i bez tego trudnym odcinku. Nauczy- 
cielstwo nie może pozostawać dłużej 
w stanie oskarżenia i jakby „wojny* 
w stosunku do Władz Państwowych! 
Te zatruwa szkołę, rodziny, plebanie, 
demoralizuje całe społeczeństwo i 
każdy tydzień przynosi szkody, które 
coraz trudniej będzie powetować. 

Hel. Romer. 

  

P. S$. Z całą świadomością nie ty- 
kam sprawy przekroczonych fundu- 
szów na Dziennik Poranny, bo się 
na tych rzeczach nie znam. Chodzi mi 
jedynie, by sytuacja w jakiej się zna 
lazło nauczycielstwo została jaknaj- 
prędzej zlikwidowana i to w atmosfe 
rze dobrej woli i bezstronności. 

H. R. 

kikolwiek ogrodnik stosował metodę 
wyrywania roślin z gruntu w porze 
owocowania, wyrazilibyśmy się na 
pewno dość sceptycznie o jego wie- 
dzy fachowej. 

Przeniesienie urzędnika to nie 
tylko kara, to nieraz małe, lokalne 
trzęsienie ziemi. Zazwyczaj o następ 
cy mówi się: „jeszcze nie wie, bo nie 
dawno jest, a może i niedługo bę- 
dzie*. Ale nasza wieś i nasze miastecz 
ka wymagają nie tylko dbałości o już 
istniejącą tkankę inteligencji i miesz 
czaństwa, ale i o zwiększanie tkanek. 
Planowa akcja emerytalna, przysto- 
sowująca pewne miasteczka dla lu- 
dzi ze skromnym groszem na 1-go jest 
b ważna dla obu stron. Emeryt, któ 
ry klepie biedę w wielkim mieście, w 
taniej, miejscowości może się znacz- 
nie lepiej urządzić, a nawet zainicjo- 
wać coś. 

Olbrzymie przemiany wewnętrz- 
ne, jakie zachodzą w Polsce muszą 
wywrzeć swoje wpływy na wewnętrz 
ne ruchy przesiedleńcze. Okręg C 
zwabi pewną ilość młodych wilnian, 
usunie natomiast pewną ilość sił zu-     

NA WIDOWNI 
PROF. BARTEL W WARSZAWIE, 

Obiegają pogłoski, że w niedługim czasie 
ma przybyć do Warszawy prof. Bartel. 

Podczas swego pobytu w stolicy byłby 

gościem P. Prezydenta. 

SPRAWA „DZIENNIKA 
PORANNEGO*, 

Pracowniey wydawnictwa „Dziennik Po. 

ranny* w Warszawie, jak już o tym pisaliś 

my, strajkują, ponieważ nie uwzględniono 

ich żądań, t. j. ani nie uruchomiono wydaw. 

nictwa ani nie wypłacono iw. płac. Wszysl 

kie sumy, wpływające z początkiem miesiąca 

do kasy wydawniciwa zatrzymuje sekwestra 

tor a pracownikom 0Odmawia wypłacenia 

ich należności, 

Strajk ten jest o eyle charakterystyczny, 

że odbywa się w zakładzie, w którym pra 

cę zawiesił sekwestrator. Wszyscy pracowni . 

cy znajdują się w lokalu redakcji i admini 

stracji prowadząc tryb życia unormowany 

zu wspólną zgodą w ten sposób, że o godz. 

7 rano wstają, od godz. 8 do 8.30 odbywa 

się pierwsze śniadanie, do godz. 12-tej wszys 

cy pracują, o 12-tej herbata, po czym do 
2-ej w dalszym ciągu trwają różne zajęcia, 

około 17-tej jest wspólny obiad, o 22-ej wszys 

ty udają się na spoczynek. 

W dniu onegdajszym delegacja 46 pra- 

cowników „Dziennika Porannego", udała się 

de prezesa sądu okręgowego p. Kamińskiega 

» prośbą o przyśpieszenie decyzji sądu w 

sprawie skargi, złożonej przeciw zawieszeniu 

wydawania pisma. 

W odpowiedzi p. prezes Kamiński oś- 

wiadczył, że powolny bieg sprawy wynika 

* procedury. 

HR. RONIKIER. 

W kołach politycznych utrzymują, że 

kontakt między Stronnictwem Pracy (Fronl 

Morges) a Lewiatanem nawiązał hr. Ronkier 

Jak wiadomo Lewiatan ma ufundować ог- 

gan Frontowi Morges. 

ZJAZDY STR. PRACY. 

Klub radziecki N. P. R. w Gnieźnie prze 
chrzcił stę na Str. Pracy. Obeenie podobny 

kłub radziecki z członków dawnej Ch. D. I 

N. P. R. utworzył się w Katowicach. 

Ostatnie obrady zarządu głównego Str. 

Pracy w Warszawie zakończyły się ustale- 

ałem terminów zjazdów wojewódzkich. 

Zjazdy odbędą się w Krakowie — 5 grud- 

nia, w Katowieach — 12 grudnia br., w To- 

runiu 6 lutego 1938 r. W lułym odbędzie się 

również zjazd w Poznaniu, a następnie w 

Warszawie, Łodzi i Kielcach. 

SPECJALNA MISJ 4 
AMB. BULI ITA” 

Ambasador St. Zjednoczonych w Paryżu 

p Buliit ma przybyć w niedługim czasie da 

Warszawy. Prasa donosząc o tej podróży, 

jako o specjalnej misji, podkreśla, że min. 

Bulit jest mężem zaufania prez. Roosevelta, 

| niejako pierwszym reprezentaniem St 

Zjedn. w Europie, że więc przyjazd ten za 

sługuje na specjalną uwagę. — P. Bullit bę 

dzie w Warszawie gościem ambasadora Bid 

dle 1 w czasie pobytu w Warszawie odbędzie 

konferencję z min. Beckiem. 

SKAZANIE RFHAKTOKÓW. 3 

„NASZEGO PRZEGLĄDU". 

W wyniku rozprawy przeciwko redakcji 

„Naszego Przeglądu* oskarżonej о zniesła- - 

wienie dwóch nauczycieli w związku z pro 

cesem przytyckim, sąd okręgowy skazał Da 

niela Rosencwajga na miesiąc aresztu z za 

wleszeniem, autora zaś sprawozdania Miko 

łaja Schónbruna na 2 miesiące hezwzgłędne- 

go aresztu. 

ZZZ NA ŚLĄSKU. 

W ub. niedzielę wielu wybitnych działa 

czy ze zw. górników ZZZ (Kapuściński) wy 

stąpiło z tej organizacji i przeszło do Zjedn, 

Zw. Zawodowych (pos. Fessera). 

TSZT AA ZDZ E SIPS SI NISSAN STI KTS TAI S I TTT SE TESTAI 

žytych zwyžką mieszkan i cen. Roz- 
wój Lidy czy budowa Sżyłan mogą 
również na małą skalę zmienić cha- 
rakter pobliskich osiedli. 

* * * 

Walka z przenoszeniem urzędni- 
ków, przystosowanie pewnych mia- 
steczek do życia emerytów, stwo- 
rzenie kredytów  przesiedleńczych, 
zniżek 1 + 4. może po pewnym 
czasie wyrównać straty  burzli- 
wego okresu wojennego i gwałtowne 
go rozrastania się nowych dziedzin 

życia polskiego. Nie chodzi o to, aże 
by więzić natury niespokojne, ale o 
to, ażeby nie odrywać bez racji natur 
spokojnych od warsztatu prawieków 
ziemi. 

Zrost przeciętnego inteligenta z 
ziemią nie może być mniejszy obec: 
nie, niż był za czasów zaborczych. Je 
żeli woj. wschodnie nie mogą zatrud 
nić całej młodzieży, niech że wraca 
ona później z doświadczeniem i kapi 
tałem. Uboga gleba naszej wsi i mia 
steczek wymaga nie tylko intensyfi 
kacji rolnictwa. 

Kazimierz Leczyckł,
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Gdy w lisiopadzie 1932 r. Zgromadze- 
nie Wyborcze powierzyło władzą prezy- 
cała U. S. A. Franklinowi Rooseveliowi 
I kiedy po oficjalnym objęciu urzędu w 
dniu 4 marca 1933 r. wygasły pełnomoc- 
nictwa powierzone Hooverowi, wszystkie 
rympałie demokratycznej partii amerykań 
skiej zwróciły się ku Białemu Domowi w 
Waszyngłonie; szereg reform, już prze- 
prowadzanych, w posłaci zniesienia pro- 
hibicji, wałki z wszelkiego rodzaju ży- 
wiołam destrukcyjnymi w społsczeństwie' 
porażka wszelkich „bootlegerów”, „gang 
serów", „kidnapperów” i innych prze- 
siępczych elementów nie minęla bez 
echa. Polityka Roosevelta wywołała zro- 
rumiałą reakcję w społeczeństwie amery- 
kańskim, dzieląc jankesów na zwołenni- 
ków i przeciwników tych reform, Pows'al 
Jednak jeszcze trzeci odłam, który sią 
igrupował w Waszyngłonie pod nazwą 
„Klubu tych, którzy nie zrozumieli”. Są 
lo ludzie, którzy nie mogą skonkraiyzo- 
wać swego słosunku do polityki Frankli- 
na Roosevelła i, jak twierdzą złośliwi, ż1 
mierzają ofiarować właśnie jemu... god- 
ność honorowego prezesa swego klubu 

Opowiadają, że Grover Cleveland, 
który był dwukrotnie obierany prezyden- 
lem Słanów Zjednoczonych, od r. 1885 
do 1889 i od 1893 do 1897 r., miał raz 
wyrazić się do młodziułkiego naówcza: 
Franklina Roosevelta: — Jednego życzę 
ti z całego serca, mój chłopcze: jeżeli 
thcesz być w życiu szczęśliwy, nie kan- 
dyduj nigdy na prezydenta Stanów Zjed- 
noczonych! 

Zdaje się jednak, że Franklin Roose- 

velf nie żałuje tego, że jest prezydeniem 
U. S. A. Cieszy się popularnością; odbie- 
ta najliczniejszą na świecie pocztę; w 
marcu 1933 r., t. j. w miesiącu objęcia 
faktycznej władzy, otrzymał on około 
180 tysięcy listów. W następnych miesią- 
tach korespondencja ła osiągnęła rekor- 
tową cylrę pół miliona. | nie tylko listy 
rrzychodzą do Białego Domu. Przysyłają 
Roosevelfowi skarpetki, robione na dru- 
lach, przepisy gastronomiczne, wynalazki 
lechniczne, rzeźby i obrazy. Zwracają się 
do niego z prośbami o zapomogi, o rady 
w sprawach finansowych, majątkowych i... 
miłosnych. Mnóstwo listów zawiera proś- 
by o aułograf. Prezydent kilka godzin 
dziennie pracuje nad własną korespon- 
dencją, załatwiając nieraz około 200 lis- 
tów w ciągu doby, Oczywiście ma on 
kilku sekretarzy, którzy odpowiadają na 
Iwią część jego poczty. Zdaje się, że na- 
wet żadna „siar” z Hollywood, poczyna- 
UE 1 

Policja aresztowała w Warszawie zna- 
nego sufera i złodzieja, lcchoka Izraela 
Śmietanę, lat 30, podejrzanego o współ- 
działanie z bandą międzynarodowych 
handlarzy żywym fowarem. 

Przed kilkoma miesiącami zapoznał on 
м Lodzi ekspedienikę 20-leinią Sianlsia- 
wę Siediecką i pod prelekstem ożenku 
przywiózł ją do Warszawy. Tu pod terro- 
rem umieścił swą ofiarą w domu schadzek 
na rogu ul. Tamka I Kopernika. Siedłecka 

Niezwykłego odkrycia dokonała po- 
licja, zainteresowawszy się osobą znacho- 
ra w Szlachlowej pod Szczawnicą. 

Od dłuższego czasu osiadł tam jako 
Piotr Grucak znachor, któremu udało się 
wiele osób wyleczyć. Zyskał sobie w ten 
sposób wielką populamość   

  

| 

Gdy wiadomość o tym doszła do po- | dalekie większe dochody, 
licji żażądano od Grucaka wyłegitymowa- | praktyka lekarska. 

„KURJER WILENSKI“ 13 NL 1937. 

Franklin Roosevelt w žyciu 
jąc od najpopularniejszego obecnie Ro- 
berta Taylera, a skończywszy na Shirley 
Temple — nie może rywalizować pod 
fym względem z Rooseveliem. 

Roosevelt prowadzi nader  systema- 
lyczny i pracowity żywoł w swym gronie 
rodzinnym; posiada pięcioro dzieci, cór- 
kę, która wyszła za maklera giełdy wa- 
szyngłońskiej, oraz czterech synów, z któ 
rych dwaj słudiują prawo i ekonomię po- 
lityczną. Poza swą pracą na terenie pań- 
stwa, zajmuje się prezydent studiami eko- 
nomicznymi, wygłasza częsło odczyty w 
radio i zamieszcza swe prace w wielu 
pismach periodycznych. Prócz tego utrzy 
muje wielkie sanatorium dla dzieci w 
Warm Springs, dołkniętych chorobą 
Heine-Medina, na kłórą sam zapadł w 
dzieciństwie i która pozostawiła w jego 
tyciu niezatarte ślady; ułyka bowiem sil- 
nie na obie nogi. 

' М. $. 
  

Aresztowanie handlarza 
żywym towarem 

Pod pretekstem ożenku uwiódł dziewczynę 

przez dłuższy czas wszystkie zarobione 
pieniądze oddawała Śmiefanie, który 
uchodził nadal za jej narzeczonego. 

Któregoś dnia Słedlecka uciekła z do- 
mu schadzek | zamieszkała przy ul. Ś-to 
Krzyskłej nr 14. Po paru dniach Śmietana 
przyszedł do jej mieszkania i poblwszy 
dotkliwie, okradł ją z pieniędzy I gar- 
deroby. 

Prześładowana dziewczyna zamełdo- 
wała policji. Śmietanę aresztowano 

Doktór medycyny w roli znachora 
W sukmanie chłopskiej zarabiał więcej niż w gabinecie 

lekarskim 
nia się i dopiero wtedy wyszło na jaw, 
że rzekomy znachor jest autentycznym le- 
karzem z dyplomem doktora medycyny... 

Widocznie nie mając powodzenia po 
otwarciu gabinefu lekarskiego, wołał 
ubrać się w sukmanę góralską i praktyko- 
wać jako znachor, co też mu przyniosło 

niż zwykła 

  

Nowa afera w Paryżu 
Podsłuch w konspiracyjnym mieszkaniu Kiereńskiego 
Prasa francuska podaje szczegóły no 

wej, sensacyjnej afery z życia emiy acji 
rosyjskiej we Francji. 

