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ROK XIV. Nr. 320 (4280) 

Numer poświęcony P.O.W. 
WILNO, niedziela 21 listopada 1937 r. Cena 15 gr 

  

Dzisiaj ma przybyć do Wilna kil- 
kanaście tysięcy: byłych peowiaków, 

aby złożyć hołd Sercu Wodza, z któ- 

rego woli i duchą wyrosła akcja P. 

O W. Wśród licznych pokoleń, które 

od końca XVIII wieku walczyły o nie- 

podległość, peowiacy zajmują miejs- 

ce o tyle szczególne, że stanowią po- 

kolenie ostatnie, pokolenie najmłod: 

sze. W ciągu ostatniego trzydziesto- 
letniego okresu walk niepodległościo- 

"wych, któremu przewodziła żelazna 
wola Józefa Piłsudskiego były trzy 
elapy: 1) akcja bojowa Polskiej Par- 

"ti Socjalistycznej, 2) Związek Walki 

Czynnej i Legiony, 3) P. O. W. 
P. O. W. stanowiło etap ostatni. P. 

O. W. stanowi więc najmłodsze poko- 

lenie wśród tych, którzy przeszli 

przez trud i szczęście walki o wskrze 

szenie niepodległości. W ramach Pol- 
skiej Organizacji Wojskowej obok 

starych weteranów PPS-u, Graz le- 

gionistów pracowali w latach 1917— 

1919 również czternastoletni harce- 

rze. Pokolenie peowiaków, jako naj- 

młodsze, jest również wśród byłych 

uczestników walk  niepodległościo- 

wych najliczniejsze. 

Celem głównym dzisiejszego ziaz- 

du jest wspólne złożenie hołdu pa- 

mięci Wodza. Myśl uczestników zjaz- 

du pobiegnie dzisiaj wstecz do wspo- 
mnień, które niejednego napawają 

dumą. Lecz myślenie wyłącznie o 

przeszłości cechuje jedynie emerytów 

życiowych. Ten, kto chce czynną po- 

*stawę wobec życia zająć, musi umieć 

zualeźć klamrę, która by przeszłość z 

teraźniejszością i przyszłością zwią- 

zała. Pytanie to jest szczególnie ak- 

tualne dziś, gdy na każdym z nas cią- 

ży cząstka odpowiedzialności za u- 

trzymanie i pomnożenie tego wielkie- 

go dorobku, który Józef Piłsudski 

Polsce zostawił. 
Dziedzictwo, które Józef Piłsuds- 

ki zostawił, jest znacznie większe niż   

  

  

to pozornie mogło by się wydawać. 
Fiłsudski nie tylko przewodził wai- 

kom o niepodległość, lecz politykę 

odrodzonej Polski potrafił skierować 

ra szlaki wiodące ku odbudowie jej 

mocarstwowego znaczenia. Piłsudski 

potrafił zadzierzgnąć więź łączącą po 

przez stulecia Polskę obecną z Rze- | 

czypospolitą dawną. Nić ta sięgnęła | 

nie tylko do okresu przedrozbiorowe- 

go, lecz również dalej do schyłku wie 

ku XVI, do okresów rozkwitu dawnej 

Rzeczypospolitej, do czasów Stefana 

Batorego. Upartym i czujnym wysił- | 

kiem Piłsudski odbudowywał minioną 

wielkość; usiłował znowu zdobyć dla 

Polski pozycję, która by pozwoliła 

jej stać się ważkim czynnikiem w 

kształtowaniu się dziejów. Lecz dzie- 

ło Józefa Piłsudskiego nie zostało za- 

kończone. Za kontynuowanie tego 

dzieła jesteśmy dziś wszyscy odpo-. 

wiedzialni. 
Dziedzictwo, które zostawił Pił- 

sudski, jest dzieazictwem narodu pol- 

skiego. Do jego realizowania, do kon- | 

tynuowania podjętych prac musi sta- 

nąć cała dzisiejsza Polską: zarówno 

ci, którzy walczyli i pracowali pod 

rozkazami Wielkiego Marszałka, za- 

równo przedstawiciele pokoleń, któ- 
re potem przyszły, jak również i ci, 

którzy w przeszłości nie umieli wy- 

czuć tego tchnienia wielkości, któ- 
re promieniowało od postaci Józefa 

Piłsudskiego. Stworzenie form orga- 

nizacyjnych, wynalezienie haseł, któ- 

re by sprzęgły cały naród w imię dal- 

szego montowania potęgi Polski, jest 
wielkim problemem naszej współcze- 

snośri 

  

Dlatego aby naród porwać aby 
go ożywić, jedną wielką myślą, aby 
zdyscyplinować i wydobyć z maraz- 
mu, potrzebne są porywające hasła, 

potrzebny jest mit. Włochy mają swój 

mit o odrodzeniu światowładnej po- 

tęgi dawnej Romy. Hitlerowcy wie- 
rzą w twórcze wa! 'y, które ma šwia- 
tu przynieść przowownietwo rasy ger 

mańskiej. Rosjanie widzą swoją mi- 

sję w roznieceniu na całym świecie 

żagwi rewolucji socjalnej. Jaki mu- 

siał by być mit obecnej Polski? Jaka 
musi być treść naszej idei narodowej? 

Doktryną dziś może najbardziej 
rozpowszechnioną jest u nas doktry- 
na egoizmu narodowego. Nie można 
zaprzeczyć, że na niektorych odcin-   

iką ideę Naro 
  

  <х 
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Ryś. K. Żnamierowski. — Własność Wileń skiego Koła Zw. Peowiaków. W rogu autograf Wielkiego Marszałka, uzyskany ala 

Kola w 1933 r. przez b. prezesa Koła Wileń skiego i b. Komendanta Obwodu Trockiego P O. W. prof. Witolda Staniewicza. -— 

kach ta doktryna wystarcza dla zor- 
ganizowania pewnej aktywności ma- 

sowej. Tak, np. w okresie zaborów 

dla zorganizowania akcji w obronie 

jczyka ojczystego, lub obecnie dla 

zorganizowania walki o unarodowie- 
nie handłu. Jednak w warunkach na- 

szej sytuacji państwowej jest to dok- 
lryna zbyt wąska. Może ona wystar- 

czyć narodowi małemu liczebnie, na- 
rodowi, który jest w defenzywie. Nie 

może zaś nigdy wystarczyć narodowi, 

który wspomnieniami wielkości od- 

dycha, który wielkość w swoim ło- 

cie pieści, który ma dalekosiężne mo- 

carstwowe ambicje. Naród taki musi 

mieć pewną koncepcję swojej roli w 
świecie, swojej misji historycznej. 
Musi umieć wypisać na swoich sztan- 

carach hasła, któreby sięgały dalej i 

głębiej, niż sięgają jego państwowe 
granice. 

W okresie walk o niepodległość 

myśmy taką ideę mieli. Była to idea 

narodowa, jako zasada nowej orga- 

nizacji światu, idea wolności ludów. 

Gdziekolwiek rozpalały się walki o 

wolność lub zjednoczenie narodowe 

wszędzie byli Polacy. Ta nasza rola 
szermierzy idei narodowej budziła 

dla nas sympatie na całym świecie, 
przyczyniała się niezmiernie do po- 
pularyzowania naszej sprawy. 

Obecnie jest szeroko rozpowszech- 

nione mniemanie, że dziś te hasła,   

które nas ożywiały w okresie walk o 

niepodległość muszą być złożone 19 
archiwów. Są liczni ludzie, nawet «a 

węzłowych stanowiskach administz: 

cyjnych — którzy caly sens nai+3j 

polityki wschodniej usiłują spro vo- 

dzić do walki ze szkołą ukraińską, 

1ub piosenką białoruską. Ludzie «i 

są w błędzie. Jak niegdyś powodzea':2 

raszych walk o niepodległość wią a- 

łc się ze zwycięstwem na świecie d:i 

narodowej, tak samo dziś zdoby: e 

rrzez nasze państwo pozycji miasar- 

stwowej — jest Ściśle uzależnione ud 

lego, jak daleko posunie się rozw 5j 

wyzwoleńczych ruchów wśród szere- 

gu narodów na wschód i zachńd od 

granic Polski zamieszkałych: Ukra- 

ińców, Gruzinów, Słowaków i t o 

  

Polska tylko wówczas będzie mo- 

gła się stać mocarnym czynnik:«m 

kształtowania się dziejów giiy za- 

i.iast potężnych kolosów lędzie nas 

otaczała możliwie duża ilość panstw 

n:niejszych. Ideały romantyzmu dzie- 

więtnastowiecznego wcale nie były 

tak naiwne, jak to się dziś wiele ko- 

niu wydaje. Znajdowała w mch wy- 

raz racja stanu naszego narodu. Ta 

racja stanu wymaga dziś wskrzesze- 
Lia szeregu haseł, którymi żyła Poi. 

ska w okresie walk o niepodiegłość 

Nie jesteśmy narodem - dorobkie- 

wiczem; mamy wspaniałą i wielką 

frzeszłość. Nasza idea narodowa mu-   

si korzeniami swymi tkwić w tej 

przeszłości, musi być ideą wskrzesze- 
nia potęgi Rzeczypospolitej oraz bra- 
ierstwa z tymi narodami, z któcymi 

ras,wspólne losy i wspólne walki 

związały. : 

Idea narodowa ożywia dziś prze. 
ważną część młodego pokolenia. Jest 

rzeczą dobrą i słuszną, że Obóz Zjed. 

roczenia Narodowego szuka dziś 

kontaktu z tą młodzieżą, że usiłuje 

wciągnąć do rydwanu wspólnej pra. 
cy i wspólnej walki o wielkość Rze- 
czypospolitej te elementy charakteru 

i woli, które tam tkwią. Jest rzeczą 

dobrą i słuszną, że wysuwa hasła na- 

rodowe. Jest rzeczą niedobrą i nie 

słuszną, że się przy tym zapomina, rż 

idea narodowa nie stanowi wynalaz- 

ku najnowszych czasów, że jest to 

sztandar stary, wielkością, krwią i o- 

Нага brzemienny. Chcemy wyrazić 
nadzieje, że peowiacy jako najmłod- 

sze pokolenie wśród tych, co stano. 

wili niegdyć t. zw. obóz niepodległoś. 

ciowy, znajdą w sobie dość woli i si< 

ły, aby ten sztandar podnieść i uczy- 

nić z niego klamrę, która połączy, 

łych, co pod wodzą Józefa Piłsuds< 

kiego o Polskę walczyli i Polskę bu< 

dowali, z tym idącym pokoleniem, 

htóre wkrótce będzie musiało przy» 

jąć na swoje barki odpowiedzialność 

z: kontynuowanie Jego wielkiegą 

dziedzictwa. :
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Min. M. Zyndram - Košclalkowski 
reprezentuje na Zjeździe P. 0 .W. 

iP. Marszałka Smiygłego-ifydza 

  

WARSZAWA, (Pat). Dnia 19 listopada 1937 r. Pan Marszał :k Śmigły 
Rydz przyjął z powodu niedyspozycji w swoich prywatnych apartamen- 
tach delegację Zarządu Głównego Związku Peowiaków w sprawach Ogól- 
nego Zjazdu w Wilnie. 

Delegacja składająca się z prezesa ministra Mariana Zyndram Koś- 
ciałkowskiego, płk. Adama Bortkiewicza, Jerzego Budzyńskiego, Stefna 
Woynar - Byczyńskiego, płk. Tadeusza Herfurta, Mariana Klotta, Stanisła- 
wa Kucharskiego, Jana Pohoskiego, Edwarda Rożnowskiego, Janusza Rud- 
niekiego, kpt. Bohdana Studzińskiego, p. Barbary Tomezukowej, pik. Igna- 
cego Wądołkowskiego I Tadeusza Wieherskiego. 

Pan Marszałek Śmigły Rydz, jako Komendant Główny Związku Pe- 

awiaków, wyznaczył wobee swej niedyspozycji, Prezesa Związku Peowia- 
ków MINISTRA MARIANA ZYNDRAM - KOŚCIAŁKOWSKIEGO do re- 
prezentowania Pana Marszałka na wszystkich uroczystościach Zjazdu. 

Pan Marszałek Śmigły Rydz wygłosi przemówienić przez radio w dn. 
21-go listopada 0 godz. 14 min. 15. 

* * * 4 

- Władze Zarządu Głównego Związku Peowiaków od wczoraj repre- 

zentowane są w Wilnie przez prezesa Zarządu Głównego min. Mariana Zyn- 

dram Kościałkowskiego, wiceprezesa dyr. Mariana Kucharskiego oraz kie- 
rownika Bratniej Pomocy Związku dyr. Mariana Klotta. 

Dziś rano o godz. 7,25 przyjeżdża reszta członków Zarządu Głów- 

nego Związku P. O. W. oraz zaproszona na Zjazd. Komenda Naczel- 

na Związku Legionistów w osobach: płk. KOCA, gen. KRUSZEWSKIEGO, 

płk. WENDY i innych. 
Komendantem placu Zjazdu peowiaków jest wiceprezydent m. Wil- 

na TEODOR NAGÓRSKI. Kierownikiem uroczystości głównej w dniu dzi- 

sieįszym jest sekretarz generalny POW wicewojewoda poznański JAN 

ŁEPKOWSKI. + „sj PEKAO R 
SPART 

Program Zjazdu 
21-GO LISTOPADA. filada uczestników Zjazdu przed mauzo- 

Godz. 8.00 — Odznaczenia Peowia- 
ków Krzyżami Peowiackimi w sali Pałacu 

Reprezentacyjnego. 
Godz. 9.15 — Msza św. w Katedrze— 

odprawiona przez Ks. Arcybiskupa Ro- 
mualda Jałbrzykowskiego. 

Godz. 10.00 — Sformowanie pochodu 
| odmarsz do Ostrej Bramy, gdzie nastąpi 
poświęcenie sztandarów  Peowiackich 
przez Ks. Arcybiskupa Romualda Jałbrzy- 
kowskiego | zawieszenie ryngrafu w ka- 
plicy Matki Boskiej Ostrobramskiej przez 
Okręg Śląski Związku Peowiaków. 

Godz. 11,00 — Odmarsz w kierunku 
Rossy. 

Godz. 12,00 — Złożenie wieńca i de- 

   
     

  

       

          

POPULARNY SĘ. 
SUPER 

ELEKTRIT 

Śreslc 

   7? obwodów, regulacja wstęgi, 

koncertowy głośnik dynamiczny 

    
Z о, 

< 

leum Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Godz. 14.15 — Wysłuchanie na placu 

przed pałacem Reprezenłacyjnym prze» 
mówienia Marszałka Śmigłego Rydza, wy 
głoszonego przez radio, oraz przemówie- 
nia Min. M. Zyndram-Kościałkowskiego. 
Po przemówieniu nastąpi odczytanie de- 

klaracji, 
Godz. 15.19 — Przerwa obiadowa. 
Godz. 19.00 -— Obrady byłych Okrę- 

gów Hisjorycznych POW, a mianowicie 
K. N. 3, Okręgu XI i Okręgu Wołyńskie- 
go, w salach USB. # 

Godz. 20.00 — Przedstawienie w te- 
atrach. 

22-GO LISTOPADA. 

Godz. 9.35 — Odjazd pociągu z de- 
legacją Zjazdu do Zułowa i złożenie 
wiązanki kwiatów w miejscu urodzenia 

  
«2 Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Godz. 14.30 — Złożenie wieńca na 
SA grobie Ks. Biskupa Bandurskiego w Ka- 

tedrze. 

A 

Skieky sp:żywcze 
6twarte 

dziś od 13 — 19-ej 
W dniu 21 bm. z powodu I-go Ogólnopol- 

skiego Zjazdu Peowiaków w Wiłnie sklepy 

sjożyweze mogą być otwarie w godzinach 

od 13-tej do 19-tej. 

BERLIN, (Pat). Kończąca się jutro wi- 
zyta lorda Halifaxa w Niemczech ńle po- 
ciągnie za sobą prawdopodobnie bezpo- 

f średnich skutków. W niemieckich kołach 
politycznych zapewniają jednakże, że 
osiągnęła ona w pełni swój „skromnie” 

E zakrojony cel, a mianowicie stworzenie 

żem oraz uzyskanie pszez lorda Halifaxa 
bezpośrednich informacyj o „jasnych I 
prostych celach i środkach narodowo- 

podstaw do dalszych rokowań w sprawie 
porozumienia między Londynem a Pary- 

  

Hołd Peowiaków 
na Rosie 

Wczoraj w przeddzień pierwsze- 
go Ogólnopolskiego Zjazdu Peowia- 
ków w Wilnie miasto przybrało świą 
teczną szatę. Na gmachach powiewa- 
ły flagi narodowe. Place i miejsca ju- 
trzejszej uroczystości ozdobiono wstę 
gami o barwach Krzyża Virtuti Mili- 
tari i Niepodległości. Ulice Wilna za- 
roiły się od granatowych maciejó- 
wek, które są oznaką zewnętrzną Zw. 
Peowiaków. : : 

W ciągu dnia zjechało ponad 6 ty 
sięcy uczestników ze Śląska, Iwow- 

skiego, tarnopolskiego, stanislawows- 
kiego, kieleckiego i poznańskiego. Po 
północy przybyło 10 pociągów spe- 
cjalnych z pomorskiego, krakowskie 
go, warszawskiego, białostockiego, 
lubelskiego i łódzkiego, nie licząc in- 
dywidualnie nadjeżdżających pocią- 
gami normalnymi z Warszawy, Biel- 
ska, Wołynia, Wileńszczyzny i t. p. 
Przewiduje się, że w dzisiejszych u- 
ruczystościach weźmie udział około 

15 tysięcy peowiaków. 

NA ROSSIE. 

Wczoraj już przed godziną 19-tą 
zaczęły się zbierać na plaeu Kate- 
dralnym przybyłe na Zjazd okręgi P. 

O. W. z całej Polski. Po ustawieniu 

się ruszył długą kolumną pochód na 

ementarz Rossa. Pochód poprzedzała 

erkiestra śląskiego okręgu Zw. POW. 
w pięknych strojach górniczych. 

Na Rossie odbył się apel poleg- 

łych peowiaków. Przybyłe poczty 

sztandarowe ustawiły się wokół ma- 

uzoleum oraz przed pomnikiem pole 

głych peowiaków: Uczestniey Zjazdu 

w Hezbie ponad 6000 ustawili się w 

kilku rzutach na ulicy wzdłuż muru 

cementarnego frontem do mauzoleum. 
Punktualnie © godz. 20.45 rozpo- 

czął się uroczysty apel. Po podaniu 

komendy „baczność* nastąpiło odczy 

tanie długiej listy poległych w walee 

© niepodległość pęówiaczek i peo- 
wiaków. 

Jako pierwsze zostało odczytane 

nazwisko zmarłego Komendanta Jó- 

zefa Piłsudskiego. 
Apelowi towarzyszyło bicie w wer 

bie i słowa chóru „poległ w walee o 

FPolskę*. 
Po uroczystym apelu min. Kościał 

kowski, prezes Zarządu Głównego 

POW, złożył przed mauzoleum wią- 

zankę kwiecia, po czym w podnios- 

łym skupieniu i powadze 3-minuto 

wej ciszy zebrani peowiacy złożyli 

hołd zmarłemu Marszałkowi. W tym 

momencie sztandary peowiackie klo 

nią się nisko nad płytą, a ciszę prze- 

rywa żałobny warkot werbli. W po- 

wodzi świała, które zalewa cały emen 

tarz, trwa w bezruchu wierna groma 

da żołnierzy zmarłego Komendanta. 

W chwilę potem zostaje złożony 

u stóp pomnika poległych peowia- 

ków wieniec. ' 

Depesza Międzyzwiązk. Kom. 
Porozumiewawczej, nadesła- 

na do Prezydium Zjazdu 
Peowiaków 

Żołnierzom POW będących wysazicie- 

lami najszerszych mas narodu w walce 

zbrojnej o Niepodległość, którzy na roz- 

kaz Józefa Piłsudskiego zeszli do podzie- 

mi, a w pamiętnych dniach listopadowych 

1918 roku zrzucilł jarzmo niewoli, stwo- 

szy zaczątki regularnej armii, przesyła- 

my najserdeczniejsze braterskie pozdro- 

wienła, wraz z zapewnieniem, Iż młode 

pokolenie w walce o honor, wielkość 

I potęgę Rzeczypospolifej gofowe lest do 

wszelkich ofiar | poświęceń. 

Międzyzw. Komisja Porozumiewawcza: 

Centralny Związek Młodej Wsi, 

Organizacja Młodzieży Pracującej, 

Związek Harcerstwa Polskiego, 

Związek Strzelecki. 
ERMZRTROSTZKE 

Lord Halifax 
zaprosił Neuratha do Londynu 

socjalistycznej polityki zagranicznej”. 

Potwierdzono również pogłoskę, iż 

lord Halifax zaprosił min, Neuraiha do 

Londynu. Termin tej wizyty nie został na 

razie ustalony I prawdopodobnie zależeć 

będzie od tego, jakie konsekwencje rząd 

brytyjski wyciągnie ze sprawozdania lor- 

da Halifaxa, jak również i od tego, w ja- 

ki sposób ukształfują się w przyszłości 

stosunki dyplomatyczne między Londy- 

nem i Berlinem.   
  

Prof. Patkowski 
Dyrektorem Departamentu Szkół Wyższych 

Dowiadujemy się, że Prorektor U. 
S$. B. prof. Patkowski obejmie w naj- 
bliższym czasie stanowisko Dyrekto- 
га Departamentu Szkół Wyższych w 
Min./W. R. i O. P. dotychczas zajmo- 
wane przez p. Aleksandrowicza. 

Qdznaki I Dywizji 
Jak usłaliliśmy J. M. Ks. Rektor 

„Aleksander Woycicki przyjął wczo- 
raj gen. Skwarczyńskiego i mjr. Por- 
czyńskiego, którzy jako delegaci I 
Dyw. Leg. powiadomili J, M. Rektora 

   
o zamiarze nadania odznak I Dyw. 

       

Strony walczące w Hiszpanii 

WR i OP 
Prof. Paikowski, o ile nam wiado- 

mo nie zerwie mimo to kontaktu 4 
Wilnem i będzie kontynuował wykła- 
dy na U. S. B. dojeżdżając do Wilna 
z Warszawy. | pa” TR 

Legionów dla U $B 
Leg. Uniwersytetowi Stefana Batore 

| go w Wilnie. 

Podobno uroczyste nadanie od: 
ziiak Uniwersytetowi odbędzie się w 

dniu 19 kwietnia 1938 r. 

  

  

pertraktuja o rozejm 
LONDYN, (Pat). Londyńskie dzienniki 

wleczorne potwierdzają wiadomość o roz 
poczęciu rozmów pomiędzy walczącymi 
w Hiszpanii stronami, celem znalezienia 

podstaw do kompromisu. 
„,Staar” stwierdza, że rozmowy, mają- 

ce na celu zawarcie rozejmu między obu 
stronami w Hiszpanii rozpoczęły się już 

na dobre, chociaż obie strony starają się 
fakt ten ukryć. Rozmowy fe foczą się w 

Brukseli między prezydentem Kataloni! 

| Comparnysem a przedsiawicielami gen. 
Franco. Prezydent Companys przybył do 
Brukseli pod pozorem odwiedzenia cho- 
rego krewnego. Towarzyszą mu jednak 
agenci rządu w Walencji. = 

Powstanie Arabów w Transjordanii 
_ JEROZOLIMA, (Pat). Trwające 

od dawna rozruchy w północnej 
'Transjordanii przybrały charakter wy 
raźnego powstania. Prawie jednocześ 
nie w rozmaitych miejscowościach 
jak Izbid, Adalon, Madaba, Kasa Am- 

ra, Tafia ita. ludność napadła na po- 
sterunki policyjne oraz na urzędy. 

Na pomoce wysłano oddziały poli 
eji i wojska. Władze wzięły jako za- 

kładników muchtarów (wójtów) z 

licznych wsi. ©   
Japonia zalęła Suczau 

TOKIO, (Patj. Dodatki nadzwyczajne 

dzienników fokijskich głoszą, że oddzia- 

ły Jepońskie wkroczyły do Suczau. Na 
linii Czang-Szu-Suczau-Wukiang również 

wojska japońskie osiągnęły znaczne suk- 

cesy. Część oddziałów, które wylądowały 

| Mussolini sam objął 

na północ od Szanghaju, osiągnęły Fu- 
szan | skierowały się na Kiang-Yin. 

Kiang-Yin jest najsilniejszym tortem, 

położonym na przedpolu fwierdzy nan- 

kińskiej, 1 jest stanowiskiem kluczowym 

linii obronnej Kiang-Yin-Wusih-Dar. 

mnisterstwo kolonii 

i mianował nowego wicekróla Abisynii 
RZYM, (Pat). Dziś nastąpiły nastę 

pujące zmiany w rządzie: szef rządu 

Mussolini objął tekę ministra kolonii 

(Afryki włoskiej) piastowaną dotych 

czas przez min. Lessona. Podsekreta- 

rzem stanu w ministerstwie kolonii 

mianowany został gen. Terruzzi b. 

szef sztabu milicji faszystowskiej i b. 

inspektor czarnych koszul w Hiszpa- 

nii. 

Dotychczasowy podsekretarz sia- 

nu dla wymiany i walut prof. Guac- 

nieri podniesiony został do rangi mi- 

nistra. Stanowisko wicekróla Abisy- 

nii zajmowane przez marszałka Gra- 

ziani objął książe d'Aosta. 

Podsekretarz stanu w ministersi- 

wie korporacji mianowany został Re: 

nato Ricci dotychczasowy podsekre- 

tarz stanu dla wychowania narodo 

wego. 3 : 

Mussolini wysłał listy z podzięko- 

| waniami do marszałka Graziani i mi- 

| nistra Lessony. 

Król Leopold belgijski w Londynie 

  

Król belgijski Leopold w towarzystwie angielskiego króla Jerzego 
' * Londynu w drodze do pałacu Buckinghamskiego. 

   
' : 

10 miodoslangėh kl sjpedais 
staje przed sądem 

KRÓLEWIEC, (Pat). Jak donoszą z Kłaj 
pedy, w najbliższych dniach rozpocznie 
się łam proces przeciwko 10 młodocia- 
nym kłajpedzianom, oskarżonym O roz- 

powszechnianie w kraju kłajpedzkim ulo- 

lek o freści antypańsiwowej. 
Równocześnie komunikują, że litew- 

skie organa policyjne wykryły w tych 

dniach nielegalne zebranie w Kłajpedzie, 
w kłórym brali udział miejscowi ziemia- 

nie, rolnicy i t. D. 

Cr 

na: ulicach 

  

Wyboty w Rumunii 
w grudniu br. 

BUKARESZT, (Pał). Agencja Rador ko- 

munikuje: opublikowano dekret, rozwią- 

zujący parlament i wyznaczający nowe 

wybory. Na dz. 20 grudnia do izby de- 

pułowanych, zaś na 22 grudnia do sena- 

łu. Rady generalne i organizacje zawo- 

dowe dokonają wyboru swych reprezen- 

łantów w Senacie 28 i 30 grudnia, Nowe 

izby zostały zwołane na 17 lutego. .--.



„KURIER WILENSKI“ 24.Х1 1937 r. 

Kartki z niedalekiej przeszłości 

  

Ppłk. Eugeniusz Dobaczewski, założyciel 
PF. O. W. w Wilnie. 25.III 1915 r. przy- 
bywa do Wilna, przedzierając się przez 
front rosyjski wraz z p. Wandą Pełczyńską 
i organizuje P. O. W. Po aresztowaniach 
w 1917 r. musi opuścić Wilno, na skutek 
zdekonspirowania przez władze niemiec- 
kie i obejmuje stanowisko komendanta 
P. O. W. Okręgu Płockiego. Obecnie jest 
senatorem z okr. wileńskiego. (Zdjęcie 
robione w 1915 r.). Poniżej zamieszczamy 

wspomnienie z owych czasów skreślone 

jego ręką. 

Lato 1916 roku: Wilno odcięte od 

1eszty Polski kordonem przez który 
tylko pojedyńcze osoby w nadzwyczaj 

rzadkich wypadkach mogły przedo- 
stać się czy też skomunikować z War- 
szawą. 

Niezależnej pracy nie było wcale. 
Do Wilna dochodził jedynie gadzi- 
nowy „Dziennik Polski“ wydawany w 
Częstochowie, oraz dzienniki niemiec 
kie. W samym Wilnie ukazywał się 
jedynie „Dziennik Wileński* redago- 
wany przez Obsta, skrępowany cenzu 
rą do ostateczności. Wszystkie próby 
i starania o zezwolenie na drugie pis- 
mo nie odnosiło skutku. Dławione też 
były bezwzględnie wszelkie przejawy 

  

polskiego życia kulturalnego, tym bar 
dziej politycznego. Niemcy uważali 
Litwę historyczną za swoją niewątpli 
wą zdobycz i jak wąż boa urabiali so- 
bie na pożarcie. Do tego celu potrze- 
ba im było przede wszystkim izolo- 

„_ wać zagarnięte tereny, odciąć je od b. 
królestwa Kongresowego i zgnębić na 
miejscu żywioł polski, którego wpły- 
wów najbardziej się obawiali. Uważa 
li go bowiem za jedynie państwowo- 
twórczy, co wyraźnie powiedziane jest 
w memoriale szefa Zarządu Cywilne- 
go Ziem Wschodnich — Backeratha. 

