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ECHA NIEMIECKICH DECYZYJ. 
Co ma czynić Konferencja Rozbrojeniowa? 

7-GODZINNE NARADY. 
GENEWA, (Pat) Sytueja wytwo- 

rzena przez decyzję rządu niemiec- 
kiego, była w niedzielę przedmiotem 

  

    

  

narady, -wWołuuej przez przewóddni- 

czącego kenicrencji rczbrojeniowej 
Hendersona. W naradzie wzięli u- 
dział: Paul-Boncour, Simon, Norman 

Davis, delegat włoski Soragana, wice- 
przewodniczący konferencji Politis 
Sprawozdawca generainy Benesz i sc- 
ksetarz generainy Ligi Avenol. Nara- 
da trwała z przerwą prawie 7 godzin. 
Uczestnicy zebrania odmówili u- 
dzielenia prasie szczegółowych infor- 
macyj o przebiegu narad. 

SPRAWA ODPOWIEDZI 

NA DEPESZĘ NEURATHA. 

Z przedostających się do dzienn:- 
karzy wiadomości wynika, że ва ze- 
braniu dyskuiowano nad odpowic- 
dzią, jakiej należy udzielić na tei 
ram von Neuiaiha do Hendhkrsūiau, 
w К!бгут to telegiamie niemiecki mi- 
nister spraw zagranicznych usiiował 
Gharczyć inne państwa odpowiedzial- 
nością za iiaszę konierencji zarzu- 
cająe im, że nie chcą wypełnić swych 

  

   

      

    

      

nicy narady jednomyślnie stwierdzili, 
żę telegiamu Neuratha nie można 

pozostawić bez edpowiedzi. OQdpowie- 
dni tekst złoży jutro na posiedzeniu 
komisji głównej Henderson. Bardziej 
skomplikowany był problem daiszych 
losów koniererieji. Pod tym wzgle- 
dem wysuwane są różne alternatywy: 

   

PRZY ALTERNATYWY, 

1) kontynuowanie konferencji bez 
udziału Niemiec aż do opracowania 
konwencji, 2) opracowanie rezolucji, 
formułującej główne zasady ewentual 
nej konwencji, poczem kontereenja 
byłakiy odroczona aż de przyjęcia 
tych zasad przez Niemcy, 3) odrocze- 
nie konferencji bez określenia daty 
jej zwołania. 

STANOWISKO WŁOCH. 
Za tą ostatnią koncepcją wypowia- 

  

Niedokończony gmach Ligi Narodów w 

  

   
dają się zdecydowanie Włochy. Idea 
ta spotyka się podobno z życzliwo- 
ścią delegaeji brytyjskiej. W otocze- 
niu delegata amerykańskiegę oświad- 
czono dziś, że Stany Zjednoczone nie 
występują z żadną iniejatywą w tej 

sprawie. 
Stany Zjed, są zdania, że w obecnej 

fszie probłem przybiera charakter 
wyhitnie europejski, wobec czego Sta- 
ny Zjednoczone pragną  ustosunko- 
wać się doń z rezerwą, 

    

ODROCZENIE KOMISJI GŁÓWNEJ. 
W rezultacie wymiany poglądów 

‚ па ten temat postanowiono, że zapro- 
poncwane będzie cdreczenie komisji 
głównej na krótki czas, Jeżeli komi- 

sja główna wyrazi swą zgodę na ex- 
posć programowe, wygłoszone w u- 
biegłą sobotę przez Simona, nastąpi 
cdreczenie jej obrad na mniej więcej 
tydzień — dwa tygodnie, Dopiere póź 
niej zapadłaby definitywnie decycja 
€o dę losu konferencji. 

    

Włochy mie przestały wierzyć w porozumienie 
RZYM. (Pat.) W związku z ostat. 

niemi decyzjami rządu Rzeszy, agen- 
cja Stefaniegg ogłasza następujący 
komunikat: 

Decyzje rządu niemieckiego, aczkolwiek 
nie: podziew , przyjęłe zostały w kołach 

urzędowych wioskich z eałkowitym spoko 
j Vikt nie zaprzeczy, że decyzje te są 

: na ewentu 
ą poe 

    

        

   
    

    

   
   

jakie mogą - 
w obeenym stanie rzeczy na- 

jeć sytuację i ona jest i 
się nad sposchami skierowania 
na drogę porozumienia. Treść i 

mewy Hitiera oraz odezw, ydan 
do narodu niemieckiego, nie ubi 
wszelkich szans porczumienia, stwierdz 
bowiem kategorycznie wcię Niemiec wsp: 
pracowania na rzecz pokoju. W kołach urzę 
dowych włoskich pedkreślają, że wobec wy 
ccfania się Niemiec z prac koniereneji roz. 
brcjeniowej, prace te nie mogą byč konty- 

  

      

    
   

wj 
ton 

  

    

   

  

        
   

nuowane i wimty być odroczone aż de chwi 
li, gdy warunki pozwolą na ponowne 'rszpa. 
trzenie całokształtu sprawy rozbrojenia, 

RZYM. (Pat.) Miarodajne  koia 
włoskie stwierdzają z nacigkiem, że 
decyzja rządu Rzeszy opuszczen 
konferencji rozbrojeniowej i wys 
pienia z Ligi Narodów zaskoczyła 
równo rząd, jak i opinję publi 
Włochy. oczywiście uczynią wszys 
celem zażegnania następstw tej decy- 
zji i liczą przytem na współpracę in- 
nych państw. Mimo pozornego spoko- 
Ju, z jakim Włochy przyjęły decy 
niemiecką, w rozmowach przebija się 
pewne niezadowolenie z tego kroku. 

ko nieliczne dzienniki włoskie 

szczają komentarze do sytuacji, 
wytworzonej przez decyzje Niemiec. 

  

   

      

   

  

  

  

   

Delegat włoski przemówi dziś 
w imieniu [Mussoliniego. 