Władze bezpieczeństwa w Paryżu zu- 
pełnie przypadkowo wykryły, iż niejaki 
Eli Fondamenski, wybitny dziennikarz 
emigracyjny, redaktor „Nowej Rosji” 
| najbliższy współpracownik Aleksandra 
Kierenskiego, był już od dłuższego czasu 
podsłuchiwany w swoim mieszkaniu przez 
metodycznie zorganizowany podsłuch te- 
lefoniczny. Podstuch ten, jak się okazało, 
miał na celu śledzenie działalności tej 
części emigracji rosyjskiej, którą skupia 
się dokoła Aleksandra Kiereńskiego i wy 
dawnictwa „Nowej Rosji”. 

W mieszkaniu Fondameńskiego Alek- 
sander Kiereński odbywał wszystkie swo- 
Je zakonspirowane konferencje politycz- 
ne. Od dłuższego czasu mieszkał tam 
również b. minister w rządzie Kiereń- 
skiego, Zenzinow. Do telefonu w miesz- 
kaniu Fondameńskiego włączony był 
przewód telefoniczny, idący bezpośred- 
WAŁAKŁ AAAA ŁA RAŁAA ŁAŁ Ak AAA ŁAŁ ALBA 5 0 

Teatr m. NA PORULANCE 
Dziś o godz. 8 15 wiecz. 

„PIERWSZY LEGION“ 
Ceny propagandowe 
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Gzy posta St. Miłaszewski 
ygra procz — 0 odgskodowanie? 

W wydziale cywilnym Sądu Okręgo- 
wego w Warszawie rozpałrywany był pro 
ces, wytłoczony przez poeię Stanisława 
Miłaszewskiego przeciwko dyrekcji fabry 
ki „Pocisk”, Jak to już swego czasu do- 
nosiliśmy, na Nowym Świecie samochód 
osobowy dyrekcji tej fabryki przejechał 
Miłaszewskiego. 

W procesie karnym wina szofera Sa- 
wickiego zosłała dowiedziona i po upra- 
womocnieniu się wyroku, skazującego 
szofera, poszwankowany poeta wystąpił 
na drogę cywilną, żądając odszkodowa- 
nia w wysokości 55.000 zł. 

Wskutek odniesionych obrażeń Miła- 
szewski przez 4 miesiące znajdował się 
w szpiłalu. Poeła doznał pęknięcia czasz- 
ki i powikłanego złamania nogi. Obraże- 
nia te pozostawiły trwałe ślady. Wyrok 
w tej sprawie ogłoszony będzie za kilka 
dni. 

"aa 
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nio do mieszkania niejakiego Słeinberga, 
który dzięki. specjalnie urządzonej apara- 
turze mógł słuchać wszystkich rozmów, 
przeprowadzanych w mieszkaniu Fonda- 
meńskiego. 

Śłedziwo ustaliło, iż Steinberg, zaj- 
mując się oficjalnie pośrednictwem han- 
dlu brylantami, zorganizował ów pod- 
słuch z <łwoma podejrzanymi osobnikami, 
Hiszpanem o nazwisku Benzenisłań" oraz 
Francuzem Biequard. Obu aresztowano. 
Steinberg zbiegł. 

Fondameński w wywiadzie, udzielo- 
nym prasie paryskiej, zwrócił uwagę na 
fakt, który — jego zdaniem — potwier- 

  

dza w pełni podejrzenia, iż podsłuch 
zorganizowany był przez bołszewików. 
Jednemu z wybiłnych kupców rosyjskich 
— oświadczył Fondameński — który przy 
był osłainio z Dalekiego Wschodu do 
Paryża, konsulat sowiecki odebrał pasz- 
porł, motywując swe zarządzenie tym, iż 
kupiec ten przeprowadził telefoniczną 
rozmowę z Kiereńskim. Faktycznie, jak 
fwierdzi Fondameński, rozmowa miała 
miejsce, lecz była ściśle poułna i zakon- 
spirowana. Widocznie wiadomość o niej 
przedostała się do władz sowieckich 
właśnie za .pośrednictwem podsłuchu 
Steinberga. 

5. Pytania dla ciekawych 

(po 2 punkty). 

1) Kto je zrobił — nie chwali się tym, 

kto bierze — nie zna ich, 

kto je zna — nie bierze ich. 

2) Woda gasi ogień, lecz mnie woda dopro- 

wadza do wrzenia. 

3, Każdy chciałby nim zostać, ale nikt nie 

chee nim być. 

4) Który ptak jest najporządniejszy? 

5) Co jeszcze należy do dobrze zrobionego 

buta? 

6. Zadanie „gospodarskie*. 

W zagrodzeniu były króliki i kury. Ra- 

zem było 35 głów i 94 nogi. Ile było kur 

в ile królików? 
(ww ! 

7. Pogrobowiec. 

Młody mąż, czując się bliskim śmierci, 

zawezwał notariusza, by spisać testament. 

Wiedział że za parę miesięcy miała przyjść 

na świat dziecina. Rozporządził się więc tak: 

o ile przyjdzie syn, żona otrzyma połowę te 

go co przypadnie synowi, o ile córka — żo- 

na otrzyma kwotę dwa razy większą niż 

córka. Lecz przyszły na świat ..bliźnięta — 

syn i córka. 

Jak nałeży podzielić spadek? 

8. Szarada (3 punkty). 

(nadesłane na konkurs autorski przez p. 

Henryka Skindera z Szalewa). 

Czwór (wspak) — trzecie rzecz potrzebna 

Zawsze w klasie (czasem w domu) stoi. 
Pierwsze — drugie o nim mówią, 

Bo jest grzeczny i nie broi. 

Gdy użyje żona czwarte — trzecie 

By mężowi wybić z głowy 

Romans z inną białogłową, 

Chęć do wódki, lub do długów. 
Własna skóra jego gniecie. 

iNie cheiałbym być w jego skórze). 
5ioi w miejscu drugie trzecie 

Jednak bryka, zimą, w lecie, 

(ru jest eałe — więc już wiecie).   

Rozrywki umysłowe 
9. Figielki (po 2 punkty). 

L 

Koi bółe swoją. drogą 

ta zabawa hez nikogo! 

H. 

Ptak z literą — to oznacza 

artykuły dla palacza. 

ш. 

Mędrzec i pląs wspak czytany — 

to wiełmoża wszystkim znany, 

Iv. 

Gdy Boruta straci ogon, 

bywa więcej lub mniej strojną. 

v. 

Z samogłoską garnek wiełki — 

za duży do kamizelki. 

„Rex“ (czł. Kl. Sz.) 

Nagrody przez losowanie zdobyli: p. 

Stronczakówna E. z Nowogródka, p. Jotes £ 

Wilna. 

Nagrody książkowe zostaną wysłane na- 

grodzonym w poniedziałek 15 listopada. 
‚ 

Rozwiązanie zadań z dnia 30 października 

1937 r. 
Nadesłali z Wilna p. p. Borski (7), Kow- 

tyńska W. (11), p. Jotes (4), Kosiński M. (4), 

Kluczyński M. (12), Franckiewiczówna A. 

(11), Matysiak (3), Matwiejew P. (11). Per- 

licki L. (10) (krzyż. niezupełna), Klenimowa 

E. (krzyżykówka niezupełna), Korn S. (4), 

Kslida S. (4), Sowa Fr. (4), Sielieki A. (11), 
Wolczok E. (10). 

Z poza Wiłna: p. p. Be-be z Baranowicz, 

Mamecka W. z Ostrowca (11, Gudanowa W. 

z Lidy (4), Kortecki z Baranowicz (4), Same 

„ka z Łyszczyc (11), Skinder H. z Szałe* 

wa, Mironowiczówna z Chożowa, Walecki 

re Smorgoń, p. Stronczakówna z Nowogród- 

ka, Brzezicka A. z N. Wilejki. 2 

Odpowiedzi Kier. Działu. 

P. Skinderowi — drugie zadanie bardzo 

niejasne, mgliste, może zamieścimy po prze 

robieniu. Dziękujemy staremu rozrywkarzo- 

„wi za współpracę — czekamy na dalsze za- 

dania. 
Przypominamy o konkursie autorskim 

ogłoszony w-„K. W." z dnia 5 listopada 37, 

э 

Rozwiązanie rozrywek umysłowych z dnia 30 X 19с7г, 
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Na Kubie wydana zosłała ostatnio no 

wa usfawa, regulująca kwestię zatrudnie- 

nia, która zostanie niewątpliwie przyjęta   przez wszystkie kobiety z wielkim entuz- 

PAST SEK NAT KITT T I STS STT LTA 

Narodziny pamMCernike 

  
W. obecnošci przedslawicieli ministerstwa marynarki Karol Edison, syn słynnego wynalazcy na stoczni w Brooklynie wbija 

į pierwszy nit do steru przyszłego krążownika. iu     
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Memento тог!!... 

Eliminatka: 

Niech im ziemia lekką będzie. 

Kraj, gdzie mężczyznom 
nie wolno pracować 

jazmem. Kubańscy prawodawcy są gorą- 
cymi zwolennikami jaknajdalej posunięfe- 
go równouprawnienia i nie widzą przy- 
czyny, dla kłórej mężczyzna | kobiefa 

mieliby być traktowani odmiennie. W do- 
łychczasowym stanie rzeczy mamy szereg 

zawodów, które dla kobieł są zamknięte. 

Pochodzi to słąd, że czynności, związa- 
ne z tymi zawodami nie odpowiadają fi- 
zycznej konstytucji kobiety i w rezultacie 
mogą wyrządzić jej szkodę. Kubańscy 
ustawodawcy uznają całkowicie słuszność 

łakiego postanowienia sprawy, idą jednak 

o krok dalej, i konsekwentnie twierdzą, 

że oprócz tego istnieje szereg zawodów, 

do których kobieta jest idealnie dopaso- 

wana i które doskonale odpowiadają jej 
duchowym i cielesnym właściwościom, a 
gdzie, pomimo to, prym wodzą męż- 
czyźni. Wobec tego w szczęśliwym „„kra- 

Li by“ postanowiono zaradzič temu, 
wykluczając mężczyzn całkowicie z sze- 
regu. fachów. Tak więc raz na zawsze za 

kazany został dla płei brzydkiej wszełki. 
udział w wytwarzaniu a poj # 
lykulėw, przeznaczonych dla specjalnega 
użytku kobieły, bez względu na charak- 
łer iego udziału; mężczyzna w tego ro- 
dzaju przedsiębiorstwie nie będzie mógł 
być ani buchalłerem, ani sprzedawcą itp. 

Oprócz tego uiworzono jeszcze pe- 
wien stan pośredni, swego rodzaju „„stre- 
fę naufralną" w postaci zawodów, dosięp, 
do których ma być otwarły jednakowa 
dla kobieł i dła mężczyzn. W tym miejscu 
wyliczyć należy handel artykułami: spor- 

towymi, perfumerią, zabawkami, książka- 
mi I dziełami sziuki. Pomimo, że sama 
myśl iakej ustawy jest zasadnicza kon=, 
cepcją niezmiernie ciekawą, wydaje siąj 
wąlpliwym, czy zastosowany w fym wys, 
padku podział zajęć jest racjonałny | mo= 
dliwy do przeprowadzenia. | 
li! din Н и ° 5.



(Dokończenie ze str. I-ej) 

Po złożenia hołdu rozległy się 
dźwięki marsza „Pierwsza Brygada". 

Z Rossy poezty sztandarowe i od- 
działy wojskowe udały się do: Ostrej 
Bramy, gdzie nastąpiło błogosławień- 
stwo sztandaru przed ołtarzem Matki 
-Boskiej Ostrobramskiej przez J. E. 
Ks. Arcybiskupa Romualda Jałbrzy- 
kowskiego, metropolity wileńskiego. 

Po poświęceniu areypasterz wygło 
sił krótkie okolicznościowe kazanie, 
w którym podkreślił znaczenie sztan- 
daru pułkowego, mówiąc: „Niech 
sztandar ten przyczyni się nie tylko 
do chłuby pułku, ale do chluby wa- 
lecznej armii polskiej. Oby żołnierze 
pułku, walezący pod tym sztandarem 
czuli się najlepszymi synami naszej 
ukochanej ojezyzny*. 

Następnie J. E. Ks. Areypasterz 
udzielił błogosławieństwa  korpusowi 
oficerskiemu i żołnierzom. 

Uroczystości powitania sztandaru 
w murach miasta rozpoczęły się w 
chwilę później na płaeu przed ratu- 
szem miejskim. 

Fronton odrestaurowanego  ratu- 
sza pięknie przybrano na wczorajszą 
uroczystość. Kolumny portale ubrano 
w girlandy zieleni i we flagi narodo- 
we. Tuż nad wejściem do ratusza 
umieszezono purpurowy bałdachim z 
herbem m. Wiłna, pod którym usta- 
wiono stylizowanego orła legionowe- 
go dażych rozmiarów. Takimi samy- 
mi orłami przybrano stopnie ratusza, 
tonące w zieleni i kwiatach. 

Wnętrze ratusza przybrano szarfa 
mi o barwach orderów Virtuti Militari 
i Krzyża Walecznych. 

Na stopniach ratusza zajęło miej- 
sca: Prezydium miasta z Radą Miej- 
ską, przedstawiciele władz z wojewo- 
dą na czele, dalej przedstawiciele du- 
chowieństwa z J. E. Ks. Arcybisku- 
pem Jałbrzykowskim, przedstawiciele 
innych wyznań, rektor ks. Wóycieki 
i senat USB, generalicja, delegacje 
pułków i społeczeństwa. 

Sztandar pułku artylerii w otocze- 
niu innych sztandarów formacyj woj 
skowych ustawił się przed frontem ra 
tusza. Oddziały wojskowe otoczyły 
ratusz, ustawiając się na placu ratu- 

szowym. 'Tłamy publiczności wypeł- 
niły szczelnie chodniki i ulice placu 

Uroczystość powitania sztandaru 
w murach miasta rozpoczęła się prze 
mówieniem prezydenta m. Wilna dr 
Wiktora Maleszewskiego: 

„Panie Puikowniku. Dziś pułk, na któ: 
rego czele Pan stoi, rozwinął po raz 
pierwszy swe szyki pod auspicjami wiel- 
kiego symbolu. Przed frontem pułku ar- 
tylerli legionów stanął sztandar ufundo- 
wany przez miasto Wilno. 

Pragnieniu wielkiego Marszałka | wo- 
Iš obywafeli naszego miasta stało się za- 
dość. 

Na tle Krzylża Virtuti Militari, złotych 
zgłosek wypisujących na sztandarze wiel 
ką tradycję bojową tego pułku widnieje 
herb miasta Wilna. 

Dlatego wiaśnie ufundowany sztandar 
stał się dla nas obywateli miasta donios- 
łym zdarzeniem, ponieważ od dziś, pa- 
nle pułkowniku, będzie on nie tylko dla 
żołnierzy Pana chorągwią pułkową, lecz 

dla nas, wilnian, sztandarem duchowe- 
jo braterstwa armii | narodu. ” 

Niech ten szfandar będzie również 
wyrazem wdzięczności obywałeli naszego 
miasta dla artylerii legionów, która bio- 
rąc bohaterski spółudział w walkach na 
ziemiach północno-wschodnich Rzeczy- 

pospolitej Polskiej przyczyniła się do wy 
zwolenla ich stolicy — Wilna. 