Wobec tego komenda PÓW dla 
przeciwdziałania akcji niemieckiej 
i budzenia ducha niepodległościowe- 
go wśród inteligencji o świadomości 
narodowej wśród szerekich warstw, 
postanowiła zorganizować tajną dra- 
karnię i wydawać nielegalne pisma. 
Pe wielu trudach udało się zmonto- 

wać prymitywną prasę drukarską i 
zdobyć odpowiednią ilość czcionek. 
Ustawiono to wszystko w introligator 
ni peowiaka Myszkowskiego przy ul. 
Ludwisarskiej. Właśnie miał się uka- 
zać pierwszy numer. Artykuły piór 
działaczy niepodległościowych, dra 
Boguszewskiego, W. Zawadzkiego, 
Abramowicza i innych już były złożo 
ne, gdy komenda POW została zaalar 
mowana wiadomością 0 aresztowaniu 
całej grupy peowiaków ćwiczących 
na „Kursach rzemieślniczych Nagrodz 
kiego*. Wśród aresztowanych znajdo 
wał się właściciel „lokału redakcyjnac-   

Groziła natychmiastowa rewizja 
w drukarni. Trzeba było natychmiast 
usunąć dowody winy, zatrzeć Ślad 
prowadzący w głąb całej organizacji 
Zebrawszy sekcję ob. Salmonowicza 
udaliśmy się natychmiast na ul. Lud- 
wisarską i w kilkanaście minut zlik- 
widowaliśmy naszą drukarnię. Gdy w 
pół godziny potem nadeszła Feld po- 
lizei nie znalazła już nic podejrzane- 
go. Sprawa wydawania pisma uległa 
rzecz prosta zwłoce. 

Tymczasem Niemcy rozpoczęli 
energiczne śledztwo. Mieli w ręku 7a- 
stępcę komendania POW J. Janusz- 

kę, sekcyjnego Gustawa Knachego, 
Myszkowskiego i kilkunastu innych. 
Niezależnie od tego był aresztowany 
Wacław Studnicki, obecny dyrektor 
Archiwum Państwowego. 

Po kilku tygodniowym  przetrzy 
maniu w areszcie śledczym wypusz- 
czono wszystkich na wolność, ale wy 

toczono proces o utworzenie nielegal 
nego związku wojskowego, przygoro- 
wującego się do wystąpienia z bronią 
w ręku. 

„Nadchodzą chwile dla narodu naszego stanowcze. 

  

Akt oskarżenia zatoczył szersze 
kręgi, objął też i niżej podpisanego 
oraz inżyniera Jeremiego Łukaszewi- 
cza. Na szczęście proces odbył się już 
po akcie 5 listopada. Skończyło się 
na stosunkowo łagodnym wyroku 
(miesiąc aresztu, względnie 100 ma- 
rek grzywny). Wyrokujący sędzia 
mówił przy tej okazji o rycerskości 
narodu polskiego. Teraz już mona 
było powzócić do pracy stosunkowe 
spokojnie. 

Jeszcze dawniej bo w październi- 
ku 1916 r. powstał z inicjatywy Rady 
POW Związek patriotyczny Polek w 
skrócie Związek Patriotek. Celem je- 
go istnienia była propaganda 
łączności z Polską, praca, nieus 
agitacja tak w mieście Wilnie, jak i 
ua. prowincji. Na czele Związku stanę 
ła znana powieściopisarka Emma Je- 
leńska Dmochowska, długoletnia dzia 
łuczka na polu tajnej oświaty pol- 
skiej. Ideologię Zwiazku najlepiej od 
daje odezwa pióra Emmy Dmochow.- 
skiej, szeroko rozpowszechniona po 
całej Polsce. 

   

  

Po długiej i ciemnej 
nocy niewoli, odwraca się karla historji I Polsce przyświecać zaczyna świt dnia 
nowego, dnia niepodległości i swobody. W brzasku tego nowego dnia my, Polki 
Wielkiego Księstwa Litewskiego przerywamy nasze długie milczenie I składamy 
następującą deklarację: i 

W imię przeszłości wspólnej, dawnych dni chwały i bliższych nas dni męki, 
dźwiganych zawsze razem, w zupełnem uznaniu, że wszelkie światło, dobro i po- 
sięp szły do nas zawsze z wielkiej polskiej Ojczyzny, iż za jej działaniem cała 
nasza obszerna, wielojęzyczna kraina skłoniła się ku cywiliacji zachodu, a ustrzegła 
sią demoralizujacych wpływów Moskwy, w poczuciu całkowitej przynależności 
do duchowej istoty Polski — chcemy z nią być złączeni na wieki. 

W imię teraźniejszości, przez wzgląd na naszą fu liczbę, przez najstronniej- 
© szych nawet słatystyków uznanych za poważną, I na nasze słanowcze pierwszeń- 

siwo kuliuralne w tym kraju, rozumiejąc „iż odcięcie od Polski sprowadziłoby fu 
zagładę nie tylko dia żywiołu polskiego lecz i dla innych narodowych odrębności, 
wydając je wszystkie na pastwę moskiewszczyzny, lub germanizmu, uznając, że jak 
Litwa bez Polski tak i Polska bez Litwy byłaby tworem połowicznym, wątłym 
i nie odpowiadającym swemu przeznaczeniu dziejowemu i niezdolnym do peł- 
nego życia; wierząc najmocniej, że jedynie przez połączenie wszystkich ziem 
i ludów dawnej Rzeczypospolitej możemy nawiązać przerwaną nić wspaniałych 
przeznaczeń naszych I być dla šwiala tem, czem byliśmy dawniej: uosobieniem 
idei braterstwa ludów, wreszcie uczuciem I duszą całą rwąc się do jedności z Pol- 
ską, chcemy być z nią złączeni na wieki. Chcemy dzielić z nią losy zarówno złe, 
jak szczęśliwe, wspólnemi siłami kruszyć mury naszego więzienia, wspólnie, jeżeli 
jeszcze czekać wypadnie, trwać, wspólnie wiłać wschód wolności słońca, gdy 
wzejdzie na koniec. Chcemy być z Polską, czy niepodlerłą i szczęśliwą, czy tež 

-uciśnioną i cierpiącą, nierozdzielnie złączeni. Nie pojmujemy dla siebłe innego 
istnienia i odrzucamy wszelką inną, choćby w mania ejo ułudy przybraną 
przyszłość. 

Wy zatem, bracia z Korony, w tym brzasku dnia nowego, co już na niebie 
świta, zapatrzeni weń i idący ku niemu wielkimi krokami, nie zapominajcie o Litwie! 
Nie zubożajcie samych siebie, ograniczając żądania wasze do drobnej stosun- 
kowo dzielnicy. Nie odtrącajcie wielkiej i w ogniu najcięższych prób zaharlowanej 
części narodu. Nie dawajcie się zmylić bałamutnemi stąd wleściami. Nie zważajcie 
na naszą pozorną apaiję I nie pozwólcie na zagładę naszą | na pizekreślenie 
wspólnych naszych, a chlubnych dziejów! 

My, Polki Wielkiego Księstwa Litewskiego, do was, bracia z Korony wycią- 
gamy dłoń I wołamy z głębi znękanych serc: 
na wieki. 

Zw. Patriotek swoją propagandę 
prowadził słowem i piórem. Kolporto 
wano barwną ulotkę Biskupa Bandur 
skiego: litanię polską i wydawnictwa 
legionowe, których dostarczała pocz- 
ta POW. Wydawano także pisemko 
„Unię* przeznaczoną dla . szerokich 
mas wiejskich. Służyła do tego już 
znowu zmontowana drukarnia POW. 
Drukowała ona oprócz „Unii* także 
„Biuletyn Wiłeński*, rozchwytywany 
przez społeczeństwo, spragnione bez- 
stronnych wiadomości. Nastrój wy- 
twarzał się coraz gorętszy. Zasięg 
wpływów POW wzrastał. Wzrastała 
też tęknota do Polski. Śpiewano pow- 
szechnie hymn „Boże coś Polskę* z 
dodatkiem zwrotki ułożonej przez 
Wandę Dobaczewską: 

Za długiej nocy niezgłębione cienie 

za cichą mękę i ofiary krwawe, 

najświętsze nasze spełnić racz marzenie: 

na wieki polącz Wilno i Warszawę. 

  Dom przy uł. Portowej nr. 4 w Wilnie, w którym w mieszkaniu pp. Trzeciaków 
mieściła się tajna drukarnia P, O. W. i mieszkali komendanci: Januszko, Gołę- 

biowski i Olejniczakowski.   

chcemy być z Polską złączeni 

ZWIĄZEK PATRJOTEK. 

LIGA KOBIET", 

Jakkolwiek owocną była praca 
Zw. Patriotek nie mogła objąć wszyst 
kich sfer działalności. Potrzebny był 
jakiś komitet Obywatelski, stojący 
mocno na gruncie Niepodległości i 
konieczności zbrojnej walki o nią. 

Komenda POW szukając dla sie- 
bie mocniejszego oparcia nawiązała 
kontakt z szeregiem działaczy, nale- 
żących do rozmaitych odłamów poli- 
tycznych, ale ożywionych jedną my- 

ślą przewodnią: połączenia z odradza 
'jącą się Polską. Tak powstał Polski 
Niepodległościowy Związek Litwy w 
skrócie „Penzel*, W skład jego wcho 
dzili: Abramowicz Witold, Boguszew 
ski Jan, Chomiński Ludwik, Doba- 
czewski Eugeniusz, Jasińscy Edward 
i Zbigniew, Kalenkiewicz Jan, Jasz- 

czołt Władysław, Malinowski, Nagro 
dzki Zygmunt, Luboiński, Piłsudski 
Jan, Zawadzki Władysław. W tym 
komplecie działał niedługo, niektóre 
osoby wyjechały inne ustąpiły. 

Członkowie PNZL wnieśli do Ko- 
mitetu. Polskiego, reprezentującego ca 
łe społeczeństwo energiczniejsze tem 
po i pochop do šmielszych wystąpień. 

PNZL wydał cały szereg odezw z 
których przytaczam majową charak- 
teryzującą ówczesne nastroje: 

„Przeszło sto lat uczyły nas dzieje 
zawodności cudzych obietnic i tej nie 
złoómnej zasady, że w walce o byt tyl- 
ko na samym sobie polegać można. 
Tylko czyn, hariowny męski czyn — 
Dąbrowskiego, Belwederczyków, czy 
Piłsudskiego zawsze nas wyzwalał. To 
tez czekamy i natężamy dziś słuch: za 
li prędko z pod kolumny Zygmunta 
zabrzmi rozkaz, co grzmiał już raz 
echem Złotego Rogu od krakowskie- 
go gościńca: do broni! Na wezwanie 
Kościuszki, na hasło rzucone zarze- 
wiem przez podchorążych pamiętnej 
Nocy Listopadowej, odpowiadała Lit 
wa zawsze gorącym echem, przystę- 
powała czynem do wspólnej sprawy. 
W 63-im roku znaczyła młodzież 
krwią wschodnie Polski granice. A 

  

  

gdy się los przeciw nam zwracał 
wspólnie z Polską niosła Litwa mękę 
upadku i niewoli. 

Dziś gdyśmy się ostali, gdy wbrew 
wszystkiemu i wszystkim, stanowimy 
tu potężną siłę, jedno nas ożywia pra 
gnienie, które czynem poprzeć chce- 
my: to chęć połączenia się z Polską. 

Bo gdy z jednej strony staje wspo- 
mnienie niewoli i ucisku, widmo szu- 
bienicy i tajg Sybiru, chwilowo tylko 
młodzieńczością rewolucji przesłonio- 
ne. gdy z drugiej — kombur w bieli w 
stal zakutą dłoń wyciąga, zakrwawio- 
nymi palcami, jak szponami po nas 
sięga, jedynie państwo Polskie ma- 
rzenia nasze w życie wciela „i sny 
urzeczywistnia. Jedynie w , ramach 
Związku Państwowego z Polską uchro 
nić może Litwa samodzielność swoją. 

Jak przed półty siącleciem zmusza 
konieczność życia realnego wobec je 
dnakich dążeń, a zaś w obliczu wspól 
nych niebezpieczeństw do Zjednoczeń 
stwa państwowego Polski i Litwy. 

   

Opromienia ją hasło poszanowa- 
nia wzajemnego: wolni z wolnymi, 
równi z równymi, i ia miłość w imię 
której uzasadniano Unię horodelską. 

—. Nie doznać nikomu łaski zbawie- 
nia kogo nie wesprze miłość. — Ona 
to tworzy prawa i włada państwami, 
urządza miasta, wiedzie stany Rzeczy 
pospolitej ku najlepszemu końcowi: 

Gdy zestrzelimy myśl, uczucie, wo 
lę naszą, gdy w męski czyn uderzy 
zrodzona z uczuć skra, zaświła Wol- 

ność nam i wieńcząc naszą sprawę, 
wspólny zjednoczy los i Wilno i War- 
szawę”. 

Tak było przed dwudziestu laty. 

Eug. Dobaczewski. 
BTN 

CO MIESIĄC 

5-CIO ZŁOTOWE OGNIWO › 
w łańduchu zabezpieczeńia przyszłości 
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ECHO 
2-PENTODOWY ODBIORNIK O WYPO- 
SAŻENIU WŁAŚCIWYM DROGIM WIE- 
LOLAMPOWYM APARATOM. ZASIĘG 
IMPONUJĄCY. DOSKONAŁA SELEKTYW- - 
NOŚĆ. UNIWERSALNY PRZEŁĄCZNIK 
NAPIĘĆ. B. OSZCZĘDNE ZUŻYCIE PRĄDU 

ZA GOT. ZŁ. 198 —, 
SPŁATY DO 15 RAT 

    

   PKO... 

Wspomnienie P. 0. W. 
Kowno! 

Zimny, wietrzny dzień, co chwila 

sypie śnieg, ostre krupy, tnie w oczy. 

Szaro. Śmutnol.. (Cichy tłum stoi 

zwarty, ciemno ubrany, milczą, cze- 

kają przed bramą żelazną, która za- 

myka duży, szary gmach, okolony 

murem wysokim i głuchymi ścia- 

nami. 

Czekają przed 

wieńskim! 

Co pewien czas ze zgrzytem odsu- 

wa się mała klapa w bramie, ktoś 

niewidzialny bada tłum i znowu 

zgrzyt zasuwy żelaznej daje znak, że 

obserwacja skończona. 

"To Kowno całe dziś tu się zebrało, 

by oddać ostatnią posługę Koledze, 

przyjacielowi, bratu, synowi, który 

zakończył młodzieńcze życie tu w 

tych szarych murach, bez księdza, bo 

mu odmówili tej ostatniej pociechy, 

lez Matki, którą do ostatniej chwili 

skonu wzywał i której nawet przez 

tę żelazną bramę nie wpuścili, by mo 

gła raz ostatni na sercu syna złożyć 

wiązankę kwiatów i Lo swego 

Janka!... 

Zarząd więzienny nie dał Kole- 

gom więziennym  Peowiakom  wy- 
nieść trumny swego przywódcy, tego, 

te gorącym sercem i porywem mło- 

dzieńczym mierzył siły na zamiary. 

Straż więzienna cicho wyniosła 

z nagle otwartych wrot żelaznych 

tumnę! Niel.. Dwie trumny białe 

proste, w więzieniu zrobione. 

Pierwsza Jana Niekrasza, za nią 

trumna Konstantynowicza. — Do- 

wódcy i adiutanta — szepcą ludzie, 

chwieje się tłum i rzucają się ku 

trumnom młodzi, dzieci jeszcze, ucz- 

niowie polskiej szkoły i biorą z rąk 

obcych, wkładają na swe szczupłe 

ramiona i niosą jak sztandar najdroż 

szy białe trumny Bohaterów, poleg- 

łych za Polskę ukochaną. 

Kilkaset rąk wyciąga się, z ra- 

mion na ramiona przechodzą trum- 

więzieniem ko- 

  

ny, a z tyłu idą dwa karawany zasy- 

pane wieńcami i kwieciem. 

Chwieją się chorągwie, rozmod- 

lone głosy zawodzą pieśń polską ża: 

tebną i idzie cichy ksiądz w czarnej 

kapie. Żadnych mów, żadnych hono- 

rów wojskowych tym Bohaterom dać 

nie można. Jedynie „Anioł Pański'* 

śpiewany po polsku donośnym echem 

rczległ się po cmentarzu kowieńskim 

I budził tych współkolegów Peowia- 

ków, którzy wcześniej już odeszli, też 
zmieceni tyfusem plamistym, który 

przez rok kosił nielitościwie naszych 

więźniów politycznych. 

Z Peowiaków kowieńskich zmarł 
pierwszy Tadeusz Dębiński, gdyž do“ 

celi, gdzie było 8-miu więźniów na, 

szych przywieziono dziewiątego z 

Mariampola, zarażonego tyfusem już 

nieprzytomnego, też kolegę Peowiaka 
Wszyscy przechorowali prawie 

bez wyjątku, a kilkanaście grobów 

na cmentarzu kowieńskim powięk- 

szyło liczbę tych co AŻ: za Oj- 

czyznę. i 

Są dobrzy ludzie, co dziś jeszcze 

w Zaduszki i dla naszych kolegów 

Peowiaków niosą w ukryciu świeczki 

i kwiaty, pilnują by krzyże nie były 

wyrywane, a napisy na nich nie zes- 

krobywane, by zniszczyć zupełnie pa- 

mięć, że i na Litwie Kowieńskiej gi. 

pęli ludzie dła Polski Niepodległej! 

Żal mi, że nie mogę dołączyć żad- 
rego zdjęcia z tego pamięlnego dnia, 

było ich dużo, lecz ludzie nieznani (z 

policji tajnej litewskiej) rzucili się 

na fotografujących, pobito klisze i 

nawet dużo aparatów zostało porwa- 

nych bezpowrotnie. Co znaczy apa- 

rat fotograficzny wobec tych strat 

kióreśmy milcząco ponieśli w Ko- 

wieńszczyźnie!... 

Bo milczeć umiemy!!! 

Ani strat ani łez nikt nam nie pow 

rćci! 

Teresa Zanowa (Mszaryna)
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Początki mińskiego P.0.W. 
/ Sezon zimowy 1913/1914 roku był 
okresem wzmożonej pracy wszystkich 
organizacyj młodzieżowych w Mińsku 
Litewskim. Nie tylko rozwijały się li- 
czebnie organizacje inteligenckie, ale 
przybierały na siłe t. zw. „podsekcje 
ludowe, gromadzące polską młodzież 
robotniczą i drobnomieszczańską, a 
prowadzone do r. 1913 przez K. Wa- 
silewskiego. 

W lilipuciej suterynie p. Stefa- 
nowskiej (matki ś. p. Żywego) gro- 
madzła się młodzież  podsekcyjna 
(część ocalała, to dziś już urzędnicy 

i oficerowie R. P.) na lekcje historii, 
na śpiewy patriotyczne, pogadanki. 
Ferbatki bardziej niebezpieczne, bo 
grupujące szersze koła młodzieży, od 
bywały się w domu p. pułkownika 
Cholewy, którego synowie należeli do 
grona przywódców mińskiego Soko- 
ła. Na tych herbatkach werbowano 
kandydałów do podsekcyj. 

Praca samokształeeniowa młodzie- 
ży inteligenckiej, zgrupowanej w Brat 
niej Pomocy, Związku Narodowym i 
Odrodzeniu, organizacyjno-agitacyjna 
lajna Petu i Zelu, szersza praca So- 
koła a od roku 1913 harcerska dr. 
Czarnockiego, tworzyły liczne Śśrodo- 
wiska młodzieży, liczące paręset osób, 
zasilające rokrocznie kilkudziesięciu 
absolwenłami  stowarzyszenis  mło- 
dzieży ak. w Krakowie, Dubla- 
nach, Kijowie, Moskwie i Petersburgu. 

W to życie bogate, ruchliwe i obie 
eujące uderzył nagle piorun wojny. 
W jednej chwili napozór wszystko 
znikło. Ludzie zmobilizowani, lokale 
zajęte. Olbrzymie transporty wojenne 

° % Rosji, która przedtem była raczej 
symboliczna niż obecna. 

Jednocześnie ukazała się jednak 
inna fala, działająca ożywczo na spa- 
raliżowane ośrodki dawnego życia. W 
Mińsku osiadała liczna inteligencja pol 
ska z Kongresówki, poczynają się two- 
rzyć szkoły, czasopisma, periodyki, 
odradza się ruch umysłowy. 

Wstęp ten jest konieczny, ażeby 
zrozumieć w jakim stopniu działal- 
ność POW trafiła na grunt przygoto- 
wany. Pobudki do organizowania jej 
wychodziły z Wilna, które jak w wie- 
lu innych dziedzinach było dła Miń- 
szezyzny stolicą. 

Niewątpliwie największe zasługi 
dła rozwoju Polskiej Organizacji Woj 
skowej na terenach Mińszczyzny po- 
łożyli dwaj ludzie już nie żyjący: ś. p. 
Januszko (pseudonim p. Mieczysław) 
wilnianin i š. p. Małensz Stefanowski 
mińczuk. P. „Mieczysław* był orga- 
nizatorem zaczątkowego życia POW. 
W roku 1915 w przededniu wielkiej 
klęski Rosjan w majątkach 6. p. Jėze- 
fa Chmielińskiego i Ś. p. Bolesława Mi 
1eckiego, powstaje pierwszy kurs woj 
skowy, dwukrotnie nakrywany przez 
czujną już policję rosyjską: na miej- 
seu i na dworcu w Borysowie. Od po- 
licjantów instruktor kursu Bohdan 
Domański wykręcił się dość łatwem po 
wiedzonkiem „gotowimsia w szkoła 
praporszczyków*. W Borysowie było 
już gorzej, ale też jakoś się upiekło. 

Ś. p. Januszko i Domański doje- 
chali szczęśliwie do Wilna latem 1915 
roku. Zgodnie z poleceniem mieliśmy 
ocszekiwać na nich w Mińsku. 

'Tymezasem pomiędzy Wilnem i Miń 
skiem wyrosła bariera rosy jsko-niemie 
ekiego frontu. Praca POW pozbawio- 
na przywódców wegetuje aż do roku 
1917. Ludzie, którzy w r. 1914 znikli 

    
śliwowica 

Wszystkie wódki i likiery 
ZAMKOWE 

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

ZAKŁADÓW ZAMKOWYCH, 

    
    

  

w odmętach wojny zaczynają się wy- 
łaniać ponownie. Powstają Związki 
Wojskowych Polaków, później Pierw 
szy Korpus, rozrasta się Harcerstwo, 
szkoły i prasa. W miarę rozpadani:. się 
frontu rosyjskiego, zerwane więzy or 
ganizacyjne, zaczynają się nawiązy- 
wać ponownie z POW. 

Zjawia się w Wilnie Rajmund Ka- 
walec, a później Bohdan Podoski. 
Gromadzenie broni, organizowanie 
młodzieży, udział w walkach z bołsze- 
wikami — oto treść tego okresu. 

Tymczasem historia przygotowu- 
je nową niespodziankę. W lutym Mo- 
siewiez, Ignacy Matuszewski, Witold 
Wańkowicz i grono innych szaleńców, 
zdobywsją stutysięczne miasto z kiiku 
nasto-tysięczną załogą. Po czym cho- 
dzą Niemcy i dzieje toczą się wyżło- 
bioną przez wieki koleją. Z początku 
komplementy, potem ultimatum. 

Bobrujsk pustoszeje, Dowborczy- 
cy odjeżdżają na Zachód. Drogi człon 
ków Polskiej Organizacji Wojsko- 
wej, działającej na terenach Mińszczy 
zny rozchodzą się. Część wyjeżdża do 
Kijowa, część przekrada się na Mur- 
man, część prowadzi dałej pracę w 
Mińsku. 

W Korpusie Dowbora służyło wie- 
lu poznańczyków i małopolan. Po roz 
wiązaniu pierwszego Korpusu sytua- 
cja ich stała się podwójnie tragiczna. 
Nieznajomość języka rosyjskiego na- 
rażała obywateli niemieckich, czy 
austriackich, na znacznie większe nie 
bezpieczeństwa, niż nas. Nie mogli 
wskazać władzom niemieckim udzie- 
lającym przepustek, swoieh „miejsc 
stałego zamieszkania * bez obawy na- 
rażenia się na sąd polowy. Pracy na 
terenach  spustoszonej  Mińszczyzny 
oczywiście nie było. 

Wobec tego Bobrujskie POW, na 
czele którego w okresie likwidacyj- 
nym stał major Lechnieki, postano- 
wiło część zgłaszających się, umieścić 
we dworach i zaściankach Mińszczy- 
zny. I tym razem patriotyzm ludności 
polskiej w Mińszczyźnie nie zawiódł. 
Rodacy z dalekiego zachodu przetrwa 
li jakoś, najbardziej krytyczny okres 
od rozbrojenia formacyj polskich aż 
do rozbrojenia okupantów. 

    

Praca PÓW oczywiście wchodzi w 
podziemia głębsze. Staje się jednak 
znacznie intensywniejszą. - Rozszerza 
się na zaścianki, ogarnia małe mia- 
steczka, korzysła z usłag dowborczy- 
ków, miejscowych i przechowywa- 
nych. 

Nowy akt historycznego dramatu 
Niemcy opuszczają Mińsk. Rozpoczy- 
na się najbardziej krwawy okres wałk 
POW, walk konspiracyjnych pod 
jarzmem bolszewickim Epoka Ma- 
teusza Stefanowskiego. 

* * * 

Bylo by rzeczą niesprawiedliwa za- 
pomnieć przy kreśleniu dziejów, po- 
czątkowego okresu akcji peowiackiej 
w Mińszczyźnie na prowincji. 

Miasta i miasteczka prowincjonał- 
ne Homel, Bobrujsk, Mohylow, Ihu- 
meń, ze swoim energicznym komen- 
dantem F. Witkowskim, Berezyna 
(pp. Misjon, Szachno, ksiądz Tuz), 
Nieśwież, Słuck mniej mi znane i ca- 
ły szereg innych miasteczek, zaścian- 
ków, mieścin, dziś nieraz startych z 
powierzchni ziemi, brały wydatny 
udział w tym ruchu, który stał się 
dla Dywizji  Litewsko-Białoruskiej 
tem, czem źródła Wisełki dła Wisły. 

* * ® 

Dziś kiedy po tylu latach przycho- 
dzą fale wspomnień, kiedy  istnie- 
je perspektywa historyczna lat 20 i 
więcej dla tych zdarzeń widać już 
jasno główny trzon historyczny epo- 
ki: powszechność udziału ludności 
polskiej w akcji irrydenty. Na setki 
członków czynnych POW, tysiące 
osób pełniło przelotne służby pomoc- 
nicze. Nieraz jeden człowiek w prze- 
ciągu miesiąca narażał dziesiątek ro- 

NS ARRZOWOWE PY 

Nowęści wydawnicze 
„Piłsudski a Wilno“ 

Z okazji zjazdu POW ukazała się ksią- 

żeczka p. t. „Piłsudski a Wilno”, zawie- 

rająca, co mówił Marsz. Piłsudski o Wil- 

nie, gdzie mieszkał, kiedy fu przebywał, 

nadło znakomiły artykuł pióra min. liwiat- 

kowskiego o głównym rysie charakteru 

Marszałka, wyjąłek z mającej się ukazać 

powieści Zawiszanki: Poranek wielkiego 

dnia, oraz opis jedynej swego rodzaju 

ikonografii Marszałka. 

Ta treść, jako łeż miła szała graficzna, 

mogą słanowić sympałyczną pamiątkę z 

Wilna, tym bardziej, że cena 80 gr. b. 

przystępna. :   

dzin na smutne, często straszne kon- 
sekwencje na wypadek swego areszto- 
wania. 

Jacyś nieznajomi przechowywali 
broń, przewoziłi ludzi, karmili ich, 
doręczali korespondencję, nieraz nie 
zdając sobie sprawy ze służby histo- 
rycznej, którą pełnili. Dziesiątki or- 
ganizacyj pomocniczych, pełniło rolę 
strumyczków, które później zlały się 
w jednej. wielkiej akcji wyzwolenia. 
Nigdy może wezwanie  Wieszcza 
„czyń każdy w swem kółku” nie zre- 
alizowało się słuszniej i pełniej w sto- 
sunku do wszystkich klas i stanów. 
Młodzież szłachecka, zaściankowa, rze 

mieślnicza, włościańska i drobno- 
mieszczańska stanęła po stronie za- 
chodniej w tym wielkim katakliźmie 
historii, który podzieliła naszą ziemię 
rodzinną na Wschód i Zachód. 

Istotą tego podziału możnaby na- 
zwać przynależność do Polskiej Wia- 
ry. Komisarze bolszewicey nieraz mó- 
wili lepiej po polsku od swoich ofiar. 
Zjazd Peowiacki w Wilnie powinien 
się stać tej Wiary manifestacją po- 
nowną. Tak jak w tych latach od 
Mińska, aż do koszar Błękitnej Armii. 
Od Wilna, aż do Kurytyby, Charbi- 
na, czy Kanady. 

Kazimierz Leczycki, 

  

  

    

        

   

            

     

    
   

    

   

  

PIERZE BIELIZNĘ „I ZNE „NA WskROS“ T 
+ WYRÓB. SCHICHT. 

Bo na szkle brud osiada tylko 

na jego gładkiej powierzchni, 

podczas gdy w tkaninę wnika 

głęboko, wskutek jej przepu* 

szczalności Dlatego bieliznę 

należy prać „na wskroś”. 

Używajcie do prania Radionuł 

Przy powolnym gotowaniu bie- 

lizny w Radionie wytwarzają się 

miliony drobnych pęcherzyków 

tlenv, które „na wskroś” przeni* 

kają tkaninę, usuwając zniej 
dzięki temu wszelki brud. 

   LEVER S.A 
  

NA WIDOWNI 
CZY WITOS DOGADA SIĘ 

Z PADEREWSKIM? 
W końcu listopada w Morges ma się 0d- 

być u Paderewskiego wielka narada szeregu 

wybitnych polityków opozycji z kraju przy 

udziałe Witosa. 

SŁAWEK KONFERUJE. 
W związku ze zbliżającą się sesją Sejmu 

płk. Sławek prowadzi ożywione rozmowy ze 

swymi przyjaciółmi politycznymi. W. sie- 

rach politycznych obiegają pogłoski, że b. 

wódz B. B. W. R-u szykuje jakieś niespo- 

dzłanki, którymi Sejm będzie zaskoczony. 

