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GDAŃSKA HITLERJADA 
DYSKUSJA ZE SCEPTYKIEM. 

Słyszymy w Polsce często arcy- 
naiwne zdanie: 

— 'А więc dobrze!  Zagłodzić 
Gdańsk. Nie potrafimy nigdy z nim 
współżyć, nigdy współpracować. 

Widzę już tego pana sceptyka jak 
obszernie i gorąco dowodzi, że wła- 
ściwie dlaczego akurat Gdańsk? Że 
Gdynia nam całkowicie wystarczy; 

że ostatecznie za obietnicę posżano- 
wania traktatów możnaby Wolne 
Miasto oddać Niemcom, zastrzega 
sobie tylko wolny przewóz Wisłą; 
wreszcie jest tam o co ostatecznie 
robić tyle gwałtu — mały skrawek 

wobec ogromu interesów Rzeczypo- 
spolitej. I tak dalej, płynnie a elok- 
wentnie, z przekonywującą intonacją 

    

      

  

z 

  

w głosie, z wyrazistem podkreśle- 
niem ręki. — Taki człowiek w Pol- 

że obci 
prze- 

sce jest żywym dowodem, 
„propaganda, zrobiła swoje 
konała nawet swych przeciwników. 
ej obcej propagandzie winniśmy 
wypowiedzieć jak najbardziej zdecy- 
dowaną wojnę. Nietylko w Polsce. 
Należy tłumaczyć gdar anom, któ 
rym sąd zaciemnia huzia zacietrze- 

wienie, naležy thumaczyč czynnikom 

międzynarodowym, które stale są 
fałszywie i tendencyjnie innformo 
wane, należy świat caly przekonać 
o tej prostej prawdzie: pod w zglę- 
dem gospodarczym Polska 
iGdańsk to jedno. To już ba- 
nał. Niestety, zbyt wiele społe- 
czeństw, zbył wielu mężów stanu w 
samem Wolnem Mieście tego nie 
chce zrozumieć. A może są nawet Po- 
lacy, uważający Gdańsk za mias 
Rzeszy? 

W zeszłym roku, w chwili wyjąt- 
kowego zaostrzenia się stosunków 
polsko-gdańskich, w chwili nawoły- 
wania w całym kraju do bojkotu 
Gdańska, ukazał się w jednem z pism 
polskich artykuł p. t. „Gdańsk nie 
leży zagranicą”. Fo zdanie winniśmy 

wypisać na transparentach, to zda- 
nie winno być podstawą kształtowa- 
nia naszych stosunków z Wolnem 
Miastem. Gdańsk dla nas nie 
jest zagranicą! Gdańsk, leży 
u ujścia Wisły, jest naszym naturar- 
nym do morza dostępem i jest nam 
bezwzględnie potrzebny. Wszelkie 
inne dowodzenie jest agitacją prze- 
ciwpolską, jest nonsensem gospodar- 
czym. Zresztą nie wiążąc Gdańska z 
Polską nietylko pchamy go w ramio 

"na Rzeszy, lecz pomagamy do rewi- 
zji traktatów, wogóle idziemy na rę- 
kę propagandzie niemieckiej, która 
po wybudowaniu Gdyni wszędzie i 
zawsze głosi, że Gdańsk jest Polsce 
zbyteezny. Kto oddaje Gdańsk Rze 
szy, oddaje jej i korytarz. 

    

  

       

  

    
  

        

Przeprowadzam 
sceptykiem generalną dyskusję. 
już się zapalił, Mówi: 

— To są rzeczy przykre. Rzeczy 
upokarzające. W roku zeszłym bito 
nas tam za mówienie (po polsku. 
W: politechnice gdańskiej odważono 
się wywiesić napis nakazujący mó- 
wić wyłącznie po niemiecku, napis 
zdarty przez naszych studentów. 

Szykanowano nas przy każdej oka- 
zji, przy każdej okazji poniżano na- 
szą narodową dumę. A teraz kiedy 
ci ludzie, którzy nam to wszystko 

wyczyniali, kiedy ci ludzie doszli do 
władzy, teraz my mamy wyciągnąć 
do nich rękę? Nigdy! 

— Powiedzmy, że oni pierwsi wy- 

ciągnęli do nas rękę. Pierwsi potępili 
spory. To nam daje moralną satys- 
fakcję. : 

— Polityka! Tak jest Niemcom 

wygodniej. Oni potrafią przycichnąć, 
potrafią udać baranków, kiedy im te- 

go potrzeba. Niech pan przypomni, 
co było przy otwarciu parlamentu w 
Rzeszy po wyborach 31 lipca 19382 r. 
Wiadomo panu, że narodowi socja- 

liści nie zaniedbywali nigdy ani jed- 
nego momentu, w którymby można 

było zrobić w parlamencie awanturę. 
W owym dniu 30 sierpnia sytuacja 
Hitlera związanego z junkrami nie 
była do pozazdroszczenia. Papea 
tylko czyhał na okazję rozwiązania 
parlamentu dła przedstawienia Hin- 
denburgowi konieczności rządów dy- 
ktatorskieh, oczywiście rządów jun- 

kierskich. Dałej lśniła wizja restau- 
racji korony i t. d. To też oczekiwano 
na jakikolwiek pretekst ze strony 
brunatnych, którzy zaleli salę Re- 

z elokweninym 
On 

  

    

„koledzy 

ichstagu. Junkrzy byli pewni, że bru- 
natni „sprzymierzeńcy” zrobią im e 
frajdę, zwłaszcza, że przewodniczyła 
z tytułu starszeństwa komunistka 
Klara Zetkin. I przewodnicząca i jej 

partyjni prowokował 
wprost hitlerowców. Klara Zetkin 
miała długie przemówienie o naj- 
wspanialszem państwie pod słońcem 
Z. S. S. R., o nauce Karola Marxa, 
o rewolucji klasowej, o faszystow- 
skiej organizacji narodowych soeja 
listów. Ale podwładni Adolfa Hitlera 
ani drgnęli — pozwolili na ostatnią 
Schadenfreude komunistom i nie 
zrobili jej jankrom: taki był rozka” 
wodza. Niemcy umieją przycich- 
nąć, gdy to jest dła nich konieczne. 

Więc w danym wypadku...? 
— W danym wypadku Gdańsk 

milczy na rozkaz Hitlera. Milczy do 
czasu, jest mu to potrzebne. Może 
to jest takie cofnięcie się, jakie robił 
Jarema Krzywonosowi pod Konstan- 
tynowem. Może to manewr dla zy- 
skania na czasie. Nie wiemy. 

— Więc cóż z tego — replikuję— 
cóż. z tego? Zważmy: jakie są nasze 
interesy w Gdańsku? Czy Polsce cho- 
dzi o to by Gdańsk z nią walczył, 
czy o to — by z nią współpracował? 
Załóżmy: hitlerowcy myślą sobie 
„Popaktujemy z Polską do czasu, aż 
oderwiemy od niej ziemie, które о- 
derwać chcemy*; może myślą coś 
innego w tym guście — zgódźmy się 

   

   

na to. Ale jak to może wpłynąć na. 
linję postępowania Polski? Czy 
Niemcy tak myślą, czy inaczej, Pol- 
ska winna umacniać się w Gdańsku 
Właśnie iść na współpracę. Właśnie 
wykorzystywać port gdański. Właś- 
nie rozbudowywać obecnie chwiłowe 
u gdańszczan przekonanie, że po- 
myślność ich — w związku z Polską! 
Dajmy na to interesy Gdańska po 
obecnem porozumieniu zaczną się 

poprawiać — co będzie myślał gdań- 

ski obywatel: „Aha! Kłóciłem się z 
Polakami — było źle, pogodziłem się 

jest lepiej. Heil Hitler, ale nie psuj 
nam naszych interesów. Deutsehland 
iiber alles, ale handel prowadzimy 
z Polską*. Tak będzie rozumował 

przeciętny gdańszczanin, jeżeli zwi 
zek z Polską da mu realne korzy: 

— Ałe — mówię dalej, gdy mój 
elokwentny sceptyk nie próbuje mi 
przerywać — Gdańsk chcąc uzyskac 
szereg od nas korzyści, musi uczci- 
wie spełnić swe zobowiązania wobec 
Polski. Nawet jeżeli pokrzyczy sobie 
trochę o rewizji traktatów, niech pa- 
mięta, że narazie traktaty nie są zre- 
widowane. Muszą ustać awantury i 
hece. Polak na terenie Gdańska musi 

się czuć jak u siebie w domu, musi 
mieć zapewnione swe prawa kultu- 
'ralne, gospodarcze, narodowe — do- 
tychczas wypisane tylko na papierze. 

Muszą ustać ciągłe skargi na terenie 
Ligi Narodów. Ciągłe napady na Pol- 
skę w prasie. Bez tego nie! 

— A widzi pan — probuje bronić 
się mój sceptyk. 

- Nie propagu ję ślepego rzucenia 
się w ramiona Gdańskowi na pierw- 
sze jego zawołanie. Jakoby. po pod- 
pisaniu 3 

  

  

   

    

    

      

pierwszej umowy z Gdań- 
skiem, w Zoppolłach zjawiło się wnet 

trochę Polaków. Otóżnie mamy 
poco jeździć do Zoppot. Ale 
mamy poco jeździć do Gdańska. Po- 
sława Polski jest dziś wyczekująca: 
czy Gdańsk spełni swe deklaracje 
Ale postawa Polski musi być czynna. 
Nie pozwolić się Gdańskowi oszukać, 
ale niewolno namodtrącić 

nasuwającej się możliwo- 
ści współżycia z naszym 
naturalnym portem. 

W. Toli. 

  

Manifestacja polsko - francuskiej przyjaźni. 
P. minister Beck w Paryżu. 

( prezydenta Francji. 

  

Min. Józef Beck. 

Na grobie nieznanego 
żołnierza. 

PARYŻ, (Pat). O godzinie 11.30 
przed południem minister spraw za- 
granicznych Beck w towarzystwie am 
basadora Chłapowskiego i wszystkich 
członków ambasady przybył do Łuku 
Triumfalnego, gdzie na grobie Ni 
nanego Żołnierza złożył wieniec bia- 
łych i amarantewych róż. 

W uroczystości wziął udział 0s0- 
biście minister Paul Boncour, zaś pre 

mjer Daladier był reprezentowany 
przez gen. Figranda. Honory wojsko- 
we oddała gwardja republikańska. 
Olbrzymi tłum asystował „ceremonji. 
w której poza czynnikami oficjalne- 
mi, wzięła liczny udział kolonja pol- 
ska. ь 

Šniadanie w Ambasadzie. 
PARYŻ, (Pat). O godzinie 13-ej w 

ambasadzie Rzeczypospolitej odbyło 
się śniadanie wydane przez ambasa- 
dora Chłapowskiego na cześć mini- 
stra Becka i jego Małżonki. W śnia- 
daniu tem wzięli udział prezes rady 
ministrów Daladier, minister spraw 
zagranicznych Paul Boncour, mini- 
ster Patenotre oraz inne wybitne о- 
sobistości. 

   

  

  

PARYŻ, (Pat). W czwartek o-godz. 
16-ej minister spraw zagranicznych 
Beck przyjęty był w pałacu Ranibou- 
illet przez prezydenta Lebrun. Oficer 
Gerdyńansewy prezydenta republiki 
przepiówadził polskiego min. spraw 
zagranicznych i panią Beckową do 
sałonu, w którym - oczekiwali - gości 
prezydent republiki i pani Lebrun. 

Pani Lebrum przyjęła potem w 

swym gabinecie panią Beckową, po- 
dówczas gdy prezydent republiki u- 
dzielał audjeneji ministrowi Beckowi 
Podczas spotkania i rozmowy, która 
nosiła charkktar serdeczny, p. prezy- 
dent Lebrun wręczył ministrowi Be- 
cekowi wielką wstęgę orderu Legii Ho 
norowej. Audjeneja p. ministra Becka 
u prezydenta Lebrun trwała półtora 
godziny. 

Rozmowa z premierem Daladier 
PARYŻ, (Pat), © godz. 18-ej min. 

Beek hył przyjęty na godzinnej kon- 
fereneji przez premiera francuskiego 
Daiadiera. 

O gadz. 20.30 wydany został na 
cześć polskiegć ministra spraw zagra 
nicznych bankiet na Quai d'Orsay. 
W bankiecie wzięło udział okSło 49 
osób. Ze strony trancuskiej obecni 
byli członkowie rządu z premjerem 

Dajadierem i ministrem Paul Boneo- 
urem na czele, ze strony polskiej 
prócz ministra Becka ambasador 
Chłapawski, min. Muehisztejn, wice: 
minister Doleżaj, szef gabinetu Dębi- 
eki, sekretarz Frydrych, sekretarz ge 
neralny delegacji polskiej па КопЁе- 
reneję rozbrojeniową, Komaryńsk: i 
zagtępca naczelnika wydziału praso- 
wego M. S. Z. Ruecker. 

Komunkat o konierencji z Paul Boncourem. 
wie wyrazili zadowolenie ze szezęśli- 
wego wpływu, jaki wywarło na całym 
wschśódzie europejskim, w szczególno 
ści na stopunki polsko-sowieckie za- 

PARYŻ, (Pat). Opublikowano na- 
stępujący oficjalny komunikat o róe- 
mowach ministra Becka z ministrem 
Paul Boncourem: 

W godzinach popołudniowych mi- 
_nister Beck odbył z ministrem Paul 
boncouram dłuższą rozmowe, w cza- 
sie której obaj ministyowie sp*aw za- 
granicznych emówili sytuację Ggólna, 
oraz szereg spraw, interesujących spe 
cjalnie Francję i Polskę. Rezmowy te 
pozwoliły stwierdzić całkowitą wspól 
ność poglądów i zgodność wysiłków, 
podejmowanych przez jedną i drugą 
stronę dla stabilizacji p%łlitycznej o- 
raz ekonomicznej odbudowy Europy. 
Obaj ministfowie byli zupełnie zgod- 
ni eo do kqnieczności istotnej i mOżli- 
wie najązybszej realizaejj bardziej ra- 
cjonałnej organizacji krajów naddu- 
najskieh, Z drugiej stromy ministro- 

    

   

   

warcie paktu o nidtgresji i związane- 
go z nim protokółu, jak również po- 
prawa stosunków między Polską a 
Gdańskiem na skużek ostatnio prze- 
prowadzonych rokowań. Z zadowole: 
niem stwierdzili ministrowie postępy 
realizowane w dziedzinie stosunków 
międzynarodowych w tej części Euro 
py. gdzie Polska ma bezpośrednie in- 
teresy. W kołńńeu serdecznej i przyja- 
tielskiej rozmowy obaj ministrowie 
wyrkyili pragnienie utrzymywania i 
ropwijania stałego i ścisłego kantak- 
tu między obu rządami przy każdej 
sposobności a w szezególności w cza- 
sie przyszłych zebrań międzynarod?- 
wych. й 

  

  

AUSTRJA MA NOWY RZĄD. 
WIEDEŃ, (Pat). Późną noeą ro- 

zeszła się w Wiedniu wiadomość o 
przesiłeniu gabinetowem. 

Wobce roždžwieku miedzy Zwiaz 
kiem Chłopskim i Heimwehrą kan- 
clerz Dolfuss udał się wieczorem da 
prezydenta republiki, przedstawiając 
mu plan ryorganizacji gabinetu. Pre- 
zydent wyraził Dołfussowi zaufanie i 
powierzył mu misję utworzenia nowe 
ge gabinetu w którego skład weszii- 
by nie przedsławiciele stronnictw, 
lecz wybitne osobistości. Zarząd głó- 
wny stronnietwa chrześcijańsk0-spo- 
łecznege wyraził Dolfussowi pełne za 
ufanie. Przez całą noe trwały konte- 
rencje w sprawie utworzenia gabine- 
tu pod przewodnictwem Doliussa, 

  

   

WIEDEŃ, (Pat). Według nieofi- 
ejalnej listy, Doliuss obejmie kanele- 
rzostwo, sprawy zagraniczne i rolni- 
ctwo, wieekanelerzostwo mjr. Fey, 0- 

piekę społeczną — dr. Schmitz, spra- 
wiedliwość i oświatę — dr. Schusch- 
nigg, handel — Stockinger, finanse 
— dr. Buresch. Sekretarzami stanu 
zamianowani być mają: spraw woj- 
skowych — gen, Schoenburg-Harten- 
stein, rolnietwa — dr. Gleisner, bez- 
pieczeństwa publicznego — radca Kar 
wiński, sprawiedliwości — dr. Glass, 
pracy — Neustetter-Stuermer. Oprócz 

Marszałek Piłsudski 
WARSZAWA, (Pat). Pan Marsza- 

łek Piłsudski powrócił w dniu 21 bm. 
rano z Zaleszczyk, w towarzystwie 

płk. dr. Woyczyńskiego, ppłk. Glabi- 
sza, ppłk. Byslerą, Na dworcu witali 
Marszałka przedstawiciele władz cy- 

wrócił do Warszawy. 
wilnych i wojskowych z drugim wi- 
ceministrem gen. Składkowskim, pod 
sekretarzem stanu Czapskim i sze- 
fem Sztabu Głównego gen. Gąsiorow- 
skim na czele. 