Nie tylko odległe już dzisiaj dzieje 
wojenne pułku artylerii leglonów wiążą 
go z historią naszego miasta. 

Od roku 1922 pułk fen stacjonuje na 
stałe w Wilnie, uzyskując w ciągu 15-let- 
niego swego pobytu ogólny szacunek I 
szczerą sympafiz całego społeczeństwa 
wileńskiego. 

Ta szczera przyjaźń upoważnia mnie 
dzisiaj do złożenia w imieniu Rady Miej- 
skiej, Magisfrafu i obywateli m. Wilna, 
których fu w tej chwili reprezentuję, ser- 
decznych życzeń pułkowi artylerii legio-   

„KURJEN WILENSKI“ 13 XI. 1937. 

Sztandar uitundowany przez m. Wilno 
nów, aby ulundowany przez miasio sztan 
dar prowadził pułk do chwały polskiego 
oręża, a dla towarzyszów broni stał się 
wyrazem jedności żołnierskiego  braier- 
stwa. 

Jednocześnie składam na ręce Pana, 
panie pułkowniku, uroczystą uchwałę fun 
dacyjną Rady Miejskiej m. Wilna w for- 
mie tego oto dokumeniu”. 

Po przemówieniu prezydent Male- 
szewski wręczył dowódcy pułku oz- 
dobny dokument z uchwałą Rady 
Miejskiej o ufundowaniu sztandaru 
pułkowi artyłerii lekkiej. 

Dziękując miastu dowódea pułku 
zwrócił się w następujących słowach 
do pana prezydenta, Rady Miejskiej 
i przedstawicieli społeczeństwa wileń. 
skiego: 

„WW dniu wczorajszym w Warszawie 
na placu Zamkowym Pan Prezydent R. P., 
w obecności Pana Marszałka Polski I do- 
stojników państwowych wręczył naszemu 
pułkowi najwyższy symbol cnót żołnier- 
skich — sztandar, ofiarowany nam przez 
miasto Wilno. 

Ta uroczystość przypomina nam, żoł- 
nierzom, inną niezapomnianą chwilę, o 
której Pan wspomniał w czasie uroczy- 
stego posiedzenia Rady Miejskiej — gdy 
na polach Wołożyna w dniu 3 grudnia 
1920 roku zwycięski Wódz i Naczelnik 
państwa dekorował własnoręcznie wszyst 
kle nasze baterie Krzyżem Virtutl Militari. 

Spełniły się uczuć najśmielsze marze- 
nie tych plerwszych w niewolnej jeszcze 
Połsce artylerzystów, którzy w sierpniu 
1914 roku na rozkaz Komendanta Piłsud- 
skiego tworzyli pierwsze kadry naszego 
pułku. 

Radość | szczęście panuje dzisiaj w 
naszych sercach żołnierskich, bo sztandar 
ofiarowuje nam miłe mlasto Komendanta 
— Wilno. 

Wszak Jego wolą pierwsza dywizja 

BEBE 
  

piechoty leglonów, wywodząca się z gar- 
stki szaleńców 1914 roku, otrzymała jako 
garnizon m. Wilno. 

lego wolą zostaliśmy związani ze so- 
Ьа na wiek. Qn kazał nam żołnierzom 
1-ej Dywizji Piechoty Leglonėw, pocho- 
dzącym z całej Polski — ukochač to 
miasto tak, jak On je ukochał. 

Zapewne wiedy powziął dycyzję, że 

kiedyś więzy nas łączące przypieczętuje 
najwyższą pieczęcią serca swojego, gdy 
skołatane przestanie bić dła Polski | wró- 
ci tufaj, do Wilna. Niedawno dowódca 
1-ej Dywizji Piechoty Legionów oflaro- 
wał dla miasta Wilna na twoje ręce, Pa- 
nie Prezydencie, odznaki wszysikich puł- 
ków Pierwszej Dywizji Piechoty Legio- 
nów, a dzisiaj miasto Wilno w tak pięk- 
nej formie daje wyraz swoich uczuć dła 

naszej dywizji. | 
Panie Prezydencie! 
W Imieniu tych wszystkich artylerzy- 

stów, którzy mieli I mają zaszczyt służyć 
w naszym pułku, składam dla miasta na 
Twoje ręce serdeczne żołnierskie podzię- 
kowanie oraz zapewnienie, że honor puł- 
ku będzie — wychowywać naszych mło- 

dych żołnierzy w miłości dla mlasta 
Wilna“, 

Na zakończenie przemówienia do: 
wódea pułku wzniósł okrzyk na cześć 
miasta Wilna. : 

Z kolei wiceprezydent miasta Gro- 
dzieki wzniósł okrzyk na cześć armii 
I pułku artylerii, który powtórzyło 
licznie zebrane społeczeństwo. | 

Następnie przy dźwiękach hymnu 
narodowego sztandary pułkowe odma 
szerowały do swoich oddziałów. 

Dzisiejsze podniosłe uroczystości 
zakończyła defilada oddziałów woj- 
skowych, którą przyjął inspektor ar 
mii gen. dywizji Rómmel w otoczeniu 
generalicji oraz prezydium m. Wilna 
i Rady Miejskiej. 

Wystawa Ruszczycowska 
przedłużona mna 2 dmi 
na sobotę dn. 13-go i niedzielę dn. 14-go b. m. 

  

l w оМЙ «АСО — 
Podczas kopania studni w maj. 

Kulbaczyn, gm. Ostryna w pow. 
szczuczyńskim, należącym do Boles- 
ława Skawińskiego, na głębokości 3 
i pół mtr. natrafiono na kilka brył 
soli kryształowej. Największa z wy- 
dobytych brył soli waży 5 kg. Jak 

oświadczył właściciel majątku, już 
przed kiłku laty natrafiono również 
na kilka mniejszych brył soli. 

_ Wydobytą sół przekazano Państ- 
wowemu Instytutowi Geologicznemu 
w Warszawie celem przeprowadze- 
nia dalszych badań. 

Wołyń zakupił 2 armaty 
i 8 karabinów 

W ramach uroczystości Święta Niepod 
ległości odbyło się w Łucku w dn. 11 
listopada wręczenie miejscowemu pułko 
wi piechoty 2 armat przeciwpancernych I 
8 karabinów maszynowych wraz z 12-kon 
nym zaprzęgiem, zakupionych z dobro- 
wolnych składek ludności powiatu I mia 
sta Łucka za sumę 125.000 zł. 

Na uroczysfość przybył reprezentant 
Marszałka Śmigłego-Rydza Inspektor ar: 
mit gen. dyw. Burhardt-Bukacki, dowódca 
okręgu korpusu gen. Smorawiński I gen. 
Drapelia. Dar wręczyli armii przedstawi- 

ciele powiafu, przy czym przemawiali 
starosia powiatowy Kościołek, uczenica 
szkoły powszechnej Michałowiczówna, 
uczeń gimnazjum Borkacki, prezes związ 
ku osadników Gąsior I imieniem ludności 
ukraińskiej włościanin Mironiuk. 

Następnie gen. Burhardt-Bukacki przy 

jął w towarzystwie wojewody Józewskie 
go defiladę delegacyj włościańskich w, 
barwnych strojach ludowych z 13 gmin 
powlatu w liczbie około 15 tys, osób, 
młodzieży szkolnej, organizacyj społecz 

GRIEMTRESNE TYCTSEW TEST EET OST ТРЕНО ОЛИ PETERS 

Sensacyjne wyniki dochodzeń 
w sprawie afery Mendelsona w Łodzi 

W sprawie sensacyjnej afery dyrek- 
iora spółdzielczego banku przemysłowo- 

handlowego Mendelsona nastąpił w dniu 
wczorajszym senszcyjny zwrot. Po dłuż- 
szych badaniach władz ustalono, że w 
Banku Spółek Niemieckich przy Al. Ko- 
łciuszki 45 Mendelson posiadał własny 
sales. Wczoraj w godzin. popołudnio- 
wych przybył do banku sędzia śledczy 
Leszczyński w fowarzystwie prokuratora 
| polecH  oiworzyć skrytkę. Zawartość 
przeszła wszelkie oczekiwania. Znalezio- 
no fam ważne dokumenty со!устасе а!е- 
ry zbległego defraudanta znaczną ilość 

papierów watfościowych I wielkie sumy 
w walułach obcych I złotych. Wartość 

znalezionych wałorów przewyższa znacz- 

nie przywłaszczone przez  defraudanta 

kwoty na szkodę banku przemysłowo- 
handlowego. 

Ze znalezionych w skrytce papierów 
i pieniędzy wynika, że ucieczka Mendeł- 
sona była nagła i niespodziewana, tak że 

nie zdążył on zlikwidować safesu. Z osa- 
dzonych w więzieniu 6 osób zamiesza- 
nych w aferę Mendelsona, trzy pozostaj 
w areszcie. ` 

| dejmowani obiadem przez   

maszynowych 
nych I członków rady miejskiej Łucka. 
Poświęcenia ufundowanych przez ludność 
armat I karabinów maszynowych dokonał 
ks. infułat Teofil ga ais) po 
przyjęciu daru przez wojsko, gen. Bur- 
hardf-Bukacki w gorących słowach ро- 
dziękował społeczeństwu miasta i powia 
fu za fak piękny wyraz uczuć patriotycz 
nych I zrozumienie potrzeb armii, co jest 
fym bardziej cenne na kresach. 

Uroczystość zakończyła defilada od- | 
dzłałów garnizonu, które były serdecznie 
) z entuzjazmem wiłane przez wielotysię 

<zne iłumy publiczności, zgrupowanej na 

specjalnie zbudowanych trybunach na p. 

im. Prezydenta Narutowicza. 

BRIT PETA RAIN RE 

Wyciecaka akademików fińskich 

Wczoraj w godzinach rannych przy- 
była do Wiłna wycieczka Finów w skła- 

dzie 5 osób, wiłana na dworcu przez 

przedstawicieli Polskiego Akademickiego 
Zw. Zbliżenia Międzynarodowego  „Li- 
ga“, Po fińsku powiłał gości p. Śladow- 
ski, w jęz. polskim wygłosił przemówie- 

nie wiceprezes „Ligi”* p. Leśmian. 
Goście zostali ulokowani w hotelu 

Georges'a. Po śniadaniu udali się na Ros 
sę, gdzie złożono hołd Sercu Marszałka. 
Piłsudskiego oraz wpisano się do księgi 
pamiątkowej. Z kolei udano się na zwie 
dzanie miasta. Zwiedzono Ostrą Bramą, 
kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu 
oraz Kafedrę. Następnie goście byli po- 

„Ligę”, po 
czym bawili w konwencie „Polonia”, — 
Przy tradycyjnej lampce miodu słaropol 
skiego śpiewano pieśni akademickie fiń 
skie i polskie. 

Nasiępnie udano się do Dworku Kre 
sowego. Po kołacji żegnani przez mło- 
dzież akademicką m. Wiłna | prasę odje 
chali do Rygi. 2 сООО   
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„Środa' Ruszczycowska 
Zagaiła p. Wanda Dobaczewska, poczem 

mistrz Jan Bułhak opowiedział w kilku sło- 
wach: o zbieraniu materiałów do książki Ru 
szczyca „Liść wawrzynu i płatek róży”, od- 
czytał własny wstęp do tej książki (charakte 
ryzujący Ruszczyea — pisarza), oraz szereg 
pism, artykułów i przemówień Ruszczyca, 
starając się nie pominąć żadnej z form oad- 
działywania słowem tego, który pędzeł na 
pióro zamieniał jedynie w poczuciu obowiąz 
ku społecznego. 

Słuchając tej dwugodzinnej przeszło lek 
tury, dość jednostajnej w tonacji pietyzmu, 
rczglądając się po niezbyt szczelnie napeł- 
nionej sali myślało się mimo woli: — czy 
na tym połega Wielkich Obcowa- 
nie? Dobrą jest rzeczą pietyzm, uczucie 
wierne, płonące jak Znicz, ałe czy żywy czło 
wiek, żywy kontakt, żywe oddziaływanie mo 
że być jak Znicz, jak jednostajny deszcz je- 
sienny? Za oknami jesień, pora malarzy, na 
tali malarze, koledzy Zmarłego niemal in 
corpote, ledwie minęła pora Zaduszek... 

Książka Ruszczyca może być nie. tylko do 
kumentem pietyzmu, ale i pouczeniem — 
lesiamentem. Książkę można kupić, trzymać 
na ulubionej półce, wracać do niej, Ale czy 
można słuchać należycie ponczeń i testamen 
tu przez dwie godziny? I czy w ogóle umie- 

, my obeować z Wielkimi Zmarłymi? Może 
właśnie dlatego nie hyło dość pełno, że ci 
to nie przyszli z góry sobie powiedzieli: — 

nie: umiemy... 

Środy literackie... Przecież to Ruszezyc: 
j? tworzył. Odbywały się w niewielkiej sali... 
w szczupłym intymnym: gronie... Czy intym= 
naść nie jest podstawowym warunkiem e b- 
cewania? Rzeczy, które na „środzie” od- 
czytano — o' pięknie Wilna, o roli sztuki — 
są własnością ogółu, przeniknęły dawne do- 
najbardziej oficjalnej opinii zbiorowej, Po- 
dcbnie napisze dziś każda pensjonarka w 
wypracowaniu. To jest tyłko owe minimum 
rozeznania, jakie musi każdy artysta cisnąć 
w atmosferę, jeśli ma w niej żyć, a nie dn- 
sić się. To jeszcze nie jest intymne obeowa 
nie — gdzie kilka nieuporządkowanych słów, 
gest, uśmiech, niespodziewany sposób. rea 
kcji na sytuację lab człowieka: c*est le 
ton qui fait la chanson. I jeszcze: 
rerba docent, exempłatrahunt. 
W ułamkowej ekspresji zachowanej przez a- 
negdotę, w drobnych poruszeniach duszy od 
malowanych przez naocznego świadka kry- 
je się najdziwniejsza moc — przekształcania 
suichaczy. Więc lepiej byłoby w listopadowy 
wieczór mówić o człowieku, lepiej wybierać 
t książki jego anegdoty, nie zaś enuncjacje. 

(jm) 
* * * 

Następną „Šrodę“ wypelni prof. II. Elzen 
berg. Temat: „Osobowość społeczna, a osobo- 
weść twórcza”, Będzie to bodaj najciekaw=- 
sza ze „Śród” tego sezonu. 

STO BIBLIOTEK IM. SIENKIEWICZA. 

Polska Macierz Szkolna organizuje w 

21-ą rocznicę śmierci pierwszego prezesa Ra 

dy Naczelnej Polskiej Macierzy Szkolnej, 

Henryka Sienkiewicza — Dzień Oświaty Po 

zaszkolnej, połączony z kwestą uliczną. 

