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Rozmowa z czerwonem sumieniem sowhistoryków. 
„Istota erenburszczyzny da się о- 

kreślić w kilku słowach. Jest to spo" 
cyficzny amalgamat perwersyjnego 
nekrofilstwa. quasi-filozofji lokaj. 
Śmierdiakowa, Braci Karamazowy 
i zwykłej, podlutkiej, mieszczań: 
mściwości na chamach, co pozbawia 
ja poetyckich snobów tak miłego ich 
sercu i kieszeni cieplika. 

Rewolucję ogląda Erenburg w ta- 
kiem samem nastawieniu, jak setki 
tysięcy innych cymbałów. Zbiera płot 
ki bab przekupek na rynku... pęta się 
po urzędach sowieckich i zbiera 
skrzętnie szeptem podawane bajdy i 
anegdoty o żydach i komisarzach. W 
ciasne pole obserwacji kupieckiego 
synka obcego dążeniom proletarjatu, 
wpadało tylko to, co odpowiadało jego 
koncepcji klasowej. 

Dekadent, węszący wszędzie one 
rozklad i zagładę darowałby > 
rewolucji jej żywiołowe niszczenie za 
pleśniałej budowli carsko- kapitalisty 

cznej. Nie daruje natomiast jej ener" 
gji twórczej. 

Talent Erenburga przypomina ra 
sowego wyżła 6 czujnym węchu, któ- 
ry ma jednak fatalny defekt: nie przej 

dzie spokojnie koło padliny., wszędzie 
, šcierwo i zaraz się w niem wy 

tarza ile wlezie. Z takiego znarowio- 
nego wyżła nikt nie będzie miał po- 
ciechy“. 

Tak w roku 1927 pisala o Ilji Eren 
burgu. zdolnym powiešciorobie, ko- 
munristyczna „Džwignia“. Tak samo 
mniej więcej pisała wówczas o Ilji ca- 
ła prasa komunistyczna. Dziś zaś 
„Prawda“ moskiewska ma z tego „zna 
rowionego wyżła* dużą pociechę. Dziś 
Erenburg jest sowieckim publicystą i 
powierza mu się nawet bardzo odpo- 
wiedzialne funkcje dziennikarskie, 
jak naprzykład, reportaż z procesu 
Gorgułowa. Nie wymagano od Ilji ani 
samobiczowania się ani publicznej 
spowiedzi ze swych burżuazyjnych 
grzechów, Wystarczy, że zaczął pisać 
do „Prawdy“. 

Sowiety mają niezmiernie elasty- 
czną muskulaturę urzędowej propa- 
gandy i potrafią robić bardzo ostre 
wiraże w swych ocenach, byle tylko 
pozyskać zdolnego „kupieckiego syn- 
ka* lub też nabrać cesarskiego feld- 
marszałka na czułości dziesięciolecia 
Rapallo. Jest oportunizm, który po- 
lega na tem, że często wobec doraź- 
nych interesów polityki sowieckiej 
pomija się milczeniem lub osrebrza 
się nawet sympatjami to. co w świe- 
tle myślenia marksowsko-leninowskie 
go należy zaszufladkować jako wręcz 
reakcyjne. Rapallo i wogóle współpra 
ca niemiecko-sowiecka dałaby tu bo- 
gaie ilustracje, Ale jest i drugi opor- 
tunizm, tam gdzie materjały historycz 
ne organizuje się w kontrrewolucję i 
reakcję, aczkolwiek ścisłość myśle- 
nia marksowsko-leninowskiego naka 
zywałaby widzieć elementy rewolucyj 
ne i postępowe. 

I tak dotychczas historycy sowiec 
cy wtłaczali wszystko, co w Polsce 
było i jest poza partją komunistycz- 
ną, w szranki najbardziej gnuśnej re- 
akcji. Roboty niepodległościowej Mar 
szałka Piłsudskiego i Jego Legjonów 
nie można było w sowietach definjo- 
wać inaczej jak reakcyjnego, wysłu- 
gującego się kapitałowi krajowemu 
i zagranicznemu, ruchu drobnej bur- 
żuazji i szlachty. 

        

  

   

  

  

  

  

  

Czy jest to jednak ocena uczciwe- 
go marksisty? Czy nie było tu dy- 
skretnej łapówki Narkomindiełu lub 
może Woroszyłowa dla czerwonego 
sumienia sowieckiego historyka? 

Dla Marksa postułaty demokracji 
politycznej XIX-tego wieku a więc i 
postulaty równouprawnienia wszyst- 
kich narodów były nie absolutnemi 
ideałami. lecz historycznym wyrazem 
walki mas ludowych z uciskiem fc 
dalnym. Marks strzegł pilnie, by pro* 
letarjat, zapatrzywszy się w idee wyż 
wolenia narodów, nie stracił z oczu 
właściwej swej misji, walki z burżua 
zją. Jednocześnie tępił jednak niemi- 
łosiernie proudhonizm, który w imię 
interesów socjalnej rewol. przeciwsta 
wiał się żądaniom niepodległości Pol- 
ski. Rewolucyjnym wysiłkiem ruchów 
wyzwoleńczych zrzucić wszelką prze- 
moc jednego narodu nad drugim, w 
drzazgi potrzaskać kordony granicz- 
ne, dzielące jeden naród na części, 
anektoware przez imperjalizm euro- 
pejski. — oto, zdaniem Marksa, ele- 
mentarny obowiązek proletarjatu ja- 
ko siły demokratycznej. 

   

    

    

    

Walka o wyzwolenie narodowe 
mogła jednak przy swoistym układzie 
sił społecznych być czynnikiem reak- 
cyjnym. I tak Marks zwalezał czeski 
ruch niepodległościowy, bo bvł on w 
okresie „wiosny ludów sprytnym ma 
newrem caryzmu. 

W roku 1851 tHomaczyl 
Marksowi, że Polska nie może 
czynnikiem postępu wobec Ro że 
w Ros st więcej elementów cywili- 
zacji, w) iłcenia, przemysłu i bur: 
żuazji niż w szlachecko-sennej Polsce, 
że niczem jest Warszawa lub Kroków 
wobec Petersburga, Moskwy czy Odes 
sy. Ale w dwanaście lat później. gdy 
w zaborze rosyjskim spadły pierwsze 
krople krwi powstańczej. Murks ca* 
łemi sympatjami staje po sironie pow 
stania styczniowego, 2: jąc już 

do końca gorące współczucie polskim 
ideałom niepodległościzwym. W 1867 
roku pisze do Engelsa: 

„Z wielkiem zadowoleniem dowie 
działem się o polonofilskich, przeciw- 
ko Rosji skierowanych. głosach, pa* 
ryżan; widocznie Proudhon i jego ma 
leńka doktrynerska klika nie jest tem 
czem naród francuski”. i 

Nie mógł oczywiście inaczej my* 
śleć Lenin. Wj polemice z polskimi 

esdekami pisał w 1914 r, że: ..podczas 
gdy masy ludowe Rosji i większości 
krajów słowiańskich spały twardym 
snem, gdy w tych krajach nie było 
ruchów, — szlacheckie powstania w 
Polsce nabrały gigantycznego, wprost 
pierwszorzędnego znaczenia z punk- 
tu widzenia demokracji nietylko ogól 
no rosyjskiej, nie tylko ogólno sto- 
wiańskiej, ale i ogólnoeuropejskiej* 

A wszak jedynym spadkobiercą tej 
rewolucyjnej fali powstań XIX-stego 
wieku stał się w XX wieku Komen- 
dant Piłsudski i Jego towarzysze. 

     

  

  

  

Engels 
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rządowi 
BERLIN, 31, 8. (Pat). Sejm pruski 

uchwalił wszystkiemi głosami przeci 
wko niemiecko'narodowym wniosek 
hitlerowców, wyrażający naganę Pu 
penowi jako komisarzowi Prus. Taką 
samą większością przyjęto wniosek 
socejal-demokratów o uchylenie dekre 
tu w sprawie powołania rządu komisa 

„Zapytuje mnie pan na czem polega ide- 
s jonowa. Jest toe sprawa bardzo draż 

liwa. sięga ona bowiem kardynalnych róż- 
nie w zapatrywaniach Połaków na e za- 
dania społeczno-polityczne. W, dziejach na- 
szych przełomowym był 63-ci rek. Po tym 
kryzysie ludzie nie chcieli myśleć 6 walce 
zbrojnej. Większości narodu chodziło prze- 
dewszystkiem o spokój, © zapewniony, nie 
zumąeeny ewentuałnością przykrych niespo 
dzianek żywot codzienny. Wobet tego wszy 
stko, co w ten lub inny sposób dążyło sio wal 
ki, spotykało się z niechęcią, ze: sprzeciwem 
warstw przystosowujących się do istnicją- 
cych warunków. Protesty jawne i tajne, ake 
ja cperu względem rządów zaborczych w 

bądź fermie, wszystko to „przeszka- 

      

  

  

   

  

dzało 

Mó « wałności, o potędze Poiski, moż 
na było, bo to było pięknie, patrjotycznie. 
  

     
I czynić coś realnie, by tej wołności do- 
piąć — za żadne skarby. Czynna akcja opo 
ru by! ła uważaną za pewną zbrodnię, za wiwi 

    

sekcję crganizmu polskiego. Była iąga- 
niem z duszy najdroższego pierwiastka uś- 
pionege tam. Dlatego wszelką akeję w tym 

kierunku zwalczano wszelkiemi sposebami, 
hy nie rumienić się ze ws ydu“. 

  

Tak mówi o legjonach Marszałek 
Piłsudski w niedawno opublikowa- 
nym przez „Gazetę Polską* wywia* 
dzie. 

  

Druga połowa dziewietnastego wie 
ku to były czasy rekordów w kapita- 
listyczym rozwoju poszczególnych za 
borów polskich, Rozwój ten porąbał 
burżuazję polską na antagonistyczne 
grupy. mocno powiązane z interesami 
mocarstw zaborczych. Tem się prze” 
dewszystkiem tłumaczy ta masowa 
ucieczka liberalnych i  koserwątyw- 
nych odłamów mieszczaństwa od re- 
wolucyjnego hasłą. zbrojnej - walki, 
tem się tłumaczy to tchórziwie wcie 
ranie się szybko dorabiającego się 
mieszczaństwa w krąg interesów i 
przywilejów burżuazji zaborczej. 

zystkie  „realne* programy 
cgraniczaly się najwyżej do lojalnych 

  

Rzeszy. 2 
rycznego. Głosami narodowych socja- 
listów i komunistów przyjęto wniosek 
zwalniający urzędników od obowias- 
ku wykonania zleceń komisarza Rze 
szy. W końcu przyjęto wniosek o na 
tychmiastowe uchylenie wszystkiech 
zakazów prasowych, 

Kancierz Papen powrócił do Berlina. 
BERLIN, 31. 8. (Pat). W dniu dzi- 

siejszym rano kanclerz Papen wraz 
z ministrami Schleicherem i Gaylem 
oraz sekretarzem stanu Meissnerem 

"W czasie 
BERLIN, 31. 8. (Pat). Odroczenie 

Reichstagu stworzyło krótką przerwę 
którą Żarówno rząd Rzeszy, jak i obe 
cna większość parlamentarna zamie- 
rzają wykorzystać dla wzmocnienia 
swych pozycyj i zdobycia jak najwię 
kszej ilości atutów przed ostateczną 
rozgrywką. Kanclerz Papen, jak za- 
pewniają półoficjalnie, ze swej strony 
dążyć będzie do skrócenia okresu nie- 
pewności. W tym celu kanclerz zwró- 
cił się do prezydenta Reichstagu Goce- 
ringa z żądaniem zwołania plenarne 

_ Demarche 
równouprawn 

BERŁIN, 31. 8. (Pat). „United 
Press** donosi z Paryża, że rząd nic- 
miecki za pośrednictwem ambasado- 
ra francuskiego w Berlinie Franęois* 
Ропсе!а wystosował notę, zawierają 
ca żądania równouprawnienia mi- 

    

powórcił do Berlina, W ciągu popołu: 
dnia zbierze się gabinet Rzeszy, ce- 
lem zapoznania się z wynikiem roz- 
mów, odbytych w Neudeck. 

przerwy. 
go posiedzenia już w ciągu następnego 
tygodnia. Na posiedzeniu tem kanc- 
lerz zjawi się wraz ze swym gabine- 
tem i zgłosi deklarację programową. 
W ten sposób rząd pragnie zmusić 
stronnictwa do ujawnienia ich zamia 
rów. O ile większość stronnictw wy* 
stąpi przeciw rządowi, spowoduje to 
rozwiązanie Reichstagu. Dekrety, 
wprowadzające w życie program gos- 
podarczo-finansowy Papena, oglosz0- 
ne będą w poniedziałek, 

  

   

w sprawie © 
ienia zbrojeń. 

litarnego Niemiec. Rząd Rzeszy zako- 
munikował że domaga się równoupra 
wnienia zbrojeń oraz prawa umacnia 
nia fortyfikacyj na granicach niemie 
ckich zachodniej i wschodniej, 

Postulaty niemieckie w dziedzinie militarnej. 
Wywiad z min. Reichswehry Schleicherem 

BERLIN. 31.VIII. (Pat.) Minister Reichs- 
wehry Sehleicher udzielił wywiadu berliń- 
skiemu przećstawicielowi dziennika włoskie 
go „Resto del Carlino*, precyzując ponew- 
nie postułaty niemieckie w dziedzinie mili 
tarnej. Na zapytanie dziennikarza, jak mi- 
nister Reichswehry wyobraża sobie prakty. 
cznie równouprawnienie militarne Niemiec, 

Schleicher odpowiedział: „Niemey żądają w 
zasadzie dla siebie tych samych praw, jakie 
przysługują innym państwom w zakresie or- 
ganizacji i podziału swoich sił zbrojnych. 
To same dnosi się do wyposażenia armji 
niemieckiej w broń, budowy fortyfikacyj 
i fabrykaeji sprzętu wojennego dotycheza- 

sowy system niemieckiej armji zawodowej 
jest, zdanfem ministra, nfieodpowiedni i 
zbyt kosztowny system poborowy byłby 
e wiele tańszy i efektowniejszy“. Na pyta- 
nie, ec Niemcy uczynią w razie odrzucenia 
tczy 6 równouprawnieniu militarnem, Schlei 
cher odrzekł: „W: tym wypadku Niemcy 
niewezmą udziału w dalszych pracach kon 
terencji rozbrojeniowej. Ponadto, jeżeli nie 
da się osiągnąć zapewnienia Niemcom bez- 
pieczeństwa. w ramach międzynarodowych. 
rząd niemiecki zmuszony będzie zapewnić 
scbie te bezpieczeństwo w drodze samo- 
pomocy narodowej“, 

marzeń o scaleniu Polski orężem je- 
dnego zaborcy kosztem dwóch рого- 
stałych. Wszystkie manewry miesz- 
czańskich polityków, piastujących 
nieraz wysokie godności, w praktyce 
były wzmacnianiem potęgi jednego 
imperjalizmu zaborczego i kibicowa- 
niem jego. apetytom chcącym złączyć 
wszystkie zabory pod swoją władzą. 

Pokolenie lojalnych  parwenju- 
szów nie mogło się wydostać z błęd- 
nego koła austrofilów bądź rusofilów. 
Jeszcze dziś, trwają staruszkowate 
przekomarzania się czyja orjentacja 
zwyciężyła. 

Krakowski .,.Głos Narodu* z 17 b. 
m. omawiając cytowany przez nas w) 
wiad Marszałka z całą naiwnością nie 
mowlęcia stwierdza, że właściwie 

Marszałek Piłsudski nie miał żadnej 
orjentacji A w istocie mamy jeszcze je 
dną garść słów Marszałka, świadczą” 
cych o zdecydowanym rewolucyjno- 
niepodległościowym sensie roboty le- 
gjonowej. 

„Co do dem pań reitinge i wojsko- 

  

   

wego względem pań$gtw centralnych — stwier 
dzam, że żąden z nak nie żywił ku nim sym 
patji. Biliśmy się z Meskałami, będąc z mu- 
su w szeregach wojska austrjackiego. Lecz 
wszelkiemi siłami broniliśmy się przed pró 
bami austrjaczenia nas, 

robiłem żadnych przypuszezeń, czy 
y tamci zwyciężą. Byłem przekonany, 

ni i drudzy osłabną, a my na tem Sska- 
ać możemy. 

* Zawsze powtarzam, że Polacy powinni 

byli dobrze grać w winta i oburzałem się 
ckropnie, że ludzie nie umieją tak grać. M6 
wiłem N.K.N. żeby podtrzymywał tega, co 
gra wysoko. Ja chciałem tworzyć polskie 
wojsko i grać drogo*. 

Ta droga gra o polskie wojsko jest 
dla „Głosu Narodu* romantyzmem 

politycznym a dla nas dowodem hi: 
storycznym. że tylko Piłsudski i jego 
ludzie przełamali pay oportunie- 
mu i zajęli pozycję bezapelącyjnej wal 

  

    

  

   

ki ze wszystkiemi trzema imperjaliz- 
mami. Gdy poraz pierwszy echo roz- 
niosło bojową pieśń „Pierwszej Bry- 
gady“. miała jej melodja wobec trój 
lojalistów i trójzaborców napewno nie 
mniej rewolucyjnego napięcia, niż me 
lodje Międzynarodówki w pierwszych 
latach rosyjskiej rewolucji. Tylko że 
rosyjski świat pracy korzystając z peł 
ni rozwoju narodowego, mógł w 
mieńszewieki czy bolszewicki sposób 
walczyć o nowy ustrój społeczny, pol 
ski zaś świat pracy miał przesłonięte 
dalsze horyzonty społeczne butami 
żandarmskimi i oparami wiekowej 
krzywdy. 

