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GDAŃSKA HITLERJADA. 
    drugą część 

     

   

   
ły reportaż był 

przed r w dniu 18 w 
umów polsko-gdańskich, Jak widzimy 
polityki Rządu pokrywa się z poglądami, 

    

   

     
    

      
dals ułów tegoż autora, stanow 

g niniejszego reportażu i or 
y morskie z punktu widzenia 

interesów naszego państwa, (Red). 

DANZIG CZY DANCING. 

Gdańsk jest rozpłomieniony. Każ- 
de mieszkanie hitlerowskie musi w 
wiesić Hackenkreutza. Gorliwsi wy- 
wieszają po kilka. Na mniej gorli- 
wych wywiera się nacisk. Sąsiad 

zprawa wywiesił, sąsiad zlewa wy- 

wiesił, naprzeciwko wywiesił, a w 

urzędach idzie czystka aż miło. Papa, 
który się zgapił, pędzi do sklepu, ku- 
puje jedną — dwie — trzy płachty — 
niech nie mówią, że nie jest gorliw 

„S. A. marschiert*.  Maszerują 
zwarte oddziały z ćwiczeń podmiej. 
skich na chwałę Hitlerowi, na chwa- 
łę Vaterlandu. Huczą bębny, krzyczą 
piszczałki, flagi salutują nad głowa 

mi. Zaledwie przeszli, idą następni—. 
zdawałoby się cały Gdańsk zgrupo- 
wał się pod znakiem Hackenkreutza. 
Lecz nie! w parkach miejskich, na 
skwerach niemal wszystkie ławki za- 

jęte. Przeważnie młodzi, w sile wieku 
mężczyźni. Jest czas roboczy, godzi 
na dwanasta. Lecz oni siedzą apa 
tyczni i przyjmują defiladę S. A. 
Bezrobotni. 

      

    

        

Trzeba przyznać, że mundur: jest 

  

   

doskonały. Kolor łagodny, a jaskra- 
wy i „wojskowy. Koszula wpuszczo- 
na do ciemniejszych spodni. sztylpy 

  

na łydkach, na głowie kociołek, na 
lewem ramieniu czerwona opas 
białem kołem. Na tle białem—czarny 
Hackenkreutz.. Wśród emblematów 
na kołnierzach i czapkach najciekaw- 
sza jest trupia głowa z piszezelami 
(widać ją i ma sztamdarach). Mina 
pełna dostojeństwa u starszych, wy- 
zywająca u młodych. Czują się odpo- 
wiedzialni za Gdańsk, za cały Trzeci 

Reich. 

Sprawują rządy przez całkowicie 

opanowany senat. Ale i przez ciągły, 
bezpośredni wgląd w to, со się w 
Gdańsku dzieje. Przez uczestniczenie 

    

   

  

w pochodach i paradach. Przez о- 
krzyki, pieśni, orkiestry. Przez uro- 
czystości i festyny. Wreszcie przez 
wiece. 

Wiece są organizowane po imi- 

strzowsku, najhałaśliwsze jest prze 
mówienie Forstera. Oddziały hitle- 
rowskie przymaszerowują w kolum- 
nach, krzyczą na komendę, na ko- 
mendę wznoszą ręce, niemiecka kar- 
ność, kult munduru i-szarży. 
całym Gdańsku rozstawione 
gatony. Przed megafor 

się S. A. Obok gromadzi się ludność 
nieumundurowana. Słucha. Doslow- 
nie cały Gdańsk słucha, chce czy nie 
chce. Gaulauter ryczy w mikrofon, 
megafon napełnia hałasem nawet og- 

rom Wielkiej Alei. 

Senat ciągle coś robi, naprawia, 
reformuje. A po każdej nowej refor- 
mie — jubel. Nadzór nad bankami -- 
święto, hałas, manifestacje. Stworze- 
nie centralnej instytucji gospodar- 
czej, ogniskującej dotychczasowe 
rozproszkowanie: święto! Zapowiedź 
sterylizacji: święto! W którymś z po- 
wiatów gdańskich zatrudniono nagle 

wszystkich bezrobotnych — 
„Heil Hitler“, A. marschiert“* 
„Zurūck zum Reich!* „Biej Żydow! 

I święto ciągle się zwi 
umdt coraz wispania r, Grzmią pieš- 

ni, łopoczą flagi. Cały Gdańsk, Frei 
Stadt Danzig staje się nagle wielkim 
—festiwalem, balem,  dancingiem. 
Wszyscy: krzyczą, pan. Forster macha 
pałeczką, Hitler zaciera ręce. A Pol. 
ska? 

Jak się ułożyły stosunki z Polską 
po zaprowadaeniu w Gdańsku bru- 

natnego regime'u? 

   

  

  

  

      

  

  

WOJNA: CZY POKÓJ? 

Rok temu bito Polaków na uliev 
Gdańska w biały dzień, pod okiem 
zielonych Schupo. Bito zupełnie ofi- 

cjalnie przed rezydencją Wysokiego 

Komisa od mamy Ligi i Gener 
nego Komisarza od macochy Polsti. 

Szykany dochodziły do szczytu. Bru- 
natni na własną rękę, oczyszczali 
Gdańsk od „polskiej inwazji 

         

   

  

triumt,, 

dziewano się, że po wyborach, kied 
hitlerowcy przez nikogo mie będą 
krępowani, rozpocznie się praw 
wa masakra. 

Tymczasem nagła zmiana. Gau!: 

uter skinął pałeczką — ani jednej 
awantury! Następca Ziema, prez; 
dent Rauschning jedzie do Warszawy 
mówi o współpracy, zaprasza Pola- 
ków do Gdańska, obiecuje: w przy- 
szłych rokowaniach z Polską jak naj- 
dalej idącą dobrą wolę. Istotnie ro- 
kowania idą narazie gładko, dopro- 
wadzają do porozumienia w pun- 
ktach poruszanych, chodzi o  cal- 
kowile usunięcie nieporozumień, cho 
dzi o jednolitą obustronną interpre 
lację spornych punktów Traktatu, 
Konwencji, umów. 

Jednocześnie prasa gdańska ude- 
rza w ton inny. Projektuje się wy- 
cieczka sfer gospodarczych z Gdań- 
ska do Polski, z Polski do Gdańska. 
Gdańscy dziennikarze już zwiedzii* 
swe zaplecze. Harcerze hitlerowscy 
i polscy pokumali się na IV Jamho- 
ree w Gódólló. Oddział młodzi 
hitlerowskiej w mundurach pojechał 
na obóz do Mszany Dolnej. Na La 
nie Gdanska nie notuje się burd aniy- 

GENIE: = : 

  

  

  

     

  

   

  

  
  

  

   

  

  

Na Zamku. 

WARSZAWA, (Pat). Prezydent 

Rzeczypospolitej przyjął w dniu dzi- 

siejszym Prezesa Prokuratorji Gene- 

Bukowieckiego, 

wanego 'podsekrelz 

sterstwie skarbu Waeława 

ralnej nowomiana- 

rza stanu w mini- 

  

Jeędrzeje- 

wieza. nasłępnie nowomianowanego 

podsekretarza stanu w ministerstwie 

przemysłu i-handlu Fłoyar-Rajchma- 

na. 

polskich. Kiedy kilku nieumunduro- 
wanych hitlerowców napadło przed 
kilku dniami na dwóch  obywateł: 
polskich, Lejbę Lewita i Czarnožyla, 
złapał napastników. eztonek S. $., 
odebrał od nich odznaki partyjne i je 

gitymacje i oddał w ręce policji. Jak 
inaczej działoby się w podobnych wy 
padkach przed rokiem! 

Wprawdzie... ale to bardzo, 0g- 
romnie cicho! Otóż obywatel gdański, 
Polak nie ma powodów do zupełnej 

uciechy. Robotnik polski ma niewie 
kie możliwości konkurencyjne u hit- 
lerowskiego pracodawcy.  Kupcom 

polskim robi się przeróżne utrudnie- 
nia. Ciehy bojkot polskich skłepów 
istnieje nadal. Byłem w pewnym do- 
mu polskim i rozmawiałem z gospo- 
darzem 0 stosunkach 'polsko-gdań- 
skich. Cały czas rzucał okiem z oba- 
wą w stronę drzwi i okien. Kilka= 
krotnie podchodził na palcach do ok- 
na (mieszka na parterze) i uchylał 
firanki. Zdawałoby się — przesada. 
Ale niemiłe uczucie jakiegoś niewi- 
dzialnego niebezpieczeństwa, jakie w 
tym domu człowieka ogammiało, mó- 
wiło, że jeszcze nie wszystko jest tak, 
jakby być było powinno. . 

  

  

To są inaformacje do użytku pana 
Forstera. Zdaje się, że pańska pałecz- 

panie Gauleiter, mie dyryguje       
dość precyzyjnie. My zaś o tem 
wiemy. 

Powiedzmy — nie wszystko moż. 
na ująć odrazu w ręce. Przez kilka- 
naście łat judziło się społeczeństwa 
gdańskie przeciw Polsce. Tego nie 
odeżgna jakaś tam wizyta w Warsza- 
wie, jakiś tam wywiad  udzielomy 

  

* dziennikarzom polskim. Pan Rausch- 
*ning potępił dotychczasowe waśnie 
pomiędzy obiema stronami. Ślicznie! 
Ale niechże dopilnuje, by „doły 
spełniły to, co deklaruje „góra. 
Wprawdzie — jak rzekliśmy — w 
wielkim styłu burd i awantur prawie 
niema, Oddziały hitlerowskie wyka- 
zały zadziwiającą kavność — to nie 
nasza  rozbałaganiona  studenterja. 
Ale do dziś dnia chłopcy z bojówek 
hitlerowskich pamiętają polakożer- 
cze piosenki i nie mogą ich na 
rozkaz zapomnieć. Zapomnieć jest 
znacznie trudniej, niż uczyć się ma 
nowo. To też trzeba nie zabijać nie- 
nawiści, lecz wiązać oba społeczeń- 
stwa pozytywnie, wiązać przy jaśż- 

  

     

   

    

   

nią (wiemy, wiemy — bankiety!), 
wiążać interesem (to na co- 

dzień!!!). Potrzeba, by kupiec gdań- 
ski pogadał z kupcem polskim. Po- 
trzeba nam naprawdę wspólnego ję- 
zyka, jakim jest tylko język cyfr, ja- 
kim dogadywaliśmy się z niemieckia 
Gdańskiem przez tyle wieków, od 

czasów wyzwolenia go z niewoli krzy 

žackiej do rozbiorów. 

  

  

POKÓJ DLA CHLEBA. 
Hitlerowey pojechali do Warsza- 

wy, złożyli deklarację o współpracy. 
Przedtem siedzieli kilka dni w Ber- 
linie, gdzie zapewne ułożyli tekst te 
deklara Posunięcia senatu płyną 
ściśle wedłe planów ułożonych w Do- 
mu Brunatnym. Obywatel polski jest 
zdezorjentowan jaką ma przyjąć 

postawę wobec nowej polityki Gdań- 
ska. Skąd ta nagła zmiana? Niedaw- 
no czytaliśmy o wiecu w Niemczech, 
gdzie za niemieckie granice obwoła- 
no Ren i Wisłę. Po „niemieckiej 

    

   

   
     

stronie Wisły leż Warsza - 
wy, gdzie rezyduje dziś Prezydent 

      Rzeczypospolitej, gdzie  zbi 
Sejm. gdzie mieszczą się minister r 
wa. Po „niemieckiej* stronie Wisły 

   

  

MIN. BECK W PARYŻU. 
PARYŻ, (Pat). O godzinie 11 m. 30 

p. minister spra nych Jó- 
zef Beek wraz z żoną i tow 
mi mu szefem gabinetu. radcą Dębie- 
kim i sekretarzem osóbistym Fridri- 
chem przybył do Paryża, spotkany na 
dworcu przez ambasadora Chłapow- 
skiego, członków ambasady i konsu- 

latu generalnego Rze spepoklie! Poi 
skiej oraz przez przedstawiciela fran 

   

  

  

  

  

Angielskie stanowisko w Sprawie 
kontroli zbrojeń. 

LONDYN, (Pat). Dzisiejsze posie 
dzenie gabinetu, które trwało 2 i pół 
godziny, poświęcone było omówieniu 
iraneuskich warunków rozbrojenia. 

przywiezionych p Paryża przez podse 

kretarza stanu Edena. Dyskusja wy 
kazała, że większość członków rządu 
brytyjskiego jest za natychmiastowa 
kontrolą zbrojeń. 

Wyniki obrad gabinetu zreasumo- 
wać można jako wyrażenie w kasa- 

dzie zgody . Wielkiej Brytanii na na- 
tychmiastową kontrolę.  przyczerm 
stormułowanie tej kontroli, zwłaszcza 
określenie w jaki sposób ma ona być 
stosowana, stanowić będzie przed- 
miot przetargów, w toku których W. 
Brytanja wysuwać będzie żądania. 
wykraczające poza granice tego, со 
cbecnie Francja proponuje, zarówno 
co do redukeji gwych zbrojeń jak i 
eo do wprowadzenia jej w życi 

  

Niemiecki balonik. 
BERLIN, (PAT). — Korespondent „Deut 

sche Allgemeine Ztg.* podaje dziś z Londy 
nu nieprawdopodokna wiadomość, wygl 

na balon próbny. Donosi on mianowie: 
pewne koła angielskie, przekonawszy sie 

rzekomo © niemożności dojścia do porozu 
mienia z Niemczmi na podstawie dotychcza 
swych rozmów francusko — angielskich, 9- 
mawiać mają obecnie za kułisami nowe pro 

jekty, w myśl których Berlin miałby oświast 
czyć, że zarzuty Francji, dotyczące niespeł 
niania przez Rzeszę postanowień traktata 
wersalskiego, są nieprawdziwe i że można 

się © tem naceznie w każdej chwili przeko 

   
  

   

  

     

     
   

LONDYN, (Pat). Międzynarodowa 
komisja prawników, przeprowadzają- 
ta badania go do odpowiedzialneści 
za podpalenie Reichstagu, ogłosiła w 

dniu 26 b. m. wieczorem swe konkla- 
zje. 

1) Komisja ustaliła, że von der Lu- 
ebbe nietylko nię jest członkiem par- 
tji komunistycznej, lecz nawet jest 
jej przeciwnikiem. 

2) Partja komunistyczna nie ma 
żadnego związku z pożarem Reichsta- 

gu. 

3) Torgler, Dymitrow, Tanew i 
Popow nietylko że są niewinni, ale 
ani pośrednio, ani bezpośrednio nie 
wspólnego z pożarem Reichstagu nie 
ntają. 

4) Dokumenty, zeznania świadków 
i eały materjał, jaki komisja posiada, 
wskazuje nh to, że iyom der Luehbe 

nie mógł popełnić zbrodni sam jeden, 

  

   

      

  

5) Badania wszelkich wejść 
iehstagu oraz wyjść czyni wysoce pra 
wdopodobnem, że podpalacze 'wyzys- 
kali podziemne przejście, prowadzące 

„z Reiehstagu de mieszkania prezyden 

ta Reichstagu. 

    

nać. 
mogłaby jednak zgodzić się na 

pet dwoma warunkami: 1) 
musiałaby hyć aśólną; 2) gdy ta 

— jak zdaniem ko 
należy się spodziewać, że 

a postanowień traktatu 
będzie podstaw, dla któ 

rych nie meżnzby natychmiast rozpocząć roz 
brcjenia innych, Na tej podstawie oparty 

t konwencji musiałby zawierać rzeczo 

awy rczbrojenia, które weszłyby w 
e natychmiest po ukończeniu pierwszej 
kentroli. 

    
Kentrela 
«Ggólna kontrola wyka 

            

respondenta 

      

cuskiego ministra spraw zagraniczn 
Na dworcu powitał również p. mini- 
stra gen. Denain, szef ztabu generai- 

nego, b. szef trancuskiej misji wojs- 
kowej w Polsce. Pani ministrowej 

wręczono łiezne bukiety kwiatów, m. 
in. bukiet od ministra spraw zagrani- 
cznych Paul Boncoura. Minister Beck 
otoczony przez dziennikarzy, uchylił 
się narazie od rozmowy z nimi, oś- 
wiadczając, że jutro po południu chę 
tnie ich przyjmie po rozmowie z fran 
cuskimi ministrami. Następnie mini- 
ster Beck wraz z małżonką i towarzy- 
szącemi mu osobami udał*się do am- 
basady Rzeczypospolitej Polskiej. 