W dniu f4 listopada odbędzie się poświę 

cenie i oddanie do użytku społeczeństwa 100 
b:bliotek imienia zmarłego pisarza. 

TEATRZYK CRICOT W KRAKOWIE I 

POZNANIU. 

Teatr eksperymentalny „Crieot*  rozpo- 

czą! swój sezon w Krakowie farsą francuską 

nieznanego autora „La farce du maitre Pa 
telin", Krytyka podkreśla sukces spektaklu, 

dobrą grę artystów, ładne dekoracje Tadeu 

sza Potworowskiego. W grudniu Teatr Cri 

tot przybędzie do Poznania na zaproszenie 

„Salonu 35* gdzie da szereg przedstawień 

Gide'a Cocteau i Witkiewicza. 

| WYSTAWA MŁODEJ POLSKIEJ ARCHITEK 
TURY RUSZYŁA NA OBJAZD ITALII. 

Dzięki staraniom Związku Słuchaczów 

Architektury Politechniki Warszawskiej i 

wydatnej pomocy ministerstwa spraw za- 

granicznych udało się zorganizować wystawę 

jako imprezę objazdową, celem podkreślenia 

jej propagandowego charakteru. 
Architektura nasza znana jest za granicą 

jedynie z dzieł już wykonanych, które nie 

ławsze są wierną kopią pierwotnego projek 

tu i nie zawsze odpowiadają intencjom auto 

ta. Nie skrępowana żadnymi warunkami 

zewnętrznymi, wolna twórczość architekto- 

niczna objawia się w pełni w projektach, 
które w założeniu swoim noszą cechy prac 

leoretycznych. Wszystkie projekty studen- 

tów wydziału architektury politechnik war 

szawskiej i lwowskiej, zgromadzone na wy 

uMawie włoskiej, są pracami i studiami teo 

retycznymi. Nie pomniejsza to bynajmniej 

ich wartości, pozwalając jednocześnie reali 

zować najśmielsze pomysły młodych twór- 

ców. Poczynając od niewielkich domków, 

jednorodzinnych willi, przystanków kolejo- 

wych, założeń ogrodowych, przez wielkie 

obiekty architektoniczne: jak domy czynszo 

we, hotele, sanatoria, wielopiętrowe garaże, 

kinoteatry, stadiony sportowe, oraz architek 

turę monumentalną, aż do urbanistycznych 
rozwiązań podmiejskich osiedli, kolonij, no 
wych przemysłowych, handlowych i gospo 

darczych, we wszystkich projektach fantazja 

autora wypowiedziała się całkowicie i bez 

ograniczeń, 

Na wystawie reprezeniowane są katedry, 

których kierownictwo spoczywa w rękach 

najwybitniejszych. pedagogów i architektów 

naszego pokolenia. Dość wspomnieć 0 profe- 

šorze Świerczyńskim, ś. p. Czesławie Przy- 

bylskim, Bojemskim, Szyszko Bohuszu, Pol- 

kcwskim, najwybitniejszym: urbaniście pol- 

skim Tołwińskim, znakomitym małarzu i 

tysowniku Zygmuncie Kamińskim, świetnym 

meblarzu Stefanie Sienickim, którzy wycho- 

wali już kilka pokoleń młodych architektów, 

zajmujących dziś czołowe stanowiska w na 

szej sztuce. 

Wystawa, obrazując poziom naszych u- 

czelni arehitektonicznych, przedstawia jed- 

nocześnie wysiłki słuchaczów w kierunku 

znalezienia własnego i odrębnego wyrazu w 

dziedzinach nie objętych programem stu- 

| diów. Do tego działu należy małarstwo poza 

wydziałowe i grafika użytkowa. 

Znana nam wszystkim i chłubnie zapisa 

na w dziejach naszej sztuki, grafika użytko 

wa studentów architektury, reprezentowana 

jest na wystawie w postaci najcelniejszych 

plakatów i druków reklamowych, broszur, o 

kledek, fotomontaży, rysunków i karykatur. 

Wystawa zawiera razem około 500 eks 

penatów w formie plansz i fotografij. 

j Trasa prowadzi z Warszawy do Wenecji, 
m stamtąd do Mediolanu, Florencji, Genui, 

Rzymu, Neapolu i w drodze powrotnej do 

Bolonii. 

WŚRÓD PISM 
— „ELEKTRIT - RADIO" NR. 2. Wy- 

szedł z druku drugi numer „Elekirif-Ra- 

dio”, wiadomości techniczne Zakładów 
„Elekirit“ w Wilnie. Poza artykułami z 
zakresu iechniki radiofonicznej pismo za 
wiera bogaty dział informacyjny dla od- 
sprzedawców aparafów radiowych. Szata 
graficzna bez zarzufu.   

  

Echa radiowe i 

ЁЁ Histogacie 
Święto Niepodległości przyniosło nam 

nie tylko cały szereg wspaniałych uro- 
czysłości, ale i równie wspaniały pro- 
gram radiowy. Nie sposób jest wyliczyć 
tych wszystkich reportaży, audycyj, kon 
certów i transmisyj, jakie się złożyły na 
program 11-go listopada. Powiemy krót- 

ko. Nie słyszeliśmy jeszcze równie bo- 
gatego i równie dobrze opracowanego 

mu 
Był to mecz wszystkich Rozgłośni po- 

mysłowy w inicjatywie, przeważnie do- 
skonały w wykonaniu. 

Trzeba bezstronnie przyznać, że zwy- 

cięstwo w tym meczu 3:1 i 2:1 przypadły 
Katowicom i Łodzi. Katowice wpadły na 
doskonały pomysł oddania propagandy 
dziatwie. Niezwykle wzruszający był ten 
mikrofon katowicki. Jedno z dzieci mia- 
ło słanowczo głosik przyszłej wielkiej 
gwiazdy eteru. 

Łódź zaprezentowała się również w 

sposób bardzo pcmysłowy. Z rzeczy tak 
żmudnej i szarej, jak życie fabryczne zro- 
biła cały poemat pracy, od a do z słu- 
chało się tej audycji z ogromnym zainie 
resowaniem. 

Prawie wszyscy ulubieńcy publiczno- 
Sei słuchawkowej wzięli udział w turnieju. 
Szczepcia | Tońcio przypomnieli list do 

| ciolki pisany podczas obrony Lwowa. 

| Dzielnie im sekundowali nasi wieczoryn- 
| karze, z których dzień 11-go listopada 
wydobył sentyment dla wojska. 

«e 

Potraktowano nas w tym dniu (szkoda 
że tylko w tym dniu) odgrzebaną operą 
z wieku XVIIl-go „Wiśliczanki”. Zwraca- 
liśmy już kilkakrotnie uwagę na jękliwa 
łanga naszej muzyki, szablonowej, obcej, 
dalekiej od naszych wspaniałych melodyj 
ludowych. Z tym większą radością notu 
jemy ten nawrót do przeszłości. Czy to 
jednak możliwe tyłko w Warszawie? W 
dziele A. Millera „Teatr i Muzyka” znaj 
dujemy cały szereg wzmianek o reperiu 
arze lał dawnych. Czyżby te nuły, czyż 
by te utwory sceniczne już tak doszczęi 
nie zaginęły? A może gdzieś, w jakichś 
archiwalnych zakamarkach uda się coś 
odnaleźć, odgrzebać i odświerzyć? 

Trudno jest doprawdy wyczerpać cały 
ten recenzyjny materiał 11 listopada w 
jednej krótkiej recenzji. Ci wszyscy, kłó 
rzy nie mogli wyjechać do Warszawy, 
Wilna czy też miast pobliskich na wspa 
niałe uroczysłości listopadowe,  moglł 
wziąć udział w domu, czy w świetlicy. 
Święta 11 listopada w eterze było bar- 
dziej interesujące od niejednej uroczy 
tości w małym miasteczku. | RP  
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spostrzeżenia Zakładu Meteorologi USB 
w Wilnie dnia 12X1. 1937 c. 

Ciśnienie 754 
Temp. średnia -- 6 
Temp. najw. -- 8 
Temp. najn. -- 4 
Opad 13,5 
Wiatr: połudn.-zach. 
Tend. bar.: spadek 

‚ Uwagi: pochmurno, deszcz 

  

Wschód słońca — g. 6 m. 46 

Zachód słońca — g. 3 m. 21 

NOWOGRODZKA 
— Nowogródek godnie uczcił roczni- 

cę wskrzeszenia Państwa. Tegoroczny 
obchód wypadł bardziej okazale niż w ro 
ku ubiegłym. Włożono więcej starań, za- 
biegów i... uczucia. Już na parę dni przed 
11, zwożono choinki, przeprowadzano in- 
słalację elektryczną, dekorowano okna 
i balkony. Szczególnie wrażenie robiła 
bogała iluminacja Urzędu Wojewódzkie- 
go, gdzie nad wejściem wystawiono por- 
trety ś. p. Marszałka Piłsudskiego, Pre- 
zydenła Mościckiego I Marszałka Śmigłe 
go Rydza. Bardzo pięknie prezentowała 
się iluminacja urzędu starošciūskiego w 
postaci krzyża legionowego i orła. Na- 
stępnie wyróżniały się dekoracje Komen- 
dy Wojew. P. P. i w ogóle urzędów po- 
licyjnych, Wojew. Biura Funduszu Pracy, 
Sadu, gimnazjum, szkół powszechnych, 
Zarządu Miejskiego, PKU i t. p. Także 
i prywatne lokałe oraz przedsiębiorstwa 
postarały się o iluminację, jak np. kiosk 
Michalskiego, sklep Bata, p. Kopacza, 
Księgarnia Polska, księgarnia Delatyckie- 
go, apleki, mieszkanie p. Iwienieckiego, 

hale targowe... 
Bardzo dobrym pomysłem było spro- 

wadzenie orkiestry wojskowej i oddziału 
wojska, a także uczczenie rocznicy przez 
ustanowienie funduszu stypendialnego 
dla niezamożnej młodzieży szkół zawo- 

dowych. 
Cały program obchodu, jak uroczyste 

nabożeństwo w kościele św. Michała, de- 
filada, pochód na Górę Zamkową i aka- 

demia — odbył się przy bardzo licznym 

udziale całego społeczeństwa. 

— Bilans gospodarki w Adampolu. 
Związek Międzykomunalny w Nowogród- 
ku utrzymuje trzy zakłady opiekuńcze 
I żłobki w Baranowiczach. Największym 
zakładem jest sierociniec dla chłopców w 
Adampolu, oddalonym o 17 km od No- 
wogródka. Tamże znajduje się przedszko- 
l» dla dzieci płci obojga od lat 7. Kie- 
rownikiem zakładu jest p. Poszwinski, 
Zakład zajmuje dwa duże murowane bu- 
dynki i dysponuje 11 ha uprawnej ziemi, 
oraz dużym sadem (400 pni). Gospodarka 
rolna prowadzona jesł wzorowo, czego 
najlepszym dowodem jest fakt, że czysty 
zysk w ostatnich lałach wynosił od 4 do 
5 łys. zł (z 11 ha). Obecnie zakład po- 
siada 11 krów, 36 świń, 2 konie i 50 an 
gorskich królików. Zakład utrzymuje oko- 
ło 180 wychowanków, z tego 2 kszłałci 
się na uniwersytecie, 4 w szkołach śrad- 
nich, a 30 uczy się rzemiosła u różnych 
mistrzów, przeważnie na Pomorzu. Od 
czasu powstania zakładu 69 wychowan- 
ków już się „usamodzielniło”. 

Jedynym zmartwieniem zakładu  jesł 
brak gotówki, Zrozumiałą jest rzecz?, że 
wyżywienie i ufrzymanie tylu wychowan- 
ków kosztuje niemało, tymczasem zamiast 
gotówki, operuje się przeważnie weksla- 
mi, wskutek czego zakład zmuszony jest 
częsło nabywać produkty u różnych po- 
średników, co siłą rzeczy znacznie pod- 
nosi koszty utrzymania. Wina ciąży na 
wydziałach powiatowych, które stale za- 
legają z opłatą należności. 

Od czasu objęcia Związku Międzyko 
munalnego przez p. Mostowskiego, sy- 
tuacja pod lym względem znacznie się 
poprawiła, jednakże zakład dotychczas 
jeszcze korzystać musi z kredytu pośred- 
ników. Kaz. 

LIDZKA 
— „Jedność* walczy z kredytem. Tego- 

roczne jesienne zebrania informacyjne przy 

sklepach spółdzielczych na terenie Lidy i w 

Żyrmunach urządzane tradycyjnym zwycza 

jem przez organizacje spółdzielcze, były po- 

święcone w pierwszym rzędzie walce z kre 

dytem, a następnie kooptacji nowych człon 
ków i powiększeniu udziałów. Obecnie zebra 

nia te odbyły się już przy wszystkich skle- 

pach w Lidzie i Żyrmunach. 
Zebrania były organizowane i odbywały 

się pod kierunkiem spółdzielni „Jedność* w 

Lidzie. 

— Dancingi P. W. K. W ciągu listopada 
w każdą sobotę odbywać się mają w lokalu 

resursy „dancingi“ urządzane przez Koło Lo 

kalne P. W. K. w Lidzie. 
Ze względu na pożyteczną akcję, jaką 

organizacja ta prowadzi wśród kobiet, im 

piezy te godne są szerszego poparcia. 

  

  

— SKAZANIE POLICJANTA. Posterun- 

kowy P. P. z posterunku Sobakłńce Wincen- 

t; Gil odpowiadał przed sądem okręgowym 

w Lidzie za nadużycie władzy (samowolne 

wydanie dowodów rzeczowych) w sprawie 

niejakiego Wejnsztejna. 

Wina oskarżonego została udowodniona 

t osk. Gil został skazany na półtora roku 

więzienia. 

Karę zawieszono na przeciąg lat 5. Os 

karżonego broniła adw. Iwaszkiewiczowa a 

Baranowiez. 

— Kradzież w mieszkaniu adw. Symo- 

nowicza. W dniu 9 bm. otworzywszy drzwi 

wytrychem nieznani sprawcy dostali się do 

mieszkania adw. Symonowicza Włodzimie- 

rza, zam. w Lidzie przy ul. Komercyjnej 4 

i w czasie nieobecności domowników skrad 

li płaszcz i ubranie ogólnej wartości około 

750 zł. 

— Za posiadanie literatury komunistyca 

uej. Stefan Bandarnik m-c gm. dokudow- 
skiej, pow. lidzkiego odpowiadał przed są- 

dem okręgowym jako podejrzany o przyna 

leżność do KPZB i rozpowszechnianie litera 

tury komunistycznej. 

Na przewodzie sądowym zostało ustalo- 

ne, iż osk. przybył w r. 1936 z Francji i 

stamtąd przywiózł sobie literaturę, której 

treść uznana została za komunistyczną. Po 

nieważ również przynależności Bandaruka 

do KPZB nie udowodniono został on unie- 

winniony i zwolniony z więzienia, w któ: 

rym przebywał do sprawy. 