Wysoką temperaturę sprawy pol- 
skiej rozumiał i Lenin. gdy walczył 
z polskimi esdekami i Różą Luksem- 
burg, która swym głośnym  artyku- 
łem w „Przeglądzie Socjalistycznym* 
namiętnie zaatakowała polski ruch 
niepodległościowy i zasadę równou- 
prawnienia narodów. Zdaniem jej wal 
ka o niepodległość w imperjalistycz- 
nym okresie kapitalizmu jest utopją i 
z konieczności stanie się zawsze na- 

  

rzędziem dyplomatycznej bądź zbroj-” 
nej gry sił i imperjalistycznych inte- 
resów kapitału. 

Na to bardzo ostro odpowiedział 
w artykule z czerwca 1914 r. Lenin O- 
skarżając Różę L. o nieświadome speł 
zanie na stanowiska czarnej sotni, 
twierdził kategorycznie, że jeśli bur- 
żuazja narodowości ciemiężonej wał- 
czy z burżuazją narodowości ciemię- 
żącej, to proletarjat zawsze musi być 

  

  

tam, -gdzie-są ciemieženi. Zaniechać 
walki 0. prawo ciemiężonego na- 
rodu do oddzielenia się od zaborcy 
byłoby, zdaniem Lenina. ordynarnein 
ustępstwem prołetarjatu na rzecz ide- 
ologji Puryszkiewiczów. 

W roku 1916 pisał znowóż Lenin' 

SYTUACJA W NIEMCZECH. 
Seim pruski odmówił posłuszeństwa 

  

й iedyskrecja" 
BERLIN. 31.VIII. (Pat.) W. godzinach 

wieczernych biuro Conti ogłosiło następuia- 
cy komunikat: 

W. dzisiejszych wieczornych doniesieniach 
z zagraniey, w których jest mowa e wystą- 
pieniu niemieckiem, mającem na celu uzy- 
skanie dla Niemiec zrównania zbrojeń, chn- 
dzi widocznie © niedyskrecję. Sam fakt jako 
taki zdaje się być prawdziwy, jednak, w 
cbeenej chwili nie można jeszcze stwierdnić 
nie cstatecznega 6 szcz: gółach wystąpienia 
niemieckiego. Przypuszczalnie w ciągu dnia 
jutrzejszego z miaredajnej strony niemiec- 
kiej ukaże się w tej sprawie wyjaśnienie. 

  

  

  

Dopiero w przyszłym 
tygodniu. 

BERLIN, 31. 8. (Pat). Na prośbę 
nowego prezydjum Reichstagu o nie- 
zwłoczne przyjęcie prezydent Hinden 
burg opowiedział dziś telegramem, w 
którym prosi o odłożenie wizyty do 
czasu swego powrotu do Berlina, ma- 
jącego nastąpić w ciągu przyszłego 
tygodnia. 

Nowa podwyżka stawek 
celnych w Niemczech. 

BERLIN, 31. 8 (Pat), Dziennik u- 
sław Rzeszy ogłasza pod datą 30 sier: 
pnia nową podwyżkę stawek celnych 
na szereg produktów agrarnych i ho: 
dowlanych. Rozporządzenie wchodzi 
w życie z dniem 6 września. 

  

    

  

  

5 x 1. 25 Loterji Państw. 

ma i va 
1 reak 200.000 200.000 

50 esi m 10.000 500.000. 
| mu 300.000 300.000 
1. 150.000 150.000 
1. 100.000 100.000 
! . 75.000 75.000 

2 wyyrseo 50.000 100.000 

. _ 25.000 150000 
20.000 160.000 
15.006 300.000 

  

zaorych 

30 „ 10.000 300.000 

8i . 56.000 405.000 

150 , 3.006 450.000 

ме - 2000 1000906 
1 , 1000  1135.060 

LP 250 408400 
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ВЫ еча ЗАСО 
CIĄGNIENIE 

od 18 września do 12 października. 
Szczęśliwe losy do nabycia 

w kolekturze 

„LICHTLOS“ 
Mickiewicza 10 
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Wielka 44 

  

Dr. A. Szabad-(dWrońska 
(Cheroby dzieci) POWRÓCIŁA 

W. Pohulanka 14, tel. 8-38, od 9-10, 4-6. 
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Zapisy dzieci codziennie od godz. 

w oddz. IV 
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roczny. 
Zakres: 

szkolny. 
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© Prywatna Koedukacyjna Szkoła Powszechna 
Haliny Siewiczowej 

ulica Jagiellońska, 8 — II piętro. 

1—2 w poł. 

według programu szkół średnich. 

Duża matura, mała matura, szkoła powszechna. 
Nauka rozpocznie się dnia 1-go września. 

Sekretarjat Kursów czynny od godz. 

E 
EJ 
EJ 
EJ 

do oddz. I, II, III i IV. Nauka faj 

Ilość miejsc ograniczona. 
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Koedukacyjne Kursy Wieczorowe 
Koncesjonowane przez Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego 

(z programem gimnazjum państwow.) 

im. „Komisji Edukacji Narodowej” 
mieszczące się przy ul. Mickiewicza 23. 

Od dnia 15 sierpnia przyjmują zapisy na rok szkolny 1932-33 do wyższych 
klas gimnazjum, typ humanistyczny i matematyczno-przyrodniczy, system pół- 

(pod protektoratem Polskiej 
Macierzy Szkolnej w Wilnie) 

Odczyty. Lekarz 

15 do 20-ej po poł. prócz niedzel 
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o sprawie połskiej: 
„Resyjska demokracja wygrała, bezwarun 

kGwo na tem, że Rosja teraz nie ciemię- 
ży Pelski, nie okupuje ją przymusowo w 

swem władztwie. Rosyjski prołetarjat bez- 
warunkowo wygrał na tem, że nie gniecie 
niewolą jednego z tych narodów, którego 
uciemiężaniu pomagał jeszcze wczoraj. Nie- 
miecka demokracja bezwarunkowo przegraia 
i dopóki niemiecki proletarjat znosić będzie 
ucisk Polski przez burżuazję niemiecką, do- 
póty będzie w sytuacji gorszej niż niewolnik 
bo w sytuacji chama, pomagającego trzymać 
w niewoli innych*. 

Mimo to Lenin zawsze domagał 
się jednolitej postawy proletarjatu ro 
syjskiego i polskiego i jednolitego do- 
wództwa. Ruch  niepodległościowy 
mógł on zrozumieć o tyle, o 
podporządkowano wszystko intereso- 
wi rewolucji socjalnej. 

Wobec całej namacalności wieko- 
wej niewoli. wobec jawnego świństwa 
kordonów granicznych, rozdzielają 
cych jeden naród na trzy kawałki, pol 
ski świat pracy nie mógł jednak my 
šleč o niczem innem, jak o dokończe- 
niu rewolucyjnej tradycji powstań- 

czych pokoleń. 
* 

    

  

   

Przyszła wojna polsko-sowiecka i 
wszystkie megafony propagandy so- 
wieckiej musiały rozgłaszać, że Pol- 
ska jest kontrrewolucją a Legjony — 
reakcją burżuazyjno-szlachecką. Dziś 
gdy fale opadły, gdy reakcja junkrów 
pruskich i „Herrenklubu* zagraża już 
nie tylko polskiemu światu pracy ale 
i  socjalistycznemu / budownictwu 
Związku Sowietów, gdy Polska przez 
swe położenie i niezłomną pokojowość 

staje się gwarantką pokoju na kordo 
nie granicznym oddzielającym Sowie- 
ty od Zachodu, dziś można domagać 
się od historyków sowieckich uczci* 
wej oceny polskiego ruchu niepodle- 
głościowego. 

Nie chodzi o dyplomatyczne wymu- 
szanie oportunizmu. Wszak nawet, 
gdy jest mowa o znienawidzonym. 

przez Ill-cią Mię marodówkę, Kaut 

skim, to bolszewiey wyróżniają przed 
wojennego Kautskiego jako szczerego 
marksowskiego rewolucjonistę. 

          

„Los nie cszezędzał nam ani goryczy, ani 

zawcdu. Nie dziwota. Biegliśmy bowiem po 

drogach i ścieżkach wpoprzek wszystkich 

dróg Polaków, więc znieść musieliśmy tyle 

niespodziewa h i niezgm nieazsłużonych 

zniewag, a wypić musieliśmy tyle kielichów 

goryczy, że doprawdy ubiegłe pokolenia po 

mimo kłęsk tyłu niewiele mają nam do po- 

zazdroszezenia*. 

Tak ostatnio pisał do swych ko- 

legów i towarzyszy broni Marszałek 

Piłsudski. Ale piłsudczycy spijali znie 

wagi i gorycze nie tylko dzięki polskie 

mu mieszczaństwu. Ч 
„Ce znaczy nacisk opinii i jakie może 

być jej działanie — zrozumie ten, kto się 

wmyśli w warunki naszej dawnej wałki re- 

wolucyjnej. Była ona prowadzna przeciwko 

dobrze zorganizewanym władzom zaborczym 

w Polsce, była połączona z narażeniem się 

na więzienia, sądy i inne przyjemności — 

do kary Śmierci włącznie. Za cenę zdrady 

niejeden mógł siebie ratować. Ale moralna 

siła cpinji była tak wielką, że jestem prze- 

konany, iż dła wiełu ludzi w ich samotnem 

szamctaniu się — czasem w przeddzien stra 

cenia — obawa przed pogardą ze strony 

spcłeczności rewolucyjnej stawała się jed- 

nym z czynników, zwiększających siłę oporu 

i 'wytrwania”. sh sf 

'Tak mówił do legionistów na zjeź 

dzie ich w Gdyni pułkownik Walery 
Sławek. POK ZEDO 

Gdybyśmy chcieli policzyć ilość go 

dzin odsiedzianych przez piłsudczy- 

ków w carskich i cesarskich więzie- 

niach, to zapewne nie byłaby to 

mniejsza cyfra, niż ilość więziennych 

godzin rosyjskich rewolucjonistów. 

A jeśli zajrzeć do tajnych aktów 

żandarmskich, jeśli odwinąć taśmę ży 

cia Marszałka Piłsudskiego i porów- 

nać ją z życiorysem Lenina bądź Sta- 
lina, to napewno nie znajdzie się ni 
czego, coby świadczyło, że Lenin i 
Stalin więcej zdrowia i sił zmarnowali 
w walce rewolucyjnej, niż Marszałek, 

a i dziś nie wiem, czy letnia rezyden 

cją Stalina w Gorkach nie ma bar- 

dziej burżuazyjnego urządzenia, niż 

skromny dworek w Pikiliszkach z je: 
go niemal polowem umeblowaniem i 
spartańską prostotą życia, niż zacisz- 

na, marszałkowska „Poganka* w Dru 
skienikach ze swoją ławeczką, skąd 

Marszałek wpatruje się w Litwę, od- 
dzieloną Niemnem i tragiczną nie- 
nawiścią bratniego narodu. 

Roobocie niepodległościowej Mar 
szałka Piłsudskiego i Jego Legjonom 
zarzucać reakcyjność mogą tylko luk- 

semburgiści. Ale luksemburgizm jest 
wszak w Republice Radzieckiej suro- 
wo tępiony jako odchylenie od gene- 

ralnej linji. 

   

  

   
   

  

H. Dembiński 

ilebv.



2 K U R J E R 

Po zaszczytnem zwyciestwie. 
Porucznik Żwirko na czele zwycięskich 

lotnikow na audjencii u podsekretarza stanu 
w Min. Komunikacji. 

Żwirko o swoim 
triumfie. 

Korespondent .,Kurjera Warszaw- 
skiego* (Str. Wojt.) ogłasza poniższą 
ciekawą rozmowę swoją ze zwycięz: 
cą raidu, bezpośrednio po ogłoszeniu 

wyników. 
— Czy pan wiedział w każdej chwi 

1i lotu jakie są pańskie szanse? 
— Tak jest, Miałem taktykę obmy 

śloną, od której ani przez chwilę nie 
odstąpiłem. Trzymałem się średniej 

szybkości około 190 kim. na godzinę. 

Motoru nie forsowałem, zachowując 

go na etap wyścigowy — ale i wtedy 
nie rozwinąłem maksymalnej szybko” 

ści bo dla zwycięstwa nie było to po- 

trzebne, Kilka razy musiałem sam się 

bie hamować, kilka razy omal nie da- 

łem się sprowokować — bo jednak su 

kcesy świetnych pilotów niemieckich 

a — powiem nawiasem — doskona- 

łych kolegów — denerwowały mnie. 

Ale utrzymałem się .„w cuglach“ do 

końca. I to mi dało zwycięstwo. — 

— A pańscy współzawodnicy? A 

organizacja zawodów? A: regulamin? 

— Współzawodnicy — pierwsza 

klasa! Morzikiem naprzykład jestem 

wprost zachwycony. A tu jest depe- 

sza gratulacyjna od Włocha Colombo 

wspaniałego, ambitnego lotnika. Pra- 

wie o wszystkich mogę zresztą powie- 

dzieć to samo. Było z kim walczyć: 

Organizacja świetna! Stosunek 

Niemców do nas — jak najlepszy. 

Odrazu widziało się, że ma się do czy 

nienia z elitą narodu. Co do regułami 

. nu — to miałbym pewne zastrzeżenia 

— ale to kwestja dłuższej dyskusji. 

Dziękuję, pomówimy zatem 

kiedyś na ten temat. Jak pan znajdu- 

je Warszawę. dziś pana witającą? 

Kwirko uśmiechnął się z zażeno- 

waniem. 
— Jakoś zmieniła się Warszawa, 

zupełnie się zmieniła! Nie poznaję 

jej! I trochę jestem speszony i zaw- 

stydzony. że to trochę z mojego po- 

wodu, Ale niech pan głównie pisze o 

konstruktorach: bez nich — nie by- 

łoby tak świetnych maszyn... cóż móg 

łbym zrobić na złej maszynie? I niech 

pan podziękuje — ogromnie serdecz- 

nie — wszystkim za to powitanie, za 

to, że jestem taki szczęśliwy — i — 

zmęczony... 

WARSZAWA, 31. 8. (Pat), Podse: 
kretarz stanu w ministerst. komunr 
kacji inż. Czapski przyjął w dniu 31 
sierpnia, w obecności szefa departa* 
mentu lotnictwa ministerstwa spraw 
wojskowych płk. Rayskiego oraz sze 

fa departamentu lotnictwa cywilnego 

ministerstwa komunikacji płk. Fili- 
powicza, zwycięskich lotników pols- 

kich z p. Żwirko na czele oraz konstru 
ktorów samolotów, które zwyciężyły 
podczas ostatniego raidu europejskie- 

go. 

Magistrat m. Wilna gratuluje 
por. Żwirce. 

W związku z brawurowym lotem 

naokoło Europv por. Żwirki i jego 

wielkiem zwycięstwem odniesionem 

nad wybitnemi lotnikami świata, Ma* 

gistrat m. Wilna wystosował do por. 

Żwirki następuiącą depeszę: 

„Rodzinne Wilno Zwycięzey prze” 

stworza raidu Europejskiego śle ser- 

deczne gratulacje”, 
W łonie Magistratu powstał projekt 

udzielenia por. Żwirce jakiejś nagro- 

dy miejskiej, Są różne projekty, lecz 

żaden jeszcze nie został uchwałony. 

AMON 

Pošwiecenie 
skiej i odsłonięcie pomnika 

kopii obrazu M. B. Ostrobram- 
Merszałka Piłsuć- 

skiego w Jugosławii. 
Ofiarowana przez m. Wilno kopja 

cudownego obrazu Matki Boskiej 

Ostrobramskiej dla kolonji polskiej 

wyspy Solcy w  Jugosławji została 

przed paru dniami umieszczona w 

świątyni na tej wyspie. Dnia 8 wrześ 

nia r. b. o godz, 10 rano odbędzie się 

uroczyste poświęcenie obrazu M. B. O. 

z udziałem delegatów Wileńszczyzny 
i Białegostoku. 

W tymże dniu nastąpi uroczyste od 

słonięcie płaskorzeźby I Marszałka 

Polski J. Piłsudskiego, Pomnik-płasko 

rzeźba stanie przy Polskim Domu na 

wyspie Solce nad przepięknym brze- 

giem Adrjatyku. 
W związku z temi uroczystościami 

z Wilna wysłany został artykuł do pra 

  

  

Wymiana więźniów politycznych z Litwą 

na dobrej drodze. 
Z pogranicza donoszą, iż na skutek 

przeprowadzonych petraktacyj rządu 

litewskiego z delegatem Międzynaro- 

dowego Czerwonego Krzyża p. Brow 

nem w sprawie wymiany więźniów 

politycznych między Polską a Litwą 

sprawa ta wbrew doniesieniom nie: 

których pism stanęła na torze real 

nym. Władze litewskie zasadniczo 

zgodziły się na wymianę więźniów z 

Polską zastrzegając się jedynie co do 

kilku więźniów. 

W Kownie są przygotowane listy 

więźniów, którzy ulegną wymianie. 

(IEA NS TPAAEKATNIESINAIS ONLINE 

Ksiegarnia Kazimierza Rutskiego 
w Wilnie, ul. Wileńska 38, tel. 9-41 

poleca na 

PODRĘCZNIKI SZKOLNE 
rok szkolny 

NOWE 
i UŻYWANE 

p T S a 

Koedukacyjne 
wieczorowe 

przy GIMNAZJUM im. 

w Wilnie, ul. Ostrabramska 27 założone w roku 1926. 

Uprawnione przez Kuratorium OS.W. Nr. 1l-31078. Typ humanistyczny i mat - 

przyrodniczy. System półroczny. Program gimnazjów państwowych Początek roku 

Kancelarja czynna w godz. 9—13 i 17—19. 
szkolnego 5 września o godz. 17. 