Min. Beck odiechał do Genewy. 
PARYŻ, (Pat). Minister Beck opu- 

Ścił w czwartek Paryż, udając się eks- 
presem о godzinie 21.50 do Genewy. 
P. ministyowi towarzyszą: szef gabi- 
netu Dębicki, zast. naczelnika wydzia 
łu prasowego MSZ Ruecker. sekretarz 

Friedrich. Odjeżdżająceg p. ministra 
i panią Beckową żegnali na dworcu 
Lyońskim członkowie ambasady Rze 
ezypospolitej z amhasadorem Chłapo- 
wskim na czele, konsul generalny Po- 
znański, przedstaw. prasy i. Polonji.   

  
Kanclerz Dolfues. 

tego zasiadać będą w gabinecie dwaj 
ministrowie kez teki. 8 

WIEDEŃ, (Pat). Około godziny 
10.30 nastąpiło ukonstytu?wanie się 

nowego rządu. Ofiejalna lista ezłan- 
ków nowego gźhinetu jest równe- 
brzmiąca z nieoficjalną listą, podaną 
dziś przed południem. Nowi mini- 
strowie złóżyli już ślubowanie na rę- 
ce prezydenta Miklasa. 

Nowy gabinet będzie się składał z 
kanelerza, 7 ministrów i 5 sekretarzy 
stanu. Ustąpili z gabinetu wicekan- 
clerz Winckler, minister obrony kra- 
jowej gen. Vaugoin, sekretarze stanu 
Schummy i Bachinser, należący <ło 
stronnictwa Związku Chłopskiego. 
Dotychczasowy minister obróny kra- 
jowej Vaugoin mianowiny został pre 
zesem austrjackich kolei państwo- 
wych. W skład gabinetu nie wejdą 
czynni szetówie stronnictw politycz- 
nych. Z tega też powodu — jak zaz- 
naczą komunikat oficjalny — ustąpi. 
li obaj przywódcy stfonnictw Vaugo - 
in i Winekler. Ci ministyowie, którzy 
dotychczas piastują mandaty parla- 
mentarne, złożą te mandaty w dniach 
najbliższych. 

Delegacja francuska na Zgromadzenie L. N. 
PARYŻ, (Pat). W skład delegacji 

franetskiej na nadchodzące Zgroma- 
dzenie Ligi Narodów wchodzą Dala- 

dier, Paul Boncour i sen. Henri Be- 
renger oraz trzej zastępcy. 

Rokowania handlowe francuske-sowieckie. 
PARYŻ, (Pat). Rozpoczęte wczo- 

raj rokowania handlowe francusko- 
sowieckie mają na celu doprowadze - 

nie do zawarcia traktatu handlowe 
go między obydwu państwami. Doty 
chczas stawały na pr kodzie bliż- 

  

   

  

szym stosunkom handłowym francu 
sko-sowieckim względy natury poli- 
tycznej. Jak zaznaczają dzienniki ro- 
kowania toczą się w atmosferze przy 
jaźni i niewątpliwie doprowadzą do 
pozytywnych wyników. 

Stany Zjednoczone uznają Sowiety de iure 
WASZYNGTON, (Pat). Sekretarz 

stanu Hull oświadczył dziennikarzom 
że prezydent Roosevelł badał sprawę 
uznania Rosji Sowieckiej przez Sta- 
ny Zjednoczone. Nie ustalono jedna- 
kże daty, kiedy będzie powzięta osta- 
teczna decyzja. 

  

LONDYN, (Pat). Prezydent Roo- 
sevelt mianował Morgentaua kierow- 

nikiem rokowań handlowych i kre- 
dytowych z Rosją sowiecką. Rokowa 
nia te będą posiadały również donio- 
słe znaczenie dla sprawy uznania So- 
wietów de jure przez Stany Zjedn   

  
Daladier, premjer Francji. 

! 

P. minister Beck stwierdza 
porozumienie w kwestjach 

- zasadniczych. 

PARYŻ, (Pat), Po akcie złożenia 
wieńca na Grobie Nieznanego Żołnie 
rza minister Beck odjechał do amba- 
sady Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie 
przyjął przedstawicieli prasy zagra- 
nicznej, którym p. minister powie- 
dział, co następuje: 

„Jestem niezwykle szczęśliwy, że dane mi 

było spotkać się w Paryżu z wybitnymi mę 
żami stanu i wymienić poglądy na interesu 

jące nas wspólne sprawy. Żyjemy w czasach 
szezególnie ważnych. Jeżeli chodzi o sierę 
zainteresa bezpośrednich Polski, muszę 
stwierdzić, że ku naszemu wielkiemu zada 
wcleniu estatni rok pozwolił nam zarejestro 
wać znaczny postęp zarówne z punktu wi- 
<iżenia samej sytuacji politycznej, jak i atmo 
sfery, w jakieh się ta sytuacja rozwijała. —- 
Jednak fakt ten nie oszezędza nam bynaj- 
mniej troski © bardziej rozległe problemy 
polityczne, których oddźwięk daje się odcza 
wać we wszystkich krajach. Te problemy wy 
pływają przedewszystkiem z faktu, że stałe 
wysiłki w cełu wytwerzenia współpracy mię 
dzynarodówej na podstawach * niezachwia- 
nych, nie cały iego, cżego mieliśmy prawo 
6czekiw W tych warunkach jest zupełne 
naturalne jak najwyższe zadowelenie z mega 
kon'aktu csebistego z mężami stenu we Fran 
cji, w Kraju, którego głęboka miłość ojczyz 
ny znajduje tak doskonały wyraz w @ае 
niu do wspólnej i łojalnej pracy narodów, — 
To uczucie, ożywiające Francję zbyt często 
się ujawnia, by trzeba było jeszcze raz klasė 
na to nacisk. Jeżeli te czynię, to dlatego, 7 
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pragnę podkreślić po osłatnich moich roz: 
mowach ważneść pzeyfistycznej postawy na 
rodu francuskiego, która w czasie miojega 
pohytu w Paryżu zrobiła na mnie jak naj 
lepsze wrażenie. Ten stan duszy stanowi je 
den z elementów zasadniczych pokoju, powie 
działbhym więcej, że stanowi więcej niż jego 
połowę. Drugim elementem niezbędnym dla 
dzieła pokoju, to stałe poszukiwanie sposa 
bów praktycznego zorganizowania pokoju. 
Chódzi e zadanie niezwykle skomplikowane, 
którego realizacja wymaga wiełkich  wysił- 
ków, wielkiej cierpliwości, gdyż to jest nau- 
ka, jaką nam dają wszystkie ubiegłe lata 
Stworzenie pokoju jest rzeczą bardzo trudną. 
Wypowiedziałem kilkakrotnie słowo „pokój”, 
które, jak się wydaje stało się w rozmowach 
ministerjalnych czemś, że się tak wyrażę. 
obowiazkowem i pretekularnem. Spotykam 
to słowo we wszystkiech językach. Podkreślie 
jednak trzeba, że właściwe Znaczenie tego 
wyrazu nie jest wszędzie jednakowe. Jeżeli 
dohkrze zrozumiałem francuskie jego znacze 
nie, te wyraz ten odpowiada poszanowaniu 
ugruntewanege prawa. drugich, solidarności 
narodu i duchowej współpracy międzynare 
dewej. Mogę wes zapewnić, że w mym ojczy 
stym języku „pokój* ma to samo znaczenie, 
a byč pacylistą 6znacza pa polsku przyjęcie 
zehowiązania, które jest właśnie przeciwień 
stwem magli. В i abstrakcyjnych dekłara 
cyj. Zważywszy na podobkieństwe naszych ję 
zyków, podebieństwe ływające z ducha 
i wewnętrznej dyspozycji narodu francuskie 
go i polskiego, bez żadnych trudności osiąg 
nąłem porozumienie z moimi franeuskiemi 
kolegami, eo de szeregu podstawowych kwe- 
styj. Porozumienie to było tem łatwiejsze do 
esiągnięcia. że przymierze naszych dwn kra 
łów nigdy nie bylo pezbawione elementów, 
których użyteczność daje się właśnie zauwa 
żyć niezhędnie w dziele rozwinięcia wzajem 
nego zaufania i zwiększenia się równowagi 
politycznej. Niech mi będzie wolno dołączyć 
do tych rozwa: ' palitycznych, które mi ra 
suwa moja pedróż, jeszeze wrażenia, które 
podziełają wraz ze mna moi współpracow- 
niey przybyli z Pclski, Jest te wrażenie serde 
ezności przyjęcie, jakie nam zgotowano, а 
które interprefujemy nietylko jako dowód 
gościnności francustżej, tecz jako nową ma 
nifestację łączącej nas przyjaźni, 

Przyjmując dziennikarzy polskich 
minister Beck powtórzył powyższą 
deklarację. podkreślając z naciskiem 
że iprzyjęcie we. Franeji tak wielce 
serdeczne śŚwiądczy wymownie 0 

znych stosunkach, łączących 
raje. Wiedzieć o tem powinna 

polska opinja publiczna. 

—e00— 

    

    

    

   

      

    

    
  

   

    

PARYŻ, (PAT). — Cała irasa paryska, tak 
prawiccwa, jak i lewieowa, zgodnie pod- 
kreśla wagę porozumienia polsko — franca 
skiego i w niezwykle ciepłych słowach wyra 
ża się 6 tem porozumieniu. 
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В ТЕ R k U 

porę na tematy aktualne). 

POMOC MATERJAŁNA DLA NIE- 
ZAMOŽNYCH AKADEMIKOW. 

Marzeniem każdego 
go akademika, 

niezamożne- 
przepychającego się 

z wielkim trudem przez życie do dyp- 
łomu, jest pomoc materjalna z zew- 
nątrz. W większości wypadków po- 
moc ta decyduje ostatecznie 0 ukoń- 
czeniu Uniwersytetu. 

Skąd i w jakiej posiaci przychodzi 
ta pomoc? . 

Przedewszysikiem trzeba: zazna- 
czyć, że, z chwilą zwiększenia opłat 
za naukę, materjalna pomoc dla nie- 
zamożnych akademików została zna- 
cznie zwiększona. 

Przedewszystkiem stypendja. 
one zwroine po 10 latach. Wynos; 
w okresie nauki tt. 10 miesięc 
przeciętnie po 100 zł. miesięcznie 

Są to stypendja pełne, a są jeszcze 
„połówki. W ubiegłym roku z pel- 

nych stypendjów korzystało 120 aka- 
demików, z „połówek* 60 — razem 
180. W bieżącym roku ogólna ilość 
stypendjów zostanie mieco zwięk- 
szóna. 

Q pomoc tego rodzaju jest b. tru- 
dno dła akademika, rozpoczynaj ce- 
go dopiero studja. Łatwi iej jest otrzy- 
mać stypendjum na roku II i Lil, 
oczywiście przy wykazaniu się świa- 
dectwem ubóstwa i dobremi postę- 

pami w nauce. 
Następnie idą odroczenia opłat do 

lat 10-ciu w wysokości połowy sunły 

lub całej. 
Na tego rodzaju ulgi może liczyć 

      

  

    

przy połowie sumy — 10 procent 

studjujących na pierwszym roku, 20 

proc. — ma Il-im, 30 proc. na IIl-im 

i 40 proc. na IV-ym. 
Odroczenie całej sumy może uzy- 

skać, w wypadku wykazania się świa 
dectwem ubóstwa, 5 procent studen- 
tów I-go roku studjów, 10 procs II-go 

it d. 
W ubiegłym roku suma odroczo- 

nych opłat zwiększyła się znacznie. 
W roku akademickim 1931/32 odro- 
схопо па krótkie terminy na sumę 
50 tys. zł, małomiast w ubiegłym 
na 10 lat na sumę 70 tys. złotych. 
W bieżącym roku akad, suma ta row 
nież ma się powiększyć znacznie. 

Stosuje się także na Uniwersytecie 
w wypadkach dość licznych całkowi- 
te zwolnienie z */, opłat. 

Niezamożnym akademikom udzie 
ła się także t. zw. ministerjalnych za- 
siłków na studja, których suma wy- 
nosi rocznie około 20 tysięcy złotych. 

Dawane są również doraźne zapo- 

mogi z funduszów  dyspozycy jnych 
ministerstwa i rektora. Np. w u- 
biegłym roku akad. udzielono doraź- 
nych zasiłków z funduszów rektora 
na sumę 15 tys. zł. 

Pozostaje jeszcze samopomoc ko- 

   

leżeńska, która dysponuje olbrzy- 
miemi sumami — na cele naukowe, 
sportowe, organizacyjne, lecznicze, 
uzdrowiskowe i t. p. 

Uniwersytet daje dla młodzież 
większość swych rocznych wpływów. 
Z 700 tysięcy zł. rocznie do 400—42: 
tysięcy złotych idzie w formie pomo- 
cy gotówkowej dla młodzieży aka- 

demickiej. 
Musimy przyznać, że pomoc ta 

jest duża. Czy jednakże: zaspakaja 
potrzeby ogółu niezamożnej młodzie- 
ży akademickiej i czy, co jest naj- 
ważniejsze, umożliwiłaby kontynuo= 
wanie studjów dla tych 20 procent 
maturzystów, którzy w szkole Śred- 
niej pobierali naukę bezpłatnie — 
gdyby ci maturzyści wstąpili na uni= 
wersytet, licząc na pomoc z. zew- 
nątrz? 

Niewątpliwie zaspakaja w prze- 
ważnej. części, lecz kontynuowanie: 
studjów umoliwiłaby w najlepszym 

   
   

  

  

     

II, 

wypadku 50 procentom  niezamoż- 

nych maturzystów. 
Siłą rzeczy, choć pomoc malerjal- 

na dla niezamożnej młodzieży aka- 
demickiej jest b. duża, , to jednak 

   
   

część niezamożnych maturzystów 
musi: zrezygnować -ze studjów wyż- 

szych. 

SKUTKI PODWYŻSZONYCH 
OPŁAT. 

"W środku ubiegłego roku akade- 
miekiego wśród studentów a częścio- 
wo i w społeczeństwie lansowano po- 
głoskę, że na wydziałach odbywa się 
prawdziwa rzeź niewiniątek z jpowo- 
du nieuiszczania czesnego przez stu- 
djujących pierwszy rok, a więc pła- 
cących po nowej taksie. Twierdzono 
(były nawet pogłoski w prasie), że 
skreślane są setki studentów, —skr2- 
ślane z całą surowością i bezwzględ- 

nością. 
A tymezasem. 
Po upływie roku akademickiego, 

    

   

  

   

  

po. zsumowaniu tych -„przerażają- 
cych* liczb skreślonych — ilość 
dentów ostatecznie 
ciągu ub. roku akad. wskutek nie- 

opłacenia czesnego wyraża się sumą 

kilkunastu osób. Procentowo ilość 
skreśleń utrzymała się na poziomie 

lat ubiegłych. 

Wprawdzie w każdym tryinesirze 

wielu studentów nie uiszezało w ter- 
minie opłaty, lecz uskuteczniało to 
potem w terminie ulgowym albo za 
specjalnem zezwoleniem. 