  

Najkorzystnie] | najtaniej kupujemy 
w firmie chrześcijańskiej 

„Bławat Poznański" 
Lida — Rynek 

Ceny stałe Staranna obsługa 

  

  

Firma „HALINA“, Lida, Suwałska 55 
posiada w wielkim wyborze na składzie 
bieliznę damską, męską i dziecinną, py- 
jamy, bonjourki, swetry, szlafroki I inne 
nowości sezonu Ceny stałe lecz niskie 

Wisściciel M. Slusarczyk       

BARANOWICKA 
—UKRADLI.. SAD. Pani Komarowska 

Dorota zam. w pow. Koczereszki, gm. no- 

womyskiej przez 5 lat pielęgnowała drzew 

ka I krzewy owocowe, rozsadzone koło swe 

go domu. Aż tu wychodzi onegdaj do ogród 

ka I nie może go poznać. Gdzie się podziały 

drzewka? Pozostały po nich tylko jamy. 
Nieznani sprawcy splądrowali cały og 

ródek i wykopali wszystkie drzewka, 

— Sprawozdanie z Tygodnia Miłosierdzia 

Chrześcijańskiego w Baranowiczach. Tydzień 

Miłosierdzia Chrześcijańskiego rozpoczął się 

w Baranowiczach w dniu 31 października b. 

r. i trwał do 7 listopada. Zapoczątkowana 

akcja zbiórkowa przez Tow. „Caritas* pod 

protektoratem p. starosty Karola Wańkowi- 

cza rozpoczęła się imprezą w Ognisku P>l- 

skim w dniu 31 października, gdzie został 

zorganizowany wieczór propagandowy. W 

ciągu Tygodnia w dniu 31 października i 1 

listopada odbyła się kwesta uliczna i sprze- 

daż nalepek. 

Kwesła dała sumę 354 zł. 45 gr.. Ze sprze 

daży nalepek uzyskano 19 zł. Na listę ofiar 

zebrano 187 zł. i 44 gr. 
W dn. 3, 4 i 5 listopada odbyła się zbiór 

ka po domach na listę ofiar w naturze. Ze- 

brano produktów spożywczych na sumę 12 

zł i 24 gr. Ubrania i obuwia na sumę 53 zł. 

i 70 gr. 

Na zakończenie „Tygodnia* odbyła się 

znowu impreza w „Ognisku Polskim", gdzie 

zostało wygłoszone sprawozdanie z „Tygod- 

nia" i działalności Towarzystwa „Caritas“, a 

zespół amatorski PKP odegrał szereg weso- 

łych skeczów. NEA 
Za bilety wstępne na tę imprezę uzyska 

no 138 zł. i 50 gr. Z loterii fantowej 192 zł. 

1 25 gr. oraz ze sprzedaży kwiatów 6 zł. 70 

groszy. 

Ogólnie akcja charytatywna Tygodnia Mi 

łosierdzia  Chrześcijańskiego w Baranowi- 

czach dała, po odtrąceniu kosztów organiza 

cyjnych w wysokości 102 zł. i 5 gr. sumę 

782 zł. 28 gr. aa 
Zarząd więc „Caritasu* składa serdeczne 

pcdziękowanie Rodzinie Wojskowej, Rodzi- 

nie Policyjnej oraz p. p. Rueltowej, Ciewłow 

skiej i Lawdańskiej za wydatną pomoc w 

pracy Tygodnia Chrześcijańskiego Miłosier 

dzia, oraz wszystkim tym, którzy przyczyni- 

V się swą pracą i ofiarami podtrzymania tej 

akcji. 

Zarząd Tow. „Caritas* w Baranowiczach. 

— Święto Niepodległości w Barano- 
wiczach. W przeddzień uroczystości ude 
korowane zostały flagami wszystkie do- 

my, urzędy, oraz instytucje publiczne. У/ 

oknach wystawione zostały portrety Pa- 

na Prezydenta R. P., Marszałka Piłsud- 

skiego i Marszałka Śmigłego Rydza. 

© godz. 18-ej odbył się capstrzyk or- 

kiestry wojskowej. We czwartek w godz. 
porannych odbyły się nabożeństwa w 
świątyniach wszystkich wyznań oraz msza 
polowa na placu Legionów. Po nabożeń- 

stwach odbyła się wspaniała rewia woj- 
skowa, oraz defilada oddziałów PW 

i WF. Przed defiladą p.p. starosta Wań- 
kowicz i burmistrz inż. Wolnik złożyli 

piękny wieniec z żywych kwiatów na gro   

„NURJER WILENSKI“ 13 XL 1937. 

bie Nieznanego Żołnierza. Defiladę przyj 
mowali po raz pierwszy w Baranowiczach 
Kawalerowie Orderu „Virtuti Militari“, 
którzy ustawili się w szereg na czele 2 
gen. Krok-Paszkowskim. W szeregu tym 
znajdowali się również starosta Wańko- 
wicz, płk. Szmidt, insp. Czyżewski i kił- 
ka wyższych oficerów. 

Po przedefilowaniu oddziałów woj- 
skowych  przemaszerowali: Zw. Strzel., 
Zw. Legionistów na czele z p. Gawli- 
kiem, Oddział Rezerwistów, Oddziały 
PW, gimnazjum państw. im. T. Rejtana, 
gim. żeńsk. im Piłsudskiej, szkoły, Handlo 
wa i Drogowa PMS, oddział harcerzy, 
straż pożarna, oraz szereg innych orga- 
nizacyj i stowarzyszeń. 

Defiładę zamknął zmotoryzowany od- 
dział straży pożarnej. 

Rewii wojskowej i defiladzie przyglą- 
dała się dziesięciotysięczna publiczność 
skupiona przy ul. Szeptyckiego oraz uli- 
cach przyległych. 

SŁONIMSKA 

— Zabiła dziecko. Komendant Posterun- 

ku PP w Hawinowiczach otrzymał wiado- 
mość, że mieszkanka wsi Hawinowicze, gm. 
Szydłowickiej, Prusewiczowa Anastazja, lat 

37, wdowa, urodziła dziecko, które następnie 

pozbawiła życia i zakopała w chlewie. Ko- 
mendant przeprowadził w dniu 7 listopada 

b. r. rewizję w zabudowaniach Prusewiczo 

wej, podczas której istotnie odnalazł w chle 
wie zakopane zwłoki naworodka płci męs- 

kiej. Prusewiczowa oświadczyła, że dz'ecko 

urodziło się nieżywe, matkę aresztowant 

— ZŁODZIEJE W POTRZASKU. Onegdaj 
patrol polieyjny z posterunku w Kościenie- 

wie, w nocy przechodząc drogą ze Slonima 

do osady III Rezki, gminy czemerskiej, za- 

trzymał 3-ch nieznanych osobników bez do 

kumentów, przy których odnaleziono wy- 

trychy, klucze I worek — narzędzia profesji 

złodziejskiej. Ustalono, że osobnikami tymi 

są: 1) Moczulski Witold, lat 26, 2) Krzymow 

Ski Jan, lat 42 i 3) Szyszko Bazyl, lat 17 — 

wszyscy czasowo zamieszkali w Słonłumie, 

przy ulicy I Rezki Nr. 28. Wyżej wyn ieniepi 

grasując w okolicy Słonima dokonali na 

terenie gmin miżewiekiej i czemerskiej Sza 

regu kradzieży garderoby, narzędzi stolav- 

skich, uprzęży, płodów rolnych 1 artykułów 

spożywczych, większość których w ich se 

lunee odnaleziono. 
Opryszków przekszano szdewi w słoni 

mie. 
— UCIECZKA Z ARES71T. Za pomocą 

podkopu ped fundamentem zbiegł z aresztu 

gmiuaego w Byteniu odbywający tur: karę 

«reszt: — Kužmie: Prokop, ze wsi Miro- 

niu, gm. b; feńskiej. 

— Czy użycie broni był» »ctrzebne” Ga- 

jowy lasów państwowych Kupisz Mic'ał, za 

mieszkatz w ieśui.sćwce Kozi Bór, gm ku- 

ryłowickiej, spędzajce pasą:: się na kultu: 

tach leśnych bydło micszkińcóe w: Sar- 

wasr, gu. Furyłowickiej, pob'l kijem Ta- 

stucha Kurszuka Jana lat 3), ze wsi Sar- 

wasy, a gdy pastu*h począł uciekać, gaio- 

wy wystrzelił do niego dwa razy z rewolw*- 

tu z odległości okoł> 10 metrów, przy czym 

zranił go w tył głowy: Lakare ctwierdził u 

rostucha trzy powie* *%owne rany w okoli- 

cy kości potylicowej i zaliczył je do kate- 

gerii lekkich obrażeń Pastucn pozostaje na 

kuracji w domu, 
— Wypbił oko. Łaszewicz Jan ze wsi 

Pasienicze, gm. miżewskiej. przechodząc uli- 

są napotkał Radziszewskieg> Jana, klóry 

na tle porachunków 03 bistyca uderzył ga 

ncżem w prawe oko, wybijając je. Łasze- 
wicza skierowano d; szpitala. 

KLECKA 
Postanowienie Zarządu gminnego w 

u. Zarząd gminny w Klecku, postano- 

    

Kie 

wił: 

1) doceniając znaczenie należytego roz- 

woju spółdzielczości oraz podniesienie do 

Lrobytu rolnictwa, przystąpić na członka Po 

wiatowej spółdzielni rolniczo - handlowej w 

Nieświeżu z udziałem 500 zł. 

2) w związku z obchodem w dniu 17 paź 

dziernika r. b. 13-tej rocznicy powstania Kor 

usu Ochrony Pogranicza w Klecku i biorąc 

pod uwagę ciężką i pełną poświęcenia służbę 

KOP na straży granicy wschodniej Państwa, 

która jest i granicą gminy jednocześnie, o- 

raz w uznaniu zasług KOP pracy kulturalno- 

oświatowej na terenie gminy który zdoby! 

scbie tym samym uznanie i szacunek lud- 

ności gminy, Zarząd gminny uchwalił jed 

nogłośnie: dla upamiętnienia tej rocznicy i 

zadokumentowania i pogłębienia istniejące- 

go pomiędzy ludnością gminy a KOP wspól 

życia, wyasygnować z Sum gminnych kwołą 

zł. 100 na kupno radioodbiornika dla straż 

nicy na terenie gminy Kleckiej. 

  

DZIŚNIEŃSKA 

— STRZAŁY DO CHOREGO. UMYSŁO- 

WO. 6 bm. o godz. 15-ej do jadącego z poca 
tą woźniey Agencji Pocztowej w Prozoro- 

kach, Stanisława Maciejowskiego, na dro- 

dze Karasie Błoszniki, gm, jaznieńskiej, pod 

szedł jakiś osobnik 1 wymyślając mu derzył 

go kijem po twarzy. Maciejowski, myśląc, 

że osobnik ten chce napaść na pocztę, wyjął 

rewolwer „Nagan“ 1 wystrzelił 2 razy na 

postrach. Wówczas osobnik zrzucił z siebie 

kożuch i buty i zaczął uciekać w kierunku 

graniey polsko - sowieckiej. Ustalono, że o 

sobnikiem tym był Leonid Gliński, umysło 

wo chory, m-c maj. Błoszniki, gm. jaznień   skiej. Gliński został zatrzymany. 

Śwętoe Korpusu Policji Państwowej 

  

Dziś odbyło się doroczne Święto 
Korpusu Policji Państwowej. Po u- 
roczystych nabożeństwach i odsto- 
nięciu w sali honorowej Komendy 
Głównej tablicy ku czci poległych po- 
licjantów w roku 1936/37, odbyło się 
na pl. Marszałka Piłsudskiego uroczy 
ste oddanie hołdu Nieznanemu Żoł- 
nierzowi. Pierwszy wieniec złożyła 
bawiąca w Polsce delegacja policji 
portugalskiej z szarfami o barwach 
narodowych Portugalii, drugi wie- 

  
niec złożył Komendant Główny Р. Р, 
gen. Kordian Zamorski. 

Zdjęcie Nr 1 przedstawia w foto- 
montażu fragment z uroczystego a- 
pelu Korpusu Policji, oraz moment 
złożenia wieńca przez gen. Kordiana 
Zamorskiego. 

Zdjęcie Nr 2 przedstawia moment 
złożenia wieńca i wpisania się do 
księgi pamiątkowej przez: delegację 
policji portugalskiej. 

NIEŚWIESKA 
— 10-lecie straży pożarnej. Z inicja- 

tływy prezesa straży ogniowej w Suchli- 
czach, gm. kleckiej, p. Mecharzyńskiego, 
odbył się uroczysty obchód 10-ciolecia 
istnienia straży pożarnej w Suchliczach. 
W czasie uroczystości wręczono założy- 
cielowi straży p. senatorowi O. Jeleńskie- 
mu prezent w posłaci fajki. 

Na zakończenie uroczysłości, przy 

wspólnym obiedzie strażaków i członkami 

Koła Młodej Wsi odbyły się pogadanki, 

piosenki ludowe, deklamacje i okoliczno- 
ściowe przemówienia. 

— Komitet Budowy Kościoła w m-ku 
Zaostrowiecze zorganizował imprezę do- 
chodową w posłaci przedstawienia ama- 
forskiego młodzieży wiejskiej z Hłasko- 

wszczyzny oraz zabawę taneczną, na któ- 

rej przygrywała orkiestra wojskowa KOP. 
Budowa kościoła w Zaostrowieczu po 

suwa się naprzód. Wzniesiono już funda- 
menły, kolumny zewnętrzne i środkowe, 
podciągnięto ściany prezbiłerium ponad 
okna. Kościół budowany jest z maferiału 
želbetonowego, | 

Dotychczas na budowę wydatkowano 
już 13 tys. złołych. Ogólne koszty obli- 
czone są na 20 tys. zł. Ukończenie budo- 
wy przewiduje się w maju 1938 r. 

Dużą pomoc przy budowie kościoła 
oddaje wojsko. Parafianie zachęceni ofiar 
nością i życzliwością wojska składają rów 
nież ofiary na budowę, względnie dają 
swoją pracę przy budowie. 

OSZMIAŃSKA 
— Błuro OZN. Z dniem 1 listopada 

tb. w Oszmianie przy ul. Piłsudskiego 
Nr 5-b zostało otwarte biuro OZN Org. 
Wiejskiej i Miejskiej. Biuro jest czynne w 
poniedziałki, włorki, środy, piątki i so- 
boły od godz. 10-ej do 12-ej i od 17-ej 
do 18-ej, zaś we czwartki od godz. 9-ej 
do 16-ej. 

— SKRADLI I PORZUCILI. W nocy 9 b. 
m we wsi Wielkie Jakientany, gm. sołskiej, 

nieznani sprawcy po oderwaniu strzechy do 

stali się do spichrza Karola Urbanowicza 1 

skradli mu ze znajdującego się tam kufra: 

kilka dywanów, ręczników, zwojów płótua 
domowego i inne rzeczy — ogólnej wartoń 

ci zł. 300. 