  

gi 

Przyjmujemy zapisy 
nia o godzinie 9-ej. Kancelarja czynna 

Dla uczniów (nic) będzie zorganizowana 

gimnazjum istnieją kursy wieczorowe 

KURSY MATURALNE corostych 

do klas I — VII Egzaminy wstępne rozpoczną się 2 wrześ- 
Opłata za: 

dla 

   
             

J. I. KRASZEWSKIEGO 

  

ВН AIA JUM Kan Aootukaoine I. AAASLEKŠKIEO 
w Wilnie, uk Ostrobramska 27. 

codziennie węgodz. 9+—13. 

naukę od 25 zł, mies. Niezamożni korzystają z ulg.. 

bezpłatna czytelnia podręczników. Przy: 

dla dorosłych. Dyrekcja. 

  

STATYSTYKA OŚWIATY '). 
"Ubogi krewny 
ne — Nieco o nauczycielstwie — Czy zadužo gimnazjów? — 

— Zakładajmy przedszkoła—Zdebycze szkoły. powszechnej—Lokałe szkol 
Społeczne ołłicze semi- 

narjów i szkół zawodowych. 

Stan oświaty w Polsce jest wciąż 

„jeszcze bardzo różnorodny, a poszcze” 

gólne byłe dzielnice wykazują w ze* 

siawieniu z sobą dosadną amplitudę 

stosunków oświatowych. 

Gdy w całej Polsce promień obwo 

«iu, przypadającego przeciętnie na je” 

den ośrodek szkolny (t. j. na jedną 

szkołę powszechną) wynosił w roku 

szkolnym 1929-30 — 2,3 km, na Šlą- 

sku zmniejsza się promień do 1,8 km. 

w Poznańskiem i na Pomorzu do % 

km, a na Ziemiach Wschodnich wzra 

sta do 5 km. 

Jeszcze wyraźniej ilustruje te róż 

nice następujące obliczenie: na 100 

tys. mieszkańców bylo w wspomnia- 

nym roku szkolnym Ww całej Polsce 

przeciętnie 86,3 szkół powszechnych, 

w województwach zachodnich 116 

szkół, a w województwach wschod- 

nich 80,1 szkół. W innych rodzajach 

szkół stwierdzimy jeszcze większe uw 

pośledzenie ziem wschodnich w po” 

równaniu z resztą Polski. 

Najdotkliwsze braki odczuwa szkol 

nictwo polskie w dziedzinie przedszko 

l ji ochronek. W roku szk. 1930 — 

1931 było ich ogółem 1803, a w nich 

101673 dzieci. Na całych Ziemiach 

Wschodnich (województwo wileński 

nowogródzkie, poleskie i wałyń 

liczono podówczas 103 przedszkoli, a 

w nich 3038 dzieci, gdy w jednem wo 

    

  

*) Na podstawie publikacji Głównego U 

rzędu Statystycznego p. t. Statystyka Oświa- 

ty i Kultury. Zeszyt specjalny Wiiadomości 

Statystycznych. Włarszawa 1932. 

jewództwie kieleckiem było 269 przed 

szkoli z 14 tysiącami dzieci, w ślą- 

skiem zaś 260 z przeszło 17 tysiącami. 

Rozbudowana sieć przedszkoli łą” 

czy się z wyższym stopniem kultury 

i zależy od bardzo wielu czynników. 

Olbrzymią jednak rolę odgrywa zro- 

zumienie społeczeństwa. Inicjatywa 

społeczna ma tu piękne i deniosłe za- 

danie, którego wagę doceniają dziś 

władze szkolne. Najambitniej powin 

ny rywalizować z sobą w zakładania 

przedszkoli samorządy. 

* + * 

Naprawdę wspaniałe rezultaty 

osiągnął rozwój początkowego nau 

czania, Z wyników pracy szkoły pow- 

szechnej profani nie zdają sobie na- 

wet w przybliżeniu sprawy, a niemal 

tosamo dotyczy przeciętnie nawet in- 

teligentnego i społecznie czynnego 

obywatela. 
Miarą tych wyników jest stosunek 

liczby dzieci w wieku szkoły powszech 

nej, więc w latach od 7 do 18. do licz 

by uczęszczających do szkoły, która 

dąży do objęcia swemi murami wszy” 

stkich dzieci, a nawet przetrzymuje w 

nich uczniów starszych. Wykładnik. 

o którym mówimy, wyraża bezcenne 

wartości. Skupia się w nim praca ca” 

łej sieci szkół i armji nauc rcielskiej i 

plan jej walki z analfabetyzmem. Wy 

kładnik ten powinny rokrocznie roz- 

głaszać stacje radjofoniczne i dzienni 

ki jako jedno z najważniejs ych osią” 

gnięć. 
Otóż przed dziesięciu łaty stosu” 

nek ten wynosił 68,9 proe. Oznacza 

  

     

sy jugosłowiańskiej dr. Łuchmiańskie 

80. : (z) 

Litwa narazie zamierza wydać 29 

więźniów politycznych Polaków i kil 

ku obcej narodowości, obywateli pol- 

skich. 
Definitywne porozumienie między 

władzami polsk. a lit. zakończy się w 

pierwszych dniach września. Wymia 

źniów prawdopodobnie nastąpi    na wię 
koło Dmitrówki w rejonie Oran, 

ewentualnie koło Zawias. (z) 

Jednolite przepisy 

o należnościach za podróże 
służbowe. 

Ukazało się 'obwieszczenie ministra skarbu 

ogłaszające jednolity tekst rozporządzenia 

rady ministrów O należnościach za podróże 

służbowe, delegacje i przeniesienia funkcjo 

narjuszów państwowych. sędziów, prokurato 

rów oraz wojskowych. W rozporządzeniu u 

względniono szereg zmian, jakie w tym zakre 

sie wprowadzały od roku 1930 rozporządze 

nia rady ministrów. 

W razie podróży służbowych przysługują 

funkejonarjuszom stwowym diety, oraz 

zwrot kosztów podróży. W razie delegacji po 

za zwykłe miejsce służbowe diety za czas 

przejazdu i pozostawania w delegacji, oraz 

zwrot kosztów przejazdu. Wreszcie w razie 

przeniesienia w inne miejsce službowie — dje 

ty za czas przejazdu i za pierwszą dobe w 

nowem miejscu służbowem. zwrot kosztów 

przejazdu dla funkcjonarjusza, jego rodziny 

oraz jednej osoby z jego służby, zwrot kosz 

tów przewozu urządzenia '-domowego. 

Dzienne diety wynoszą: dla prezesa rady 

Ministrów i Marszałka Polski — 80 zł., dla 

ministrów, prezesa N. I. K., pierwszego preze 

sa sądu najwyższego i pierwszego prezesa irv 

bunału administracyjnego — 60 zł, Dla fun 

kcjonarjuszów wojskowych i państwowvch -- 

30 zł, dla grupy 2 uposażenia. 25 zł. dla gru 

py 3—, 20 zł. dla grupy 5, 15 zł. dla 6, 12 

zł. dla grup 10—12 i 6 zł. dla grup 13—16. 

zł. dla grup 10—12i 6 zł. dla grup 13—16. 

Dla sędziów i prokuratorów pobierajacych u 

posażenie według grup C 1D-— 25 zł, wed 

ług grupy B — 20 zł. i według grupy А — 

15 złotych. 
Djety wypłacane są również za niedziele 

i święta, przypadające w czasie podróży słu 

żbowej, delegacji względnie przeniesienia. 
(Iskra) 

  

  

   
  

      

to, że (zgórą) 31,1 proc. dzieci w Pol- 

sce było podówczas poza działaniem 

szkoły, Po siedmiu latach walki szko- 

ły powszechnej na froncie ošwiato- 

wym stosunek liczby uczniów do dzie 

mie wschodnie miały w roku szkol- 

nym 1928-29). Kryzysowe lata spowo 

dowały obniżenie do 90,8 proc. 
Terenowe zróżnicowanie jest tu 

oczywista znaczne. Śląsk 119,3 proc., 

województwa południowe 97,4 proc., 
zachodnie 96,2 proc. centrałne 91.1 

proc, wschodnie 71,1 proc. Lecz zie- 

nie: z 783 tys. dzieci w roku szkai- 

nym 1922-28 wykładnik 36,4 proc. 

to znaczy prawie go podwoiły. Dosłow 

nie z 783 tysięcy dzieci w roku szkoł 

nym 1922-23 uczęszczało do szkoły 

285 tysięcy, w roku zaś szkołnym 

1930-31 z 798 tysięcy dzieci uczęsz- 

czało do szkoły 576 tysięcy. A w roku 
szkolnym 1928-29 wydobyliśmy już 

78,9 proc., przyszły jednak trudności 

gospodarcze. 
Treść tkwiącą w tych 

to naprawdę spamiętać. 
* 

liczbach war 

Praca ta odbywa się w różnych 

częściach Polski w warunkach djame 

tralnie odmiennych. W całej Polseć 

było w roku szkolnym 1930-31 około 

20 tysięcy izb lekcyjnych o powierz: 

chni 50 m? i większej, W wojewódz- 

twach centralnych, zachodnich i po” 
łudniowych było takich izb po 5 ty- 

sięcy, na Śląsku 2,500, na Ziemiach 

Wschodnich 1300. 

Wręcz przeciwnie przedstawia się 

nasz udział w izbach szkolnych ma- 
łych i ciasnych. Lokali, liczących do 

29,9 m* było 15350. Poznańskie i Po- 

morze miało takich izb 198. Śląsk 15, 

Ziemie Wschodnie zaś 2684. Niele- 

piej było w pozostałych częściach pań 

stwa. Olbrzymia różnica w uposaże- 
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3-kl. Męska Szkoła Handlowa 
z 4-tą klasą spółdzielczą 

im. ST. STASZICA 
Marji Landsbergowej w Wilnie, Dąbrowskiego 1 

z prawami 4-letnich Szkół Handlowych Państwowych 
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Zgon weterana 63 r. 
STANISŁAWÓW. 31. 8, (Pat). W 

Stanisławowie zmarł w 90 roku życia 
Jan Trzywdar-Burzyński, ziemianin, 
uczestnik powstania 1863 r, odzna- 

czony orderem  Odrodzonej Polski, 
krzyżem niepodłegłości z mieczami i 
innemi. * 

Minister Beck w Bukareszcie. 
BUKARESZT, 31. 8. (Pat). Minis- 

ter Beck, w towarzystwie posła Szem- 
beka, został w dniu 31 sierpnia przyję 
ty w obecności premjera, na specjal- 
nej audjencji przez króla Karola. Po 
audjencji minister Beck pozostał w 
Sinaja na śniadaniu. W ciągu dnia 30 

sierpnia minister Beck złożył wizytę 

premjerowi, następnie odbył szereg 
rozmów z członkami rządu oraz z wy- 

bitnemi osobistościami politycznemi. 

Opinja tutejsza przywiązuje dużą wa” 

gę do tych rozmów. Wieczorem poseł 

Szembek wydał obiad, w którym 

prócz ministra Becka i jego małżonki 
wzięło udział wielu ministrów z prem 
jerem na czele. ‚ 

Przyjazd szefa sztabu armji 
St. Zjednoczonych do Polski. 

Dnia 7 września r. b. przybywa do Polski 

szef sztabu armji Stanów Zjednoczonych Am 
Półn. gen Douglas Mac Arthur w towarzyst 
wie adjutanta. 

Gen. Mac Arthur przypłynie dnia 6 wrześ 
nia do jednego z portów francuskich w dro 
dze z New Yorku i bezpośrednio uda do 
Polski Przyjazd jego do Warszawy n 

7 września r. b. o godzinie 17,55. 

    
dnia 7 
gu czterodniowego jego pobytu w Polsce od 
będą się ćwiczenia większych jeanostek woj 
skowych. Gen. Mac Arthur będzie obecny na 
tych ćwiczeniach. Dnia 11 września r. b wie 
czorem wyjedzie on do Pragi Czeskiej. (Iskra) 

Opór przeciwko kalendarzowi 
gregorjańskiemu w Grecji i 

Bulgerji. 
Ukrainska „Niwa“ (Nr. 7—8) notuje, że 

Cerkwie prawosławne w Rumunji i Grecii 

wprowadziły kalendarz gregorjański. Jednak 

że ta inowacja spotkała się z silnym oporem 

ludności, która nie chce się podporządkować 

zarządzeniom władz kościelnych. W kapli 

cach i prywatnych domach odprawiane są 

nabożeństwa podług starego stylu. 

Sielanka na wyspie. 
PARYŻ, 31. 8. (Pat). Donoszą 

z Saint Pierre na wyspie Guernesey, 

że przybyli tam dziś rano premjer 

Herriot, angielski minister spraw wew 

nętrznych Samuel oraz ministrowie 

Chautemps i Meyer. Ministrowie byli 

owacyjnie witani przez miejscową Iu- 

dność. Herriot udał się na grób Wik- 

tora Hugo. Zapytywani przez dzienni- 

karzy w sprawie noty rządu niemiec- 

kiego, dotyczącej reorganizacji Reich- 

swehry, Herriot odmówił udzielenia 

jakichkolwiek wyjaśnień z uwagi na 

to, że nota nad a na Quai d'Orsav 

w czasie jego nieobecności. Premjer 

zapozna się z tekstem noty dziś wie- 

czorem w Cherbourgu. 

Wartość jednego grama 
czystego złota. 

WARSZAWA. 31.VIII. (Pat.) Minister skar 

bu ustalił obwieszczeniem z dnia 23 sierp- 

nia 1932 r., ogłoszonem w „Monitorze Pol 

skim* w dniu 31 sierpnia 1932 r., wartość 

jednego grama czystego złota na 5 zł 92.41 

ta usalona została na miesiąc 

  

   

  

   

  

   

  

   

    
niu szkoły wyraża się też w tem, że 

gdy u nasi w województwach centrał 

nych przeważają izby szkolne w bur 

dynkach wynajętych, we wszystkich 

innych województwach większość izb 

szkolnych mieści się w budynkach 

własnych. Szkoła w wynajętym bu- 

dynku jest na zachodzie Polski praw- 

dziwą rzadkością. Cały zachód ma ta" 

kich izb 224, Ziemie Wschodnie 5228. 

W jednem państwie, w tymsamym 

czasie nauka dzieci odbywa się w tak 

odmiennych warunkach. Ileż w zwier 

ciadie tem odbija się wpływu smutnej 

przeszłości zaborczej! Rany przez mią 

zadane niełatwo jest zagoić. 

Trzy miljony osiemset tysięcy dzie 

ci i około siedemdziesiąt pięć tysięcy 

nauczycieli było w roku szkolym 1930 

1931 w publicznych szkołach pow- 

szechnych. Na jednego nauczyciela 

przypadało zatem przeciętnie 55,4 u- 

czniów. Ale i tu są odchylenia bardzo 

znaczne. Gdy obciążenie nauczyciela 

na Pomorzu wynosiło 43,7 dzieci, w 

województwie stanisławowskiem do- 

chodziło ono do 66,6 dzieci, w wileń- 

skiem zaś wynosiło 52,4 dzieci. 

Warto przyjrzeć się nieco bliżej 

nauczycielstwu szkół powszechnych. 

Szeregowcem armji nanezyciel- 

skiej jest raczej kobieta aniżeli męż: 

czyzna, Na 31500 mężczyzn pracuje 

42500 kobiet, Najwięcej pracujących 

jest w wieku od 20 do 34 lat. Zgórą 

połowa kobiet jest w wieku od 20—29 

lat, od 40 lat zyskują liczebną przewa 

gę mężczyźni. 
Młody wiek, w którym nauczyciel 

rozpoczyna swą pracę i staropanień- 

stwo nauczycielek składa się na wyso- 

ki odsetek samotnych wśród nauczy” 

cielstwa. Samotnych mężczyzn 12,500, 

kobiet 27,000, żonatych 18500, męża: 

powiększyła swój lokal i zajmuje obecnie osobny dom. Ze względu na 

rozszerzenie lokalu szkolnego i powiększenia klas, przedłuża się termin 

zapisów kandydatów do 10-79 września В. r. 

dziennie od 10—14. Rozpoczęcie zajęć w dn. | września o g B-ej rano. 
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Walka Sowietów z religją. 

Podług informacji ,,„Osservatore 
Romano* rząd sowiecki przygotowuje 
ostanie uderzenie przeciwko organi- 
zacjom wyznaniowym w Rosji. Już 
na wiosnę został opracowany dekret, 
który likwiduje wszystkie kościoły i 
wyznania. Nie został on wprawdzie 

opublikowany dotąd, ale treść jego 

zakomunikowano wszystkim  sowiec 
kim komitetóm do walki z religją. 
Dekret ten przewiduje ostateczne zam 
knięcie wszystkich kościołów, kaplic 

i domów modlitwy do dn. 20 grudnia 

1933 r. Wyjątek będą stanowiły nie- 

które świątynie z uwagi na specjal- 

ne względy — zresztą tylko tymcza- 

sowo. 
Przy tej sposobności „Osseryatore 

Romano* stwierdza, że już obecnie 

dwumiljonowa ludność katolicka 

Związku Sowietów może korzystać 

tylko z 20-tu kościołów. 

Echa otwarcia Reichstagu 
w prasie niemieckiej. 

BERLIN, 31. 8 (Pat). Prasa poświęca oh 

szerne komentarze otwarciu Reichstagu. Hu 

genbergowski „Local Anzeiger“ nazywa prze 

bieg posiedzenia inauguracyjnego „tańcem 

śmierci parlamentaryzmu niemieckiego”. 

Wszechniemiecka „Deutsche Ztg.* podkre 

śla, że w obecnej chwili najslniejsze atuty są 

w ręku rządu Papena. 

Pod tytułem „Morituri* ogłasza „Boersen 

Ztg.* komentarz, w którym wskazuje, że już 

pierwsze posiedzenie parlamentu odbyło się 

w atmosferze rezygnacji i zniechęcenia. Wy 

stąpienie hitlerowca Goeringa, zaliczającego 

centrum do większości narodowej Reichstagu 

dowodzi, jak daleko postąpiły już rokowania 

cenirowo—hitlerowskie w sprawie uzgodnie 

nia taktyki na terenie parlamentarnym 

„Deutsche „Allgemeine Ztg.* pisze: Objęcie 

prezydjum parlamentu przez Goeringa wyka 

zuje jak dalece narodowi socjaliści skłaniają 

się już do parlamentaryzmu, oddając swe si 

ły do dyspozycji centrum. 