PŁK. SŁAWEK BYŁ NIEOBECNY 
GDY DO WILLI WRZUCONO 

"BOMBĘ. 
Nieznany dotychczas sprawca rzucił do 

domu będącego własnością płk. Walerego 

Sławka, bombę dość prymitywnej konstruk- 
eji: Byla to blaszanka na mleko, wypełniona 

materiałem wybuchowym. Pocisk wybił szy- 

be i wpadł do pokoju, ałe nie eksplodował, 
tak, że oprócz powałania mebli, żadnych 

szkód nie wyrządził. Mieszkańcy domku nie 

zauważyli samego faktu wrzucenia bomby, 

gdyż — jak powiedziaro — działo się to w 

nocy, wybuch nie nastąpił, " pocisk rzueo- 

nc do pokoju tylnego oddzielonego od sy- 

pialni mieszkańców dworku. Dopiero następ- 

nego przedpołudnia przy sprzątaniu zauwa- 

żono, iż na podłodze leży pocisk, który w ra- 
zie wybuchu mógłby spowodować znaczne 

szkody. 
„Dziennik Poznański* donosi: 

„Pik. Walery Sławek bawił ostatni raz 
w Racławicach przed kilkoma tygodniami 

I nie spodziewano się jego przybycia ani w 
krytycznym czasie, ani w najbliższych 

dniach*, 

DR. STAHL 
W „GAZECIE POLSKIEJ. 

We Lwowie krążą pogłeski, jakoby dr. 
Zdzisław Stahl w najbliższych dniach miał 

na stałe opuścić Lwów i redakcję „Dzienni- 

ka Polskiego", przenosząe się do Warszawy, 

gdzie ma współpracować w „Gazecie Pol- 

skiej” 

PROF. BARTEL CHCIAŁ PRZYSTĄ- 

PIĆ DO STRONNICTWA PRACY? 
Prof. Bartel jest w tej chwiłi znów przed- 

miotem zainteresowania kół politycznych. 

Niewątpliwie wpłynęło na to jego wystąpie- 

nie w charakterze świadka w procesie Sta- 

rzyński eontra Studnicki.  Załateresowanie 

to przejawia się w różnych pogłoskach na 

jego temat. 

M. in. lwowskie „Słowe Narodowe* no- 

tuje pogłoskę, jakoby p. Bartel ubiegał się 

© przyjęcie go do Stronnictwa Pracy, a na- 

wet powołania go do władz partyjnych. Mó- 

wią jednak, że akees ten spotkał się z... 0d- 

mową. 

NADZWYCZAJNE OBRADY 

KUPIECTWA ŻYDOWSKIEGO. 

W związku z uchwałami kongresu ku- 

piectwa chrześcijańskiego w Warszawie od- 

będzie się w tych dniaeh nadzwyczajne po- | 

siedzenie rady naczelnej kupiectwa žydow- 

skiego, 

SĄD APELACYJNY ZATWIERDZIŁ 

SEKWESTR W .„DZEENNIEU PO- 

RANNYM*. - 
Sąd apelacyjny rozstrzygnął na posie- 

dzeniu niejawnym skargę wniesioną przez 

penomocników „Dziennika Porannego" i 

wyd. „Oświata* przeciwko decyzji o ustano- 

wieniu sekwestru. 

Sąd skarge oddalił utrzymując sekwestr   

w mocy. Akta sprawy przekazane zostały 

natychmiast sądowi okręgowemu, aby nie 

powodować zwłoki w rozstrzygnięciu sprawy 

upadłości „Dziennika Porannego". 

LEGON MŁODYCH 
A CZWÓRPOROZUMIENIE. 

Legion Młodych zabrał ostatnio głos w 
sprawie czwórporozumienia młodzieżowego 

(Siew, Z. H. P., O. M. P., Zw. Strzel.), Bro- 

niąc słuszności tego porozumienia Legion 

Młodych podkreśła, że „cezwórporozumienie* 
miało na celu wytknięcie dróg wychowaw- 

czych młodzieży, a w każdym razie nie jest 

1 nie było akcesem do O. Z. N. Tak więc Le- 

gion Młodych popierając „czwórporozumie- 

nie* sam do niego nie przystąpił. - 

W ciągu ostatnich tygodni odbyto szereg 

odpraw okręgowych Legionu Młodych w kil- 

kunastu większych miastach. Poza tym de- 

legaci Komendy Głównej Legionu Młodych 

przeprowadzili inspekcje w szeregu okrę- 

gach, jak np. w Gdyni, Poznaniu, Krako- 

wie, Łucku, Kielcach, Częstcchowie i Łodzi. 

'W Małopolsce założył ostatnio L. M. szereg 
nowych placówek m. in. w Tarnowie, N. Są- 

czu | Zakopanem. Takiej ruchliwości orga- 

nizacyjnej Legionu Młodych dawno już nie 

notowano. 

ŻYCIE OBOZU WIELKIEJ POLSKI. 

Na terenach szkół uniwersyteckich roz- 

winął w b. roku szkolnym żywą akcję orga- 

nizacyjną Obóz Wiełkiej Polski. Organizacja 

ta jest, jak wiadomo, młodzieżowym edpo- 

wiednikiem Stronnictwa Narodowego. Wpły- 

wy jej wśród młodzieży raczej zanikały na 

rzecz wszelkieh odmian O. N. R-n. Obecnie 

0. W. P. przechodzi do organizacyjnej ofen- 

zywy. W kołach tej młodzieży mówi się, iż 

w styczniu O. W. P. zorganizuje masowy 

zjazd swych członków do Warszawy. Ma to 

być maniiestacja, mówiąca o sile liczebnej 

tej organizacji. 

JESZCZE JEDNA AKCJA POLITY- 
CZNA. 

W kołach politycznych rozeszła się po- 

głoska, że w najbliższych dniach zawiąże 

się na terenie województwa krakowskiego 

komitet byłych wojskowych, który będzie 

współpracował z Lewieą Patriotyczną i Klu- 

bem Demokratycznym. Komitet będzie miał 
na celu zespołenie elementów demokratycz- 
nych. 

" POSIEDZENIE N. K. W. 
STRONNICTWA LUDOWEGO. 
Pod koniec lstopada br. ma się odbyć 

posiedzenie N. K. W. Stronnictwa Lndowe- 

go, na którym mają zapaść ważne uchwały 

w sprawie polityki wewnętrznej i zagrani- 

cznej oraz taktyki Stronnictwa Ludowego. 

STR. LUDOWE W BIAŁOSTOCKIM, 
NOWOGRÓDZKIM I POLESKIM. 

W ostatnim okresie Stronnieiwo Ludo- 

EEA 

  

we prowadzi ożywioną działalność organiza- 

cyjną na terenie województw wschodnich, 
a mianowicie: woj. białostockiego, nowo-, 

gródzkiego i poleskiego. Odbywa się cały 
szereg zjazdów i kursów społeczno-politycz- 

nych. zo : ; е 

WSPÓŁPRACA SOCJALISTÓW. 
Z LUDOWCAMI W ŁODZI. 

Na terenie woj. łódzkiego, ludowcy współ 

pracują w pracy terenowej z socjalistami, 

szczególnie na odcinku pracy młodzieżowo-, 

oświatowej. W najbliższych tygodniach zor-, 

ganizowany ma być w Łodzi kurs bibliote-- 

karsko-oświatowy, w którym wezmą udział; 

młodzi działacze ludowi i robotnicy z pod 

znaku T. U. R-a. Jak wiadomo prezesem wo-; 

jęewódzkim Stronnietwa Lucowego w. Łodzi 

został niedawno wybrany, zwolennik tej 

współpracy, jeden z przywódców „Wiei“ — 

Józet Balcerak. śmu 

ZJEDNOCZENIE POLSKICH ZW. 

ZAWODOWYCH W ŁODZI. : 

W gruūniu br. odbędą się W Lodzi cztery, 

zjazdy Zjednoczenia Polskich Związków Za-| 

wodowych. Na zjazdach tych wygłaszane ma, 

ją być odczyty dyskusyjne posłów robotni-. 

czych należących do O. Z. N. Wśród prele-, 

gentów widnieją nazwiska posłów: Wojtek 

Malinowski, J. Hoppe, Gardecki, 'Tomaszkie+ 

wiez i inni. Ё $ 

POSIEDZENIE ZARZĄDU 

„PRACY POLSKIEJ". bi 

28 listopada rb., w Warszawie przy ul. 

Złotej, odbędzie się posiedzenie Zarządu „Pra 

ey Połskiej*, będącej sekcją robotniczą Str. 

Narodowego. Na posiedzeniu przewidziane 

są referaty prezesa Stronnietwa Narodowego, 

adwokata Kazimierza Kowalskiego i sekre- 

tarza generalnego „Pracy Polskiej" — Jó- 7 

zeta Bąkowskiego. 5 

OGÓLNY ZJAZD ZWIĄZKU | 

PODOFICERÓW REZERWY. 

W styczniu odbędzie się ogólny zjazd 

Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczypospo- 

litej Polskiej, którego prezesem jest p. An- 

toni Jakubowski, Na zjeździe ms być poru- 

szona sprawa zgłoszenia akcesu do 0. Z. N. 

CZY POWSTANIE ZWIĄZEK 
LITERATÓW LUDOWYCH. 

Podjęta przez Zrzeszenie Inteligeneji Lu- 

dowcį iniejatywa skupienia w jednej organ!- 

zacji literatów ludowych przybiera realne 

formy, Z terenu napływają do Zrzeszenia li- 

ezne listy w tej sprawie. Rozpatrywana jest 

obecnie sprawa, czy organizacja literatów * 

pisarzy ludowych ma być samodzielną jed- 

nostką, czy też będzie sekcją przy Zrzesze- 

niu Inteligencji Ludowej. Do akcji tej przy- 

stępują pisarze ladowi bez wzgłędu na przy 

należność polityczną. 

  

W sprawie sienieżyckiej 
W dniach 13 maja i 17 czerwca |] natomiast zarzucała tejże administra-, 

rb. zamieściliśmy dwie wzmianki. 
Pierwsza z nich zawierała m. in. list 
mieszkańców w jednej ze wsi w oko- 
licach maj. Sienieżycie, p. nowogr. 
z zarzułem oszustwa pod adresem 
administracji leśnej tego majątku w 
osobie p. Pawła Grabowskiego, pole- 
gającego rzekomo na wyplacaniu 
mniejszych zarobków od umówio- 
nych przy oczyszczaniu lasu. Druga 

cji, że zamiast usuwania katastrofal- 

nych skutków sadzi z roku 1935/36 w/ 
postaci gnijących materiałów, wycię- 
ła w lasach sienieżyckich 20 ha naj-' 
lepszego drzewostanu. 

Po zbadaniu tych zarzutów na 
miejscu i po zapoznaniu się z odpo- 
wiednimi dokumentami stwierdzamy; 
że zarzuty te były niesłuszne, a wy: 
nikły z błędnych informacyj. = 

Ac i NE Ta 
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(Telejonem od naszego korespondenta z Warszawy) 

Premier konferuje z marsz. Senatu i Sejmu 
Prezes Rady Ministrów gen. Felicjan Sławoj Składkowski odwiedził 

w dniu dzisiejszym marszałka Senatu Aleksandra Prystora i marszałka 
Sejmu Stanisława Cara. Przedmiotem rozmów p. premiera z marszałkami 
Izb były sprawy związane ze zbliżającą się sesją budżetową izb ustawo- 
dawezych. 

Prof. Cezary Berezowski rzeczoznawcą 
ustawodawczym 

Dowiadujemy się, że prof. prawa międzynarodowego Uniwersytetu Józefa Pił 

sudskiego dr. Cezary Berezowski ma przyjąć w biurze Senatu poczynając od najbliższej 

sesji budżetowej stanowisko rzeczoznawcy do spraw legisiacyjnych. Zadaniem rzeczo- 

znawcy będzie współpraca z senatorami w zakresie spraw ustawodawczych na terenie 

Senatu. 

Państwowa Rada Oświecenia Publ. 
w dniu 24 bm. będzie rozpatrywała sprawę Z.N.P. 
Minister W. R. i O. P. Šwietoslawski zwołał na dzień 24 b. m. Państwową Radę 

Oświecenia Publicznego z następującym porządkiem dziennym: 1) Zagajenie ministra; 

2) referaty informacyjne dyrektorów departamentów; 3) dyskusje i wolne. wnioski, Jak 

, się dowiadujemy, na posiedzeniu ma być poruszona również sprawa Związku Nauezy- 

cielstwa Polskiego. 

Adw. Szumański pociągnięty został 
do odpowiedzialności 

za zniesławienie min. Grabowskiego 
Prokurator Sądu Okręgowego w Warszawie wniósł do Sądu Grodzkiego akt oskar- 

żenia przeciwko adwokatowi Wacławowi Szumańskiemu. Powodem oskarżenia jest list 

wystosowan; przez adwokata Szumańskiego do ministra sprawiedliwości Grabowskiego 

i rozesłany równocześnie do szeregu osób. Akl oskarżenia zarzuca adwokatowi Szumań: 

skiemu zniewagę sądu, zniewagę ministra sprawiedliwości i zniewagę dyrektora depar- 

tamentu karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości, oraz zniewagę wiceprokuratora Sądu 

Okręgowego w Warszawie do spraw politycznych. 

Rozprawa sądowa odbyć się ma w najbliższym czasie w 12 oddziale Sądu Grodz- 

kiego w Warszawie. Oskarżenie popierać będzie wiceprokurator Żeleński. K 

EET 

Kiedy powstała P.0. W.? 
Wiemy, że POW była odpowiedni- 

  

ale zachodzą między nimi sprzeczności. 

  

%iem Legionów na tyłach nieprzyjaciela, 
„ wiemy, że powsłała ona analogicznie jak 

Legiony, ze zlania się Związku Strzelec- 
kiego i Pol. Drużyn Strzeleckich oraz Zw. 
Walki Czynnej, ale ustalenia ścisłej daty 
faktu powstania właściwej POW dokonać 
się dotychczas nie udało tak precyzyjnie, 
jak np. dały powstania Legionów — 

(6.VIII). 
Dużo jest relacyj o początkach POW, 

  

NAJWIĘCEJ ŚWIATŁA 
DA NOWA ŻARÓWKA 

     
OM 

TUNGSRAM 
KRYPTON 

-ŻARÓWKA, UAKIEJ 
JESZCZE NIE BYŁO 

ZE CCA 
MIGRENO. 

BÓLE GŁOWY ; ZEBÓW 

  
  

CAFE-DANCING „PRATER“ 
W niedzielę dn. 21 b. m. inauguracyjny FAWE © CLOCK. 

  

Dość wymienić tylko prace | relacje Ba- 
gińskiego, Krok-Paszkowskiego, Kiedrzyń 
skiej, Tomaszewskiego,  Zygmunlowicza, 
wspomnienia A. Piłsudskiej, Rychterów- 
ny, Pełczyńskiej, Dąbrowskiej, Kwialkow- 
skiej, Wasiutyńskiej, Jędrzejewicza i in. 

Trzeba przede wszystkim zgodzić się 
na to, czy uznać za daię początku POW, 
rzucenie myśli zlania się organizacyj strze 

leckich przedwojennych, tajnych W za- 
borze rosyjskim w jedną całość innymi 
słowy projekt, czy też fakt połączenia i po 
wstania wspólnej komendy i przybycie 
do Warszawy Komendanta POW, desyg- 
nowanego przez Marsz. Piłsudskiego — 
Tadeusza Żulińskiego? 

Jeżeli przyjmiemy za datę powstania 
POW projekt — (a rzucił go A. Koc) do 
rywcze połączenie na razie PDS i ZWC 
to POW powsłała w 2. tygodniu sierpnia 
1914, około 10.VIII.1914. A załem może to 
być tylko data przypuszczalna, gdyż pro- 
łokółu z tego wspólnego zebrania nie 
ma ani w Archiwum Historycznym POW, 
ani | Brygady, | prawdopodobnie 
nikt go nie spisał. 

Jeżeli zaś uważać będziemy za datę 
początku POW — fakt przybycia repre- 
zenłanta Marsz, Piłsudskiego, który uznał 
projekt nazwy proponowanej przez A. Ko 
ca — Polska Organizacja Wojskowa — 
za oficjalną i objął nad nią komendę z 
rozkazu Marszałka — to za datę powsta- 
nia oficjalnego POW należy uznać datę 
22 października 1914 roku, t, j. dzień 
przybycia T. Żulińskiego do Warszawy. 

Data ta, jak wspomniałem już, była 
sprzeczną w różnych pracach i relacjach. 

Ustaleniem tej daty zajmuje się w ostał 
nim zeszycie czasopisma: „Niepodle- 
głość” (T. XVI, zesz. 3 (44) list-—grudz. 
1937 r.) Wład. Brzozowski i zdaniem 
moim sprawę dosłałecznie rozwiązał, tra- 
tiwszy na niezbity dokumeni, jaką jest 
dedykacja napisana ręką T. Żulińskiego 
na fotografii, ofiarowanej Marii Kwiat- 
kowskiej-Stefanowskiej „na pamiątkę w 
dniu przybycia do Warszawy”. 

Przypuszczać należy, że jest to klamra 
do dyskusji na łemat początku POW. 

K. Woj. 
  

  

TRUKANA | ITROLŃATOWIA 
„ZNICZ“ 

WILNO, BISKUPIA 4, TEL. 3-40 

Wykonuje wszelkiego rodzaju 

roboty w zakresie drukarstwa 

PUNKTUALNIE — (ANIO0 — SOLIDNIE 

  

„KURJER WILEŃSKI" 24.XH 1937 r. 

Wczoraj odbyło się posiedzenie Sekcji 
Ekonomicznej Izby Rolniczej pod prze- 
wodniciwem prof. Witolda Staniewicza, 
na którym przedstawiciele miejscowago 
samorządu gospodarczego poinformowali 

Wczoraj z okazji obecności w Wiinie 

przedstawicieli Sp. Akc. „Chłodnia w 

Gdyni" odbyło się zebranie Rady Gospo 

Ostainio został dymisjonowany dyrektor 

Centralnego Towarzystwa Organizacyj I 

Kółek Rolniczych p. Wojłusiak. Jak się 

dowiadujemy dymisja ta powstaje w ścis- 

łym związku z wystąpieniem dyr. Wojtu- 

slaka przeciwko prezesowi Centralnego 

Tow. O. I K. R. p. sen. Władysławowi 

WEN A 

MATERIAŁY 

Posiedzenie Komisji Ekonomicznej 
izby Rolniczej 

poświęcone sprawie chłodni. w -Wiłsie 

Wczoralsze zebranie Rady G2ep: 
Akc. „Chłodnia w Gdyni” w. 

  

Sen. Malsxi contra p. Woljtusiek | 
Polityka rozsadza CTO I KR i 

  

DYKTY 
PRODUKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH 

  
Pa Z = 

władze Spółki Akc. „Chłodnia w Gdyni” 
o postulałach życia gospodarczego na- 
szych ziem. Jak wiadomo bowiem Sp. 
Akc. „Chłodnia w Gdyni" przystępuje do 
budowy chłodni w Wilnie. 

h al sp. 

darczej tej instytucji, na klėrym omawia- 
no sprawę zdecydowanej już budowy 
chłodni w Wilnie. 

a        

Ekspert japoński bada bomby chińskie 
znalezione w zdobytych magazynach 

w Szanghaju. 

Malskiemu z zarzutami, że wyzyskuje on 
swe stanowisko dla celów politycznych 
nie nie mających wspólnego z celem or- 
ganizacji. Odpowiedzią na te zarzuty bye: 
ło zwolnienie. Jest jak z tego widać naj- 
skuteczniejszy argument, jakim p. Malski 
rozporządza na swą obronę. 

BUDOWLANE 
I STOLARSKIE 

  

  e. LBP     

  

Dziš, niedziela 
w restauracji 

  

Baron Okura u Mussoliniego 
RZYM, (Pat). Mussolini przyjął 

szefa misji japońskiej barona Ok'wa, 

który przedstawiony mu został przez 

ministra spraw zagranicznych Ciano. 

Baron Okura wręczył Mussolinic'nu 

list z wyrazami sympatii od premie- 

ra japońskiego oraz ofiarował szefo-   wi rządu włoskiego starożytną zbroję. 

  

Niemiecka 3 
  

Początek o godz. 5.30 wiecz. 
Orkiestra pod kierownictwem Michała Szabsaja. Konsumcja zł. 1.20. Polecamy doskonałe śniadania wiedeńskie 

z 3-ch dań zł. 1,20. Dziś o godz. 12—2 poranek muzyczny pod kier. Michała Szabsaja. 

gwarantują wysoki gatunek 

istandaryzowane wymiary. 

: SPRZEDAŻ 

: w Polska Agencja Drzewna 
„PAGED Sp. z 0. o. 

CENTRALA: GDYNIA, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 44. TEL. 19-16. 

Agentura w Białymstoku, ul. Pierackiego 45, te!. 5.54.80 

  

  

„ZACISZE” ie осиск 
z udziałem całego zespołu artystycznego 

    

  

  

Angielski minister komunikacji Burgin, ia- 
ko kierowca aułobusu przy otwarciu na- 

wej linii autobusowej.       

    

NAJTAŃSZY PISMO DLA 

TYGODNIK W POLSCE MIESZKAŃCÓW WSI 

GAZETA TYGODRIOWA 

GŁÓS ZIEMI 
Wychodzi w każdą niedzielę. Daje popularny przegląd wiadomości 

politycznych, społecznych i gospodarczych z całego tygodnia oraz 
artykuły fachowo»ralnicze. 

Prenumerata roczna 2 zł. Cena egzemplarza 5 gr. 

Redakcja i Administracja: Wilno, Bisk. Bandurskiego 4, tel. 3-40 

       

      
      

             



„KURIER WILENSKI“ 24.XI 1937 į, 

Sylwetki komendantów i kolegów 
Oczy powstańców z obrazu Grot- 

gera czy też z ówczesnych fotografij, 
mają jakiś przenikliwy, głęboki udu- 
chowiony wyraz, który pozwała ich 
zawsze odróżnić od zwykłych zjada- 
czy chleba. 

Ludzie, których pochłonęła całko 
wicie, bez reszty wielka idea, mają 
jakąś dziwną władzę nad swym oto 
czeniem — mają jakiś dziwny urok. 
Ludzie ci stają się odrazu wiełkim au- 
torytetem, są uwielbiani, każdy ich 
rozkaz jest wykonywany z niezwykłą 
gorliwością. 

Mam wrażenie, że tacy przywódcy 
duchowi częściej się pojawiają w 
przełomowych chwilach historii, w o 
kresie walk wyzwoleńczych, w okre 
sie ucisku, niepewności jutra — wite- 
dy są dwa konieczne warunki do pod 
niesienia lotu myśli i woli społeczeń- 
stwa: — powszechna tęsknota mas do 
zmiany ciężkiej rzeczywistości na le- 
psze ośmiela i wzmacnia przywódców 
i odwrotnie — każdy gest, każde sło 
wo przywódcy pada na podatny grunt 
w masach. Krótko mówiąc do sku- 
tecznego, masowegc wysiłku trzeba 
ażeby środki do osiągnięcia celu były 
bardzo jasne i zrozumiałe, a sam ceł 
bardzo przez wszystkich upragniony. 

Takie szczęśliwe czasy mieliśmy 
w latach walk o wyzwolenie, Wyma- 
rzonym środkiem była walka z bronią 
w ręku, wyśnionym celem -- Niepod 
łegłość. Mieliśmy genialnego Wodza 
Narodu, Męża Opatrzności, którego 
tak brakowało, Polsce w roku 1930 — 
1831, mieliśmy tylu dzielnych dowód 
ców, mieliśmy prawie powszechny en 
tuzjazm — nie też dziwnego, że cho- 
«iaż nieraz zabieraliśmy się do za- 
dań przerastających nasze siły i po- 
nosiliśmy klęski, w końcu jednak 
wielka idea i wola Wodza musiały 
zwyciężyć i zwyciężyły. 

Wilna nie można było obronić w 
styczniu 1918 roku — ale nie można 
też było go oddać bez walki. I tu le- 
żała tragedia obrońców Wilna, znacz 
nie większa, niż obrońców Lwowa: 

świadomość, że się napewno Wilna 
nie obroni, że się sytuacja mieszkań- 
ców miasta bardzo pogorszy, gdyż bo! 
szewicy będą się na nich mścić z właś 
ciwym im okrucieństwem. Czasem 
się słyszało gorzkie, choć nieuzasad- 
nione zarzuty Polaków z innych dziel 
nic, czemu Lwów się mógł obronić, a 

Wilno nie. Lwów miał powiedzmy 70 
procent szans, że wyjdzie z walk, 
aczkolwiek bardzo ciężkich — zwy- 
cięsko — Wilno nie miało ani jedne- 
go procentu! I mimo to stanęła do 
walki nie garstka — a około tysiąca 
ludzi i to nie tylko niedojrzała mło- 
dzież, ale i starsi i doświadczeni woj 
skowi — masy dowborczyków, któ- 
rzy już przeszli tragedię rozbrojenia 
korpusu. Ofiara ich była przeto więk 
sza, że bardziej świadoma. 

Czemu Wilno nie mogło się bro- 
nić de przyjścia pomocy z Królest- 
wa? — Poprostu dlatego, że olbrzy- 
mie masy wojsk niemieckich z Ukra 
iny musiały wycofywać się jedyną 

    

wolną drogą przez Białystok bo przez 
terytorium niepodległej Polski nie 
miały już przejścia. Ewakuując się 
jedną linią kolejową nie mogli Niem- 
cy wycofać się prędzej niż za 3—4 
miesiące. Bolszewicy z łatwością mo 
gli jeszcze w styczniu rzucić na Wil- 
no dywizję, albo nawet więcej. Po- 
nadto należy wziąć pod uwagę, że 
mieliśmy przeciwko sobie całą koalie 
ję: Niemcy wpuszczali bolszewików, 
uzbrajali Litwinów i Żydów. 

Marszałek Piłsudski gdyby mógł 
toby napewno przysłał odsiecz Wil- 
nu, ale tworzące się wojsko musiał 
wysyłać na obronę Lwowa, a gdyby 
mawet miał jeszcze brygadę czy pół, 
to nie miałby kędy na Wilno jej skie 
rować. W chwili opuszczenia miasta 
żołnierze samoobronv. w tei Hazhia   
  

1) Ś. p. ppor. Józef Januszko, zastępca Komendanta XI okręgu przez cały czas jego istnienia, dwukrofnie przez czas dłuższy 
Zmarł 17. IX. 1919 r. 

pełnił funkcję komendanta. 
w Trokach. 2) Ś. p. por. Witold Gołębiowski — Komendantem Nacz. P. O. W. na Litwie i Białorusi po 10.IX 1918 r. Zmarł 2.1X 

1931 r. w Warszawie. 3) ś. p. Wacław Pomarnacki w 1917/18 r. w Wilnie i Kowieńszczyźnie prowadzł pracę werbunkową do Armii Polskiejj a po ustąpieniu 
z Wilna w styczniu 1919 r. Samoobrony pozostał jako komendant XI Okr. POW. Dnia 14.II1 1919 r. aresztowany przez władze bolszewickie — wysłany do Dy- 

i peowiacy, mieli zaledwie po kilka 
naboi. W prochowni na Rossie Niem 
cy porzucili pociski armatnie ale nie 
stety nie mieliśmy ani jednej armaty, 
Jednym słowem Wilna, leżącego w 
kotlinie, bez amunicji, bez armat, ża 
den Napoleon nie przerobiłby na Al 
kazar, zdolny do kilkumiesięcznej o- 
brony. 

Samoobrona, po tygodniu włada- 
nia miastem, musiała je z wielkim bė 
lem zostawić na pastwę bolszewickich 
Rord. Jakiż jest bilans jej prac? 

Byli zabici, byli ranni, wielu pou- 
mierało w dalszej drodze z zapalenia 
płuc, ete. Pozostałych w mieście 
członków rodzin bolszewicy w wielu 
wypadakch uwięzili, niektórych roz- 
strzelali. 

Otóż część Samoobrony —  od- 
dział Dąbrowskiego przedarł się 
do Polski z bronią w ręku. Druga wię 
ksza część przedostała się do Polski 
niestety już bez broni, ale tworząc 
zawiązek Dywizji Litewsko-Białorus 
kiej też była pożyteczna, wreszcie trze 
cia część, składająca się zaledwie z 
kilku osób, — peowiaków i peowia 
czek — pozostała, aby zwerbować no 
we zastępy peowiaków, prowadzić 
robotę dalej i ułatwić późniejsze 
przyjście wojsk polskich. Polityczne 
znaczenie tego zbrojnego wystąpie- 
nia też było wielkie — było jaskra- 
wym zadokumentowaniem nieprzeda 
wnionych praw Polski do Wilna. 

w ok ok 

Ze wszystkich znanych mi peo- 
wiaków najbardziej przypominał mi 
postać z Grotgera obywatel komen- 
dant miasta — zastępca komendanta 
Xi Okręgu — (przez długie miesiące 
pełniący jego obowiązki, gdyż stano 
wisko komendanta było nieobsadzo- 
ne) — Józef Januszko. 

Średniego wzrostu, nad wiek 
swój poważny, mówiący mało i ci- 
cho, ale przekonywująco, gdy mówił 
o Komendancie Piłsudskim, oczy mu 
błyszczały, głos stawał się pełniejszy, 
widać było, że jego uwielbienie dla 
Komendanta nie ma granic. Gdy padł 
twardy rozkaz zdjęcia wymarzonego 
munduru podporucznika wojsk pols- 
kich, noszonego przezeń z dumą zale 
dwie przez tydzień — bez chwili wa 
hania rozkaz wykonał. Pozostać w 
mieście, w którym go tylu ludzi wi- 
działo w mundurze oficera polskiego 

  Pokój w mieszkaniu pp. Trzeciaków, w którym znajdowała się skrytka, mieszcząca 

drukarenkę P, O. W.   

neburga i tam w kilka tygodni poźniej, rozstrzelany, 

było rzeczą niezwykle niebezpieczną. 
W każdej chwili miejscowi sympaty- 
cy bolszewizmu, rekrutujący się 
przeważnie z mniejszości narodowych 
zwłaszcza żydów, mogli go wydać na 
rozstrzelanie. Można powiedzieć, że 
tylko jakimś cudownym zrządzeniem 
losu mógł przetrwać cały czas pierw- 
szej okupacji bolszewickiej nie prze- 
stając być bardzo aktywnym i z bro. 
nią w ręku współdziałać z wkracza- 
jącym tym razem już regularnym 
wojskiem polskim, w kwietniu 1919 
roku. 