Naprzykład na Wydziale Lekar- 
skim ostatecznie został skreślony je- 

den student, ale i ten wniósł podanie 

z prośbą o ponowne jego przyjęcie. 
Widzimy więc z tego, że nieza- 

można młodzież akademieka, skoro 

uż zdecydowała się ma studja; nie 
rezygnuje tak łatwo z walki o dyp- 

lom. W. jakich jednakże warunkach 

materjalnych egzystuje... 
Ciekawe jest (i polecane uwadze 

pewnych sfer akademickich), że 
wśród. skreślanych wogóle w ciągu 

całego roku wskutek zalegania z op- 
łatą czesnego znajduje się więcej 

  

  

słuchaczy wyznania mojżeszowego 

niż chrześcijan. 
Konkretnym skutkiem podwyż- 

szónych opłat za naukę było zaha- 

ъ 
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Przyjmuje bez prawizji zapisy na 

LYCZKĘ KARODU! 
i w sprawie subskrypcji udzieia wszelkich informacyj 

Od subskrybentów prowincjonalnych zapisy mogą być przyjmo- 

wane za pośrednictwem Kas Stefczyka 

mowanie dopływu nowych studen- 
tów, o czem już pisaliśmy. 

NAJBARDZIEJ ATAKOWANE 
WYDZIAŁY. 

Fala nowowstępujących na Uni- 
wersyłet.wileński majbardziej zale- 
wała w. łatach ubiegłych . Wydział 

Prawa i Wydział Lekarski. Jak wie- 
my dobrze na Prawie jest przepełnie- 
nie, o przyjęcie zaś na: Wydział I.e- 
karski decydują egzamina konkur 
sowe. ' " 

Dyplomy lekarza i prawnika, jak 
dotychczas, cenią się na gieldzie pra- 
cy wyżej niż dyplomy śniych Wy- 
działów uniwersytetu, Stąd pociąg 
młodzieży do tych dwóch wydziałów. 

Podwyższone opłaty zatamowały 
dopływ studjujących. Na Wydziale 

Humanistycznym, który przyjmuje 

bez ograniczeń, ilość nowowstępują- 

cych spadła nagle w roku ubiegłym 
do 176, podczas gdy w roku 31/52 

wynosiła 281, a w 30/31 — 257. Spa- 
dek ten jest o wiele mniejszy y: 
działach—Teologicznym (z 31 na 21;, 
Matematyczno-Przyrodniczym (z 207 
na 154), Studjum Rolniczem (z 71 na 
64) i Sztukach Pięknych (z 27 na 20). 
Studjum Farmaceutyczne wykazu 
nawet małą zwyżkę — z 47 osób 

do 51. 
Na Wydziale Prawa, przyjmu ją- 

cym również bez ograniczeń, jak i w 
latach ubiegłych, przepełnienie jest 
znaczne. W ubiegłym roku akad. Wy- 
dział ten na ogólną ilość 3923 stu- 
dentów U, S. B. miał 1449 słuchaczy 

t. j. 2,6 ogólnej ilości. 
Liczba nowowstępujących na Pra- 

wo w roku S zwiększyła 5 
do 509 os6b t. į. prawie do -polowy 
ogółu SOGI M: ch (1107 osób): 
W roku 30/31 nowowstępujących bi 
ło 424, w roku 31/32 — 482. 

Na wydziale lekarskim w ub. ro: 
ku akad., jak zresztą corocznie, byżę 

do 400 podań w sprawie przyj 
na 100 możliwych. 

Nie ulega wątpliwości, że i w bie 
żącym roku. ilość nowostępujących 
na Prawie, a pragnących wstąpić na 
Wydz. Lekarski, będzie przytłacza ją- 
co większą niż na innych Wydzia- 
łach. Wiod. 

    

   

  

(Dok. nast.) py 
(entralna Masa Spółek Rolniczy 

ODDZIAŁ W WILNIE 
UL. MICKIEWICZA Nr. 28, TEL. 13-65 

  

W Berlinie pobito urzędnika ambasady angielskiej 
LONDYN, (PAT), — Urzędnik ambasady 

angielskiej w Berlinie, Hardy, spacerował pa 
ulicy w sobotę bez kapelusza. W tym ezasie 

przechodził tamtędy oddział hitlerowskich 
szturmowców z muzyką. Ponieważ Hardy nie 
zasalutował, kilku hidlerowców poczęło An- 
glika niemiłosiernie bić. Nie pomogło woła 

  

PANU HULEWICZOWI NA DROGĘ. 
P. dyrektor Hulewicz wyjeżdża 

do Warszawy na konferencję w spra 
wie nowego programu radjowego, 
który ma obowiązywać na najbliźsz; 
okres zimowy. Wyniki tej konferen 
cji będą b. ciekawe, zwłaszcza po te- 
gorocznym okresie letnim, który krót 

ko mówiąc, był upadkiem radjosta- 
cji wileńskiej, zepchniętej bezlitośnie 
do rzędu stacji przekaźnikowej. Kon- 
=> warszawska rozstrzygnie czy 

wogóle działalność radja wilens 
go będzie mogła być jeszcze wzięta 
pod uwagę jako czynnik kulturalny 

o łokalnym charakterze. 
Radjo Polskie już dość dawno 

przeżywa kryzys. Początkowo zdawa 
ło się że tylko materjalny, W tym 
semsie starał się wyjaśnić rzecz na- 
czelny dyrektor programów p. Puł: 
ski w czasie pobytu w Wilnie na wio- 
snę r. b. Powiedział wówczas p. Puła- 
ski, że podczas, gdy zagranicą wisku- 
tek kryzysu zwiększa się ilość abonen 
tów, to w Polsce dzieje się wręcz prze 
<iwnie. Zagraniczny końsument teaf- 
ralny lub koncertow. przestaje bywać 
w. teatwze, ale oszczędność tę wyna- 
gradza sobie aparatem radjowym. W 
Polsce obywatel dawno przestał cho- 
dzić do teatru i zadawalał się radjem. 

Dziś, gdy bieda przyszła jeszcze wię- 
ksza, wyzbywa się nawet radja, gdyż 
jest już ono dla niego zbyt drogie. 

    

    

  

P. Pułaski zaznaczył, że działają je- 
szcze niekorzystnie na materjalny 
stan Polskiego Radja długi zaciągnię 
te w Anglji na rozbudowę stacyj. 

P. Pułaski ma rację o ile chodzi 9 
finanse. Natomiast cały wywód o ko- 
nieczności robienia oszezędności ani 
jednym argumentem nie przemawia 
za tem, aby oszczędności te robiono 
na programach. 

Pogorszenie programów to prze- 
cież równa się ubytkowi abonentów, 
bądź takich którzy rezygnują z apa- 
rałów, bądź takich, którzy na abona- 
ment się nie zdecydują. Natomiast 
można śmiało poddać rewizji admini- 
strację, której biurokratyczność 

dnia na dzień wzrasta. 
Oszczędności programowe mszczą 

się ubytkiem abomentów i coraz to 
gorszą opinją jaką zdobywa sobie 
warszawskie radjo. Zła kalkulacja 
handlowa dygnitarzy radjowych na- 

  

  

kazuje im dążyć do centralizacji pro- 
gramów, «o fatalnie odbija się na 

poszczególnych dzielnicach. Wileńs- 
kie radjo dziś prawie nie posiada zna 
czenia kulturalnego ani w Wilnie ani 
tem bardziej na Wileńszczyźnie któ- 
rej ludność chętniej słucha Mińska, 
bo otrzymuje stamtąd rzeczy o wiele 
bliższe aniżeli z Warszawy. Jakiś rol 
nik opowiadał mi raz, że słucha nie- 
raz radja, aby się uśmiać z pomysło- 

  

nie jego, jest cudzoziemcem. Dopiero je 
den z wyższych dygnitarzy powstrzymał hit 
ierowców w ich zapędach. 

Angielski charge d'affaires złożył w po- 
niedziałek energiczny protest w ministezst- 
wie spraw zagranicznych i otrzymał ofiejał 
ne przeproszenie ze strony Niemiec, 

  

   с 

wości centrali, która nadaje np. od- 
czyt o zasiewach wówczas, gdy Wi- 
leńszczyzna jeszcze leży pod śniegiem 
W dodatku poczynania centrali cho- 
ciażby zupełnie błędne, nie podlega ją 

ej krytyce. 
Nie talk dawno bowiem miał miej 

sce fakt, że rada programowa istnie- 
jąca przy cemirali, orzekła stanowczo 

iż programy stacji warszawskiej są. 
najlepsze, (chociaż ogólnie podnoszo- 
no wówczas w kołach słuchaczy, że 
jednak programy wileńskie są naj- 
więcej interesujące). Wilno podów- 
czas skarcono, za złe mając przejawy 

samodzielnej inicjatywy i myśli. Od- 

suwanie Wilna na plan dziesiąty idzie 
tak daleko, że prof. Zdziechowiski 
chluba Wilna i całej Polski, nie może 
uzyskać odczytu, bo centrala propo- 
zycję Wilna odrzuca. Jeśli zatem prof 
Zdziechowski nie może dojść do gło- 
su, jakąż może mieć nadzieję skrom- 
ny mieszkaniec Wilna, który nie ma 
jeszcze tak znakomitego nazwiska? 

Wilno upodobniono zatem ostat- 
nio do Łodzi, niesamodzielnego sate- 
lity Warszawy. Dyrektor programów 

stacji wileńskiej ogranicza się do roli 
pośrednika pomiędzy prelegentem a 
Warszawą i na tem rola jego się koń: 
czy. 

Na zebraniu, o którem wspom- 
niałem, wyjaśniono p. Pułaskiemu, 
jako przedstawicielowi centrali o co 
Wilnu chodzi. Wypowiedział to do- 
bitnie prof. Limanowski. Wilno żąda 

          

  

      

   

            

W.1-E-E“N. Sadi Nr. 254 (2395) 

Lipski proces o podpalenie. Reichstagu. 
LIPSK, (PAT). — W. czwariek przed po 

łudniem wśród niebywałego zaiauteresowaniu 
opinji publicznej całego świata rozpoczią się 
w Lipsku sensacyjny proces o podpalenie 
Reichstagu. Gmach Trybunału Rzeszy oto 
czeny był ze wszystkich stron silnemi patro 
lami policyj Ulice, przylegające do pia 

cu, przy którym znajduje się gmach sądu, 

wypełniły tłamy pubiiezności, 

TRZYKROTNA ŚCISŁA REWIZJA. 
oi go 8,45 pre ių Alo gmachii są 

Osoby, 

      

   

      

   
                    

    

liczny ih przedsta: 
były trzykrotnej Ś 
Pumktualnie o godz. 8 dozorcy 
wprowadzili na salę wszystkich osk. 
Pierwszy przybył przybrany w strój w 
ny, skuty kajdanami wan der Luebbe. 

on_wr: 

podda 
osobisie 

  

Robił 

żenie czącwieka, który musiał przejść 
ogromne cierpienia moralne. Na galerji znaj 

  

dowało się mnóstwo fotografów 
rów kinematcgraficznych. WK 
ści znajdowała się żóna oskarżanego Tor 
ra oraz 2 przyrodnich braci van der Lueż 
go. Ławy rządowe zajęli minister Frank i in 
ni dygnitarze rządowi, 

Wchodzący senat w składzie prezyrenia 
dr. Buengera i 5 innych sędziów obecni wi 
tają pozdrowieniem hitierowskiem. 
— 

| ZYGMUNT NAGRODZKI 

        
   

    

  

| [Wyprawa Wileńska 
roku 1919 

| we wspomnieniach cywila. 
| Już się ukazała i jest do nabycia we 

wszystkich księgarniach, 

  

VAN DER LUEBBE. 

Rozprawę otwiera słowem wstępnem pre- 

zes Senatu, akt oskarżenia 
zarzuca vam der Luebbemu i towarzyszom 
podpaleniu Reichs zdradę stanu, -— 
Van der Luebbe, zapytany przez przewodni 
czącego, czy istotnie Gdmówił dobrowolnie 
wyboru obrońcy, odpowiedział twierdząco, 

      

    

żenych bronią adwokaci Si 
chert. Przy odczytywaniu aktu oska 
pośredniczą tłumacze. Hako pierwsz, 
wał van der Łuebhe. Jest on z RR mu 
rarzem, Po raz pierwszy znała 
czech w roku 1928. W latach 1 
ny byt kilkakroinie sadownie ze Ž 
“por webec palieji i udział w demonstrac- 

jach politycznych. — W roku 1931 dokonał 
zamachu na urząd opieki społe jw miej 
scowości Schweningen, wyb by na 
znak protestu przeciwko niskim deze 
niom socjalnym. Za, to skazany na 3 
miesiące więzienia. 

        

  

            

  

był 

PRZESZŁOŚĆ HOLENDRA. 

Następnie tłumacz odczytuje raport polie 
ji holenderskiej, w którym władze holender 
skie obszernie opisują awanturniczą przesz 
łość van der Luebbego, który wszędzie 
się ukazał wszczy awautury, Grgan 
demorstracje, kował | 
my Resji Sowieckiej i czy 
stać się popularnym przywódcą komuni 
nym, Wiroku 1931 wędrował on przez Wręg 
ry, Jugosławję i Austrję. W styczniu 1932 
roku udał się powtórnie na wędrówkę i prze 
szedł w ciągu jednego miesiąca przez Węg; 

emey „następnie przez С. 
edit «6 Polski, by udać 

Rosji Sowieckiej. Podróżował w celach kr 
znawczych, studjując jednocześnie stosu 

  

    

  

   

       

  

   
   

   
   

  

EEE DS": 

Ūzis przyježdza do Paryża delegacja angielska, 
PARYŻ, (Pat). W piątek przyjeż- 

dża do Paryża angielski minister spr. 
zagranicznych Simon w towarzystwie 
podsekretarza stanu Edena i sira Ca- 
dogana. 

Delegacja angielska,  wyposa- 

żona tym razem w instrukcje gabi 

netu, rozpocznie na nowo rozmowy 

angielsko-francuskie, poczem odje- 

dzie wieczorem do Genewy, gdzie kon 
tynuowane będą narady w Pa 

rozbrojeniowych. 

Mac Donald przyjedzie do Francji. 
LONDYN, (Pat). W: miasteczku 

Beauvais we Francji odbędzie się w 

dniu i-go października uroczystość 

żałobna, z powodu przypadającej 2-cj 

rocznicy katastrofy sterowca angiel- 
skiego „R. 101%, w którym poniosło 

śmierć czterdzieści kilka osób, mię- 

dzy innemi minister lotnietwa gen. 

Thomson. serdeczny przyjaciel pre 

  

  

  

mjera Mae Donalda. Na uroczystość 

„Niemcy czują, na co się zanosi 
(PAT). ogła- — „Boersen Ztg.* 

Genenz: Bora pi           
duje, że na zbliż: 
rozpocznie się generalny atak przeedaky 

ma przybyć do Beauvais premjer Mie 

Donald. 
Przypuszezać należy, że pobyt 

swój we Francji premjer Mac Do- 

nald wykorzysta dla nawiązania kon- 

taktu osobistego z premjerem Daladi- 
erem, celem wyjaśnienia bieżących 

spraw. interesujących Francję i W. 

Brytanję, przedewszystkiem spraw 

rozbrojeniowych. 

  

  

Niemeóm. Właściwym eclem przyjazdu Da- 
ladiera @6 Genewy ma bzć kontynuowanie 
starań 6 stwcrzenie jednolitego frontu w kwe 
stji rozbrojenia i kontroli, 

wiliey Post ciężko ranny. 

    

  

Willey Post. 

NOWY YORK, (Pat). Znany Iot- 
nik amerykaūski Willey POst, ktore- 
go niedawny lot naokoło świata, zdo- 
był mu wielki rozgłos, ułegł katastre 
žie w miejstowości Quincy w stanie 
Iinois. Samofet spadając na ziemię, 
rozbił się, Lotnik jest ciężko ranny: 

  

  

  

Dr. med. M. BURAK 
powrócił 

spec.: choroby serca i przemiany materji 
(cukrzyca i in.). Elektrokardjograf. 

Przyjm. od 4—6. Zawalna 16, tel. 5-64 

Doktor S. MARGOLIS “ 
POWRÓCIŁ 

Wilłao, ulica Wileńska Nr. 39 

telefon 9 20 

PERSU TREKST ILS 

  

  

Załoga. „kKościuszki” zdobyła 
pierwszą 

WASZYNGTGN, (PAT). — National Ae 
renantical Assecialicn przyznała  iotnikom 
polskim pierwszcą nagrodę w zawodach ba 
lonawych o pulkas Gordon — Bennetia, — 
Drugą nagrodę przyznano balonowi amery 
kańskiemu, piloiowanemu przez ppik, Wett- 
le'a, zaś trzecią balonowi „Goodyear, pila 

towanemu przez van Normana, 4 miejsce za 
jał bałon niemiecki, piąte belgijski, szósie 

    

przydziału pewnej sumy pieniędzy i 
w tych ramach pragnie zupełnej swo- 

boy rządzenia się według własnych 
potrzeb i według własnego nznania. 