PARYŻ, (Pat). W dniu 20 b. m. o 
godzinie 15-ej p. minister Beck w to- 
warzystwie ambasadora Chłapowskie 
80 został przyjęty przez francuskiego 
ministra spraw zagranicznych Paul 

Boncoura. Audjencja trwała około 2 
godzin. 

PRASA © ZNACZENIU WIZYTY. 
PARYŻ, (Pat). Prasa popołudniowa .obszer 

* omawia przyjazd ministra Becka do Pa- 
„zamieszczając na naczelnych miejscach 

ne komentarze, odnoszące się do poli- 
tycznego znaczenia wizyty. 

„PARIS-MIDI* podkreśla, że minister 
Beck jest jednym: z głównych i wypróbowu 

ółpracowników Marszałka Piłsuds- 

jego — zdaniem p — jest 
„nych SB kóz ozumie- 

  

    

  

  

  

        
    

    

     

  

     

  

   

oznaką serde 
nia, które: 

     

zej wątpili 
ma nai 

ską a Fran 

wości, 

     ch całego Ś 
niezmiennego 

łączących 

  

   

  

   

      

i apinji 
obydwa 

  

że  francus- 
dużą wagę 

a obydwa kra- 

tycznego punkiu 

AS zauważa     

  

6) Wypadek takiego pożaru w tym 
właśnie czasie stanowił iniewątpliwie 

polityczną dla partji narodo-    

  

7) Komisja stwierdza, że istnieją 

poważne podstawy do podejrzenia, 
že Reichstag został podpaleny przez 
kierownicze psobistości partji narodo 
wo jalistycznej, luh z ich polece- 
nia. i 

    *Na zdjęciu naszem REY członków Mię- 
| wników w sp 

wie podpalenia Reic tai: Siedzą od strony 
lewej: G. Bergery -(Francja), Hays (St. Zjed- 

° 

      
    

noczone), Br. Bakker — Nort 
Pitt (Angija), Vai -Huidt (Danja), 
(Szwecja), Vermeylen (Belgja). 

(Holandiai, 
Brantiny     

   

widzenia wizyta ministra Becka ozn : 
Franeja, ktėra znajdzi Genewie nic- 
Jk otmie w trudnej s) ji, będzie mogła 

współpracę z Polską, co z pewneścia 
a jak najlepsze owoce. 

„L'OÓRDRE* podkrela, że wizyta ministra 
Becka w przeddzień tak ważnej dyskusji mię 

rodowej posiada niezwykle doniosłe zna 
Rozmowy 1е mogą mieć ogromną wa- 

sę. e Ge ócz Bel Igji Polska jest jedynym krajera 
óry łączy z Francją przymierze w ścisłem 

tego: słowa zeniu. Wobec debat w spra- 
wie bezpieczeństwa obu krajów iest zupełnie 
naturalnem, że kierowni polityki tych 

państw powinni rzeczowo i szczegółowo sie 
porozumieć. Dziennik dementuje wreszcie po 
głoski, jakoby pakt nieagresji polsko-sowiecki 
miał osłabić wę łączące oba kraj 

           
    

  

     

      

       

        

     
     

   
—- zaznacza dziennik — został za ty rów- 

d francuski. Podi ministra 
— zdaniem pisma — że ko- 

  

  

nieczności życiowe Polski i Francji tak 
identyczne, że w wypadku powstania jakien 
kolwiek konfliktów. grożących ropie, oby- 

dwa ja prawie instynktownie 
potrzebe jednym szeregu, ramię 
przy ramieniu. 

LE TEMPS* stwierdz 
w iakieh wizyta sie odbywa, nadają | szcze 

gólną wagę. Minister Beck — pisze dziennik 
— może być pewien, że w Paryżu spotka się 

ei jakie należy się przedstawielelo 
którym Francja połączona jest 

jaźni i sojuszu. Nikogo nie po- 
winno dziwić w przeddzień wznowienia 05- 
rad genews że wobec niepokojącej Sv- 
tuacji europejskiej ministrowie spraw zagra- 
nicznych Francii i Połski uznali za koniecz 

    

      
pójścia w 

że okoliczności,          

    

    

  

wi narodu, z 
więzami prz 

  

   
   

  

ne omówienie sviuacii i że rządv obu kra- 

jów są przejęte dażeniem do konsolidacji 
pakoia. Wizy i Becka w 
Paryżu — pisze dziennik - cie, jakie    

   

  

stwierdza, że 
w całej pełni 

nnikiem politv- 

zotowano mu we Francii 
spółpraca. francusko-pols 

jest jak najistotniejszym 
ki ładu i pokojn w Europie. 

—(::)— 

Min. Zarzycki także uda się 
de Gdańska. 

WARSZAWA, (Pat). Wraz z preze 
sem Rady Ministrów udaje się. da 
Gdańska minister przemysłu i handlu 
dr. Zarzycki. 

W Belwederze. 
WARSZAWA, (Pat). W dniu 20 b. m. 

była do Bełwederu delegacja w osobach B 
Dunin-Wolskiego, ppłk. dypl. Brzeszczyńskie 
go i ppłk. Czerwińskiego, która w imieniu 
korpusu oficerskiego 13 dyonu artylerji kon 
nej prosiła Pana Ma alka Piłsudskiego » 
zas cenie swą obecnością uroczystoci, zwią 
zanych z 15-leciem artylerji konnej, które od 

dą się w dniach między 12 a 15 paździer 
nika r. b. 

Dekoracja: gości łotewskich. 
WARSZAWIA? (PAT). — W, dniu 19 bm. o 

godz. 20 szef Sz ibu Głównego gen 
rowski udekorował gen. Hartmanis 
cę szefa Sztabu generalnego arm 
skiej, orderem „Polonia Restituta 
śnie zostali udekorowani towarz y w pod 
róży po Polsce gen. Hartman iecerowie 
armji łotewskiej płk. Bachs — orderem Pa 
lonia Restituta III klasy i kpt. Upits — ur- 
derem Polonia Restituta V klasy. Po del 

“ 

  

  

  

   

  

   
    

      

    

  

    

  Jednocze 
  

   

    
„racji gen. Gąsiorowski podejmował gości ł)- 
tewskich pożegnalnym obiadem w salach Ka 
syna Oficerskiego Sztabu Głównego. Późnym 
wieczorem goście łotewscy opuścili Warsza 
wę, żegnani ma dworcu przez posła łotew- 
skiego Grosswalda oraz oficerów Sztabu Gio 
wnego z gen, Gąsiorowskim na czele. 

Odłożenie lotu do 
stratosfery. 

MOSKWA, (PAT) — Zapowiedziany na 
dziś rano start de stratostery został w ostat 
niej chwili odłożony do jutra. 

  

    

leży cały Śląsk i Poznań i Pomorze. 
1 Gdansk! — Uzy wolno wierzyč Rau- 
schningowi, gdy deklamuje o współ: 
pracy z Polską? © | 

Nie będziemy zaglą 

  

ądali w samie- 
nie pana Rauschninga — kłamie czy 
mówi prawdę. Czy to chwila zwłoki, 
czy rzeczywista chęć naprawy sto- 
sunków. Podświadomie nie wierzy- 
my wynurzeniom gdańskim. Nie 
chcemy wierzyć, Nie możemy wie- 
rzyć. Gdańsk nie chce współpracy z 
Polską. 

" Takie jest zdamie przecięlneg ż0 Po- 
laka o deklaracji gdańskiej — po- 
wiedzmy wy ażniej: o berlińskiej de- 
klaracji w sprawie gdańskiej. 

Małe  interludjum historyczne: 
Bismark był — jak wiadomo — prze- 
biegłym dyplomatą. Najięższych mę- 
żów stanu wyprowadzał w pole. Ja- 
koby Bismark nie kłamał nigdy. W 
dyplomacji nie użyt nigdy fałszu. 
Mimo to nikt mu nie wierzył. Prze- 
konywano się nieraz, że „żelazny 
kanclerz* mówił z otwartą brutalno- 

ścią o lem, co zamierza uczynić. 
Mimo to dalej mu nie wierzono. Na 
niewierze tej opierając się, popełnia- 
no. najbardziej kardynalne błędy. 

      

Nie chcę propagować łatwowier- 
ności. Ale doyplomacja to nie jest 
front okopów i rozmowy artyleryj na 
pozycjach. Dyplomacja to gra ru- 
chov W grze ruchowej znamy 
wprawdzie pozorne uciszenie się na 
poszczególnych odcinkach dla uśpie- 
nia czujnoś ale nieraz taki spokój z 

mówi o rzeczywistem wyczerpaniu 
przeciwnika. Wtedy trzeba korzystać 
z sytuacji. 

Zanalizujemy sytuację hitlerow= 
ską w Gdańsku: Pozorna czy istotna 
zmiana stanowiska względem Polski 
Czy Rauschning buja, czy mówi z bis- 
markowską otwartością ? 

Brunatny Dom jest pewien nie- 
mieckości Gdańska. Jest pewien, że 
Gdańsk poczuwa się do łączności 
duchowej z Rzeszą. Ale wie, że 
coraz silniejsze są poglądy o łączno-- 
ści.gospodarczej z zapłeczem. 

Berlin śle ołbrzymie sumy do Gdań- 
ska, sumy, które samby wolał skon- 
sumować. Dziesięcioguldenową za! 
mogę tygodniową bezrobotnym, kre- 
dyty towarzystwom, firmom, ban- 
kom, opłacanie propagandy i całego: 
ruchu, są to pozycje, które przyda- 
łyby się na miejscu, Mimo to bezro- 
bocie istnieje. Gdańsk ma 40.000 beż- 
robotnych, na czterysta tysięcy lud- 
ności. Licząc z rodzinami stanowi to 
około 40 proc. Wiprawdzie bezrobo- 
cie się zmniejsza i w związku z pra- 
cami sezonowemi i,w związku z poli- 
tyką senatu (np. ustawa o pożycz- 
kach na remonty domów). Ale są to 
zastrzyki, które nie dadzą długotrwa- 
łych efektów. Gdańsk stanąć 
na nogi może tylko w Ścis- 
łym związku 2 Polską. 
I Gdańsk wie o tem. To też Rausch- 
ning zgadzał się dość łatwo na ustęp. 
stwa w dziedzinie szkolnictwa, lecz 
żądał zwiększenia zatrudnienia por- 
tu, żądał ułatwień wwozowych do Pol 
ski wytworów przemysłu gdańskiego. 

Zresztą walki niesposób jest pro- 
wadzič na wszystkich frontach — 
gorzkie doświadczenie Niemiec w 
czasie wojny światowej. Pamiętajmy, 
że partje w Gdańsku nie są tak zdła 
wione jak w Rze: Centrum wydało 
deklarację, obiecującą trwanie—a na 
terenie Wolnego Miasta mamy sto- 

kilkanaście tysięcy katolików. So- 
cjal-demokracja jeszcze dyszy i hil- 
leryzm nie stosuje wobec niej tak bez- 
względnych środków jak w Rzeszy. 
Komuniści nie wybici do nogi. To też 
po prowizorycznem zalaniu ulie far- 
bą brunatną trzeba przemalować je 
gruntownie i całkowicie, Trzeba dać 
przeciwnikom Hackenkreutzu argu- 
ment, któryby ich przekonał, nietyl- 
ko steroryzował. Argumentem takim 
jest zarobek. 

A zarobek można zna- 
leźć tylkowzwiązkuzPo - 

ską. Dziś po organizacyjnem i par- 
tyjnem zlaniu się Gdańska ż Rzeszą 
jest już Berlin o niego spokojny; 
trzeba go tylko nakarmić i utrzymać. 
Nakarmić go może Polska, utrzymać 
dalsza propaganda i dyscyplina. 

Decyzja została podjęta — Ra- 
uschning pojechał do Warszawy. 

(Dok. nast.) 

a W. Toll. 

            

   

  

    

     



КОНЕ 
  

РОМ S K I 

0 maturzystach, studentach i dyplomach uniwersyteckich. 
(Reportaż na tematy aktualne). 

STWIERDZENIE FAKTÓW. 

Żyjemy w okresie, w którym zu- 
czyma się coraz wyraziściej stabili- 
zować Pogląd, że prawo do życia kul- 
turaln ego i do wygodnego”fotela ma 

enie jednostka, jpasowana na 
inteligenta przez dyplom szkoły śred- 
miej lub wyższej. I dlatego większość 
tak zwanej inteligencji uważa matu- 
rę za ojiskocznię do życia zarobko- 
iwego, a już magisterjum lub dokto> 
rat staje się podstawą do formalnego 
żądania od społeczeństwa czy rządu 
ciepłej synekurki. 

| A tymezasem życie zarobkowe co- 
raz bardziej się komplikuje. Nowe 
zastępy dyplomowanej młodzieży, 

<wkralczające na arenę życiową, znaj- 
dują na swej drodze «coraz więcej 
przeszkód i coraz wyraźniej zdają 
sobie sprawę. że staje się niemożliwie 
ciasno. Nietylko trzeszczą fotele, lecz 
odczuwa się głód miejsc. 

Dyplomy naukowe, odegrywu jące 
coraz bardziej idominującą rolę w 
konstrukcji społecznej, przestają być 
jednocześnie niewzruszalną gwaran- 
cją bytu a tembardziej dobrobytu 
to jest wprost przeciwnie do sytua- 
cji z niedalekiej przeszłości. 

Ta rozbieżność razi w sposób h. 
przykry posiadaczy dyplomów. Bez- 
roboiny magister lub doktór dwojga 
fakultetów napawa- obserwatora 
trwogą i daje impuls do snucia za- 
trważających iwniosków ną temat sy- 
tuacji ekonomicznej. 

W podnieconej atmosferze dysku- 
sji padają słowa: nadprodukcja dyp- 
lomów. 

Rozbieżność ta zmusza także de 
szukania środków zaradczych. 

" Idąc po linji najmniejszego opo- 
ru, świadomie czasowym środkiem 
jest ograniczenie produkcji dyplo 
"mów. Tak jąk się to robi w kferze 
przemysłu, w sferze wypróbowanej, 

kdy spodaż jest większa niż popyt— 
zmniejsza się wytwóńczość. 

' Środek ten witany jest z radością 
przez starających się sfinansować 
posiadane dyplomy i przez tych, któ- 
rzy są na pewnej drodze do złiobycia 

ich. 

Powyższe nie dotyczy oczywiście 
jednostek, dla których dyplom nie 
Kest jedynym miernikiem ich warto- 
ści społecznej, lecz stanowi tylko ko- 

mieczne uzupełnienie. 

  

   

      

Do nabycia w pierwszorzędnych 
magazynach galanteryjnych. 

  

NA BŁĘDNEJ DRODZE. 

Młodzież szkół średnich i wyż- 
szych ustosunkowuje się do dyplo- 
mu w wielu wypadkach niejednolicie 
Oto naprzykład dwa autentyczne 
bardziej pospolite poglądy. 

Pierwszy wypadek wydarzył się 
w dziekanacie Wydziału Lekarskie- 
go U. S. B. 

Do dziekana (przyszedł młody 
człowiek, prosząc, by go przyjęło bez 
poddawania egzaminowi konkurso 
wemu. 

Odpowiedziano mu na Lo, że wy- 
dział jest przepełniony. Podań czte- 
ry razy więcej niż miejsc. O przyję- 
ciu decydują wyłącznie egzamina 
konkursowe. 

Młody człowiek zaczął argumen- 

tami uzasadniać swą prošbę. 

— Umiem pracować, skończyłem 
wydział prawny i mam magisterjum. 

— Pięknie, to się chwali. Przyj- 
miemy pana. Dlaczego jednak nie po- 
szuka pan pracy 'w zawodzie prawni- 
czym? 

— Sądzę, że dyplom lekarza da 
mi „więcej pod względem materjal- 
'nym. Zamierzam jednocześnie zarob- 

łrówać i studjować. 

‘ — Może ma pan większe zamiło 
'wanie do medycyny? 

— Nie, — myślę, że mi się w ży 
'ciu wogóle bardziej opłaci... Zdoby- 
Чет dyplom prawnika i eóż z niego 

= 5 

    

będę miał. Lekarze zarabiają o wiele 
'więcej... 
' Młody człowiek nie rozumiał, co 
'to jest zamiłowanie do obranego za- 
twodu. 
|. Drugi wypadek ze szkoły. 