Przy komendancie Dobaczewskim 

  

Kpt. Eugeniusz Olejniczakowski, 
dant XI Okręgu aż do likwidacji P, O. W. 
Obecnie jet starostą w Krasnymstawie. 

w latach 1916 i 1917-byłem zastępcą 
sekcyjnego i sekcyjnym — starszym 
żołnierzem. Jako tak niewysoka szar 
ża nie bywałem jeszcze na ciekaw- 
szych odprawach. Wkrótce jednak u- 
kończenie kursu  podoficerskiego 
wprowadziło mnie ną odprawy i ze- 
brania wileńskiej „starszyzny peowia 
ckiej*. W Wilnie kapral, a następnie 
plutonowy POW — to już była wyso 
ka szarża — to już byli „wielcy wta- 
jemniczeni“, zwłaszcza, że podchorą- 
żowie wileńskiego POW się porozjeź- 
dżali Szołkowski, Kiersnowski, 
Knoche, Budrewicz byli już w Legio- 
nach (podobnież jak Kazimierz Pac- 
kiewicz i Witek Makowski, których 
szarž peowiackich nie pamiętam). Po- 
zostali — Dzierżyński, Antoni Salmo 
nowicz i jeszcze paru — sierżantów 
nie było bodaj wcale — sam komen- 
dant aJnuszko był podporucznikiem 
komendant Gołębiowski — porucz. 
nikiem, Pac-Pomarnacki — poruczni 
kiem, jedynie Dobaczewski i Niedział 
kowski byli kapitanami. Nie daję syl 
wetki komendanta Dobaczewskiego 
raz, że go wszyscy i tak znamy, dwa 
że dziś wspominam przede wszystkim 
nieżyjących. Olejniczakowskiego poz 
nałem dopiero po ucieczce z niewo- 
Ji bolszewickiej, kiedy mi polecono 
się zgłosić do gmachu, gdzie się dziś 
rmieści województwo po odbiór od- 
znak za Wilno i krzyża peowiackie- 
90. Łączy mnie z nim dość krótko- 
trwała znajomość z okresu mojej służ 
by w adiutanturze Majora Marjana 
Zyndram-Kościałkowskiego. Pac-Po 
marnackiego znałem jeszcze bardziej   

przelolnie, poznałem go na jakimś ze | wać, wykradać amunicję lub tajemni 
braniu, bodaj u Makowskich czy też | ce wojskowe. A zresztą, czyż w linii 
u nas na Mickiewicza 1. Był to przy- 
stojny, wysoki, elegancki porucznik 
ułanów. Na jednym z takich zebrań 
u Makowskich informował nas o sy- 
tuacji gen. Józef de Hallenburg Hal- 
ler. 

Witold Gołębiowski, artysta ma- 
larz, intelektualista, również jak i Ja 
ruszko, oddany sprawie bez reszty, 
umiał od razu pozyskać u nas wszys- 
tkich sympatię i posłuch. Dzierżyńs- 
ki, prawa ręka Januszki, exstudent 
uniwersytetu petersburskiego, (bodaj 

komen 

z wydziału lekarskiego), bywał na 
wszelkich ćwiczeniach, zbiórkach tak 
ogólnych w Sokole i Zakrecie, jak i w 
poszczególnych plutonach. Oral od 
rana do nocy. Z żyjących, poza Do- 
baczewskim nikt tyle nie mógłby na- 
pisać o PÓW wileńskim — co Dziec 
żyński, o pracy dzielnych peowiaczek 
jek Hela Kościałkowska, Nagrodzka, 
Taraszkiewiczowa, Perzanowska-Mu- 
zolfowa, Kejzikowa, Truszkowska — 
co najdzielniejsza z nich Ewa z Ma- 
kowskich Gulbinowa, Mucik (Emeryk 
Gorski) ten garbusek z ósmej klasy, 
którego bolało to, że nie może służyć 
w linii — postanowił pełnić służbę 
kurierską poprzez fronty polsko-nie- 
miecko-bołszewickie. 

Parę razy mu się udało, lecz 
w końcu wpadł w ręce bolszewi- 
ków, którzy go zamęczyli. Bolesław 
Lepiesza, któremu, jak i Witkowi Ma 
kowskiemu akompaniowałem, gdy 
grali na skrzypcach, dzielny plutono 
wy wileńskiego POW, zginął w od- 
wrocie z przeziębienia na skutek zdar 
cia zeń przez Niemca płaszcza, rzeko 
mo niemieckiego pochodenia. 

Nieraz słyszałem wyrazy lekcewa 
żenia dla pracy POW, wygłaszane 
przez Polaków, zawodowych — ойсе- 
rów z armij zaborczych: „nie sztuka 
strzelać zza płotu, rozbrajać znienac- 
ka, napadać na pociąg pasažerski“ 
lub „cywilne wojsko, lub „co tam 
takie młokosy mogły zrobić*. Tak 
mówią ci, którzy nigdy nie jeździli 
za fałszywymi papierami, nie prze- 
chodzili przez fronty tam i z powro- 
tem, nie musieli się maskować, wyłgi   

nie stosuje się zasadzek, podstępów, 
zaskoczeń. A jednak ta służba szpie- 
gowsko-kurierska jest nie mniej ide. 
owa, nie mniej potrzebna, nie mn'ej 
niebezpieczna i szarpiąca nerwy, niż 
służba w linii. Dowodem tego może 

być wysoki procent ofiar POW wileń 
skiego, który, nota bene, byłby jesz- 
cze większy, gdyby nie cofnięcie roz- 
kazu rozbrajania Niemców, po godzi 
nie od zbrojnego wyjścia na miasto. 

Oto lista strat na prędce skreślo- - 
na; 

ROZSTRZELANI: 
1) por. Waelaw Pac-Pomarnacki, 
2) Felicjan Dyszlonek, 
3) Izydor Galiński, 
4) Adam Kopernicki, 
5) Gulbin, 
6) Emeryk Gorski. 

PADLI W WALKACH 
(coprawda daleko poza Wilnem). 

1) Kazimierz Kiersnowski, 
2) Kazimierz Packiewicz, 
3) Aleksander Szolkowski, 

ZMARLI Z CHOROB 
nabytych, lub zaostrzonych na froncie 

1) Komendant Witold Golębiow- 
ski, 

2) Komendant Józef Januszko, 
3) pchor. Antoni Salmonowiez, 
4) plut. Bolesław Lepiesza, 
5) Słynny rzeźbiarz architekt An- 

toni Wiwulski, 
6) 16-letni Januszek Pac-Pomar- 

nacki, 
7) Karol Komorowski (znaleziono 

go w zakrótkiej trumnie z uciętą gło 
wą). 

ZMARLI TRAGCZNIE 
w późniejszych czasach: — chluby 

mojego plutonu: 
1) Późniejszy urzędnik do zleceń 

Prezydium Rady Ministrów — Stani 
sław Zaćwilichowski i 

2) Danek Pawlikowski. 
Z RANNYCH 

w tej chwili przypominam 
Sienkiewicza. 

Nie wymieniłem tu strat czwarte- 
go baonu peowiackiego, gdyż tam by 
ło trochę i niepeowiaków, świeżo przy 
dzielonych z pośród zgłaszających się 
cchotników. Zresztą są oni wymieae- 
ni w innym artykule niniejszego nu- 
meru „Kurjera“. 

Kończąc te wspomnienia, - muszę 
zaznaczyć, że nie jest to praca -nau- 
kowa, a ad hoe napisany artykuł, to 
też, należy przypuszczać, że ewentual 
na przyszła monografia, wymieni 
znacznie pełniejszą listę strat. 

Dr. Stefan Burhardt. 

Czytelnia „Nowości” 
Wilno, Jagłellońska 10—5. Tei. 13-70 

  

Beletrystyka poiska — obca -> naukowa 
- „ektura szkolna 

Kaucja 3 zł. abonement I zl, 50 gr. 

"_ Czynna od 4. 11—19.   

  

Baczność Bzowiacy 
Komitet Organizacyjny w Wilnie Zjaz- 

du b. Historycznego XI Okręgu POW 
komunikuje, iż Zjazd ten obejmuje Ozga- 
nizacje POW z terenów: Wileńszczyzny, 
Kowłeńszczyzny, Mińszczyzny i Inflant. 

Zjazd odbędzie się w dniu 21 br., 
o godz. 19 w auli Kolumnowej Uniwersy= 
łefu St. Batorego.



Zbroinv wysilek peowiaków 
i dowborczyków 

w i Sasmoopromie W 

„KURIER WILEŃSKI" 24.X1 1937 r. 
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dzięki zastosowaniu rewelacyjnego układu 

„Ekonomizałor Prądu”. Światowy zasięg. 

wspaniały ton. Cena zł. 289.— za gotówką. 

Dogodne spłaty. Rata miesięczna Zł. 20.- 

    

Gdy się odbywa w Wilnie Zjazd Pol- 
skiej Organizacji Wojskowej i kiedy się 
wspomina ogrom pracy, poświęcenia i za- 
sług tej organizacji, poniesionych w wal- 
kach o wyzwolenie Ojczyzny, a w szcze- 
gólności obrony Wilna, trzeba przypom- 
nieć o wysiłku zbrojnym i pracy innej 
grupy miejscowej ludności Wileńszczyz- 
ny i kresów Rzeczypospoliłej, prowadzo 
nej równolegle z zakonspirowaną akcją 
POW i w porozumieniu z POW przez 
Związki Wojskowe Polaków. Wysiłek ten 
doprowadził do sformowania Samoobro- 
ny Wileńskiej, działającej na kresach z 
własnej inicjatywy. Utworzvły ją jednostki 
*"iłujące tradycje 1863 roku. Organizacja 
la została stworzona samorzutnie przez 
miejscowe społeczeństwo — własnymi si- 
łami i ofiarnością w walce o jedność i 
połęgę Rzeczypospoliłej. Samoobrona Wi 
leńska skupiła pod swymi  szłandarami 
znaczną ilość oficerów i żołnierzy byłego 
ł Polskiego Korpusu generała Dowbor- 
Muśnickiego, korpusów wschodnich i z 
armii rosyjskiej, z których następnie zo- 
*tała sformowana Dywizja Litewsko-Biało 
ruska, a kłóra później — pod rozkazami 
Naczelnego Wodza została okryta chwa- 
łą zwycięzkich walk z najeźdźcą. 

Organizacja ta powsłała wkrótce po 
rozbrojeniu przez Niemców | Polskiego 
Korpusu Generała Dowbor-Muśnickiego 
! po powrocie dowborczyków na Wileńsz 
czyznę i inne tereny kresowe okupowane 

przez Niemców. Już w połowie lipca 
1918 r. dowborczycy zorganizowali się w 
miejscowe związki w celu stworzenia 
Połskiego Wojskowego Ogniska na Lit- 
wie z centralą w Wlinie, wobec przemocy 
okupantów, którzy wszelkimi *sposobami 
przeciwdziałali formowaniu się jednostek 
wojskowych polskich, organizowano się 
pod płaszczykiem — biur pośrednictwa 
pracy, kooperaływ byłych wojskowych i 
samopomocy, — co dawało możność 
zbierania się i utrzymywania łączności 
za cel zaś miało utworzenie polskiej siły 
zbrojnej. Inicjatywa wyszła przeważnie 
vd dowborczvków, którzy w barwnych 
mundurach | Polskiego Korpusu ze srebr- 
nymi orzełkami na czapkach wrócili do 
swych rodzinnych wsi, miast, miasteczek, 

dworów i dworków szlacheckich, niosąc 
z sobą wiarę i zapał do czynu, bo chwila 
wyżwolenia jest bliska, bo już oni na wła 
sne oczy widzieli świł wyzwolenia, bo 
na ich oczach walił się w gruzy jeden 
z groźnych najeźdźców — kolos rosyjski, 
1 którym już oni, dowborczycy wiedli 
zwycięskie boje. A rzeczywiście po ich 
powrocie do domów rodzinnych życie i 
zerca polskie zaczęły bić gorącym tętnem 
wszędzie po wsiach kresowych, dworach 
I dworkach szlacheckich rozlegały się pio 
senki wojskowe, żołnierskie, co tak żywo - 
1 barwnie opiewały rycerskie boje, do- 
glając otuchy | napawając wiarą zgnębio 
ną już przez okupantów ludność polską. 

Wszyscy wówczas odczuwaliśmy, że 
zbliża się Wiełka Chwila, że jest już bli- 
sko, że trzeba już tylko żołnierskiego 
czynu, wałki, trudu i znoju, by mogła 
Polska powstać i żyć. 1 tak, jak w chwili, 
gdy walił się kolos rosyjski — umieliśmy 

-# się oprzeć zachłanności | chaosowi rosyj 

> 

; skiej rewolucji i stworzyć polską jednost- 
kę bojową, niepodlegającą jadowi roz- 
kładu bolszewickiego i wpływom obcym, 
łak i teraz wszystkie nasze wysiłki skie- 
rowaliśmy ku temu, by stworzyć tę siłę, 
kłóra oczyści kraj od najeźdźców. 

  

  

Tę naszą wiarę pogłębiała też świado 
mość, że już blisko od nas jest Wielki 
Wódz Narodu — Komendant Piłsudski, 
który już na pierwszym Walnym Zjeździe 
Polskich Związków Wojskowych w Peters 
burgu w roku 1917 był jednogłośnie u- 
czczony jako Naczelny Wódz przez po- 
wsłanie i powołanie na Honorowego 
Przewodniczącego Zjazdu. Braklo nam 
na obczyźnie wówczas jego rozkazów, 
lecz On odgrodzony wówczas od nas oko 
pami walczących ze sobą najeźdźców — 
rozkazów swych przesłać nam nie mógł 
i każdy z nas, wojskowych musiał kiero- 
wać się własnym polskim sumieniem i żoł 
nierską intuicją, co w takiej chwili czynić 
potrzeba. Po powrocie do kraju widzieliś 
my, że Komendant przy pierwszej możnoś 
ci nam dopomoże swym krółkim, jasnym 
wojskowym rozkazem, lecz do tej chwili 
trzeba działać samym, a więc we 
wszystkich większych ośrodkach  Wi- 
leńszczyzny i kresów,  organizowaliśmy 
pod  posłacią samopomocy i  koo- 
peraływ Związki Wojskowe. W Wil- 
nie centralą było mieszkanie majora Bo- 
biatyńskiego przy ulicy Królewskiej 2, do- 

kąd zbiegały się nici łączące wszystkie 
związki i gdzie pod kierowniciwem majo 
ra Bobiałyńskiego już we wrześniu roku 
1918 powstaje Centrala związku wojsko- 
wych Polaków i formuje się zarząd skła- 
dający się z pułkownika Borodzicza, mir. 
Bobiałyńskiego, kapitana Henryka Czyża, 
podporucznika Giedrojcia i innych, zaś 
oddziały Związku formują się po całych 
kresach, jak fo w Kownie, Łidzie, Oszmia 
nie, Koszedarach, Świrze, Łyntupach, Kiej 
danach, Szyrwintach, Niemenczynie, Wi- 
łejce i wielu innych. W Mińsku też zaczę- 
to organizować Związek Wojskowy Polski 
pod kierownictwem Władysława Raczkie 
wicza, pułkownika Kobordy, Parafianowi 
cza i płk. Malinowskiego. Z chwilą wy- 
buchu rewolucjj w Niemczech Związki 
Wojskowe Polskie zaczynają działać na 
pół jawnie. Komendantem sformowanej w 

rezulłacie działałności Związków Samoo 
i brony zostaje Generał Wejtko, który wy 
znacza swym zastępcą majora Bobiafyń- 
skiego i organizuje sztab, powołując do 
wspólnej pracy generała Mokrzeckiego, 
gen. Krejczmana; z żołnierzy i oficerów 
związkowych formują się regularne oddzia 
ły wojskowe i szłaby. Samoobrona mińs- 
ka, nie mając możności okazać skułecznę 
go oporu bolszewikom — wycofuje się 
częściowo pod dowództwem pułk. Ko- 
bordy, majora Mienickiego do Ostrów- 
Komorowa, gdzie następnie formuje się 
pułk miński organizującej się łam dywizji 
Lit.-Białoruskiej, częściowo przyłącza się 
do odziału Samoobrony Wileńskiej. W 
przeddzień Nowego Roku 1919 Niemcy 
opuszczaja Wilno. Władzę w mieście o- 
bejmuje Samoobrona Wileńska, składa- 
jąca się z 4 batalionów piechoty (I pod 
dowództwem podkap. Wił. Szczerbickie- 
go, Il — podkap. Mik. Zujewicza, lil — 
por. Edwarda Kaczkowskiego | IV — por. 

  

J. Gołębiowskiego), 1 pułku ułanów (pod 
dowództwem rim. Wład. Dąbrowskiego) 
szwadronu żandarmerii (pod dow. chor. 
Nowickiego). Oddziały te były uzbrojone 
w karabiny różnych systemów i zaopatrzo 

ne w nieznaczną ilość amunicji, nie zaw- 
sze pasującej do posiadanej broni. Ubra 
nie żołnierzy było własne, różnolite, prze 
ważnie brakowało płaszczy. Wśród czie- 
rech bałalionów piechoły, jeden w sile o- 
koło 140 ludzi, mianowicie bał. IV, słor- 
mowany był przez POW i składał się 
przeważnie z młodzieży szkolnej. 

W ślad za odchodzącymi - Niemcami, 
w porozumieniu z nimi nasłępują na Wil 
no wojska bolszewickie. Już 1-go stycznia 
oddziały naszej piechoty i kawalerii od 
strony Niemenczyna, Wiłejki i Oszmiany 
nawiązują konłakt z nieprzyjacielem — 
rozlegają się pierwsze strzały, wywiązuje 
się walka dość pomyślna dla naszych od- 
działów; bierze się jeńców i stawia się 
skuteczny opór. Również w samym mie- 
ście szwadron żandarmerii pod dowódzi 
wemr chor. Słanisława Nowickiego skutecz 
nie tępi mniejsze ośrodki bolszewickie i 
przy pomocy słraży obywatelskiej utrzy- 
muje ład i porządek w mieście, jednocześ 

„nie część odziałów samoobrony, pod do- 
wództwem mjr. Dąbrowskiego oblega do 
my przy ul. Wroniej, gdzie mieściło się 
główne gniazdo bolszewików i które po 
dłuższej walce, nad ranem 2-go słycznia 
zostało zlikwidowane. 

Walki z wojskami bolszewickimi roz- 
poczęte w promieniu 20 kilometrów od 
Wilna, stopniowo coraz bardziej zbliżały 
się do miasła i trwały do dnia 5 stycznia 

kiedy ło, po stwierdzeniu przez sziab sa 
moobrony prawie kompletnego wyczer- 
pania amunicji i niemożliwości uzupełnie 
nia fych braków dalsza walka okazała się 

bezskuteczną. Szłab samoobrony wydał 
rozkaz cofania się w kierunku Waki, gdzie 
nastąpił podział odziałów: oddział mir. 
Dabrowskiego, złożony z kawalerii i III 
batalionu piechoty, który prowadzi par- 
tyzantke, zyskuje sławę w niezliczonych 
zwycięskich bojach z bolszewikami. Dru- 
ga część samoobrony, na skutek zawartej 
z Niemcami umowy, została koleją prze- 
łrańsportowana z Łendwarowa do tap, 
poczem zosłała wcielona w Komorowie 
do formujacej się tam Dywizji Litewsko- 
Białoruckiej, tworząc wspólnie z oddzia- 
lami Somoobrony Mińskiej kadry, tej sław 
nej ze zwycięskich wałk dywizji. 

W walkach w obronie Wilna, w dniach 
od 1 do 5 słycznia 1919 r. polegli: 

1) Podąórski Wład., porucznik, 2) Cze 
sław Rauba, podporucznik Ill bat. I komp. 
31 Urban, szer. IV bat., 4] Smoleński, szer. 
Hi bat. I komp., 5) Kadonowicz, szer. Ill 

bat, II komp. 
Ranni: 
1) Jerzy Dabrowski, rim. ułanów wi- 

leńskich, 2) Jakubowski, por., 3) Jacyna, 
4) Szukiewicz Zygmunł, II] bał. II komo., 
5) Žvdowicz, kpr. III bat. II komp., 6) Su 
szyński Wikłor, szer. III bat., 7) Jan Tar- 
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Reportaž 
Pamiętam ją doskonale, tę staruszkę, na 

którą natknęłam się przed laty gdy siedzia 
ła na schodach brudnej, gwarnej kamieni- 
cy i oburącz trzymała blaszaną miseczkę z 
wodnistą zupą. Pochlipywała wówczas zci- 
cha, szepcząc trwożliwie, — Zięć każe mi się 
wynosić i córee: nie daje mnie karmić. To, 
jak niema go w domu, córka mi jedzenie wy 
nosi ukradkiem na schody. To, jak niepo- 
padnie. Raz w mieszkaniu, raz w sieni — 
gle zawsze pode drzwiami. 

Kobiecina ta męczyła się tak przez dwa la 
ta, wspomagana przez litościwe sąsiadki i 
filantropijne panie. Aż wreszcie ktoś, znają 
cy ją z czasów młodości i wiedząc, że dłu- 
gie lata pracowała jako robotnica, doradził 
jej, żeby zwróciła się do Ubezpieczalni. Oaa 
spoczątku śmiała się tylko. — A bo to ja 
chora jestem, żeby do tej ich ubezpieczalni 
łazić? — mówiła. Lecz kiedy spostrzegła, że 
ż dnia na dzień dzieje się jej gorzej — po 
szła. Wypisali jej na kartce jakie papiery 
ma przynieść, żeby otrzymać zapomogę star 
czą. 

— Więc ja dostanę zapomogę? — pytała 
niedowierzająco. : 

Minęło parę tygodni i któregoś miesiąca 
babina zjawiła się w domu swych dzieci z 
dwudziestozłotowym papierkiem. 

Jeszcze dziś oczy jej błyszczą radośnie 
na wspomnienie tej chwili. Jak to ona, po- 
niewierana dotychczas nędzarka, starowin 
ka niezdolna do pracy i zarobku, przemieni 
ła się w ważną osobistość, która regularnie, 
raz w miesiącu, dostaje swoje pieniądze. I 

  арта ZOWIE"P. 

FORTEPIANY I PIANINA 
„ARNOLD FIBIGER" 

Kalisz 
światowej sławy, w Pol- 
sce przodują i są bez 
konkurencji. (Dostaw- 
ca Polskiego Radia, 
Konserwatoriów, Stat- 
ków Morskich i Wy- 
twórni Filmowych). 

Przedstawiciel: N. Kremer, Wilno, 
ul. Niemiecka 19 

łowski, I bat., I komp. 8) Szukszia Ksawe 
ry, ułan wil. pułku, 9) Sztajn, szer. IV 
bał, 10) Hajdamowicz Witold, szer. IV 
bat. 11) Wasilewski, wachm. wil. p. uł., 
12) Raukszta, szereg. III bai, 13 Wacław 
Kamionka, ułan p. Wileńsk., 14) Kuchar- 
ski, żandarm, 15) Gruniewski, ułan wil. 
p. uł., 16) Manini Henryk, podof., III bat. 
Il komp., 17) Malinowski Witold, szer. 
IN bał, II komp. 18) Filipowicz, szer. Ill 
bał. Il komp., 19) Parafianowicz Piotr, 
podpor. I bat. I komp., 20) Likszła, pod- 
por. ! bał. III komp., 21 Sienkiewicz, szer. 
IV bat. 

STANISLAW BURHARDT 

kpt rez. W. P.   
pb 

Osramówek 

— uzyskamy, 

dla ochrony oczu i zdrowia. 

OSRAMOWKI- 
Znakowane w dekalamenach gwarantują małe zu: 

  
słosując wewnątrz matowane Osramówki-P). 

2 Osramėwki- [B] są nieprzešcignione g 

najlepiej przetwarzają prąd na świałło. Dlałego też światło 

-[ jest tak tanie, że można je używać obńficiej 

w swej jakości, gdyż 

žyele prądu, 

p BEF UNKEN 
  

Ulga w latach starości... 
wł 62 $ 8 1 -- 
tymi pieniędzmi może opłacać swój kąt po 
między kominem, a drzwiami i tę łyżkę stra 
wy. Już zięć nie każe jej się wynosić, a cór 
ka nie karmi, jak przybłąkanego psa — na 
schodach. Mówią jej dziś mamo. 

Nic więc dziwnego, że kiedy zobaczyłam 
starowinkę teraz, po raz wtóry, ledwie że 
ją poznałam. Miała inny wyraz twarzy, poz- 
bawiony dawnej lękliwości i pokory za nie 
popełnione winy. Twarz jej była spokojna £ 
zdolna do uśmiechu. 

W tym samym domu, w sąsiedztwie sta 
ruszki, mieszka inny  „rencista”. Mieszka” 
przy dwóch synach — rzemieślnikach. 

— O, on niema z nimi słodkiego życia 
— opowiadali zawsze lokatorzy pobliskich 
mieszkań. To są złe dzieci. Parę lat temu 
wysyłali go na żebry, Kazali mu „robić się" 
na kalekę, żeby wzbudzał większą litość i..: 
więcej zarabiał. 

Ale on nie miał talentu do wyłudzania 
datków. Wyciągnięta ręka zawsze nie w po 
rę mu opadała, a słowa, mające wzbudzić 
współczucie, grzęzły niewypowiedziane w 
gardle. Więc co wieczór z małej iziebki do- 
chodziły odgłosy wymyślań, często i bija: 
tyk. 

— Znowu stary będzie pościł — zwierza 
ły jedna drugiej gadatliwe kumoszki. Rzeczy 
wiście, groźba głodu była tym bodźcem, któ 
ry popychał go do znienawidzonych żebrów. 
liež to razy, jak to później sam opowiedział, 
gdy siedział zziębnięty na ulicy, migały mu 
jak na taśmie w kinie, obrazy przeszłości. 
Oto on, silne, pracowite chłopisko stał przy 
walszłacie, a robota paliła mu się w rękach. 
Nie pamięta zupełnie kiedy nań spadła ta 
niedcłężna starość, kiedy przeszedł na „ła 
skawy”, i jakże gorzki, chleb u dzieci. 

Ale oto i jemu mówił ktoś dał tę samą 
radę Ma przecież prawo do renty starczej. 
Nic nie mówił nikomu, chodził, chodził... aż 
wychodził. I odtąd co miesiąc otrzymuje swa 
je pieniądze. Skończyły się bezpowrotnie cza 
sy przymusowych postów, czasy głodowania. 

Jakże wiele było głosów sceptycznych w 
okresie, w którym ubezpieczałnie społeczne 
wprowadziły w życie ustawę o rentach star 
czych. Cóż można począć z dwudziestoma 
złotymi? Czy można opłacić za to mieszka 
nie? Czy można się za to wyżywić! 

  

A jednakże życie, przekonało nas, że G 
we, nieznaczne kwoty pieniężne spełniają 
swoją rolę. Byli robotnicy i były rob=tnice, 
którzy w dniu 1 stycznia 1934 r. mieli ukoń 
czone 65 lat życia, w większości wypadków 
inieszkają przy swych rodzinach. Renta star 
cza w pierwszym rzędzie przeznaczona jest 
właśnie dla tej kategorii ubezpieczonych (dla 
samotnych, zwłaszcza zniedołężniałych, ist 
nieją przecież inne formy opieki zamknię- 
tej;. A dla nich stanowi ona sumę dzięki któ 
rej nie czują grozy swego istnienia w ciągu 
ostatnich lat steranego pratą życm  - 

KUPCY CHRZEŚCIJANIE KORZYSTAJCIE 

Z POLSKICH INSTYTUCYJ KREDYTO- 

WYCH, KTÓRE UMOŻLIWIAJĄ WAM 

PRZEPROWADZENIE KAŻDEJ DOCHO- 

DOWEJ TRANZAKCJI. 

ocz, "W. 
©, o Odnę świe” 

8. 

        

     

  

   

  

© KONRAD TRANI s 

ZEMSTA 
— Wczoraj wieczorem, mniej więcej o godzinie | 

ósmej, zniknął z hotelu Greyhill niejaki Pierre Bar- 

roux. Pierre Barroux liczy lat dwadzieścia osiem, jest 

średniego wzrostu, nosi jasny letni garnitur, szary fil- 

cowy kapelusz z wstążką tej samej barwy, tegoż ko- 

loru płaszcz nieprzemakalny i żółte półbuty, Włosy 

ciemne, oczy piwne. Mówi po angielsku dobrze, ale 

z wyraźnym akcentem francuskim. Każdego, ktoby 

wpadł na jego ślad, uprasza się o poinformowanie 

najbliższego posterunku policji. 

— Panowie o ciemnych włosach i w jasnych gar- 

niturach będą dziś mieli kiepski dzień — pomyślał 

Piotr. Niemniej jednakże niespodziewany obrót spra- 

wy zakłopołał go poważnie. ` 

Dzięki Bogu, że w razie potrzeby potrafi mówić 

najczystszą angielszczyzną, bez żadnego akcentu! 

W ten sposób szanse jego wzrastały nieco. 