Wedlug „Berliner Tageblatt“, obrady Rei 

chstagu toczyły się według dokładnie ustało 

nej taktyki obu decydujących stronnictw: 

centrum i hitlerowców, którzy bezwarunko 

wo chcieliby zyskać na czasie. Znane są ru 

tyna parlamentarna stronnictwa centrowego 

i niechęć obu stronictw do przyśpieszenia 

rozwiązania Reichstagu. 
„Germania* przynosi sprawozdanie z ob 

rad, opatrując je tytułem „Reichstag broni 

sie“. Ostry protest przeciwko planowan. wyc 

liminowaniu parlamentu oraz przeciwko po 

gloskom 0 niezdolności przedstawicielstwa 

ludowego do twórczej pracy. 
„Voelkischer Beobachter* nazywa? obrady 

wczorajsze „wielkim dniem parłamentu”. Na 

rodowi socjaliści — oświadcza organ Hitlera 

— zdobyli stanowisko języczka u wagi. Dzien 

nik wzywa kanclerza Papena do podania się 

do dymisji. 
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SZKOLNE 
NOWE i UŻYWANE 

Księg. J. ZAWADZKIEGO 
Zamkowa 22, tel. 6-60 

i o Onua AA   

  

$ Do wszystkich szkół wileńskich 

CZAPKI 
przepisowe, patki na kołnierze i trój- 

kąty do beretów — poleca 

POLSKA PRACOWNIA 
CZAPEK i KAPELUSZY 

Wilno, ui. Wileńska 10 

BGWNH CE CH WDT W GH GO BBD 

NAJMILSZY ZJAZD. 
Rozgwarzyły się, rozsłoneczniły ulice. Z 

pól i lasów, dworków i chatek zjechała się 

dzieciarnia. Szpalty dzienników 

   

  

nie wrzesz- 

  

     

      

czą jednak wyrazami „wita 5 Szpałty 

dzienników honorują tylko zjazdy dorosłych, 

ludzi wrażliwych na splend honory. 

  

Ta rzesza przychodzi z hałasem, hałasu 

nie wymagając. 

pora roku, jak wiosna, obojętna, czy ją kto 

wita, czy nie, w latach konjunktur i kryzysu 

zawsze jednaka. 

Przychodzi, roztarasowuje się, wypełnia 

sobą wszystko. Z całą bezwzględnością uwa 

ża a. Niema 

Przychodzi żywiołowo, jak 

  

   

  

siebie za ośrodek w 

polityki, niema spraw fin 

stratosfery, dziś jest tylko początek roku 

szkolnego! 
  

Rodzice głowę łamią za co kupić podręcz 

niki. Nie wiedzą jak w przyszłym miesiącu 

opłacić komorne i szkołę... 

To nic! Tak było zawsze. Wi lvm roku 

tylko w większym stopniu. Nie biadajmy nad 

rodzicami, Dziecko jest ło samo co zawsze. 
  

Żąda najwyższej ofiary i jest nagrodą naj- 

wyższą. 

Czytelniku, jeżeli chcesz zapomnieć © 

kryzysie, o wszelkich innych troskach i zma 

  

rtwieniach, wyjdź dziś na ulice miagia! 

Wstąp do księgarń, do sklepów z zeszy 

tami. Przepełnione. Ale nie sprzykrzy c. sę 

wyśtawanie w ogonku. 

A jeżeli nie rozsłoneczni ci się w duszy, 

jeżeli się nie uśmiechniesz — złya: jesteś 

człowiekiem! Alter. 

WŚRÓD PISM. 
— Tygodnik Ilustrowany (Nr. 35) w ar- 

tykułe wstępnym p. L „Tragedja czy sen- 

sacja” wypowiada się przeciw „ało uzasad- 

nionym domysłom Boya-Żeleńskiego jakoby 

Mickiewicz zmarł otru Liczne” ilustracje, 

obok tekstów odtwarzają wydarzenia ostat- 

  

      
     

    

   

  

niego tygodr g pogrzeb ś. p. Pani 

Prezydentowej Mościckiej, Ol mr jadę w Los 

Angelos, dot prof. Piccarda. A ut J. Jab- 

łońskiego o Andriollim przynosi. nieznane, 

archiwalne szczegóły działalności rewohucyj- 

nej artysty, w okresie powstania styczniowe- 

go. Poraz pierwszy drukuje .;Tygodnik* ze 

spuścizny pośmiertnej Marji Grossek-Koryc- 

kiej trzy nieznane wiersze. Powieści Nał- 

kowskiej, Parandowskiego, kronika literac- 

ka i in. dopełniają całości oblacie ilustro- 

wanego zeszytu. 

  

   

  

Rokowania francusko-sowieckie 
pretekstem do żądania zbrojeń. 

31.VIII. (Pat) Organ wiełko- 
ener Neueste Nachrichten* za- 
jest rokowaniami francusko: 

w sprawie paktu o nieagresji. 

      

   

sowieckier 

    

Wiadomości, które przedostały się naze- 
wnątrz, wskazują na to, iż rokowania te 

przekracza znacznie ramy paktu o nie- 

agresji. Dotyczą one zarówno spraw finans 

wych. jak i gospodarczych. Sowiety gotowe 

byłyby do ofiar, jakich dotychczas nie przy 

Za kradzież zboża 
MOSKWIA. 31.VIIL. (Pat) Na Ukrainie 

zapadły 3 nowe wyroki Śmierci za kradzież 

   

tek 13800. Na 100 mężczyzn przypada 

39.8 proc. samotnych a 59,1 proc. 20- 

natych na 100 kobiet 68,9 proc. Sa: 

moinych, a 82,9 proc. zamęžnych. 

Rokrocznie opuszcza szeregi nau 

czyciełskie około 4.000, z powodu 

śmierci 265. 
Według narodowości było,w roku 

szkolnym 1930-31 zgórą 67 tysięcy 

Polaków, blisko 5 tysięcy Ukraińców, 

około 900 Niemców, 525 Żydów i 339 

Białorusinów. Według wyznań zgórą 

64 tysięcy rzymskorkatolików, zgórą 

5100 greckorkatolików, 2000 wyzna” 

nia mojżeszowego, przeszło 1500 ewan 

gelików, 1250 prawosławnych. 

z wykształcenia 73,7 proc. nau- 

czycieli ukończyło seminarjum, 6,2 

proc. gimnazjum, 2,7 proc. kursy 

nauczycielskie, 1,2 proc. słudja w 

sze. 
Znakomita większość nauczycieli 

bo zgórą 56 tysięcy jest w IX i X gru- 

pie uposażenia, w wyższych grupach 

kobiety są coraz mniej reprezentowa- 

ne. Grupę V i VI miało w 1930 roku 

tylko 343 nauczycieli, w tem 61 ko- 

biet. 
Praca nauczycielska jest więcej 

służbą społeczną aniżeli karjerą. 

  

Bardzo ciekawe jest zestawienie 

nauczycieli według miejsca urodze- 

nia. Z zestawienia tego wynika, że 

48,1 proe, nauczycieli rekrutowało się 

z województw południowych, 32.6 

proc. z centralnych, 8,1 proc. z zachod 

nich, 3,5 proc. z wschodnich, a 1,8 

proc ze Śląska. W wyżej rozwinię- 

tych stosunkach gospodarczych nie 

nęci zawód nauczyciela. Warunki eko 

nomiczne i tradycja szkolna uczyniły 

b. Galicję wyrojowiskiem nauczyciel- 

stwa. Zgórą 11800 mężczyzn i 23800 

kobiet z Małopolski, razem 35 tysięcy 

znawały nikomu. Jeżeli układ francusko- 

sowiecki dojdzie do skutku, to wypadek ten 

nada nową postać sytuacjć _ europejskiej. 

Skutkiem jego będzie silna depy/cjacja ukła 

du berlińskiego, pozycja zaś Francji w Eu- 

ropie Środkowej i Wschodniej dozna po- 

ważnego wzmocnienia, Wi tych warunkach 

sprawa równouprawnienia wojskowego jest 

dla Rzeszy Niemieckiej nietylko kwestją pre 

stiżową, lecz także życiową. 

w Z.5S.R.R.—śmierć. 
zboża. Skazano między innemi na karę 

śmierci przez rozstrzelanie pewną kobietę. 

csób stanowi nieomal połowę wszyst 
kich nauczycieli w Polsce. 

Pracują oni w wszystkich dzielni- 
cach: 18600 w województwach po- 

łudniowych., 9 tysięcy w centralnych, 

4 tysiące w wschodnich, 2 tysiące na 

Śląsku, 1800 w województwach za- 

chodnich. 
Jeżeli tylekroć, zwłaszcza zaś w 

okazjach uroczystych, mówi się 0 

ofiarności, ideowości i rezultatach 

oświatowej i społecznej pracy nau- 

czycieli, nie należy zapominać, że co 
drugi pochodzi z b. Galicji. Zbierając 
zatem słuszne często pochwały za swą 
pracę, nie powinien być z drugiej stro 
ny ganiony i ośmieszany, a nawet 

żony z powodu swej „ga“ 

  

+ 

Szczególnie uderzające jest upośle- 

dzenie Ziem Wschodnich w dziedzinie 

szkoły średniej, nauczycielskiej i za- 

wodowej. й 
I tak dziala na Šląsku szkola šred- 

nia w promieniu 8,6 km. u nas w pro 

mieniu 36,3 km., szkoła nauczyciel 
ska na Śląsku w promieniu 13,9 km., 
u nas 55,2 km., szkoła zawodowa na 
Śląsku w promieniu 12,2 km., u nas 
32,7 km. 

Ziemie Wschodnie są kopciuszkiem 
i wstydliwie ulegają w porównaniu 
nietylko z wybranym Śląskiem, uprzy 

wilejowanem Poznańskiem, lecz i zie 

miami byłego zabsru austrjackiego i 
byłą Kongresówką. Cyfry nasze obni- 

żają przeciętne cyfry całej Polski tak 

w słatystyce oświaty, jak wielu, wielu 

innych dziedzin życia. 
Šis 

Powszechna opinja o nadmiarze 

szkół średnich czyli gimnazjów nie 

znajduje potwierdzenia w cyfrach, Na 

100000 mieszkańców przypadało w 

A 

  
4
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Nieszczęśliwy wypadek na polu ćwiczebnem. 

Onegdaj na polu ćwiczebnem 41 p. p. wy 

darzył się nieszczęśliwy wypadek podezas 

ostrego strzelania i rzucania granatów. Pod- 

ezas rzucania granatami jeden z pocisków 

uległ przedwczęsnemu wybuchowi i zranił 
ciężko perucznika Bykowa, 

Por. Bykowa w stanie ciężkim umieszczo 
no w szpitalu garnizonowem w Grodnie. 

   

Wydanie zabłąkanych litewskich lotników. 
Padziąkowanie władz litewskich za dobre traktowanie 

lotników. 

Przed kilku dniami donosiliśmy, iż w 

wejenie Wiżajn na poła Łanowicze spadł 

samolot wejskowy eskadry litewskiej z Kow 

na, Samolot ten wraz z dwoma lotnikami 

aspirartamį zatrzymano :N do wyświetlenia 

sprzwy zbłądzenia lotników na terytorjum 

polskie. 
Obecnie w wyniku pertrakt i władze 

polskie zwołniły lotników, którzy onegńiaj 
   

  

swcim samolotem odlecieli do Kowna. Przy 
cdlceie lotników litewskich obecni byli przed 
stawiciele władz administracyjnych i KOP. 

W związku ze zwolnieniem lotników, ko- 

mendant litewskiego odcinka granicznego 
złożył podziękowanie komendzie „plskiej za 
dobre i grzeczne obchodzenie się z łotnika- 

mi liłewskiemi oraz za szybkie ich zwoł- 
nienie, (zł 

    

Wstrząsajacy dramat rodzinny. 
Ojciec zamordował syna, który znęcał się nad matką. 

połażrna w gminie 
ę w dniu wczorajszym 

«widownią wstrząsającego dramatu rodzin 

megc We wspomnianej wsi mieszkała то- 

ddzina Siergiej ch. 20-kilkoletni syn Grze- 

1g6rz4 Siergieje w okrepny sposób znęcał 

się rad matką bijąc ją dot i męczące. 

Ojciec niejednokrotnie kare! s; 

postępowanie. Wi dniu wczorajszy 

Grzcgerz Siergiejew powrócił z pola posły- 

szał un w domu jęki, Zaniepck/ony wbiegł 

Wieś Lešniezewo, 
ancłezadzkiej stała si 

  

   

    

     

   
   

  

čų izby i ujrzał syna znęcającego się w nie- 
ludzki sposób nad matką. 

Wyprowadzony z równowagi porwał sie- 

kierę i rzucił s syna zadając mu 
szereg razów w głowę. Syn martwy padł 
na podłogę. Uprzytomniwszy sobie czego 
dokcnał obójca sam udał się ną poste- 
ranek pulicji gdzie zameldował o zaszłym 
wypadku. 

  

   

    
  

(e) Grzegorza Siergiejewa aresztowano, 

Tragiczny spór © miedzę. 
BRZEŚĆ. 31.VIII. (Pat.) Mikołaj Chwed- 

«zenia, zam. w osadzie Zaradohocz powiata 

prużańskiego, podczas sprzeczki © miedzę 

ze swymi braćmi Aleksandrem i Stefanem 

  

Chwedczeniami, wystrzałem z dubeltówki 
pozbawił życia Aleksandra.  Mardercę 7a- 
trzymano. 

„Podróżnicy” z Rosji Sowieckiej. 
Z Dzisny donoszą, iż onegdaj na sklecio- 

mej +га б na teren polski przedostaio sie 

rzeką Dźwiną trzech chłopców od 16—19 lat 

pochodzących z okręgu polockiego. : 

Chłopcy oświadczyli, iż naczytawszy Się 

    

wiele o Polsce i innych krajach postanowili 
udać się w szeroki świat na poszukiwanie 
przygód. id 

Chłopców skierowano do dyspozycji od 
śnych władz. (zł 

  

FIRMA 
  

  

    
   

JAKÓB WINER i S-ka 
w Lidzie ul. Suwalską 55 (przeniesiona po pożarze. 

Poleca wytuo-'ną konfekcję damską i męską, płaszcze, futra 

oraz wszelkie materjały manufakturowe w najmodniejszych ko- 

lorach i deseniach po cenach bardzo przystępnych. 

    

Czy znajdzie? 
We wczorajszym numerze „Kurjera* do- 

mosiliśmy o zagadkowem zaginięciu ośmio- 
detniego kantora synagogalnego  Nachuma 
Epsztejna Graz © zatrzymaniu jego ojea— 
<obywatela litewskiego Hirsza Epsztejna, któ 
ry przekroczył nielegalnie granicę z Litwy 

«do Polski w celu odnalezienia zaginionego 
-syna. { 

Panno Stefciu jakże 
Mieszkanka Wilna panna Stefanja So- 

Kkołowska, licząca 25 wiosen życia zapozna 
Фа się przed niedawnym czasem z niejakim 
Borysem Łapkinem, ,który zaczął jej asy- 
sstować i zawarłszy bliższą znajomość obie- 
eał pojąć ją za żonę. 

Minęło zalędwie kilka miesięcy. a amant 
zapomniał już 2 swych obietnicach, porzu- 
cił Sokocłowską i zaczął spotykać się z inną 
kobietą, z którą, jak się dowiedziała po- 
rzucona, miał się wkrótce ożenić, 

Chcąc uzyskać zpowroiem utraconego 
kochanka postanowiła Sokołowska zwrócić 
się po radę i pomoce do chiromanty Korsa- 
ika, zamieszkałego w Wilnie przy ul. Ponar- 
skiej 21. 

Pewnego wieczoru zabrawszy ze sobą 5 
zł. z sercem drżącem ze wzruszenia, udała 
się do mieszkania chiromanty, któremu 

„szczerze opowiedziała © swoich zmartwie- 
miach, prosząc „eudotwóreę* aby swą „czara 
«dziejską mocą* powrócił jej niewiernego ko- 
«ehanka. Chircmanta wysłuchawszy opowie- 
ści dziewczyny oświadczył, że czuje się na 
„siłach udzielenia jej potrzebnej pomocy. 
Nie minie kilku dni, a marnotrawny narze- 
<zony powróci do niej dzięki zaklecium, 
które cn wypowie. Uradowana Sokoł/wska 
"wręczyła żądane przez chiromanta 5 zł. po- 
<czem stała się świadkiem jakiejś „tajemai- 
«zej* ceremonji, która wywarła na niej nie- 
zwykłe wrażenie. Chiromanta palił jakies 
mezarodziejskie ziółka, czynił „straszne* za- 
Żlęcia w niezrozumiałym dla zwykłego 
śmiertelnika języku, _zakreślał 

о 

          

    

zoku szkolnym 1930-31 — 2,4 szkół, 
czyli 1,2 gimnazjów na 50.000 głów 
Nie trzeba tego zbyt pochopnie uzna: 
wać za nadmiar, jak to czyni pospo- 
licie opinja niemal jednolita. Raczej 
przeciwnie. Gimnazja w nowem po: 

' jęciu, tem mianowicie, które nuda je 
im nowa ustawa szkolna. powinny 
z pewnością tworzyć gęstszą sioć, je- 
żeli mają istotnie odegrać doniosłą ro 
1ę mechanizmu, wydobywającego ta- 
Aenty i stacyj rozdzielczych, które kie 
rować będą młode siły do różnorakich 
pozycyj według ich zdolności. 

Z pewnością zaś dalecy powinniś- 
my być od utyskiwania na nadmiar 
szkół średnich na Ziemiach Waschod- 
mich. Tu wypada na 50000 mieszkań- 
«ców tylko 0,8 szkół, t. ]. o 1/3 mniej 
niż przeciętnie w Polsce. 