„ Uzasadnić słuszność tego stano- 
a chyba nie potrzeba. Wilno mo 

że tego żądać w imię dziejowego zna- 
czenia jakie posiada w historji pol- 
skiej. Najpiękniejszy okres dziejów 
Polski przyniosła ze sobą dynastja 
Jagiellonów. Wilno wydało przeciez 
w ostatnieh stu latach Mieikewic 
Moniuszkę, Pilsudskiego nie licząc 
nazwisk skromniejszych. Czyż na pod 
stawie tych tylko nazwisk, posiadają 
cych decydujące znaczenie dla Ро!- 
ski, Wilno nie może sobie rościć pre- 
temsji do innego traktowania aniżeli 

dotychczasowe? 

            

  

A więc żądanie odrębności pro- 
gramowej w ramach lat 1927-28 jest 
naczelnym postułatem z jakim Wilno 
występuje wobec Polskiego Radja w 
Warszawie. 

iPrócz tego postulatu, wysunąć na- 
leży inne, ściślej związane już z sa- 
mym. programem. Należałoby jednak 

powołać do życia jakąś organizację. 
w skład której wchodziłyby zaintere- 
sowame organizacje artystyczne, kul- 
turalne, oświatowe, wychowawcze, 

społeczne, rolnicze, przedstawiciel 
szkolnictwa, wojskowości (audycje 
dla žolnierzy!), opieki społecznej 
(szpitale, przytułki) ete. Organizacja 
taka mogłaby zbierać się raz w roka 

nagrodę. 
franeuski. 

Zwycięski balon polski przeleciał przest 

rzeń 846 mił angielskich. Pozostałe bałon; 

kolejno przeleciały: 776 mil, 492, 251, 229 i 

155. 
Jak wiadomo, statut przewiduje, że zdo 

bywca puharu Gordon — Bennetta organizu 

je-zawody o tę sama nagrodę w roku następ 

nym. 

i ustalać ramy w jakich należałoby 

prowadzić programy. Dyrekcja mia- 
łaby gotowy materjał fakiyczny, któ- 

ryby mógł ułatwić pracę j mniejwię- 

cej zadowolić wszystkich. Wzamian 

za to dane organizacje mogłyby się 

podjąć propagandy radja przez jed- 

nanie abonentów. 
W dziale najsilniej reprezentowa- 

nym w raldjo t. j. muzycznym, nale 

żałoby sianowezo domagać się po 

tywniejszego wrozdziału funduszów. 

Cóż z tego, że w osłatnich 5 latach 

radjo wileńskie wydało kilkadziesiąt 

tysięcy na muzykę, skoro ruch mu 

zyczny Wilna przez to miezego nie Ц- 

zyskał. Mam na myśli jakąś stałą pla 

cówikę muzyczną, finansowaną przez 

radjo wileńskie, podobnie jak Fil- 
harmonja warszawska. Wybór formy 
tej organizacji (orkiestra, kwarte:, 
chór) winien być pozostawiony wy- 
padkowej tych zapotrzebowań i tego 
układu stosunków, jakie są na miej 
scu. Błędne jest bowiem zapatrywa 
nie, że jedna orkiestra w Warszawie 

wystarczy na wszystkie stacje. Właś- 

ciwie o ile chodzi o oszczędność wy 

starezy płyta. Ale dlaczego właśnie w 

Niemczech każda większa stacja po- 

siada swoją orkiestrę, kwartet czy 

chór, chociażby wystarczył Berlin, 
dlaczego angielskie radjo utrzymuje 

poza Londynem pięć orkiestr prowin- 
cjonalny: ch? Dlatego, że tam rozumie 

ją dobrze, iż zcentralizowanie muzy- 

ki działa zabójczo na ruch muzyczny 

  

   

      

   

De Rosji nie wpuszezano 50 z 
powodu br dostateczn, papierów. Na 

stępnie po ił do ziolan Trzecim: ra 

zem przekroczył granieę miecka w Kobłen 
w 1932 reku. Van der Luebhe zaprzet a 

jakóby w Scernewitz był gościem narod 
wych socjałistów, twierdzi, że nigdy nie był 

2 i w tym duchu nie 

prowadził żarnej dz lalnošei, 

polityczne. 
     

  

    

  

    

NORMALNY CZY NIENORMALNY? 

Kiłku świadkom, przestuchiwanym to do 
tei ckolicznė: zarzuca nieścisłość, W rza 
sie przesłuchiwania świadków van der Lueb 
be często uśmiecha się. Przewodnicz A. 
pytuje ge © przi Oskarżony odpowiada 
że przebieg rozpraw) wydaje mu się śmiesz 
ny. Podkreśla to drukrotnie 7 naciskiem. — 
Zikolei na wniosek obrońcy Sacka przewodni 
czący odczytuje. telegram Soernewitz. pod 

      

      

  

   

   
   

     

pisany przez posła do Reichstagu soejal — 
ym ten twierdzi, demokratę Doberta, w któ 

że van der Luebhe był w Soernewitz g0 
narodowych socjalistów, którzy go prz 
ka dni utrzymywali, Po tej bytności van ak 

Luebbe znikł bez śladu. Nadprokurator Wer 
mer zapytuje burmistrza, miasta Soernewite, 
czy van der Luebbe kwaterował u narodo- 
wych socjalistów. Odpowiedź burmistrza 
brzmi niejasao i wymijająco. 

/W tym czasie van der Luebbe zosiaje 
wzięty w krzyżewy ogień pytań. Podczas te 
go precyzuje swe przeżycia w Hołandji, gdzi 
był ponownie aresztowany i po trzech m 
each zwolniony z aresztu. W styezniu 1 
roku van der Luehbe udaje się pieszo zpow 
rotem do Niemiec Celem tej podróży by! 
Berlin. Zeznając dalej, van der Luebbe stwie 
dza, że wroku 1928 przewodniczył w L „e 

ma zebraniu młodzieży komum a 
członkiem partji komunistycznej i zwolenai 
kiem haseł rewolucyjnych, Zaprzecza, jako 
hy był anarchistą Indagowzny przez przewod 
miezącego, van der Luebbe zaczyna udzielać 

  

e m 

        

   

   

  

     

  

    Własnego stanowiska polity i 
wiadeza — sprecyzować nie potrafi, Van der 
Luebhe robi wrażenie ezłowieka anormałuce 

    

jszej rozprawy kilkakrot 

nie przeczył i potwierdzał te same pytania. 

O godz. 14,30 posiedzenie zamknięto. — 

  

Luebk śledził z niezwykłem zainteresowa 

niem Torgłer. 

  

Polski Grakchus 
WSPOMNIENIE. 

O TADEUSZU HOŁÓWCE 

D-ra Adolfa Hirschberga 
ukaże się w najbliższych dniach 

  

TREŚĆ: Przedmowa, Program naro- 

dowościowy, Wywiad z Tadeuszem 

Hłówką, Tadeusz Hołówko a Żydzi, 

Ostatni Rok, W walce i burzy. 

ATR STTEETIESRISISTN A Mass GREE 

Powrėt min. Cot'a. 
MOSKWA, (PAT), — Franeuski minister 

loinietwa Cot, 7 towarzyszącemi mu 2 osoba 
mi, wyleciał dziś . 11,40 do Paryża 
przez Kijć Samcloty wystartują w piątek 
rano do Lwo' . 

Wezoraj minister Cot złeżył wizyię poźeg 
nelną komisarzowi Litwinowowi, 7 

Sensacyjne aresztowania 
w Bydgoszczy. 

BYDGOSZC. (PAT). Na zarządzenie 
sędziego Sądu Apalecyjnego w Poznaniu da 
spraw sze ególnej wagi aresztowani zostali 
niceel у goszezy były dyrektor 

, Karoi- Baner oraz prezes 
ż. Stanisław Rołbieski, 

    

   
    

        

    
ku ze 

  

Aresztwoania te RA w zwi 
1 upadłościową banku Stadisha, 

Kto wygrał? 
(PAT). — W 13 dniu ciąg 
iPolskiej Państwowej ГБо- 

terji Klsowej główniejsze w. 
numery następujące: 

50.000 zł. ma Nr. 
30,778: 15,000:-z4: == х 

10,000 zł. — 9.808, 40,521, 

Kronika  telegraficzna. 
— Ojciec Święty przyjął na specjalnej 

audjencji nuncjusza apostols 
msgr. Marmaggi oraz num 

go w Niemczech msgr, Or 

— Plk. Filipo 
i - się do m 

  
    

   

  

52 96, 20,000 zł. na Ne 

     
134,659, 

    

    

   

  

a pastoja 
>nigo. 

  

z opuścił dziś Jadryn, 
Czeboksary, a siamtąd 

      

      

        

   
lub miedzielę 

kraju i że 
niku twórczości muzycznej a 
lej idzie, do ciemnoty i barbarzyńs 

np. Polskie 

  

      wa muzycznego. Gdyby 
Radjo zażądało od takiej wytwórni 
płyt, jak „Syrena* innego repertuaru 
aniżeli ten, którym ta finrma komipro - 

mituje muzykę polska. napewno po- 
budziłoby panów z „Syreny“ do jakie 
goś zastanowienia się nad dotychcza- 
sową produkcją. W poważnym reper 
tuarze korzystamy wyłącznie z płyt 
obcych i to już złe, bardzo złe. 

P. dyrektor Hulewisz niech zatem 
odiw. ie broni żądań Wilna. Niech 

uważa, że kwesłłja zaufamia do niego 
jest ściśle związana z tem, co uzyska 
w Warszawie. Radjo wileńskie stać 
się musi wyrazem tych dążeń kultu- 
ralnych i społecznych, które nurtują 

w Wilnie i na Wileńs 
tych żądań Wilno nie odstąpi i po- 
szukiwać będzie wszelkich dróg, aby 
zdoboyć tę samodzielność jaka jest 

mieodzowna, ab vstąd promieniowały 
te siły, które z taką łatwością tworzy 
ły kadry filomatów i filaretów, ludzi 
dla których duchowe wartości były 

czemś tak pozytywnem, że bez namy- 
słu za nie życie swoje oddawali. Paa 
dyrekeor Hulewicz niech zatem wy- 
maga wiele i nie cofa się łatwo przed 
trudnościami. Obecna chwila wyina- 

ga od niego dużej siły charakteru. Na 

rezultaty konferencji warszawskiej 

niecierpliwie czekamy! 
Tadeusz Szeligowski. 

          

У    

  

    

  

  



"swego wojennego 

Nr. 254 (2895) EcE R JOE BE 

 WŁASNEMI SIŁAMI. 
Subskrypcja pożyczki narodowej 

musi dać nadwyżkę 
stwierdza prezes Związków Komunalnych Kas Oszczędności 

: M Szczepkowski. 

Pozytywizm Narodowy 
Wojna światowa przyniosła wskrze 

szenie romantyzmu narodowego w wie 

lu krajach. 
Romantyzm ten zgasł jednak wkrót 

ce po zamarciu zgiełku biiewnego i 
wygaśnięciu pożogi wojennej. Narod 
które po wojnie uzyskały niepoc 1 
byt, lub nowe możiiwości istnienia i 
rozwoju, — narody zdrowe fizycznie i 

duchowo — przestawiły wkrótce swój 
życiowy fronl w kierunku budowania, 

-nnym i źmudnym trudzie. no 
wego życia, tworzenie dla nowych 
form nowej treści, zakładania trwa- 
łych podwalin pod lepsze i pogodniej- 
sze jutro. Powsta! zdrowy pozytywizm 

narodowy. 
To nic, że w niektórych krajach 

sztucznie wywołuje się. wybuchy na- 
rodowych uczuć i utrzymuje się masy 
w nieustannem. wyczerpującem zbio- 
rowy organizm, podnieceniu, dopir 
gując je wciąż nowemi hasłami i wi- 

zjami. 
Zgiełkiem ty malbo maskują się 

wewnętrzną pustkę i słabość, albo usi- 
łuje się odwrócić uwagę mas Od coraz 

gorszej i beznadziejniejszej sytuacji 

kraju. 
Spokój, praea, liczenie tylko na 

własne siły — oto droga do zwycię- 
skiego przejścia przez ciężkie dziś i doj 
ście do lepszego jutra. To jest droga 
zdrowego pozytywizmu narodowego. 

1 dlatego nie samo ogłoszenie sub- 
skrypcji na Poży arodową, lecz 
niebywale — powodzenie jest dowo- 
dem. że naród Polski kroczy tą. jedy- 
nie racjonalną, drogą ku lepszemu 
jutu. 

Naród 

      

   

   

    

   

  

  

   
   

białoruski miał też okres 
romantyzmu, lecz 

zgasł on, gdy przyszło przekonanie że 

siły do własnego loiu są jeszcze zbył 
nikłe i słabe. Po przejściowym okre- 
sie dezorjeniacji i zamętu, kiedy ster 
życia białoruskiego usiłowały ująć 
czynniki szkodliwe i obce, nastał 
i'to wydaje nam się długotrwały —- 
okres pozytywizmu: w życiu białorus- 
kiem w Polsce. 

Spokój, praca i oparcie o bratnią 

dłoń narodu polskiego — to jedynie 
racjonalna droga dła narodu białorus- 
kiego do przetrwania ciężkiego dziś i 

stworzenia lepszego jutra. 
Dlatego Pożyczka Narodowa. powo 

* której na ziemiach naszych 
niemniejsze, niż na ziemiach rdze 

  

  

   

  

   

    

dze 
jest 

      

nie polskich, ma nazwę. narodowej 

nie w znaczeniu polskiem, a w sensie 
uosobienia żeń, nastrojów i uczuć 
obywateli wszystkich narodowości Rze 
czypospolitej. 

  

I dłatego leż w realizacji.pozytyw- 
nego planu wywalczenia lepszego ju- 
tra. wyrazem którego jest Pożyczka 

Narodowa, nie może zabraknąć ni- 
czyjego chociażby najskromniejszego 
udziału. 

  

    

  

  

   
Udział icn winien być również 

ambicją każdego obywatela — Biało- 
rusina.   

Genadjusz Szymanowski 
poseł na Sejm. 

Biura informacyjne Pożyczki 

  

Narndowej. 
Grodzki Komitet Obywa 

urucha     że z dniem 22 bm 

  

8 rano do 20 Biura w następujących pun 
ktach: 

1) Izba Skarbowa — W. Pohuianka 10, 
tel. 47 

2) Izba Przemysłowo — Handlowa, — 

  

      
a ь 

3) Magistrat m, Wilna 
2, sala posiedzeń Rady Mi j, tel. 28 

‚ 4) Związek Właścicieli Nieruchomości — 
Jagiellońska 14, tel. 18—98. 

5) Związek Kupców Żydowskich — 
%a Pohulanka 5. 

6) I Urząd 

ka 10, pok. 13, 
7) Н Urząd 

pok. 3, iel 2 
8) III Ur 

20. tel. 3—35 

9) IV Urząd Skarbowy — Ва 
pokój sekwestratora, tel, 14—832, 

W punktach. na których 
Nr. telefonów, informa 
wane również drogą telefonic 

Uchwała zarządu S$. U. S. 
w Wilnie. 

Dnia 2 bm. odbyło się nadzwyczaj 
ne zebranie Zarządu Koła Stow: : 
szenia Urzędników Skarbowych w Wił 
nie. na którem po krótkiej dyskusji pe 
stanowiono powz następującą u- 
chwałę: A 

Zarząd Koła Wileńskiego S. U. 
pełnem zrozumieniu znaczenia Pożycz 
rodowej i w głębakiem przekonaniu, - 
dział subskrypcji tejże pożyczki jest obywa 
telskim cbowiązkiem tak poszczególnych jed 
mostek, jak i zrzeszeń postanowił w imieniu 
Koła Wileńskiego S. U. S. zadeklarować na 
tychmiast jednorazową wpłatę na zakup obli 
gacji Pożyczki Narodowej w wysokości 150 
lzł. Powyższą uchwałę Zbrząd postanowił 
przesłać do wiadomości wszystkim Zarządom 
Okręgowym & U. S. Rzeczypospolitej Poł 
skiej. 