Ale powodów do optymizmu nie było. Jakie to 

głupie, że o tej porze ruch uliczny jest taki nieznacz- 

ny! Jakie to głupie, że właśnie teraz musi iść do przy- 

słani, gdzie z pewnością roi się od łapaczy! Niema 

mowy, żeby w ciągu tych kiłku minut, które dzieliły 
  

go od nadejścia statku, mógł zmienić. swą powierz- 

chowność. Najlepiej byłoby zrezygnować z pójścia do 

portu. Niestety, to niemożliwe. Nie nie podejrzewająca 

Madeleine pojedzie wprost do Londynu i zapyta w ho- 

telu Greyhill o pana Barroux... 
Madeleine wprawdzie miała główkę na karku, ale 

taka nieostrožnošė mogła jej się przytrafič. | 

Kiedy Madeleine zeszła po mostku na ląd, oczy 

jej zaczęły biegać na wszystkie strony. Tam, w tłu- 

mie tragarzy, agentów hotelowych i czekających stał 

Piotr. Ale nie podszedł do niej. Sięgnął jedynie ręką 

do kapelusza i nacisnął go głębiej na czoło... 

Co się stało? 
Madeleine z niezwykłą energją odparła zakusy 

tragarzy portowych na jej walizeczkę i poszła sama. 

Kiedy minęła wielki, słoneczny bulwar i skręciła w 

boczną uliczkę, zza węgła domu wynurzył się Piotr. 

— (o się dzieje? — zapytała Madeleine. 
— Nie mam pojęcia, chórie, dowiedziałem się tyl- 

ko przez radjo, że zniknąłem i jestem poszukiwany 

przez policję! Słowem: niedobrze! 

— Ale z jakiej racji? 
— Bo ja wiem! Pisałem ci przecież, że zachowa 

nie się Henri'ego nie podoba mi się. Otóż mogę ci oś- 

wiadczyć, że obecnie podoba mi się jeszcze mniej. Wy- 

obraź sobie, że ten idjota jest najzupełniej nieodpowie- 

dzialny za swoje czyny! Najpierw wdepnął w najgor- 

szą melinę londyńską. Rozumiesz: hrabia wlazł mię-   

dzy bandytów! Ślicznie, nieprawdaż? Ale nie dość na 
tem! Pokłócił się z pewnym panem ze sfer towarzy- 

sich o jakąś spódnicę! Wczoraj wieczorem, kiedy by- 

łem w jego sypialni i przygotowywałem mu smoking, 

słyszę naraz, że ten człowiek, niejaki Adams, awantu- 

je się w przyległym salonie. Powiadam ci, mówił do 

Henri'ego tak, że zrobiło mi: się niedobrze. Hołysz, 

firecyk, hochsztapłer, łowca posagowy i t. @, w tym 

samym tonie. Potem zagroził, że każe przez prywatne- 

go detektywa zbadać jego stosunki rodzinne. W: tem 

miejscu zrozumiałem, że to nie przelewki. Henri mo- 

że sobie pozwolić na taki skandal, to jego sprawa, ale 

ja dziękuję! Tak sobie powiedziałem i zwiałem czem- 

prędzej! Na szczęście miałem przy sobie kapelusz, bo 

zamierzałem właśnie wyjść. Płaszcz wybrałem sobie z 

garderoby Henri'ego, a potem cichaczem przedostałem |, 

się przez łazienkę do sąsiedniego apartamentu, gdzie 

nikt nie mieszkał. Stamiąd wyszedłem na korytarz, do 

windy i najspokojniej opuściłem hotel.. Nie jestem pe- 

wien, czy między hrabią a tym Adamsem nie doszło 

do mordobicia. Ale nawet, gdyby tak było, nie wyja- 

śniłoby to w najmniejszym stopniu faktu, że policja 

interesuje się moją osobą. Nie rozumiem tego wszyst- 

kiego, Madeleine. Jedynym człowiekiem, który mógłby 

mnie wsypać, jest Henri. A on chyba nie kazał mnie 

szukać przy pomocy radja Przecież przy tej okazji 

sam mógłby przypadkiem wylądować za kratkami! 

Czy rozumiesz, eo się stało, Madeleine? (D. c. n.),



Onegdaj rzucał „cuchnące bomby”, 
a Już od wczaraj odsiaduje Kkzrę 

We wczorajszym 
donieśliśmy o tym, 

jest nim 19-letni Marian Filipajtis 
przy ul. Zawalnej 3, kłóry w czasie prze- 

Napad rabunkowy 
Witold Jankun z Mieguć, gm. 

że 18 bm. ok. 
godz. 21, w pobliżu szkoły rolniczej w 
Bukiszkach, na szosie Wilno—Mejszagoła, 
jadąc z sianem do Wilna, został zairzy- 
many przez dwóch mężczyzn, którzy za- 
żądali, aby im sprzedał wiązkę siana. Gdy 

osobnicy ci przecięji 
mu sznury i ściągnęli z wozu wiązkę sia- 
na. Ponieważ lankun bronił swego do- 
bytku, jeden z nich uderzył go dwa razy 

brzeskiej, zameldował, 

Jankun odmówił, 

RADIO-PRĄD IKA-RADIO 

LISIA 
NASZ 

NASTĘPNY 

PROGRAM 

numerze „Kurjera” 
że policja śledcza 

aresztowała sprawcę wrzucenia „cuchną- 
cych bułeleczek'* do sklepów żydowskich. 

Podajemy dzisiaj uzupełniająco, 

Starosta grodzki ukarał 

nego aresztu. 

już osadzony 
kary. 

że 

zam. 

pod- | nożem w okolicę serca i 

Jankunowi powiedział, że 

szańskiej.   
  Р 

Wyłączna sprzedaż 

Wilno, Wileńs a 8 
Dogodne warunki spłaty 

(ZONE 

TEN AS 
SLS LN 

  

słuchania przyznał się do winy. 

fo wykroczenie 1 miesiącem bezwzględ- 
Wczorej Filipajtis został 
w więzieniu dla odbycia 

dla wiązki siana 
okolicy lewego przedramienia. 
był bardzo ciepło ubrany i dlatego nie 
został raniony, a iylko przecięto mu ub- 
ranie. Osobnicy ci zabrali siano i sznury, 
uciekając w kierunku Mejszagoły. W tym 
czase nadjechał jakiś asenizator, 

byli dwaj bracia Z. z Podwilańc, gm. rze- 

„KURJER WILEŃSKI" 21.X1 1937 '. 

  

Filipajtisa za 

RADIOODBIORNIKI modele 1938r. 

„ECHO“ P. Z. T. 
są do nabycia w firmie 

Rožnowski I Kara 
APARATY 231Z sprzedaiemy częściowo za pożyczkę inwestycyjną 

względnie konsolidacyjną 

Baranowicze, 
Nowogródzka 2 

  

jeden raz w 
Jankun 

który 

W klasie Il-ej 40 Loterii Państwowej padła wygrana 
na Nr. 127926 # #. 20.000 na los nabyty 

w znanej ze szczęścia kołekturze 

N. EPSZTEJNA — 
Telefon 119. 

Lida, Suwalska 22 
Konto P. K. O. 145278. 

Losy do ll-ej klasy — są jeszcze do nabycia. 

  

„czytając gazetę czy zwraca Pan 

uwagę na reklamę? 

— A wie Pan, przecież to jest niee 

zawodny informator handlowy, cie« 

Lawy i praktyczny, a wiadomości, 
  napasinikam! 

czerpane z reklam, ułatwiają Panu 

wybór towaru i prowadzą do odpo. 
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SKŁAD RADIOWY Beci S. i M. LWOWICZ 

Baranowicze, Szeptyckiego 52, 
= 

wiedniego źródła zakupu. 

Dlatego też, rozsądny przemysło* 

wiec, troszczący się o popularność 

swych wyrobów, lub kupiec, który 

chce zdobyć liczną klientelę — re. 

klamuje się stale w „KURJERZE 

WILEŃSKIM", 

— To jest wierny 1 niezawodny 

sposób zdobycia klienteli. 

tal. 104 
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CASINO | 
  

Po-zątek o godz. 2-ej. 

= JEDNA NA MILION 

Najałośniejsza awinzda Hollywoodu | 

SONJA HHENEE 

—   
Nad program 

  

B. Mitropolitański 
Baranowicze, Szeptyckiego 24, tel. 280 

Wyłączna sprzedaż 

zmam. aparatów radiowych 
światowej marki WELEFUNK EN 

SUPERHETERODYNY prądowe i bateryjne o mi- 
nimalnym zużyciu prądu i niskiej cenie   
  

DODATKI 

  

Zakład Rentgenologiczny. 
Dr. WEYLA ś br. GOLBIWA 

Prześwietlenie i zdjęcia rentgenowskie. Sztuczna odma piersiowa lecznicza. 

Baranowicze, Ułańska 16, tel. 200 

  

Tabela leterii 

)   
  

3-cl dzień ciągnienia 2-ej klasy 49-2j Loterii Państw. 

Główne wygrane 
5.000 zł.: 19899 105031 

170802 
2.000 zł.: 102513 74.859 4853 

90260 
1.000 zł.: 41946 92069 184700 

191355 192254 
500 zł.: 41392 47968 50450 

67587 87599 66054 99765 — 6197 
97274 146k27 157415 158758 
97810 17 737 112909 180444 
46372 264771 140322 
"400 zł: 41438 86172 
174707 187940 192500 : 

250 zł.: 1777 8352 11153 25171 
34667 35964 38180 81182 101041 
117769 127034 126626 130020 
139992 139856 152931 173123 
174186 181038 186797 

Po 200 zł.: 16190 18530 19986 
27929 324 12 33771 68455 74433 

14442 

54109 

89435 91894 95637 105803 
106938 114504 118449 138869 
164514 165706 173442 174022 

189095 

Wygrane po 15) zł. 
900 1082 852 2890 3272 321 87 86 

4004 200 983 5463 945 6415 615 893 
985 7037 157 8358 454 672 735 9677 
547 10188 396 917 11278 500 12258 
695 13690 14525 755 16527 17083 144 
268 388 463 831 18177 270 413 19877 

21253 426 933 22145 704 23783 
24121 60 93 741 25156 280 449 88 
976 27298 676 128 44 28328 508 29045 
214 41 537 30345 31183 630 929 32428 
38777 34219 429 987 36032 37053 462 

39782 977 40991 41188 42438 
43506 34 969 44562 658 45041 75 
662 85 937 46 756 48079 516 829 
49677 953 51250 52059 53027 272 
85 55195 646 900 11 56017 48 57226 
358 509 691 58198 432 641 769 860 
59283 60181 622 61130 62169 797 
63402 TT 99 64157 412 522 — 787 
65031 241 379 617 67115 580 68179 
732 69161 319 39 636 827 97670500 
11255 853 512 74 905 6 72583 710. 
96 73045 775 76 74168 273 — 838 

76920 17013 356 78510 790 79249 
793 81937 83378 84011 78 870 55591 
489 635 819 86005 79 415 877 906 79 
87477 87714 924 89162 636 90022 5%0 
928 91189 305 612 93720 94990 95 
95034 779 96731 97138 84 238  8V3 
933 44 98011 210 393 411 °99180 555 
826 100051 171 344 932 101148 332 
102696 815 103018 248 381 643 836   

104866 105924 106217 625 30 700 
107176 739 108909 109211 341 875 
s: 393 483 897 111155 227 113082 

114742 115881 117681 118673 119409 
806 999 120869 96 121303 61 464 
122565 123308 806 124020 88 1 125770 
893 126771 976 127668 T73 128156 
129803 982 180432 131070 235 349 715 
132387 698 133981 134996 135197 899 
136066 376 853 137736 138221 6 933 
71 189225 74 141408 964 142106 215 
618 85 747 143748 144171 146010 268 
147145 148364 149338 419 91 635 712 
879 151625 

152152 154142 627 792 155109 156678 
782 157018 158035 390 945 159353 880 
16007 944 161345 942 162244 668 
163901 87 164806 165404 784 166244 
456 167006 448 52 514 769 168282 454 
589 650 169112 760 838 61 906 171116 
387 600 172467 173464 175615 177190 
433 178155 170234 898 180895 928 
181321 732 182342 183427 185112 298 
375_536 186191 865 188294 189611 
190781 191820 192258 973 193018 43 
222 85 194148 781 

Wygrane po 50 zł. 
194 667 710 967 1362 2186 660 710 

4288 188 5651 6480 648 81 8211 9227 
361 67 880 10804 11818 12110 28 277 
87 445 93 18007 410 14664 749 15443 
16289 411 678 789 17097 164 972 
18256 466 900 7 19105 622 795 

20426 783 21753 22134 348 23608 
24484 25241 995 26103 27278 89 615 
907 28529 29017 402 518 618 30700 
31298 774 877 32514 19 67 955 33669 
35583 768 36361 995 37284 7387 875 

38216 371 890 955 86 39080 321 
608 40213 86 576 6388 41377 505 
40 42113 25 479 965 43329 44053 
277 695 636 45180 653 970 46204 
626 979 47451 98 591 682. 958 
49541 870 72 51658 61 763 52057 
402 57 590 669 53363 408 28 47 
635.95 860 54014 344 489 55130 
347 69 96 546 56436 551.781 978 
67089 101 294 568 58456 80 943 
59352 777 60201 530 699 61110 
447 768 910 62182 614 954 63669 
902 64470 65173 272 66269 468 
560 67179 205 305. 821 956 683834 
555 90 751 942 69099 580 663 71296 
354 566 823 46 72349 487 548 743 
aż 206 362 430 701 5 987 74992 758 

76242 312 495 895 77360 78020 412 
17 579 91 79132 236 80060 81219 553 
860 82232 723 83519 84048 120 85229 
875 86311 844 87699 88313 514 65 
80034 189 224 303 540 667 716 834 
90530 748 924 91371 561 907 92357 
434 62 504 93054 66 186 849 94402 3 
47.627 95024 40 112 345 636 96219 
456 520 651 917 97829 98044 73 274 
414 743 81 99784 981 101729 73 919 

102302 677 103254 636 804 947 
104366 431 52 556 992 105414 603 82 

,| 106173 265 824 107457 108912 23 59 
110013 132 312 67 549 936 111589 
689 912 112227 551 831 955 113099 
131 309 464 965 

114752 115011 26 198 474 116250 
371 447 974 117197 571 6 818 118123 
250 322 461 95 606 18 119045 118 362 
120122 62 253 369 121843 404 613 60 
157 122424 123625 722 124025 250 664 
866 88 125313 51 9 674 796 126170 
128008 10 15 51 476 129104 376 
130128 131940 646 974 132332 522 925 
38 133718 134261 369 537 135226 43 
137782 158217 530 139402 62 140096 
141485 600 789 941 142058 213 542 
143302 709 852 980 146289 940 147656 
148384 751 808 149459 507 652 151506 

152294 153040 341 816 154181 685 
155264 156877 157039 119 36 6480 776 
85 876 996 158305 1597751 160533 
161281 3 162027 59 846 163172 S75 
164217 84 478 547 72 630 165369 465 
166092 167089 165 643 878 169342 97 
462 653 170051 211 843 171263 769 
826 966 173257 694 17432 9473 902 
175708 176213 89 869 177065 642 834 
178620 766 179065 395 492 504 725 
180000 329 761 829 181437 182281 430 
522 184233 321 521 80 186353 467 674 
188120 680 852 189310 580 685 191388 
192282 627 744 193358 585 194013 109 

lil ciągnienie 

Główne wygrane 
Stała dzienna wygrana zł. 20.000 

padła na Nr. 128383, : 
75.009 zł. 113061. 
15.006 zi. 91819. 
5.000 zł. 44311 127253, 
2.000 zł. 69232. 
1.009 zł. 5373 35612 79888 99196 

119460, 
500 zł. 149409 163690 132991 163244 

188928 74385 
400 zł. 26473 30297 39960 41780 

69886 81276 85997 94161 104272 
116723 121783 167568 186915 

250 zł. 4158 6520 15283 22574 32970 
42015 59084 71602 84016 99859 106602 
122503 120078 131140 140705 158125 
180945 

200 zł. 2536 8915. 11418 17807 
19739 24305 51144 66781 74754 81108 

121679 ;28723 142240 143678 151759 
157068 193540 

"Wygrane po 15) zł. 
545 1070 713 2074 202 83 3565 698 

701 4394 415 5000 6028 8056 9047 138 
126 10232 12925 13089 464 16651 
17721 958 19824 20067 25125 20661 
30234 31263 302 32927 33212 35082 
87625 876 38963 39565 955 40920 
41889 42459 43303 45450 40143 36“ 
641 50646 51969 52027 54675 79% 
55256 56148 501 27277 6792 63312   64119 957 91 65289 503 66084 ŻE 

  

91829 104463 107939 100837 111006: 

    
  

„Kid Galachad“? 
„HELIOS 

и ARN 

dowie się każdy 
kto odwiedzi 

  

193 79827 80231 398 623 71.845 81486 
82095 010 83328 533 997 84705 85441 
930 86529 674 87659 853 92 88456 
91955 92961 93211 366 94114 97439 
99681 101098 103106 348 104825 
165181 108432 604 109096 648 110859 
111088 112105 243 62 97 964 113690 

115639 117537 119059 407 — 066 
120076 121427 78 739 960 97 122218 
714 124262 438 126789 982 127312 726 
125221 392 129566 130070 131182 600 
132050 133446 134717 135351 879 
136208 877 187008 138513 140541 826|- 
902 141743 143129 146714 147213 
148065 149541 151476 152335 153243 
155026 356 157148 962 158213 415 
159051 212 160128 229 162871 164023 
165794 166241 455 657 167405 860 
176067 171068 173097 176314 177024 
328 179325 629 181344 182429 — 815 
183101 837 184085 185351 449 191679 
193287 361 194471 810 989 

Wygrane po 50 zł. 
466 603 737 1330 2008 185 597 3810 

4184 5151 6911 8102 871 9413 10013 
11600 12144 539 56 68 14045 637 
15898 16152 17067 452 18929 20062 
166 816 955 21548 22667 899 25042 
560 661 27979 31174 32004 298 618 
33407 70 34974 322 421 36039 105 376 
37261 38058 905 30601 910 41370 
42017 534 675 979 43268 44399 46069 
41150 686 883 48982 49971 51126. 509 
683 50602 53043 470 56066 531 873 
57361 580 58173 59229 407 835 60674 
61180 457 641 724 62428 65537 66504 
634 871 68704 831 72619 73358 913 
74619 75863 77511 78401 79677 810 
80289 458 84186 970 85262 86786 841 
87315 90 703 821 80436 94 637 714] 
22667 905 93971 94268 754 903 95381 
481 96304 07080 462 981 08211 754 
100683 101959 102109 414 64 554 
108191 352 104311 105059 107797 
108018 110139 376 111127 274 443 93 
879 112414 

114090 340 115061 116424 512 708 
995 117690 118267 752 119012 120076 
853 122207 124366 125712 921 126232 
402 882 127312 729 128225 414 129769 
130136 131048 131098 134468 135309 
586 668 187010 508 618 047 138022 
140202 384 508 141130 142042 323 
148275 833 99 144750 145636 146229 
50 703 147633 148296 149899 150063 
288 372 154068 740 08 156612 159830) 
160401 163031 200 165483 166817 41 
167660 916 158391 497 876 160528 
171429 174356 175333 472 177518 005 
173289 561 17126 507 180940 181231 
86 182232 635 184321 184605 185586 
08 645 026 186688 187391 188607 
130412 100251 191669 192058 686 742 
338 194325 . 

IV ciągn'enie 

wygrane po 150 zł. 
309 865 1737 4133 9689 10730 

12306 815 13325 14390 433 699 15356 
21 17997 18074 535 19056 874 20310 813 

3464 24714 856 25382 26459 27004 

    

Naprawdę doskonalą, gwarantowaną maszy- 
® Następny 

program 
ne do szycia, haftu, endlowania, mereżko- 

wania i t. p. sprzedajemy po 160 złotych go- 

tówką — ratami. Polski Dom Handlowy 

KRYSZER, Kraków, Zwierzyniecka 6. Wydz, 

12. Żądajcie bezpł. cenników.   
Ogromny procent dx gel 

951 28160 20070 855 887 980“ 30448 842 31657 32371 34586 41031 43689 szkolnych choruja 44421 45263 47101 46620 49352 n6PW 
50604 58 51101 52775 54146 288 311 NA nerwy 

159 58029 59638 717 60271 594 61395 
580 62085 63680 750 64015 141 67695 
70911 72142 73835 74888 76206 51 812 
71186 604 748 837 913 80184 327 56 
459 81536 743 862 975 94 82227 928 
SED ROS: ias 86610 1 

3355 94795 95 570 630 
96428 97240 99563 71 A 

100787 101296 552 102104 105117 
107223 108969 109537 949 110027 157 
697 112722 89 114517 53 115109 533 
115109 538 713 116174 219 117222 
82 120957 124275 125437 502 127366 
626 879 1238820 129500 130872 946 
134156 789 65 861 135422 812 136919 
138214 683 139115 140504 144639 

146218 148813 
153488 721 154586 157179 287 158546 

741 159168 405 978 160320 042 162704 
163086 167538 169247 175141 205 
177515 95 179076 623 180045 182067 
183485 187608 894 190123 354 191308 
435 192712 193603 965 194618 80 907 
42 Zderzenie się samochodu 

Wygrane po 50 zł. z sutobusem 
334 1234 2251 4673 5554 6878 7426 Wczoraj samochód oscbo- 

7672 8413 8800 9650 9968 10134 852 11211 885 13188 857 14004 18823 wy nr-900.94 z Urzędu Poczto 
20075 673 21441 679 23414 24482 wego prowadzony przez szo- 
sh a =: e 28780 31140 fera Zygmunta Wróblewskie- 

3262 04 838 34521 936 35473 W. ła 
36254 98 642 87025 38341 40151 1101 | Edeę mo W e 
T 554 74 42996 43160 403 768 870 ZERU BOA х 
44183 514 48 621 868 936 45476 49538 munikacji miejskiej, prowa- 

dzonym przez kierowcę Jó- 
zefa Pietkuna. 

656 

50654 836 51565 52115 985 53597 

Skutkiem zderzenia w obu 
samochodach uległy zgniece- 

Odbyło się onegdaj w !0- 

„kalu Magistratu posiedzenie 

radzieckiej Komisji Zdrowia, 

Pracy i Opieki Społecznej. 

Podczas debat nad zdzo- 

wlem dzieci w szkołach po- 
wszechnych wyszły na jaw re- 
welacyjne szczegóły. Okazu- 

je się, że ogromny procent 

dzieci choruje na nerwy. Cho 
roby te, jak wiadomo, powo- 

dują w następstwie różnego 

rodzaju zboczenia I kompli- 

kacje psychiczne. Na posie- 
dzeniu wysunięto wniosek o 
zaangażowanie do szkół le- 

karza neurologa. 

54391 705 91 55168 844 57009 59226 
152 60084 61669 62891 930 85 63220 
531 64011 65112 67111 480 68187 978 
71451 697 977 72635 TI5 74146 15522 ' | niu błotniki. (<). 
16222 т6866 82019 120 523 781 88406, 

691 87065 89002 100`295 580 701 1 
9058 91853 907 01044 301 03462 Zaginięcie 19-1ebaiej 
04013 544 770 05115, 724 96186 645 
101 3 07156 97 234 745 98285 357 
434 760 

100307 676. 101522 644 102700 
103028 104176 106028 107121: 109044 
490 711 110067 228 362 572 681 
111561 692 112169 279 113133 423 nia Ewa Drozdowska  (Tatar-, 
114046 116564 117447 83% 118134- 906 ska A). (c) 
121516 122420 778 123350 124212 3 Е 
125303 627 128029 66 129053 429 ° 
120705 132309 42 503 134230 724 Ę 
135010 445 136067 436 81 137421 
138950 130649 902 140315 719“ 890 OGŁOSZENIA 

В do 

Korra ileūskiejo į 

143262 515 655 146448 855 147755 

PRZYJMUJE 

956 
150315 151605 950 152006 432 586 

na najbardziej 

dogodnych warunkach 

153152 84 600 154996 155227 160342 

ADMINISTRACJA 

nezenicy 
Policji doniesiono, iż przed 

paru dnlami wyszła z domu 
i więcej nie powróciła 49-let-! 

  

177622 178898 484 179224 35 71 366 
964 180692 182054 183313 964 184682 
185331 466 654 186108 345 187440 840   161924 162076 393 528 642 163523 
164110 211 165603 166581 169516 966 
170857 171104 172896 174460 511 670 

„Kurjera Wileńskiego" 

Ul. Biskupia nr, 4 

+ 

188052 130 48 75 512 190393 797 
826 47 192337 50 „4 | 3        
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Rozbudowa marynarki Z. S.R.R. 
Okręty o dużej wyporności— zamiast jednestek małych 

Obserwując pilnie morskie zbrojenia so 
wieckie, dochodzi się do ciekawych wnio 
sków, je najwięcej uwagi Sowiety poś 

więcają flołtom morza północnego i Da- 
lekiego Wschodu. Ani morze Bałtyckie 
ani Czarne w razie konfliktu z Niemcami 
lub z Włochami nia przedstawia prawie 
żadnej warlości jako droga morska. Zam- 
knięłe wyjścia z tych mórz czynią je moż 
liwymi do wykorzysłania jedynie w cza 
sie pokoju. Nawet rozbudowa flot tych 
morz na większą skalę niebardzo polep 
szyłaby sytuację. Dlatego też wszystkie 

- wysiłki ZSRR skierował w rozbudowę flo 
ty oceanu Lodowałego oraz flotyl rzecz 
nych i przybrzeżnych Dalekiego Wscho- 
du. 

Jednym z ważnych posunięć w tym 
kierunku było rozpoczęcie budowy sto 
czni w Archangielsku. Prace te są prowa 
dzone bardzo intensywnie, a wypadki 

=ne- Dalekim Wschodzie jeszcze bardziej 
 przyśpieszyły tempo prac. Dość nadmie- 
me, że przy v zemu doków stoczni 
jest zatrudnione 12.000 robolnikėw. Je- 
dnosiki mniejsze, które doskonale się na 
dają na wodach Dalekiego Wschodu o- 
raz na rzece Amur mają być budowane 
w doku pływającym. W tym celu dok pły 
wający, który obsługiwał port odeski zo 
słał w bieżącym roku przy pomocy 2-ch 
holowników sprowadzony do Władywo 
stoku. Niezwłocznie po zakotwiczeniu 
pływającego doku w nowym miejscu je 
go posioju, przystąpiono do założenia 

kilu pod nową jednosikę. 
majnowszy program morski, według 

danych angielskich, przewiduje budowę 
nowych jednostek dla Dalekiego Wscho 
du, skiadających się z jednego okrętu 
liniowego oraz 6 krążowników. Niektóre 
mają być wykonane w stoczniach fran 
cuskich. Jeden z tych okrętów wykona 
stocznia leningradzka. Uzbrojenie począł 
kowo miało być zamówione w wytwór- 
niach angielskich, następnie po odmowie 
w, Słanach Zjednoczonych, jednak ze 
względów zasadniczych Słany również 
zrzekły się zamówienia. Ostatecznie dzia 
ła zostaną dostarczone przez czeskie za 
kłady Skody. 

Zatarg japońsko - chiński kazał zwró 
tić baczniejszą uwagę na flotylę rzeczną 

  

ae sns Asmurze, -kłóra została uzupełniona 

nowymi jednostkami i częściowo przez 
brojona. Obecnie flotyla składa się z 

" 5-clu ©użych monitorów o wyporności 
950 tor. i czterech mniejszych 190-łono 

_ wych. Uzbrojenie większych monitorów 
sklada się z 5 dział o kalibrze 150 m.m. 

I dwóch dział 75 mm. Monitory mniejsze 

mają działa 120 mm i 75 mm. Oprócz 
łego w skład flotyli wchodzą kufrv pości 
gowe i torpedowe oraz lotniskowiec „A 
mur". We Władywostoku znajduje się 
flotyla łodzi podwodnych, złożona z o- 
koło 60 jednostek. Są to przeważnie ło- 
dzie mniejsze, których wyporność nie prze 
kracza 650/940 ton. 

Aby zapewnić większe możliwości fi 
nansowe na rozbudowę marynarki wojen 
ne, Sowieły zdecydowały się wypuścić 
pożyczkę wewnęirzną. Wpływy z poży 
czki mają być użyłe przede wszystkim 
na budowę jednostek dla floty wschod 
niej. Ze wzmianek o budowie dużych je- 

NAAŁ DŁ AAAA DA AAAA AABAAAABAŁAAADARRAWEAO 

Ę Teatr m. NA POHULANCE 
Dziś o a. 4.15 p.p. — Ceny ргорад` 

„PIERWSZY LEGION* 
o godz. 815 w. — Ceny *niesc zwycz. E 

NIEUSPRAWIEDLIWIONA 
GODZINA 

TYYYYYYYYYYYYVYYYYYTY! 
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dnostek dla Dalekiego Wschodu należy 
sądzić, że morska dokiryna sowiecka ule 
gła dosyć radykalnej zmianie. Dotychcza 
sowy punkt ciężkości z jednostek ma- 
łych został stopniowo przesunięty w kie 
runku okrętów o dużej wyporności. Do 
niedawna sowiecka doktryna morska prze 
widywała wprowadzenie operacji na mo 
rzu przy pomocy jednostek mniejszych, 
łodzi podwodnych i lotnictwa morskiego. 
Dziś już zaczynają wchodzić w rachubę ! 
zwa i oma nowo o om 

  

PUDER i KREM THO-RADIA 

ŻART NA STRONIE 
A. P. Czechow 

30.000 fon. Mają one stanowić niejako 
oparcie dla okręłów mniejszych i lotnict 
wa. morskiego. 