Propaganda szkolnictwa zawodo” 
"wego nie oznacza walki z szkołą gim“ 
nazjalną, zwłaszcza z tą, która rozwi- 
mie się w naszych oczach. I w jednem 
i w drugiem jest wiele do zrobienia. 
Na 100000 mieszkańców mamv w Pol 
sce 2,5 szkół zawodowych (wraż z 
kursami) t. j. nieco więcej niż gimnaz 
jów. I znów ma ich Poznańskie i Po: 
morze 3,4, Ziemie Wschodnie 2, 

Mamy więc szkół zawodowych 
mało, lecz mniej jeszcze średnich w 
"porównaniu z innemi ziemiami Pol- 
ski. 

Charakterystyczne jest również. 
że od roku 1925 do 1931, a więć w cią 
gu sześciu lat ubyło na Ziemiach 
Wschodnich 15 gimnazjów. W tym: 
samym czasie przybyło w wojswódz: 
twach południowych 16 szkół, w za: 
chodnich 4. Poznańskie i Pomorze 
utrzymały frekwencję uczniów. zick- 
ka ją nawet zwiększyły, jeszcze zaś 
wydatniejszy wzrost nastąpił na 
Śląsku. 

   

    

    

   

koła kredą 

Jak się dowiadujemy, zatrzymany Epsz: 
tejn został w dniu wezorajszym zwolniony 
z aresztu przyczem otrzymał prawo na 4- 
tygodnicwy pobyt w Polsce celem zargani- 
zowarnia poszukiwań za swym zaginionym 
synkiem. Jednocześnie sprawą młodociane- 
go kantora zainteresowała się policja, która 
wszczęła dochodzenie. (e) 

ożna być tak naiwną? 
i t d. Nareszcie oświadczył, że już jest 
wszystk w porządku i rzyydaniom jej stanie 
się zad Sz: iwa, że wszystko składa 
się po jej myśli opuściła Sokłowska miesz- 
kanie chiromanty, który natchnął ją nową 
nadzieją odzyskania ukochanego. Niedługo 
jednak petewalo to szczęście a wiara w 
czarodziejską moe chiromanty rozwiała się 
jak dym. Łapkin nietylko że nie wyócił 
to Sckołowskiej, lecz na trzeci dzień po 
wizycie u chiromanty poślcbił jej rywalkę. 

Zrczpaczona dziewczyna udała się do 
chiromanty i zażądała zwrotu 5 zł, które 
pbrał d niej za tak nieskuteczną pomoce. 
Korsak odmówił zwrotu pieniędzy. Wów- 
czas Sokełąwska zwróciła się do policji 

       

  

cskarżając chiromantę o podstępne wyłu 

(e) dzerie od niej 5 zł. 

    

POPRZEZ CZYSTE PRZESTWORZE WOL.- 
NE OD KURZU, DYMU I. SADZY, DAJĄC 
MOC CUDNYCH WRAŻEŃ, KRZEPI UMYSŁ 

I CIAŁO, 
     

Podstawa rekrutacyjna gimnajum 
szkoły nauczycielskiej i zawodowej 
nie jest jedna i ta sama. 

40 proc. uczniów seminarjów po 
chodzi z chłopów, przedewszystkiem 
małorolnych, i rzemieślników, 1/3 z 
rodzin urzędniczych wszelkiego ro- 
dzaju. Rentjerzy i kapitaliści oraz ro- 
botnicy są tu bardzo nieznacznie re- 
prezentowani (0,7 proc.). 

Uczniowie gimnazjów pochodzą z 
rodzin kupieckich (17,1 proc.), urzęd 
niczych wszelkiego rodzaju (38 proc.) 
i rzemieślniczych (8,2 proc.) Robot- 
nicy osiągają 8,7 proc., wolne zawody 
5,7 proc., rentjerzy i kapitaliści 1,7: 
proc., przemysłowcy 4,5 proc. Szkoła 
średnia daleka jest więc od charakie- 
ru arystokratycznego. Jeżeliby wielką 
grupę urzędników odpowiednio pose 
gregować oddzielając skromnie upo* 
sażone rodziny i uczynić tosamo z 
grupą kupiecką, demokratyczne cechy 
szkoły gimnazjalnej wystąpiłyby tem 
silniej na jaw. 

Na Ziemiach Wschodnich niemał 
wszystkie warstwy społeczne posyła- 
ją dzieci do gimnazjów równie wydat- 
nie jak w innych częściach Polski, nie 
które zaś nawet wydatniej, n. p. chło- 
pi, zwłaszcza małorolni. Ciekawe jest 
również, że w. Warszawie i na Zie- 
miach Wschodnich uczęszcza do gim 
nazjów najwyższy, w porównaniu z 
chłopcami odsetek dziewcząt. 

Z faktów tych nie wypływa jednak 
wniosek, że jesteśmy przesyceni szko 
łą gimnazjalną, dowodzą one nato- 
miast, że wszystkie warstwy  społe- 
czeństwa Ziem Wschodnich odczuwa- 
ją potrzebę gimnazjów, 

Szkolnictwo zawodowe liczyło w 
roku szkolnym 1929-30 — 85 tysięcy 
uczniów, z czego połowa przypada na 

  

  

   
  

KURIE R ВО SAK 

Miecz Chrobrego czy sztylet? 
Uwagi na marginesie procesu 13-ki z O. W. P. 

Wiszysey byli nastrejeni na najszlachet- 
niejszą nutę patrjotyczną. 10 lipea Gdynia 
była terenem złołu Sokołów. Uroc: , po- 

chód, maniiestacje zapowiadały się imponu- 
jące. Jedna z najsilniejszych polskich orga- 
nizacyj misła na ziemi pomorskiej zdawać 
egzamin nieżylko ze swego przywiązania do 
tego cennego skrawka terytorjum, ale rów 
nież postawą, liezbą uczestnictwa, powagą i 
spokojem dokumentować prawo nasze do 
tej ziemi. Prawo bowiem do panowania nie 
zdcbywa się przez krzykliwe aspiracje, ani 
przez sama dobrą wolę. Łatwiej jest zbierać 
składki na dzieci z Wrześ płacić po- 
datki na rzecz własnej 9, y. Łatwiej to 
czyć wcinę pedjazdoewą z obcym poliejan- 

tem, niż uszanować autorytet swojej własnej 
władzy. Łatwiej jest m na piersi miąz 
Chrobrego niż pcddać się rygorom życia w 

państwie. 
O kilkadziesiąt kilometrów na wschód i 

zachód cd G« leży kraj w którym panuje 
bronzwy terror, Ludzie ubrani w bronzowe 
mundury niosą sziandary z krzyżem 0 za- 
krzywionych końcach. W imię łego godła 

  

   
  

  

  

   

  

     

    
   

   
  

    

   
   

    

się pogromy, nap; mordy 

polit) Potężny kocioł niemiceki kot 
łuje, wstrząsa swemi graticami — pragaie 
je naruszyć, Pclska w obliczu nietylko wiel 
kieh widzów z Zachodniej Europy, ale prze- 
dewszystkiem w cblieczu mało uświadomio- 
nej ludności pasa prowincyj nadrgraniez- 
nych ma do wygrania wielką partję. 
Główne karty, które może rzucić na szalę 
swej wygranej te: dojrzałość polityczna, 
siła, korność i spokój. W, cyklu zja/lów 

mych organizacyj, które eelowo tego łata 

   

  

   

      
cdbyły się na ziemi nadbrzeżnej — jeden 

z aktów został powierzony Sokołowi po- 
merskiemu. Sokół jest która    
nesi pewne, aczkolwiek nie zupełnie z/ekla- 

rowane piętno polityczne. Sokół jest w zna 
cznej mierze opanowany przez elementy 
zbliżone do stronnietwa narodowego. (Sta- 
ramy się te rzeczy ujmować możliwie ogół- 
rikowo i oględnie). Otóż kiedy mamy do 
czynienia z organizacją społeczną, o hege- 
monję w której ubiega się stronnictwo po- 

      

ityczne = my mieć zawsze obawy, 
że mimo najlepszej woli kierownictwa orga 
nizacji — podobna impreza do 10-go lipe,- 
wej uroczystości, może się stać terenem, 
lub pretekstem niezdrowych wyścigów tak- 

tycznych. 

Organizacje polityczne mają swoją tak- 
tykę. Organizacje polityczne mają swoje bo- 
jówki, Krewcy członkowie bojówek nie są 

ludźmi, który „wiedzą co ezynia“. Byłoby 
zewszechmiar godnem ubolewania, gdyby 
powaga zlctu sokolskiego miała być naru- 
szóna przez nieodpowiedzialne  zachwanie 
się ludzi „erganizacyjnie* związanych. W 
słusznej tresce o pcziom uroczystości Komi- 
sarz w Gdyni wydał zarządzenie, iż w zlocie 
„Sckoła* dria 10 lipca, nie będą brały u- 

działu żadne organizacje społeczne poza 
„Sokołem*. Prezes dzielnicy pomorskiej 50- 
koła Kune, jako gospodarz zlotu Sokoła, 
dał komisarzewi Rządu zapewnienie, że 
stosuje się do powyższych zarządzeń. Ko: 

sarz Rządu za pośrednictwem kierownika 
Wydziału Bezpieczeństwa wydał polecenie 
6rganem policyjnym, aby nie dopuściły do 
udziału w pochodzie organizacyj politycz- 
nych, a w szczególności „Strzełca* i „O, W. 
Po 

To równoległe potraktowanie dwt orga- 
nizacyj © wręcz przeciwnem zabarwieniu da- 
wodzi jasno, że celem rozporządzenia nie 
była jakaś szykana w stosunku do jednego 
z edłamów społeczeństwa, lecz, jakże nie: 
stety słuszna obuwa o „kolizję*. 

Jak słuszne były chawy — miały nie- 
stety dowieść smutne ekscesy, jakie towa- 
rzyszyły ziazdowi — ekscesy zakończone 
tragieznie. 3 ranni policjanci, z których 
jeden rznny śmiertelnie, są ponurą danina 
zapłaccną przez państwo za niedorozwój po- 
lityczny, warcholstwo i nieposłuszeństwo 

zarządzeniem, wykazane przez jedną z orga 
nizacyj politycznych. 

Członkowie przewodnietwa dzielniey po- 
morskiej Sokcła przez cały czas przygoto- 
wań do zlotu lojalnie stali na stanowisku, 
że żadna organizacja poza Sokołem w zlo 
cie udziału brać nie meże, Tymczasem w 
dniu 10 lipca na stadjonie w Gdyni obok 
Sckoła zgrupowały się samowolnie ekspo- 
zytury polityczne Stronnictwa Narodowego. 
Na czele zgromadzonych 400 członków O. 
W. P. na stadjonie gdzie odbywały się uro- 
czystości Sekoła, znajdywało się 13-u boha- 
terów z mieczykami, którzy obeenie stają 
przed Sądem Okręgowym w Gdyni. 

Oto ich nazwiska: 
Wacław Ciesielski (lat 33), Bernard Pie- 

per (lat 21), Alojzy Sobczak (lat 22), Jan 
Stanisławski (lat 37), Stanisław Wardeński 
(lat 31), Edward Kakola (lat 26), Tomasz 

Regala (iat 71), Jan Hoffman (lat Józet 
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województwa centralne, na żachodńie 
zaś mniej aniżeli na wschodnie, W lep 
szych warunkach bytowania jest szko 
ła zawodowa traktowana u nas jako 
najgorsza z wszelkich ewentualności 
i rodzajów kształcenia dzieci. 

Jest to szkoła par excellence pro- 
letarjacka. Rolnicy siedzący na go- 
spodarstwach małych i karłowatych, 
robotnicy rolni, przemysłowi, handlo- 
wi, komunikacji, rzemieślnicy, niżsi 
funkcjonarjusze państwowi i służba 
wszelkiego rodzaju stanowią 48 proc. 
rodziców, których dzieci uczęszczają 
do szkół zawodowych. 9.4 proc, ucz- 
niów daje kupiectwo, 7,8 proc. urzęd 
nicy komunikacji, 6,4 proc. rolnicy 
'od 5 do 50 ha t. zw. wielka własność 
włościańska (powyżej 50 ha), przemy* 
słowcy, rentjerzy i kapitaliści zdoby- 
wają się tu łącznie na 4,7 proc., wraz 
z kupcami na 14,1 proc. Minimalnie 
reprezentowane są wolne zawody 
(1.6 proc.), profesorowie i nauczyciele 
(1,7 proc.). : 

Ileż czasu upłynie i trudu włożyć 
trzeba w przewartościowanie pojęć 
społeczeństwa, którego szerokie war- 
stwy traktują szkołę zawodową jako 
despekt, karę na złego ucznia i jego 
osłatnią ucieczkę. A niemal wszystkie 
warstwy społeczne zgodne są w tem, 
że szkoła zawodowa nie jest rękojmią 
karjery, której rodzice pragną dla 
swych dzieci. 

Podwyższenie roli tej gałęzi szkoł- 
nietwa przez reformę szkolną jest jed- 
ną z największych zalet reformy. 
Szczęśliwe wykonanie zamierzeń 
władz szkolnych w tym względzie bę 
dzie miało fundamentalne znaczenie 
społeczno-gospodarcze. 

Dr. Adolf Hirschberg. 

„NA o 

4), Adam Seyipławski (lat 23), 
ski (lat 26), Pawef Łomnie 

Franciszek Szopiński (łat 24). 

Mimc kilkakrctnych upomnień i oświad- 
i ze strony polieji, że pochód organiza- 
OWIP, jest nielegalny i musi być nie- 

zwłceznie rozwiązany, mimo kilkakrotnych 
wezwań przywódcy pochodu Ciesielski, Pi 

r i Sobczak nie rozwiązali pochodu, 
20 się do wezwania ze strony policji 

e z grupy OWP rozległy się pod- 
burzające okrzyki, 

Dalsze sceny były dramatyczne i krótkie. 
Grupa człcnków OWP rzuciła się na polie- 
jantów obalając ich na ziemię, wywróciła 
Lramę i dwa kamienne słupy. 

   

  

   
   

  

     

     
   

  

Poe dokonanym napadzie oddział OWP., 
złożcny ze 100 ezłoanków, zebrał się ponow- 
uie w ckclicy Dcmu Zdrojowego, gdzie u- 
Czesinikami głównego a byli Pieper, 
Sampławsey, Szcpiński i Lomnitz. Zbiegowi- 
ske to stawiało czygny opór przybyłemu 
ra wezwanie z Gdy nowemu oddziałowi 

pcd kierownietwem  przedownika 
W! czasie tego zajścia oskarżony 

Samplaw uderzył tępem narzędziem w 
rękę pesterunkow. Ciesielskiego, usiłując go 
obezwładnić, W! chwilę później, po rozpro- 
szeniu przez policjantów oddziału OWP., 

  

    

    

    

  

   

  

  

jeden z uciekających członków QWP oddał 
trzy strzały wolwerowe, celując w poste- 
runkowego Świrzewskiego. Ten ostatni dwu- 
krctnie strzelał bezskutecznie do uciekaja 
cego i mimo natychmiastowego pościgu, 
escbnik ten zbiegł. 

Od paru dni toczy się rzprawa sądowa. 
Minęły са wypadków dwa miesjące, 

y na nie spoglądać już spokojniej i 
trzeźwiej, Pelityczna strona zbrodni czyni 
proces nietylko sensacyjnym — lecz i roz- 
wleklym. wyrck zapadnie dopiero za parę 
dni. Przewód sądowy niewątpliwie niejedną 

kwestyj wyjaśni, ukaże we właściwem 
ietle, może nawet złagodzi? Przedwcześ- 

nie byłoby wydawać jakieś własne sądy o 

  

  

    

  

  

  

poszczególnych oskarżonych — jedno jest 
tylkc w całej sprawie charakterystyczne i 
nieprzyjemne — przerzucanie odpowiedzial-   

  

nceści. Przerzucanie odpowiedzialności przez 
OWP ra organizatorów Zlotu, którzy jako 
by zgodzili się na udział OWP. w pochodzie, 
przerzucanie odpowiedzialności na beztwa- 
rzewy tłum, na betonowe słupy wresztie, 
które okazały się zbyt kruche. 

Norbert Kośnik, który poniósł śmierć 
przytłoczony przez „zbyt kruche słupy* 

spcczywa obojętny na to czy rany zadane są 
cegłą, szkłem, ołówiem, czy stalą sztyletu. 

Ost. 

Proces 13-u z 0.W.P. zakończony. 
Przemówienie prokuratora. 

GDYNIA. 31.VIII. (Pat) Wi dniu 30-go 
sierpnia w dałszym ciągu rozprawy prze- 
ciwkc 13 eskarżonym członkom obozu Wiel 
kiej Pciski, prokurator wygłosił przemówie 
sie, w którem zaznaczył, że zajścia z dn. 10 
lipca r. b. nie miały charakteru politycz- 
nego. Jest to natomiast sprawa 0 chauakte- 
rze kryminalnym, którą należy traktować 
na tle życia społecznego. ORGANIZACJA 
OWP ZOSTAŁA ZBUDOWANA W. TEN 

SPOSÓB, ŻE PRZY NASTAWIENIU POLI. 
TYCZNEM TEGO OBOZU MUSI DOCHO 
DZIĆ STALE DO KARYGODNYCH ODRU- 
CHÓW. Potwierdza to szereg przykładów 
z csłutnich wystąpień obozu na Pomorzu 
w Włąbrzeżnie i Święciu, Zasada bezwgzięd- 

nego posłuszeństwa władz niższych w sto- 
sunku do władz wyższych, odbieranie przy- 

sięgi bezwzglęciiego posłuszeństwa, stosunek 
Gparty na rozkazie i poleceniu, ujęcie po- 
szczególnych oddziałów w karby dyseypli- 

ny — to są charakterystyczne DANE, KTÓ- 
RE MÓWIĄ O  NIEBEZPIECZEŃSTWIE, 
ZAGRAŻAJĄCEM ZE STRONY TEJ ORGA- 
NIZACJI USTROJOWI PAŃSTWA. Dopóki 
istnieje ta crganizacja, '/awsze będzie istnia 
ło to samo niebezpieczeństwo. Sprawa ta 
ma jednak jeden moment dodatni, a mia- 
nowice wyjaśnia ona tajemnice istniejącej 

organizacji. Z drugiej strony jest szczegól- 
nie przykre, że odbywa się to w czasie, 

kiedy Polska jest atakowana przez czynniki 
zewnętrzne. Prokurator żąda wyroku z $ 

115 cz. II K, K. w stosunku do oskarżonych 
Sobezaka, Stanislawskieg, Pipera i Ciesiel 

skiego oraz $ 115 cz. I w stosunku do in- 
nych cskarżonych, oprócz sędziwego Rqgzali, 

wobec którego zrzeka się oskarżenia. W: kon 
cu prokurator zaznacza, że WYROK ŁA- 

GODNY BYŁBY OŚMIELENIEM OWP DO 
DALSZYCH WYSTĄPIEŃ wobec władz, mu- 

si więc być jak najsurowszy. 