Centralny Związek Drobnych 
Kupców Żydowskich w Wilnie 
zwrócił się z gorącym apelem do swoich 
członków, by jak najliczniej zgłaszali się do 

  

Wiel-      

    

   

  

  

31. 
1d Skarbowy — Wingry 4, pok      

   
        
    

  

  są podane Nr 
być uzyski          

            

. subskrypcji pożyczki narodowej, 

,'Na posiedzeniu zarządu tegoż 
została wyłoniona specjalna kom 
gandowa, w skład której weszli 
Smuszkin, radny O. Widuczański, z 
Segall oraz pp. Szmerling, Kagan i Chwo 
(Komisja ta opracowała dokładny plan sw 
prac, uchwalono zwołać w najbliższych 
dniach zebranie ząrządów sekcyj branżow 
Oraz urządzić szereg innych posiedzeń ‹ 
lem uświadomienia żydowskiego  drobr 

    
   

   

   
  go 

kupiectwa Wilna i prowincji, jak wielkie i 
doniosłe znaczenie ma udział wszystkich oby 

zki. 

  

wateli w subskrypcji pożyć 

Przeprowadzuj temat 

  

ankielę     

    

  

   

    

  

   

   
szego ży 

wiciel Ajenc 
z dy     

  

У zepkowskim, preze 
Komunalnych Kas Osz- 

czędności. 

— Panie Prezesie, czy nie zechce 
Pan — zaczynamy rozmowę — jako 
długoletni prakiyk bankowy, znający 
nawskroś nasz rynek kredytowy i pie 

ež swój pogląd co do pra- 
wdopodobieństwa powodzenia  rozpi- 
sanej przez rząd pożyczki Narodowej? 

  

— Rozpisana suma pożyczki jesi 
niewielka i z pewnością będzie pokry- 
ta. Przypuszczam nawet, że subskryp- 
cja powinna dać nadwyżkę, tembar- 
dziej, że chyba wszystkie ugrupowania 
polityczne, nie wyłączając opozycyj 
nych, będą popierały tę akcję, rozumie 
jąc, że chodzi tu o dobro kraju. Uzy- 
skanie od społeczeństwa sumy 120 mil- 
jonów złotych nie powinno odbić się 
na obrotach wewnętrznych, ani też 
zmniejszyć płynności na naszym ryn- 
ku pieniężnym. Cała suma pożyczki 
bowiem przeznaczone jest na cele bud 
żetowe, a więc w na;bliższym © 
zpówrotem pójdzie w obrót. 

  

   

     
  

    

asie 

  

o. A jakie znaczenie moralne przy- 
pisuje Pan powodzeniu Pożyczki Na- 
rodowej? 

— Złoty polski, który ma już dziś 
lak dobrą opinję zagraniczną, po po- 
wodzeniu subskrypcji rozpisanej po- 
życzki zyska jeszcze większe zaufanie. 

j bowiem chętnie udzielający r 
dowi swemu pożyczki wewnętrznej, 
zwłaszcza na cele budżetowe, zaświad- 
cza tem samem o niezłomnej swej woli 
utrzymania trwałości swego pieniądza. 
Każdy więc obywatel, zarówno w imię 

interesu ogólnego jak i w interesie wła 
snym, powinien wziąć udział w sub- 
skrypcji tej sczki, gdyż w ten spo- 
sób przy ię jednocześnie do za- 
bezpieczenia równowagi budżetowej 

i trwałości waluty, dla ustabilizowania 
której ponieśliśmy tyle wysiłków, jak 
też do wzmożenia zaufania zagranicy 
do naszej gospodarki finansowej. Spo 
łeczeńsiwo nasze musi rozumieć, że 
pokrycie niedoboru budżetowego pań- 
stwa jest nieodzowną koniecznością i 
że lepiej jest, jeśli społeczeństwo samo 
pokrywa ten niedobór dobrowolnie. 
niż pod przymusem, np. drogą naci- 
sku śruby podatkowej 

— Jak Pan Preze 
pożyczki? 

„ — Warunki pożyczki są bardzo do 
bre. Przedewszystkiem p. zka jest 
tylko 10-letnią, a więc uważać ją moż- 
na za krótkoterminową. Termin tej po 
życzki jest więc taki sam. jak pożycz- 

  

   
    

  

  

  

       

   

  

   
  

ocenia warunki 
   

   

  

   

Teatr muz. „LUTNIA” 
- WYSTĘPY ZESPOŁU, 

Opery Warszawskiej 
  

  

  

  

        

ix | Poławiacze pereł 

sze |ŻYDÓWKA 

"ax | CARMEN 

wtorek | Poławiacze pereł 

we |FAUST 
Początek o godz. 8-ej wiecz. 

Dyrekcja i pracownicy Tow. 
Kredytowega na pożyczkę. 

    
   

W myśł uchwały pow 
     
go Praeowniczegc Komitetu Paży 
dewej z dnia 13 bm. Dyrekcja i Pracownicy 
Towarzystwa Kredyiowego miasta Wilna. w 
poczucia chowiązku chywatelskiego subs 
bują pożyczkę narodową w kwołach nastę 

pującye : 
Bronisław cki - Herman — zł. 783.— 
Albert Kabacznik — zi. 799 — 
Aleksander Zasztowi — zł. 706. 
Bernard Sejfer — 
Ludomił Rukojżo — zł. 550.— 
Władysław Blistrub — zł. 450— 

  

   

   

  

   

    

Emilja Strzedzińska — zł. 200— 

Genia Snarska — zł. 209.— 
Jadwiga Wsikowna — zł. i5 
Julian Jakimowiez — zł. 

        

   

Mojž 
Stanisław Jan! 
Anteni Wabi. 
Naum Sej 
Razem: zł. 5.100— 

_ Plękny czyn młodzieży 
Państwowego Seminarjum 

Nauczycielskiego w Trokach. 
Młodzież trocka serdecznie przejęła sie 

wezwaniem o pożyczkę narodową i na ze 

braniu „Ogniwa* (organizacja młodzież 
uchwaliła z funduszów „Ogniwa zakup. 
życzkę w wysokości 100 zł. i przekazać ja 
ma fundusz kpt. Żwirki i inż. Włgury. Pięk- 
my to ezyn jeśli się zwały, że są to dobro- 

welne oszezędn gromadzone od szeregu 

lat. 
Świadczy to ehlubnie o państwewem wyro 

bieniu młodzieży. Vivent sequentes. 

Zebranie Zw. Inwalidów Woj. 
Zarząd Okręgowego Koła Związku Inwa 

lidów Wojennych R. P. w Wilnie zwołuj 
na dzień 24 b. m. na godzinę 3 (15 w 
lokalu Związku przy ul. Ostrobramskiej Nr. 
27 sala 1-go piętra, zebranie członków Zwiąż 
ku poświęcone sprawie Pożyczki Narodowej. 
Obecność wszystkich członków Związku ko- 

nieczna“. 

  

   
    

        

ki inwestycyjnej, której kurs jest obec 
nie wyższy od nominału. Dalej dob- 
remi warunkami Pożyczki Narodowej 
jest możność składania jej obligacyj 
według nominału jako wadja i kaucje 
oraz jako spłaty podatku spadkowcgo. 
Pozatem obligacje tej pożyczki wolne 
są od wszelkiego rodzaju egzekucyj. 
co również niepozbawione jest dużego 
znaczenia praktycznego. Wreszcie pod 
kreślić należy, że Pożyczka Narodowa 
emitowana jest w złotych w złocie, co 
słanowi najlepszą jej gwarancję. 

— Jaki udział, Panie Prezesie, wcz 

mą w subskrypcji pożyczki Kasy Ko- 
munalne? 

— Zgłosiliśmy akces w subskrypcji 
pożyczki. Komunalne Kasy Oszczędno 
ści oddały swe aparaly na ceie naj 
szerszego rozprowadzenia  obligacy j 
pożyczki. Pozatem w miarę możności. 
wezmą udział w podpisywaniu pożycz 
ki z własnych kapitałów. Ostateczne 
decyzje co do własnego udziału w sub 
skrypeji jeszcze nie zapadły. Zostaną 
one powzięte na zwołanych już w tyra 
celu posiedzeniach Rad Nadzorczych 
Kas—zakończył prezes M. Szezepkow= 
ski. 
LE ТЕЕЕ 

      

   

  

   

  

  

Po podpisaniu umowy polsko-gdańskiej. 

EE      

Po podpisaniu proiokółu wykonawcz 
do umowy polsko - gdań kiej delegacja gdan 
ska była podejmowana śn aniem w hotelu 

Europejskim. 

    
      

  

w I + 

  

     

   
   

          

   zawsze świeże. 

Żądajcie bezpłatnych książeczek z przepisami Dr: Oetker 

Niech sie Pani sama nie krzywdzi! 
Niech Pani zwraca baczną uwagę na towar, iaki Pani kupuje! Obecnie 

<zęsto usiłuje się sprzedawać paniom domu zamiasi znanych od dziesiątek lat 
ze swej znakomitej jakości feafbrugyisastcbww dra @Ф сййсетав, 
iMASR<: WWAN ADRBEB w łudząco naśladowanem opakowaniu, lecz w gorszej 
akości Należy zatem przy zakupie baczyć na to, żeby na paczce znajdowały się 
aazwisko „Dr. Oetker" j marka ochronna „Jasna Głowa" i nie przyjmować 
żadnych naśladownictw. 

Dzięki wielkiemu obrotowi budynie Dra Oetkera, oraz Dra Oetkera 
proszek do pieczenia .Backin* i jego cukier waniljowy nabyć można 

bw. A. Ф йса 
Wwauiorygicen Śwapełicchwy szpapżygwyCzygcha. 

„ składach spożywczych! 

    

   

     

  

  

Ukaranie awanturników. 
j wyrokiem Sądu  Starościńskie- 

go ukarany zestał ti-dniowym aresztem Jan 
ki za zakłócenie porządku publicznego 

nie nietrzeźwym. 

Tak wysoki wymiar kary zastosowano dla 
ki karany był już grzywną 

w wysokości 20 złotych za identyczne wyk 
roczenie. 

Równocześnie na 14 dni aresztu skazany 
został przez Sąd Siareściański Olgierd Kiers 
nowski, absołwent gimnazjum w N. Wilejce. 

Kiersnowskiego ukarano za zakłócenie 
spokoju pubiicznegoe i udział (w stanie niet 
rzeźwym) w bójce na ul. Jagiellońskiej. 

WILKI. 
Na terenie gminy radoszkowi w oko 

lieaeh Chocieńczyce ukazały się wilki. Uxa 
zanie się wilków w m, wrześniu mieszkańcy 

4 zimą, która rozpo 

cznie się wcześniej niż zazwyczaj. 

   
   
       

  

  

    

   

  

  

Na zdjęciu — członkowie delegacji pał 

skiej z pp.: radcą Romanein z Ministerstwa     

  

Spraw sieznych oraz delegacji gdan- 
skiej z radcą stanu p. Buetlnerem, na czele. 

Wielki pożar na Pośpieszcze. 
Wezoraj © godz. 2 w nocy mieszkańcy ul. 

Antokolskiej zaałarmowani zestali rozpacz 
iem „ratujcie, po: 1 — Krzy 

сха! jakiś osebnik, ubrany w nocną koszulę, 
pędząc boso w kierunku posterunku policji 
przy uliey Tramwajowej, Wpierw myślano, 
że te wacj. Wnet jednak ujrzano zdaleka 
nad Pošpieszka czerwoną łunę pożaru. 

Jak się okazało pożar powstał w domu 
Jana Fiszera. W budynku tym mieściła s 
przez wiele lat znana w Wilnie restauracja 
zamiejska. Ostatnio jednak restaurację zlik 
widowanG i przebudowano па @ст mieszkal- 
ny. 

Pierwszy zauważył pożar szewc Brojdes, 
który wszezął alarm, a później przestraszony 

Odzyskał słuch i 
We wsi Megilniany „pow. mołodeczańskie 

go żywe jest komentowane odzyskanie mowy 
przez 46-lefniego Wincentego Adamowicza, 
który od rcku 1920 był głuchy i niemy. 

Adamowicz posiadał brata we Francji — 
Dominika, kióry cd czasu do czasu przysy- 
ła mu pieniądze. W osłatnim tygodniu Domi 
nik, korzystając ze zjazdu Hallerczyków w 
Gdyni, przyjechał do Polski i przy sposob- 

"0DE 
Naród Polski, a z nim bodaj 

rocznicę wspaniałego czynu polskie 
giczniejszych chwil dziejowych, gdy 

  

    

  

     

  

Europy, błysk polskiej szabli rozśw 
cięstwa i wolności. 

biegł w bieliźnie wdół ul. Antokolskiej. 
Wśród mieszkańców płonącego domu pow 

stała nieepisana panika, wyskakiwano 
‚ przez ekna aby ujść z życiem. W międzycza- 

sie przyb na miejsee wypadku straž 05 
Ggraniczyla się tylko do zabez 

pie ia sąsiednich budynków. 
Akcja ratunkowa trwała od godz. 2 w no 

cy d6 6 nad ranem. Cały dom spłonął dosz 
czętnie, a wraz z nim dobytek czterech ro 
dzin. 

Straty według prowizorycznych obliczeń 
sięgają 20 tys. zł. 

„Jak stwierdzono, pożar powstał prawdo 
podebnie naskuiek zaprószenia ognia. — Do 
chodzenie w toku. (e). 

mowę po 13 latach 
neści edwiedził chorego brata, którego zab 
rał do Częstochowy, 

Po jednodniowym pobycie w Częstocho 
wie Deminik odesłał Wincentego pod opieką 
jednego ze znajemych do rodzinnej wsi. Ja- 
kież byio zdziwienie opiekuna, gdy już w 
drcūze Wincenty odzyskał słuch, a w Wilnie 
w czasie żarliwej modlitwy u stóp ołtarza 
Matki Boskiej Ostrobramskiej — mowę. 

ZWA. 
WILNIANIE! 

cała Europa obchodzi obecnie 250-ą 

   

    

  

  

go pod Wiedniem. W jednej z najtra- 
czarne chmury przesłoniły przyszłoś 
ietlił horyzonty i wskazał drogę zw;    

Rycerstwo polskie, prowadzone do boju przez genjalnego wodza, 

króla Jana Sobieskiego, dokonało czynu, który porywa, zachwyca i zdu- 

miewa niezwykłą sprawnością bojową, szlachetną bezinteresownością 

i świętym, ofiarnym zapałem. W szeregach polskich znaleźli się przed- 

stawiciele wszystkich ziem Rzeczypospolitej. Obok Mazurów, Wielko 

i Małopolan walczyli Gdańszczanie, Rusini, Kozacy. Szczególnie dobrze 

było repr 

  

zentowane rycerstwo W 
gromadnie wzięło udział w wypraw 

ielkiego Księstwa Litewskiego, które 
ie pod wodzą obu swoich hetmanów: 

hetmana wielkiego litewskiego, a zarazem wojewody wileńskiego, Mikołaja 

Paca i hetmana polnego litewskiego, a jednocześnie wojewody połockiego, 

Jana Ogińskiego. 
Wilno, jako jedno z najwierniejs 

  

ych i*ofiarniejszych miasł Rzeczy- 

pospolitej Polskiej ze szczególnem wzruszeniem wspomina dni największej 

sławy Polski, Wilnianie z najgłębszą 

swych przodków. 

czcią chylą głowy przed bohaterstwem 

Komitet Obchodu Rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej, wzywając Wilnian 

do gremjalnego wzięcia udziału w skromnych uroczystościach, które się 

odbędą w dniu jutrzejszym, wierzy, iż wezwanie to znajdzie oddźwięk 

w każdem sercu, kochającem Ojczyznę i tętniącem krwią, która niegdyś 

zabarwiała czerwienią ziemie pod Wiedniem. 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI. 

Sobota, 23 września 1983 r. 

Dekoracja domów flagami o barwacn 
narodowych. 

Uroczysta pobudka wszystkich orkiestr 
wojskowych odbędzie się o godz. 18,30 na 
placu Napoleona obok pałacu Wojewódz- 
'kiego, poczem orkiestry przemaszerują uli- 
cami miasta. 

  

iedzieła, 24 września 1933 r. 

Nabożeństwo polowe z kazaniem na pla- 
cu Łukiskim o godz. 10. 