Należy zauważyć, że rozbudowa ilo 
ty Dalekiego Wschodu jest o tyle wygod- 
niejsza dla Sowietów, ile że w myśl an 
gielsko-sowieckiego  trakłału morskiego 
zbrojenia w tym okręgu nie wymagają 
udzielenia informacyj o nowych okrętach. 
Daje to możliwość wyrównania stanu flo 
ty sowieckiej z japońską bez żadnych o- 
ass 

  

Zersasdez 
Pan Leon Turmanow, solidny obywa 

tel, posiadacz kapiłaliku, młodej żony i 
łysinki — grał któregoś dnia na imieni- 
nach przyjaciela w winła. W pewnej chwi 
li, po grubszej wpadce zachciało mu się 
wypić, wstał więc i ostrożnie wymijając 
stoly z graczami, a połem pary tańczącej 
młodzieży dosłał się do pokoiku, gdzie 
był bufet. Nalał sobie kieliszek, wypił, 
wsadził widelec w dzwonko śledzia i... 
posłyszał za ścianą rozmowę: 

— Można, można — żwawo mówił 

żeński głos — tylko kiedy to będzie? 
„Żona — pomyślał Turmanow — z 

kimże to ona?" 
— A kiedy chcesz, moja droga (Tur- 

manow poznał po basie swego przyja- 

ciela Diegtiarewa). Tylko, że jutro jestem 
zajęły. Wiesz co, napisz do mnie jutro, 
bardzo się będę cieszył. Tylko, że po- 
winniśmy jakoś uregulować naszą kores- 
pondencję. Trzeba wymyślić jakąś sztukę. 
Poczła — to niewygodne. Napiszę Ci, a 
Twój indyk może zabrać list od listono- 
sza, Ty, napiszesz, a moja połowa otrzy- 
ma bezemnie i napewno otworzy. 

— Więc co robić? 
— Wiesz, zróbmy tak: jutro punkt o 

szóstej będę mijał ogródek miejski, ty 
więc koniecznie się postaraj przed szóstą 
rzucić-lśeik do marmurowej urny, wiesz, 

tej co to na lewo od altanki... 
— Tak, tak wiem. 
— Tak będzie i poetycznie i tajemni- 

czo i oryginalnie. An twój brzuchacz, ani 
moja magniłfika się nie dowiedzą. Rozu- 
miesz? 

Turmanow v:ypił jeszcze kieliszek i 
poszedł. Mniej go oburzyła nowa zdrada 
swojej lekkomyślnej małżonki niż bezczel 
ność przyjaciela. 

„Cóż za kanalia z tego Diegtiarewa, 
myślał, w oczy to miłym druhem nazy- 
wa, a poza oczami indykiem i brzucha- 
czem”, 

Przy kolacji nie mógł na niego paf- 
rzeć, a tamlen, jak umyślnie co chwila 
pytał go, jak mu poszło z kartami, cze- 
mu tak smutny i t. d. Był nawet na tyle 
bezczelny, że, jako przyjaciel domu, za- 
rzucił jego małżonce, że mało się o nie- 
go troszczy. A małżonka, jakby nigdy 
nic patrzyła na męża oleistymi oczkami 
i niewinnie się zašmiewala, 

Wróciwszy do domu Turmanow czuł 
się, jakby na kolacji zamiast cielęciny 
zjadł stary kalosz. Chodził po sypialni 
i marzył o zemście, Obić go po gębie, 
albo na pojedynek i wsadzić mu gdzieś 
głębiej kulę, albo do marmurowej urny 
wrzucić coś obrzydliwego, np. zdechłego 

    

  

szczura. Lub np. wyciągnąć list żony, a 
zamiast tego położyć jakiś pieprzny wier- 
szyk. Długo wędrował, aż wreszcie zatrzy 
mał się, palnął dłonią w czoło: 

— Mam — prawie krzyknął — zna- 
lazłem, to wypadnie wspaniale! 

Gdy żona zasnęła Turmanow zasiadł 
do stołu i kalecząc swój charakter pisma 
oraz dobierając jak najwięcej błędów gra 
matycznych zaczął pisać: 

„Do kupca Dulinowa. Panie Szanowny, 
jeśli do szustej godziny dzisiaj do mar- 
murowej órny, co w miejskim ogrodzie 
nalewo od alłanki nie położy Pan 200 
róbli to Pana zabije i Pański sklep ga- 
lanteryjny wysadze w powietrze”, 

—A to wymyśliłem sprytnie — szeptał 
on skończywszy list—lepszej zemsty sam 
szałan nie wymyślił Oczywista, kupiec 
stchórzy i pójdzie do policji, a policja 
przed szósią do krzaczków i łapu-capu 
naszego gołąbkal Zanim się wykręci, wy- 
siedzi się, kanalia | wycierpi. Brawo! | 

Przykleił znaczek i sam zaniósł do 
skrzynki pocztowej, poczem zasnął i spał 
słodko, jak nigdy. 

Przed szóstą nie wytrzymał i pobiegł 
do parku, aby się naocznie przyjrzeć 
nieszczęściu swego wroga. 

— Aha — pomyślał, spotkawszy po- 
sterunkowego, Doszedł do altanki I przy- 
czaił się za krzakiem. 

Punkt o szóstej ukazał się Diegtiarew. 
Był, widać, w świełnym humorze, nasa- 
dził na bakier melonik, palił cygaro i po- 
gwizdywał. 

" „Zaraz zobaczysz indyka i brzucha- 
cza, złośliwie pomyślał Taišio, za- 
czekaj”! 

Diegtiarew doszedł do urny niwie 
wsunął w nią rękę. Turmanow, aż się u- 
niósł, by go lepiej widzieć. Tamten wy- 
ciągnął z urny niewielką paczkę, obej- 
rzał się, wzruszył ramionami, później nie- 
zdecydowanie ją otworzył, znów wzru- 
szył ramionami, na twarzy jego się od- 
malowała krańcowa konsternacja; w pacz 
ce leżały dwa tęczowe papierki. Długo 
je Diegłiarew oglądał, nareszcie wsadził 
je do kieszeni i rzekł półgłosem: „mer- 
ciel 

„Biedny Turmanow słyszał to „merci”. 
Cały wieczór stał on przed sklepem Du- 
linowa, machał w kierunku szyldu kuła- 
kiem i, wściekły, pomrukiwał: 

— Tchórzi Kanalial Zając brzuchatylll 
Skrócił i przełożył Jb. 

ETO S TLS 

Materlaly do „Žariu na Stronie” nale- 
žy nadsyłać na adres redakcji „Kurjera 
Wileńskiego” dla Anatola Mikułki. 

Maharadża Bikaneru wkrótce będzie obchodził 50-letni jubileusz rządów w swym księstwie. W związku z tym mają się 
odbyć wielkie uroczystości, na których będzie obecny wice-król Indyj. Na wydatki, związane z uroczystościami, maha- 
radza wyasygnował tyle złota, ile sam waży. Na zdjęciu — ważenie złota. Na jednej szali leży złoto, 

maharadża Bikaneru. 
na drugiej — 
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Przestępczość w Polsce 
Główny Urząd Statystyczny opracował 

ostatnio zestawienie, dotyczące niektó- 

rych przesłępstw zameldowanych policji 
państwowej w okresie pierwszych trzech 
kwartałów r. b. Jak wynika z tego zesta- 
wienia, w ciągu pierwszych 9 miesięcy 
r. b. w porównaniu z analogicznym okre- 
sem roku ubiegłego zmniejszyła się ilość 
wypadków cporu władzy, świadomego 
puszczania w obieg fałszywych pieniądzy, 
podpalenia, zabójstw, ciężkiego uszkodze 
nia ciała i dzieciobójstwa wzrosła nało- 
miast liczba popełnionych fałszerstw, roz- 
bojów, kradzieży. 

W pierwszych trzech kwartałach r. b. 

  

ZRODLEM 
MEODOSCI CERY 

zameldowano policji państwowej na te- 
renie całej Polski ogółem 4.057 wypad- 
ków oporu władzy (w analogicznym okre 
sie r. ub. — 4.470), 1.789 wypadków na- 
woływania do przestępstwa -(wobec 
4582), 874 świadomego puszczania w o- 
bieg fałszywych pieniędzy (1.169), 4.733 
wypadki fałszerstw (4.575), 1.914 podpa- 
leń (2127), 1.286 zabójstw (1.404),. 1.248 
wypadków usiłowania zabójstwa (1.319), 

14.270 wypadków ciężkiego uszkodzenia 
ciała (15.348), 636 dzieciobójstw (706), 
1.544 wypadków rozboju (1.408), 366.669 
kradzieży (353.662), w tym 66.397 miesz- 
kaniowych (68.854) i 85.181 z pola i lasu 
(80.349), 6.017 paserstw (5.655) oraz 
20.539 oszustwa wobec 20.204 oszustw, 
zanotowanych w pierwszych 9-ciu miesią- 
cach r. ub. 

  

NASZE DZIECI. 

— Czemu Julek stoi przed lustrem 
z zamkniętymi oczami? 

— (Chce zobaczyć, jak wygląda we 
śnie. 

+- + 

— Kaziu, dałeś mi słowo, że bę- 
dziesz grzeczny? 

— Tak tatusiu! 
— Ja ci zapowiedziałem, że w prze 

ciwnym razie” będzięsz ukarany? ° 
— Tak, ale ponieważ ja nie do- 

trzymałem słowa, to i ty tatusiu mo- 
żesz równie nie dotrzymać. 

U LEKARZA. 

Lekarz: — To choroba dziedzicz- 
na! 

Pacjent: — W takim razie proszę 
przesłać rachunek, panie doktorze, 
mojemu ojcu! 

NIEDZIELNY NEMROD. 

— Naprawdę zastrzeliłeś kaugu- 
ra? 

— Bah, trzeba ci było widzieć jak 
trzepotał skrzydłami, gdym go trafił. 

NIE PIJE WODY. 

— Czemu tak unikasz picia wody? 

— Bo woda, to kara Boska! Przy- 
pomnij sobie potop. 

RÓŻNICA. 

— Gdy noc spędzę na hulance, je- 
stem nazajutrz połamany. A pan tak 
samo? 

— Nie — ja jestem kawalerem! 

PIERWSZA I OSTATNIA. 

Znany automobilista, Ripper, za- 
prosił swego wuja na przejażdżkę. 
Gdy cało i zdrowo powrócił do domu, 
wuj, żegnając się z Ripperem, powie- 

dział: 
— Dziękuję ci chłopcze, 

przejażdżki! 

— Jak to za obie? 
— No, bo to była moja Boz i 

ostatnia przejażdżka. ‚ 

za obie 

ODPOWIEDZI REDAKCJI: 

A. Chomicz: 50 gr. w znaczkach ofrzy- 

malismy. Wysyłamy Panu list pocztą.   

„Zaproszenie“ 
Przygoda z życia Napoleona I 

Dziesięcioletni Napoleon wykazywał 
cechy i skłonności, które wróżyły mu dob 
rą przyszłość. W czasie, o którym mowa, 
t. jj w roku 1779 uczęszczał on do szkoły 
wojskowej w Brienne. Do jego najprzy« 
jemniejszych zajęć należało przebywanie 
w małym ogródku, : otoczonym palisadą, 
dokąd udawał się w czasie godzin odpo- 
czynku. Pewnego dnia, jednego z jego 
kolegów dręczyła ciekawość, aby się do- 
wiedzieć po co Napoleon przebywa sa- 
motny w ogrodzie. W tym celu wspiął 
się na płot i zobaczył go zajętego usta- 
wianiem mnóstwa kamieni w wojskowym 
szyku. Skoro Napoleon zorientował sią 
po szmerze, że jest podpatrywany, od+ 
wrócił się i kazał mu natychmiast zniknąć. 
Ten zamiast usłuchać, zaczął drwić z mło- 
dego  strałegika. Wówczas Napoleon 
drżąc z gniewu, porwał kamień i rzucił 
go z taką siłą w czoło kpiarza, że ten 
ciężko zraniony padł na ziemię. 

Dwadzieścia pięć lat później, gdy Na- 
poleon był u szczytu kariery, zameldo« 
wano mu rano człowieka, który oświad- 
czył, że jest kolegą Cesarza Napoleona 
ze szkoły wojskowej w Brienne i prost 
o łaskę osobistego posłuchania. Już nie- 
raz używali oszuści tego wybiegu, ażeby 
się do niego dosłać, dlatego też Napo- 
leon zażądał nazwiska tego człowieka. 
Pełniący służbę adiutant dowiedział się, 
ale samo nazwisko, chociaż było mu zna- 

ne, nic mu nie przypominało. 

— Niech pan jeszcze raz wyjdzie — 
powiedział swemu adiułaniowi — : po. 
prosi tego człowieka, czy mógłby epó- 
wedzieć panu jakieś zdarzenie z naszej 
młodości, które by mi go mogło przy 

pomnieć. 

Adiutant wkrótce powrócił i wyjaśnił, że 

zamiast odpowiedzi petent wskazał bliznę 
na swoim czole. 

— Ach tak — zaśmiał się Napoleon — 
Teraz przypominam sobie. Teraz wiem, 
kto to jest. Ta blizna jest Gee 
na dzisiaj, które ja wówczas rzuciłem mu / 
na głowę, Niech mu pan powie, że może 
wejść . natychmiast. 

  

BILETY KOLEJOWE, 

  

TROSKI 
Wyszemirski w śwriełie cyfr 

W „Kurjerze Powszechnym* z dnia 19 

listopada 1937 roku Jerzy Wyszomirski w 

felietoniku zatytułowanym „O co chodz: opo 

wiada o swojej troskliwej szlachetności: 

„„rodzł się pytanie: co ja mam niby do 

Lemiesza, Maślińskiego, czy Charkiewicza? 

Jakim prawem krytykuję ich, kontrotuję I 

wtrącam się w nieswoje rzeczy? Bardzo pro- 

ste. Mnie chodzi o to, aby i „Siowo“ I „Kur- 

jer Wiłeński* rozwijały się coraz piękniej | 

romyślniej, wznosiły się na coraz wyższy po. 

ziom, doskonaliły się w granicach, jakie 

człowiek osiągnąć może. Dlatego też rzuci- 

lem kiedyś Charkiewiezowi hasło: „excel- 

sior*, którego on mi darować nie chce, A 

czynię to wszystko w imię kultury wileńs- 

kiej, gdyż rozkwit jej leży mi na sereu“, 

Rozczuleni tym wyjaśnieniem, tą troską 

o dobro nasze i kultury wileńskiej — nie 
megliśmy zostać czarnymi niewdzięcznikami. 

Decydując się na koszta, postanowiliśmy za- 

troszczyć się nawzajem o Wyszomirskiego, 

ściślej — o twórczość Wyszomirskiego (za- 

wartą nb. w „Kurjerze Powszechnym”). 

Oto wyciąg z nadesłanej nam statystyki 

| która, jak każda zresztą statystyka, w szcze 

gółach może grzeszyć niedokładnością!). 

Jerzy Wyszomirski w  „Kurjerze Pow- 

szćchnym* ogółem wydrukował 102 felieto- 

ny W. nich dreptał koło: 
  

Lemiesza Piotra A 111 razy 

Charkiewieza Waleriana, dr. 79 razy 

Mackiewicza-Cata Stanisława 60 razy 

Meśłińskiego Józefa 45 razy 

Leczyckiego Kazimierza %5 razy 

W świetle tej statystyki, ilustrującej jego! 

roczny dorobek, Jerzy Wyszomirski przypo 

mina pijanego, który kurczowo uczepił się 

płotu, — w żadnym zaś wypadku nie przypo | 

mina žywego, frapującego, pelnego ŻE 

i połotu felietonisty. 
Powstaje pytanie: o co chodzi? Dlaczego 

skazaliśmy siebie na koszty i trudy w związ 
ku z tą statystyką? 

- Bardzo proste, Chodzi o to, aby Wyszo- 

a. (a razem z nim i „Kurjer Powszęci 

y') rozwijał się coraz piękniej i pomyślniej, | й 

ч\шош się na coraz wyższy poziom, dosko- 

nalił się w granicach, jakie człowiek osiąg=| 
nac może. Uczyniliśmy to wszystko w imię 

kultury wileńskiej, gdyż rozkwit jej leży) 

nam na sercu. . \ 
Ten właśnie leżący nam na sercu rozkwit, 

każe rzucić wezwanie w stronę Wyszomir- 

skiego (który — w przeciwieństwie d» СВаг 

kiewicza — daruje nam to, nie obrazi się!). 

A więc: Wyszomirski, opamiętaj sięl 

Wyszomirski, odśwież repertuar] 

Wyszomirski — excelsior! 

TAN HUSZCZA, ‚
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Konores Połyńskiego Ukraińskiego Ziednoczoną 
(Korespondencja wsiaszia z Rownego) 

Dnia 7 listopada rb. odbył się w Rów. 
nem IV Kongres Wołyńskiego Ukraińskiego 
Zjednoczenia, w którym wzięło udział 800 
delegatów, reprezentujących całokształt roz- 
budowanej już dziś szeroko organizacji, 0- 
garniającej swym wpływem około 180 oś- 
Bo" z ogólmą ilością około 10.000 czton- 
ów. 

Zjazd rozpoczął się nabożeństwem od. 
prawionym w soborze prawosławnym przez 
ks. Paszczewskiego w otoczeniu Heznego 
kleru. 

Obrady zagaił prezes Zjednoczenia poseł 
Tymoszenko. Po czym uchwalono wysłanie 
depesz hołdowniczych do Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej Marszałka Śmigłego Rydza 
oiaz Prezesa Rady Ministrów gen. Sławoj 
Skladkowskiego. 

Referat w sprawach politycznych wyglo 
sit prezes Zjednoczenia poseł Tymoszenko, 
w sprawach dotyczących stosunków panują- 
tych w cerkwi prawosławnej — redaktor A. 
Kowalewski, postulaty kulturalne ludności 
ukraińskiej omówił poseł ks. Wołkow, kwe 
stie gospodarcze — poseł Bura, w sprawach 
ldeowo politycznych i organizacyjnych prze 
mawiał poseł S. Skrypnyk. 

Po referatach wywiązała się dyskusja, w 
loku której podnoszonć dorobek organizacji 
! ustalono wytyczne dalszego jej rozwoju. 

W wyniku odbytych obrad powzięto jed 
ncgłośnie szereg rezolucyj, na ezoło których 
wysuwa się rezolucja © zasadniczym znacze 
niu, mająca charakter deklaracji politycz- 
hej, precyzującej stosunek WZU do Państwa 
pelskiega i polskiego społeczeństwa. Brzmi 
ena następująco: 

„I. Zagadnienie ukraińskie w Rzeezypos- 
politej załeży w znacznej mierze od działa- 
niz sił ogólnopaństwowych. Z tego punktu 
widzenia śmierć Józefa Piłsudskiego odbiła 
się niekorzystnie na stanie sprawy ukraiń. 
skiej w Polsce. 

W chwili oheenej odbywa się w Rzeczy 
pospolitej walka o podstawy jej ustroju pań 
ma pomiędzy różnymi prądami poli- 
znymi. 
W tej fdeowej walee Nadzwyczajny Kra 

wy Zjazd Wołyńskiego Zjednoczćnia Ukra 
skiego, jako zjazd obywateli Rzeczypospo 
tej narodowości ukratńskiej oświadcza, że 

Połska Piłsudskiego jest najistotniejszym wy 
tazem perspektyw polityczne - historycznych 
które wiążą Rzeczpospolitą Polską w Jej roz 
woju ze sprawą ukraińską i, że tylko ta Pol 
ska daje moralną gwarancję zaspokojenia 
harodowych aspirzeyj obywateli Rzeczypos 
politej narodowości ukraińskiej. 

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd stwierdza, 
że stol w swym poczuciu obywatelskim na 
gruncie kwietniowej konstytucji Rzeczypos 

litej Polskiej, która była ostatnim aktem 
pośstwowej woli Józefa Piłsudskiego, pod 

rym położył on swój podpis. W głębokim 
Popa Zjazdu Krajowego konsty- 

ja ta, która Państwo Polskie traktuje ja 
ko wspólne dobre wszystkich jego obywateli, 
która gwarantuje w imieniu Państwa swobo 
dny rozwój społeczeństwa oraz zabezpiecza 
obywatelom wołność sumienia, słowa t zrze 
szeń — umożliwia narodowo - połityczny, 
kulturalny 1 go: rozwój łudności 
ukraińskiej. W poczucia swej odpowiedział 
ności jako obywateli Rzeczypospolitej Zjazd 
ońwiądcza, że dla dobra narodu ukratńskie 
go ! interesów Państwa, jako dobra wspól 
w jest rzeczą a” t nieodzowną, a 

Rząd Rzeczypospol w zagadnieniu u 
kralńskim zajął jak najwyraźniejsze stano 
wisko. 

II. Zjazd Krajowy stwierdza, że dla spo 
łeczeństwa ukralńskiego I interesów państ 
wowych Rzeczypospolitej najbardziej pozy. 
tywne rozwiązanie zagadnienia ukraińskiego 
może nastąpić tylko w atmosferze przychy! 
nego stosunku społeczeństwa połskiego do 
nkratńskich dążeń narodowych. 

Zjazd stwierdza, że tylko w tych warun 

Stefania Swiechowska 
po powrocie wznowiła przyjęcia 

Mickiewicza 21 m. 1. 
lekarz - dentysta 

Giełda zbożowo-towarowa 
i Iniarska w Wilnie 

z dnia 20 listopada 1937 r. 

Ceny za towar Średniej handlowej ja- 
kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor- 
malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg 
f-co wag. st. zał.) Ziemiopłody — w ładun- 
kach wagonowych, mąka I otręby—w mniej- 
szych ilościach. W złotych. 
Żyto I stand. 696 g/l 23.25 23.75 

осС KE 22.78 235 
Pszenica I „ 730 ‚ 29.— 30— 

r a S 28.75 29.25 
Jęczmień I » 678/673, (kasz.) —  — 

з В ле о5 MBB 
|» MM „ 620,5, (рёз!) 19.50 20.— 
Owies 1 ..„ 468 , 22.50 23— 

2 KB w MB. 20.— 21.— 
Gryka a, 18— 1850 
Mąka pszen, gat. I 0—50% 43,75 44.50 

. * » LA0-604 4250 43— 
„ . „ й 30—65% 36.25 37— 
a s „ ILA 50—65% 30— 30,50 
* > „HI €5—7094 25.— 26— 
» „  pasłewna 21.25 21.75 

„ żytnia gat, I 0—50% 35— 37.— 
* * „ I 0—65% 32.— 33.— 

wów „ M 50—65% 25— 25.50 
” „  razowa da 95%, 25— 26— 
„ ziemniaczana „Superior* 32.— 32.50 

Otręby pszenne śr:dn'e przem. 
stand. 15— 1550 

+» Žvlnia przam stand. 1425 1475 
Lubin niebieski 1325 13.75 
Siemię Inisne b. 90% f-co w. s. 7. 44.50 45.25 
Len trzepzny Wołożyn 1385.— 14:5— 

$ s Horodziej 16 0.— 1750 — 
© . Traby 1385.—  1435— 

. 2 Miory 1300.— 1340.— 
Len czesany Horodziej 1940— 1920— 
Kądzieł horodziejska 142'— 1460.— 
Targaniec moczcny 74)— — 800.— 

$ „ Wo'ožyn 850,—  890—   

kach może być osiągnięte szezere porozumie 
nłe obu społeczeństw w pracy nad rozbudo 
wą przyszłości Rzeczypospolitej, jako wspól 
nej Ojezyzny*, 

Poza powyższą rezolucją zestały uchwalo 
ne rezolneje dotyczące postulatów WUO w 
sprawach cerkiewnych, kulturalno - oświa 
towych, gospodarczych oraz dotyczących in 
nych dziedzin życia gospodarczego. Z postu 
latów tych warte przytoczyć następujące: 

1) Rezolucja w sprawach cerkiewnych: 
Zjazd Krajowy Wołyńskiego Zjednoczenia 
Ukraińskiego jeszcze raz stwierdza, że spo 
łeczeństwe ukraińskie widzi w erędziu Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 maja 
1530 r. państwowo prawny akt, zapewniają 
ty mu swobedny rezwój życia religijnego, 
zgadnie z tradycjami Cerkwi prawosławnej 
w ars Rzeczypospolitej | dążeniami lud 
no: 

W całkowitej zgodzie z duchem orędzia 
Zjazd Krajowy WZU wysuwa następujące 
postulaty, wymagające jak najprędszega roz 
wiązania: 

2) Unormowanie stanu prawnego Auto- 
kefalnej Cerkwi Prawosławnej w Rzeczypos politej, 

b) zwołanie Powszechnego Soboru Cerk 
wi Prawosławnej w Polsce w myši Credzia 
Prezydenia Rzeezypospolitej, 

€) przeprowadzenie derusyfikacji Cerkwi 
Prawosławnej, zgodnie z dążeniami ludnoś 
ti prawosławnej. 

2) w sprawach kulturalno . oświatowych 
a wysunął między tn. następujące postu 
laty: . 

a) reorganizacji szkolnictwa powszechne 
go na Wołyniu w tym kierunku, aby dziec 
ko młało możność korzystania z nauki szkol 
nej w mowie ojczystej, 

b) zatrudnienia w szkolnictwie powszech 
nym osób, które znają język ukraiński, ht- 
storię & ducha kultury ukralūskiej, 

€) rozbudowy szkół zawodowych na Wo- 
łyniu z odpowiednim uwzględnieniem języ 
ka ukraińskiego, 

d) pomocy materialnej ze strony Skarbu 
Państwa dła ukralńskich organizacyj spo- 
łecznych, które prowadzą praeę kalturalno - 
oświatową na Wołyniu. 

8) W sprawaeh gospodarczych Zjazd 
że sytuaeja gospodarcza Wołynia 

znacznie się poprawiła w porównaniu do 
stanu, w którym pozostawiła Wołyń władza 
rosyjska. W tej dziedzinie wysunięto postu 
lety rozszerzenia sieci kolejowej 1 drogowej. 

KATES CZKEWĘ CZEK POWA TTT KSV TS AI T SOS 

Jedynie dają gwarancię dobroci 
Wyroby Lab. Chem Farm. 

RA. Malinowskiego 
Kremy, pudry higieniczne, ellksiry, proszek I pasta do 
zębów, mydła I krem do golenia, mydło, krem I puder 
dla dzieci, mydło przetłuszczone higieniczne I lecznicze, 
które przy badaniu klinicznym zyskały opinię wysokowartoś" 

Zwracać uwagę na firmel 

LAB. CHEM FARM. 
Warszawa, Chmielna 4 

celowych. 
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RZYMU 

„KURIER WILEŃSKI” 24.XI 4937 r. 

rozbudowy przemysłu rolniczego i t. p. 
4) Zatrudnienie ukraiūskiej inteligeneji. 

Rezolucja, dotycząca tej sprawy ujmuje ją 
następująco: 

„Stan bezrobocia ukraińskiej inteligencji 
nie może dalej trwać jak też świadome 

jej usunięcie od udziału w aparacie państwo 
wym Rzeczypospolitej. Jest r.sczą nienatu 
ralną, ażeby obywatele Rzeczypespolitej na 
redewości ukraińskiej, którzy budują ra. 
zem z Polakami Jej wielką przyszłość, byli 
pozbawieni pracy w instytucjach administra 
eji państwowej i samorządowej, jak też in 
nych © znaczeniu ogólno państwowym. 
Zjazd Krajowy WZU uważa taki stosunek 
do ukraińskiej Inteligencji za największą 
niesprawiedliwość t zwraca uwagę Rząd Rze 
czypospolitej na kenieczność jak najrychiej 
szego I wszechstronnego rozwiązania spra 
wy tak bolesnej dla godności społeczeństwa 
ukraińskiego". 

Odbyty Zjazd stanowi zamknięcie etapu 
[D ioje nago prac WZU. Cechą, jego 
yłoby tworzenie własnej ideologii politycz 

acj w oparciu o historyczną przeszłość i tra 
dycję walk polsko - ukraińskich z wspólnym 
wrogiem w roku 1920, wyraźne zajęcie pozy 
tywnego stanowiska w odniesieniu do Pol 
ski, stworzenie kadr ludzi oddanych sprawie 
organizacji, odpornych na wpływy zewnętrz 
ne zwłaszcza agitację antyp..ństwową. 

Cel ten został w zupełności osiągnięty. 
Świadczy o tym odbyty w dniu 7 listopada 
Zjazd, którego frekwencja udowadnia duże 
zdyseyplinowanie, zaś poziom dyskusji, w 
tcku której w podchodzenia do spraw nie 
raz istotnie drażliwych, świadczył 0 wyro- 
bieniu obywatelskim szerokich kół organiza 
tyjnch WZU. 

Obecnie Wołyńskie Zjednoczenie Ukraiń 
skie wchodzi w drugie stadium swego Toz- 
wcju. Ideologia jego przenikła już do sze 
rekich mas mimo przeciwdziałania elemen- 
tów wrogich myśli współżycia i dobrega uło 
żenia stosunków polsko . ukraińskich i sta 
ła-się realną treścią życia ukraińskiej lud- 
ności Wołynia, wykazując swój istotny wa 
lor 

Ugruntowawszy swój wpływ .sięga dziś 
Wołyńskie Zjednoczenie Ukraińskie już nie 
tylko po prymat, lecz i po monopol w życiu 
ukraińskiej ludności Wołynia, odważnie po 
dejmując walkę z tym wszystkim co pragnie 
życie zatruć miazmatami fermentu i skiero- 
wać je na tory walki z Państwem. 

2 ч 

    

     
   
   

  

    

   

  

   
   

chorobach ko biecych, bezdzietności, 

oddechowych, ogólnym wyczerpaniu i 
Biblioteka, czytelnia, 

Żądać informacyj i prospektów, 

  

Sławne na cały Świat wody siarczano- 
Kąpiele błotne Kemeri (Łotwa) Szczególnie tanio 

Nadzwyczajne rezultaty przy reumatyzmie, 
schorzeniach stawów, wątroby, wadliwej przemianie materii, jak również przy katarach 
nerwowości. Kuracje dietetyczne. 

muzyka, sporty, 
wypoczynkowe. Wszystkie kąpiele | inne środki 
całego roku w luksusowym hotelu, gdzie też wadzić kurację zimą | jesienią. — Niskt koszt 3 Pełnowartościowa 4-tygodniowa kuracja z pokojem I utrzymaniem w hotelu kuracyjnym 310 zł. To samo w pensjonacie prywatnym od 169 zł. | więcej. 