Uczeń kłasy VII gimnazjum trak- 
tuje naukę jako zło konieczne. W 
Szkole wszelkiemi sposobami dąży 
jdo zdobycia stopni dostatecznych. 
W domu uporczywie twierdzi, że się 
mie chce uczyć, nie chce marnować 
życia. 

!  — Lepiej zostanę trenerem spoT- 
'towym. Pan X — trener drużyny Y. 

nie ma matury, a zarabia miesięcznie 
przeszło 1000 złotyłe ch. Go mi po na- 
'uce, kiedy tylu jest teraz bezrobot- 
mych nietylko maturzystów, ale i do- 
'ktorótw. 

Ghłopak myśli bardzo praktycz- 
nie. Jest dzieckiem swej epoki. 

MATURZYŚCI. 

A tymczasem. sprawnie funkcjo- 
'nująca maszyna społeczna produku- 
je co rok niezmordowanie nowe zt- 
stępy maturzystów i obdarza dyplo- 
mami szkół wyższych dojrzałe do # 
cia społecznego nowe zastępy mło- 
dzieży. 

Jak się przedstawia „produkieja* 
maturzystów na naszych ziemiach? 

W trzcd-h ostatnich latach szkol- 

nych ma terenie okręgu. szkolnego 
Kuratorjum Wileńskiego, które obej- 
muje wojew. 

  

    

  

wileńskie i nowogródz- 

  

  

    

   
   

  

  

    

    

kie, cyfry „produkeji“ są mastępu- le zwyżkuje, natomiast inne marodo- 
jące: 'wości wykazują wahania. W roku 34 
= maturzystów narodowości polski; 

MATURZYŚCI było około 460, w roku 32 488, 
Rok Ilość ё 'w roku bieżącym ponad 500 (narazie 

szkolny | szkół brak mi słej liczby). Innych zaś 

narodowośki według szkół: 

30/31 | 38 | 597 | 353 950 аяя & s A a 
31/32 | 42 | 532 | 365 897 Rok L r 

a SZEJ > 
32/33 57 629 357 986 - m = N m 

W. roku szkolnym : 1932/33 ilość 30/31 39 48 37 368 | 460 
szkół powiększyła «się , znacznie : 

„ wskutek przylączenia-ido okręgu ku- 31/32 23 143 | 10 | 316 | 488 
ratorjum kilku powialow wojew. bia 32/33 24 U 8 L PS 
lostockiego 

Jak w idźiiny z tabeli średnia ilość 
małturzystów, wypuszczanych z po- 
jedyńczcj szkoły ma naszych zie- 
miach w okresie ostatnich 3 lat, stale 
się zmniejsza. 

W roku szkolnym 1930/31 średnie 
ilość maturzystów na jedhą szkołę 
wynosiłą 26 — w roku bieżącym licz- 
а ta spadła już do 17 t. j. o przeszła 
30 prolcent. Niewątpliwie są to skutki 
ciężkiej sytuałcji ekonomicznej ostat. 

mich lat i ogólnego zubożenia, które 
nie pozwala słabym finansowo ro- 
dzinom na kształcenie swoich dziec! 
'w szkołach 'przedewszystkiem nieza- 
'wodowych, 

"W słatystyce maturzystów za te 
data według narodowości liczba ma- 
turzystów narodowości polskiej sta: 

  

  

Zbrodnia truskawiecka przed sądem. 
SAMBOR, (PAT). — O gdzinie 15 rozpo 

czął się dalszy ciąg rozprawy. Na wstępie 
trybunał postanowił ukarać sędziego przysię 
głego Lorentza grzywną 200 zł. za wydalenie 
się z siedziby sądu i niestawienie się na, roz 
prawę poranną. Przewodniczący przystępn 
je do badania oskarżonego Romana Baranew 
skiego, Baranowski do winy się nie poczuwa. 
Zeznaje, że był członkiem U. O. N. od reku 
1924 lub może 1925. W: roku 1928 — po ad 
siedzeniu kary wiezienia, na którą zosłał 

skazany, utrzymuje kontakt ponownie z 0r- 
ganizacją, jednakże w roku 1928 został z 
niej usunięty. Na zapytanie przewodniczące 
go, oskarżony przyznaje, że utrzymywał kon 
takt ze śp. komisarzem Czernichowskim, któ 
ry wzywał go dwa razy do Stanisławowa, W 

Stanisławowie, w czasie jednej z konferen 
cyj. Baranowski wyraził przypuszczenie, że 
śp. Hołówkę zabiła grupa Hnatowa. 

Przewodniczący poleca następnie wpisać 
do protokółu zeznanie Baranowskiego, który 
stwierdził, że otrzymawszy telegram od ko 
misarza Czernichowskiego, wzywający go na 
28 sierpnia, przyjechał do Lwowa dopiero 
30 sierpnia, zbagatelizowawszy sobie powyź 
Sze wezwanie telegraficzne, w przeciwieńst- 
wie do swego poprzedniego postępowania, 
kiedy zjawiał się punktualnie na wezwanie. 
Oskarżony zeznaje dalej, że  komisarzowi 
Czernichowskiemu powiedział, że zabójstwa. 
Hołówki dokonać mogła tylko grupa trus- 
kawiecka. Na polecenie starosty oskarżony 
udał się do Drohobycza, gdzie zatrzymał się 
u niejakiego Kryśki, który był zaskoczony 

WERE TOO ZERA PORE 

Kto wygrał? 
WARSZAWIA, (PAT). — W 12 dniu ciąg 

nienia 5 Klasy 27 Polskiej Państwowej Lo 
terji Kłasowej główniejsze wygrane padły na 
numery następujące: 

Złotych 75,000 — Nr. 33,687. 
Złotych 20,000 — 28,222. 
Złotych 15,000 — 107,641. 
Złotych 10,000 — 83,371. 

  

CMIELOWSKA PORCELANA 
JEST PIĘKNA, DOBRA I TANIA!!! 
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CENY NISKIE 

  

EMIGRACJA. 
W naszem życiu państwowem je- 

steśmy zmuszeni, prócz normalnej 
pracy, właściwej każdemu narodowi, 

naprawiać jeszcze różne błędy praoj- 
ców i starać się odzyskać to, co oni 
utracili łub zaniedbali. 

Do takich spraw, któreśmy dali 
sobie z przed nosa sprzątnąć, należy 
kolonizacja. Ani za czasów niepod- 
ległości, ani później, kiedy roiło się 
od chimerycznych pomysłów w na- 
szej emigracji we Francji, będącej 
niejako ekspozyturą polityki i inte- 
resów utraconej Ojczyzny, nie zorga- 
nizowano żadnej próby objęcia w po- 

siadanie dalekich, a jeszcze nie za- 
garniętych przez chciwość europej- 
ską ziem i kolorowych mieszkańców. 

Były projekty odnośnie do Aust- 
ralji, sprobował Rogoziński w Afrv- 
ce, ale wszystko to nie dało żadnego 
rezultatu. Prawda, że gdyby Polacy 
ufundowali sobie taką niezależną 
„Nową Polskę* toby ją może zaga!- 
nęło któreś z państw zaborczych. 
Ostatecznie, pozostała jako ujście 
nadmiaru ludności i temperamentów 

emigracja do eudzych krajów, najob- 
ficiej do Ameryki, a zwłaszcza Po- 
łudniowej. 

Dziwne są losy napływu rasy bia- 
łej do olbrzymich kontynentów ame- 
rykańskich. Odkrywa je Portugal- 
czyk, Kołumb, nazwę nadaje Florent- 
czyk Sau Amerigo Vespuci, podróżu- 
jący po nowym świecie, Holendrzy, 

(założyciele New-Yorku), i Francuzi, 
są pierwszymi: kolonistami, wraz i 
przedewszystkiem z Hiszpanami, któ 
rych w XVI w. aż trzy miljony wy- 
płynęło na przygody i konkwistator- 
stwo, polegające na potwornych ok- 
rucieństwach względem czerwonoskó 
rych, czynionych w imię kr 
w celu zdobycia złota. 

W XVII w. dopiero wpiera się do 
tego źródła bogactw naród angielski 
i pochłania szybko mietylko bezbron- 
nych tubylców, eksterminując ich jak 
i wszyscy tamci, biali, ale i wysadza- 
jąc Holendrów z New-Yorku, Fran- 
cuzów z Kańady, i ogarniając całą 
północną Amerykę, prócz Meksyku. 

    

Jak wiemy, w końcu XVWIII w. wojna 

o niepodległość prowadzona przez 
nowy naród „Amerykanów*, przeciw 
bliskim kuzynom angielskim, dała w 
rezultacie zupełną miezależność no- 
wemu społeczeństwu angło-saskiemu 
z licznemi przymieszkami, które wy- 
tworzyły dzisiejszą rasę Ameryka- 
nów. Pobili się jeszcze i między sobą 
Południe z Północą, bo jedni, połud- 
niowcy, byli przeciw, a północeni za 

zniesieniem niewolnictwa. W XIX w. 
stosunki w północnej Ameryce się u- 
staliły, emigracja z różnych krajów 

europejskich płynęła dość obficie, 
przybywali Niemcy, Włosi, Polacy, 
nie starając sie tworzyć większych 
skupisk, ale rozpraszając się w warsz 
taty i poszczególne osiedla. nie tra- 

jego przyjazdem. W. rozmowie z nim — mó 
wi oskarżony — wzmocniłem swoje wrażenie, 
że zabójstwa dokonoła grupa Hnatowa, mia 
mowicie wywnioskowałem to ze słów: „Dwie 
roboty im się udały. O pierwszej wiedzia- 
łem, że chodziło o napad na pocztę w Trus 
kawcu, a druga oznaczać miała zabójstwo 

Hołówki. Przewcdniczący zapytuje dałej 0s- 
karżonego o jego kontakt z Kossakiem. —: 
Baranowski wyjaśnia, że Kossak należał do 
cpozycji w łonie O. U.N., zwróconej prze 
ciwko egzekutywie. Egzekutywa miała wów 
czas w swoich płanach działalność legalną, 
opozycja natomiast demagała się aktów terra 

   

  

rystycznych i rewołucyjnych 

wiada dalej, jak zetknął się ze specjalnym 
wysłannikiem Konowalca, który proponował! 
mu wysokie stanowisko w bojowej organiza 
cji O. U. N. Baranowski zeznaje dalej, że 
zamełdował komisarzowi Czernichowskiemu, 
že jest w posiadaniu rewołweru, którym pra 
wdepodobnie zabito Hołówkę, Na tem prze 
wodniezący zarządził przerwę. 

Po dalszych zeznaniach Baranowskiego 
obrady zakończono o godz. 21. We czwartek 

z powodu święta grecko — katoliekiego roz 
prawy nie będzie. — Dalsza rozprawa 40- 
piero w piątek. 

Oskarżony 0pv»   

    
  

Lindberghowie lecą do Leningradu. 
STOKHOLM, Znana para lotników. Lind 

berghów opuściła Kariskrene na swym samo 

locie, udając się w kierunku północno -- 
wschodnim, prawdopodobnie do Leningradu. 

MOSKWA, (PAT). — W' Moskwie otrzy 

  

mano wiadomość, że płk. Lindbergh wylądo 
„wał w Helsingic. o 16,30 według czasu 
Śradekowo — europejskiego, Przylot Lind- 
„kerghów do NEO oczekiwany jest we 
czwartek. 

    

  

  

OBWIESZCZENIE 
Podaję niniejszem do publicznej wiadomości, że osoby, pragnące wy- 

korzystać uprawnienie, wynikające z par. 6 rozporządzenia Ministra Skar- 

bu z dnia 7-go września 1938 w. o wyfpuszczeniu 6 proc. pożyczki wewnę- 

trznej (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 507) 

  

t. j. żądać spłaty swych należności od 

Skarbu Państwa w obligacjach 6 proc. Pożyczki Narodowej winny: 

1) Najpóźniej do dnia 4-g0 października 1933 r. zgłosić się do właś- 

ciwej władzy asygnującej II względnie III instancji o wydanie zaświadczeń, 

opiewa 

obligacje; 

jących na kwoty, za które zainteresowani mają zamiar nabyć 

2) W okiresie od 28-go września 1933 r. do 7-go października 1983 r. 

dokonać subskrypcji obligacyj 6 proce. Pożyczki Narodowej w kasie jednego 

z urzędów skarbowych, składając zamiast gotówki wspomniane zaświad- 

czenia. 

Cena obligacyj w takich wypadkach wynosić będzie zł. 94.80 za 100 

nominału, uwzględhiając bonifikatę w wysokości pół proc. miesięcznie, 

przewidzianą w paragrafach 5 i 6 wyżej powołanego rozporządzenia. 

Żaświadczenia o których mowa w punkcie 1, wydawane będą zainte- 

resowanym za pokwitowaniem tylko na sumy, pokrywające się całkowicie 

z należnościami, przeznaczonemi na subskrybowanie Pożyczki N 

  

arodowej. 

Warszawa, dnia 16 września 1933 r. 

cąc jednak naogół konte aktu pomię- 
dzy sobą i Ojczyzną. 

Niepodobna nawet pokrótce dać 
pojęcie o ciągłych przewrotach i 
zmianach w Południowej Ameryce 
Największa jej prowincja, Brazyl, 
kolonja portugalska w XVI w. arz 
ciła jarzmo w 1822 r. a w 1889 r. 
ogłosiła się republiką. "Ten olbrzymi 
kraj o 8.550.000 kilometrach kw. po- 
wierzchni, i przeszło 30 milj. miesz- 

kańców, interesuje mas specjalnie, 
gdyż tam się znajdują największe 
skupienia rolne Polaków. O ile pół- 
nocni amerykańscy Polacy są to dziś 
przeważnie przemysłowcy, o tyle po- 
łudniowi fermerzy. którzy w krwa- 
wym pocie, kosztem tysiąca. ofiar, o- 
pisanych plastycznie przez Konopnic- 
ką w epickim poemacie Pan Balcer 
w Brazylji zdobyli tereny na puszczy 
i dzikich kaboklach, (mieszańcach 
Indjan i Portugalczyków). Vajwięk- 
sze osiedla i mające przyszłość dla 
Polaków, znajdują się w stanie Pa- 
rana w dorzeczu rzeki Ivahy, gdzie 
na skraju dziewiczej jeszcze puszczy, 
utrzymali się jedynie Polacy i Ukra- 

    

_ ińcy. Wszystkie inne nacje np. Fran- 
cuzi i Niemcy, zwiali pod wpływem 
złego klimatu który wytrzymałych 
naszych chłopów nie wyniszczył. (o 
więcej, wytrwałe Kkarczowanie lasu 
osuszy,o te malaryczne błota i dziś 
miejscowości te są zdrowe. Kolonje 
jakie się znajdują w dorzeczu rzeki 
Ivahy. żyją bez komfortu i nader pry: 
mitywne mają potrzeby, temu też za- 
wdzięczają możność. zwiększania 

        

Minister Skarbu 

(©) WŁ. ZAWADZKI 

swych posiadłości, Przed kilkudzie- 
sięciu laty, dostawali emigranci 24 ha 
puszczy i rób z tem co chcesz. Dziś 
hodują koloniści trzodę chlewną, ku- 
kurydzę, barany i t. p. Obyczaj za- 
chowali stary, wesela np. odbywają 
się z całym dawnvm obrzędem, pija- 
tyką, wódka z trzciny cukrowej rów- 
nie dobrze im smakuje jak dawn 

    
   

polska żytniówka. Imponującą je 
pamięć » dalekiej Oje i chęć 
utrzymania sv narodo ci, Szko- 

    

ła polska to pierwsza troska tych lu- 
dzi, utrzymują je też własnym kosz- 
tem. 

W ostatnich latach, wskulek kry. 
zysu wzrosła znacznie emigracja do 

Brazylji, dochodząc do 35 tys. osób, 
co przedstawia wywiezionych z Pot. 
siki pieniędzy licząc tylko 15 dol. opła 

za bilet okrętowy roku 1829 sumę 
525 tys. dol. (dzisiaj III kl. kosziuje 
107 dol.). Obecnie emigracja z kraju, 
żyjącego «w normalnych warunkacii 
prawmopaństwowych, została pod ka- 

żdym względem uregulowana, ale ż 
dna statystyka nigdy nie policzy tych 
tysięcy złupionych na naszym ludzie 
przez agentów, tych setek istnień 
ludzkich zmarnowanych w klimacie 
nieodpowiednim, w nędzy, w niezna- 
nych i niespodzianych warunkach, 
gdyż obietnice kantorów emigracy 
nych były równie niesumienne jak 
kuszące. 