PARYŻ. (Pat.) Opinja francuska 
całkowicie jest pochłonięta wypadka- 
mi, wywołanemi wczorajszą decyzją 
rządu hitlerowskiego. Dzienniki 
mieszczają pełny tekst przemówieni: 
Bitlera i ystkie dokumenty chwili, 
obszernie komentując ten krok Nie- 
miec i zastanawiając się nad prak- 
tycznemi konsekwencjami wystąpie 
nia Rzeszy z Ligi Narodów i opusz- 
czenia obrad konferencji rozbrojenio- 
wej. Falkt zwołania na poniedziałek 

komisji głównej konferencji oraz pół- 
oficjalne twierdzenie. że przedpołud- 

   
   

  

   

Czy zostanie wykończony? 

Genewie. 

  wiowe rozmowy u Henidersena wyka- 
zały ponownie wzajemną solidarność 
4 mocarstw, daje powód dziennikom 
ie wniosków optymistycznych. Mimo 
to mówią, że Włochy w dalszym cią- 
gu czynią wysiłki, aby całą sprawę 
kierować do Stresy. Zwracają uwagę 
na fakt, że delegai «włoski isaron Aloi- 
si przybyrwa jutro do Genewy i pr 
mawiać będzie w imieniu Mussolinie- 
g0. Mwwa ta, która nastąpi po rapo:- 
cie ministra Simona, stanowić będzie 

jak przypuszczają—-:przyczynek do 
wyjaśnienia obecnej sytuacji. 

  

    

      
  

Zwycięzcy w zawodach balonowych wrócili 
Szczegóły lotu. WARSZAWA. (Pat), W dniu 15 bm. raao 

przybyli do Gdyni na pokładzie okrętu „Ko- 

Ściuszko* zwycięzey zawodów bałonowych o 

nagrodę Gordon Bennetta kpt. Hynek i por. 

Burzyński. Dzielnych lotników powitał spec 

jalny komitet z wieekomisarzem rządu inż. 

Szaniawskim i komandorem Frankowskim na 

<zele, delegacja bataljonów balonowych z 

Wiarszawy i Terunia crzz tłumy publieznoś 

ci, Lotnicy w czasie swej kilkugodzinnej byt 

ności w Gdyni złożyli wizyty przedstawicie 

lom władz oraz wpisali się księgi pamiątko 
wej miasta Gdyni. O godzinie 14.30 lotnicy 

odlecieli do Warszawy. Po 2-godzinnym lo. 

tie wylądowali na lotnisku Mokotowskiem. 

Tu tłumnie zebrana publiczność, wśród gło- 
śnych okrzyków na cześć zwycięzców, wy 

niosła dzielnych lotników z samolotu. Zk»- 

lei nastąpiło powitanie lotników przez przed 
stawieieli departameniu aeronauiyki z pik, 

de Borain, referatu balonowego, przedsta- 

wicieli wojsk balonowych z płk. Grabows- 
kim, przedstawicielami Aerokłubu Rzeczy- 

pospolitej z płk. Kwiecińskim, kołedzy i przy 
jaciele lotników. Po powitaniu lotnicy uda 

li się do gmachu zarządu portu lotniczego, 
Poczem odjechali do Jabłonny, gdzie stacje 

hują wojska balonowe. 

  

WARSZAWA. (Pat), Jak wynika z udzie 
lonych przez kpt. Hynkę i por. Burzyńskie 
go wyjaśnień, start balonu „Kościuszko* na 

stąpił w dniu 2 września z Chicago o godz. 
1916, przy panującym wiatrze północno 
wschodnim. Lotnicy początkowo lecieli dość 
nisko, aż do jeziora Michigan. 3 września 
wieczorem z powodu złych warunków atm> 
sferycznych łotniey musieli wznieść się na 
znaczną wysokość, która w pewnym okresie 

czasu flosięgała, 6.000 metrów. W ciągu 11 
godzin lotnicy szybowali na tej wysokości, 
przy oddychaniu tlenem, Rano 4 września 
balon opuścił się na mniejszą wysokość, ла 
cając balast. Między innemi lotnicy musieli 
wyrzucić również radjoaparat, butlę ao 
tlenie, a nawet ez żywności i ciepłe ubra 
nie. Lotnicy szykowali nad lasami Kanady. 

      

   

©О godzinie 10.48 lotnicy postanowili wyląde 
wać. Lądowanie odbyło się pomyślnie. Po- 
włoką balonu zawiska na drzewach, a kosz 

„ kołysał się na wysokości 2 i pół metra nad 
ziemią. Ogółem lotnicy znajdowali się w po 

wietrzu jprzez 39 godzin i 30 minut Po wy- 
lądowaniu i odpoczynku lotnicy zabrali ze 
s6ba barograt, legitymację lotniczą, mapy 
oraz kilka pomarańcz i trochę rodzynków, 
t j. całą żywność, jaka im pozostała, Lotni 
cy pestanowili odnaleźć linję kolejową, którą 
zauwzžyli z balonu w eazsie lotu. Droga po 
przez puszezę kanadyjska do linji kolojowej 
trwała do 9 września. Droga ta była bardzo 

uciążliwa. Dotarłszy do linji kolejowej, lot 
niey spotkali pierwszych ludzi, którzy poin 
formowali ieb, gdzie się znajduje najbliż 
sza stacja kolejowa Lemieux. 

  

5.000 km. na szybowcu. 
MOSKWA. (Pat). Dwuosobowy szybowiec 

sowiecki „Sergo - Ordonikidze* pobił rekord 
światewy lotu za samolotem, przebywając 
©krężną drogą z Krymu do Moskwy przez 
Odessę, Charków, Rostów, Saratów, Samarę 
i Kazań — łącznie 5.025 klm. w ciągu 34 
godzin w nadzwyczaj niesprzyjających wa- 
runkach atmosferycznych. Samolot pilotowa 
li lotnicy Fedosjew i Daniłowcew. Szybow. 
tem kierował lotnik Koszyc. Lot przedsit- 

wzięty był w celach eksperymentowania mo 
žliwošei doczepiania szybowcow do samolo. 
tów pasażerskich, towarowych i poeztowych 
i utworzenia w ten sposób w lotnictwie I. 
zw. pociągów powietrznych. W! najbliższyn: 
czasie sowiecka, awjacja eywilna otrzyma 
dwa wielkie szybowce celem zużycia ieh w 
letnietwie komunikacyjnem, a także ma być 
Gtwaria w ZSRR. specjalna fabryka szybów 
tów pasażerskich i towarowych, х 

Rozporządzenie 
o reierendom ludoweim. 
Do wyborėw do Reichstagu 
zgłoszona zostanie tylko 

jedna lista. 