  

Wyrok. 
GDYNIA. 31.VIII. (Pat) 31 sierpnia © 

godzinie 17 w Sądzie Okręgowym przewod- 
niezący Sądu Heidrich ogłosił wyrok nastę- 

pujący: 
OSKARŻONYCH WACŁAWA CIESIEL- 

SKIEGO, BERNARDA PIPERA, ALOJZEGO 
SOBCZAKA, JANA HOFFMANNA, JÓZEFA 
MASSOWA, ADAMA I ALFONSA SAMPŁO- 
WSKICH, PAWŁA ŁOMNITZA I FRANCI- 
SZKA SZOPIŃSKIEGO SĄD UZNAŁ WIN- 
NYMI, że w dniu 10.VII na stadjonie w 

Gdyni, w czasie złoótu Sokoła, uczestniczyli 
w publicznem skupieniu, dopuszczając sie 
czyurnego napadu na policję, strzegącą przy 
bramach stadjonu porządku, a więc w praw- 
nem wykonaniu ich urzędu, którzy, mimo 
zakazu, częściowo wydostali się na zewnątrz 
stadjoenu, przyczem oskarżeni Ciesielski, Pi- 

per i Scbczak — jak stwierdzono — byli 
przywódcami rozruchów. Czynem tym do- 
puścili się oskarżeni Ciesielski, Piper, Sob- 
czak zbrodni rozruchów, zaś oskarżeni 

Hoffmann, Massow, bracia Sampłowsey, Ło- 
mnitz i Szepiński — występku rozruchów, 
za eo ich zasądza się, w myśl $ 115 cz. I 
i II K. K., a mianwicie oskarżonego CIE- 
SIELSKIEGO, przy uwzględnieniu okolicz- 
ności łagodzących — NA KARĘ WIĘZIENIA 
1 ROKU, PIPERA — /JA KARĘ CIĘŻKIEGO 
WIĘZIENIA 1 ROKU, Alojzego Sobczaka, 
przy uwzgłędnieniu okoliczności łagodzą- 
cych, na karę więzienia 1 roku, oskarżonych 
Hoffmanna i Massowa — na karę więzie- 

nia 7 miesięcy, oskarżonych Sampławskie- 

RADJO 
CZWARTEK, dnia 1 września 1932 roku. 

11,58: Sygnał czasu. 15,10: Program d/. 
15,15: Muzyka romantyczna (płyty). 16,35: 
Kom. met. 16,40: Muzyka popularna (pły- 
ty) 16,45 Recital Emmy Tauber (sporan), 
17,15: Recytacje w wyk. Heleny Zelwerowi 
czówny. Utwory poetyckie T. Bujnickięgo. 
17,30: Utwory Czajkowskiego (płyty). 18,06: 
„Czem była Sahara dawniej a czem jest 
obecnie* odczyt. 18,20: Muz. tan. 19,10: 
Program na piątek. 19,15: Skrzynka poczto- 
wa Nr. 211. 19,35: Prasowy dziennik radjo- 
wy. 19,45: KOM LOPP. 19,55: Rozmaitości. 
20,00: Muzyka lekka. 21,20: Audycja wesoła 
p. t. „Humor Makuszyńskiego* dwie nowele 
zradjofonizowane przez H. Hohendlingerów - 
nę. a) Pragnę miłości, b) Obrażona niena: 
iść. 21,50: Kom. 22,00: Muzyka taneczna. 
22,40: Wiiad. sport. 22,50: Muzyka taneczna. 

PIĄTEK, dnia 2-go września 1932 roku. 
11,58: Sygnał czasu. 15,10: Program dz, 

15,15: Muzyka— Wesołe  piosėtiki (płyty). 
15,35: Kom. met. 15,50: Muzyka niemiecka 
(płyty). 16,30: Kom. Wil. Tow. Org. i Kółek 
Roln. 16,40: Kultura staropolska (odczyt). 
17,00: Koncert. 18,00: „Na norweskich fior- 
dach“ odcž. 18,20: Muzyka taneczna. 19,15: 
Z prasy litewskiej. 19,30: Program na sobo- 
tę. 19,85: Prasowy dziennik radjowy. 19,45: 
„Przegląd prasy rolniczej krajowej i zagra: 
nicznej”. 20,00: Koncert. 20,55: Idealny а- 
djosłuchacz — felj, 21,10: . c. koncertu. 
21,50: Kom. 22,00: Muz. tan. 22,40: Wiad. 
sport. 22,50: Muzyka taneczna, 

NOWINKI PANFĄWE. 
ŚPIEW, I POEZJE. 

Dzisiaj o godz. 16,45 wystąpi w śiudjo 
wileńskiem utalentowana śpiewaczka p, Ėm- 
ma Tauber (sopran), która z towarzyszeńiem 
fortepianu odśpiewa pieśni Denza, Bember 
ga, Rubinsztejna i Rachmaninowa oraz acje 
z opery „Samson i Dalila* Saint Saensa i 
opery „Carmen* Bizeta. Akompanjuje p. I. 
Szabsaj. 

Bezpośrednio po koncercie artystka dra 
matyczna p. Helena Zelwerowiczówna będzie 
recytować utwory poetyckie Teodora Buj- 
nickiego, przedstawiciela grupy najmłodszych 
poetów wileńskich. 

  

   

  

    

  

   

  

  

  

MAKUSZYŃSKI W! MIKROFONIE. 

O godz. 21,20 rozgośnia wileńska nadaje 
na wszystkie stacje polskie audycję wesołą 
p. t „Humor Makuszyńskiego”. Będą to 
dwie nowele naszego świetnego humorysty. 
a mianowi 1) „Pragnę miłści* i 2) „Ob- 
rażona niewinność”, Oba utwory zradjofon'- 
zowane przez H. Hochendlingerównę wyk 
nane zostaną przez artystów Teatrów Wileń- 
skich. 

CZAJKOWSKI NA PŁYTACH. 

Popołudniowy koncert z płyt gramofono 
wych (godz. 17.30) poświęcony będzie twór. 
czości Piotra Czajkowskiego, Wi programie- - 
uwertura „Romee i Julja“, serenada „Don 

Juana“, serenada melancholijna i scena 2 
baletu „Jezioro łabędzie”. 

   
    

   

    
  

go, Łomnitza i Szopiūskiego — na karę 
więzienia 6 miesięcy. Pozatem uznaje się 
winnymi eskarżonego Ciesielskiego, że w dn. 
10 lipca na starjonie wyrządził zniewagę 
naezcinikewi wydziału bęzpieczeństwa komi- 
sarjatu rządu Szacherskiemu podezas wyko- 
nywania obowiązków służbowych, używając 
w stósunku do niego słowa „prowokator*, 
czem dopuścił się występku zniewagi i za 
co się zasądza w myśl $ 185 K. K. na karę 
więzienia 3 miesięcy, zaś oskarżonego Ada- 

ma Sampłowskiego, że w dniu 10 lipca prze- 
mocą stawił opór posterunkowemu podczas 
jego urzędowania, przez to, że uchwycił za 
lutę karabinu, wzbrsj liającego mu przejścia, 
a nadto, że uderzył go w rękę, czem do- 
puścił się występku oporu władzy, za co za- 
sądza się go w myśl $ 113 K, K. na karę 
więzienia przez 3 miesiące. ORZEKA SIĘ 
Z WYMIENIONYCH KAR OSKARŻONEMU 
CIESIELSKIEMU I ADAMOWI SAMPŁOW- 
SKIEMU jako KARĘ ŁĄCZNĄ karę więzie- 
nia — PIERWSZEMU 1 ROK I 1/MIESIĄC, 
DRUGIEMU 7 MIESIĘCY. Na poczet kar 
zalicza się areszt śledczy Ciesielskiemu, Sob- 
czakowi, Hoffmannowi, Massowi, Sampłow- 
skiemu, Łomnitzówi i Szopińskiemu. O- 
sikarżonych Stanisławskiego, Kałduńskiego, 
Kąkcla i Regalę uwolniono. Przytem stwier 
dza się, że Ciesielski. Piper i Sobezak byli 
przywódcami ruchu. Pipera, Alfonsa Sam- 

  

   
płcwskiego, Łomnitza i Szopińskiego uwal- 
nia się natychmiast od oskarżenia za spowo- 

dowanie zajścia przy Domu Zdrojowym. 

  

TEATR | MUZYKĄ 4 SŁ) 2 TERZ 

W WILNIE. 
= Teatr Lutnia. Dziś, we czwartek Г 

wiżeśnia Teatr Lutnia nieczynny z powodu 
próby generalnej. Jutro premjera 

— Premjera „Handlarze sławy* w Teat- 
rze Lutnia. Jutro, w piątek 2 września o go. 
dzinie 8 m. 15 premjera świetnej komedjo- 
satyry Marcelego Pagnol'a i Pa Nivoix 
p. t. „Handlarze slawy“, w režyserji i 7 
„udzialem znakomitego artysty teatrow war- 
szawskich, p. Jana Boneckiego, który w sztu 
ce tej zakończy swe gościnne występy w 
Wilnie. Udział biorą pp. J. Bonecki, L. W*ł. 
łejko, J. Wasilewski, M Bielecki, J. Budzyń 
ski, K. Puchniewski, St. Skolimowski i in. 
Nowe dekoracje pomysłu W. Mz/djnika. 

Jutro i codziennie „Handlarze sławy”. 
Zniżki i kredytówki ważne, 

= Rewja „Tylko dla dorosłych w Te- 
atrze Letnim, Dziś, wę czwartek 1 września 
o godz. 8 tn. 15 szampańska, pełna humoru 
i wesołości rewja „Tylko dla dorosłych, z 
gościnnym występem duetu Ney'ów, którzy 
zdobyli już sobie uznanie i sympatję publ 
czności wileńskiej, Reszta zespołu z pp. Car 
nero, Kozłowską, Sempolińskim, Sulimą - 
Jaszezełtem oraz świetnym piosenkarzem Bo 
ruńskim — tworzą całość barwną i nadwy 
raz wesołą. 

Jutro, 2 września o godz. 8 m. 1Ś po taż 
ostatni rewja „Tylko dla dorosłych 

Wi sobotę premjera nowej Rewji p. t. 
„Publiczność ma głos”. 

— Park Żeligowskiego. Dziś Koncert Sym 
foniczny pod batutą prof. M, Małachowskie- 
go, oraz rewja w wykonaniu Nowej Rewji 
Wileńskiej, p. t. „Mężowie w opałach”. z 
udziałem  J. Szomańskiej, J. Grygolówny, 
Muszki Żejmówny, A. Jaksztasa, dowcipnego 
Lopka Lukaszewicja i T. Koryckiego. 

Początek o godz. 8.15 wiecz. Wejście 
tylko 30 gr. 

Z Białorusi Sowieckiej. 
ZAGADKOWY MORD CZEKISTY. 

Ż Mińska komunikują. iź onegdaj w po- 
ciągu międzynarodowyin Moskwa—Berlin w 
zagadkowy sposób zamordowany został wy 
bitny członek Beriińskiege GPU. Kazimierz 
Suglicki. Suglickiego služba kolejowa znalaz- 
la zasztyletowanego kolo stacji Płakcie nie- 
daleko Połocka. х 

Po ujawnieniu morde/stwa niezwłocznie 
zatrzymano pociąg i przeprowadzono gene 
ralną rewizję. Z Pcłocka przybyła specjal- 
па kemisja śledcza na czele ź prokuratorem 
Wyniki dochcdzenia są nieznane. 

Suglicki udawał się z nader ważnemi do 
kumentami do Berlina. Ponieważ w Mosk- 
wie otrzymał en osfrzeżenie i grozi mu w 
podróży niebezpieczeństwe. Suglicki zmie- 
nił trasę podróży, bowiem początkowo miał 
udać się przez Wiarszawę i udał się pocią- 
giem międzynarodowyni przez Łotwę 

   

  

    

   

  

  

  

    

Zamordowanemu  czekiście  zrabowano 
ważne dokumenty raz  eałą posiadaną 

gotówkę. (z) 

Zechód słońca. 

  

Oto nastrojowy obrazek z zachodu słońca 
nad morzem południowem. 

Przewozy samolotowe 
w lip cu. 

Samoloty P. L. L. „Lot“ dokony- 
wając w ub. miesiącu 604 przeloty 
przewiozły: 

1.575 pasażerów 
17.820 kg. bagażu 

20.456 kg. towarów 
3.493 kg. poczty 

ы 1.872 kg. gazet. 
W bieżącym miesiącu frekwencja 

na wszystkich naszych linjach komu- 
nikacji lotniczej, które jak wiadomo 
obsługiwane są z pełnem bezpieczeń- 
stwem i bardzo wysoką regularnością, 
jest duża i wiele osób rezygnować 
musi z podróży powietrznej z powodu 
braku miejsc w samolotach, 

Pół miljona kilometrów 
w pow etrzv. 

W) dniu 8 sierpnia 1932 r. pilot Polskich 
Linij Lotniczych „Lot*, p. Ludwik Tokar- 
czyk, prowad samolot na linji Kr: 
Warszawa, ukończył pół miljona 
rów, które przebył w powietrzu w służbie 
pilota komunikacyjne/o. 

Pan Tokarczyk jest dziewiątym pilotem 
w Polsce, który osiąg ilość 

kilometrów powietrznych, przewyższającą 
znacznie 10 okrążeń kuli ziemskiej lub pod- 

życ, w codziennych lotach, nie 
naraziwszy żadnego z przewożonych na ja- 
kikolwiek szwank na zdrowiu. 

Dzielnego jubilata powitali w warszaw- 
skim porcie lotniczym przedstawiciele Depar 
tamentu Lotnictwa Cywilnego Ministerstwa 
Komunikacji oraz Zarząd PLL, „LOT* żv- 
cząc mu dalszych setek tysięcy kilometrów 
podobłocznych ku chwale polskiego lotnict- 
wa komunikacyjnego. 

Podkreślić się godzi, iż jubileusze pols- 
kich pilotów komunikacyjnych są najlep 
szym dowodem pełnego bezpieczeństwa na- 
szej komunikacji powietrznej, a fakt, że ju- 
biłaci, pełniąc zawód pilotów od dziesięciu 

lat, czują się jak najlepiej, świadczy o tem, 
że „latanie* jest najzupełniej zdrowe i by 
najmniej nie wpływa ujemnie na organizm 
ludzki. ъ 

  

     

  

     

   

  

    

       
  

ORZEZWIA 

ZASPAKAJA PRAGNIENIE 

    

be „sa 

"SPORT 
Niedzielne regaty. 

2 

Wileiscy wiošlarzė oraz zwolennicy pięk 
nego sportu wiošlarskiego będą micli naj- 
bliższą niedzielę nie lada uroczystość w pa- 
słaci regat, zorganizowanych przez Wiileńs- 
ki Komitet Tow. Wżośl. Do rywal.zacji sta- 
ną najlepsze osady Wilna i Grodna, Arcz- 
maicony zaś i obfity program ściągnie nie- 
wątpliwie tłumy widzów. entuzjazmujących 
się wyczynami dzielnyćh wioślarzy. 

Przedbiegi rozpoczynają się jutro, finały 
zaś w niedzielę o godz. 14-ej. 

Program przewiduje następujące biegi: 
1. czwórki półwyścigowe. Zgł.: PK 

p. sap., 3 p. a. c., Pogoń, Wil. TWIi, AZS. 
3. „BAĆ AT: 

II. czwórki młodych. Zgł.: AZS. 
IM. jedynki pań: Zgł.: Kieśkiewiczówna 

(Grodno), Józajtisówna (Pogoń), Stankiewi- 
czówna (AZS.). 

IV. ezwórki półwyścigowe pań. Zgł.: Wii 
T. W, AZS. A 

V. czwórki nowiejuszy. Zgł: AZS., PKS.. 
Pogoń. 

VI. jedynki klepkowe Zgł.: Pietkiewiez, 
(3 p. sap), Pieregut (Grodno). 

VII dwójki podwójne. Zgł. Pogoń. 
VIII czwórki pań Zgł: AZS, Wil. T. W. 
IX. jedynki pań, Zgł.: Kieśkiewiczówna 

(Grodno), Jozajtisówna (Pogoń). 
X. czwórki wagi lekkiej do 250 kigr. 

Zgł: Wil. T. WI. 
XI. czwórki półwyścigowe Cresowia (Gro- 

dno), 3 pac., 3 p. sap. 
XII. jedynki panów. Zgł. Witkowski :3 

p. sap.), Poczobut (3 p. a. c.). 
XIII. czwórki Zgł. Pogoń, AZS. i PKS. 
Oczekiwać należy uzupełnienia zgłoszeń. 

w. j. 

BIEG KOLARSKI PRZEZ WILNO. 

Wi dniu 4 bm. Wil. Tow. C. iM, organi- 
zuje czwarty wyścig kolarski ulicami Wil. 
na. Bieg ten ma już swoją tradycję: w r. 
1929 zwyciężył Kalinowski, następnie w r 
1930 r. i 31-ym osiągnął zwycięstwo Cho- 
chłowicz. 