Jak było tak było, żadna kronika 
gehenny ludu polskiego w jego węd- 
rówikach za Ocean nie opisze nigdy 
dokładnie. Dziś pozostali potomko- 

   

      

  
TEGOROCZNI KANDYDACI 

NA AKADEMIKOW. 

A więc w roku bieżącym uzyskało 
maturę 629 chłopców i 3857 dziewcząt, 
Do liczb tych trzeba dodać jeszcze 
65 eksternów. 

Razem 1051 osoba z terenu Ziemi 
maszej zdobyła prawo do kontynuv 
wania słudjów na wyższych uczel- 
niach. , 

Czy wszyslcy tegoroczni maturzy- 
ści skorzystają z tego prawa? 

Maturzyści tegoroczni conajmniej 
w 20 prokentach należą do sfer bar- 
dzo biednych. Można twierdzić to na 
podstawie danych z 31/32 roku szko! 
Mianowicie w roku tym w klasie VIII 

szkół kuratorjum 'pobierało naukę 
bezpłatnie przeszło 160 uczni z ro- 

  

  

  

  

Zgon Annie Besant. 

LONDYN, (Pat). W Madrasie (In- 

dje Wschodnie) zmarła słynna teozof- 

ka Annie Besant, przeżywszy lat 86. 

  

Annie Besant urod się w Londynie. 
W bardzo młodym wieku utraciła rodziców i 
zmuszona była do pracy zarobkowej. W tym 
czasie zbliżyła się do kół radykalnych. De- 

cydującym w rozwoju ideologji Annie Besant 
był rok 1889, kiedy poznała się ze słynną 1е- 

ozofką rosyjską Bławacką. Od tego czasu na- 
zwisko Annie Besant było stale związane z 
ruchem teozoficznym. W końcu ubiegłego 
wieku Besant przenosi swą działalność do 

gdzie pozyskała tak wielką popular- 

e w roku 1917 została wybrana na prze 
wodniczącą hinduskiego kongresu narodowe- 

go. Gdy ruch nacji nalistyczn” w  Indjach 
przybrał formv wyraźnie wrogie w stosunku 
do Anglji, Annie Besant odsun*ła się od dzia 
łalnoci politycznej © od hinduskiego kongre- 
su narodowego. A. Besant była jedyną Fu- 
ropejką, przyjętą do kasty braminów. Besant 
była bard: zynną również w ruchu nacjo 

i . Słynny Knosznamutri, ogłosz 
cie w roku 1926 za nowego Mesja- 

sza, był adoptowanym nem Annie Besant. 
Wśród 12 apostołów Krisznamutri figurowała 
również Annie Besant — obok 3 anglikańs- 
kich biskupów, jednego buddysty i licznych 
braminów. 

W NIEMCZECH, 
NIE NIEMCY [PISALI STARY 

"TESTAMENT... 

BERLIN, (PAT). — Prezydent regencji 
Szłezwiekiej zarządził, ażeby bez względu na 
mającą nastąpić zmianę w nauczaniu Stare 
go Testamentu w szkołach natychmiast skre 

ślono z programu historję o ofiacze Izaaka, 
z tego powodu, że zawarte w niej pojęcie 

e Bogu jest niezgodnez charakterem niemice 
kim. 

      

    

  

     
    

  

   

  

    

Z ZA KULIS OBOZÓW 

KONCENTRACYJNYCH. 

BERLIN, (PATy. -—- Donoszą z Hamburga 
że były redaktor dziennika socjal — demok 
ratycznego Solmitz popełnił w obozie koń- 
centracyjnym samobójstwo przez powie 

ównież skzzany ostatnio na Śmi 
za zabójstwo naredowego socjalisty członek 
republikańskiego Reichsbanneru Koeding po 
pełnił w więzieniu samobójstwo. Z Poczda- 
mu donoszą o internwaniu w obozie koncen 

  

    

   

                               

  

żonego © rzekome odmówienie przy 
pemocą pewnemu rowerzyście, który uległ 
wypadkowi, a który wskutek otrzymanych 
ran później zmarł. 

wie najsilniejszych osobników, któ- 
rzy potrafili wytrwać i przebić się 
przez ciężkie warunki. Poł emi- 
gracja w Ameryce całej liczy obecnie 
4 milj. (z jednej Galicji w latach 1881 
—1900 wyjechało 400 tys. ludzi), a 

od tego czasu do 1910 r. aż 1.021.739 
popłynęło szukać szczęścia za Ocean. 
Zagadnienie emigracji jest dla nas 
bardzo ważne i.nie bez głębokiej 
przyczyny Rzeczpospolita wysyła 
iam na rekonesans i wznowienie żyw 
szych uczuć dla Polski takich ludzi 
jak parę lat temu gen. Dreszera, a 
niedawno marszałka Raczkiewieza. 

   

  

    

  

  

    
  

  

Z jednej strony do Stanów Zjed- 
noczonych jest obecnie prawie zamx 
nięta droga, tam też jest przecie kry- 
zys i spadek dolara. Na południu jest 
jeszcze tyle ziemi niczyjej, (to znaczy 
przestrzeni, po których koczują nie- 

dobitki odwiecznych mieszkańców 
tej krainy), słynne Grand Chaco i 

Mato Grosso, że tam istnieją dla ро!- 
skiej emigracji możliwości do wyzy 
skania. Ale z drugiej strony zastano - 
wić się trzeba nad tem, że wyj 
zawsze  najenergiczniejsze, 
dziej zaradne, pomysłowe i pracowite 

jednostki, czyli że dając zbyt wielką 
swobodę odpływowi ludności pozby- 
wamy się z kraju na korzyść obcego 
Państwa najbardziej wartościowych 
jednostek. I podczas gdy nasz kmio- 
tek będzie się porał w Paranie z ma- 
larycznemi błotami, by na nich sa- 
dzić herwę czy banany, to nasz pozo- 

stały obywatel będzie dygotał w dal- 
szym ciągu z tradycyjnej febry na 

    

     

dzin biednych — na ogólną ilość 
przeszło 800 uczni. 

Podniesienie opłat za naukę na 
wyższych ucziniech odbiło się odrazu 
w ub. roku akad. na licbie nowo- 
wstępujących ido U. 5. B. Mianowcie 
wzrastająca stale w ciągu kilku gsta- 
tnich lat -  nowolmatrykulowa- 
nych-(co może być równoznaczne Z 
nowowstępującymi) w roku ubieg 
tym opadła naglle. W roku akademie 

kim 1930/31 nowoimatrykulowanych 
było 1187, w 1931/32 — 1291, na- 

tomiast w 1932/88 — 1107. 

" Mimo to jednak nowa tala idą- 

cych na Uniwersytet Wileński po dy- 
plomy iipo naukę może i w tym roku 
wogóle 'wyrazić się czterocyfrową 

liczbą. 

Jakie są podstawy da tego: przy: 

puszczenia? 

Opierając się na tejże statystyce 

studentów i wolnych słuchał: zy USB, 

2 której zaczerpnęliśmy powyższe 

liczby, można w przybliżeniu usłalić 
procent maturzystów, który idzie 7 
terenu naszych ziem do wileńskiego 
uniwersytetu. Mianowicie na ogólną 
ilość studentów USB przeciętnie 12 
procent ipochodzi z Wilna, a 30 7 
„kresów  wschodnich* (określenie 
slalystyki USB). Ponieważ stosunek 

ten jest dla kilku lat stały (z małemi 
wahaniami), przeto można go zasto- 
sować także do nowowstępujących. 

Wobec tego na tysiąc wstępujących 

    

  

       

  

    

—120-tu pochodziłoby z Wilna, 300 
zaś z terenu ziem naszych: wojew. 
nowogródzkiego, wileńskiego i czę- 
ściowo innych, z których jako bar- 
dziej oddalonych większej ilości stu- . 
dentów można się nie spodziewać. 
Biorąc jednak pod uwagę, że liczby 
łe uwzględniają tylko autochtonów 
it. j. tylko tych, którzy w Wilnie i na 
terenie naszych województw urodzili 
się i wychowali, a także mając na 
iwzględzie, że wielu z kończących 

szkoły Średnie na terenie Kurator- 
jum Wileńskiego, a następnie studju- 
„jących na U. S. B., urodziło się w in- 
mych województwach kraju a także 
fi zagranicą, — można śmiało okreś- 
П6 ilość nowowstępujących co rok 
iw latach ubiegłych na U. S. B. z te- 
renu Okręgu Kuratorjum „Wileńskie- 
go na przeszło 600 osób. Wynosłoby 
to przecętnie 70 procent ogółu matu- 

rzystów. 

  

\ W bieżącym roku można się spo- 
dziewać, że procent ten nie ulegnie 
"wększej zmianie in minus. W okre- 
sie, kiedy matura nie daje materjalnie 
go oparcia w życiu, niezamożni będą 
wszelkiemi sposobami dążyli do stu- 
«djów wyższych, a tembardziej sfery 
zamożniejsze. 

Inne województwa kraju uzupet- 
nią liczbę kandydatów miejscowych 
i w ten sposób może powstać cztero- 
cyfrowa liczba (niewiele ponad ty- 
siąc) nowowstępujących. Włod. 

(E 6) 

    

Podziekowanie. 
Wielce Szanownym P.p. dr. 

Witoldowi Ligiejce i siostrze 
miłosierdzia Wacławie Sawic- 

kiej, za okazaną mi serdeczną 
i pełną poświęcenia pomoc w 
przebytej ciężkiej chorobie, tą 

drogą składam serdeczne „Bóg 
zapłać”. 

K. Bohdziewicz. 

Dr. KOWARSKI 
POWRÓCIŁ 

  

  

   

     

  

nieosuszonych „,błotniszezach* pole- 
skich, Utrzymać równowagę pomię- 
dzy koniecznym odpływem, a potrze- 
bami Polski, związać jak majściślej 
zamorskich Polaków 7 krajem  ro- 
dzinnym, aby: popierali nasz hande! 
i poczuwali się do wspomagania na- 
szych interesów eksportowych. to 
jest zadaniem publicystów, (spełnia 
to zadanie cały szereg nadzwyczaj 
ciekawych książek B. T. Lepeckiego) 
i polityków. 

  

  

Coraz się wzmagający ruch w por 
cie gdyńskim, (241 tys. reg. ton pod 
gwiaździstą banderą w 1931 r.), dą- 
żenia do tego, by tylko na naszych 

statkach odbywał się ruch emigracyj- 
ny, dążność do zdobycia rynków han 
dlowych wśród kolonistów polskich, 
oto zadania maszej polityki, której 
nie możemy niestety nazwač kolonija] 

ną, ale która mus wyzyskać te moż- 
liwości, jakie może osiągnąć ipańst- 
wo, nie posiadające własnych zamor- 
skich terenów do koniecznej ekspan- 
sji. W szczęśliwiej uposażonych kra- 
jach, odpływ energji za morze nic. 
jest odpływem energje z Ojczyzny, 
gdyż pozostaje z nią w zobowiązują- 
cym związku. Polska musi sobie ra- 
dzić polowicznie i Polaków-emigran- 

tów, obywateli obcych „państw; moż: 
liwie zainteresować w sprawach sta- 
rej Ojczyzny. : 

  

   

  

Hel. Romer. 

> 

    

   



  

Nr. 253 (2894) 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Ofiara niedozwolonej operacii. 

24ą-letnia Pana 

Mołodeczna, będ: 
rodziną, 
postanów| 

    

        

    

  

   

= zostanie znów mat 
pozbyć się. przyszłego 

ka, któryby musiał cierpieć wraz z # 
jej dziećmi niedostatek, W tym celu z 

się de niejakiej Rybaltowej, proszac į 
dzenie płodu. 

Zabieg został 

   

  

     
1 © spę 

  

wykonany, żle pociągnął 

Czyżby napad 
Wiczeraj rano zgłosił się do policji mie J 5 < 7 

szknaiec wsi Tumiłowicze Antoni Songin i 
zameldował, iż gdy wracał z miasta z 

  

   

  

y wpebliżu Rukojń prz 
steroryzow 

zmienacka nepadnię 
nieznanych osobników, którzy li 

za schą fatalne skutki. Ponasiukowa poczęła 
kować, tak że odwieziono ją do szpitz 

. Tutaj lekarz stwierdził zakarzenie krvi 
i uznał, że stan chorej jest beznadziejny. — 

   

   

  

Nieszezęśłiwą kebietę rodzina zabrała de 

demu, gdzie po kilkugodzinnych  męczar 
niach zmarła. 

Rybaitową zajęła się pelieja, (ej 

rabunkowy ? 
go i tkie posiadane przez 
niego pieniądz 

Wszezety niezwłocznie przez polieję pos 
cig za napastnikami nie dal narazie pozy- 

tywnego wyniku, Peszukiwania trwają. (е) 

  

   

  

  

Dukszty. 
SPRAWOZDANIE POSELSKIE, 

Przybył do Dukszt poseł BBWR 

p. Fryderyk Krasicki, który w lokalu 

„Ogniska Kolejowego* Przysposobie 
nia Wojskowego wobec zebranej lu- 

dności gminy w liczbie około 300 о- 
sób. wygłosił przemówienie о sytua- 
eji politycznej i gospodarczej w Pan. 
stwie. 

Zebranie zagaił p. Mychal Józet 
zapraszając, w. imieniu zebranych, 
do prezydjum miejscowych działaczy 
społecznych i rolników w osobach pf 
Żama Tomasza, Apanowicza Michała 
i Tarasewicza Heronima. 

Następnie zabrał głos p. poseł Kra 

sicki, który poruszył wszystkie dzie- 
dziny życia, oddając oczywiście pier- 
wszeństwo sprawom gospodarczyin, 

które tutejszą ludność rolniczą z na- 
tury rzeczy, najwięcej ciekawią. 

Po przemówieniu p. posła Krasic- 
kiego wywiązała się dyskusja, w któ. 

rej zabierało głos szereg osób, prze 
ważnie gospodarzy rolniczych. poru- 

ąc sprawy żywo dziś obchodzące 

naszą wieś. 
Z przemówień wybijało się naa 

pierwsze miejsce zagadnienie koma 
sacji wsi i ziwiązane z item koszta, 

1 tak rolnicy uskarżają się na powel 
ność w działaniu Urzędów Ziemskich 
wynikającą z braku mierni h, ki6 

rymi te urzędy dysponują, oraz na 
wysokość i sztywne ceny za komasa- 

<ję. 
Dalej narzekano na drożyznę wy- 

robów przemysłowych, które z uwa- 
gi na najdalszy w Polsce transport 54 

miejsc produkcji (żelazo i nafla. o- 
raz jej przetwory) są tutaj drogie i w 
bardzo niekorzystnym dla rolników 
stosunku do ceny płodów rolnych. 

Na wszystkie te bolączki naszego 
społeczeństwa wiejskiego odpowia- 
dał p. poseł twierdząc, że rawy te 
są stałą troską Rządu, obiecując jed- 
nakże niezależnie od tego przedsta- 
wić te sprawy odpowiednim czynni- 

kom. 

Zebranie zakończyło się przemó- 
wieniem p. Zana Tomasza, poczem 
zebrani zgotowali gorącą owację p 

posłowi Krasickiemu, dziękując mu w 
serdecznych słowach za jego (nie pier 

wsze po "W yborach) przybycie do 
Dukszt i informacje o sytuacji w na- 
szem Państwie. 

Po zebraniu ludność głośno wy 
żała swoje zadowolenie z oddania 
swych głosów na BBWIR, którego po- 
słowie dbają istotnie o los Państwa 
i jego obywateli, a pozatem uważają 
za swój obowiązek informować lud- 

ność 6 tem, co się w Państwie dzieje, 
a nie tak, jak przed tem różni dema- 
godzy z „Piasła* „endecji* czy in- 
nych partyj i partyjek po wyborach 
i nosa nie pokazywali, tak że niewia- 
domo było nawet na kogo się głos od- 
dało. 

Władze litewskie zezwoliły. 
Dowiadujemy iż władze lite 

woliły żydom z Polski na spotka. 
<«mentarzu żydowskim w Łyngm 
najbliższą niedzielę dnia 24 b, m. 
Pielgrzymka żydów wileńskich i 

«dzielnie Polski, licz, jędzie około 5008 osób. 
Zaznaczyć należy, iż w lecie Litwini od. 

mówili żydóm z Polski spotkania na emen- 
tarzu w Łyngmianach, 

Pielgrzymka żydowska jest związana ze 
świętem noworocznem t. z „Som-Gidalia“ 

Władze graniczne polskie wydały instruk 
«je, dotyczące przekraczania granicy przez 
żydów z Pelski, to samo też uczyniły wła- 
dze litewskie. 