BERLIN. (Pat.) Dziennik Ustaw 
Rzeszy ogłasza rozporządzenie o prze- 
prowadzeniu referendum ludowego w 
sprawic deklaracji programowej £an- 
cierza Kzeszy. Keterendum odbędzie 
się na podstawie ustawy o głosowaniu 

judówem z roku 1921. Połączone 00 
zostanie z wyborami do Reichstagu. 

Głosujący otrzymają w kopercie dwie 
kartki, „ których jedna zawierać bę- 
Gizie pytania, czy naród niemiecki po- 
chwała przedstawioną imu deklarację 
0 polityce zagranicznej i czy solidary- 
zuje się ze stanowiskiem rządu. Pod 
tem pytanem głosujący oznaczyć ma- 
ją krzyżykiem słowo „iak* lub „nie“. 
Kartka druga jest głosem na listę wy- 
borczą. Przewidziane jest zgłoszenie 
tylko jednej listy narodowe-socjali- 
stycznej. Kampanja wyborcza ogra- 
niczona zostanie dg zgromadzeń pro- 

pagandowych, organizowanych przez 

stronnictwo Hitlera. 
BERLIN. (Pat.) Na zarządzenie 

ministra spraw wewnętrznych Rzeszy 
listy wyborcze do Reichstagu mogą 
być wyłożone w dniach między 2 a 6 
listopada, 

   

    

  

Krupp, oczywiście, 
„Solidaryzuje się“ 

BERLIN. (Pat). Dr Krupp w imieniu or 
ganizacyj stalowego przemysłu niemieckie- 
go wystosował telegramy do prezydenta Rze 
szy Hindenburga i kanclerza Hitlera, w któ 
rych imieniem reprezentowanych przez sic- 
bie erganizacyj przemysłowych solidaryzu- 
je się z decyzjami rządu Rjeszy, powizęte- 
mi w przełomowej godzinie i mającemi na 
celu zapewnienie Niemeom równouparwnie 
nia. Wj depeszy do prezydenta Rzeszy zwią 
zek przemysłu niemieckiego wyraża przytem 
wdzięczność i ślubuje dozgonną wierność. — 
W depszy do kanclerza Hitlera dr. Krupp 
podkreślą nadto jednolity front wszystkich 
stanów twórczych, stojących za wodzami 
przemysłu niemieckiego. 

Głosy prasy francuskiej. 
PARYŻ. (Pat.) „Notre Temps*, ko- 

mentując wystąpienie Niemiec z Ligi 
Narodów, pisze m. in.: 

Niemcy zerwały mosty w Genewie, Je- 
żeli zerwą również z mocarstwami, a w szezże 

gėlnošci z mocarstwami, które podpisały 
wruz z niemi pakt 4.ch? — Błąd, który po- 
pełniłyby, piałby się prawdziwem szalen- 
stwem, albowiem nastręczają się tu dwie 
hipotezy, Ałbo Niemcy cgraniczą się do 
skupienia, się wewnętrznego, bez przystąpie 
nia do zbrojeń, zagrażających pokojowi Eu 
ropy, a wtedy nie widać korzyści zerwania, 
podczas gdy widać doskonale straty, albo 
też zużytkują swe zerwanie z Genewą, aby 
zerwać również z zobowiązaniami, zaciąg 

niętemi poprzednio i wyrzucić za burtę 
wszelką kontrolę zbrojeń. Wtedy można 

twierdzić bez wahania. Europa nie będzie 
czekać zbrojeń niemieckich i zareaguje wcze 
śniej, Od momentu gdy Rzesza, wystąpiła z 
ram lojalności międzynarodowej, jej sąsie. 
dzi — zaznacza dziennik — będą mieli pra 
we uczynić to same. Z tego zdarzenia Niem 
cy nie wyjdą zwycięsko, 

St. Brice zaznacza w „Journal*: 
Ze strony Francji wrażenie jest 

zupełnie jasne. Niemcy pokazały nam 
swe prawdziwe oblicze. Nie mamy żad. 
nega powodu do przejmowania się, gdyż si 
ły, stojące po stronie ładu, są na szczęście 
lcstateczne, aby narzucić go innym z łat. 
wością. Niemcy nie będą mogły nawiązać 

gdzieindziej rokowań, zerwanych w Gene: 
wie. Zerwanie znacza więc tyłko powrót do 
klauzuj traktatów wersalskiego i locarneń 
skiego. Można, więc będzie przeprowadzić 

kontrolę, jak Niemcy wywiązują się z zobo. 
wiązań klauzul wojskowych traktatu wer- 
salskiego. — Jeżeli Niemcy — kończy St. 
Brice — zwrócą się przeciwko całemu świa 
tu, žo w odpowiedzi cały Świat się złączy, 
aby nauczyć Niemeów respektowania trak 

tatów_ i 
„La Libertć*, zastanawiając się 

nad konsekwencjami krokn niemiec. 
kiego dla Europy, pisze: 

Równość praw, którzy nasi negocjatorzy 
przyznali Nieneom w dniu 11 grudnia, aby 
je skłonić do rozbrojenia, zostanie natural. 
nie tem samem przekreślona. Klauzule trak 
tatu wersalskiego utrzymują swą pelną 
moe obowiązującą. Chodzi jednak o to, czy 
$ygnatarjusze traktatu są dziś po stronie 
Francji i czy wraz z nią pragną przeszko- 
dzić wojowniczemu szalefistwu sfanatyzowa 
nych Niemiec. Inaczej powiedziawszy, co 
zrobią Wielka Brytanja i Włochy. Tę zagad 
nę należy szybko rezwiązać Minął juź czas 
logomafji. Trzeba, podobnie jak Niemcy, się 
zaieeydować. 