Skradzione rzeczy znaleziono 10 bm. na 

st. Gudogaje, gdzie zostały one potzucont 

przez sprawców. 
  

PIŃSKA 
— Z inicjatywy Zw. Rezerwistów od- 

było się w Pińsku uroczyste wysadzenie 
jednej z ulic drzewkami owocowymi. — 

Fakt ten jest godny podkreślenia, albo- 
wiem Pińsk jest bardzo ubogi w drzewa 
słan. Prócz tego jest to pierwszy wypa- 
dek sadzenia drzewek * owocowych na 
drogach i ulicach poleskich. 

ŚWIĘCIAŃSKA 
— Nieładnie! Dzień 11 listopada jest wie”, 

kim świętem narodu, jest dniem w któr, : 

fudność calej Polski bez względu na prze 

konanie polityczne obchodzi uroczyście. 

Są jednak jednostki i to co gorsze repre 
zertujący inteligencję, którzy niedość, że sa 
m. nie chcą wspólnie ze wszystkimi uczcić 

dzień święta wolności, lecz zależnych od sie 

bie ludzi zmuszają do pracy, w czasie gdy 

w kościele odbywa się uroczyste nabożeńst 

wo. Przykładem takiego postępowania jest 

wysłanie w dniu 11 listopada swoich robot 

ników do pracy. przez p. Florkowskiego nd 

ninistratora dóbr Komarowszczyzna, hr. hr. 

Starżeńskich i p. Wiktorii Trzeciakówny, 

córki ś. p. senatora Trzeciaka. 

Ciekaw jestem co sądzi o czynie swego 

administratora właściciel majątku? 

Mieczysław Lipnieki 
student U. S. B. 

(Konstantynów, k. Święcian). 

POSTAWSKA 
— Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowej w 

Postawach pod przewodnictwem sędziego 

Zaniewskiego rozpatrywał w dniu 9 bm, 

sprawę b. urzędnika tut. Urzędu Skarbowa 

go Mariana Rybaka, który jako k'ercwnik 

działu egzekucyjnego dokonał nadużyć na-   

tury finansowej. 

W wyniku rozprawy Rybak zosiał skaza 

ny na 1 rok więzienia. 

— Pomoce zimowa, Dnia 9 bm. w sali kon 

ferencyjnej starostwa w Postawach odbyło 

się pod przewodnictwem starosty powiato: 

wego Tadeusza Wielowieyskiego zebrania 

Cbywatelskiego Komiteta Powiatow go Zi- 

mowej Pomocy Bezrobotnym. Orgarizacja 

Komitetu oprze'się o istniejący Komitet Fun 

duszu Pracy, Zarządy Gminne i komusje o,ie 
ki społecznej. 

Przewodniczącym Komitetu Wykonawcza 

go został dyrektor gimnazjum p. Witkow= 

ski, 

 



KRONIKA 
WILEŃSKA 

— Przepowiednia pogody na f3 bm.: 
W całym kraju będzie nadal pogoda po- 
chmurna i dżdżysta, miejscami śnieg. — 
Przejrzystość powietrza na ogół osłabio 
na. Podstawa chmur niskich od: 100 m. 

Temperatura około 5 С. 
Wiatry z kierunków zachodnich —. 

> + przyziemne umiarkowane, górne do 50 
klm. na godzinę z porywami. 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 

GB iorieso (Tyzenhauzowska 1); 
-ów Chomiczewskiego (W. Pohulanka 

25); Miejska (Wilenska 23); 
Przedmiejskich (Niemiecka 15); 
kiego (Wielka 8). 

Ponadio stale dyžurują apteki: Paka 
(Antokolska 42); Szanłyra (Legionów 10) 
| Zajączkowskiego (Wiłoldowa 22). 

Turgiela i 
Wysoc- 

     

  

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przysiępne 

Telefony w pokojach 

     
       

ULZĘDOWA. 
— W dm. 12 bm. dyrektor fzby Skarbo- 

wej Wacław Gajewski wyjechał służbowo do 
Warszawy. dła wzięcia udziału w dcrocz- 
aym zjeździe dyrektorów izb skarbowych i 
dyrektorów ecł. Zastępstwo na czas rieobec 
ności obejmuje Stanisław Czernecki, naczeł 
nik Wydz. II [zby. 

MIEJSKA. 
— Gdzie będzie odbywać się handel sfa-. 

tzyzną? Ponieważ, jak już donosiliśmy, w 
rcku przyszłym Zarząd miejski w spółce z 
„Chlodnią“ gdyńską zamierza przystąpić do 

budowy chłodni, zlikwidowany zostanie ry- 
nek Kijowski, gdzie uprawiany jest handel 
siarzyzną. W związku z tym władze miej- 

ikie poszukują obecnie odpowiedniego tere- 

hu dla umieszczenia rynku do handlu sta- 
rzyzną. 

— Dzień Sienkiewiczowski. W nie- 
dzielę 14 bm. jak co roku w sienkiewi- 
tzowską rocznicę Polska Macierz Szkolna 
organizuje zbiórkę na oświatę pozaszkol- 
ną. W dniu fym młodzież akademicka 
zaapeluje do społeczeństwa o złożenie 
«choćby skromnego dałku, który przyczyni 
się do powiększenia liczby bibliotek 
wędrownych, zaopafrzenia czyielń, świe- 
flic ł rozszerzenia sieci kursów dla przed- 
poborowych. 

Wierzymy, że ofiarne zawsze Wilno 
nie będzie szczędzić ofiar na tak wzniosły 
eel, jakim jest oświała dla naszej wsi 
kresowej. 

2 POCZTY. 
— Dyrektor Okręgu Poczt i Telegrafów 

inż. Micczysław Nowieki po powrócie z pod 
róży służbowej w dniu 12 bm. i objął urz? 
dowanie. 

AKADEMICKA. 

— Akademiekie Koło Misyjne USR za- 
wiadamia, że w niedzielę dnia 14 bm. 0 g. 

16-ej odbędzie się w lokalu własnym (ul. 

Wielka 64) zebranie ogólne z referatem spra 

wezdawczym ze Zjazdu A. K. M. w Warsza- 

wie (koł. M. Siwiak), Obecność członków о- 
bowiązkowa. Goście miłe widziani. 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny «= Geny przystępnie. 
Telefony w pokojach Winda osobowa 

  

   
     
  

KONRAD TRANI 

„Motel Handłowy”, mieszczący się | 

„KERJER WILEŃSKI" 13 XL 1937: 

Krwawe zajście w hotelu „Handlowym” 
Rannym okazał się niejaki Władysław 

przy ul. Zawalnej stał się onegdajszej Grygorowicz, człowiek bez określonego 
| nocy widownią krwawego zajścia. W no 
cy na korytarzu rozległ się nagle krzyk: 
— „Mordują! Ralujcie”! Kiedy mieszkań 

| cy hotelu wyblegii na korytarz, zauważy- 
li jakiegoś pana, leżącego w kałuży 

| krwi. Inny zaś osobnik szybko: wybiegł 
na ulicę. 

zajęcia, zam. ostainio w „„Hofelu Handlo- 
wym”. Przewieziono go do szpifala. 

Podczas przesłuchania ranny udzielił 
bardzo szczupłych informacyj o wypadku. 
Kategorycznie przy fym nie chciał ujaw- 
nić nazwiska napastnika. 

Skoczyła z balkonu 3-g0 pietra 
Wczoraj późnym wieczorem  wlašcl- 

| cieka domu przy ul. W. Pohulanka So- 
nia Rubinowa, zdradzająca ostatnio obja- 
wy choroby psychicznej, w zamiarze sa- 

— Sodalicja Mariańska Akademików. 

Dnia 13 Fistopada (w sobotę) o godz. 18,15 
w lokalu własnym (Wielka 64) odbędzie się 

zebranie sekcji apol.-dogm. z referatem n. t. 

„O istnieniu Boga". Po referacie dyskusja. 
Obecność członków obowiązkowa. Goście 

mile widziani. 

— Akademickie Sodalicje Mariańskie po- 

dzją do wiadomości, że dnia 14 bm. o godz. 

9 m. 45 rano wszyscy członkowie mają się ze 

brać w Ognisku Sodaliecyjnym Akademiczek 
(dziedziniec Sobieskiego). Przypomina się 

jednocześnie o obowiązku przystąpienia do 
Siolu Pańskiego w czasie Mszy św., która 

odbędzie się w kościele św. Jana o godz. 10. 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 

— Posiedzenie Wił. Oddziału Pol- 
skiego Tow. Historycznego odbędzie się 
w poniedziałek 15 bm. o godz. 18,30 w 
lokalu Seminarium Historycznego USB — 
Zamkowa 1!. Ма porządku dziennym od 
czył mgr. Słefana Rosiaka pi. „Z dzie- 
jów Lubczy nad Niemnem”. Wstęp wol- 
ny. Goście mile widziani. 

— Sobótza Z. P. 0. K. Dziś 13 listopada 

odbędzie się w lokalu ZPOK (Jagiellońska 

N. 3/5 m. 3) zebranie towarzyskie poświę- 

core Roczriey Niepodłegłości. Zapowiada 

się urozmaicony program oraz wspólna her- 

batka, Bardzo serdecznie zapraszamy Człon- 

kinie nasze 6 przybycie na teń miły wie- 
czór. Początek o godz. 7-ej wieczór. Ze 

względu na program prosimy o przybycie 

ptnktualne. Goście miłe widziani. 

ZABAWY 
— Dancing Koła Nadbałtyki Stud. S. N. 

P. odbędzie się dziś o godz. 22-ej w salo- 

nach Szkoły Nauk Polityczrych (Arsenalska 

N- 8). Wstep: 99 gr. i 1.49 gr. 

" RÓŻNE. 
— Zmiany na 4 i 7 liniach aufobuso- 

wych. Z dniem 15 bm. tytułem próby na 
okres 2-ch tygodni zosiaje zmieniony roz 
kład na linii 4-ej w dnie powszednie, a 
mianowicie: 

Odjazdy z Wilna do Jerozolimki o 
godz.: 6.50, 9.00; 15.30; 21.00; 

Odjazdy z Jerozolimki do Wilna o g.: 
7.15, 9.30, 16.00, 21.30. 

W dnie świąteczne rozkład pozosiaje 
dotychczasowy. 

Od dnia 15 bm. tytułem próby na ok 
res 2 lygodni na linii 7 będą uruchomio 
ne 2 aułobusy od godz. 7.15 do 15.30 co 
17 minut i od 15.30 do 20 jeden aułobus 
co 34 minuty w dnie powszednie, prócz 
sobót. W sobołę zaś i w dnie świąteczne 
obowiązuje dołychczasowy rozkład 

— Wilnianie poznajcie Wilno. — W 
niedzielę 14 bm. Związek Propagandy 
Turystycznej organizuje wycieczkę p. f. 
„Szlakiem dawnych murów obronnych 
Wilna”.   Wycieczka wyruszy o godz, 12 z og- 
ródka przed Bazyliką.   

mobójczym rzuciła się z balkonu frzecie- 
go piętra na bruk. 

W stanie beznadziejnym przewiezio- 
no ją do szpitala św. Jakuba. (<). 

— Mieszkania, dla członków zjazdu 
P. O. W. W dniach 20—22 listopada rb. 
Wilno gościć będzie w swych murach 
Ogólnopolski Zjazd P. O. W., który zgro 
madzi około dziesięciu tysięcy uczestni- 
ków. 

Związek Propagandy Turystycznej zwra 
ca się do mieszkańców Wilna z apelem 
o zgłaszanie wolnych mieszkań i poko- 
jów prywatnych umeblowanych i z poś- 
cielą, z których za opłatą mogliby korzy 
stać przyjezdni. 7 

Zgłoszenia należy kierować pod adre 
sem Związku Propagandy Turystycznej, 
Mickiewicza 32. 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dziś, w sobotę dnia 13 listopada 6 
godz. 6.15 wiecz. Teatr Miejski gra w dal- 
szym ciągu z dużym powodzeniem deskona 
łą sztukę współczesną Lavery'ego w 10-cia 
cbhrazach p. t. „Pierwszy Legion. Sztuka ta 
osnuła jest na tle życia O. O. Jezuitów i po- 
rusza specjalnic ciekawe problemy. W wy- 
koraniu udział biorą p. p.: Michalska, Dzwon 
kowski, Hierowski, Jagłarz, Koczanowicz, 
Połoński, Staszewski, dyr. Szpakiewiez. Su- 
rowa, Wołłejko i Woźniak. Chór pod kie- 
rownictwem St. Szeligowskiej. Ceny proga- 
gardowe- 

— Niedzielna popołudniówka! W niedzie 
'ę dnia 14 bm. o godz. 4.15 dama będzie na 
przedstawienie popołudniowe wielce intere 
sująca sztuka Lavery'cgo „Pierwszy Legion" 
po eenaech propagandowych. 

W” przygotowaniu „Nieusprawiedliwiona 
gedzina“. 

TEATR MUZYCZNY .J.UTNIA* 

— Dziś „Biedny S*sden!* operetka МЫ 
lóckera zajmująca w repertna:z emrcpej- 
skim pozycję wybita. * 

— Popoładniówka jut:zejsza w „Łuint”. 
W niedzielę o godz. 4 po pol. po cenach zni- 
żonych raz jeszcze grana będzie egzatyczna 
operetka „Kwiat Hawaju* 

— Najbliższa premiera. W  fygodniu 
przyszłym wystawiona będzis jedna z naj- 
wesełszych operetek „Wróg Kobiet", 

— Występ genialnej taneczki hiszpańskiej 
* „Łutni* W poniedziałek najbliższy raz 
tylko jeden wystąpi w Tentrze „Łutnia” 
słynna tancerka hiszpafsk+ Manuella del 
Rio. Znakomitej artystce towarzyszą wybit- 
r artyści hiszpańscy Roca i Alonso 

W programie składającym się z i7 efek 
tewnych numerów, znajdują się arcydzieła 
muzyczne kompozytorów hiszpańskich. Bi- 
lety są do nabycia w kasie Teatru „Lulnia“. 

7   

Wiadomości radiowe 
TRANSVWISJA Z OPWARCIA OGÓLNOPOL- 
SKIEGO KONGRESU CHRZEŚCIJAŃSKIEGO 

KUPIECTWA. 
Dnia 13 listopada o godz. 15.15 Po.skie 

Radio transmituje otwarc.e ogólnovolskiege 
Kongresu Chrześcijańskiego Kupiectwa. W 
'«ptrtażu wstępnym  streszczone zostaną 
przemówienia senatora Bruna, ministra 
Klsrnera innych. Następnie transm'towa- 
ne zostawą przemówienia: p. wicepremiera 
' ministra Skarbu inż. Eugeniusza Kwiatkow 
skiego, oraz ministra Pzemssłu i Hanćiv 
dr. Antoniego Romana. Transmisję zakończy 
se,ortaż ma temat cełów Kongresu i metod 
nbrać, W przeddzień Kongresu dnia 12 bm 
o godz. 19.50 p. poseł Sikorski wygłosi przez 
radia przemówienie na temat znaczen a tegt 
Kongresu. 