Święciany. 
Z LEGJONU MŁODYCH. 

Dnia 17 b, m. o godz. 19,20 w lokalu ko 
misji Poborowej odbyło się zebranie obwoda. 

Po zagajeniu pierwszy referat wygłosił 
kol. leg. Zahorski z Wilna na temat: „Zwiaz 

ideologji mtodo-legjonowej“, stawiając na tle 
ideologji młodo-legjonowej Ё 
syndykalizmu włoskiego, sow 
sunków polskich w tej dziedzinie wizję na- 
szej przyszłości, opartej na silmych zwią” 

kach zawodowych pracowników i tylko pra 
sowników z hegemonją państwa, dla którego 

jednostka o ysiłki i twórczość. 
Drugi referat wygłosił kołe leg. Kapas z 

Wilna. zastaną jąc nad burzycielską i cza 
istyczną lką N. D, prowadzoną z oboze: н 
miepodlegiościowym  Marszalka Jozefa Pil- 
ph przez ciąg bojów o wołność i po 
ęgę. podając fakty, przykłady i wskazując 
a skutki. 

W zakończeniu prelegent mówił o linji po 
której idzie „Legjon młodych* w stosunku 
do rządu, określając ją, jako równoległą, a 
jednocześnie samodzielną, 

Obrady zakończono 0 
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godz, 20,30 grem-     

   
  

LECZNICĄ 
Litewskiego Stow.Pomocy Sanitarnej 
przy ul. Mickiewicza 33-a tel. 17-77 
(dawniej Wileńska 28) wznowiła przyjęcia 
chorych ambulatoryjnych przez lekarzy 
specjalistów w godzinach w dzień 9—2 
i wieczorem 5—7, oraz obłożnie cho- 

rych o każdej porze dnia i nocy.   

jalnym odmarszem na akademję w sali gimn 
państw. urządzoną w związku z 25-leciem 
Związku Strzeleckiego. K, 

Udławił się. 
W miasteczku Świrze w piwiarni 

ka Pawła, podczas spożywania 
udławił się kawałkiem mięsa Sielewicz Zys- 
munt, Udziełona natychmiastowa pomoc I 
karska żadnego skutku nie ednicsła i Sie- 
lewiez zmarł. 

  

   

  

  

RODU ADI KP Ww til BSN S.K I 

Po tragicznym locie. 

  

# 

zwłokami Ś. p. kpt. pil. Le- 
wynoszona z dworca Wschod 

Trumna ze 
roniewskiego, 

  

niego w Warszawie przez kolegów tragiez 
nie zmarłego lotnika. 

  

  

W INTERESIE WŁASNYM 
Uchwała Koła B.B. W.R. 

w N.-Wiiejce. 
Dnia 19 września b. r. w Nowej 

Wilejce odbyło się przy udziale dele- 
gola władz powiatowych B. B, W. R., 
p. Gryglewskiego, licznie reprezento - 
wane pr: miejscowych * obywateli 
zebranie Koła BBWR. 

Sekretarz Koła, p. Królikowski E. 
omówił zagadnienia polityczne i gos- 
podarcze, nakreślając równocześnie 

w ogólnych zarysach program prac 

na najbliższą przyszłość z uwzględ- 
nieniem obecnej sytuacji ogólnokra- 
jowej. Jednocześnie poruszył kwesiję 
subskrypcji „ Pożyczki Narodowej. 
nadmieniając, by idea pożyczki naro- 
dowej została jak majbardziej spopu- 
laryzowana i objęła szerokie warst- 
wy miejscowego społeczeńswa oraz 
by. znalazła w niem głębokie zrozu- 
mienie. 

Przy podniosłym nastroju ode 
tano rezolucję w następującej treści: 

Oheeni na zebraniu przedstawiciele m. 

Nowej Wilejki ugrupowań politycznych, kal 
światowych, gospodarczych i spo turalno — 6$ 

łecziych, rczumiej. należycie przyjęt* na 
się powinności obywatelskie, oraz, że w od- 
rodzcnem pańsiwie, które kształtuje i utrwa 

la swój byt niepodległy, należy ćddawać mu 
nietylkc codzienny trud, tecz przez daleko 
idące poświęcenia i ofiarność ogółu obywate 
li, budować wielką i mocarstwową Polskę, 

    

   

        

  

  

1) By miejscowe społeczeństwo wszyst- 
kich sfer i ugrupowań przyjęło aktywną po 
stawę, aby normalnym imperatywem chwili 
było 

   
pożyczki 

i stanu 
czynne popaęcie su 

zależnie od m 

  

2) T pożyczki narodowej tak silnie spo 
pularyzować w społeczeństwie, by każdy 

czymnie wziął udział w akcie patejotyzmu 

narodowego, który wzmocni i utrwali grani 
towe podstawy gmachu państwa polskiego. 

Rezolucja została przyjęta jedno- 
głośnie. 

W związku z powyższem wyłoniła 
się żywa dyskusja oraz n: stapilo do- 
kompletowanie Zarządu. W skład 
weszli: pp. Rutkowski J.. Rzepiela J.. 
Śmierzchalski i Wesołowski C. 

Należy mieć nadzieję, iż praca, 
która przez czas krótki była w za- 
stoju, popłynie wartkim prądem i 
znajdzie zrozumienie wśród najszer- 
szych mas, tem bardziej, że obecny 
zarząd ma iść na spotkanie wąrstwie 

  

  

robotniczej. uwzględniając najistot- 
niejsze jej potrzeby. K. T. 

Na Požyczkę Narodową. 
„T-wo Kredytowe m. Wilna sub- 

skrybowało obligacji Pożyczki Naro- 

dowej ńa sumę 10 tysięcy zł., a Коп- 
systorz Ewengelicko - Reformowany 
na 5 tysięcy zł. 

Ponadto pracownicy tych instytu- 
cyj zgłosili gotowość subskrypcji w 

ysokości miesięcznego wynagrodze 
nia. : 

Wzmiankować należy. iż na czele 

obu wymienionych instytucyj stoi p. 
prezes Bronisław Herman-Ižycki. 

Palestra na Pożyczkę 
Narodową. 

Rada Adwokacka w Wilnie na po- 
siedzeniu nadzwyczajnem. odbytem 
w dniu 19 września 1933 r.. powzięła 
uchwałę następującą: 
„Wezwać członków Wileńskiej Izby Adwa 

kackiej 46 subskrypeji Pożyczki Narodowej 
w wysokości 5 proc. cd czystego dochodu, 
osiągniętego w 1932 roku 

Uchwałę powyższa przesłać do wiadomos- 
‚ ©1 i wykonania delegatom Rady w Grodu 
Pińsku, Nowcgródku, Brześciu nad Bugiem, 
Lidzie i Baranowiczach*, 

Peowlacty na zakup Pożyczki 
Narodowej. 

W nowym dokalu przy ulicy Os 
trobramskiej 16 (oficyna) odbyło się 
zebranie Okręgu oraz Koła Wilens. 
kiego Peowiaków. Po przemówieniu 
ob. Rektora Staniewicza, ob. starosty 
Kowalskiego i ob. Nagurskiego, po 
krótkiej dyskusji powzięto uchwała 
wystosowania do wszystkieh człon- 
ków wezwania do bezwzględnego 
wzięcia udziału w subskrybowaniu 
wewnętrznej pożyczki narodowej. 

Zarząd Okręgu i Koła uchwald 
wyasygnować na zakup pożyczki ze 

swej skromnej kasy związkowej zło- 
tych 300. 

   

    

    

   

'rzyszenia 

  

in ŚCI (POŻYCZKA: NARODOWA 
WŁASNEMI. SIŁAMI 

  

— W dniu 20 bm. 
czki narodowej p. 

WARSZAW (PAT). 
komisarz generalny p 

minister rzyński p 1 dyrektora Gieł 
dy Pieniężnej p. Małeu iego, który ze 
domił o subskrypcji pożyczki na sumę 50 

  

     
   

    

    

tys. zł. przez giełdę bankierską, ć 
WARSZAWIA, (PAT). — Do komisarza 

generalnego pożyczki narodowej nads     
  list od Stowarzyszenia Uczestników Powsta 

nia 1863 roku, w którym ci najstarsi žolnie 
rze walk o niepodległość apelują do wszyst 
kich rodaków, aby jak najgorliwiej poparli: 
akcję rządu. 

W. związku z tem szczupłe g grono pozosta: 
łych jeszcze przy życiu uczestników powsta 
nia styczniowego. nie rozporządzające więk» 
szemi funduszami, postanowiło  wspólnemi 
siłami złożyć kwotę 500 złotych na pożyczkę 
narodową. 

WARSZAWA, (PAT). — Związek lzb i 

Organizacyj Rolniczych Rzeczypospolitej po 
daje do wiadomości, że wszyscy bez wyjątku: 
pracownicy Związku zadeklarowali udział w 
požyczce narodowej w wysokości od 70 prot 

  

    

      

    

      

do 100 proc. miesięcznego wynagrodzenia. 
pobieranego w Związku. 

WARSZAWA; (PAT), — Zarząd Głównv 
Kolejowego Przysposobienia Wojskowego 
uchwalił zakupić obligacyj pożyczki narod» 

a sumę złotych 3,000. 

  

    

    

EN, (PA — Urzędnicy i pracowni 
cy konsułatu Rzeczypospolitej w Essen za 
deklarowali udział w subskrypcji: pożyczki     
narodowej w wysokości 5,500 zł. 

(PAT). Akcja rządu polskiego 
subskrypcji pożyczki narodowej 

jęcie wśród całej emi 
s która w miarę 

stojących jej do dyspozycji środków przy 
łącza się do subskrypcji. Konsul dr, Tadeusz 
Brzeziński leklarował komisarzowi gene- 
ralnemu pożyczki narodowej w imieniu tu 
tejszej emigracji polskiej kwotę 20,000 zł: ja 
ko subskrypcję na 6 proc. pożyczkę naroło 
wą. 

    
  w sprawie 

znalazła życziiwe р 

  

    

  

    

    

> 

Dnia 15 b. m. odbyło się w lokalu 
Urzędu Skarbowego posiedzenie Po 
wiatowego Pracowniczego Komitetu 
Pożyczki Narodowej pod przewodnie 
twem Prezesa Stowarzyszenia Urzęd- 
ników Skarbowych w Stołpcach p. 
Syty Stanisława. na którym postano- 
wiono zwołać w dniu 22 września 
r. b. na godzinę 18 w lokalu Stowa 

Kulturalno - Oświatowego 

„Reduta* w Stołpcach wszystkich u- 

rzędników państwowych, samorząda 
wych i prywatnych z całego powiatu 

celem zapoznania szerszego ogółu © 
konieczności wzięcia wydatnego u- 
działu w subskrypcji pożyczki. 

    

W dniu 18 b. m, odbyło się w Święcianach 

zebranie przedstawicieli organizacyj pracow- 
niczych: Związku polskiego nauczycielstwa 

:h, pracowników samorzą- 

  

    

    

     
  

  

    

     

dowych, poczto ‚ skarbowych, kolejo- 
wych i innych. ebraniu tem wybrano po 
wiatowy komitet pracowniczy pożyczki na 
rodowej i valono jednor w 

    

   

  

    

  

   

  

gremjalny udział w sul pożyczki w 
wysokości 75 proc, do VIII st. sł. 
lub do 400 złotych znego zarobku, 
oraz w wysokości 100 proc. od tego stop- 
nia wzi i powyżej 400 zł. imiesieci nych 

Postanowiono ogłosić 
nny udział w ZKE aniu dek! 
yjnych. 

    

* 

Dowiadujemy sie, že z inicjalywy Kierow 
nika Komisarjatu P P. w Nowej  Wiilejes 
wszyscy funkcjo: R p. P. jednomyślnie   

    
ina 

Czyn ten 
domieniu I 
    
odowem i państwowem i wi 

nien znaleź k najw ięcej naśladowców nie 
yllko wśród innych odziałów P. P., lecz i 
wśród szerokich mas społeczeństwa, (w. į.) 

* 

  

     
  

'Konferencja rejonowa szk. powsz. pow. 
Święciańskiego rozpoczęła się dnia 18 b. m 
o godz, 8. 
     

  

   

niu kierown. tut, szk. powsz. p 
i na wniosek PI m do kto. 

rego weszli pp.: Adolf Brzeziński, Iwaszkie- 
wiezówna uchwalono jaknajdalej idące po- 
parcie subskrybowanej obecnie 6 próc. poży- 
czki narodowej, obrady zakończono 0 godz. 
13.80. 

Zaznaczyć należy, że na tej pierwszej w 
obecnym roku szk. konferencji, jak CIE 
nad tokiem obrad czuwał tut. Inspektor szk, 
p. Michał Balun. K. 

* 

      

Zarząd Samopomocy Młodzieży szkolnej 
żydowskiego gimnazjum Towarzystwa | Ped:- 
gogów w Wilnie uchwalił imieniem samo- 
rządu uczniów zakupić dwie obligacje poży: 
ki narodowej na kwotę 100 zł. O uchwale i 
dyrektor szkoły dr. Hirszberg wystosował 
stosowne zawiadomienie na ręce p. gen. Ża-. 
ligowskiego jako przewodniczącego woje- 
wódzkiego Komitetu Obywatelskiego, 

      

  

  

      

  

Zarządy Zrzeszeń Wojewódzkiego i Gro- 
«zkc-Powiatówege Związku Pracy Obywatel 
skiej Kobiet w Wilnie, zwracają się z go 
rącym apelem do wszystkich ezłonkiń i ogó- 
łu kobiet na terenie całego województwa, by 
z eałego serca i ze wszystkich sił zajęły się 
sprawą prepagandy subskrypcji Pożyczki Na 
ordowej. Tam gdzie chodzi © interes państ: 
wz i Jobro Rzeczypospolitej, kobiety polskie 
winny stanąć pierwsze w szeregu tych, со 
przez subskrypcje Pożyczki Narodowej i jej 
propagandę spełnią swój obowiązek oby- 
watelski. 

Przewodnicząca Zarządu Zrzeszenia Wo- 
jewóczkiege Z. P. O. K. 

JANINA ROSTKOWSKA 

Przewodnicząca Zarządu Zrzeszenia, Grodz 
istewegć Z, P. O. K. 

MARJA HILLEROWA. 

    

Pożarnych 
Powiato- 

jewódzki Straży 
tkich Związków 

wych i poszczególnych Straży Pe 
ie subskrypcji poży: 

   

    

   
radkach, gdy chedziłe o dobro społec zeństwa 
i państwa, tak i tym razem stražaciwo win- 

nc sta Głem, wykazując swe zrozumie- 
wie i wolę dla pokonania trudności, stoją 
cych na, drodze ku lepszemu jutru pańsiwa. 

  

     

  

Zebranie Zrzeszenia. Asystenitów 
U. S. B. w sprawie wzięcia udziału w 

subsrypcji Pożyczki Narodowej, od- 
będzie się we czwartek dnia 21 b. m. 

  

  

o godz. 19 w II sali Gmachu Głów- 
nego. 

CASE 

PODPISUJĄC POŻYCZKĘ NARO-    
DOWĄ — POŻYCZASZ PAŃSTWU, 

POZYCZASZ SOBIE SAMEMU. 

  

Akademia 
z okazji 250-lecia odsieczy 
wiedeńskiej dla dzieci szkół 

powszechnych. 

Wezoraj o godz. 12-ej, w sali te- 
atru na Pohulance odbyła się z okazj: 

250-lecia odsieczy wiedeńskiej uro- 
czysta akademja dla starszych oddzia 
łów państwowych szkół powszech- 

  

nych w Wilnie, 

Dziatwa szkolna przybyła na aka- 

demję pod kierownictwem nauczycieli 

Za-   i wypełniła po brzegi cały teatr. 
brakło nawet miejsce stojących. 

Pani inspektor Rostkowska w | 
tkiem zagajeniu wyjaśniła dzieciom 
przyczynę zorganizowania akademji. 
Nasłępmie pani E. Masiejewska wy- 
głosiła ładne okolicznościowe prze- 
mówienie, porywając wyobraźnię 
młodych słuchaczy barwną plastyką 
obrazów szkicowanych piękną prozą. 