  

Po nabożeństwie o godz. 11 defilada na 
ul. Miekiewicza. Trybuna będzie ustawiona 

u wylotu ul. Tatarskiej. 
Od godz. 16—17 odbędą się koncerty ог- 

kiestr wojskowych na pl. Orzeszkowej, w 
ogrodzie po-Bernardyńskim, przed gmachem 
Urzędu Wojewódzkiego i na pl. Łukiskim. 

* Organizacje, stowarzyszenia, szkoły pro- 
szone są o wysłanie swych delegacyj ze sztan- 
darami na nabożeństwo polowe. Sztandary 

ustawiają się po lewej stronie Ołtarza po- 
lowego. - 

W razie niepogody nabożeństwo z udzia 

  

Nabożeństwo poprzedzi przegląd wojsk. łem delegacyj odbędzie się o godz. 10 w ko- 

którego dokona gen. Skwarczyński. ciele garnizonowym (Św. Ignacego). 

2 Wojewódzki Komitet Obchodu 250-lecia 
Odsieczy Wiednia w Wilnie. 

Żądajcie bezpłatnych książeczek z przepisami Dra Oetkore w składach spożywczych! 

Spadek chiromanty i kupno męża 

  

czyli ciekawe tarapaty zakochanej starej panny. 

ku tygodniami donosiliśmy, iż 
ła się niejaka Anna Kuiel- 

— panns. nie pierwszej młodości i opo 
wiedziała następującą historję: 

Całą młodeść spędziła na służbie u stare 
ge kawalera, Przcodawca był z niej bardzo 
zsdowGleny i w testamencie zapisał jej 500 
rubli w złocie. 

W kilka «ni po spisaniu testamentu hojny 
pracedawea zmarł i biedna służąca nagle się 
wzhogaciła. — Pieniądze oddała na prze 
chowanie swej dobrej znajomej, której ufa 

vięcej niż sobie. 

   

  

  

    

  

  

MIŁOŚĆ, 

    

     
szy się w posiadaniu posagu cho 

już niemłoda postanowiła pomyśleć o 
założeniu <emowego ogniska. 

W tym czasie poznała Kufelska niejakie 
go Miłakowskiego, z zawodu dorożkarza, kto 

edrzzu zdebył 
łonęła do niego gorą 

  

zawód nie ocehłodził jednak 
Miłakowskiego. 

    

Kuszenie akademików 
Pamiętamy wszyscy z ławy szkolnej 

grecką bajkę o pałającym chę JE 
pięknym królewiczu-pasterzu, który pogar 
dził sławą w orężu i mądrości, a wybrał 

miłość s. Któż nie zna o nim 
tej pięknej bajeczki. 

fKusiły go trzy pokłócone boginie. Kusiły 
go poło, by, jak prababka E Adamowi, 

Sta 
przed nim w pełnej krasie swych wdzięków 

cich i Parys uległ nagości Afrodyty, 
jąc się potędze Hery i Ateny. Wiem; 

przykra w skutkach była zemsta tych 

ową 
     

        

      

  

         

    

   

   

    

    

io 

szłość. 

Dlaczegóżby więc nie miała powtórzy 
w życiu sytuacja z bajki. A cóż w tem dziw 
nego, że powtórzyła się w Wilnie na ulicy 
Bakszia i to niejednokrotnie. 

Niema dziś oczywiście bogiń, kuszących 
swą nagością zwykłych śmiertelników, J 
są (i jeszcze jak liczne) ich kapłanki. 
zmienia to postaci rzeczy, że kapłanki te są 
rejestrowane i otoczone opieką nie przez 
kolegium kapłańskie, lecz przez Urząd San:- 
tarno-Obyczajowy. Nie należy temu się dzi: 
wić. To jest duch czasu. 

Na zachęcającej mrokiem wieczornym 
zaciszem dziwnem wąskiej uliczce Bak 
w pewnej posesji, dwie „Kapłan i“ (M 
szego skupienia w jednem miejscu Urząd 
S.-Ob. nie toleruje) zajęły locum parterowe 
z drzwiami i oknami na ulicę. Postawiły 
przy oknie, stale grający sentymentalne tau- 
ga, gramofon, ubrały się w powiewne szlaf 
roczki i kuszą na całego. Są pdważne, gar 
dzą dystańsem, jako Środkiem, i łapią po- 

prostu za nosy /(fakty—fakty!), za ręce, za 
czapki... Jednem słowem — na całego. 

A kto odegrywa rolę współczesnego Pa- 
rysa? 

Jest ich legjon! 
Są to zgłodniali akademicy, śpieszący do 

„Mensy“ na obiad. 

Pokłócone o zarobki nowoczesne kapłanki 
Afrodyty zręcznie wyzyskują doświadczenie 
swej bogini i „krasą* swych wdzięków, oka- 
zanych umiejętnie, dążą do zdobycia grosza 
akademiekiego. Wiadoma rzecz — dziś pie- 
niądz wyróżnia! 

Spuśćmy zasłonę ma dalszy ciąg wypad- 
ków. Historja się powtarza. Wiemy wszyscy 
komu uległ Parys. Pogardził mądrością, sła 
wą. pogardziłby tembardziej obiadem. 

Niestety jednak w nowoczesnym Panteo- 
nie niema Hery i Ateny. Najbardziej więc 
gniewa się na akademików Eskulap, a 
gniew jego jest zupełnie zrozumiały... 

Dobrzeby więc było, żeby razem z za- 
pracowanym Eskulapem zagniewały się takż 
władze i zamknęły administracyjnie, w try- 
bie przyśpieszonym pomysłowy handelek 
nowoczesnych „Afrodytek'. Włod. 

Echa parcelacji 
majątku Bezdany 

Wsczoraj sąd apelacyjny rozpoznał spra- 
wę Michała Efrosa, skazanego poprzednio ui 

2 lata więzienia za wielce zawiłą procedurę 
kupna i parcelacji majątku Bezdany. 

Akt oskarżenia zarzucał M. Efrosowi ma- 
mipulacje, dzięki którym jakoby stał si 
wbrew prawu posiadaczem resztek rozp: 
celowanego i wysprzedanego majątku Bezda- 
ny. 

Sąd pierwszej instancji M, Efrosa unie- 
winnił; skazał go jednakże sąd apelacyjny. 
Po uchyleniu wyroku w Sądzie Najwyższym 
sąd apalecyjny wczoraj po ponownem roz- 
poznaniu całej sprawy, w nomymr składzie 
sędziów H. Efrosa uniewinnił. WŁOD. 
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U CHIROMANTY. 
Postanowiła walczyć o swe szezęście i w 

tym celu udała się.do pewnego chiroman- 
ty wierząc, że potrati on znaleźć jej jakąś 
deskę ratunku. I znalazł. Pierwszym jego wa 
runkiem były pieniądze. Kufelska udała się 
pe swój skarb do przyjaciółki i tutaj -spot 
kał ją nowy zawód. Okazało się, iż znajoma 
zdążyła w międzyezasie przywłaszczyć 109 
rubli. Ale Kuteiską nie inieresowały w da- 

nej chwili pieniądze. — Machnęła ręką i po 
biegła do chiromanty. Widok złotych rubli 
rozwiązał mu język. Wysłuchawszy opowia 
«lania chiroemanta za grubszą opłałą dał iej 
„zaczarowane zioła miłosne*, któremi mia 
ła poczęstować Miłakowskiego, aby pozyskać 
jege bezgraniczną miłość. 

Pe kilku dniach chiromanta dał jej jesz- 
cze kolorowe nici czerwone, zielone i błękit 
ne. Nici te miała Kufelska w ciągu okreśto 
nego czasu wiązać w węzełki i rozwiązywać. 
W! ten sposób potrafi poróżnić Miiakowsk 
go z żoną, a jego przywiązać do siebie. 

    

     

KUPNO MĘŻA, 

Narazie zdawało się, iż rady chiromanty 
odnoszą skutek. Miłakewski znowu zaczał 

zakochanego, zaś pewnego razu w 
czasie wizyty rzekł: 

— Obrzydło mi ukrywać się przed żo- 
ć tylko z tobą i dlatego propa- 
zapłaciła mojej żonie odstępne, 

zas zwolni mię ona i zostanę przy io 
hie. Kupimy konia, bryczkę i będziemy szczę 

      

   

  

Uradowana Kufelska zgodziła się na ię 
propozycję. — Następnego już dnia złożyła 
ctiejalną wizytę Miłakowskiej, która przy 
jęła ją bardzo przychylnie. Kufelska przyzna 
ła się do swej miłości i do celu, który spra 
wadził ją do żony ukochanego . 

Po długich petraktacjach „tranzakcja 
V; ostala zawarta, Milakowska 246 

yjąć od Kufelskieį ok. 200 rub- 
li w złocie a wzamian obiecała zwolnić swe 
go męża. Miłakowski zaś otrzymał od Kufel 
skiej pieniądze na kupno konia i bryczki. 

   

ZAKOŃCZENIE. 

Tak pomyślne zakończenie całej sprawy 
uświetniono „zabawą* w mieszkaniu Kuftel- 
skiej, gdzie oprócz Miłakowskiego była, rów 
nież jego żona, chiromanta i parę о56 
Pod koniec zabawy, kiedy geście mieli j 
dobrze w czubie, powstała bójka. Kufelska 
została dotkliwie pobita, chiromanta przezor 
nie uletnił się, zaś Miłakowski poszed] z że 
ną do domu. 

W ten sposób Kufełska została bez meża, 
bez domowego ogniska i bez pieniędzy, któ- 
re tak lekkomyślnie roztrwoniła. Zorjenie - 
wawszy się w sytuacji zgłosiła się policji 

Obeenie akta sprawy, po ukończeniu da 
chodzenia przesłane zostały do dyspozycji 
władz sądowych. (e) 

RADJG 

    

WILNO. 

PIĄTEK, dnia 22 września 19383 r. 

1,00—755: Czas. Gimnastyka. Muzyś» 
Dziennik poranny. D. c, muzyki. Chwilk 
gosp. dom. 11,57: Czas. 12,05: Muzyka. 25: 
Przegląd prasy i kom, meteor. 12, Muzy= 
ka. 21,55: Dziennik południowy. 14,50: Pr» 
gram dzienny. 14,55: Muzyka operowa (pły- 
ty). 15,25: Giełda rolnicza. 15,35: Jazz forte 
pianowy (płyty). 16,00: Koncert z Ciechocin- 
ka, 17,00: „Co się dzieje w Wilni — po 
gad. prof. M. Limaszewski. 17,15: Muzyka 
kameralna (płyty). 18,15: Odczyt. 18,35: P'eś 
mi, 19,05: Rozmait. 19,10: Przemówienie ucz 
nia Gimn. im. Batorego w zw. z uro-zyst. 
wiedeńskiemi. 19,20: Ze spraw litewskich. 
19.35: Program na sobotę. 19,40: Na widna 
kręgu. 20,00: Koncert symf. 20,50: Dziennik 
wieczorny. 21,00: „Czy znasz wileńskie Mu- 
zeum Etnograficzne?* pogad. pióra Marji 
Znamierowskiej — Prūfferowej. 21,10: D. <. 
koncertu. 22,00: Muzyka tan. 22,25: Wiad. 
sportowe. 2 Kom. meteor. 22,40: D e. 
muzyki tanecznej. 

WARSZAWA. 

PIĄTEK, dnia 22 września 1933 r, 

12.05: Ze starych opereiek (płyty). 14.55: 
Piosenki chóru Ergana (płyty). 15.10: Kom. 
P, Inst. Eksport. 15 <hw. lotnicza i prze- 
ciwgazowa. 1 Piosenki w wyk. Nowis- 
kiej (płyty). : Ghw. morska i kolonji. 
17.15: Koncert solistów (płyty). 

NOWINKI RABDJOWE. 
POGADANKI REGJONALNE, 

Wi programie piątkowym znajdą radjo- 
słuchacze dwie pogadanki ma tematy ściśle 
regjomalne. Mianowicie og odz. 17 odcz 

będzie pogadanka pióra Mieczysława 
nowskiego p. t. „Co się dzieje w Wilnie* na- 
stępnie o godzinie 21 usłyszymy feljeton p. 
M: Znamierowskiej  Prufferowej, info"- 
mujący o pracy i zbiorach witeńskiego mu- 
zeum etnograficznego. 

    

  

     

      

  

                    

WIECZÓR SYMFONICZNY, 

Program piątkowego koncertu symfonicz 
nego, który rozpocznie się o godz. 20 przed 
stawia się niezwykle interesująco. Na wstę 
pie wykonane będą trzy fugi Bacha z cykia 
„Kunst der Fuge* w instrumentacji orkiest- 
ralnej Emila Młynarskiego. W dalszym cią- 
gu programu wykonane będą mastępującz 
utwory ikoncert skrzypcowy A-dur Mozar 
ta w interpretacji K. Korngelda i Rindo ca- 
pricioso Saint Saensa (na skrzypce), Berlio 
za uwertura do op. „Benyenuto Cellini* Du- 
cosa „Uczeń czarnoksiężniczka* i Nokturn 
Debussyego. 

     

  

    

SENSACYJNA TRANSMISJA, 

Jutro w sobotę przypada ostatni dzień 
ciągnienia łoterji Państwowej. Wylosowana 
będzie główna wygrana, miljon złotych. Tę 
emocjonującą dla wszystkich graczy chwilę 
transmitować będzie z Warszawy rozgłośnia 
wileńska o godz. 8 rano. Niewątpliwie wszys 
cy posiadacze łosów zerwą się o Świcie, hy 
ma własne uszy usłyszeć najszczęśliwszy nit 
mer tej loterji, wyciągnięty z koła. 
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KRONIKA 
== | Dziś Tomasza 

  

Piątek || Jutro: Tekli 

' 64 słońca — g. 5 m. 20 | Września | Wschód słońca — g. 5 m. 

|>1_ — @- аЬ „ — & 51в. 38 

Spostrzeżenia Zakładu Meteoroiogji U.8.B. 

m Wilnie z 21-Vlil— 1933 roku. 

Ciśnienie 759 
Tem. średn, + 10 
Temp najw. + 12 
Temp. najn. + 8 

Opad 0,1 
Wiatr — połud. - wsch. 
'"Tend. bar. — wzrost 
Uwagi — pochmurno. 

  

— Pogoda 22 września według P. 
Przeważnie pochmurno 1 deszcze. Dość « a 
ło. Słabe wiatry południowo — wschodnie 
i miejscowe. 

  

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apt>- 
ki: 

Paką — 
— Zarze 
zowska róg 
wa, Zasławskiego — Nowogródzka, 
kowskiege — Witoldowa. 

Oraz: Mańkowicza — Piłsudskiego róg 
Nowogródzkiej, Jundziłła —- Mickiewicza 
róg 3-g0 Maja, b. Szyrwindta — Niemiecka. 

' OSOBISTA 
— Zmiana na stanowisku dyrektora Banku 

Polskiege Odd. w Wilnie. Z dniem 18 b. m 
kierownictwo tutejszego Oddziału Banku Po. 
skiego objął p. Dyrektor Euzebjusz W: 
z Poznania. Równocześnie dotychczasowy 
Dyrektor p. A. Wysocki został przeniesiony 
na takie same stanowisko do Poznania. 

SPRAWY AKADEMICKIE 

— Z Koła Polonistów. Z dniem 21 wrześ 
mia Koło Polonistów otwiera nA 
dła now owstępu jący ych ma polonistykę. 
scy kandydaci na polonistykę niech ię "A 
szą do Koła — Zamkowa 11 — drugie po- 
dwórze na prawo, w godzinach m žy 12 а 
13, a będą mogli zasięgnąć wszelkich infor 

macyj zarówno o kierunku i zakresie stul- 
jów jak i o wszelkich innych formalnościach 
przedwstępnych, 

Antokołska 54, Siekierżyńskiego 
20, Sokołowskiego — Tyzenhau- 
"Targowej, Szantyra — Legjono- 

Zającz- 

      

    

    

  

  

     

  

     

  

   

SPRAWY SZKOLNE 

— Reczne Kursy Tkaekie Wiłeńskiej Spół 
dzielni Tkackiej w Wilnie. Program obejmuje 
praktyczną naukę tkactwa na warsztatach 
różnych systemów. (Na kursie znajduje się 
jeszcze kilka wolnych miejsc, 

Zapisy są przyjmowane w lokalu kursów 
tkackich przy ul. Królewskiej 8, w gmachu 
Państwowej Szkoły Przemysłowo Handto 

"wej im. E. Dmochowskiej w ogrodzie Ber- 
mardyńskim codzień od godz. 10 — 14 pop. 