0 ARTURZE GROTT3'RZE — PRZEZ 

RADIO W SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN. 

Dnia 12 listopada o godz. 17.00 nadana 

zostarie przez Rozgłośnię Lwowską pierw- 

tza część opowieści biograficznej c Arturze 
Grcttgerze. 

W dniu 11 listopada mija bowiem 100 

lat od urodzenia Artura Grottgera i w związ 

ku z tą rocznicą Polskie Radio organizuje 

opowieść biograficzną o życiu i twórszości 

wielkiego malarza w opracowaniu Beaty O. 
tyńskiej. Krótki ten cykl obejmie jeszcze 

dwie prelekcje, które nadane będą w dniach 

20 i 27 listopada również o tej samej godzi 

nie. 

PRZEMÓWIENIE WOJEWODY DR. MICHA 

ŁA GRAŻYŃSKIEGO 

przed mikrofonem Polskiego Radia. 

Dnia 13 listopada o godz. 17.50 przema 

wiać będzie przed mikrofonem Polskrego Ra 

dia wojewoda śląski dr. Michał Grażyński. 

Przemówienie nosi tytuł „O ideał wychswaw 

czy polskiej młodzieży”, 

WYCIECZKA DLA RADIOSŁUCHACZY. 

W najbliźszą niedziełę uczestnicy wyciecz 

ki dla radiosłuchaczy zwiedzą podziemia ko 

ścioła Św. Ducha (dominikańskie). 
Zbiórka jak zawsze obok kościoła Św. 

Jana, o godz. 11.15. O kwadrans później niż 

źwykle. Udział w wycieczce bezpłatny. 

Wstęp 10 gr. od osoby. 

Nabożeństwo dla pracowników 
Parowozowni I Warsztatów 

Wileństieęh PRP 
Dorocznym zwyczajem w dniu 14 listopa 

da r. b. odbędzie się dziękczynne nabożeń- 

stwo z okazji 17 rocznicy wyzwolenia węz 

ła wileńskiego z rąk bołszewiekich. Dotych 

czas nabożeństwo to było odprawiane со- 

rocznie w Parowozowni Wileńskiej. Na žy- 

czenie ks. metropolity wileńskiego obraz „Je 

zus w Ogrójeu* przeniesiony został z paro 

wozowni wileńskiej do kościoła św. Stefa- 

na, to leż w roku bieżącym nabożeństwo ad 

będzie się w dniu 14 listopada a godz. 11 w 

tym kościele. 

Zawiadamfiając o powyższym, Komitet 

Pracowników Parowozowni wzywa wszyst 

kich Kolegów i ich rodziny do wzięcia u- 

działu w nabożeństwie oraz w poświęceniu 

Obrazu na nowym miejscu. 

Mesło być gorzej 
Wczoraj wieczorem obecni na peronie 

dworca kolejowego w Wilnie przed odej 
ściem pociągu warszawskiego byli świad 
kami wypadku, który łatwo mógł pociąg 
nąć za sobą śmierć inż. Bogdanowicza, 
przybyłego na dworzec cełem wrzucenia 
do skrzynki pocziowej pociągu pilnego 
lisfu. 

66 — Był pan sam z hrabią Gozzim? 

  

ELL LLS 

Inž. Bogdanowicz wyblegi na peron 
w chwili, gdy pociąg już ruszył. Usiłował 
w biegu wrzucić list. Biegnąc wpadł na 
słupek peronowy, zachwiał się | upadł 
na wagon. Mało brakowało, by frafił pod 
koła pociągu. Na szczęście przechodzący 
obok kolejarz w ostatniej niemal chwili 
odciągnął go na bok. (e).   

RADIO 
SOBOTA, 13 listopada 1937 roku. 

6,15 Pieśń; 6,20 Gimn. 6,50 Muzyka; 7,00 
Dziennik por. 7,15 Muzyka; 8,00 Audycja 
dła szkół; 8,10 Przerwa; 11,15 Audycja dla 
szkół: Ś$piewajnry piosenki; 11,40 Utwory 
Gzbriela Faure; 11,57 Sygnał czasu; 12,03 
Muzyka rozrywkowa; ok. 12,20 Dziennik poł. 
13,00 Wiadomości z miast i prowincji; 13,05- 
Audycja życzeń dła dzieci wiejskich; 13,35 
Kcneert Orkiestry Wileńskiej pod dyr. W. 
Szczepańskiego; 14,25 „Wałka z dziurami'* 
nowela Adolfa Dygasińskiego; 14,35 „Pe zjeź 
dzie turystycznym w Wilnie" — pogadanka 
Kazimierza Leczyckiego; 14,45 Przerwa; 16,15 
Transmisja z otwarcia Ogólnopolskiego Kon 
gresu Chrześcijańskiego Kupiectwa; 15,45 
Słuchowisko dla dzieci p. t. „Wesele lalki"; 
16,15 Wojskowa orkiestra; 16,50 „Nasz pro- 
gram* — felieton w opr. T. B.cheńskiego; 
17,00 „Artur Grottger" — opowieść biogra- 
fiezna; 17,15 „Od Aten do Bayreuth'* — mi- 
gawki z dziejów opery; 17,50 O ideał wy= 
chowawczy polskiej młodzieży — przemó< 
wienie wojewody śląskiego dr. Michała Gra- 
żyńskiego; 18,05 Wiadomości sport. 18,10 
„Most na Zwierzyńcu — pogadanka Henry- 
ka Bogusławskiego; 18,20 Mistyk muzyczny 
Aleksander Skriabin. Koncert z płyt z objaś 
nieniami Stanisława Węsławskiego: 18,50 
Program na niedzielę; 18,55 Wil. wiad. sport. 
19,00 Audycja dla Polaków zagr. 19,50 Po= 
gadanka; 20,00 Muzyka lekka i taneczna; 

"Ok 2045 W przerwie: Dziennik wiecz. i po- 
gadanka; 21,45 „Klient* — skecz: 22,00 Kon 
cert rozrywk.; 22,50 Ostatnie wiadomości; 
24,00 Tańczymy; 23,30 Zakończenie. 

NIEDZIELA, dnia 14 listopada 1937 r. 

8,00 Sygnał czasu i pieśń „Nie opuszczaj 
nas“. 8,05 Dziennik poranny. 8,15 Audycja 
dla wsi: Gazetka rolnicza. 8,30 Informacje 
dla Ziem Półnacno-Wschodnich. 8,40 Orkie- 
stra wojskowa. 9,00 Transmisja nabożeńst- 
wa. 10,30 Muzyka baletowa. 11,30 Aktualny 
reportaż. 11,57 Sygnał czasu. 12,00 Hejnał. 
12,08 Poranek muzyczny. 13,00 Co się dzie- 
je w Wilnie — felieton Mieczysława Lima- 
nowskiego. 13,10 Rachunek sumienia i Przy 
lądek Dabrej Nadziei — fragmenty z książki 
Z. Nowakowskiego. 14,45 Audycja dla wsi: 
1) Przegląd rynków produktów rołnych, 2) 
Muzyka (płyty), 3) Odłów ryb. Transmisja 
z Nieburowa — reportaż. 15,45 Reportaż Ta- 
deusza Łosia: „Rumunia na 1igawkę*. 16,05 
Robert Szuman: Sosny leśne op. 82. 16,45 
„Anielcia i życie” — powieść mówiona. 17,09 
Kencert dla dzieci i młodzieży. 17,55 Chwila 
Biura Studiów. 18,05 Koncert rozrywkowy. 
18,40 „Zioła i kamienie” słuchowisko. 19,35 
Co słychać na świecie opowie Sergiusz So- 
reko. 19,50 Wieczorynka. „Choć koza biała, 
aby posag miała”. „obrazek wiejski pióra 
Franciszka Dowejki w wyk. zespołu ze wsi 
Łendziniszki z udziałem Bronisława Rusz- 
czyńskiego (harmonia). 20,30 Program na 
poniedziałek. 20,35 Wiłeńskie Wiadomości 
Sportowe. 20,40 Przegląd polityczny. 28,50 
Dziennik wieczorny. 21,060 Wiadomości spor 
towe. 21,15 „Hanusia z Pohulanki“ — sie- 
lanka. 22,00 Opowieść o Mozarcie — 3-cia 
audycja „Pierwsze lata wiedeńskie. 22,50 Os- 
tatnie wiadomości. 23,00 Koncert życzeń. 
23,30 Zakończenie programu. 
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Teatr muzyczny „LUTNIA* 
n eensch zniź-nvch Dziś p 

BIEDNY STUDENT 
W poniedziałek wystąpi 

słynna tancerka hiszpańska 

MANUELLA DEL RIO 

  

Ofiary na T-w0 
Przylaciė! Dzieci 

Obywatelski Komitet uroczysłości od- 
dania hołdu Marszałkowi Piłsudskiemu w 
dniu święta Umarłych zgodnie z uchwałą 
z dnia 26 października rb. uprasza orga- 
nizacje i słowarzyszenia, które dotych- 
czas nie złożyły ofiar na rzecz T-wa Przy 
jaciół Dzieci, o wpłacenie odpowiednich 
kwoł do dnia 15 bm. na ręce przewodni 
czącego  Komiłefu płk. inż. Kazimierza 
Goebła — Dyrekcja Okr. Poczt i Tel. przy 
ul. Sadowej 25. 

— Dwaj ludzie mnie kochali, ten oto człowiek 

Z ERESTA 
— Hrabia machnął ręką i powiedział, żebym go 

zostawił w spokoju. Potem wszedł do swego pokoju. 

Mimo wszystko wszedłem za nim... 

Adams zawahał się. 

— Proszę, niech pan mówi dalej. 
— Panie sędzio, przyznaję, że nie zachowałem 

wówczas zupełnego spokoju. Robiłem mu wyrzuty, 
łonem dość ostrym. Gozzi rzucił kapelusz na krzesło 

) usiadł. Nie odezwał się do mnie ani jednem słowem. 

Robił wrażenie bardzo zmęczonego. Po chwili położył 

głowę na stole. Nie zwracałem na niego zbytniej uwa- 

gi. biegałem bowiem po pokoju tam i z powrotem, 

mówiąc głosem może trochę zbyt podniesionym. Po- 
nieważ nie odpowiadał mi, podbiegłem do stołu i 

sehwyciłem go za ramię... A kiedy ujrzałem jego oczy, 

poczułem... zobaczyłem i poczułem, że to juź nie Hen- 
ri Gozzi, lecz jego zwłoki! 

Adams dyszał ciężko. 

— Krzyknąłem... potem 
wszedł dyrektor i pokojówka. 

Zamilkł i wlepił w  przewodniezągo zdumione 
spojrzenie. To, co opowiedział przed chwilą, wydało 
mu się naraz najzupełniej niewiarodogne. Czy kauzy- 
perdy i sklepikarze uwierzą mu? 

drzwi otworzyły się,   

— Tak, 

Przez sałę przebiegł szmer. Wsparta na ramieniu 

starej damy o szlachetnej twarzy i białych jak śnieg 

włosach, ukazała się w drzwiach wejściowych spowita 

w czerń kobieta. Twarz jej byla trupioblada, pod 

oczami widniały głębokie cienie. 
— Pani Wiktoria Foster? — zapytał przewodni- 

czący. — Spóźniła się pani trochę. 
Wyrzut był bardzo łagodny, kara porządkowa 

poszła z miejsca w zapomnienie. Biedna kobieta! 
— Matka moja nie mogła przyjechać wcześniej, 

panie sędzio — powiedziała cicho Wiktorja — a ja 
nie cheiałam tu przyjść bez matki... 

Polly wybuchnęfa głośnem łkaniem, a oczy niektó- 
rych ławników załśniły podejrzanym blaskiem. Obroń- 
cy zrobiło się nieprzyjemnie. "Tego jeszeze brakowa- 
ło; nieutulona w żału narzeczona i sympatyczna star- 
sza pani, którą przy odrobinie fantazji uważać moż- 
na nietylko za matkę panny młodej, ale i zmarłego! 
Boże, co z tego będzie! 

— Może pani zrzec się składania zeznań. — po- 
wiedział serdecznie przewodniczący. — Z uwagi na 

zły stan zdrowia... 

Wiktoria Foster wyprostowała się. 
— Nie, panie sędzio — rzekła głosem stanowezym 

— nie będę płakała, chcę zeznawać! Zrobię wszystko, 
co jest w mojej mocy, żeby zbrodnia została wyjaś- 
niona! * 

Do tej pory nie zaszczyciła Adamsa ani jednem 

spojrzeniem, teraz zwróciła się powoli w jego stronę.   

i Henri. Henri daleko głębiej i gorącej. Takie rzeczy 
kobieta odczuwa intuicyjnie. I ja kochałam go... za 
tydzień miał się odbyć nasz ślub. Ten oto człowiek 
panowie sędziowie, człowiek, który stoi przed wami, 
nienawidził mego narzeczonego... nienawidził go 
śmiertelnie! A powodem tej nienawiści byłam ja! 

Głos Wiktorji potężniał coraz bardziej. Dłonie 
ścisnęły się w pięści. ; 

— Wezoraj wieczorem czyhał na niego w hallu 
hotelowym.A kiedy ja, nie nie podejrzewając, czeka- 
łam na narzeczonego, on mordował go właśnie w po- 
koju na górze! : 

Adams zbladł, Wiktorja przyložyla zaciśnięte 
dłonie do oczu. х "ai szy 

— Morderca, podły morderca! — krzyknęła mu 
prosło w twarz. 

Zerwał się Sanders. 
— Panie sędzio, zmuszony jestem prosić o zwró. 

eenie świadkowi uwagi, że... 

Przewodniczący podniósł rękę. 
— Niech się pani uspokoi... — zaczął łagodnie, 

nle wnet zamilkł. A 

Wiktorja Foster zachwiała się, i nawpėlomūidia, 
oparła się na ramieniu matki. Natychmiast zerwało się 
z miejsca kilku ławników, a oskarżyciel jednym sko- 
kiem znalazł się przy słaniającej się damie i posa- 
dził ją na krześle. c 

— Wody, wody! — rozległy się głosy. 

(D. e. n.) 

       

 



Rybacy uratowali desperatkę 
Wczoraj koło godz. 2 po poł. rybacy 

Jadący Wilłą spostrzegii kobiete, unoszo 
ną przez prąd. Rybacy wydobyli niewia- 
stę z rzekl już w stanie nieprzytomnym. 

Okazało się, że była to 30-letnia LI- 
za Glinsztejnowa, żona kupca, zam. przy 
ul. Wielkiej 25. Jak ustalono, usiłowałe 

ona popełnić samobójstwo. W tym celu 
udała się pleszo aż na plażę Trynopolską, 
gdzie podobno spędziła ub. lato i rzu- 
ciła się do rzeki. 