Na pozostałe części akademji zło- 
żyły się poprawne produkcje między - 
szkolnego reprezentacyjnego chóru 
szkół powszechnych pod kierownie 
twem p. Żebrowskiego; występy ©0r- 
kiestry 6-g0 pułku pod batutą kap. 
ieszke oraz kilka barwnych żywych 
obrazów i tańce w wykonaniu dzieci 
starszych oddziałów. 

Obrazek sceniczny „Odsiecz Wie- 

dnia” wykonany dobrze przez ucz- 
niów szkoły Nr. 21 podobał się dziat- 
wie najbardziej. Oklaskiwano wyko- 
nawców gorąco. 

Szkoła Nr. 20 popisała się ładne: 
mi i poprawnie wykonanemi tańcami 

ludowemi. 

Z całości odniosło się dobre wra- 
żenie. Wiqaać, że włożono dużo pracy, 
zapału i staranności, Dzieci były za- 
chwycone akademją. A to najważ- 
niejsze. Wlod- 

Przygotowania do obchodu 
100 rocznicy šmierci Jedrzeja 

Šniadeckiego. 
Sekcja chemji XIV Zjazdu Lekarzy i Przy 

rodników Polskich na I-em swem posied 
niu uchwaliła ukonstytuować komitet, k 
by należycie przygotow: 
nicy śmierci Jędrzeja Śniadec 
zumieniu z towarzystwami lekarskiemi, p 
rodniczemi, chemicznemi obmyśliłby formę 
uczczenia jego wyjątkowych zasług nauko- 

wych. 
100-na rocznica zgonu Jędrzeja Śniadec- 

kiego, twórcy Teorji Jestestw Organicznych, 
autora pierwszego polskiego podręcznika che 
mji, jednej z najwybilniejszych umysłowości 
początku XIX wieku — przypada w r. 19238. 

Biura informacyjne Pożyczki 
Narodowej. 

Wileński Grofzki Komitet Obywat 
zwzjadamia, że z dniem 22 b. m. uruc] 
na terenie miasta Wilna Biura Inform: 
w sprawie Pożyczki Narodowej. 

Będą tunkejonowały codziennie od godz. 
8 rane do 20 Biura w następujących punk- 
tach: 

1) Izba Skarbowa — Wielka, Pohulanka 
10 tel. 47. 

" 2) Izha Przen 

kiewieza 32. 

3| Magistrat m. Wilna — Dominik. 
2, sala posiedzeń Rady Miejskiej, tel. 28 | 

4) Związek Właścicieli Nieruchomości, Ja, 
gielloūska 14, tel. 18-98, 

5) Związek Kupeów-Żydowskich — Wiel 
ka Pohulanka 5, tel. 7-58. 

W punktach, na których są podane Nr. 
Nr. teletonów, intormacje mogą być uzyski- 
wane również drogą telefoniczną. 

    

    

    

   

      

    

    

  

    ry- 

ał obchód 100-ej rocz     
  

kiego i w poro 

  

     
    

      

łowo Handlowa — Mie- 

  

   
ka 

  

  

  

6-KLASOWA PRYWATNĄ SZKOŁA POWSZECHNA 
I OGRÓDEK DZIECIĘCY 

F. Komisarowej i F. Szwarcówny 
Wilno, ul. Uniwersytecka 1—5 

W szkole powszechnej będą czynne w roku szk. 1933.34 oddz. od I-go do V-go 
Do oddziału I-go przyjmowane będą dzieci od lat 6-ciu. — Zapisy do szkoły 

i ogródka codziennie od godz. 10 do 2-ej. 

  

KURJER SPORTOWY 
Błędy P. Z. L. A. 

Jesteśmy obecnie pod wrażeniem 
przegranego meczu z drugim garni- 
lurem Węgier. 

W Królewskiej Hucie Polska prze 
grała mecz 13 punktami a więc o 13 
punktów Węgrzy byli lepsi od nas. 
Zachodzi konkretne pytanie czy rze- 
czywiście skład Polski był najsilniej - 
szy i wyrównanie tych punktów było 
miemożliwością. 

Polski Związek Lekkoatletyczny 
zgóry, już prawie dwa tygodnie przed 
meczem, ułożył skład reprezentacyj- 
ny i nie wnikał zupełnie w to, że ktoś 
w tym czasie miał wyniki lepsze od 
upatrzonych pupilów. Ułożenie skła- 
du 2 tygodnie przed zawodami jest 
plusem, ale można, a nawet trzeba 
przecież skład ten uzupełnić. Nieste 
ty PZLA nie raczył tego uwzgl > 

Pisaliśmy przed meczem, że Wie- 
czorek jest lepszy od Zabrzyckiego, 
a Wojtkiewicz od słabszego w oszcze- 
pie Luckhauza. 

Weźmy suche wyniki: Oszczep 
Polska przegrała. Zwyciężył Varsegy 
Węgry 63.20. Drugim był Mikrut Pol- 
ska 59.22, ale na trzeciem miejscu zu- 
pełnie niepotrzebnie znalazł się Wę- 
gier Borosz, który rzuci łtylko 55. 
a którego mie potrafił oczywiście po- 
konać Luckhaus — 54.51. Luckhaus 
rzucił 54.51, gdy Wojtkiewicz trzy 
razy przed meczem miał 58 z centy- 
metrami, dwa razy tegoż samego Lu- 
khauza pokonał | 

Drugim grzechem PZLA w stosun 
ku do naszych zawodników jest po, 
minięcie Wieczorka, który musiał 
biec 110'mtr. przez płotki. Osławiony 

    

  

    

    
   

'przeż PZLA Zaborzyński zajął trze- 
cie miejsce wynikiem 15.8 przed 

  

iemcem, który zrobił ponad 16 sek. 
Przypomnijmy ostatnie wyniki Wie- 
czorka. Miał trzy razy w sezonie, bie- 
gnące walkowerem po 16 sek., a ostał 
nia na trzech stoperach 15,6, a na 
jednym 15,5. Nie wzruszyło to jednak 
PZLA pomimo, że Wieczorek, bieg- 
nąc w konkurencji osiągnąłby jesz 

lepszy czas od 15,6 sek. Nadmienić 
trzeba, że Węgier Favor zajął drugie 
miejsce czasem 15,6, a „więc i tutaj 
uległaby na naszą korzyść punktacja 
meczu. 

Idźmy dalej. Dochodzimy do bie- 
gów długich. Do 5.000 mtr. Kusociń- 
ski jest chory, ale gra w tenisa i ma- 
rzy o zawodowstwie. Dlaczego więc 

PZLA nie postara się wpłynąć na po- 
lepszenie zdrowia mistrza olimpijskie 
go, który kolce lekkoatletyczne za- 
mienił na pióro, bawiąc się w śmiesz- 
nego redaktora brukowego pisemka. 

Największym bodaj grzechem jest 
sztafeta. Pałeczka zmienia się skan- 
dalicznie. Żalu do zawodników mieć 
nie możemy, bo wina leży po stronie 
PZLA. Ustalając skład, chociaż raz 
wreszcie trzeba pomyśleć o daniu 
możności przeprowadzenia systema- 

tycznego treningu sztafet. Inaczej za- 
wsze będziemy przegrywać nietylko 
sztafety, ale i mecze, bo sztafety pun- 
ktują się podwójnie. 

' Robiąc bilans spotkania z Węg- 
rami widzimy, że gdyby nie te wiel- 
kie, już miestety nie pierwsze śmier- 
telne grzechy "PZLA, - niewątpliwie 
"Węgry mie skakaliby z radości zwy- 
cięstwa na stadjonie, nie wywieźli z 
sobą 57,5 punktów, 

Przegrać zawsze jest łatwo, 
przegrać to żadna sztuka. 

        

ale 

3 

KINA I FILMY. 

„POCAŁUNEK W LUSTRZE 

(PAN). 

Jeden z tych filmów, które 
4 problem, zestawi 
pojawiły się pierwsze 

ienie to zaczęło nar: 
e ulegało już wtedy 

teatr. 

  

  

   

    
    alr. Gdy 
dźwiękowe, 
się nieodpa D 
pliwości, że jedna! 
jego dziedzinę, o zamkniętej № © 
nach, słowem lak czy owak, um cowiony 
djalog — teatr jest bezkonkurencyjny 
jest właściwą ogą kina dźwiękowego ro- 
bienie teatru, Żywe słowo jest nie dó za- 
stąpienia. Jego artyzm, artyzm niepowta- 
rzalny góruje ąipliwiej nad maszydą, 
nad reproduk 

DI 

    
wat 

Bo gdy chodzi a 

      

    Ścia    
   

    

    
       

  

    

  

też każde fono i £ fów: 

kolwiek sztuki scenicznej jest już 
adniczo błędem, mimo, mogą być pewne 

plusy w łakiem postępowaniu, Kino ma swo- 
je własne drogi, w » tworzywo i nie 
winno silić się na konkurowan 

ategi alego 

    

  

    

     

  

   

    

   
   

bo może zbie wspaniałe suk 
teatr dost nie może. Bły 
na miejsca, szybkie tempo 

  

ejścia zarówno w 
itsza symba- 

fotomontaż, pr: 
k dzwiękowe na jrozm 

montaż 
zualne.       

  

    
lika operow. anie masami, odgłosy natucy 
(zwiaszcza w filmach częściowo reportażo- 
wychy, efekty t, AA oraz tyle ia 

  

„ tak stosunkow 
ku dla re 

, Ze ty Iko wystarczy _czer 
stąd, czerpać pełną dłonią. 

iPomimo to jednak nie umiano zdobyć się 
nawet i na to. W! przeważającej mierze wy 
brano łatwiznę, drogą najmniejszego oporu, 

i ynił się 
ny fono-filmu, 
mowite ryki, owe 

to okropne 

ludzką. 
dźwięko- 

sztuki ę 

       skiej 

    

      
do tego i postęp techni 
miętamy wszyscy owe nie: 
głosy jak z beczki, to komiczne, 
dla ucha, usiłujące naśladować mow: 
Takie były dawniej djalogi w filmi: 
wym. Dziś — jakaż różnica! Bierze się 
teatralną i dosłownie nagrywa ją na # 
to uczyniono z głośnym dramatem w 
skiego pisarza Fodora „„Pocalunek przed 
lustrem*. Dramat jest niewątpliwie intere 
sujący, porusza bardzo ciekawe problemy i 

przy nieco większej wrażliwości można byč 
nim nawet wstrząśniętym, Biada temu jed- 

makże kto był uprzednio na tej sztuce w tea- 

    
  

   

  

     

    

  

  

  

   

  

trze. Wynudzi się ma filmie solidnie, Tem- 
wię że teatr ame ński i anglosaski wa 

ole, słoi od europejskiego i naszego teatru 

  

o wiele niżej, Wystarczy porównać poszcze- 
gólne postacie z filmu z reacjami otwarzane 
mi przez naszych artystów na Pohulance, 
gdzie w r. zeszłym sztukę tę wystawiano. 

my choćby wiecznie pijanego aplikanta 
w wyk. p. Grolickiego i także postać w fi! 
mie Uniwersalu, W pierwszym wypadku Jest 
to człowiek nieledwie tragiczny w drugi 
płasko-komiczny typek, błazen ucharaktery? 
wany na Franz- Joseph'a, 

lt. d. Wyłazi cały niewysoki poziom kul 

  

    
    

  

    

    

  

  

turalny filmiarzy z tamtej strony oceana 
(nie У stkich zresztą). U nas coprawda w 

dziedzinie, czy „branży* jest jeszcze go- 
czej.. 

Przy niezaprzeczalnych jednak walora :h    

sztuki Fodora warto zobaczyć ją nawęt w iej 

formie, na ekranie. Z pewnością też zoba- 
zy ją więcej widzów, niż jej pierwowzór na 

iPohulance, I w tem jest jedyna w danym 
adku przewaga kina nad teatrem. (sk) 

RADJO 
WILNO. 

CZWARTEK, dnia 21 września 1933 r. 

7,00: Czas. Gimnastyka. Muzyka, Dziennik 
por. Muzyka, Chwika gospodarcza. 11,57: 
Czas. 12. Muzyka. 12,25: Przegląd prasy. 
Kom. meteor. 12,35: Muzyka. 12,55: Dzien: 

ik południowy. 14,50: Program dzienny. 
Komunikat. 15,00: Muzyka popularua 
Giełda roln. 15,35: Muzyka operetkowa 
Słuchowisko dla dzieci: „Tom i jego 

16,30: Muzyka 
romantyczna (płyty). 17.00: „Wyrodna córka 
sufrażystki* — odczyt. 17,15: Koncert sol 
stów. 18,15: Odczyt Funduszu Pracy. 18,3 

Koncert kameralny. 19,20: „Skrzynka poczfo 
wa Nr. 262%. 19,40: „Dobry obiad kluczem 
do serca“-— feljeton. 20,00: Koncert. 20,50: 
Dziennik wieczorny. 21,00: „Mój Paryż” 
mowela M. Druckiej.. 2 21.10: Komcert. 22,00 
Muzyka taneczna. 22,25: Kom. sport, 22,35: 
Kom. meteor. 22,40: Muzyka taneczna. 

PIĄTEK, dnia 22 września 1933 r. 

1,00—755: Czas. Gimnastyka. 
Dziennik poranny. D. c, muzyki. 
gosp. dom. 11,57: Czas. 12,05: Mu 
Przegląd prasy i kom, meteor. 1: Muzy- 
ka. : Dziennik poludniowy. 1450: Pe» 

|. 14,55: Muzyka operowa (plys 
„ 15,25: Giełda rolnicza. 15,35: Jazz forte 

pianowy (płyty). 16,00: Koncert z Ciechocin 
ka. 17,00: „Co się dzieje w Wilnje?o — po 
gad. prof. M. Limaszewski, 17,15: Muzyka 
kameralna (płyty). 18,15: Odczyt. 18,35: Pieś 
mi, 19,05: Rozmait. 19,10: Przemówienie ucz 
nia Gimn. im. BASS W zw. ż tiroszyst. 
wiedeńskiemi. 19,20: Ze spraw litewskich. - — 
19,35: Program na sobotę. 19,40: Na widno 

kręgu, 20.00: Konceri symf. 20,50: Dziennik 
wieczorny. 21,00: „„Czy znasz wileńskie Mu- 

        

    
    

    

16,00: 
samochód pióra cioci Hali. 

    

    

    

    

  

a. 12,25: 

          

   

      

  

          

zeum Etnograficzne?” pogad. pióra Marji 
Znamierowskiej — Priifi & 
koncertu. 22,00; 
sportowe. 
muzyki tanecznej. 

TRIOTRON 
„alia nsze 
lampų radjowe 
Ena šwiecieg 

Nowogródzka fara w nowej 
szacie. 

W nowogródzkim kościele Far- 
nyin, w którym chrzcili Mickiewicza 
o którym wspominał w słowach „czy 
kwitnie gaj Mendoga pod farnym koś- 
ciołem*, zostało doprowadzone wszy 
stwo do. porządku. Bowiem ta pamiąt 
kowa świątynia, bud. przez Witolda, 
gdzie Jagiełło brał ślub z Zofką Hol- 
szańską, matką Jagiellonów, pozosta- 
wała za czasów rosyjskich w zupełnej 
ruinie, i nie wolno jej było naprawiać. 
Drzewa rosły wśród murów, gruz ie- 
żał pod ścianami. Architekt Borowski 
i artysta Hermanowicz, wilnianie za- 
jęli się restauracją Fary Nowogródz - 
kiej. 

P. Hermanowicz wykonał w gipsie 
i stiukach rzeźby ołtarzowe w stylu 
surowego baroeco. Trzy ołtarze i ambo . 
na przedstawiają ornamenty gzymso- 
we i płaszczyznowe i ponieważ na po- 
malowanie brak narazie finansów, 
więc obecnie całość daje ogólny tom. 
białawy. H. &



  

' tegož dnia o godz. 17 z gmachu gim- 

wię glińnazjów wileńskich. Przyjęcie 

4 KU RJ E R 
  

KRONIKA 
Jutro: Tomasza 

Wachód słońca — g. 5 m, 19 

Zachód |, —g. 5m.4l 
_ Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.$.B. 

w Wilnie z dnia 20-VIII— 1933 roku. 
Ciśnienie 753 

'Temp. średn. + 9 
Temip. najw. + 12 
'Temp. najn, + 7 

Dxiś: Mateusza 
a Czwartek | 

Września | 

lęcej jako artykułu handlowego i by- 
ła ona poprostu wyrzucaną. 
dzięki celowej organizacji artykuł ten 

| da pewne stałe dochody. 
Również w tych dniach rzeźnicy 

pierwszy większy 
transport żołądków cielęcych do Da: 
nji, rozpoczynając tem stały eksport 
tego artykułu na rynki zagraniezne. w 

wileńscy wysłali 

ZEBRANIA: I ODCZYTY. 