Na starcie obok wileńskich kolarzy uj- 
rzymy przedstawicieli Grodna: Kiejkę i - 
wiałło. Obaj mogą zająć miejsca w pierw- 
szej trójce. Również startują dotychczasowi 
zwycięzcy: Kalinowski i Chochłowicz. 

Start biegu o godz. 8-ej z ul. 3-g0 me ja, 
meta przy ulicy Ofiarnej 

Trasa biegu — wynosząca około 20 kln. 
— biegnie od ul. 3-g0 maja, przez Boutfało 
wą, Słowackiego, Legjonową, Św Jacka, Sie- 
rakowskiego, wykręca na Mickiewicza, da- 
lej zaś ul. Tomazsza Zana, Gedyminow 
szerokiem półkołem dochodzi do Antokols- 
kiej, by przez plac Katedralny złączyć się z 
ul. Mickiewicza. Finisz przy Ofiarnej. 

Zapisy i informacje u p Andrukow cze. 
Zamkowa 10. 
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KRONIKA 
  

boa | > Doe Ulejego. 
Czwartek | jo: Stetona, 

1 | 
| | оКн łona 546 26 
Wrzesień | Wrzesien | Žachoa |, on IZ 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U.S B. 

w Wilnie 2 dnia 31,Vili — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 762 

Temperatura średnia p oC: 

а najwyžsza + 20 C. 
* najniższa + о120 С 

Opad: 24 

Wiatr: zmienny. 

Tendencja: lekki wzrost. 

Uwagi: dość pogodnie. ”* 

USUBISTA 

— Prezes Wileńskiej Dyrekeji Poczt i 
Telegratów p. inż. Karol Żuchowicz w. dniu 
31 sierpnia b. r. powrócił z urlopu wypo- 
czynkowego i objął urzędowanie. 

URZĘDOWA. 
— Pan wojewoda Beczkowiez dzisiaj, 

w czwartek rano powrócił z Warszawy 
podróży służbowej i objął urzędowanie. 

— Ceny na mąkę chleb i pieczywo. Sta 
rosta grodzki wileński podaje do ogólnej wia 
domości, iż ceny na mąkę, chleb i pieczywo 
z dniem 2 września 1932 r. wyznaczył nastę 
pujące: 

Za 1 kilogram ‘ 
Mąka pytlowa 50 proc. żytnia 31,5 gr.; Mąka 
sitkowa żytnia 23 gr.; mąka razowa 97,5 proc 

21 gr.; chleb pytlowy 50 proc. żytni 35 gr.: 
chleb sitkowy żytni 28 gr.; chleb razowy 
ni 25 gr.; kajzerki, rogaliki, solanki 1 zł.; 
francuska bułka I zł.; półkilowe bułki pszen 
ne t. zw. polskie 72 gr.; bułki pszenne II gat 
50 gr.: obwarzanki postne 1 zł. 

та 1 sztukę 
kajzerki, wagi około 50 gramów 5 gr.; fran 
cuska bułka wagi około 100 grm. 10 gr.; fran 
cuska bułka wagi około 200 grm. 20 groszy. 

Cleb winien być wypiekany wyłączn'e 
w bochenach i pół kg, 1 kg., i 2 kg. 

Winni pobierania lub żądania cen > 

  

     
   

    

        

    
    

  

  

    

      
   

  

  

   

    

szych od wyznaczonych będz karani w dro 
dze administ yjnej w m art. 4 i 5 roz 
porządzenia Prezyd. R. P. dnia 31.VII! 
1926 r o zabezpieczeniu podaży przedmiotów 
powszechnego użytku (Dz. URP. Nr. 91 poz. 
527) aresztem do 6 tygodni lub grzywna 
do 3000 zł., zaś winni wypieku bochenków 
chleba w ji nad wyżej wymienioną 

  

     

        

będą karani w myśl rozdz, II! 
rozp. Pre: z dnia 22.II 1932 roku 
(Dz. URP. b poz. 343). 

  

MIEJSKA. 

— Jak pracuje wydział podatkowy przy 
Magistracie. W swoim czasie Magistrat ro- 
zesłał nak. płatnicze za podatek wojskowy 

ystkich obywateli płci 
yli wiek poborowy, 

żby czynnej w wojsku zwol 

   

    

   lecz zostali od sł 
nieni, 

W ostatnich dniach cały 
nych płatników otrzymało 
magistratu że naskutek w ienia pana wo 
jewody z dnia 15 7. b. r. należy nadesłane na 
kazy płatnicze uważać za nieważne i zwrócić 

u (wydz pod. p. 47). 

zaw adomienie nie mo 

że wcale o zwolnienie od 
podatku nie starał się, a jego zwolniono, mi 
mowoli nasuwa się każdemu pytanie, czy nie 
należało wpierw dowiedzieć się w wojewódz 
twie, kogo opodatkować, bo prócz wprowa 
dzania w błąd obywateli jest tu sprawa wy 
rzucania niepotrzebnie grosza społecznego, 
па zajętych przy wymierzaniu podatku egze 
kutorów, 

Kto odpowie za te straty? (Z). 

— Miesięczne posiedzenie budżetowe. W 
dniu wczorajszym w Magistracie odbyło się 
specjalne miesięczne posiedzenie poświęcone 
sprawom budżetowym m. Wilna. 

Na posiedzeniu tem uchwalono wstawie- 
nie oraz przeniesienie pewnych pozycyj z 
działu jednego do drugiego. Pozatem deba- 
towano nad sprawami egzekucyjnemi, któ 
re jak wiadomo przechodzą obecnie do kom- 
petencji władz skarbowych. (z) 

— Ulgi podatkowe w zaległych podat- 
kach. Wi związku z przejmowaniem egze- 
kucji miejskiej przez, władze skarbowe Ma 
gistrat m. Wiilna chcąc przyjść z pomocą zu 
bożałej ludności miasta wydał doniosłe za 
rządzenie na mocy którego podatnicy opłaca 
jący zaległe podatki za wodę i kanalizację 
będą otrzymywali 1 proc. rabatu od sum 
wpłacony Płatnicy podatkowi zalegaj 
za porady szpitalne, leczenia oraz za ko 
stanie z miejskiego pogotowia ratunkowego 
płacić mogą ległości bez żadnych odsetek. 
Za wszystk inne podatki miejskie przy 

szereg podob 
iadomienie z 

    
    
         

   

   

  

  

   

   

    

   

    

  

    

wpłacie gotówki — płatnicy otrzymają 1 
proc. rabatu. 

Wi sprawie tej niebawem ukażą się spec 
jalne ogłoszenie Magistratą m. Wilna. 

(z) 
— Termin przejęcia egzekucji miejskiej. 

W związ z prowadzonemi pracami Magi- 
stratu m. Wilna nad przekazywaniem wydzia 
łu egzekucyjnego Izbie Skarbowej narazie są 
wstrzymane przez władze miejskie wszel- 

VASEZUNEP 

WIRGIL MARKHAM. 

    

  

  

   

ike SS na „eME miasta. 
aniem wydziału egze- 
zcze z górą miesiąc i 

rnika władze skar 

  

   

  

kucyjnego potrw j 
dopiero okolo 15 pa 

     

    

bowe mą wszystkie agendy egzekucyj- 
ratu m. Wiilna, 

egzeku na wladz skarbo- 

  

wych rozpocznie się nie wcześniej niż w - 
stopadzie r. b. 

= , Dziennikarz francuski bawił w Wilnie. 
dn. 31 b. m. bawił w Wilnie 
współpracownik „IEcho de Pa 

ri go ustosunko- 
do Polski. Gość francuski inte 

szy:ególnie zygadnieniami g0- 
i kulturalnemi i po złożeniu 

cewojewodzie wileńskiemu 
mu konfero 

acyj rolniczych i przemysłow 
y. Po południu zwiedzał red, Car 

tier Wilno w towar twie prof. Ferdynan- 
da Ruszczyca i radcy wojewódzkiego Boh 

Dziś, we czwartek rano p. Car 
Wilno. 
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panu 
     

  

   

     

  

SPRAWY SZKOLNE 

— Zapisy do Rocznej Szkoły Pra- 
cownic Gospodarczych Zw. Pracy 
Obywatelskiej Kobiet. Roczna Szkoła 
Pracownic Gospodarczych - Związku 
Pracy Obywatlskiej Kobiet przy ul. 
Jagiellońskiej Nr. 3/5m. 3 przyjmuje 
zapisy nowostępujących uczennic 
od dnia 16 sierpnia do dnia 1 września 
'eodziennie od ogdz. 10 do godz. 12. 

Zadaniem szkoły jest przygotować 
praktycznie dziewczęta w dziedzinie 
gospodarstwa domowego. 

— Studjum Baletu L. Sawinej-Dolskiej. 
Studjum artystki baletu p. Sawinej-Dolskiej 
otwarte w dawnym lokalu (ul. Miekiewicza 

m. 45), w sali „Domu Rosyjskiego”. 
zyjęcia uczenic w poniedziałki, środy i 

piątki od godz. 5 do 7 wiecz. 

— Magistrat miasta Wilna podaje do wia 
że zapisy dzieci .do przedszkol: 

1 przy ulicy Ostrobramskiej Z 
przy ulicy Trockiej Nr. 14 
kańskiej odbędą się w dn. 

    

       
(mury po- 

  

1, 2 i 3 wrzešnia r. b. od godz. 10 rano dv 
2 popoł. 

Opłata 5 zł. miesięcznie 

— Wzerówe przedszkole z pierwszym ro 
kiem nauczania im. Jana Łaskiego, konces- 
jonowane przez Kuratorjum Szkolne istn.e- 
jące od r. 1931, przyjmuje zapisy codziennie 
na rok szkolny 1932-33 w godz:pach 16—18 
Zawalna | m, 2. 

Ilość miejsc wolnych ograniczona. 
Przy Przedszkolu ajduje się ogródek. 

przytem każde dziecko ma własną grządkę. 
Opłata umiarkowana ze względu na ogó!- 

ny kryzys. 
Początek zajęć 6-go września r. b. 

  

— Prywatna Koedukacyjna Szkoła Po- 
wszechna „Promień*, organizowana przez 

grono nauczycieli z wyższem wykształce. 
niem przyjmuje zapysy codziennie w lokalu 
szkolnym przy ul. Wiiwulskiego 4 m. 7 (róg 
ul. Piłsudskiego) w godz. 4—6 pp. 

Urządzenie lokalu zastosowane do najno- 
wszych wymagań pedagog 

Opłaty ustalono b. przystępne. 
żnym zniżki. 

   
       

    

  

№ехато 
  

WOJSKOWA. 

— Powrót z uricpu kemendanta P. K. U. 
Wiilro—miasto. Dnia 29 sierpnia r. b powró- 
cił z urlopu komendant PKU Wilno—mia- 
sto p. mjr Osowski Maksymiljan. Przyjmo 
wanie interesantów, jak zwykle, w godzi 

nach od 11—13-ej. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Ławnik Kruk przed sądem wyborców. 
Wobee niezadowolenia, które wywołuje 
sto działalność ławnika Kruka, związek rze 
mieślników Żydów y" p. Kruka, 
na rozmaite stanowiska społeczne urządził 
swego rodzaju sąd nad działalnością p. Kru 
ka w jego obecności. Panu Krukowi zarz 
cano, że w swej działalności społecznej w. 
pracuje z burżuazją, zaniedbując interesy 
biedniejszych rzemieślników. Zarzucano też 
zarządowi zw. rzem. Żydów, że nie roztacza 

on kontroli nad działalnością swego prezesa 
Kruka 

Ławnik Kruk próbował niektóre zuty 
odeprzeć, dało to materjał do dłuższej dysku 
sji, która potrwała do prawie g 2 w nocy i 
dlatego dalszy ciąg sądu nad ławnikiem Kru 
kiem został odłożony do następnej niedzieli. 

RÓŻNE. 
— Nowy zespół muzyczny w cukierni 

B. Sztralla. Od dnia 1 września 1982 r. 
w cukierni B Sztralla, Mickiewicza róg Ta- 
tarskiej, codziennie od godz. 6 koncerty 
nowego zespołu orkiestry górnośląskiej pod 
batutą p. Roberta Tomiczka. 

— Prosjteni jesteśmy © zaznaczenie, że 

Księgarnia Józefa Zawadzkiego (Zamkowa 
22), aleks dzisiejsze trudne warun 
ki materjalne prowadzi, prócz nowych, tak- 
że dział podręczników używanych, które 
w razie potrzeby zamienia na inne używane 
lub nowe. 

   

    

     
      

    

  

DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Ujęłem ją za ramiona i pchnąłem 
łagodnie ku drzwiom. 

— Zrobisz to? 
Skinęła głową napół przytomna i 

wyszła. 
Zużyłem na myślenie tyle czasu ile 

się tylko dało. Na główny manewr 
obrony potrzebowałem najmniej dzie 
sięciu minut i zresztą nie chciałem zo 
stawiać tego na ostatnią chwilę. 

Zgasiłem światło i wylałem wino 
z butelki i szklaki za okno w kałużę 
wody deszczowej. Postawiwszy na sto 
le butelkę i dwie szklanki, znów za- 
paliłem elektryczność i zrobiłem w 
pokoju pośpieszną rewizję. Ale noża 
nie było, Raz jeszcze położyłem rękę 
Stemholzerowi na czoło. Nie mogłem 
ocenić czy chłodne czy nie W każdym 
razie puls w ręku był niewyczuwalny. 

stępnie zapiąłem na nim kami 
zelkę i kurtkę, podniosłem kołnierz, 

  

‚ bezwładnie. 

celem zakrycia bandaży i ubrałem 
go z trudem w płaszcz. Martwe ręce 
opadły idjotycznie, tułów uginał się 

W trakcie tej czynności 
usłyszałem w pracowni cichy okrzyk 
Józefiny, która zaraz potem przybie 
gła do mnie, niosąc w ręku długi wą- 
ski, specjalnie wyostrzony nóż z 0- 
strzem czerwonem od krwi. 

— Zalazłam! 
— Doskonale. Gdzie? 
— W wazonie, Co z nim zrobisz, 

Terry? 
— Jeszcze nie wiem. Prawdopodob 

nie zagrzebię razem z ciałem. 
— To ty chcesz pogrzebać ciało? 
— Właśnie — wziąłem z jej ręki 

straszny nóż wsunąłem ostrze w książ 
kę zdjętą z półki i opasałem wszystko 
gumką od swego notesu. Dobra 
pochwa, co? 

Józefina spojrzała wielkiemi ocza 

   

K-UORAJ GPSR 

Zebranie organizacyjne Ko- 
mitetu Dni Chopinowskich 

w Wilnie. 
Dnia 29 sierpnia odbyło się w urzędzie wo 

jewódzkim w Wilnie pod przewodnictwem p 
wicewojewody Jankowskiego zebranie 
nizacyjne Komitetu D Chopino 
Wilnie, w którem to posiedzeniu w 
przedstawiciele sfer artystycznych i muzycz 
nych miasta. 

Na posiedzeniu powołano do życia Komi 
tet Wykonawczy, dó którego weszły następu 

  

   
orga    

   

  

   
   

jące osoby: prezydent miasta dr. Maleszews 
jako przewodniczący oraz pp. Adam Wy 

Michał Józefow. Tadeusz Szeli 

    

   

   

    

Schmidt,     Władysław Lud 

Broni 
sław ski i Macjau Ciemnołoński jako członko 
wie komitetu. 

Po dokonaniu wyborów 
skusja na temat rozpoczęcia akeji w Wilnie. 

kowa 

rozwinęła się dy 

Po dyskusji postanowiono ze względu na 
warunki lokalne akcję dni Chopinowskich w 

Wilnie rozpocząć w dniu 9 października r. b. 
organizując w tym dniu odpowiednie imprezy 
(koncert, odczyty е!с.). 

Jak wiadomo, celem Komitetu Dni Cho 
pinowskich który powstał na wiosnę w War 
szawie pod przewodnictwem gen. Sosnkow 
skiego, jest zebranie funduszów potrzebnych 
na uporządkowanie Żelazowej Woli, miejsca 
urodzenia Chopina, oraz przygotowanie spra 
wy sprowadzenia do kraju zwłok wielkiego 
mistrza tonów. 

    

sie odbędzie się 
onawczego, na 

ółowy 

posie 

  

W najbliższym 
dzenie komitetu wy 
opracowany zostani 
uroczystości ehopinowskich w Wilnie. 
mienić nale również na terenie 
wództwa w ego zawiązały się już w 
miastach pwiatowych lokalne komitety Dni 
chopinowskich, które w nadchodzącym okre 
sie jesiennym również rozpoczną a 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
W WILNIE. 

MISZKA GREK ZE SWOIM KOLEGĄ 
WYWÓOŁAŁ AWANTURĘ W SZYNKU. 

Wezcraį wieczorem w jednej z knajp 
przy zaułku Szwareowym doszło do wiel- 
kiej awantury, wywołanej przez notowanego 
w polieji nożownika „Miszkę Greka* oraz 
jego przyjaciela Kazimierza Salmo. 

Późno wieczorem Miska Gre kzjawił się 
wraz ze wspomnianym Salmą w szynku i 
zaczął wyrywać z rąk klijentów kufle z pi- 

służbowe” z a: wy) jająe ich 

    
którem 

program 
Nad 

  

      

    

    

    

    
    : Wywiązała się bój 
ka podczas której „Miszka Grek“ pobil mac- 
nc właścieiela knajpy. 

Na odgłos bójki nadbiegli policjanci, któ 
rzy wezwali „Greka* do opuszczenia lokalu. 

Nie zrażony tem „Grek“ zaczął w dal- 
szym ciągu awanturować się, a gdy poliejan- 
ci usiłowali go zatrzymać stawił czynny opór. 
Dopierc po dłuższej walce udało się „Gre- 
ka“ oraz jego kolegę unieszkodliwić i do- 
starczyć do aresztu centralnego, (e) 

  

ZBIEGŁA WRAZ Z DZIEĆMI 
I PIENIĘDZMI. 