    

  

       
jodowe 

w jesieni i zimie 
podagrze, neuralgiach (iszias) 

serca, żołądka, jelit, 
górnych dróg 

wspaniały park. Idealne miejsce 
kuracyjne odbywają się w cłągu 

można bardzo wygodnie przepro- 
utrzymania. 

  

Dar Lasów Państwowych 
Z tła szarych, 

domków wsi Olsiewicze (cm. mtiadziol- 
ska, pow, postawski) wyróżnia się okaza- 
łością i bielą świeżego budulca nowy 
gmach. To nowa szkoła w Olsiewiczach— 
dar Lasów Państwowych. Jest to pierwsza 
z liczby 3-ch szkół, które na swoim iere- 
nie buduje wiłeńska Dyrekcja Lasów Pań 
stwowych. Dwie inne wkrótce zostaną od- 
dane do użytku w Landwarowie i Konia- 

wie. й 
Nowy budynek jest obszerny i esle- 

tyczny. Szkoła jest wprawdzie jednokla- 
sówką, lecz zawiera mieszkanko dla nau- 
czyciełki, obszerną szalnię I salkę rekrea- 
cyjną oraz dużą klasę. Wewnątrz jasno i po 
godnie. Pachnie żywicą. Zewnętrznie 
szkoła jest zbliżona do typu szkół Mar- 
szałkowskich: utrzymana w tym samym 
stylu. Obok — w obejściu szkolnym — 
solidny budynek gospodarczy i, oczywiś- 
cie, budynek o przeznaczeniu dyskrei- 
nym. Pośrodku obszernego, ogrodzonego 
podwórka — studnia. To wszystko kosz- 
lowato Dyr. L, P. 9 tys. zł., wliczając w fo 
koszty budulca według ceny rynkowej. 

W ub. niedzielę odbyło się poświęce- 
nie tej szkoły. Poświęcenia dokonał ks. 
Franciszkanin z Miadzioła, po czym gos- 
podarz nadleśnictwa Narocz inż. Rodziń- 
ski wręczył klucze od szkoły wójtowi gmi 
ny. Na uroczysłości byli obecni wicesta- 
rosła postawski, inspektor szkolny, przed- 
sławiciele Dyr. L. P. Inż. Dankiewicz | 
inż. Wiścicki oraz szereg innych gości z 
@ЕЕЕ      

  
SAMOZATRUCIE 

niskich I posępnych | gminy, powiatu i Wilna. Wygłoszono -kil.. 
ka przemówień, po czym dziatwa bawiłą 
zebranych deklamacjami i śpiewem. 

Z kolei nasłąpiła najbardziej bodaj u- 
pragniona dła zebranych rodziców i dzia 
itwy chwila. P. leśniczyna Tomaszewska 
z ramienia „Rodziny Leśnika” rozdała u- 
boższej dziaiwie . kilkadziesiąt podarun- 
ków. Były ło solidne, mocne buciki;<swe- 
łerki, pończeszki wełniane i rękawiczki, 
Rozdanie podarunków odbyło się na pa- ` 
dwórku — w szkole było za ciasno. Pa- 
dał śnieg, gwizdał mokry, przejmujący 
wiatr. Dzieciarnia otoczyła Panią kołem, 
Padało nazwisko, z tłumu małych ludzi 
wysuwał się mały, zziębnięiy człowie» 
czek, otrzymywał z rąk Dobrej Wróżki 
paczkę i fuż, na śniegu, połrącany przez 
swych towarzyszy, wciągał na bose, czer- 
wone jak u bociana nożyny, nowe buci- 
ki.. Pierwsze w życiu. 

Przyjść jułro do nowej, przestronnej, 
czystej | jasnej szkoły będzie niewątpli< 
wie przyjemnie. Ale przyjść «=nowych 
prawdziwych butach, o, to już jest radość 
wyższego rzędul 

* * * 

Najlepsza torma oddziaływania spo- 
łecznego fo forma utyliłarna. Szkoła—pom 
nik to najtrwalszy łącznik pomiędzy inte- 
ligencją i ludem. Niechże jak największa | 
ilość urzędów państwowych pójdzie za 
dobrym przykładem Lasów  Państwo- 8 
wych. # — 

   

sza tle wątroby 
Sańiozatrucie bywa przyczyną wielu do- 

legliwości (bóle atretyczne, łamanie w koś- 
ciach, bóle głowy, wzdęcia, odbijania, bóle 
w wątrobie, niesmak w ustach, brak apety- 
tu, swędzenie skóry, skłonność do obstruk- 
cji, plamy i wyrzuty na skórze, skłonność 
do tycia, mdłości, język obłożony). Truciz- 
ny wewnętrzne, wytwarzające się we właąs- 
nym organizmie, zanieczyszczają krew, nisz-   

28/XU — 5/1 
Połączona ze zwiedzaniem 

Wiednia (Kahlenberg), Wenecji, 
Padwy !-Neapolu zł. 

czą organizm i przyśpieszają starość. Wę- 

Iiość miejsc ściśle ograni- 

КЕНЕ ERZKUERE PO ZPNEW SZW TAPZETT PEAT TT SPATK OTOKOOEWOFACETZPPTJ 
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trcba i nerki są organami oczyszczającymi 
krew i soki ustroju. 20-letnie doświadczenie 
wykazało, że zioła lecznicze „Chołekinaza” 
H. Niemojewskiego jako żółcio-moczo-pęd- 
ne są naturalnym czynnikiem odciążającym 
scki ustroju od trucizn własnych. Bezpłatne 
broszury otrzymać można w laboratorium 
fizjologiczno-chemicznym „Cholekinaza“ H. 
Niemojewskiego, Warszawa, Nowy Świat 5. 

i 

w kolejności zgłoszeń. Warszawa, Krak. Przedm. 42 i oddziały 

Lawiezenie Liowskieo T-wa Dobrorzymości w Wii 
(Komumikać oficjalny) 

W roku 1920 powstało w Wilnie Htew- 
skie stowarzyszenie charyfafywne p. n. 
Litewskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom 
Wojny, które następnie w roku 1926 prze 
kształciło się na opłekuńcze  kltewskie 
Towarzystwo Dobroczynności. 

Jakkolwiek zatwierdzony przez państ- 
wowe władze centralne statut Litewskiego 
T-wa Dobroczynności określał wyraźnie 
zakres jego działalności opiekuńczej, fo 
jednakże Towarzystwo działalność tę roz- 
budowało i rozszerzyło do wielkich roz- 
miarów działań wybitnie politycznych za- 
równo na terenie ufrzymywanych przez 
nie zakładów opiekuńczych, jak | poza 
fym terenm. Działania te wykraczały od 
dłuższego czasu przeciwko obowiązują- 
<emu prawu oraz ustalonym prawnie dla 
Towarzystwa zakresowi I sposobom dzia- 
łania. 

Łitewskie Towarzystwo Dobroczynnoś- 
cl, nie posladając własnych siatutowych 
źródeł dochodu, gdyż jego wpływy ze 
składek członkowskich nie przekraczały 
kilkudziesięciu złofych rocznie, uzależnio 
ne było finansowo od zagranicznych źró- 
deł wywrofowych. Jako fakie musiało ono 
działać i w rzeczywistości działało po 
myśli ich dyrektrw I wskazówek. Dyrek- 
fywy ie zaś I wskazówki w odniesieniu do 
Lisewskiego Towarzystwa Dobroczynności 
godziły v spokój i porządek na ziemiach 
północno-wschadnich Polski. 

Wykonując wspomniane dyrektywy 1 
wskazówki, Litewskie Towarzysiwo Dob- 
taczynności wychowywało w ufrzymywa- 
nych pzzez nie Internatach | bursach mio 
dzież szkolną i rzemieślniczą w sposób 
sprzeczny z obowiązującymi przepisami 
prawnymi o Instylucjach I zakładach opie 
kuńczych. 

Powołane do sprawowania  nadzotu 
nad dzłałałnością stowarzyszeń władze 
państwowe stwierdziły, że: w bursacit-   

Iniernatach Litewskiego Towarzystwa Dob 
roczynności używano do nauk! | czytania 
wydawane za granicą książki o freści an- 
typaństwowej, w licznych wypadkach 
skonfiskowane, oraz czytano między Inny 
mł czasopisma | wydawnictwa Związku 
Wyzwolenia Wilna. $ 

W osfafnim czasie stwierdzono ponad 
fo, Iż bursy-Iniernafy Litewskiego Towa- | 
rzystwa Dobroczynności stały się opar- 
clem I schroniskiem dla Jednostek, win- 
nych popełnłania przestępsiw przeciwko 
Państwu Polskiemu, kióre zagrożone są 
w Kodeksie Karnym karą ciężkiego wię 
zienia. 

Fakty przyfoczone ł cały szereg In- 

nych utwierdziły władze państwowe w 
przekonaniu, że działalność Litewskiego 
Towarzystwa Dobroczynności zagraża spo 
kojowi, porządkowi | bezpieczeństwu puk 
licznemu na ferenie części ziem północ- 
no-wschodnich. 

Nie mogąc tolerować nadal tej działał 
ności, właściwe władze państwowe po 
wyczerpaniu wszelkich rozporządzałnych 
środków w formie ostrzeżeń I upomnień 
dla skierowania działalności Towarzystwa 
na drogę staiufową I zgodną z przepisami 
prawa, opartych na przepisach prawnych 
decyzją z dnią 20 lstopada r. b. zawie- 
siły działalność Litewskiego Tiwarzystwa 
Dobroczynności I wyznaczyły kuratora dla 
zabezpieczenia lego majątku. 

Rewizje wśród działaczy litewskich 
Wezoraj wieczorem władze bezpie 

czeństwa przeprowadziły szereg rewi- 

zyj wśród działaczy litewskich, w tej 
liczbie u niektórych byłych członków 
Litewskiego Komitetu Narodowego w 
Wilnie, na czele którego stał, jak wia- 

domo, Konstanty Staszys. 

W wyniku tych rewizyj zakwestio 

powano cały szereg dokumentów 
i materiałów. 

Przyczyny tych rewizyj oraz szcze- 

góły dochodzenia trzymane są na ra- 

zie w ścisłej tajemnicy. (e). 

Mogło być gorzej 
8 b. m. na frakcie lidzkim około wsi 

Mariampol, gm. rudomińskiej, koń F. Cze- 
pulonisa ze Świecznik  przesiraszył się 
taksówki i stanął wpoprzek drogi, zata- 
rasowując ją furmanką. Ponieważ szofer 
P. Pedejko (Wilno, lełenia 6) nie mógł 
zahamować, musiał skręcić taksówkę do 
rowu. Wskutek wypadku w faksówce то- 
stały słuczone latarnie, strzałka i szyby, 
drzwi zaś zostały schylone | częściowo 
uszkodzony dach. $iraty wynoszą zł. 200. 

  
  

  
Zamach szmobójczy 

młedej mężatki 

24-leinia Eugenia Gajewska (Koszyko- 

wa 29), w dniu 29 b. m. usiłowała pozba- 

wić się życia I wystrzeliła z pistolefu do 

siebie. Kula trafila w prawy bok. W sta- 

nie ciążkim przewieziono ją do szpitala. 

Broń należy do męża. Powodem byly 

niesnaski rodzinne. 
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Teatr muzyczny „LUTNIA“ 
Dziś trzy przedstawienia 
og. 12 w poł. — Ceny najniższe 

„LEGENDĄ O PIAŚCIE* 
widowisko dla młodzieży 

og. 4 p. p. - Cenv zniżone 

„BIĘDNY STUDENT" 
(„Palestrant“) 

o g. 815 wiecz. 

WRÓG KOBIĘT 
Ulczestn'cy zjazdu P O W korzystają 

# 25% zniżek cd cen normalnych 
WYYTYYYYTY 

Wiadomości radiowe 
'TRANSMISJE RADIOWE 

Z OGÓLNOPOLSKIEGO ZJAZDU P. 0. W. 

W związku z Ogólnopolskim Zjazden 

P. O. W. w Wilnie Polskie Radio organizuje 
w programie ogólnopolskim kilka transmisyj 

okclieznościowych. W dniu 20 listopada w go 

dzinach wieczornych nadany był Apel Pole- 

głych z cmentarza na Rossie. 

Dziś dnia 21 listopada t. j. w niedzielę 
o godz. 11,30 program radiowy przewiduje 

reportaż ze Zjazdu P. O. W. z Wilna, w cza 
sie którego transmitowane będzie nabożeńst- 
wo z Ostrej Bramy w Wilnie wraz z uroczy 
stym poświęceniem ośmiu sztandarów j zą. 
wieszeniem ryngrafu, ofiarowanego przea 
Okręg Śląski P. O. W. Tegoż dnia o godz, 
14.00 w przerwie „muzyki obiadowej” prze- 
prowadzona zostanie transmisja z zebrania 

czionków P. O. W. 

  

  

HISTORIA GARNKÓW I RONDELKOW. 

W niedzielę 21 listopada, o godz. 15,45 
usłyszą dzieci przez radio ciekawą żywą po- 

gsdankę Hanny Ożegowskiej o tym, jak a 

nieforemnego, pradawnego garnka powstał 

w ciągu wielu, wiełu lat elektryczny ronde- 

lek. Po pogadance miły koncert z płyt. 

ADWERTKA WYCHODZI ZAMĄŻ. 

Taki tytuł nosi „wieczorynka”, którą wy 

kona przed wileńskim mikrofonem zespół 

„Kaskady” w niedzielę, 21 listopada, o godz. 

1,50. Jak łatwo się domyśleć, ktoś kogoś 
będzie usiłował „nabrać”,



rez о) 

  

LISTOPAD J| Dziś Alberta B. W. 
31 Jutro Marka I Stefanii 

Wschód słońca — g. 7 m. 03 

| Agis Zzchód słońca — g. 3 m. 07 
ж пн 

3postrzeženi4 Zakladu Meteorologi USB 

w Wilnie dnia Z0.XI. 1937 r. 

Ciśnienie 762 
Temperałura średnia + 1 
Temperatura najwyższa + 2 
Temperatura najniższa —1 
Opad ślad 
Wiatr poludn.-zachodni 
Tend.: bez zmian 

Uwagi: pochmurno, dždža, 

WILEŃSKA 
DYŻURY APTEK. 

„_ Jundziłła — Mickiewicza 33. S-nów Mań- 
kowicza — Piłsudskiego 30. Chrėšcickiego 
i Czaplińskiego — Ostrobram :ka 25. Filemo- 
nowicza i Maciejewicza — Wielka 29 i Sa- 
rcla — Zarzecze 20. 

Ponadto stale dyżurują następujące ap- 
teki: Paka — Antokolska 42. Szantyra — 
Legionowa 10 i Zajączkowskiego — Witol- 
dowa 22, 

EO PEPW ZOZ RY ZÓZTZYJE 3 ZYWO STOSZSECĄ 

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

177772 77007095 UEN" 

Hotel EUROPEJSKI. 
Pierwszorzędn; - Ceny przystępne. 

Telefony w pokojach Winda Osolows 

   

   
  

  
    

MIEJSKA, 
=— Nowa inwestycja elektrowni miejskiej. 

Magistrat zatwierdził projekt umowy na do 
siawę 4-g0 koła do Elektrowni Miejskiej. 

Wzrastająca konsumcja prądu zmusza Za- 

rząd Miejski do rozbudowy Elektrowni. 

Ogólne koszta tej poważnej inwestycji wy 
niosą około 470 tys. zł z przewidzianym ter 

minem spłaty do 1 października 1940 r. 
— Na prośbę Rektoratu USB Zarząd Miej 

ski postanowił wprowadzić światło elektrycz 

ne w zakładach botaniki szczegółowej USR. 

W sprawie oświetlenia parku w Zakresie Ma 
gistrat powziął uchwałę negatywną, wycho. 

dząc z założenia, że park uniwersytecki w 

Zakrecie jest własnością prywatną i dopóki 

Uniwersytet pobiera opłaty za wstęp do par 

ku miasto nie może wprowadzić tam żad- 

nych inwestycyj na koszt własny. 

— Premie za drzewa owocowe. W związ- 

ku z uchwałą Magistratu przyznającą premie 

dla mieszkańców Wilna którzy w sezonie je 

siennym zasadzili na swych posesjach do 50 

drzewek owocowych pochodzących ze szkó 

tek kwalifikowanych z terenów województ 

wa wileńskiego i nowogródzkiego Zarząd 

Miejski postanowił przystąpić do kwalifiko 

wania zgłoszeń. Rozpatrzeniu ulegną jedy- 

nie te zgłoszenia, które wpłyną do Wydz. Go 

spodarezego Zarządu Miejskiego do dnia 5 

grudnia r. b. Premie przyznawane będą w 

łormie zwrotu 20 proc. kosztów zasadzonych 

szczepów. Do zgłoszeń należy załączać ra- 

thunki za nabyte drzewka. 

— Spęd buhajów. Wobec rozciągnięcia 

mocy ustawy o nadzorze państwowym nad 

hcdowlą bydła na terenie Wielkiego m. Wil 

na w dniu 3 grudnia r. b. odbędzie się na 

rynku Ponarskim w Wiłnie spęd buhajów 
telem dokonania przegłądu i przyznania pre 
mij pieniężnych za sztuki okazowe. 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 
— Ze Związku Pań Domu. We wiorek 

dn. 23 b. m. o godz. 17-ej, Zamkowa 8, 
odbędzie się odczył p. Sł. Cywińskiej 
р. + „Wieś polska we współczesnej lile- 
srzałurze”. Goście mile widziani. 

NOWOGRÓDZKĄ 
— Za ratowanie ginących. W dniu 15 

marca r. b. w czasie wiosennego wyłewu 
wód tonęli zatrudnieni przy ratowaniu 
zagrożonego mostu Julian Gonczar i Aloj 
zy Zych, m-cy m-ka Dworzec, pow. nowo- 
gródzkiego. Tonących uratował z naraże- 
niem życia Jan Gonczar, również m-c 
Dworca, za co ostainio odznaczony został 

medalem za ratowanie ginących. 
— Zw. Strzelectwa Sportowego. — 

Celem podniesienia sporiu strzeleckiego, 
Jako sporiu „Obrony Narodowej”, z ini- 
cjaływy komendanta powiatowego Z. S. 
w dniu 78 b. m. odbyło się zebranie or- 
ganizacyjne Powiatowego Związku Strze- 
leciwa Sporłowego. Zarząd w osobach: 
pp. Hellera, Kotarbińskiej, Wojcieszków- 
ny, Cholupko, Stopy, Szenka, Bajraszew- 
skiego, Mniszka i Strychaszewskiego daje 
gwarancję rozwoju sporłu strzeleckiego. 
Wszystkie organizacje, szkoły i kluby z 

lerenu ao proszone są o współudział 
rzez zgłaszanie jwi j ilości = Só jak największej ilości za- 

— Oflama pomoc dla dzieci. Ruch- 
liwy i bardzo uczynny Komiłet Rodziciel- 
ski przy szkole powszechnej nr. 2, prag- 
nąc przyjść z pomocą biednym dzieciom 
niemającym w czym chodzić do szkoły, 

NIKA 
zainicjował zbiórkę ubrań pośród zamoż 
niejszych rodziców i w ten sposób umoż- 
liwił już najbiedniejszym uczęszczanie do 
szkoły. Jak się okazuje, Komitet ten do- 
starczył dzieciom w ub. roku aż 70 par 
nowego obuwia, nie mówiąc już o in- 
nych częściach dziecięcej garderoby. 

Godne podkreślenia. 
— ŚMIERĆ POD ZWAŁAMI ZIEMI.— 

18 b. m. zasypany został przez ziemię 
podczas kopania studni A. Kukiesz z Ku- 
nkz, gm. kuszelewskiej. Wydobyto już 
tylko zwłoki. 

BARANOWICKA 
— Cyrk w Baranowiczach. Onegdaj 

zawiłał do Baranowicz cyrk popularny 
Faktora Oszera z Białegostoku i rozbił 
swe namioty na placu obok ulicy Szep- 
tyckiego. Cyrk zabawi kilkanaście dni. 

KRADNĄ KONIE. Mieszk. folw. 
Blelczyn, gm. poczapowskiej Pietrkiewicz 
Mieczysław zameldował na poster. w Ho- 
todzieju, že z niezamknięłej stajni skra- 
dziono mu 3 konie wart. 600 zł. Poszko- 
dowany po śladach udał się w kierunku 
Horodyszcza I po drodze odnalazł dwa 
konie, kióre sprawca kradzieży porzucił. 
Trzeciego znalazł uwiązanego przy kuźni 
przy wjeźdzłe do Horodyszcza. 

Ujęto złodzieja Lichutę Aleksandra ze 
wsł Konłusowszczyzna, gm. horodyskiej. 

LIDZKA 
— Zebranie organizacyjne Komiletu 

Powiałowego i Miejskiego Pom. Zim. 
Bezrobofnym odbędzie się w dniu 22 bm. 
w sali Starostwa Powiatowego о 9 13-ej. 

— Dr Walker Lidia odpowiada za 
grožbę. W dniu 18 bm. miala się odbyč 

przed sądem w Lidzie rozprawa przeciw- 
ko Walker Lidii b. lekarzowi Ubezpie- 
czalni Społecznej w Lidzie, oskarżonej o 
groźbę karalną. Ponieważ oskarżona nia 
sławiła się sąd sprawę odroczył i zarzą- 

dził przymusowe jej doprowadzenie, 
LIDA. Właśc. piekaml w Sielcu, gm. bie 

lickiej, Mojżesz Jelin, pragnąc uchylić się 
od podatku obrotowego od sprzedaży 
pleczywa poza obrębem piekarni, wyna- 
jął sobie parobka Bazylego Stawskiego, 
na którego nazwisko bez jego wiedzy wy 
kupił świadectwo przemysłowe i sfałszo- 
wał podpls Sławsklego. W związku z fym 
odbyła się rozprawa w Sądzie Okręgo- 
wym w Lidzie, podczas której Mojżesz 
Jelin skazany został za fałszersiwo doku- 
mentu na 8 miesięcy więzienia z art. 187 
k. k. Po ogłoszeniu wyroku lelina za- 
brano do więzienia. 

Firma „HALINA“, Lida, Suwalska 55 
posiada w wielkirm wyborze na składzie 
bieliznę damską, męską I dziecinną, py” 
jamy, bonjourki, swetry, szlafroki 1 inne 
nowości sezonu. Ceny stałe lecz niskie 

Właściciel M. Słusarczyk     

„KURIER WILEŃSKI” 21.X1 1937 r. 

Budowa chłodni w Wilnie zdecydowana 
Wczoraj odbyło się posiedzenie Ko- 

misji Ekonomicznej Wileńskiej izby Rolni- 
czej z udziałem Rady Gospodarczej S-ki 
Akcyjnej Chłodnia i Składy Portowe Gdy 
nia, przedstawicieli władz i reprezentan- 
tów samorządów miejskiego I gospodar- 
czych. Przedmiotem narad była sprawa 
budowy w Wilnie chłodni. 

Sprawa ła, jak się dowiadujemy, we- 
szła nareszcie na realne tory, a to skuł- 

kiem przyznania przez władze centralne 
odpowiednich kredytów na tę inwestycję. 

Wiadomość o przyznaniu kredytów na- 
deszła do Wilna przed kilku dniami. W 
związku z tym zwołane zostało powyž- 
sze zebranie. 

W wyniku dyskusji zapadła osłatecz- 
na uchwała o przystąpieniu do budowy 
chłodni. Chłodnia, jak już donosil:śmy, 
słanie na placu miejskim przy ul. Kijow. 
skiej. Magistrat zdecydował się uczesta:- 
czyć w budowie przez wniesienie udzia- 
lu do S-ki w postaci placu,  świałła 
I wody. 

WILEJSKA 
— Skupy świń. Akcja skupów świń na 

lerenie pow. wilejskiego idzie coraz le- 
piej. 15, 16 i 17 listopada zostały prze 
prowadzone skupy w Budsławiu, Kniahi 
nie i Wilejce. Organizatorem było Tow. 
Rolnicze, a zakupującym spółdzielnia wi 

: lejska „Rolnik”. 

Ogółem nabyto 238 świń na sumę 
około 2.000 zł. 

Sprzedawcy są zadowoleni z przepro 
wadzonych skupów gdyż „Rolnik* nie 
słosuje łak zwanych „skidek” i nie doko 
nywuje potrąceń przy wypłacie należno 

ści. 
W poprzednich skupach dużą prze- 

szkodą byli kupcy prywafni, którzy ze 
względów _ konkurencyjnych stosowali 

podbijanie cen, starając się wprowadzić 

wśród rolników dszorientację. 

Obecnie sprawa fa została już unor 

mowana i handlarze prywatni mogą na 
bywać na skupach Tow. Roln. tylko to 

war zbywający. 

Odbiorcą zakupionych świń jest rzeź 

nia spółdzielcza w Wołkowysku, która 

każdorazowo przysyła swego brakarza. 

GRODZIEŃSKA 
— Dlaczego Zarząd Miejski nieuporząd- 

kuje ulicy. Mimo to, że pracy kanalizacyjne 

na ul. Listowskiego i niektórych przyległych 

zestały już ukończone, ulice te nie zostały 

jeszcze doprowadzone do należytego stanu. 

Jeźdnie zawalone są kamieniami i zie- 

mią. Chodniki toną w brudach. 

Zarząd Miejski powinien nareszcie ulice 

te uporządkować. (5). 

— ZARZĄD MIEJSKI MUSI PŁACIĆ. Na 

początku 1933 Zarząd Miejski wymówił po- 

sadę poborey rynkowemu p. Lukaszewiezo- 

wi, odmawiając jednocześnie przyznania eme 

tytūrys я 

P. Lukaszewicz postanowienie to zaskar- 

żył do sąču. 

Sprawa ta przeszła wszystkie instaneje 

až nareszcie zapadł ostateczny wyrok przy* 

znający emeryturę w wysokości 81 zł, mie- 

Najkorzystniej 1 najtaniej kupujemy 
w firmie chrześcijańskiej 

„Bławat Poznański" 
Lida — Rynek 

Ceny stałe Staranna obsługa 
  

WESZEKZETY TORURSRERT ZOE COO ROCSTZEE TOORA DCZIRI AK i EE ZOE ZAE EDA 

Kurjer Sportowy 
  

Niedziela 21 listopada w sporcie wileńs- 

kim minie pod znakiem boksu. W sali przy 
uł. Ludwisarskiej 4 odbędzie się interesujący 
spotkanie między warszawską drużyną Państ. 

Zekł. Lotniczych (PZL) a WKS Śmigły. 
Ostateczne składy obu drużyn przedsta- 

wiają się następująco, przy czym na pierw- 

szym miejscu stawiamy bokserów warszaw- 

skich. 

Waga musza Michalik spotka się z Lenar 

dem. Będzie to pierwszy w tym sezonie wy- 

stęp Lenarda, który nie potrafi chyba poko- 
nać Michalika. 

Waga kogueia „Jożdżyński walczyć bę- 
dzie z Nowickim, I tutaj chyba oddamy cen- 

ne punkty Warszawie. Możdżyński to znany 
zawodnik. 

Waga piórkowa Kowalski rozegra spot- 
Kanie ze Snitką. Nie ulega wątpliwości, że 
zwycięży Kowalski. 

Waga lekka Gniewosz walczyć będzie z 
Dębskim. Tutaj trudniej już jest powiedzieć 
jski będzie ostatecznie wynik. Gniewosz ma 

niby więcej szans, ale Dębski wykazał ostat- 
nio, że znajduje się w niezłej formie. Spot- 
kanie może być bardzo ciekawe. 

Waga półśrednia Błażejewski spotka się 
® wicemistrzem Polski Majem. Maj pierwszy 
raz wystąpi w barwach WKS Śmigły. Nie 
walczył jeszcze on w tym sezonie. Znajduje 

się jakoby w dobrej formie. Powinien więc 

Program imprez niedzielnych jest nastę- 
pojący: 

W. WARSZĄ WIE; 
W teatrze Nowości mecz bokserski CWS 

— Geyer Łódź. 3 
NA PROWINCJI: 

w Krakowie mecz piłkarski Cracovia — 
A. K. S. 

W Katowicach mecz hokejowy Dab — 
Foo — — 

W Poznanin wielkie zawody bokserskie   przed meczem z Norwegią. Udział wezmą д0   

Dzisiaj mecz bokserski 
W KS Smgły — P ZL Warszawa 

zwyciężyć zdecydowanie, chociaż wygrać z 

Błażejswskim nie będzie bardzo łatwe. 

Waga średnia Miks rozegra pojedynek z 

Wildą. Stawiamy raczej za zawodnikiem wi- 

leńskim, który posiada silne ciosy £ umie 

dobrze rozłożyć swe siły na trzy rundy. 

Waga półeciężka Karolak walczyć będzie 
z Sadowskim. WKS Śmigły może w spotka- 
niu tym zdobyć dałsze dwa punkty jeżeli 

Sadowski nie natknie się na prosty Karolaka. 

Trzeba bardzo uważać i wałczyć przytomnie. 

Waga ciężka Lesnopolski rozegra pojedy 

nek z Blumem. Wałka nie powinna trwać 

długo. Jeżeli tylko zechce walczyć Blum, to 

jaż w pierwszej rundzie pokonać powinien 

Lesnopolskiego. Blum zechce zapewne poje 

dyrek ten rozstrzygnąć jak najprędzej i nie 

będzie chciał oszczędzać ani siebie, ani też 

swego przeciwnika. Walka ia będzie zapew- 
ne bardzo ciekawa. 

Reasumując nasze spostrzeżenia dochodzi 

my do przewidywania, które, niestety, nie 

wypada na korzyść bokserów wileńskich. Je 

żeli uda się zremisować, to będzie bardzo do 

brze. Zasadniczo PZL Warhzawa powinna 

wygrać 10:6. 

Mecz odbędzie się, jak jaż wspomnieliś- 

my w sali przy ul. Ludwisarskiej 4. Spotka 

nie rozpocznie się o godz. 12 min. 30. W rin 
ga sędziować ma Aleksander Wigura, a punk 

tz obliczać będzie Zygmunt Kaleński. 