Pożar wpobliżu pałacu Hitlera, 
BERLIN. (Pat). W Berlinie wybuchł w 

niedzielę wieczorem wielki pożar Dwa blo 
ki domów w dzielnicy zachodniej, wpobli- 
żu pałacu Hitlera stanęły w płomieniach. 
Do tej chwili pożaru nie ugaszono. Stopnio 

Wpływ Pożyczki 
na budżet, walutę i koniunkturę. 

Redakcja „Kurjera Porannego* 

zwróciła się do p. ministra Skarbu 
Władysława Zawadzkiego z prośbą © 
zobrazowanie całokształtu zagadnień 
związanych z Pożyczką Narodową. 

Sukces Pożyczki wywołał w opi- 
publiczręj szereg koncepeyj co do 
ia t. zw. nadwyżki, t. j. różnicy 

między pierwotnie żądanemi 120 mil- 
jonami a subskrybowaną sumą. Na 
ten temat p. minister oświadczył (w 
streszczeniu) : 

      

    
  

„Cały wpływ z pożyczki zosiznie użyty 
na uzupełnienie normalnych dochodów ka- 

ą i przyszłym 

ia jej myśle- 
I e o pokrycie delieyiu tegorocz 

negc. Oddźwięk, który nasze wezwanie zna 
lazło w społeczeństwie stwarza możność 
zamknięci przyszłorocznego budżetu pra. 
wie bez deficytu, Stwarza możność, ałe rów 

mież i obowiązek: w uzasadnieniu pożyczki 
podkreślaliśmy, że powodzenie jej pozwoli 
rządewi cbejść się bez wydainego powięk- 
szenia ciężarów podaikowych i bez drastycz 

mych oszczędności. Ta obietnicą musi być 
i będzie dotrzymana, ale dłaiego też dan 
grosz nie może być w na inny eel 

Obawy, że pożyczka może pogłę- 

Odznaczenie uczonego 
polskiego. 

  

     

    
  

   

    

        

Znakomity uczony lwowski dr. Przemy- 
sław Roman Dąbkowski profesor Uniwer- 
<sytetu Jana Kazimierza otrzymał honorow 
«doktorat praw Uniwersytetu w Bratisla 

'Prof. Dąbkowski piastuje na Uniwersyte 
«ie lwowskim godność profesora historji 

polskiego i zachodnio-europejskieg, 
u Śmierci prof. Balzera również 

historji ustroju Polski. Prof. Dąbkowski 
jest kawalerem krzyża komandorskiego orde 
ru Polonia Restituta oraz członkiem polskiej 
«czeskiej i bułgarskiej Akademji Umiejęt- 
Nośel. 

Obchód 400 lecia urodzin 
Stefana Batorego. 

WARSZAWA. (Pat). W dniu 15 b. 
m. pe południu na płacu Józefa Pił- 
sudskiego odbyła się wielka akadem- 
ja ku czei 400-lecia urodzin króla Ste 
fana Batorego. Na placu wzniesiono 
prowizoryczną estradę na tle wielkiej 
mapy, przedstawiającej Polskę w gra 
nieach za czasów Batorego. Nad mapą 
górował olbrzymiej wielkości orzeł 
'biały. Estradę udekorowano staremi 
herbami miast polskich. Przy estradzie 
pełnili straż rycerze w historycznych 
strojach XVI wieku. Po obu stronach 
estrady w świetle reflektorów ustawiły 
się poczty sztandarowe organizacyj, na 
leżących do Federacji PZOO. oraz po 

 sztand. szkół, organizacyj i stowa 
rzyszeń społecznych. Na akademję 
przybyli marsz. Sejmu Świtalski, pod 
sekretarz stanu w MSZ, Szembek, mi 
nister Schaetzel, członkowie korpusu 
dyplomatycznego, prezes Federacji P. 
Z. O. O. gen. Górecki, prezes Ligi Mor 
skiej i Kolonjalnej gen. Orlicz - Dre- 
szer, przedstawiciele władz państwo- 
wych z wojewodą Twardo i in. Cały 
plac zaległy tłumy publiczności. Aka- 
demję zagaił przemówieniem gen. Gó- 
recki, poczem wygłosili przemówienia 
na temat dzisiejszej uroczystości mar- 
szałek Sejmu Świtalski i gen. Dreszer. 
W przemówieniach tych mówey scha 
rakteryzowali działalność króla Bato 
rego jako wodza i polityka na tle ów 
czesnej epoki. 
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wo zarządzano alarm straży ogniowej aż de 
8.go stopnia włącznie, Kordony około miejs 
ca katastrofy utrzymuje policja wraz z for 
macjami hitlerowskiemi, 

bić deflację znalazły następujące o0Ś- 
wietlenie: 

Sprawa terminów płatności łączy się z 
memertem przeciwdziałania deflecji. Skarb 
nie ma żaćnegG interesu w Ściąganiu pienię. 
«łzy weześniej, niż mu bę potrzebne na 
wypłaty. Kiedy była mówa © sumie 120 mil- 
jenów, miały one służyć na pokrycie defi- 
eytu w przeciągu 6 miesięcy, a więc musiały 
w tymt czasie wpłynąć; wpłata 300 milj. mo 
gia być, jeśli ehGdzi © poirzeby Skarbu roz 

ns na okres reczny. Rozporządzenie z 

dnia ,2 października przewiduje rozłożenie 
wpłat dla pragnących na rat 11. W, ten spo 
sób przywrócona została mniej włzeej od. 
powiedniość pomiędzy okresem kiedy pie- 

niącze wpływają, a wypły ze Skarbu, 
wobec czego niema kurczenia «biega. 