ących 

   
     

  

yny i Rosji 
a się do mi 

  

nimum, Według danych sti 
na i niektórych powiatów Wi 

  

ńszczyzny wy 
     

  

emigrowało zaledwie 117 osób wraz z r 
dzinami. W m ącach poprzednich t į. 

5 w czerwcu i lipcu z Wilna wyjechało 761 
Obecnie osoby. 

TEATR I MUZYKA | 
— Teatr Miejski w Wilnie (Pohulanka) 

czwartek 21, piątek 22, sobota 28, niedzie 
września — nieczynny. | 

— 30 września uroczyste otwarcie sezonu 
Teatrze na Pohulance: 

(h). — Teatr-Kino „Rozmait 
Ostrobramska 5. Dziś, czwar 
nia Teatr-Kino „Rozmaitoś: 

        

Opad 8,7 r 6 t i aus 
Wiatr — wschodni — Zebranie Referatu Wychowania Oby > kz e głównych Ч 
Tend bar. — spadek, nast. wzrosi. watelskiego ZPOK. Dnia 21 b. m. (czw a Gkiże iż ia FABRE 1 “…'“‘іг pt 
Uwagi — przelotne. deszcze. o godz. 6 wieczorem w lokalu Zwiazi „Zosia Dalenas 25 wykonaniu prima m 

giellońska Nr. 8-5 m. 
Wychowania 

przy Zrzeszeniu Grodzko-Powiatowe 
atelskiej. Kobiet 

— Pogoda 21 września według P. 1. M. 
Przeważnie pochmurno z opadami. Chłoduo 
Umiarkowane wiatry zmienne, 

nie Referatu   

  

y Obyv 
a porządku d 

  

DYŻURY APTEK. 

   

    
    

     

Dziś w nocy dyżurują następujące apl>-  WYCh. 
ki: — Bacznošė 

Dnia 22 w 

Sło kalu 

  

   nie eń       rgowej, Szantyra 
   

  

   
   

gólnych sekcyj: Świetlicowej 

członkowie Chóru Drukarzy 
„. o godz. 7 wiecz, w 10 

awodowego Drukarzy w W 
15 odbędzie się Walne Zel 

  

Obyw. ny Hanki Wań 

    

— Sekretarjat Szkoły Dramatycznej przy 
atrze Miejskim wa Pohulance zawiadamia, 

у па kurs 1 oraz 2 ju się rozpoczęły. 
Wykłady rozpoczn: dziernika r. b. 

Informacji udziela Sekretarjat Teatru 
Miejskiego na Pohulance od 11 do. 1. Tel. 

     

  

kół dzieli 

    

     

  

   

      

k g LD R zzo — Teatr Muz 
wu, Zasławskiego — Nowogródzka, Zającz. ie członków Chóru Drukarzy, | Opery Warszawskie 

- Witoldowa. Zarząd chóru zaprasza wszystkich człon- qe pierw: 

Mańkowicza —- Piłsudskiego róg Ków o przybycie na powyższe zebranie. opery wa 

  

Nowogródzkiej, Jundziłła — —- 
róg go Maja. b, Szyrwidta — Niecka, 

— Podziękowanie, Odchodząc ze sianowi- 
Państwowej Szkoły Techniez- 

Piłsudskiego w Wil- 
SPRAWY SZKOLNE 

— Szlakiem Batorowym. Jak już 

ska Dyrekto 
nej im. Ma 

  

   

mnazjum im. Stefana Batorego z War 
szawy, którego uczniowie w liczbie 
240 wraz z nauczycielami, z dyr. Am- 
brożewiczem na czele spędzą w Wil- 
nie dwa dni t. j. najb zy piątek i 
sobotę. 

W programie uroczystości przewi 
dziana jest m. in. Msza Św. w Ostrej 
Bramie w sobotę o godz. 10, pochód 

współpracownikom 

  

   
   

  

  

   
   

ów 

aciół Szkoły 
  

nym orga om, 

  

    

  

    

  

nazjum Zygmunta Augusta przez Gó- 
rę Bouffałową, ul. 3-g0 Maja, Mickie- 
wicza, Zamkową, Ś-to Jańską do ста 
chu Uniwersytetu i widowisko histo- 
ryczne w sali Śniadeckich g godz. 18. 

W pochodzie będą brali udział u- 

czniowie gimnazjum im. Stefana Ba- 
torego w Warszawie w strojach z 

XVI wieku. Na widowisko złożą sie 
fragmenty z Samuela Zborows| 
i z Batorego pod Pskowem, również 
w wykonaniu wspomnianych uez- 
niów. . 

Przez cały s pobytu gości w 

Wilnie towarzyszyć im będą ueznio- 

twórczej. 
Odchod 

towały się 
szłości « 

  
    ąagnęła 

    — Zgłasza 

    

memi z 

na 80 SZ 
   
   

  

i 2 

      

zakończą się wieczorem towarzyskim 

ACT 
nie z powodu przeniesienia na emeryturę — 

podawaliśmy przybywa do Wilna gi: tą drogą przesyłam wyrazy wdzięczności tym    
    

      

     

ywały mi pomoc p: 

ania jej i 
Stowar 
Wilnie, 

Technicznej 
Związkowi Os 

które młodzi 
rami szkoły opieką otaczały, 

Ideą przewodnią dokonywanej pracy bv- 
młodych fachowe: 

kulturze ducha, 
zdolnych do pracy 

Polskich w 

1ерб\ 

wałej woli, 

jaknajwy 
pod ala moralnego wychowania mło- 

dzieży, jak też jej fachowego wykształcenia. 
2 Inż, M, Świdziński. 

ie się po odbiór skradzionych 
rzeczy. W wyniku przeprowadzonej przez pv- 
licję w noc ubiegłą obławy odebrano złodz 

ego jom szereg RE SAARE rze 

Žo B mogą odebrać swoje cze pod 
w wydziale śledczym przy ulicy Ś-to 

— Котц!в\ budowy pomnika $. p. Ant 

  

śmiertelne dzieło 5. Moniuszki „Halka*. Oh 
sadę tworzą: Halka (H. Lipowska), Zofja (Z. 
Węgrzynówna), Jontek (A. Gołębiowski), Ja- 
musz (J. Brodnicki), Stolnik W. Junelli- Trem 
bicki). Chór opery * vi 
letowy również op: 
poloneza i tańc 
kierownictwem W; 
strza opery warszaw 

RÓŻNE. 
  

  

    
   
    

wykona 
Iskie, Orkiestra pod 

Elszyka, kapelmi- 
j. Jutro w piątek — 

opera Bizeta „Poławiacze pereł*. Ceny micejse 
od 1 zł. Początek o godz. 8 wieczór, Zaintere 

yszeniu Tech sowanie w ami olbrzymie, Bilety honoto 
Towarzystwu W eważne z wyjątkiem prasowych 

(Opieka ro- — ! urzędowych. 
dników i in- -- Poranek dla dzieci i 

j poza mu „Lutni“, 

        

    stytucjom, które 
rozbudowie szko- 

      

   
   

     
    

  

   

  

   

      

młodzieży w 
W miedzielę nadchodzącą o godz 

4 barwne widowisko w G-ciu 
piewami, muzyką i tańcami „ć 

*.W. Słanisławskiej, Ceny 
specjalnie zniżone, Wyc i szkolne 
tają ze specjalnych ulg biletowych. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia*, Występy ze 
społa Opery Warszawskiej. Czw rtek 2 

i „Halka“ < piątek 22 w a „Po- 
ze pereł”, sobota 23 wrz: 

, niedziela 24 września 
niedziałek 25 wrzeš 

wtorek 26 w В 

nia Kapelmistrze: 
Bierdiajew, lacław Elszyk. 

Początek o godz. 8 w. 
е 2 

"Tania podobizna. 
Chciałem kupić lustro. Wsz 

drogo. Idę ze smutkiem ulicą Wielką, 
r. 35 widzę szyld: „Laustra** 

l-sze piętro. Wchodzę. Pytam ile? No, 
i wreszcie tanio. Płacę, wychodzę 

      

     

  

achetnen:    

    

      

      

    

     

nia 
    

  

Walerjan 
  

   
    . Między 

      

  

   

  

tycznych z Wi!   
  

  

      

  

   

WM-I EE NS 
  

BT Nr. 255 (2894) 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
B Ó J K A. 

j wieczorem przy zbiegu ulie Ja 
iekiewieza wynikła bójka, po 

m Zabłockim — mechanikiem 

  

  

nała młodego Kali 
dze rosyįskie 
weluc 

Komunikat Centrali Związku 

Kupców w Wilnie. 

Komitet Propagandowy przy Ce 3 
Kupców w M Wilenskiem St 

   

  

   

  

    

  

2, zeslanego przez wla 
iałalność re 

£ zamieniiw 
s zawiern- 

chy wejernej Małże: stwo wędrowało z jed 
kąta Rosji do drugiego, aż wreszcie po 

Wez 
giellonskiej 
miedzy Bo 
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` iu Handlu i Pr zsłu zwołuje ni- Ł CDA ECA u pokoju z Pols Pućko wraz z 
wiejszem na niedzielę dn! września r. b kinowym a niejakim Janem Nowickim i Ol- + przybył do Wilna, Niedawno Putka 
a godzenie 6 wieczór do lokalu Zs ku Kup- gierdem Kiernowskim, zmarł, żona zaś pozostała bez stałych zarób 

   Jak twierdzi Zabłocki obaj wyżej wspom   ków. Na propezy jednegć ze znajomych 
założyła wraz z nim piwiarnię przy ulicy Za 

walnej 51. 

  

ców (ul, W, Pohulanka 5) Walne Zgromadze 
2 3 > © 

nie kupców i przemysłowców 
Pożyczce Aaa" 

    

    Óstatni wspólnik chcąc pozbyć się Puć 
zał ją prześledować i bić. Wezoraj 

em wynikła między nimi sprzeczka, 
w czasie której Japcnja została dotkliwie po 
biat. Kres awanturze położyła polieja, która 
wcejowniczego restauratora załrzymała. 

      RANNA JAPO 
RATUNKOWEM, 

Wczoraj wieczorem pogotowie ratunkowe 
po raz pierwszy za czas swego trzydziesta 
letniege usinienia udzieliło pomocy lekar- 
skiej Japenee, którą zmienne kołeje losu 
sprowadziły aż do dalekiego Wiłna. 

De pogotowia dostarczył Japonkę 2 sze 
regiem obrażeń na twarzy i nogach poste- 
runkowy policji Po udzieleniu rannej pierw 
szej pomocy, sanitarjusze dowiedzieli się od 
niej następującej historji: 

   
   

  

ti p. które wycho dzi nazewnątrz starają się 
wykóGrzystać różni oszuści, którzy momen 

talnie przystępują do dzieła trzymając 
widocznie maksymy „kuć żelazo póki gor: 
ce“. W myśl tej maksymy Władysław Kowal 
czuk i Adam Juruniee przybyli na teren po 
wiatu wołyńskiego, gdzie usiłowali sprzedać 
kilka pożyczek państwowych dla kupców, rl 
mików i ziemian. 

Pućkowa przewieziena została do miesz 
kania (e). 

  

ZGUBIŁ CZY OKRADLI? ® 

P. A. Brejwe (Żeligowskiegoi) zameldo- 
wał połieji iż w ezasie pobytu na placu Lu 
kiskim zgubił czy też skradziono mu porttel, 

Nazywa się Marja Pućko. Przed wielsma zawierający 50 dołarów, 50 zł, weksle i do 
laty w ezasie pobytu we Władywostoku, poz  kumenta. (e). 

E Rewelacja sowieckie 

ss Turbina 50.000 + Wstriecznyj > — 
Genjalna gra potentatów ros. sceny i ekranu. : 

Leningradzie 
AAS które stanowi epokę. Film od początku do końca 

  

   

Oszuści mimo swego sprytu zostali zde 
maskaowani i- aresztowani. 

HELIOS 

  

  

   
  

  
  

  
  

śpiewany | mówiony po rosyjsku. — NAD PROGRAM: Najnowsze atrakcje. — Seanse: 4, 6, 8, i 10.20 

DZIŚ = 8 

ostatni dzień = Szczytowe dzieło Bohaterstwo 

: POCAŁUNEK & Ekinematografji, ieczóżwć 

PRZĘD е monumentalny francuskiego 

L U ST R E M = film ! wiarusal 

Imponujące sceny zbiorowel Rozmach! Ciekawe efekty i światło — cienie! 
              

  

Bilety honorowe i bezpłatne — nieważne: 

= „o.. Miriam Hopkins 
DZIŚ! Najnowszy film ze 
„Złotej Serji“ Paramountu 4 U BNY CZAR 

produkcji 1933/34 roku p. t. bohaterką filmu „Dr. Jekyll i Mr. Heyde* 
oraz demoniczny JACKIE LA RUE w rolach głównych. Poemat podwójnej duszy pięknej kobiety i zgubny 
czar jej zmysłów. — NAD PROGRAM: Najaktualniejsze dodatki Foxa, Pata I inne. Początek o g. 4-ej 

HALLO! HALLO! Dla wielbicieli uroczej Liljanki NIESPODZIANKA! 

CASINO 

„u, Lilian Harvey Jej Królewska Mość C ASI NO w najnowszej swej kreacji p. t. 

Już za kilka dni na naszym ekranie, Po sukcesach w Paryżu, Londynie i New-Yorku zawita Liljanka do Wilna 

Przetarg. 
Więzienie w Święcianach ogłasza nieograniczoty 

przetarg na dostawę następujących artykułów żyw- 

nościowych: 
1) Żyta wzgł. mąki żytniej razówki 24.000 kg. 

  
pz 
  

ZAKŁADY GRAFICZNE 

ZNICZ 
  

2) Ziemniaków jadalnych 85.000 „ 
3) Złoniny sołonej, białej, grubej 3000 „ 
4) Fasoli 2.000 , WILNO, UL. BISKUPIA 4. Tel. 3-40 
5) Grochu białego 2.000 , 
6) Kaszy jęczmienuej 2.000 „ wzeęl. 

jęczmienia 2.600 „ ykonują wszełkiego rodzaju 
7) Pęczaku : + „ wzgl. roboty w zakresie drukarstwa 

jęczmienia ” ti t Hi 8) Mareiiai 4000 ntroligatorstwa 

9) Buraków ćwikłowych 7.000 PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

   

  

nity Bernatewiezówny przypomina tym, któ 

     

    

   

   

E nižSpa ng RECZ tniejszą mło- szy jeszcze nie madesłali składek na len 

2 „P * ms cel, aby uczynili to jak najpręd gdyź 

ze Šu Aa Es brak odpo dmiego fundiiszu opóźni Uczcze 

11 Z KOLEI nie pamięci tej, która tak bardzo przyczy- 

* __ Roboty na linji kolejowej. Na terenie 
wiłeńskiej dyrekcji kol. w ciągu lata rb. 
naprawiono na przestrzeni 117 klm. liūji, 
zmieniono na przeszło 200 klm. podkłady 
iejowe, naprawiono i zbudowano kilkanaš< 
mostków i szereg ypów. 

Ponadto dokończono budowę trzech ds 
mów kolejowych i kilku koszarek kol. 

    

   

miła się pracą swoją do podniesienia kultu- 

ry gospodarczej na Kresach. 
Ofiary przyjmuje skarbnik Komitetu p. 

Zygmunt Nagrodzki, Wilno, Zawalna 11-, 
— Schrenisko nad Naroczem. Zarząd To 

warzystwa Miłośników Jeziora Naro: wia 
damia, że sezon r. 19338 w Schronisku 0 
sta] zamknięty w dniut0 września r. b. z 

poodu niepogody i zimna. 