Policja oddała Glinsztejnową pod o- 

piekę rodziny. (<). 

WILICE 
Na terenie gminy woropajewskiej, w 

pów. postawskim pojawiły się wilki, wy- 
rząt zając okolicznym mieszkańcom znacz 
ne szkody. Zdarzyły się nlenofowane do 
tąd wypadki porywania w biały dzień z 
osiedli ludzkich owiec I drobiu. 

Zaniepokojona ludność zwrėcHa się za 
pośrednictwem wójta gminy do władz ad 
ministracyjnych o pomoc. 

Przypuszczalnie zostanie urządzona 
przez okolicznych myśliwych wielka ob- 
ława. 

  

  

RADIOODBIORNIKI modele 1938r. 
„ECHO“ P. Z. T. 

są do nabycia w firmie 

ERożneowskii Karaś 
Baranowicze, Nowogródzka 2 
  

IKA-RADIO Do nabycia w firmie _ »Radlo Prąd* 
WILNO, WILEŃSKA 8 
Dogodne warunki spłaty 

  

Uroczystość Op'eki Matki Boskiej 
w Ostrej Bramie 

Dziś, 13 bm. w Ostrej Bramie rozpo- 
cznie się doroczna uroczystość Opieki 
Matki Boskiej, która będzie trwać do 21 
b. m. 

Pierwsze nabożeństwo odprawi 
arcybiskup Jałbrzykowski 
5 po poł. 

W czasie trwania uroczystości nabo- 
żeństwa będą odprawiane codzienne o 
godz. 5 po poł. 

Wypadki 
Wczoraj wieczorem w barze „Okocim 

skim” przy ul. Wielkiej wśród gości zna 
lazt się sprytny złodziej, który okradał 
obecne w barze przedstawicielki płci 
pięknej. Marii Lewkowiczównie (Majowa 
24) skradziono torebkę z kilkoma zł., na 
szkodę Ireny Jodziewiczówny (Bobrujska 
5), skradziono z torebki 4 zł. Złodzieja+ 
szek zdołał wymknąć się. 

* 

ks, 
dziś o godz. 

Do mieszkania Janiny Korwin Kurkow 
skiej (Mickiewicza 52) przedostał się zło 
dziej, który skradł komplet jedwabnej bia 
lizny i torebkę z pieniędzmi. Jednocześ- 
nie skradziono na szkodę Janiny Burhat 
dowej z Warszawy, zam. u p. Korwin Ku! 
kowskiej, złoty zegarek. 

* 

Eugenia Dragonówna  (Ponarska 43) 
zameldowała policji, że znajoma jej, Sta 
nisława Waleńska, wyjeżdżając do Grod 
na podrzuciła w jej mieszkaniu swoją 
9-miesięczną córeczkę Krystynę. Podrzul 
kiem zaopiekowała się Izba Zatrzymań. 

Nr. akt 512/37. 
® 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI RUCHOMOŚCI. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Mołode- 

cznie Leon Bielak, mający kancelarię w Mo- 
łodecznie, ul. Starościńska ]1'* 6 na podsta- 
wie art. 602 k. p. c. podaje do publicznej 
wiadomości, że dnia 25 listopada 1937 r. 
© godz. 1l-ej w maj. Małe - Hranicze, gm. 
Kiaśne n. Uszą, odbędzie się 1-sza licytacja 

ruchomości, należących do Oskara Świdy, 
składających się z żyta niemłóconego w 3-ch 
torpach złożone w stodole z północnej stro- 
ny belek, mogące dać 16.000 kg ziarna i 

36000 kg słomy, siana koniczyny białej 8 ty- 
siccy kg i owsa niemłóconego w 2-ch tor- 
psch mogącego dać 8.000 kg ziarna, oszaco- 
wanych na łączną sumę zł. 5.500. 

Ruchomość można oglądać w dniu licyta: 
cji w miejscu i czasie ej oznaczonym. 

Dnia 10 listopada 1937 r. 
Komornik 
Leon Bielak 

   

  

     

Obwieszczenia 
o przetargu nieograniczonym 

Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów w 
Wilnie ogłasza przetarg nieograniczony na 
dostarczanie 7 zaprzęgów  jednokonnyca 
(koń z uprzęžą i woźnicą, bez wozu) do roz- 
wożenia paczek adresatom do domów w Wil 
nie, począwszy od 1 stycznia do 31 grudnia 
1938 r. Wozów dostarczy Dyrekcja. 

Pisemne oferty należy skłądać w Dyre 
kceji, Sadowa 25, pokój nr. 28 do godz. 3 
dnia 25 listopada 1937 r. 

Przetarg odbędzie się w tymże dniu © 
godz. 10. 

Bliższych informacyj o warunkach prze 
ła1gu, wysokości wadium i t. p. udziela Od- 
dział Komunikacyjny Dyrekcji, pokój nr. 
54 w godz. 10 — 12. 

Dyrekcja O. P. i T. zastrzega sobie prawo 
wyboru z przetargu przedsiębiorcy bez wzglę 
du na cenę oraz prawo uznania, że przetarg 
nie dał wyniku. 

  

L. Km. 199/34. 

Obwieszczenie 
© LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI. 

Komornik Sądu Grodzkiego I-go rewiru 
Jan Pyszkowski, mający kancelarię w Sło- 
nimie, ul. Kościuszki Nr 8 na podstawie art. 
676 i 679 k. p. c. podaje do publicznej wia- 
domości, że dnia 20 grudnia 1937 r. o go- 
dzinie 1i-ej w Sądzie Grodzkim w Słonimie 
sala Nr 3 odbędzie się sprzedaż w drodze 
publicznego przetargu należącej do dłużni- 
ków Beniamina i Judela i i 
chomości miejskiej, położonej w Słonimie, 
przy ulicy Ułańskiej Nr Nr 32 i 34, mającej 
urządzoną księgę wieczystą Nr hip. 294 Sło- 
nim, dawniej Nr hip. 7936, znajdującą się 
w Wydziale Hipotecznym przy Sądzie Gro- 
dzkim w Słonimie. 

Nieruchomość oszacowana została na su- 
mę zł. 32.300, cena zaś wywołania wynosi 
zł. 24.225. 

Przystępujący do przetargu obowiązany 
jest złożyć rękojmię w wysokości zł. 3230. 

Rękojmię należy złożyć w gotowiźnie al- 
bo w takich papierach wartościowych bądź 
książeczkach wkładowych instytucyj, w któ- 
rych wolno umieszczać fundusze małolet- 
nich. Papiery wartościowe przyjęte będą w 
wartości trzech czwartych części ceny giel- 
dowej. 

Przy licytacji będą zachowane ustawowe 
warunki licytacyjne, o ile dodatkowym pu- 
blicznym obwieszczeniem nie będą podane 
do wiadomości warunki odmienne. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszko- 
dą do licytacji i przesądzenia własności na 
rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby 
te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą 
dcwodu, że wniosły powódziwo o zwolnie- 
niu nieruchomości lub jej części od egzeku- 
cji, że uzyskały postanowienie właściwego 
sydu, nakazujące zawieszenie egzekucji. 

W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed 
licytacją wolno oglądać nieruchomość w 
dni powszednie od godziny 8 do 18, akta zaś 
postępowania egzekucyjnego można prze- 
glądać w Sądzie Grodzkim w Słonimie, ul. 
Zamkowa Nr 18, sala Nr 3. 

Dnia 10 listopada 1937 r. х 
Komornik 

Jan Pyszkowski 
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SKŁAD RADIOWY Beci S. i M. LWOWICZ 
Szeptyckiego 52, tel. 104 
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REDAKCJA i ADMINISTRACJA: 
Konto P,K.O. 700.312. Konto rozrachun, 1, Wilno 1 

Centrala — Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4, 
Redakcja:, tel. 79—godziny przyjęć 1—3 po południu 

"Administracja: tel. 99—czynna od godz. 9.30—15.30 
Drukarnia; tel. 3-40. Redakcja rękopisów nie zwraca, 
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Oddziały: Nowogródek, ul. Bazyljańska 35 
Lida, ul. Górniańska 8 

Baranowicze, ul. Staszica 13 

Przedstawiciele: Kleck, Nieśwież, Słonim, 
Szczuczyn, Stołpce, Wołożyn, Wilejka. War- 

szawa, ul. Traugutta 3, Grodno, 3-go Maja 6 
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' KREMY PUDRY 

CASINO 
  Tylko dziś o godz. 8 i 

  

  

     

AA EEEE 
wspaniały film! Początek o 2-ej 

SMOSARSKA 
„SKLAMALAM“ 

|CASINO 

  

    Й #° Ф Ё к «н 
Arcywesoly film polski BH 

W rol. ał, Słelański, Woliński, Kondrat, Wisz- 
EA u Bt «# [ © Й& «Я мка ina Benita. " AKTUALIA KOLOROWE 
Początek: 2—4—6. (Od godz. 8-ej wyświetla się Gdy kwitną bzy) 

HELIOS | 
WŁADCZYNI PUSZCZY 5: 
W rolach g?.: George Front I Reverly Roberts. Nad program: Atrakcje I aktualności 

  

Złota seria filmów w kolorach naturalnych! Miłość w całej swej 
mocy! Natura w całej swej potędze I 

  

Ostatnie dni. Dziś początek seansów o godz. 2-ej para encerzy Fred Astaire i Ginger Rogers para tancerzy Kim MARS 
Reo: ALSO w najweselszym filmie 
Zata ńcz m [11 Rewelacyjny taniec na wrotkach. — 

” ymy Olśniewająca wystawa. — Fred Fstaire 

Kino EHARS | Wielka tragedia sumienia ludzkiego p. t. 

w otoczeniu dwudziestu Ginger Rogers 

w AJCA" Następny program gy 
Reżyseria Rajmonda Bernarda twórcy „NĘDZNIKÓW*: 

W rolach głównych: Pierre Blancher I Madeleine Ozeray. 

  

POLSKIE KINO Wielki polski film historyczny z okresu powstania listopadow. 

ŚWIATOWID! SC U/ BY QE WQSCE 
Polscy ułani. Kozacy Miłość ku Rosjance. Honor i obowiązek żolnierski. 

„KU WOLNOSCI* — to pieśń o bohaterstwie i umiłowaniu wolności. Uprasza się o przy- 

bywanie na począjki seansów. 4—6—8 —10, w niedzielę od 2-ej 

BENIAMINO GIGLI SZ иез DGNISKO | ii czai 
„NIE ZAPOMNIJ O MNIE" 
Nad m UROZMAICONE DODATKI. Pocz. seans. O 4-ej, w niedz. i Św. © 2-ej. progra! 

Pierwszy film w Polsce ze śpiewakiem o wszechświat. sławie 

  

Zakład Rentgenologiczny 
Dr. WEYLA i Dr. GOLDINA 

Przešwietlenie I zdjęcia rentgenowskie. Sztuczna odma piersiowa lecznicza. 

Baranowicze, Ulłańska 16, tel. 200 
  

„REKORD” 6. Cyryński 
Baranowicze, Szeptyckiego 35, tel. 129 

WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ 
ODBIORNIKOW 

ELEKTRIT - RADIO 
Najdogodniejsze warunki spłaty. 

— Ceny niskie — 
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CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

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

nicą 6zł. z odbiorem w administracji zł. 2,50, 

na wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma 

urzędu pocztowego ani agencji zł. 2,50          

    

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr, 
za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc, 
za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia 

ne 509/,. Układ ogłoszeń w tekście 5-cio łamowy, 
treść ogłoszeń 1 rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada, Administracja 
zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrze- 
żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 i 17 — 19 

10.30 

GDY KWITNĄ BZY 

  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

WĘGIE górnośląski 
pierwszorzęd 
jakości 

koncernu „PROGRES*, Katowice 

wagonowo | tonowo w szczelnią za- 
mkniętych i zaolombowanych wozach 

poleca firma 

M. DEULL 5» 
Biuro: Wilno, Jagiellońska 3, tel. 811 
Bocznica własna I składy: Kijowska 8 
tel. 999. Waga gwarantowana 

Ceny konkurencyjne 

  

'YYVYYYVYTY 

— 
ZWIEDZAJCIE Salon Demon- 
stracyjny Nowości i Wynalazków 
Hotel Europejski, czynny od g. 

10 rano do 8 wiecz. 

  

MAAŁAŁAŁAA AAAA ŁAŁ AAA ŁDAAAŁ 

LEKARZE 
YYYYYYYTYYTYTYYYI 

DOKTOR MED. 

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

    

DOKTÓR 

zeldowicz 
Choroby skórne, weneryczne, syfilis, narzą- 
dów moczowych, od godz. 9 -1 i 5—8 w. 
Wileńska 28 m. 3, telefon 277. 

    

UAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AD AAAAAAAJAAAAA AAA AAS 

KI AKUSZER 
YVYYTYYYYYYY 

AKUSZERLA 

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

    

AKUSZERKA 

Smiałowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
cery, usuwanie zmarszczek, wągrów, 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 elektryzacja. UI. Grodź 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec), 

AAŁAKAAŁAAAAA AAA BAŁA AAAA DA AA AAA BAD ŻA ŁAŁ DAJ 

PRACA 
*"YTYYYTYYYVYTWYTYYYY" 

‚ BARDZO OSZCZĘDNA gospodyni umie- 
jąca wykwintnie gotować oraz wykonuje 
artystycznie bufet zimny, poszukuje posady 
za skromnym wynagrodzeniem — Buńkow- 
ska. Wilno, ul. Sawicz Nr 8 -. 3. 1 

  

ENERGICZNY, inteligentny mężczyzna 
przyjmie pracę woźnego, lokaja, gońca, do- 

zorcy. Wymagania skromne. Referencje 
osób poważnych. Dowiedzieć się ul. Pańska 
Nr 7—11 Kazimierz Mirecki. 

— — — — — 

POSZUKUJĘ POSADY lub pracy wožne- 
go, dozorcy, robotnika, jak również mogę 

czyścić parkietową podłogę oraz froterować 
za niską opłatą, mam referencje, Adres: 
Wilnó, ul. Nowoświecka 9, Zofia Symono- 
wicz dla Rafała Walio. 

: : 

Kupno i sprzedaž 
TYYYYYYYYTY"YYYYY"V*""YYTVYYYTYVYTYVYYYYTY 

KUPIĘ okazyjnie futro męskie — mo- 
że, być kwit lombardowy ną futro. Adres 
proszę zostawić w Administracji „K. W.“ 

SPRZEDAM folwarczek 31 ha 
niczna) gleba dobra, zabudow. 
130 drzewek owocowych. Szczegóły: 
Podbrodzie — . Juściński, f 

(strefa g 
   

  

  

  

i komunikaty 60 gr. 
cyfrowe tabelarycz= 

za tekstem 10-łamowy. Za