Że skutki deflacyjne pożyezki, które na 
tym czy owym odcinku muszą się przeja. 

wić, są słabsze niż można byłe przypusz- 
czać, Świadezy parę faktów, ułamkowych, 

niestety. A więe w P. K. O. suma wkładów 
oszezędneścicwych wzrosła i w pierwszej de 
kadzie października żrws, w dalszym ciągu 
wzresi wkładów. Hość sprzedanych bonów 
skarbowych wzrosła w ostatniej dekadzie 

Ź to zapewne z dałszem, 
ązku z pożyczką wzmee 
b naszej gospodarki. A 

jóst element, który może z wielką nad. 
żką skempensować defłacyjne skutki pa- 

żyezki*, 

     

          

     

  

   

    

    

    

Efekty Pożyczki w odniesieniu do 
budżetu przyszłorocznego p. minister 
przedstawia następująco: 

„Zautanie, którem społeczeństwo obda. 
rzyło rząd przy subskrypcji pożyczki,. nakła- 
da na nas tem większy Gbowiązek prowa. 
dzenia zrównoważonej gospodarki. Usprawie 
<dliwieniem użycia pożyczki na cele budże- 
towe jest, jak to miałem już raz sposobność 
powiedzieć, fakt, że ziłiżamy się de chwili, 
kiedy normalne dochody będą pokrywały 
zwyezajne wydatki, a to znowu zmusza, do 
kontynuowania szeregu restrykeyj i oszezęd 
ności. Powodzenie zaś Pożyczki Narodowej 
pozwala nam iść po tej drodze stopniowo 
i unikać tego, eo nazwałbym drastycznemi 
csiczędnościami. To też budżet przyszło. 

„roczny będzie się kształiował mniej więcej 
na poziomie wykonania tegorocznego, nieco. 
niższym pe stronic wydatkowej. Preliminu- 
jemy w wydstkach 2.165.441.340 zł, w do. 
ćhedach zaś 2.117.652.880 zł. (w czem 
175.000.000 pozostałości z wpływów pożyczki) 
Pozestający w ien sposób deficyt 47.788.468 
zł. jest bardzo mały w porównaniu z tego-. 
rocznym t zeszłorocznym i da się łatwo opa 
nowač“, | 

Problem walu towy: 
„Utrzymanie trwałej wartości naszego ie niądza było stale wytyczną polityki. flngne sowej rządu w ciągu lat ostatnich. Śmiem twierdzić, że w związku z konsekwentnemi wysiłkami rządu i Banku Polskiego w tym: kierunku walucie naszej nie groziło nigdy. poważne niebezpieczeństwo, albo, co na je dno wychodzi, że każde niebezpieczeństwo, któreby jej mogło grozić było w porę prze. 

widziane t odwrócone. Oczywistą jest rzeczą że powodzenie Pożyczki Narodowej, wzmae niając wogóle finanse nasze, wzmaenia nas bardzo także i pod względem wałutowym, mogę stanowczo „powiedzieć, že zapewnia 
nam na tym odcinku zupełny spokój. 

Na pytanie redaktora „K. PCE optymisty: zme twierdzenia o poprawie konjunktury znajdują potwierdzenie w  materjałach posiadanych przez 
Rząd — p. minister odpowiedział: 

„Wi dzisiejszej sytuacji świata przewid: wanie  konjunktury 2 z anet wem, do którego nie mom żadnej kwalifi- kacji Można jednak stwierdzić, że szereg symptomów, na których się zwykle takie przewidywanie opiera, ma w tej ehwili cha- rakter dodatni. Wspėlezynniki produkcji wzresły miewątpliwie w ostatnich miesią_ cach. Wpływy budżetowe za, sierpień i wrze sień były lepsze od zeszłorocznych, Obroty handlu zagranieznego wykazują również wzrost za wrzesień, nietylko w przywozie, eo możnaby wytłumaczyć przewidywaniem wprówadzenia nowej taryfy, ale i w wyws- zie. Poza, tem mam wrażenie pewnego od- prężenia psychicznego — pęd do tezauryza. cji zmalał ostatnio, a pieniądz szukający pewnej lokaty, stał się obfitszy. Wszystko 
to „trwa wprawdzie za, krótko, aby na tem opierać daleko idące wnioski, można jednak powiedzieć, że twierdzenie, iż zarysywuje się pewna poprawa konjuktury ma za 
więcej ebjektywnych denych, niż twierdze nie odwrotne, a tembardziej, niż to, że kry 
zys się pogłębia, ejst to jednak wszystko, eo w iej chwili można powiedzieć.* 

"Os 

Kurs zntyukralński 
w Sowietach. 

Z Moskwy donoszą: Na wniosek ko 
misarjatu oświaty zapadła uchwała 
wszechukraińskiej Akademji Nauk o 
wykluczeniu 4 twowskich uczonych 
ukraińskich profesorów: Cyryla Śtu- 
dyńskiego, Kolesy, Szczurata i Woźnia 
ka — ze składu Akademji. Wyżej wy- 
mienieni profesorowie należeli do 
wszechukraińskiej akademji nauk w 
Kijowie już od 10 lat. Powzięta uchwa 
ła o wykluczeniu łwowskich uczonych 
2 kijowskiej Akademji Nauk stwier- 
dza m. in., że nie przejeli się oni w do 
statecznym stopniu światopoglądem 
komunistycznym. (Ate). 
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Kontrasty i podobieństwa w rozwoju państw bałtyckich 
Związek Polaków Ziemi Kowień- 

skiej w Wilnie wznowił po wakacjach 
swoją działalność. Mówiąc ściślej: nie- 
tyle wznowił, ile zapoczątkował nowy 
etap pracy, oparty na znacznie szer- 
szych niż dotąd podstawach. O ile 
w dotychczasowej pracy głównym mo 
tywem była wzajemna samopomoc 
tych 'wszystkich, kitórzy zostali po- 
krzywdzeni naskulek zaistnienia prze 
grody granicy litewskiej — o tyle 
obecnie Związek rozszerzył zakres 
swoich celów, kt. objął, poza samopo- 
mocą, również propagowanie w spo- 
łeczeństwie wileńskiem poznania z: 
gadnienia państw bałtyckich ze szcze- 
gólnem uwzględnieniem kwestji litew 
skiej. Rozszerzone w taki sposób cele, 

Związek ma osiągać przez urządzanie 
zebrań otwartych dla szerszej publicz- 
ności, na których mają być wygłasza- 
me referaty znawców zagadnień inte- 
resujących Związek. Oczywiście nikt 
bardziej nie jest powołany do tego 
rodzaju działalności, jak Związek Po- 
łaków Ziemi Kowieńskiej w .Wi 
„Jego znajomość warunków miejsco- 
wych i liiewskich, oraz bezpośrednie, 

„jakby przyrodzone interesy, pobudza- 
jące do szukania rozwiązań obecnych 
nienormalnych stosunków z Libwą— 
pozwolą mu łutwiej, niż komu inne- 
mu, być awangardą wśród rozważa. 
jących problem liiewski, 

Na tej nowej drodze znalazł się 

referat p. dyr. W. Wielhorskiego p. t. 
Kontrasty i podobieństwa W rozwoju 
państw bałtyckich*, Referat ten 
wzbudził duże, jak na nasze warunki, 
zainteresowanie wilnian, gdyż skupił 
na sali dobrych kilkadziesiąt osób. 