  

    

  

7, "r — Wileński Komitet Wojewódzki Kato- WOJSKOWA. : 
3 wania Bazyliki „Wiłeńskie podaje do pubii- 

— Uwadze członków Koła 1 p. p. Leg. ej „dż zbiórka ofiar na Bu- 
Ni 
    iejszem podaje się do wiadomości w 

  

  

kańskiej Nr. 8 (Zw. Leg). 
Rówuocześnie Komenda Koła 

31 października 

  

GOSPODARCZA ui, 

— Eksport artykułów rzeźniczych 
Dążenia Izby Rzemieślniczej w Wil- 
nie do zorganizowania eksportu ar 
Aykułów -rzeźniczych 
konkretne wyniki. 

Do jednej z fabryk dykty w War 
szawie rzeźnicy 

sł 

kich członków Koła 1 p p. Leg. że lokal urzę- 
dowania obecnie mieści się przy ul. Domini- 

Wzywa 
wszystkich członków dó zarejestrowania się 
i załatwienia wszystkich formalności do dnia 

33 r, Dnie urzędowania — 19 b. m. 
każdy wtorek i piątek od godziny 17 do 13%. я 

dały pierwsze 

wileńscy wysłali w 

     
zylikę związana z dniem 2 kwieinia 1933 r 
dała w ogólnej sumie 17,122,99 złŁ: w tem -- 
m. Wilno 7.979,22 zł. zaś powiaty woj, W 
leńskiego or: łów 9,143, 
złotych. Wszystkim ofiarodawcom tą drugą 
składa komitet serdeczne „Bóg zapłać *. 

— Poświęcenie nowej placówki. W 4niu 
yło się poświęcenie lokalu no- 

wopowstałej pla Polski Sklep Gotc 
wych Ubrań i Futer — S, Michalski“ przy 

Uniwersyteckiej 2. 
Poświęcenia dokonał Ks. Dr. K. Kuchar: 

ski T, J. 
— Regulowanie kosztów leczenia chorych. 

© W uzgodnieniu międzyministerjałnem Jest 
obecnie projekt Ministerstwa Spraw Wew- 
nętrznych w sprawie sposobu regulowania 
kosztów leczenia chorych w szpitalach gmin 
nych i kosztów opieki społecznej mieszkań 
ców obcych gmin. Sprawa należności szpital 

  

      

    

      

  

        

z lustrem zadowolony. Wielka i 

Znowu spadek dolara. 
WARSZAWA, (PAT), — Po wezorajszem 

chwilowen: uspokcjeniu na rynku wałuło 
wym zaznaczyła się w dniu 20 bm. znowu 

sza hardzo silna zniżka dolara. Na giei 
zawskiej dewizy Stanów Zjednoczo 

uych straciła od wczoraj 27 groszy na dola 
rze. Czek na Newy York notowany był tylko 
5 zł. 63 gr., a przekaz telegraficzny — 5 zł. 
64 gr. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA. (PAT). — DEWIZY: Lon- 

2 27,67 — 27,47. Nowv 
WAŻ (Nowy York 

kabel 5,64 — 5, 68 —5 
35,10 — 34,92. Szwaj jekeja 173 30 
172,87. Berlin w obrotach p 

ARCJE: Bank Polski 80, 
DOLAR w obr, pryw. 5.69 — 
RUBEL złoty: 4,77. 

  

   

  

      
  

     
   

  

    

GIEŁDA ZBOŻOWO — TOWAROWA 
I ŁNIARSKA W WILNIE 

«u dnia 20 września 1988 r. 

100 kg. parytet Wilno. 

Ceny tranzakcyjne: Żyto I standart 16, Il 
standart 15 — 10,25. M jpszenna 4/0 A 
luks. 36,87 i pół — 50. Mąka żytnia d» 
55 proc — 25,75 — 26,50, żytnia do 65 proc. 
21 — 22,50, razowa szatrowana 18,50. Kasza 
perłowa (pęcak) Nr. 225,50. 

Ceny orjentacyjne: Pszenica zbierana 

      

    

  

  

ostatnich dniach transport krwi byd- mych, które wynoszą około 80 mil, zł. z cz? 
go na Wilno przypada około 2 mil. złotych 15 
jest palącą. Podług koncepcy j, wysuniętych 

elne organizaje 
należności z dawnych 

ięcej w ilości 100 beczek. Należy za- 
znaczyć, że dotychczas rzeźnicy wi- 
leńscy nie brali pod uwagę krwi byd- 

przez n 

  

£. KOBYLIŃSKA. 52 

ZŁOTE SCHODY. 
— Umiem, umiem, na szezęście.. Potrafię też 

czuwać, żeby latorośle możnych rodów naszych nie 

robiły zbyt wielkich głupstw. 

Sucha dama dworu wstała, wyjęła lorgnon 

_ i„jobejrzawszy sytuację, skinęła na wyprostowanego 

w kącie ordynansa. Ten zbliżył się, trzymając ostroż- 

nie wspaniałe damskie futro. 

— Habillez-vous donc, Marie — wystukała do- 

stojna osoba kościanym głosem, zwracając się do Ma- 

rusi, zajętej rozmową ze wszystkimi odrazu. 

Tiens... papa... 

Pokochałam ją... Regardez ses mains... 

I ona taka słodka... 

rudego generała... 

proszę uwolnić moją Ludę... 

Prawda, jakie 

Książę zwrócił się do 

  

TASOWe..; 

— Cóż, kochany przyjacielu, da się to zrobić? 

— Właściwie... niebardzo... ona jest w dyspo 

zycji żandarmerji wileńskiej. Ale.. 

mie na siebie odpowiedzialność... 

„— Ależ... broń Boże! — wystąpiła Ludka. —- 

Dziękuję bardzo... tyłko, żebyś 

mnie źłe nie zrozumiała... 

. jeżeli książę weź- 

Maruśka, złota moja:.. 

  

— "Ach, polski skowronku, 
głupstwa nie palnęła... Kochamy się przecież... 

<oś zrobić dla ciebie: 

a ty uważaj, żebyś 

Chcę 

  

ajmilsza:.. — rzuciła się jej jedyna moja... 
` ° ъ 

| KASERZZSTAE, GZSREEOCZOO BEA BT OIOODOROEROREO RA REEDA ADOGREWEWEGORMA © 
: Wydawnictwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. 

stąpiłoby skreślenie 

  

  

22,6 — 22.50. Jęczmień na kaszę zbie: 
„50. Mąka pszenna 4/0 A lux 

i pół — 40. Mąka żytnia sitkowa 20, r 
18. Otrzęby żytnie 8,50, pszenne 

jęczmienne 8. "Kasza gryczana 1/1 palona 43. 

   
   

    
  

  

amonządow e “Ra 

Ludka na sžyję. — I tak nigdy 0 tobie nie zapomnę. 

Kto wie, co nas jeszcze czeka w przyszłości — rzuciła 
Tylko chciałabym swoją 

chcę od niej 

w jakiemś matchnieniu... 

polską dolę wycierpieć do, końca. Nie 

uciekać. 

— Со za głupstwa! — oburzył się książę, — 

No, dziewczynko, szczerze mówić, jak ojcu! Czy masz 

coś ciężkiego politycznie na sumieniu, czy to sobie 

takie uczniowskie kwiatki? 

— Nie wiem, сху to są „kwiatki** roześmiała się 

nagle Łuda, stając się,uroczą na chwilę — ale do- 

prawdy, jeszcze nic nie zdążyłam zrobić takiego, 

żeby zasłużyć na specjalne w oczach policji wyróż- 

nienie. 
* * * у 

— „Jeszcze nie“ — oburzyl się generał. W tem 

kryje się miła obietnica! Czy książę nie przypuszcza, 

że więzienie może być czynnikiem zapobiegawczym 

w tym wypadku? 

    

— Więc naprawdę chcesz tutaj zostać? Luda! 

opamiętaj się zyknęła Marusia.            

— Droga moja! przebacz! nie chcę nie zawdzię- 

czać proteksji. Idź sobie w świat, bo ty masz ojczyz: 

nę, ja pójdę do więzienia, bo ja nie mam ojczyzny. 

Nie kuś mnie: przestałabym cię kochoć! 

Dama dworu oddawna dawała oznaki gwałtow- 

nego zniecierpłiwienia. Teraz wstała, pokazując księ- 

ciu na zegarek. 

Ten zwrócił się szeptem do generała. Usunęli się 

na bok Marusia rzuciła się do. Łudy. 

  

są do przejrzenia 

  
  

  10) Brukwi 5.000     

12) Kapusty świeżej 10.000 
13) Mąki pszennej Il go gatunku 2.500 

pszenicy 3.000 

Loco składy Więzienia w Święcianach przy ul. 
Dworcowej Nr. I, 

11) Cebuli 600 | 

  

Oferty podpisane nadsyłać należy, w 
wanych i nieprzejrzystych kopertach na ręce 
nika Więzienia w Święcianach ul, Dworcowa 
napisem „Ofertą do przetargu na dostawę artykułów 
żywnościowych. 'W ofercie należy powołać się na 

ogłoszenie przetargu, Do oferty należy dołączyć prób: 
ki oferowanych artykułów Termin składania ofert 
upływa dnia 16 października 1983 r. o godzinie 19 

     
  

  

  

  

«| SPRZEDAJE SIĘ TANIO 
pawilon Iniarski 

po III Targach Północnych w Wilnie. 

O warunkach można dowiedzieć się: Spół- 
dzielnia „Rob. Bud." — ul Zawalna 30—5, 
tel. 17-83, w godz. od 10 do 14 opr. świąt. 

sur ZEBRAŃ 

Maszynistka 
poszukuje posady 
jak również może być an- 
gażowana do biura na ter- 
minową pracę, również: 
wykonuję różne prace w 
domu po b. niskich cenach 
Łaskawe oferty do Adm. 
„Kurjera Wileńsk." pod 

„Maszynistka* 

na rozbiórkę 

  

  

przed południem i tegoż dnia mastąpi otwarcie ofest. 
Do oferty winien być dołączony kwit na złożone 

w Zarządzie Więzienia w Święcianach wadjum w g0 
tówce lub papierach wartościowych, objętych okól- 
nikiem Ministerstwa Skarbu z dnia 10 września 1927 
roku. D, O. P. 528/III w wysokości 5 proc. oferowa: 
nej sumy. 

Wadjum w razie przyj 
mane na poczet kaucji umownej. Wadja złożone 
przy ofertach niezaakceptowa h zostaną zwrócone. 

W! ofercie należy nadmienić, że oferent poddaje 
się zasadniczym warumkom przetargu, oraz zapo- 
dać ilość oferowanych artykułów  żywnościow 
i cenę w walucie polskiej. Oferty niezłożone w wła 
ciwym: terminie i niepoparte wymaganem wadjium 
nie będą rozpatrywane. е 

Zarząd Więzienia w Ś 
bie wolny wybór ofert ewetualnie nie przyj 
nej z nich 

BI 

   

     

   

   

  

ia oferty będzie zatrzy- 

  

   

  

   
  

  

    

   
   

   
informacyj udziela kancelarja Zarz, 

a w Świ ach codziennie, iprė 
"hi, od godziny 8 do godziny 15 i tamże 

szczegółowe warunki przetargu 

    
du 

świąteczn: 
    

dostawy. 

Naczelnik Więzienia 
(—) Z. ZAPOLSKI.   

— Nie! 

— Jesteś głupia! 

—. Jestem. 

= No to uściskaj mnie przynajmniej, 

Może się zobaczymy. 

I nie płacz po kątach, : koha- 

terką. To nie w stylu. . Pośpieszne pożegnania... 

Futra... Ordery... 

Marusia Zasławska znalazłą się obok ojca w samo- 

chodzie... ! 

  

jeżeli masz z 

Dźwięk ostróg... Zapach perfum... 

Na dworzec! — rozkazał książę szoferowi. 

  

— Papo! Dlaczego nie do domu? 

— (icho bądź! Dość mam twoich głupstw. 

Jedziemy do Londynu. 

— Bez garderoby? Nagle? 

Za dwadzieścia minut 

pociąg odchodzi. Pojedziemy razem. 

— Kufry są na dworeu.   

— Ach, papo, kochany papo! A z Ludą co? 

— (Cóż? Generał mówi; że należy się jej nauczka. 

Niech spróbuje czego chciała spróbować... й 

—' Papo! Zwób coś 

dla niej. 

Papo! Przecież jesteś dobry. 

— Zrobię!... — mruknął książę, 

niesforną jedynaczkę. — Wypuszczą ją 

w Wilnie, Na Petersburg i' ciabie mi wystarczy... 

Dość 

ogarniając ra- 

miieniem 

  

statygowałem się z tym zagranicznym pasz- 

portem. 

W tym samym czasie generał rzekł do Ludy. 

która stała jeszcze obok wystraszonej dozorczyni: 

  

Dr.Zeldowiczowa 
Chor. kobiece, wenerycz- 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 

Mickiewicza 24, tel. 277 
  

Akuszerka 

Marja LakneroWa 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m.5. 

W. Z. P. Nr. 69. 

"a. | B. nauczyciel gimn. 
udziela lekcje i korepetycje 
w zakresie 8 klas gimnaz: 

dni | jum ze wszystkich przed 

  

miotów.Specjalność mate 
matyka, fizyką, jęz. pol 

i ski. Łaskawe zgłoszenia da 
administracji „Kur. Wil” 
pod b. nauczyciel. 

głupiątko!* 

  

Młoda 
panienka poszukuje pra- 
cy ekspedjentki, lub kel-- 
nerki. Dowiedzieć się w 
Redakcji „Kurjera Wileń-- 

skiego". 

BAR pod Wilkiem 
Mickiew:cza 33. 

Wydaje: śniadania, obia- 
dy, kolacje. Zdrowe sma- 
czne i obfite. Ceny nis- 
kie. Abonament obiado- 
wy 25 zł. — GABINETY 

English 
GROUPS AND SINGLE 

N. Gawrońska 
University Cołlege London 

Zawalna 22 m 8 
2—4i od 6—8 tel. 838. 

Młody w bardzo 
ciężkich wa- 

runkach poszukuje jakiej- 
kolwiek pracy. Posiada 
belgijski dyplom szof.- 
mech., może udzielić ko- 
repetycji. Adres: Admin, 

S kus Wil4 pod „młodzie 

  

BYLY OCHOTNIK-—sier- 
żant dywizji Generała 
Żeligowskiego, zreduko- 
wany pracownik samo- 
rządowy ze średniem wy- 
kształceniem, bedący bez 
żadnych środków do eg- 
zystencji poszukuje jakiej- 
kolwiek pracy. Posiade 
dobre świadectwa. Ł 
kawe zgłoszenia kierować 
do Redalcji „Kuriera Wi- 
leńskiego pod „Biedny“ 

POKÓJ 
lub DWA—suche, ciepłe 

Jagiellońska 9— 13 

  

     

        

    
Proszę sobie nie wyobrażać, że, żandarmerc ję 

rosyjską ktokolwiek za nos wodzić może. Gdybyśmy 

was uwolnili dla czyjegoś kaprysu, to.po kilku dniach 

znowu bylibyście w klatce... A pańskfe fantazje łatwo. 

przechodzą... N 

nie mieć złudzeń żadnych... 

  

żą się, pragną nowinekt.. Więc proszę 

— Nie mam, niech pan będzie spokojny. 

— A dumy za dużo w więżiemiu mieć też nie 

Nie miejsce jej tutaj... To jeszcze pierwsze 
„B 

  

otem trzeba będzie głowę zwiesić i w skru- 
AI 

   chę ude Kajać się należy, 'pókli cza A to źle 

  

będzie! 

ROZDZIAL XXVIII. 

Ludka siedziala w nowej celi, zmeczona i zupeł- 

nie wyczerpana moralnie, Samo to prz ie ulicami 

Petersburga óbok różnej hołoty — ileż kosztowało. 

Odesłano ją do więzienia e które z kolei 

a progu nowego wię- 

zienia brutalne oględziny lekarskie spadły na nią, 
jak ciężki policzek, po którym tak trudno podnieść 
hardą głowę do góry. Popychano ją pięścią z kąta 

do kąta, besztano wyszukanemi słowami, a dziew- 

czyna milezała, patrząc w przestrzeń suchemi oczyma. 

Wydało się jej nawet, że już nigdy płakać nie będzie 
mogła. Siedziała teraz całemi godzinami na twardym 

stołku apaty: że pobyt 

w cyrkule był rajem w porównaniu z tem więzieniem. 

  

   

  

| OWego, 

miało ją przesłać „do Wilna. 

    

ai zniechęcona, myśląc, 

(D. e. n.) 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 
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