Niedziela na boiskach sportowych 
skonali bokserzy niemieccy. 
we Lwowie mecz bokserski Gwiazda — 

Lechia i czwórmecz piłkarski na zakończe 
nie sezonu. 

W Toruniu pierwszy jesienny bieg na- 
przełaj, 

ZA GRANICĄ: 
W Dessau walczą bokserzy poznańskiego So 

koła. dis 
D Hamburgu mecz piłkarski o mistrzost- 

we świata pomiędzy Niemeami i Szwecją.   

sięcznie, poczynając od dnia 1 marca 1933 r. 

W ten sposób Zarząd Miejski ma wypła- 

cić p. Łukaszewiczowi kwotę zł. 4.536, płus 

dość duże koszty sądowe. ‚ ®) 
— (o grają w kinach: 

Apollo: — „Dziewczęta z Nowolipek“, 

Pan — „Zabiłem*. 

Maleńkie — „Dziewczęta z Prateru". 

Helios — na ekranie: „Szenastołatka”; na 

scenie „Kochajmy się”. 
Uciecha — „Mayerling“. 

NIEŚWIESKA 
— WICHURA ŚNIEŹNA. Od 3-ch dni 

pada na ferenie powiafu nieświeskiego 
obfity śnieg. Niska temperatura średnia 
wynosząca —7 si. oraz silny wiatr powo- 
dują już dość duże zaspy śnieżne. Komu- 
nikacja aufobusowa na odcinku Kleck— 
Zaosirowiecze została przerwana. 

— Nežownictwo. Na tle porachunków 
osobistych m-c Klecka Daszkiewicz Grze- 
gorz zadał kilkanaście ran nożem w ple- 
cy Kuczyńskiemu Konstaniemu. Nožowni- 
kiem „zaopiekowała się” policja. 

PIŃSKA 
—10 LAT WIĘZIENIA ZA ZABÓJSTWO. 

Piński Sąd Okręgowy na sesji wyjazdo- 
wej w Łunińcu rozpatrywał sprawę spraw- 

ców zabójsiwa Pawła Werenicza, m-ca 
wsi Jaźwinki i skazał: Dominika Were- 
nicza na 10 lat więzienia, Dymitra Lemie- 
szewskiego na 5 lat, Justyna Wołoczko- 
włcza na 6 lat, Andrzeja Jarochowicza 
| Szymona Pawłowicza na 2 lafa każdego 
| Aleksego Mafeusa I Aleksandra Fiodo- 
rowa na 6 mies. Tym osłafnim karę za- 
wleszono. 

— Krew na weselu. Na chui. Wero- 
cha, pow. brzeskiego w czasie uczty we- 
selnej u Aleksego Melańczuka między 
gośćmi Janem Borysiukiem i Aleksandrem 
Demczukiem wynikła sprzeczka, w trakcie 
której Borysiuk odniósł ranę cięłą po- 
liczka. 

— Sieklerą za chróst. M-c wsi Bogu- 
sławka, pow. brzeskiego Jakub Kowal- 
czuk udał się do lasu, by zebrać chróstu 
na opał. 

Spotkał go właściciel lasu Onufry Na- 
wroś i zadał kilka uderzeń obuchem sie- 
kiery, skutkiem czego Kowalczuk doznał 
złamania lewego przedramienia. 

Tran dla dzieci 
Centralna Organizacja Kół Gospodyń 

Wiejskich w Warszawie, ul. Kopernika 30, 
wysyła na zamówienia tran dla dzieci. 
Cena tranu dla KGW 1 zł. 60 gr. za 1 kg, 
dla Ogniska Matki i Dziecka i dla KGW, 
"które wprowadziły dziecińce sezonowe— 
po 1 zł. za 1 kg. — Tran wysyłany jest 
w puszkach 5-cio i 10-cio kilogr. Zatem 
tran należy zamawiać od 5-ciu kg. wzwyż! 
a nie np. 2 i pół lub 5 i pół kg. Zamó- 
wienia i pieniądze składać należy na 
ręce instrukiorek KGW przy objazdach 
lub w dnie urzędowe, t. j. każdą środę w 
biurze OTO i KR w Nieświeżu, 
(DYENE W ARZOSROO EPE APIE 

Gdy opuścisz Lufni progi 
Zajdź na RYBKĘ — panie drogi. 
Bo kto na noc Jada mięso, 
Tego we śnie diabli trzęsą. 

WRERUWOWS TEE CZISUYO COC ZZECEADAOCKE 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 
— Popołudniówka. Dziś w niedzielę 

dnia 21 listopada o godz. 4,15 przedstawienie 
popołudniowe wypełni wielce interesująca 
sziuka współczesna z życia O. O. Jeznitow, 
amerykańskiego autora Lavery'ego p. t. 
„Pierwszy Legion* — po cenach propagan- 
tcwych. 

— Wieczorem o godz. 8,15 Teatr Miejski 
na Pohulance gra po raz drugi doskonałą 
komedię w 3-ch aktach (5 obrazach) Stefana 
Bekeffiego — przekład Karola Romockiege 
„Nieusprawiedliwiona godzina* w wykonani: 
pp.: Billing, Buyno, Granowskiej, M ct als 
kiej, Molskiej, Oranowskiej, Szpakinwiczo- 
wej, Skorukówny, Dzwonkowskiego, Ilierow 
skiego, Jaglarza, Koczanowskiego, Kozi»w- 
skiego, Staszewskiego i Woliejki. Pomysło: 
we dekoracje projektu — K. i J. Golusów 
Fciyseria — dyr. M. Szpakiewicza. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“, 
— Dziś z okazji zjazdu P. O. W. grane 

będą w „Łutni* widowiska, a mianowicie: 
o godz. 12 w poł. „Legenda o Piaście* wido- 
wisko popularne K. Jeżewsk'ej. Ceny najniż- 
sze. Wycieczki korzystają ze zniżex spzejał 
nych 

O godz. 4 pp. „Biedny stadent* (Pale: 
strant* operetka kontuszowa, reprczentacy j- 
na. 

Widowisko to jest równ'2ż odpowiednie 
dla młodzieży. Ceny zniżone. 

— „Wróg kobiet* opuretka dowcipna, 
!ekka i melodyjna, na której yubiiczność wy 
bernie się bawi, grana dziś będde po rez   
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RADIG 
NIEDZIELA, dnia 2$ listopada 1037 r. 

8.00 Sygnał czasu i pieśń; 9.05 Dziennik 
por. 8.15 Gazetka rolnicza. 8.30 Informacje 
dla Ziem Płn. Wschodnich; 8.40 Muzyka; 
0.00 Transmisja nabożeństwa — kazanie wy 
głosi ks. kanonik prof. Michał Klepacz; 10.30 
Budujemy Bazylikę Morską w Gdyni; 11.00 
Wyjątki z oper; 11.30 Transmisja z Ogólna 
polskiego Zjazdu POW. Uroczystości w Ost 
rej Bramie; 11.57 Sygnał czasu i hejnał; 12.03 
symf.; 13.00 „W pracowni Ludomira Ślenź 
dzińskiego* — felieton Kazimierza Kienie- 
wieza; 13.10 Fragment „Ziemi obiecanej” 

| recytacje prozy; 13.30 Koncert Orkiestry Wi; 
leńskiej pod dyr. Władysława Szepańskiego; 
14.00 W przerwie: Transmisja z Pałacu Re 
prezentacyjnego R. P. Uroczystości ze Zjaz 
du POW; 14.45 Audycja dla wsi; 15.45 „O 
skromnym pradziadku elektrycznego rondel- 
ka" — powiastka Hanny Ożogowskiej. Po 
czym płyty; 16.05 Utwory Antoniego Rubin! 
steina; 16.45 „Anielcia i życie” — powieść; 
15.00 „Pół czarnej po hyowsku* — podwia 
czerek przy mikrofonie; 17.55 W przerwie: 
Chwila Biura Studiów; 18.50 Komedia XIX 

wieku Zygmunt Sarnecki „Nad ranem" ko. 
media w jednym akcie; 19.35 — Co słychać 
na świecie? — opowie Sergiusz Soroko; 19.50 

„Adwerdka wychodzi zamąž“ — wieczoryn, 

ka: 20.30 Program na poniedziałek; 20.35, 

Wil. wiad. sportowe; 20.40 Przegląd politycz 
ny* 20.50 Dziennik wiecz.; 21.00 Wiadomości 
sportowe; 21.15 Kabaret francuski; 22.00, 
Koncert; 22.50 Ostatnie wiadomości; 23.00 

Koncert życzeń; 23.80 Zakończenie. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 22 listopada 1933 r. 

6,15: Pieśń. 6.20: Gimnastyka. 6.40: Muzy, 

ka 7,00: Dz. por. 7,15: Muzyka. 8,00: Audy- 

cja dla szkół: „W rocznicę obrony Lwowa 

B.10—11.15: Przerwa. 11.16: Audycja dla 
szkół. 11.40: Rozmowa z modystką. 11.57: 

Sygnał czasu. 12.03: Audycja południowa. w, 

przerwie: „Jak powstają tricki filmowe* = 
pogadanka. 13.00: Wiadomości z miasta i pro 
wincji. 13.05: LOPP Kolejowy. 13.10: Jak| 
pracują strzelczynie wileńskie — pogadanka. 

15.15: Muzyka popularna. 14.25: „Sprawa ho: 

norowa* — nowela ]lariana Gawalewicza. 

14.35: Piosenki francuskie. — 14.45—15.30: 
Przerwa. 15.30: Wiad. gospod. 15.45: „Z pieś 

nia po kraja** — audycja. 16.15: Koncert so- 

listów. 16.50: Pogadanka. 17.00: „Walka z 

cukrzycą“ — odczyt. 17.15: Odgłosy dalekiej 
Japonii — audycja słowno-muzyczna. 17.50: 

Pogadanka. 18,00: Wiadomości sportowe. 

18.10: Skrzynka ogólna — prowadzi dyr. Ja- 

nusz Żuławski. 18.20: Recital śpiewaczy Sta 

nisława Orkana. 18.40: Now. utwory Wandy 

Dcbaczewskiej. 18.50: Program na wtorek. 

18.55: Wil. wiad. sportowe. 19.00: Audycja 

strzelecka. 19.30: Dyskutujmy: „Kapitał czy 
przedsiębiorezość”. 19.50: Pogadanka. 20.00: 

Koncert rozrywkowy. Ok. 20.45: W przer- 

wie: Dziennik wieczorny i pogadanka. 21.30: 

Newości literackie omówi Władysław: Seby- 
la. 21.50: „Arcydzieło muzyki symfonicznej”. 
22.50: Ostatnie wiadomości. 23.00: Tańczy- 
my. 23.30: Zakończenie. 

KINA I FILMY 
„SCYPION AFRYKAŃSKI". 

(Pan). 

Aby dokładnie ocenić Ten film, trzeba 

być fachowcem w kilku dziedzinach na 

raz. Najwięcej, oczywiście, będą mieli 

do powiedzenia historycy starożytności 

(dzieje walk rzymsko-karłagińskich, s!ro- 

Je, obyczaje...). 
Film zawiera w sobie bardzo mało wa 

lorów artystycznych, jeśli pominiemy 

Iwietne postacie przeda wszystkim Hanni- 
bala i Masynissy — natomiast najwięcej 

rozmachu wykazał reżyser w zainscenizo- 

waniu „mordowni”, rzezi ludzi i zwie- 

rząt. 2 й 
Na film ten poszło w pierwszym rzę- 

dzie... dużo pieniędzy. 

Zważywszy, że jest on produkcji wło- 
skiej — bardzo łatwo domyśleć się jego 

„propagandowo-ideowych“ lendencyj. 
Nad program kolorówka i sprawozda- 

nie filmowe z uroczystości jedenastolisto- 

padowych w Warszawie. 

Przygotowania 
do wielkiej konferencji 

gospodarczej Ziem Płn.-Wsch. 

W związku z zapowiedzianym w pierw 
szej połowie grudnia przyjazdem do Wi'- 
na vicepremiera Kwiatkowskiego z udzia« 
łem którego odbędzie się wielka konfe- 
rencja, poświęcona zagadnieniom I po- 
frzebom gospodarczym Ziem Północno- 
Wschodnich, p. wojewoda Bociański od- 
był konferencję z dyrekiorem Izby Prze- 
mysłowo-Handlowej inż. Barańskim. Na 
konferencji tej pokrótce omawiane były 
postulaty Izby Przemysłowo-Handlowej, 
które wysunięte zostaną podczas konfe- 
rencji. 

` 

NAJLEPSZE ZDJĘCIA 
FOTOGRAFICZNE 

wykonuje — znany 

ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY 

„FANTAZJA” 
Baranowicze, Szeptyckiego 49 

   
    

    

  

   

drugi. Uczesinicy zjazdu korzystają ze zni 
žek 25 proc. od cen normalnych. 

— „Kwiat Hawaju*. Jutro po cenach zni 
żonyeh. Jutro ukaże się po cenach zniżo- 
nych wspaniała operetka P. Abrahama 
„Kwiat Hawaja*. 

— „Carmen* w „Lutni* W pierwszych 
dniach grudnia z udziałem Wermińskiej ora2 
wybitnych artystów opery warszawskiej wy 
stawiona będzie raz jeden tylko opera Bize- 
ta „Carmen“. у 
— „Krėlowa Šniegu“. Reżyser K. Wyrw.c2 

Wichrowski rozpoczął próby z bajki według 
Andersona pióra Wandy  Stanisławskiej 
„Królowa Śniegu”. EAST
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,WYRÓBU FIRMY ;* 

    

  

   

   
     

    

00.000 Książek za bezcen 
sprzedaje Dom Książki Poiskiej, Warszawa, Plac 3 Krzyży 8. 

Prosimy żądać we wszystkich księgarniach. 
Katalog 1400 tytułów książek obniżonych o 50 do 90% dajemy darmo, 

    

ściśle w/g rysunku z bezpiecznikiem |! 
Sensacyina nowość 19371! Fason belgijski! Typ 
6-cio m/m! Repetuje się przed każdym strzałem i auto- 
matycznie wyrzuca łuski! Huk ogłuszający! Idealra 
obrona przed napadem | Wykonanie luksusowe: lufa 
pięknie oksydowana, rękojeści kryie iśniącym bakeli- 
tem! Waga 250 gr., dłuqość 10 cm., szerokość 7 cm. 
Gwarancja fabryczna na 5 lat! Cena tylko zł. 6.95, 2 sztuki zł. 13.50. VI 
Setka naboi systemu „Flobert* zł. 3.65. Pł'ci sie przy odbiorze. Adres: 
Predstawicielstwo „PERFECTWATCH*. Wydział :64, Warszawa 1, 
ul. Mariańska 11—1. Uwaga: Wystrzegajcie się taniej tandety, po- 
lecanej przez pokątnych sprzedawców. Ządajcie wszędzie w sklepach 
tyłko automa'ów „PIORUN* z bezpiecznikiem | 

p 
A 
N 

  

Początek o godz. 12-ej. Gigantyczny film, ilustrujący rywa- 
lizację dwóch wielkich wodzów Scypiona i Hanikala 

SCYPION 
AFRYKANSKI 

Piękny kolorowy nadprogram oraz obchód uroczystości 
Święta Niepodległości w Warszawie w dn. 11 listopada r.b. 

ELios| W7GARDZONA 
(STELLA DALLAS). Dzieje życia kobiety stworzonej do miłości. W rol. cł.: Chluba Ame- 

Ozis. Dramat życiowy 

ryki Barbara Stanwyck, ulubieniec kobiet John Boles i 18-letnia Anne SHIRLEY 

  

  

POLSKIE KINO Naipieknieiszy film doby obecnej 

ŚWIATOWID | KAPRYS MILIONERA 
W rolach qłównych: Urocza Marika Roekk i niezrównany Hans Soenker 

Humor. Doskonała muzyka. Nowe piosenki przebojowe. Nad program: ATRAKCJE 
Uprasza się o przybywanie na począjki seansów: 4—6—8— 10, w niedzielę od 2-ej 

Kino MARS| eš > DZIEŃ 
2 ropaqandowe: parter od 54 gr. 

>> W H NV 

  

©W A J € A< 
Następny program: KKomreaci Weńśaić jako 

Szef wywiadu 
OGNISKO | Dziś. Epos boha- EB ab ż CH 

terstwa z czasów 
walk o niepod- 

Film wielkich kreacyj ległość Polski 
„ aktorskich: Eichlerówna, Zacharewicz. Jaracz, Samborski, Stępowski, Znicz | inni 

Nad program UROZMAICONE DODATKI. Pocz. seans. O 4-ej, w niedz. I Św. © 2-ej. 

  

  

  

CZARUJĄCY TON APARATÓW 

>» ESBROCIK - ERALIDI © <° 
podbija wszystkich radiosłuchaczy, Demonstruje i sprzedaje 

S. Gierasimowicz, Baranowicze, Mickiewicza 5 
Warunki dogodne. Warunki dogodne. 
  

  

„EKONOMIA: — Baranowicze, Szeptyckiego 50, tel. 97 
Przy Składzie Broni i Amunicji poleca następujący nowy dział 

ZAPALNICZKI KRAJOWE w cenie po 42. 
ZAPALNICZKI ZAGR. SZWEDZKIE w cenie po 10 zi, 
Kamyczki tubka 10 sztuk po 50 gr., drobne części do zapalni- 

czek oraz karty co gry: brydżowe, pokerowe i inne.     
  

  

„REKORD“ 6 Cyryūski 
Baranowlcze, Szeptycklego 35, tel. 129 

WYLACZNA SPRZEDAŽ 
ODBIORNIKOW 

ELEKTRIT - RADIO 
Najdogodniejsze warunki spłaty. 

— Ceny niskie — 

  

„KURIER WILEŃSKI" 21.X1 1937 r. 

    

NADAJE CERZĘ PANI ŚWIE- 
ŻOŚĆ I POWAB MŁODOŚCI. 

|| JEST ON NAJPEWNIEJSZYM 
SPRZYMIERZEŃCEM 

| URODY I POWODZENIA. 

  

      

  

Kupuj u fachowcówi 
WSTĄ? do salonu demonstracyjnego 

„DOM RADIA" 
Wilno, Niemlecka 27, tel. 24-57 

posłuchasz radioodbiorników 
czołowych firm: 

COSMOS — CAPELLO — 
DUX-RADIO i inne 

Na miejscu centrala napraw 
ZNOW MPR DIETOS TIT I 

LALECA „MA A-MIAA<< 
sprawia dziecku najwięcej radoś 
cir—Pięknie ubrana blondynka z 
niebieskimi oczami! Prawie pół 
metra duża! Mówi głośno i wy- 
ražnie „ma-ma“, „ma-ma“. Cena 
lalki (w drewnianym pudle) tylko 
zł. 4.85. W lepsz. gatunku  (mó- 
wiąca i chodząca — Nowość) zł. 
690. Płaci się przy odbiorze. Ad- 
res: F-a „Montre“ Dz. 204 War- 
szawa 1, Pl. Napoleona, skr. 827, 

PROSZKIBÓLU GŁOWY 

  

  

  

2 DOROSivCH JE 
PSZCZÓŁKA 7 

4 PRZEZIEBIENIU 
"raj" GRYPIE iKATARZE 

    
|znżśjem 

FABR.            
      

UWAGA 
cierpiący na reumatyzm 

i ischias 
Istniejąca w Wilnie od wielu lat znana 

firma wvrobów trykotażnwvch 

BŁOCH-SKOLSKI 
Wilno, ul. Rudnicka 17 

poleca srecjalne wyrobv trykotażowe @ 
dla cierpiących na ischias, reuma- EK 

tyzm i t. p. 

Numer akt: Km. 130/35. 

Obwieszczenie 
Q LICYTACJI NIERUCAOMOŚCI. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Baranowi- 
czach Stanisław Paderewski, mający kancela 
rię w Baranowiczach ul. Orzeszkowej nr. 6 
na podstawie art. 676 i 679 k. p. c. podaje 
da publicznejwiadomości, że dnia 21 grudnia 
1937 r. o godz. 11 w gmachu Sądu Grodzkie 
go w Baranowiczach odbędzie się sprzedaż 
w drodze publicznego przetargu należącej do 
diužnika Mowszy Snowskiego, nieruchomoś 
ci miejskiej, położonej w Baranowiczach 
przy ul. Piłsudskiego Nr. 38, ks. hip. Nr. 653 
składającej się: z placu hipotecznego, domu 
mieszkalnego, piętrowego, murowanego, bu- 
dynku murowanego przyległego do domu 
mieszkalnego, służącego pod młyn motoro- 
wy. oraz urządzenia młynu motorowego. 

Nieruchomość oszacowana została na su 
m; zł. 16000, cena zaś wywołania wynosi zł. 
12.000. 

Przystępujący do przetargu obowiązany 
jest złożyć rękojmię w wysokości zł. 1600. 
jest złożyć rękojmię w wysokości zł. 3230. 

Rękojmię należy złożyć w gotowiźnie al- 
bo w takich papierach wartościowych bądź 
książeczkach wkładowych instytucyj, w Itó- 
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 zastrzeżcń, jeżeli osoby 
te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą 
dcwodu, że wniosły powództwo 6 zwolnie 
niu nieruchomości lub jej części od egzeku- 
cji, że uzyskał, 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 Baranowiczach, 
u:. Reytana, 

Dnia 27 października 1937 r.   
    

przeziębieniu,doznaje się ulą 

"_ góżywając tablężek 
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górnośląski E 
IEL pierwszorzęd, p 

jakości > 
koncernu „PROGRES*, Katowice 

wagonowo | tonowo w szczelnie za- 
mkniętych i zaolombowanych wozach 

poleca firma 
kobi M. DEULL seo 

Biuro: Wilno, Jagiellońska 3, teł. 811 
Bocznica własna i składy: Kijowska 8 

i tei. 999, Waga gwarantowana 
Ceny konkurencyjne 

WYYYYYYYYYYYFYYYYYYYVYYYYY 

RWOL 
Sa SAS S S LAT 

NACIERANI Е 
STOSUJĘ SITE SPRZY:? 

BANI 
KEUCIU.Z POWODU. PRZEZIĘBIENIA 
POSTRZĄŁE: ISCHIASIE IST P 
DO. NA.BYCIA* W APTEKACH 
WYRÓB | GEOWNA” "SPRZEDAŻ 

TEKAMIKOLASCHA 
Uk W-© Ww HOPERNIKA"1 

  

4) 

MAAŁAŁAAAAAŁAAAAKAN AG 

Handel i Przemysł 
VYYVYYYVYVYVVYYYYYTY 

Modna, gustowne suknie, płaszcze, szlaf- 
roki, sweterki, garsonki W. NOWICKI, Wil- 
no, Wielka 30, Wytworna galanteria, bieliz- 
na. 

  

DZISIAJ WYSTAWA 
SUKIEN 

W. NOWICKI 
Wilno, ul. wielka Nr. 30. 

Prosimy oglądać 

PIANINA, fortepiany wysokiej klasy no- 
we i okazyjnie od zł. 300 sprzedaje na raty 

ul. Niemiecka 19 (wejście z bramy). 

„AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AA 

„LOKALE 
VVVVVYVYVVVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYYYYYYT 

POSZUKUJE SIĘ MIESZKANIA z 2—3 
pokoi niedrogie, możliwie z wygodami. Požą 
dane w okolicach śródmieścia (może być w 
pcbliżu kościoła św. Piotra i Pawła). 

Oferty do Administracji dla S$. z poda- 
niem ceny. 
iai AO i a A 

MIESZKANIE do wynajęcia 3 pokoje, 
kuchnia łazienka, wszelkie wygody, wolne od 
podatku ul. Tartaki 34-a, informacje u do- 
zorcy. 

  

POKÓJ do wynajęcia dla jednej osoby. 
Podgórna 3—17. 

| YTY NYYYYYYYVYVYVYYYNYYYYYYYW) 

PRACA 
VYVYVY-YYTYTYYTVYTYYVYYYTY" 

CHRZEŚCIJAŃSKA Fabryka  Cukrów 
pizyjmie zastępcę na województwa: biało- 
stcckie, wileńskie, nowogródzkie, poleskie. 
Zabezpieczenie w papierach wartościowych. 
Zgłoszenia do „PAR* Kraków, Rynek 46 
pod „Biegły sprzedawca”. 

  

CHRZEŚCIJAŃSKA firma poszukuje agen 
tów do sprzedaży gospodarskich narzędzi 
rolniczych po wsiach. Zgłoszenia: Lwów 28, 
Skrytka pocztowa 5. 
Rosso 

ZAJMĘ SIĘ gospodarstwem u samotnej 
osoby. Wiadomość: Nowogródek, Kościelna 
40 m. 1, (względnie na adres Administracji 
Oddz. „Kurjera Wil." w Nowogródku. — — —° 

BEZROBOTNY elektromonter oraz robot 
nik wodociągowy i ślusarz poszukuje jakiej. 
kolwiek posady na skromnych warunkach. 
Łaskawe zgłoszenia prosze kierować do ad- 
ministracji „K. W.“ pod „Elektromonter“, ko 

INŻYNIER-LEŚNIK pozna w celu matry- 
monialnym ziemiankę z zaścianka. Zgłosze- 
nia z fotografią: Dubno, skrytka 45. 

RÓŻNE 
YWYTYVYYYYYYYYVYYYYYYVYVVY 

ZGUBIONO rejestrowany w Wydziale 
Handlowym Sądu Okręgowego w Wilnie Sta 

  

  Komornik: Stanisław Paderewski. 
tut Księgarni Spółdzielczej P. N. S. P. w 

Zastępca: „Reprezentant* -— Wilno, 
ul. Wielka Nr. 30. 

Niezrównana książka z przepisami.D=< A, 

jest do nabycia se wszystkich sklepach Ка 
lonialnych, księgarniach i u naszego zastęp- 

cy. Cena obniżona 30 groszy. 

  

LEKARZE 
т 

DOKTOR MED. 

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

          

DOKTOR MED. 

Zygmunt Kudrewsicz 
choroby weneryczne, skórne marzopłciowe 
ul. Zamkowa 15, tel. 19-60. Przyj” Ve w godz. 

od 8—1 i od 3- ”. 

  

DOKTOR MEL. 

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

Zamkowa 3 m. 9. 

DOKTOR 
Wolfson 

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

  

DOKTOR 

Zeldowicz 
Choroby skórne, wenervczne, syfilis, narzą- 

DOKTOR + | + 
Zeldowiczowa — 

Choroby kobiece, skórne, weneryczne, narzą- 
dów moczowych od godz. 12—2 1 4—7, ul. 
Wileńska 28 m. 3, telefon 277, : 

та 

  

AAdAA 

AEUSZERbA 

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

  

w” 

      

AKUSZERKA 

Smiałowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
cery, usuwanie zmarszczek, wągrėw, pie- 
gów, brodawek, łupieżu. usuwanie tłuszczu 

z bioder i brzucha, kremy odmł. dzające, 
wanny elektryczne, elektryzacja. Ceny przy- 

stępne. Porady bezpłatne. Zamk>wa 26 6. 

  

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
masaż leczniczy i elektryza.ja Ul. Grodz- 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 

Ad AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAA AA 

Kupno i sprzedaż 
TYYYYYVYYV*RYYYYY"TY"WWYTTYYYYYYYTYTYYY7TY 

‘ OKAZJA. Sprzedaje się bardzo tanio ma- 
ło używany bilard frajberowski, rozmiaru 
średniego. Adres w Redakcji „Kurjera Wi- 
leśskiego". 

matycznym miasteczku, 50 kim. ©: Wilna, 
sprzedaje się bardzo tanio nowowyb. +wa- 
ny dom handlowy, mieści se w nim 5 skle- 
pów i mieszkanie. Adres w Redakcji „Kur- 
jera Wileńskiego". 

   

  

——— 

PALMY wyhodowane w pokoju do sprze- 
dania, ul. Zakretowa 5 m. 11. 

SKLEP SPOŻYWCZY Chrześcijański w 
Nowej Wilejce, przy ul. 3 maja dom nr. 4/2 
de sprzedania z towarami i urządzeniem. 

  

OKAZJA! Płaszcz karakułowy z najlep- 

szych skór, nienoszony do sprzedania. Wil- 
no, Kalwaryjska 4 m. 9. Pośrednicy wykłu- S Ё 

KUPIĘ DOMEK w Wilnie w cenie do 10,000 
zł. Oferty: p-ta Nowogródek, sk. p. Nr. 18 

a 5 а я 

FORTEPIAN maly w dobrym stanie oka- 
zyjnie sprzedam niedrogo, ul. Sawicz 11 m. 11 

PŁASZCZ KARAKUŁOWY wysokiego Ва- 
tunku, prawie nowy, okazyjni: do sprzeda-   Oszmianie. Znałazcę wynagrodzimy. Zarząd. nia. Kijowska 19 m. 20. 

     

    

Oetkera p. t. „Dobra gosrodwni piecze sama* 

dów moczowych, od godz. 9 -1 i 5—8 w. | 

OKAZYJNIE z powodu wyjazdu w kiiw = 

4 

  

— 

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—czyriha od godz. 9.30—15.30 
Drukarnia: tel. 3-40, Redakcja rękopisów nie zwraca. 

  

Oddziały: Nowogródek, ul. Bazyljańska 35 
Lida, ul. Górniańska 8 

Baranowicze, ul, Staszica 13 
Przedstawiciele: Kleck, Nieśwież, Słowtm, 

Szczuczyn. Stołpce, Wołożyn, Wilejka, War- 

6 

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 

agencji zł. 2,60 

   
CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr, 
za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc. i komunikaty 60 gr, 
za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelarycz= 
ne 50%. Układ ogłoszeń w tekście 5-cio łamowy, za tekstem 10-łamowy. Za 
treść ogłoszeń i 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 — 16.80 i 17 — 19 
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R     REST BRZMI 
  

IBandurskiego 4, tel, 3-40, Redaktor odp, Jan Pupiałło 

 