Wygłoszony referat, ze względu 
na jego obszerny zakres i ze względu 
na gruntowne opracowanie, zawierał 
tyle treści, że niepodobna go w całości 
ująć w wąskie ramiki sprawozdania 
dziennikarskiego. Można tylko pod- 
kreślić jego bardziej charakterystycz- 
ne momenty. 

Państwa bałtyckie Estonja, Łotwa 
i Litwa rozwijają swoją działałność 
zaledwie od lat kilkunastu. Mamy jed 
mak już sporo fakltów, jako przeja- 
wów tej działalności, które po 
lają nam robić jporówmania i oceniać. 
Nie o takie jednak: porówniania cho- 
dzi w danym referacie. Chodzi tu > 
uchwycenie głębszych podobieństw i 
różnic, wypływających z właściwości 
pochodzenia i wychowania tych naro- 
dyw. W tym zakresie mieści się nietyl 
ko ipochodzenie ze wspólnego pnia, 

przynależność do pewnej rasy i w kon 
sekwencji t. zw. zew krwi, lecz rów- 
mie wpływy otoczenia (sąsiadów), 
właściwości przyrody danego kraju, 
cywilizacja i t. p. Słowem, chodzi » 
itakie ujęcie tego zagadnienia, które 

pozwoli nam rozróżnić „fakty sezo- 
nowe, tymczasowe, od tych, które wy 

    
  

      

     

   

  

   

„pływają z najgłębszych właściwości 
«charakteru narodowego i które nie 
przemijają szybk: 

  

Punktem. wyjścia i pewną formą 
metodologiczną ujęcia tego zagadnie- 
nia może być stosunek jednostki do 
społeczeństwa i stan form prawna- 
publicznych i ich reakcja i wpływ na 
kapitalne problemy bytu narodowego. 

Jednostka w Estonji ma bardzo 
Szerokie uprawnienia. Państwo trak- 
„tuje ją jako całkiem dojrzałą, apeluje 
"do niej i jak dotąd, w ciągu 14 lat ist- 
mienia Estonja mie zawiodła się w 
«swem. zaufaniu ,do jej mądrości poli- 
tycznej. Nie kiwajpiono się do. nie- 
obmyślanych reform, powodujących 
gdzieindziej nieobliczalne konsekiwen 
cje; w postępowaniu zbiorowem kie- 

rowano się dużą ostrożnością. 
Jak do tego doszło? 
Niewątpliwie dużą rolę odegrało 

tu pochodzenie i przynależność naro- 
du estońskiego do tej rasy, która wy- 
tworzyła typ skonsolidowany, obda- 
rzony dużą zdolnością państwowo- 
twórczą. Tak dużą, że podziw bierze 

LEON WOŁŁEJKO. 

  

przeciętnego Europejczyka do tej 
mądrości stosunku jednositki do spo- 
łeczeństwa w Estonji. 

Tymiczasem przecież dzieje naro- 
du estońskiego i jego wychowanie w 
żadnej mierze nie sprzyjały 'wytwo- 
rzeniu typu  państiwowotwórczego. 
Estończycy byli samodzielnym ludem 
w epoce życią plemi 
XIII stuleciu, później zaś przez 500 
lat rządzili Estonją ob Duńczycy, 

Szwedzi, Niemcy i Rosjanie- ° 

Znacznie mniejsze uprawnienie 
ma jednoslika w Łotwie. Państwo trak 
tuje swoich obywateli jako pełnolet- 
mich, ale z zastrzeżeniami. Przyczem 
zastrzeżenia te są specjalnie liczne 
w stosunku do mniejszości narodo- 
wych. O ile w Estonji dzięki silnemu 
poczuciu własnej siły, położenie mniej 
szości narodowych jest niemal ideal- 
ne, o tyle w Łotwie dość ściśle roz- 
różnia się uprawnienia obywateli go- 
Spodarzy kraju, od uprawnień pozo 
stałych obywateli mniejszościowych. 

Dlaczego tak jest? Przecież warun 
Iki wychowania są niemal identyczn* 
z esońskiemi, inne jest tylko pocho- 
dzenie, inny jest „zew krwi”, 

A teraz — Litwa. eJdnostka nie ma 
prawie żadnych uprawnień. Rząd jest 
dyktatorski, oparty na klice. Udział 
obywateli w rządzie — niemal żaden. 

Państwo traktuje obywatela jako 
nieletniego. sunek do mmiejsz < 

nie może być w konsekwencji inny. 
niż eksterminacyjny, Dlaczego? 

Pochodzenie — identyczne z Ło- 
tyszami. W większym stopniu tylko 
nastąpiło w dziejach skrzyżowanie 
się krwi litewskiej z ruską i polską. 
Inne natomiast było wychowanie tego 
narodu. W|prawdzie przez długie wie- 
ki naród litewski hodował się pod 
własnym dachem państwowym, to 
jednak ostatnia zależność od władz 
rosyjskich wybitnie zdemoralizowała 
ten naród, gdyż rozpuściła do reszty 
t zw. „sole państwowe* — zdolność 

państwowotwórczą, zdolność tak sil- 
nie charakteryzującą Estonję. Z tego 
co nazywamy ,zewem krwi* pozostał 
w narodzie litewskim pewien instynkt 
społeczny, który ujawnia się w reak- 
cji mas na niektóre przejawy bytu 
narodowego. Nie odegrywa on jednak 
obecnie żadnej roli, gdyż ci, którzy 
rządzą Litwą, przechodzą ponad od- 
głosami ze społeczeństwa do porząd- 
ku dziennego. 