Józef Gudaniec, zamieszkały przy ulicy 
Szkaplernej 9, powiadomił odnośny komisar 
jat policji o ucieczce żony swej Wiktorji. We 
dług zameldowania, złożonego przez Gudań 

ca, zabrała ona z domu cenniejsze rzeczy, 
150 zł. gotówką i zbiegła wraz z dwojgiem 
dzieci w nieznanym kierunku. (e) 

OSTROŻNIE, NOWE OSZUSTWO! 
Do policji wpłynął ostatnio szereg skarg 

do właścicieli radjoodbiorników, którzy padli 
ofiarą sprytnego oszustwa. Jak wynika z tych 
skarg mieszkania posiadają ce radjoaparaty 
odwiedza ostatnio ja oszust, podający się 
za przedstawiciela yrekcji Poczt i Telegra 
fów i „šcąga“ rzekomo z ramienia dyrekcji 

przypadające opłaty za korzystanie z radjo 
aparatów. W większości wypadków inkasent 
otrzymuje należność. W ten sposób zdołał on 
wyłudzić pieniądze od szeregu osób. O: 
radjowego dotychczas nie zdemaskow 
Policja prowadzi poszukiwania, (e) 

  

   

    

     

KRADZIEŻE. 

—W dniu 30 b. m. Żeromska vel Hajda 
mowicz bez stałego miejsca zamieszkania za 
pomocą wybicia szyby w oknie dostała się do 

i a Bucio Apolonji (Świerkowa 
adła garderobę damską wartoś 
Za Żeromską wszczęto poszukiwania 

  

      

    

   

złotych. 

— W dniu 30 b. m. Worków Anna bez 
stałego miejsca zamieszkania skradła z nie 
zamkniętego mieszkania Szostakówny Jadwi 

gi (Trwała 10) garderobę damską wartości 55 
złotych. Workównę zatrzymano. Skradzio 
nych rzeczy nie odnaleziono. 

— W dniu 30 b. m. JaŁyński Antoni na 
rynku Łukiskim skradł Konstantemu Piotro 

emu, mieszkańcowi wsi Poszyłajce gm 
zeszańskiej, skrzypce wartości 25 zł. Jałyń 

skiego (Nowogródzka 127) ze skrzypcami za 
trzymano. 

    

   

„Solidna* służąca. 

iekarni przy ulicy Zawalnej 
28 iej) Hirsz Reznik zameldował 
policji, że z mieszkania jego i sklepu doko 
nywano systematycznej kr ', skutkiem 
czego poniósł GA przewj 2.000 zł. 
O dokonanie. ty у V 
podejrzewy swoją г Janinę Osipowi 
czównę. Policja wszczęła dochodzenie lej 

   

  

     

        

  

      

i 
mi na ubranego w plaszcz trupa. 

— Ależ, na Boga, Terry, jak ty go 
stąd zabierzesz? 

— Nie trudnego, moja mała — 
odpowiedziałem z udaną brawurą. — 
Zwłaszcza, jeżeli ty mi pomożesz. 
Chociaż — nie będę cię zmuszał. To- 
bie nic nie grozi. 

Nim odpowiedziała, upłynęła dłu 
ga chwila. 

— Dobrze, Terry... To nie dlate- 
go.. żebym ja nie chciała... ci pomóc. 
Tylko nie wiedziałam... Nie wiem czy 

potrafię. 
Spojrzała na GK rzecz na sze 

szlongu. Zrozumiałem. 
— Odwagi, dziecino — rzekłem 

swobodnie, — Wiem, że jesteś odważ 
na. Stemholzer musi zniknąć na zaw 
szė. 

— Dlaczego? — zapytała bezgłoś- 
nie. 

— Dlatego, że ja nie chciałbym za- 
siąść na krześle elektrycznem. O ile 
niema trupa, niema mordu. 

. przecież.... krew. 
— Plamy krwi, to jeszcze nie trup. 

Powiesz, że ktoś miał krwotok z nosa. 
— Dobrze, Terry — rzekła, zagry- 

zające usta i zaciskając pięści. — Co 
ja mam zrobić? 

   

  

      

WSTECETN"STKT 

DZIŚ 2 czołowe komedje w jednym programie! 

1) Ulubieńcy publiczn 
tyczni, jedyni w swoim rodzaju 

Gtwięk. teatr świetlny | 

PAN 
ielka 42, tel. 5-28 sł. Wielka 42, te | Ad 

wnany 
komik SLIM 

NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy. 

i, komicy charakterys- 

  

w świetnej arcywe- 
sołej komedji z ży- 
cia wojskowego p.t. 

Kelly w Afryce) 

Na |-szy seans ceny zniżone. 

Nr. 198.(2441). 

COHN i KELLY 
znowu jako wiecznie kłócący się wspólnicy i przyjac. w najnow. 100% dźwięk. kom.'z cyklu „Zięć firmy Cohn- 

PLAJTA FIRMY COHN (Cohn 
nem tle pomiędzy ludożercami Afryki i handlarzami kością słoniową. 

Dwaj pechowcy 

Większa część akcji od, 
grywa się na egzotycz- 

Moc nader komicznych scen. 

Początek o godz. 4, 6, 8i 1015 
  

Dfwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Przebój 1932/33 roku. 

GARY COOPER 
Claudette Colbert 

NAD PROGRAM: Miłgść a Gbowiąze 
Atrakcje dźwiękowe. 

mie dźwiękow. 

Piękny dramat miłosny. 

Dawno niewidziany ulubieniec kobiet, bohater filmu „MAROCCO“ 

i ur. partn. 8 
Chevaliera Е 

w najn. arcyfil- : 
. еа 

Emocjonująca gra. 
Sztuka filmowa 
Czerwonego Krzyża” 

Na |l-szy seans ceny zniżone. Początek o godz. 4:ej, ostatni s. o 1020 
  

Dziś tylko dla męzczyzni 
Ttwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
4 ekiew. 22, tel. 15-28 NAD PROGRAM: 

Wielki film sel sualny p't. 

ko- 

Jak powstaje człowiek 
Film rozwiązujący problemy wzajemnego stosunku między męzczyzną i kobietą. 

Szampańska 
moda dz 

Ceny normalne: Zdrój Miłości "7d tikć dia koblań о. 
  

Dziśl Niebywała sensacja! Wyświetlamy film poraz 
pierwszy na obszarze Rzeczypospolitej 
tragedja na luksusowym okręcie, bankructwo wiel- 
kiego Trustu, walka dwóch przestępców p. t Dźwiękowe Kino | 

CASINO 
wwisika 47, tel. 15-41. 

W rolach 
| głównych 

  

NAD PROGRAM: Dźwiękowy. = 

Ceny od 25 gr. 

Polskiej, 

tek „Foxa” 

Transatlantic 
Edmund Love, Lois Moren, Grea Fissen i Jobn Hallidsy 

Przebudzenie się wiosny 
BoczakcE ad godz. 4, 6, 8i 10 w święta od godziny 2-ej. 
  

poleca 
na nadchodzący sezon 

własnego wyrobu 

po cenach niebywale niskich 

znana firma 

Wilno, Niemiecka 23 
Firma egzystuje od roku 1890 

ao na puchu, 

ostatnie nowości materjałów na kołdry. 

  

  

| UWADZE WŁAŚCIGIELI DOMÓW 
KSIĘGI PRZYCHODU I ROZCHODU 

Uwzalędniane przez Izbę Skarbową 

W trzech grubościach w cenie zł. 4—6.50 i 7.50 
KORE AOLEBATczA LEGG dy SSR GRAN 

własnego nakładu poleca 

WŁ. BORKOWSKI 
S«iep materjałów piśmiennych 

Róża Mickiewicza 5, tel. 372. 

  

  

  

pie.wszorzędnej jakości z gwarancją 

B. LOKUCIEWSKI poleca 
firma 

Wilno, ul. Wileńska 23 
Ceny zniżone. 

  

  

Z powodu obecnego kryzysu gospodarczego 

KOŁDRY 
z rozmaitych materjałów i najlepszej waty 

B-cia CHANUTIN 

Duże kołdry od 12 zł. Również wyrabia się 

Co tydzień otrzymujemy 

  

całkowicie 
lub częściowo 

(biurko, szafa bibljet., 

  AYN   

    

I 

    

| 

    

BJ     

    
    

we, prospekty, 

  

Urządzenie szkolne 
de sprzedania 

stoły, stoliki A la Montessore, 
taborety, katedry, krzesła, tablice. 

Informacje bliższe u p. Łysakewskiego -- Tartaki 26, 
m. 1, od godz. 2 do 5 po poł. 

l 

KARNA į NTRALIGATORMA 
ZNICZ: 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL.3-40 

Dzieła kaiażkowe - ана 
Es kg 
państwowych. samorzą- 
dowych, zskładów nau- 
kowąch,, Bilety Wizyck 

харго- 

    

  

|| 

  

szenia, afisze | mszel- KUPUJE 
kiego rodzaju roboty Księgarnia 
w zakresie drukarstwa J. ZAWADZKIEGO 

WYKONYWA Zamkowa 22 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

je 

  

IM 

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Mebie 
jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

m dogodnych warmkach 
I NA RATY. 

NADESZŁY poj 

  

JAKA    

   

  

  

PODRĘCZNIKI 
używane     
    M. Blumowicz 
Chorobrwezetzcznoj 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
    | l 

  

W obecnych ciężkich czasach 
każda Pani powinna kupować tkaniny 

tel. 9-21, od 9—1 i 3—8, 
W. Z.P. 29. 

*  Akuszerka 
  

  

  

Języki obce 
zak francuski 
włoski (konwersacja), 

oraz klasyczne 
łacina i grecki. 

Przygetcwywanie do 

metu | EgZaniAÓW 
  

Koncesjonowany Zakład Elektrotechniczny 
® i m. LIDA, J. Miłanowicza msciewicza'1a 

it dynamo maszyn 
i instalację siły i światła elektrycznego i wszelkie 
inne roboty w zakres elektrotechniki wchodzące. 

Ładowanie i naprawa akumulatorów. 
— Robota solidna. — Ceny umiarkowane. 

| Wykonywuje przewijanie ire: 

w zakresie Szkół średn. 
Lekcyj udzielają rutyn. 
korepetytorzy b. profes. 
gimn. oraz absolw. U, S.B, 
Zgłoszenia do Redakcji 

pod „Egzaminy“. 

Nauczyciel 
szkół średnich, emeryt, 

POSZUKUJE PRACY 
  

SIEREENDUNNZW NANA ZERERTZTWOZĘZODKO ААА ПСЧАНа 

GWARANTOWANY ŚRODEK IZOLACYJNY 

Hydrofuge „Castor“ 
jest do nabycia w 

B.-H. M. JANKOWSKI 
Wilno, Św. Jańska 9 

Pokazałem jej butelkę i szklanki. 
— Umyj i schowaj szklanki, Zate- 

lefonuj po taksówkę. Powiedź, że ma 
my tu chorego. Ja będę gotów za nie- 
całe dwie minuty. 

Wyszła bliska ataku histeryczne- 
go. I ja z trudością panowałem nad 
sobą. Świecąca twarz trupa zaczyna- 
ła działać mi na nerwy. 

Dokończyłam przygotowań ze 
Stemholzerem. Wsunąłem mu mianv- 
wicie laskę za kamizelkę ztyłu, uwią 
załem do gałki pętlicę z czystej Ścier- 
ki do kurzu i założyłem ją (pętlicę) w 
zęby na podobieństwo uzdy, To zabez 
pieczało głowę od przerażającego chy 
botania się na wszystkie strony... 

Skończywszy tę czynność, złoży- 
łem ciało na szezłongu. 

— Wszystko w porządku — rze- 
kłem do wchodzącej Józefiny.—Niech 
žo tylko wsadzimy do taksówki. Go? 
(wo takiego? 

Spojrzała na mnie dziwnie, pod- 
niosła rękę do szyi... postąpiła ku 
mnie niepewnym krokiem i zachwia- 
ła się... 

Doskoczylem do niej w porę i po- 

chwyciłem ją w ramiona. Czoło jej 
osunęło mi się na ramię, Držala gwal 
townie całem ciałem. Myślałem, że 

w szkole prywatnej śred- 
niej albo powszechnej. 
Specjalność matematyka. 
Może zająć stanowisko 
kierownika — ul. Stara 24 

A. Szulakiewicz. 

'OKAZYJNIE; 
de sprzedania 

magie 
W. Pohulanka 14, m. 77 

  

  

    
zemdleje. Czułem na piersiach jej roz 
dygotane piąstki. Tuląc ją do siebie i 
przemawiając pieszczotliwie słowami, 
usiłowałem zaprowadzić ją do sypial- 
ni, żeby się położyła. 

— Nie, nic, dziecino — gruchałem. 
— Dam sobie radę sam, — (Chociaż 
było już przeszło kwadrans po ósmej) 

Nagle wyrwała mi się energicznie, 
z oczyma pełnemi łez i blasku. 

Na Boga Terry, jak ty mnie 
traktujesz? Czy nie masz oczu? Gzy 
nie masz rozumu? Czy myślisz, że po- 
magam ci dla... dla niczego? Czy nie 
widzisz, że wolę cię tysiąc razy więcej 
niż jego? (Naturalnie, niż Raffy'ego). 

Stoisz jak słup i gadasz i gadasz, i 
gadasz, i „dziecinkujesz* nademną, 
aż, 

Patrzyłem na nią oszołomiony i 
zdumiony. Łkała ze spuszczoną gło- 
wą. Mówiła urywanie, już nie z ta- 
kiem uniesieniem. ; 

— (o z tobą jest?... Czy jesteś z 
żelaza?.. Bo ja nie.. Dlaczego mnie 

nie wežmiesz...? 
Zdjęty nieodpartym žalem, dopa- 

dłem do niej w dwóch skokach, por 

wałem w objęcia i zacząłem całować. 
Przylgnęła do mnie całem ciałem, za- 
rzuciła mi ręce na szyję i nie chciała 

  

  

do wynajęcia 
przy ul Sierakowskiego 4, 
= 10 pólor 
system, wszelkie wygody, 
pocdck dada SALA 

  

Do wynajęcia 
2 pokoje z używalnością 
kuchni i osobnem wejś 

ciem na I piętrze. 
ul. Wileńska Nr. 26—8. 

Mieszkania 
: DO WYNAJĘCIA 

ze wrzelkiemi wygodami 
i wodociągiem: 2 mieszk. 
po jako 52 оо 
1 mieszk. 3 pok. z kuchnią 
Zwierzyniec, 
3/10, dow. się w mieszk. 12 

Byszukuję posady 
pielęgniarki 
Aotokolska 56—8 

TIA A E T I IIA I TI IUI REB ORDINAIS ° 

  

tz, saksiewe, Kieliżaiarte 8 pościeloweytyiko ь 

w SKLEPIE BŁAWATNYM Maria Laineroję 

„FKANINY TANIE" I) zzęzcejsgo wiec 
S. CISZEWSKIEGO, Wileńska 31. W. Z. P. Nr. 69. 8520 

Akuszerka 
nowoczesńe DOM Śmiałowska 

przeprowadziła się 
na ul. Garbarską | m. 16 

róg Mickiewicza 
tamże gabinet kovmetycz= 
ny, usuwa zmarszczki, bro” 
dawki, kurzajki i wągry, 

korytarzowy 

  

biuro, szkółkę i t. d. W. Z. P. 48. 8323 
Informacje: ul. Kasztano- 

wa 5- 2, tel. 16-75. * 2 repertję; Pianina tg; 
wynajmuję — Mickiewicza. 
37—32, Wiejście z ulicy: 
Ciasnej, p. Estko. 7702: 
  

Zgubiony dowód osobisty 
wydany przez Urz. Gminy: 
Dobromyśl oraz zaświad 
czenie wojsk o kat. 
„E* wydane przez Kom.. 
Pob. w Baranowiczach w 
r. 1926 na imię Mitrofana 
Chitryka rocznżk 1905— 

unieważnia się. 

JADŁODAJNIA 
NADWIŚLAŃSKA 

wydaje obiady 
od 55 gr. na maśle.. 

Ludwisarska 4 
(obok sali Krejngla)' 

  

Fabryczna   
puścić. Zapomniałem, że upływające 
sekundy mogły stanowić 0 mojem. 
życiu. 

Po dłuższej chwili wvsunęła mi się 
z ramion, niemał uspokojona. Na 
ustach jej igrał słodki uśmiech, zupeł 
nie niepodobny. do właściwego jej 0- 
strego grymasu. Nigdy jeszcze nie wi 
działem jej z takim wyrazem twarzy. 
Była w tej chwili czuła, kobieca, nie- 
mal nieśmiała, 

— Potrzebowałam tego — rzekła. 
— Dalej, Terry, co teraz? 

Kazałem iej zgasić światło, a sam: 
odsłoniłem okno wychodzące na Bar-- 
ker Street. 

— Ho! — rzekłem. — Taksówka. 
jedzie, ale ten wielki Buick tarasuje 
drogę. Szofer wysiadł. Idzie. Za chwi: 
lę tu będzie, Musimy wynieść ciało: 
przed dom. No... — Podniosłem Stena 
holzerowi kołnierz płaszcza, żeby za- 
słonić ścierkę i gałkę laski. — Docią- 

gnę go do drzwi. Gdzie mój kapelusz? 
Na dworze założę sobie jego lewe ra- 
mię na szyję i obejmę go prawem. 
Dam mu radę. Jestem silny. Ty bę: 
dziesz tylko szła po prawej stronie i 
pilnowała, żeby się nie przechylał. 
Rozumiesz? Nie zapomnij 
książki z nożem. (d. c. n.). 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński S-ka z ogr. odp. Drukarnia „Znicz”, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1. tel. 3-40. 

  
Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 
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