Z KOLEI 

— Przygotowania do nowego rozkładu 
jszdy pociągów. Władze wileńskiej dyrekcji 
kolejowej czynią przygotowania do nowego 
rozkładu jazdy pociagów, który wejdzie w 
życie w nócy z 7 na 8 października rb. 

Podług nówego rozkładu — pociąg W. 
szawski Będzie do Wilna Bosh o 10- - 
15 minut we śniej. zz 

  

  

      

  

  

    

Z 3 ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Zarząd Koła Nauczycieli Historji 

wiadamia, że wycieczka па górę Zamkową 
pod kierownictwem p. konserwatora dr. Lo 
remiza odbędzie cię w sobotę dnia 23 bm. 

Zbiórka o godz, 16 przy wejściu na górę. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Plenarne Zebranie Rady Grodz- 
kiej B. B. W. R. W dniu 28 września 
r. b. o godz. 19-ej w lokalu Sekre- 
tarjatu Wojewódzkiego B. B. W. R. 
przy ul. Św. Anny 2—4 odbędzie się 
plenarne zebranie Rady Grodzkiej 
B.B. W. R. Na porządku obrad m. in. 
znajduje się: Referat posła dr. Ste- 
fana Brokowskiego p. t. „Ogólna sv- 
tuacja polityczno-gospodarcza Pol- 
ski*; Sprawozdanie z działalności Pre 

zydjum Rady Grodzkiej, które wygło- 
si kierownik Sekretarjatu Grodzkie- 
go 'p. Eljasz Jutkiewicz i wreszcie 
wybory mowego prezydjum Rady 
Grodzkiej. 

— Klub Włóczęgów. W piątek dn. 
22 b. m. w lokalu przy ul. Przejazd 
12 odbędzie się drugie powakacyjne 

    

zebranie Klubu Włóczęgów. Początek 
o godzinie 19 m. 30. Na porządku 
dziennym: 1) Sprawy organizacyjne 
Klubu; 2) Sprawozdania z wypraw let 
nich. 

Wstęp tylko dla członków klubu i 
kandydatów. 

— Baezność członkowie Chóru Drukarzy! 
Dziś, dn. 22 września r, b. o godz. 7 wiecz. 
w lokalu Związku Zaw. Drukarzy w Wilnie, 

odbędzie się Walne Zebranie 
członków Chóru Drukarzy. 

Zarząd Chóru zaprasza 
ków o przybycie na pow. 
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wszystkich ezłon 
że zebranie. 

RÓŻNE, 
— Zarząd Aereklubu Wileńskiego podaje 

do wiadomości, iż zapisy na VI turnus Kuc- 
su Teoretycznego dla A na p 
tów motorowy 

    

   
   

  

   4 SIĘ 
do dnia 20 listopada. Zajęcia rozpoczną się 
około 25 listopada i będą trwały do 30-go 
kwietnia 1934 w, Kurs dla kandydatów w 
wieku przedpoborowym jest bezpłatny, dla 
innych osób opiala wynosi zł. 40 za cały 
kurs teoretyczny. Е 

iPodania o przyjęcie na powyższy kurs 
przyjmowane są codziennie, z wyjątkiem so 
bot i świąt, od godz. 19 do 20 w Sekretar 
cie Aeroklubu (Zygmuntowska 4), Zgłoszenia 
po 15 poaździerniku w roku bieżącym uwzg!ę 
dniane w żadnym wypadku nie będą. 

Związek Polskich Zrzeszeń Emeryta! 
nych zwołuje na dz 24 września br, do 
Warszawy (Krakowskie Przedmieście Nr 64) 
posiedzenie pełnego Zarządu z całego kraju 
Na porządku dziennym (prócz spraw biežą 
«cych znajduje się sprawa subskrypcji po 
życzki narodowej. 

    

   

  

      

ZABAWY 
— „Czarna Kawa* podchorążych Wiinian 

odbędzie się w Kasynie Oficerskim I Bryg 
ia 23 bm. (sobotaj. 
tek o godz. 21. Dochód z „Kawy 
owie przeznaczają na „Challange 

   
   

  

  

NADESŁANE. 

Nie eszezędzaj, Szanowna Borpodit kosz 

tem wartości ой; i po- 
traw. Nie os wyboro- 
wych dodatkach i a przypra 

h kuchennych, ale za lo oszczędzaj na 

czasie i pracy, stosując niezaw. kine metody. 
Każda nieudała potrawa с 
stratę w pieniądzach, czasie i pracy! Do 
wiadczone panie, dbałe o reputację dobry: 
gospodyń, używają do šporządzenia wsz 

:h Dr. Oetkera proszku 
do pieczenia z ką ochronną „Jasna Gla 
wa“, Jest to najlepszy środek pędny, czyni 
potrawy pulchnemi i łatwo strawnemi, pod- 
mosi ich wartość odżywczą, ich smakowiłość 

i powinien się znajdować dlatego w każ- 
dej kuchni, 

TEATR | MUZYKA 

   

        

   

    

    

  

kich potraw mączn 

    

— Teatr Miejski w Wilnie (Pohulanka). , 
Dziś, piątek 22 wnześnia i dni następnych - 
nieczynny, 

0-gó września w. b. 
rze na Pohulance, 

— Teatr - Kino Rozmaitości — Śała Miej 
ska — Ostrobramska 5. Dziś, piątek 22 
września premjera filmowo - teairalna. Tym 
razem jest to połączenie niezwykle ciekawe 
i frapujące. Teatr daje „Teodolindę* beztros 
ką krotochwilę urozmaiconą śpiewem prima 
donny Hanki Wańskiej iz nymi powi- 
kłamiami, wynikłymi z zazdr: małżeńskie] 

otwarcie sczomu w 

  

Te: 

      

   

     

  

Na ek dzieło genjalnego rodaka na 
szego sera Bolesławskiego „Miłość na 
rozkaz ałem 100 proc. mężczyzny, ot: 
cera carskiej gwardji Iwana Lebiediewa. 

Informacji udziela Sekretarjat Teatru Miej 
skiego ma Pohulance od 11—t. Tel. 9— 

— Występy Opery Warszawskiej. Dzić 
premjera przepięknej i jednej z najbardziej 
melodyjnych i popularnych oper „Poław 
cze pereł* Bizeta, nigdy jeszcze nie gra 
w Wilnie. Obsada ról głównych to najb. 
dziej znani i cenieni artyści polscy, a miana 
wicie, pp. Lipowska, Wirański, Brodnieki, 
Junelli - Trembicki. Chór i balet opery war 
szawskiej, przy pulpicie Warław Elszyk. Da! 
szy Tepertut powiada się następująco: ju 
tro „Żydówka, w niedzielę „Carmen'*. Po- 
SA o godzinie 8 wieczorem. 

- Poranek dla dzieci i młodzieży w „Lu:- 
ni*, W nadchodzącą niedzielę o godz. 12. 30 
w Teatrze Muzycznym , platna” powtórzenie 
barwnego widowiska w u obrazach ve 
śpiewami, muzyką i tańc pałacu 

u* W. Stanisławs i 
j bal. Ceny 

ieczki szkolne korzy: 
ulg biłetowych. * 

  

    

  

    

  

         

  

     
   

  

jalnie zmiżone 
4 ze specjalnych 

KU RJ E R 

Z Legionu Młodych. 
KURS PRZYGOTOWAWCZY NA WYDZ 

LEKARSKI U. S. B. 

Obwód Akademicki L, 
domości dla NOWOWS 

lekarski USB., 
wawezy do e 

Zapisy przyjmuje i bliższych informacyj 
udziela sekretarjat Obwodu Akaq. ul. Kró- 
lewska 5 m. 22, codziennie od gedz. 11—13, 

i od 17—19 do dnia 25 bm. 

REFERATY W ŚWIĘCIANACH. 

W dniu 17 bm. delegaci Komen. Okręg. IL, 
M, w osobach leg. leg. Karasia i Zahorskiego 
wygłosili 2 referaty w Obwodzie Święciany. 

(W! tymże obwodzie odbędzie się w dniu 
5 października inauguracja L. M. 

INFORMACJE O P, O. S. 

„Komenda Okręgu L. M. organizuje zawo- 
wody o P. O. S. i oznakę Strzelecką. 

Zebranie informacyjne odbyło się w dniu 
19 bm., na którem p. Kap. Ostrowski pe'n- 
formował o P. O. 5. 

Z OBWODU LEG. MŁ. |. H. 6. 

Podaje się do wiadomości, że dnia 13 b. 
m. o godz. 19 rozpoczyna się kurs kaivdy- 

dacki przy ul. Królewskiej 5 m, 22. 
Zapisy przyjmuje Sek jat codziennie 

od godz. 18—19. 

POJEDYNEK ŁAŃCUCHOWY 
NA SZTANDAR LEGJONU MŁODYCH. 

J. M. Rektor USB. Witold Staniewicz przy 
jął wezwanie p. Jordana i 'vpł: 5 zł. 

iLeg. K. Bieliński wpłaca zł, 5 i wzywa 
do pojedynku: 

p. pułk. Filipkowskiego, 
ip. pułk. Stachiewicza, 

ZMIANA LOKALU. 

Z dniem 20 bm. Komenda L. M, Obwodu 
m. Wiilna przeniesiona została na ulicę Wi 
leńską 27 m, 1 (lokal Jadłodajni Higjenice. 
nej). 

Sekretarjat Obwodu czynny codziennie od 
godz. 17 do 19. 

Komenda Obwodu przyjmuje we wiorkię 
środy i piątki od godz. 17 do 19. 

Komunikat Arbonu. 
T-wo Miejskich i Międzymiastowych Ku- 

munikac podaje do wiado 
mości, że w dniach 24 i 29 bm. od godz. 7 
rano będą uruchomione wozy od ratusza lo 

ementarza żydowskiego. Cena za przejazd 

— od ratusza do cmentarza żydowskiego 30 
szy, odl mostu Zarzecznego do cmentarza 

20 gros: 

      M. podaje do wia- 

     

      

    

      

     

    

Czerwoni teroryści 
z prowincji. 

Wie wsi Szymki, powiatu słonimskiegy, 
pod koniec roku 1932 powstała jaczejka Ko 
munistycznej Partji Zachodniej Białorusi w 
sposób zwykły dla „pracy“ tej partji. 

Do wsi przybył emisarjusz-komiwista, htó 
ry, po zbadaniu gruntu, skupił dookoła sie- 
bie najgorszy element wsi okolicznych, Wy- 
tłumaczył „adeptom* ideę komunizmu jako 
bezprawie, na którem mogą wiele zyskać i 
wkrótce odjechał, puszczając ciemne chłop: 
stwo samropas. 

Jednym z pierw. 
ki* miała być demons 

scowej w niedzielę, podczs 
celu zakłócenia i przerw Zebrało 

Iku chłopów, odważnie zbliżyli się do 
i skończyło się na „demonstracyj- 
ilku okrzykach pod jej murami. „Ko- 
-bezbožnicy“ mie odważyli się wejść 

świątyni. 

Największym i najbardziej niebezpie 
nym wrogiem „komunistów z jac zejki* 
dług ich urojenia, był gajowy, który nie pi 
walał im kraść drzewa, pilnując lasu z du- 
beltówką ręku. 

Komu postanowili zemścić się na 
„wrogu proletarjatu', Otoczyli pewnej nocy 
jego pajowkę, wetknęli w łomianą strzechą 
czerwony sztandar i podpa chałupinę. Pa 
wstał „pożar, który zresztą wspólnemi siłami 

pobliskich mieszkańców został wkrótce stłu 
miony, Czerwony sztandar spalił się dosz- 
czętnie. 

Cała „jaczejka znalazła się w s 
Komunistów bylo 13-tu, S; okręgowy 
Łidzie skazał ich na karę więzienia od lat 3 
do 2. 

Wczoraj sprawę tę rozpoznawał sąd. ap: 
lacyjny. Wi obronie oskarżonych wyslepowa. 
li mec. Czernichów i mec. Miller, 

Wi wyniku rozprawy sąd zmnie zył kary 
do lat od 5 do'2, a oprócz tego kilku unie. 
winnił: — uznał za okoliczność łagodzą cą 
b. niski stopień inteligencji „działaczy ko- 
munistyeznychć, Włod. 

    

         

  

    

  ch wyczynów „jac 
a w cerkwi miej 

s nabożeństwa, w 

   

    
      

      

       

      

   

    

        

  

  

    
  

  

Lekarz-Dentysta 

St. Gintult-Gintv!to 
wznowit przyjecia 

choroby jamy ustnej, sztuczne zęby 
koron 

ul. Wileńska 22 róg Gdańskiej. Tel. 15.1 
naprzeciw Apteki Miejskiej, 

  

    

   
ma 1/1 palona 43, 

  

Siemie lniane 90 proc. — 30. 

WI DE N SKT 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
DWA WYPADKI ZAGINIĘCIA. 

Da policji wpłynęły dwa meldunki o z. 
nięciach. W. dniu 19 bm. wyszła z domu 

hezas nie powróciła 35- detnia, Tekla Ba 
enówna (Montwiłowska 5). Jak ustalono, 

zdradzała ona ostatnie oznaki cheroby umy 
słowej. 

   

  

16 bm. wyszedł z demu 16-letni chłopice 
wna 12) Teodor Rogowski i zaginął bez DO WSZ 

     

Polieja wszczęła poszukiwania. 

Z pogranicza. 
ZATRZYMANIE KONIOKRADÓW. 

Na terenie gm. olkieniekiej zatrzymano 2 
kenickradów Olgierda Kryszajtisa i Hilarego 
Puszkę, pochodzących z pow. cliekiego (Lit 
wa), którzy zamierzali uprowadzić z terenu 
polskiege konie. Zatrzymani tłumaczą się, iż 

przedostali się do Polski omyłkowo, gdyż 
udawali się do Olity na jarmark... 

WARSZAWA, 
gremjalnem 

  

<iGwej, p. pi 

  

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

dyn 27,79 — 27,94 — 27,64, Nowy Y:' 
— 5 i —- 5,84. Nowy York kabel 

Paryż 1 — 35,10 — 34, 
cara 173,35 — 173,78. Berlin w obr, 

    

    

  

      

  

AKCJE: Bank Polski 79,50. Tend. słabsza. 

DOLAR w obr. pryw. 5, 

RUBEL złoty 4,76. 

    
jąc wam serdecznie za dobrowolne i tak spra 

GIEŁDA ZBOŻOWO — TOWAROWA 

1 LNIARSKA W WILNIE 

z dn. 21. 9. 1933 r. za 100 kg. parytet Wilno, 

+ Ceny tranzakcyjne. Mąka żylnia razowa 
szatrowana 19,00. 

Ceny orjentacyjne: Żyto I standz 
g—1 16, II standart 657 g—1 15 — Iš 
Pszenica zbierana 736 — 742 g—1 2 

Jęczmień na kaszę zbierany 15 - 
a pszenna 4/0 A luk 
a żytnia do 55 prox 

ytnia do 65 proc, 21 — 
, razowa 18. Owęby ży 

cienkie 9.00, j 

rt 684 
       

   

  

   

      

tae ja stan 

  

   
     

1/2 palona 40, 1 
a (pęcak) Nr. 2 — 2. , perłowa Nr. 

ana 48. Siano 5,50. Słoma 4,50 
Na owies 

    

  

    perło 
3 — 32. ow. 

  

najbardziej godn 
wiązki publiczne i 

brak podaży. 

PAN 

  

    

JUSZÓW PAŃSTWOWYCH. 

— W związku z 
przystąpieniem 

państwowych do subskr: 
zes Rady 

ystkich funkejonarjuszów państwo 

      

   

  

zeze zadokumentować swe życ 
ązanie do państwa i całkowite 

s jego potrzeb. Pracownicy państ 
wowi dali przez to wyraz swemu słusznemu 

—(::)— przekcnaniu о fatalnych skutkach zachwia- 
nia równowagi budżetowej, Stwierdzili też. 
ce państwu zabezpiecza równowagę jego bud 
žetu, stawiając na pierwszem miejsen nieza. 
wisłość polityczną i 
wasze — głosi dalej odezwa — przesądziły 
już powodzenie p 
wasz eddźwięk, z j: 

gospodarczą. Decy2 

  

zki, a taki sam 
im pożyczka spotkała 

się w całem społeczeństwie, zadecyduje za- przy jednorazowej wpłacie 
213.55 Е pewne 6 tem, že fundusze dostarczone tą 

twa pozwołą nietyłko zł. 
yć niedohór budżetowy w najbliższych 

kilku miesiącach, ale ułatwią gospodarkę bud 
żetową państwa przez czas dłaższy. 