Jeżeli teraz spojrzymy na działal- 
ność omawianych państw bałtyckich 
w ciągu ostatnich lat kilkunastu, jeże- 
li zdamy sobie sprawę z obecnej sytua 
cji politycznej — będziemy mogli wy- 
ciągnąć pewne ważne wnioski. 

Estończyk, jako  indywidualista, 
traktuje swoje państwo również jako 
żywą, realną indywidualność. Przez 
500 lat nie miał on własnej niepodleg- 
łości — to jednak zawsze naród es- 
toński był mu czemś całkiem realnem, 
jalkąś potężną osobowością i indywi- 
duallnością. Dlatego kiedy w pewnym ̂ 
momencie, po uzyskaniu niepodleg- 
łości,. zagroziło niebezpieczeństwo so- 
wieckie — Estończyk odrzucił wygod 
ny komipromis i, stawiając na karię 
swój los, podjął rękawicę  rzuconą 
mu. przez olbrzyma sowieckiego. Pod- 
jął i obronił swój charakter maro- 

dowy. 
Inne nastawienie wykazuje dzia- 

łalność powojennej Łotwy. Znajdując 
się na skrzyżowaniu dróg handlowych 
i będąc pod stopami olbrzyma sowiec- 
kiego — Łotwa wykazała się dużą 
komjpromisowością, tak niezbędną dla 
wypompowania wszelkich korzyści z 
państw, korzystających z tranzytu 

przez jej terytorjum. * Pomimo więc 
tego, że Łotwa pierwsza musiała wy- 
trzymywać  ofenzywę „rewolucyjną 
ZSRR i w razie powodzenia tej ofen- 
zywy pierwsza poniosłaby najdalej 
idące konsek'wencje, to jednak nie 

   

              

Pogaduszki mejszagolskie. 
„BURŽUJ“... 

Choć nawkoło ludzi gadali co — 
poniedziałek nieszczęśliwy dzień i nic 
nie możno w tym dniu poczynać — 

pan Antoni nigdy nie dawał wiary i 

zawdy tłumaczył co dla hultaja — 
śkużdy dzień w tygodiu bywa ciężki a 
«Ца takich pracowitych, jak on,i ponie 

działek nie nie znaczy. Cała ta gawę- 

da ta tyko zabobon i nie więcej... 

A tymczasem wyszła taka zdarze- 
mia, co nietylko pan Antoni ale i cała 
jego famielja sprachtykowała, co w 

tym dniu najlepiej i palcem nie ru- 
chač, a tyko ješč, spač i kole chaty 
badziać sie. A to było tak. 

Jakości w poniedziałek na ranku, 
kiedy pan Antoni drzemał jeszcze pod 
kołdro, przyszła, nakrywszy sie kapo- 
"to, pani Antoniowa, siądła na- Pc 

i taka mowa mówiła: 

„Słuchaj, Antoni, Powiedź ty mnie 
'— co to będzi z naszemi dolarami? 
Codzień, slysza, robio sie tansze a pa 
ry czasu poczekawszy i nic z ich nie 
zostani.sie! Już wiele razy ja tobie mó 
'wiła, żeb ty ci kawałeczek ziemi ku- 
pił, ci chatuszka sobie postawił — a 
ty i nie w ta strona!? Niechaj już pro- 
centų nie będzi — ale wszystkoż taki 
—ziemia ni chata nie potaniejo, a na 

starość choć dach nad głowo zostani 

sie!“, 

Słuchał tej mowy pan Antoni į sta 
bo jemu robiło sie — bo czuł co baba 
prawda gada, ale nie fason był już 
tak zrazu z babg godzić sie i znakiem 
tego poczoł pan Antoni tłumaczyć co 
choć dolary haniebnie potanieli — a- 
le jeszcze strachu nijakiego niema, bo 
możno jeszcze za ich kilka tysięcy zło 
tych kupić i jaki chcąc interes zało- 
żyć. Pani Anioniowa słuchać ob żad- 
nym interesie nie chciała — i tyko ob 
ziemi i chatuszce gadała, nareście 
wipadłą w złość i okuratnie łajać sie 
poczeła: „ty, mówi, mnie nie malaruj! 
Tam dolary co minuta taniejo a ty 
gniisz do południa? Wstawaj mnie za 
ra i leć przedawaj — bo ja nie chcem 
przez ciebie żebraczko być!” 

Pan Antoni lubił pospać, ale oba 
czywszy co od baby nie odczepi sie — 
[росхо? naciągać szkarpetki, buty i spo 
dni i już miał sie marynarka z ćwieka 
zdymować — jak raptownie chtości 
zabrazgał do drzwi, a w sieniach ode 
zwał sie znajomy głos pana Rajki, ich 
miego kuma i sąsiada. 

Pani Antoniowa skoczyła na od- 
witanie i wycierając chusteniutkg 0- 
czy — haniebnie żaliła sie na męża co 

  

wykazała ona tej odporności, co Es- 
tomja i mając na oku korz mater- 
jalne płynące z tranzytu — wciąż szła 
na kompromis. 

Tymczasem nastąpiła doniosła 
zmiana w stosunku ZSRR do państw 

bałtyckich. Punkt ciężkości zaint 
sowań ZSRR przeniósł się na Daleki 
Wschód — do Japonji. Następuje « 
reg paktów o nieagresję. Z drugiej 
strony Niemcy, szukając kolonji dla 
nadmiaru swojej ludności, przekona- 
ły się, że ani po linji Hamburg—Bag. 
dad, ani w stronę Polski — nie może 
się rozwijać ekspansja niemiecks. 
(Na przeszkodzie stoją tu Włochy. 
jeżeli chodzi o kierunek południowo- 
wschodni i między innemi względy 
demograficzne, gdy chodzi o Polskę;. 
Pozostaje więc kierunek północno- 
wschodni: [przez Litwę, Łotwę i dałej. 
Skutkiem tego na pierwszym planie 

znalazła się Litwa, ta Litwa, AB 
dotąd korzystała ze zw alczający: ch się 
wzajemnie wipływów  niemiecko-ro- 
syjskich i żyła jak u Pana Boga za 
piecem, ta Litwa, która nie miała in- 
nych zamnrtwień, jak kwestja wileń- 
ska. Teraz, gdy niebezpieczeūstwo 
niemieckie zagraża . podstawom bytu 
niepodległego Litwy —  kwestja 
wileńska powinaby odejść na plan 
drugi. Gdyż nie czas jest myśleć o roz- 
szerzeniu terytorjum (chociażby opie- 
rając się na słusznych ze swego punk: 