  

karbowi pań 

    

s stkich grup u: 
niczych. które w złożonych eświadczeniach 
stanęły do szlachetnego wyścigu i zadeklaro 

os I 

  

się niewatpliwie. wzorem dla = 
nych grup społecznych. Dalej p. premjer ja m 
ko minister wyznań religi 
publicznego dziękuje nauce 
przedstawiciele tak licz 
subskrypeji pożyczki — W. zakończeniu 
premjer daje wyraz przekonaniu, że zaj 
przez pracowników państwowych stanow 
sko w sprawie pożyczki narodowej będzie do 
wodem dla całego społeczeństwa że są oni 

prawować szczytne obo 
że umieją wysoko nosić 

sztandar idei państwowej polskiej. 

  

  

POŻYCZKA NARODOWA 
WŁASNEMI SIŁAMI 

  

JERA 
CJONAR- 

DALSZE PRZYSTĄPIENIA. 

WARSZAWA, (Pat). W dniu 21 bm. ko- 
terałny pożyczki narodov min. 
przyjął delegację lotnictwa poł- 

go w składzie: pos. Jan Rudowski, dyr. 
pracowników | Tadeusz Heyne, pplk. dypł. Bohdan Kwieciń 

ji peżyczki naro ski, prezes Związku Zawodowego Pracowni- 
trów ogłosił odez ków Lotnictwa Morawski. 

      
       

    
   

    

  

Delegacja ta, reprezentująca lotnictwo woj 
skowe, cyw mysł lotniczy i pracowni 
ków lotnic „tak umysłowych jak i fizy- 
cznych, zło nemu komisarzowi po 

‚ # lotnictwo polskie 60 
akcję cubskrybowania po- 

    
    

     

  

   

  

lidarni 
życzki. 

WARSZAWA, (Patl 
Senatu ukonstytuował 
dy pożyczki narodowej 

BONIFIKATY. 
WARSZAWA, (Pat). Wobec licznych za 

jak pytań w sprawie bonifikaty, jaka przysługuje 
subskrybentom 6 proc. pożyczki narodowej 

ałej należności 
zgóry, informuje się, że bonifikata ta wynosi 

1.20 od 100 zł. wartości nominalnej sub- 
skrybowanych obligacvj. Wobec powyższego 
cena obligacji 50-złotowej wynosi 47 zł. 40 
gr., 100-złotowej — 94 zł. 80 gr.. 500-złotowej 

— 474 zł i 1000-złotowej — 948 złotych. 

REAL UE BTA ESA 

Zatruli się grzybami. 
W zaścianku Łuszany koło Olkienik w 

je sfożywania kolacji, składającej się z 
grzybów, ulegli zatruetu Kazimierz Lojko, lat 
56, jego żona Bolesława, lat 48, ich syn 16-let 

Tomasz i 18-letnia eórka Stanisława. 
atrutych dzięki szybkiej pomocy lekar- 

| zdołano uratować, 

   

    a terenie Sejmu i 
komitet propagan 

    
    

       

  

    

  

          

Dzięku 

      

   
   

    

       
skie 

Zwaly piasku zasypały 
dwóch robotników. 

We wsi Krajeczuny pod Wilnem w czasie 
rozkepywania góry — piasek zasypał dwóch 
rebctników egmunta Strelea i Piotra Ja 
newicze. Dzięki natychmiastowej akcji ratun 
kowej ebu rokctników zdołano uratować. 

wzięli udział - w 

   

  

  

DZIŚ DAWNOOCZEKIWANA PREMIERA! Szczytowe dzieło kinematografii, = monu- 
mentalny, który wzruszył ceły świat! 

DREWNIANE KRZYŻE 
х NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. Z powodu wysokiej wartości artystycznej filmu — wejście na salę 

_HELIOS 

tylko na początki seansów: 4—6—8—10.15. 

ow Turbina 50.000 
Genjalna gra potentatów ros. sceny i ekranu. 
śpiewany | mówiony po rosyjsku. — NAD PROGRAM: Najnowsze atrakcje. — Seanse: 4, 6, B, i 10.20 

ze Wstriecznyj ::,:::;: 
Arcydzieło, które stanowi epokę. 

Bilety honorowe i bezpłatne — nieważne. 

Rewelacja sowieckiej 
„Sojuzkino* w 

Film od początku do końca 

  

Zgubny 
czar 

Mirjam Hopkins 

Juž w tych 

dniach 
bohaterka filmów: 
tańczy”, oraz świetny śpiewak, rasowy mężczyzna 

JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ w filmie najnowszej 
produkcji 1933/34 r. 

LILJANA HARVEY 
„Droga do Raju" i „Kongres 

John Boles 

    
Špieszcie zobaczyč 

Akt Nr. 265/33. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru |X-go, 

Władysław 'Matuchniak zamieszkały w Wilnie przy 
ul. Jagiellońska 6 m. 22, na zasadzie art. 602 K. P. С. 
ogłasza, że w dn. 25 września 1933 r. od godz. I0-ej 
w Wilnie uł. W.Pohułanka 31 odbędzie się publiczna li- 

| Prześliczne piosenki |===|] 

Dr.D ZELDOWICZ 
Choroby skėrne, 

weneryczne i moczopłc. 
powrócił 

Mickiewicza 24, m. 4 

Dr. GINSBERG 

  

Mistrzowska gra | == 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamie gabinet kosmetyez 
my, usuwa zmarszczki, bre 
dawki, kurzaśki i wągry 

Ognisty taniec 

В. nauczyciel gimn. 
udziela lekcje i korepetycje 
w zakresie 8 klas gimnaz- 
jum ze wszystkich przed- 
miotów.Specjalność mate- 
matyka, fizyką, jęz. pol- 
ski. Łaskawe zgłoszenia do 
administracji „Kur. Wil.” 

    

cytacja ruchomości a mianowicie: wódki wina 

i likiery, Oszacowanych na łączną sumę zł. 638.55, 
które można oglądać w dniu licytacji w miejscu 
sprzedaży, w czasie wyżej oznaczonym. 

Wilno, dnia 14.1X 1933 r. 

170/V1 Komornik Wł. Matuchniak. 

KAŻDE OGŁOSZENIE - 
najskuteczniejszą pomocą jest tym, 

którzą ogłaszają się wyłącznie 

w najpoczytnieiszem pismie 

„KURJER WILEŃSKI" 

| 
KE
 A
AA

AA
AA

AA
AA

AA
AA

AA
AA

AA
 

  

  

shoroby skėrne, wens 
ryczne 1 moczoplciows 
Wilenska 3 tel. 567 

od godz, 8—1 1 4—5. 

Akuszerka 

Marja Lakneroma 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 

ulica Kasztanowa 7, m.5 
W. Z. P. Nr. 69, 

Troki sprzedam plac 
nad jeziorem 

ślicznie położony, 300 sąż. 
Dowiedzieć się: Ś-to Jań- 
ska I1—3, od g. 16—18 

  

    

   W. Z. P. 48. 8323 
  

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zuxa 
aa lewo Gedeminowst: 

ul. Grodzka 27. 

SPRZEDAJĄ SIĘ 
3.miesięczne szczeniaki 

BOKSERY 
rasowych rodziców. 

Dowiedzieć się: ul. Ja- 
sińskiego 6—4, tel. 802 

  

  

pod b. nauczyciel. 

Biuralista-rachmistrz 
w sile wieku. w trudnych 
warunkach, szuka posadę. 
Przyjmie każdą zaofiaro-- 
wanę pracę na warunkach. 
najskromniejszych. Wilno 
Kalwaryjska 44—5, A. K. 

SPRZEDAJĘ 
DZIAŁKI ZIEMI 

dowolnej wielkości nad: 
brzegiem rzeki, 12 kil. od 
Wilna, 3 kil. od stacji, 
1 kil. od szosy, Wilno, 

Piłsudskiego 13—5. 

      

FORGE 

E. KOBYLINSKA. 

ZLOTE SCHODY. 
Tutaj nie można było chodzić po celi, ani zbliżać się 

do okna, ani położyć się we dnie na twardej pryczy, 

ani głośno rozmawiać nawet... Dwie starsze kobiety, 

które przyjęły ją dość przychyłnie, ale 

wkrótce przestały na nią zwracać uwagę, bo Ludka 

53 

  

zastała, 

była smutna i milcząca, jak jeszcze nigdy w życiu. 

Tamte, oswojone z więzieniem rosyjskie kobiety pod- 

ziemne, przez cały nudny dzień żuły swoją rozmowę, 

jak kawałki ościstego chłeba.. Po przyjrzeniu się 

Ludce nie potrzebowały kryć się przed nią, więc po- 

woli rozmowa ich nabrała ostrego tonu. Czyhały 

na swoje przekonania z ukrytą w zanadrzu partyjną 

bombą. Jedna 

z nich wysoka, chuda, czarnowłosa kobieta, z zapadłą 

piersią i błyszezącemi oczyma robiła w swojej ciemne; 

nie zakonnicy. Ale Ludka dowiedziała się, 

że córka jej ma już lat siedemnaście i że ta kobieta, 

podobna do suchotniczego kleryka, nigdy nie miała 

łegalnego męża. Dla zasady... Żeby być wolną... Fana- 

tyzm jej był złagodzony jaką taką umysłową kulturą, 

a pęd do rewolucji i wolności liczył się jednak z opo- 
rem, jaki okazuje wybujałej anarchji indywidualnej 

Skłonna więc była 

    

Syczały 'przytłumioną nienawiścią... 

   sukni wra? 

zorganizowane społeczeństwo... 

do niejakich ustępstw w dyskusji, a, biorąc pod uwagę 

ilość wrogów socjalizmu, nie miała wielkich złudzeń, 

«0 do bliskiego triumfu socjalnej teorji. Zato ta druga 

była wierną: kopją proletarskiej wiedźmy, ż jaką 

Ludka spotkała się w cyrkule. Oczywiście pod wzglę- 

  

  

  

dem psychicznym, bo zewnętrznie była to tłusta 

czterdziestoletnia kobieta z obwisłemi piersiami pod 

szerokim kaftaneń i grubemi rękoma praczki... Po- 

ciągała ciągle nosem i spluwała po kątach, a już zu- 

pełnie się nie liczyła z obecnością młodej dziewczyny, 

  

gdy chodziło o wybór dosadnych słów na określenie 

swojej nienawiści do obecnego ustroju... Pryskała 

cuchnącemi wyrazami w twarz przeciwniezki, zio- 

nęła krwawym oparem tęsknoty do chwili, kiedy 

można będzie zabijać... Tamta patrzyła na nią suchot- 

niczemi oczyma, nad któremi lękliwie chwiały się 

długie, piękne rzęsy i wykładała łopatą na stół mądre 

cytaty, obalane przez robotnicę jednem kopnięciem. 

Więc niezmordowana inteligentka ciągnęła jęczącym, 
chorym głosem. 

— Ty, towarzyszko, nie liczysz się z okoliezno- 

ściami. Jabym może też się zgodziła na wasz.program 

polityczny, gdybym wierzyła w możliwość jego prze- 

prowadzenia... Jakże można .bez przygotowania wy- 

wracać wszystko do góry dnem. Odrazu żadna rewo- 

lucja ludzi nie zmieni... Trzeba propagandy, rozsze- 

rzamia idei socjalistycznej. 

— A przez ten czas pozdychają nam dzieci — 

czort weź! — syknęła antagonistka. * 

— I tak poginą, jak pożar ogarnie wszystko... 

Nie przykładajmy pootodni do ścian... Minimalny 
   

program narazie. 

— Wy, mieńszewicy, to burżuje, Gleżoci zki... 

Wain knwi szkoda. A niech płynie rzeką, niech 

wszystko załopi. Mało to oni napili się naszej krwi 

proletarjackiej? Powyszynać wszystkich, wyniszczyć 

  

nasienie ich!...   

— Jeżeli mnie tej krwi i szkoda, to nie dziwnego 

Nasza krew, ruska. A u was, bolszewików, to tylko: 

bij, rąb, kol! A przecież Rosję możecie zgubić. 

- A nu ją tę Rosję! Nam chłebaby. mięsa, a nie 

  

głupstw żadnych. Na jakiego mnie czorta Rosja 

wasza? A? 

  

— Jak wam nie wstyd, towarzyszko! Uszy puch- 

ną od waszego gadania. 

- Tak zostawcie mnie! Odczepcie się! Mnie wa- 

szych mądrości nie trzeba. 

; Obie rosjanki pokazywały sobie plecy i próbo- 

pały nawiązać rozmowę z Ludką, która odpowiadała 

„półgłosem przeżuwając treść ich rozmowy polskiemi, 

chciwemi zębami. Z brodą, wtłoczoną między palce, 

„młoda dziewczyna sumowała wszystkie więzienne 

; starając się być objektywną, o ile jej na to 

majpierwsza młodość pozwalała... Rezultat wypadł 

dla Rosji bardzo ujemny... Wielkie państwo było pod- 

minowane przez własnych obywateli... Tylu było nie- 

zadowolonych! Nawet Marusię wessało rewolucyjne 

podziemie! Może już zdaleka nadbiega czarna chmu- 

ra, z której wypadnie jaskrawy zygzak rewolucji? 

Jakże mądrym jesit Stefan, nawołujący do czynnego 
pogolowial... O, jakżeby słodko było przypaść biją- 

<em sercem do czarnej ojczystej i czuć ją 

w «rozpostartych ramionach wolną, wolną, wolną... 

H.ecz wolność jej z nieszczęścia Rosji się pocznie! 
Dlaczego Rosji? Z nieszczęścia państwa rosyjskiego. 
Czyż maród rosyjski, aby żyć, koniecznie musi kogoś 

dławić? Wcale nie... Ale że świt nowych dziejów 

będzie od krwi polskiej i rosyjskiej czerwony, to 
pewne... 

  

  

ziemi 

          

  Ludka spojrzała z pod oka na proletarjuszkę 

x
 

o
 

E 

rosyjską, która zajęła się wyszukiwaniem pcheł pod 

zaduszezonym kaftanem, 

chętnie. 

i zmarszczyła brwi nie- 

A nu ją, tę Rosję! — powiedziała przed chwilą 

robotnica. Ludka nienawidziła Rosji, ałe gdy 1а 

Rosjanka ojczyznę swoją przeklinała, dziewczyna po- 

czuła, jak się jej dłonie zacisnęły w dwie wrogie 

twarde pięści. — Podła, wstrętna baba! Ma ojczyznę 

wolną, szeroko na'dumnej mapie zakreśloną, ga mówi: 

Na jakiego czorta mnie Rosja? 

poto, żeby podsuwać człowiekowi, jak karmnej świni, 

pełne żarcia koryto? 

  

Czyż ojczyzna jest 

— Moja ojczyzna nawet mi jeść nie daje... Moja 

ojczyzna pozwala, aby mię popychano ciężkim kuła- 

Nie osłania (przed brutalnem dotknięciem 

wstydliwości mojej ystkiego, nie dając nawet 

wyraźnej nadziei, a jednak... A jednak miłość moja 

dla Niej pełna jest aż po brzegi bolesnej słodyczy- 

Ludka zakryła oczy splecionemi palcami i trwała 

tak, czując, że serce jej ocieka strumieniem gorą- 

cych, niewidzialnych iez... 

— O Boże... Boże... Jeżeli kiedyś... Jeżeli tak się 

stanie.., to już mi nie nie trzeba... Mogę być ostatnią 

>zką, skuloną pod zimnym płotem, byleby wie- 
dzieć, że Ona jest potężna... Że jest w sw ojej wolności 

szczęśliwa... O, Boże, nieznany Boże, jeżeli jesteś: 

to wiesz, że Ona jest nam potrzebna, abyśmy odpo- 
ć mogli w miłości... Tak tradno ciągle nienawi- 

Dobry Boże z moich dziecięcych snów; PRZE 

mów do mnie, daj znak jaki, żebym się mogła aż do 
głębi dnszy wiarą rozweselić... 

(D: c. n.) 

  kiem... 

  

    , żąda ws. 

  

žebri 

      

dzieč... 
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