  

    

    

     

         
    

    

  

tu widzenia przesłankach) — gdy 
trzeba utrzymać obecne, Sytuacja Li- 
twy stała się tak skomplikowana, że 
najbardziej wyrobieni politycy nie 
mogą jej rozwikłać. Teraz już nie wy- 
starcza chłopska polityka „zdrowego 

rozsądku, nie wystarcza również naj 
przebieglejsze rozumowanie. Trzeba 
dużo intuicji, by wybrnąć z tej sytu- 
acji. Wobec tem większych trudności 
stoją obecni władcy Lity y, którzy 

pierwszy raz dźwigają ciężar odpo- 
wiedzialności za los ństwa. 

Zdalje się, że wśród samych Litwi- 
nów coraz więcej osób zdaje sobie 
sprawę z 'wybworzonej sytuacji. Rząd 
litewski również z pewnością tę sytu- 
ację zrozumie. Trudno tylko przewi- 
dzieć jak szybko to się stanie, Litwini 
myślą logicznie i ściśle. Charakter ich 
ma coś z monolitu- Jednakże Litwini 
mie myślą prędko. Tymczasem sytua- 
cja polityczna zmienia się błyska- 
wiezną szybkością. I tutaj może na- 
stąpić tragiczne spięcie. 

Gdy chodzi o zrozumienie i przed- 
stawienie grożącego Litwie niebezpie 
czeństwa, miarodajne są tu odgłosy 
prasy estońskiej i łotewskiej, Estonja 
i Łotwa na własnej skórze odezuły 
jarzmo niemieckie, to jarzmo, które 

ominęło ongiś Litwę zawdzięczając 
współpracy politycznej z Polską 
(Grunwald). 

     

  

   
   

W. R. 
STERSTEIN SINERTA 

Uchodźcy żydowscy z Niemiec w Paryżu. 

W Paryżu istnieje organizacja dobroczyn 
ma, udzielająca pomocy uchodźcom żydow- 
skim z Niemiec. Oprócz udzielania doraźnej 
pomocy organizacja ta zajmuje A wyszu 
'kaniem pracy dla uchodźców, względnie utat 

      

wia im wyjazd do krajów, 
się osiedlić. 

'Na zdjęciu — meldowanie się uchodźców 
w siedzibie wspomnianej organizacji. 

w których chcą 
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Tymczasowe porozumienie gospodarcze 
polsko - niemieckie. 

Dowiadujemy się, że w toku roz: 
mów gospodarczych polsko - niemiec- 
kich, toczących się obecnie w Warsza- 

„wie nastąpiło porozumienie w drodze 
wymiany not, na mocy którego rząd 
polski na podstawie ustępu 2-go art, 2 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypos 
politej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ta- 
ryfie celnej przywozowej, stosować bę 
dzie do towarów niemieckich, nieobję 
tych cłami maksymalnemi, stawki II 
kolumny taryfy celnej na czas trwania 
tych rozmów w terminie od dnia 31 
b. m. 

Rząd niemiecki wzamian za to w 
tym samym okresie czasu nie wyda 
przeciwko importowi z Polski do Nie- 
miec zarządzeń specjalnych. 

* * * 

Jak wiadomo, w dhiu 11 b. m. 
weszła w życie nowa polska taryfa 
celna, przywozowa, zawierająca róż- 
ne stawki celne na towary przywożo- 
ne do Polski. Nowa taryfa celna za 
wiera trzy kolumny stawek celnych 
W pierwszej kolumnie znajdują się t. 
zw. stawki konwencyjne, stosowane 

    

on ni ziemi ni chaty kupować nie 
chce į naumyšnie zwodzi żeb dolara 
mi ściany kleić przyszło sie. Pan Raj 
ko z dziwu, aż za głowa chwycił sie. 
Skoczył do pokoiku, do pana Amtonie 
go i dawaj nauka jemu dawać: Oj fik 
sat, ty. fiksat! Chtoż to dziś dolary 
trzyma? Chibo ten co żebrakim chce 
być? Przedawaj ich zarą i chała czym 
prędzej staw! A jeśli piniędzy tobi nie 
stani — idź do Bankowej Głównej Ka 
sy i bierz wiele chcesz! Dobrodzieji o 
ni i anioły! Malusińki procent bioro i 
dziesięć lat czekać bedo- Tyko długo 

nie medytuj! Kup plac i pisz prośba 
do Bankowej Głównej Kasy a za rok 
kamienica haniebna postawisz i kuż- 
dy kłaniać sie tobie będzi! 

Pan Antoni gęba z dziwu rozdzia- 
wił, Antoniowej zabiło w pierści duch 
a 'pan Rajko wyciągnął z kieszeni pół- 
buteluka, nałał „służbowego* i krzyk- 
not: niechaj żyji Bankowa Główna 
Kasa i te obuwateli co za jej piniędzy 
chaty sobie stawio!* 

do ak 

   
   

Prędko pan Antoni kupił sobie 

plac a para miesięcy poczekawszy —- 
przyszed z Bankowej Głównej Kasy 

list, co dla jego, Antoniego Cybulki, 
leżo odłożone dwa tysięcy złoty — ja 
ko pożyczka na. budowa chaty! W 
konwercie byli jeszcze jakieści papie 
ruszki, ale pan Antoni nie chciał na 
wet ich czytać — tyko patrzał na list 
i oczom swoim nie wierzył.. A w liście 
okuratnie stało wypisane co Bankowa 
Główna Kasa czeka żeb pan Antoni 
czymprędzej po piniędzy przyszed, 

do twarów przywożonych do Polski z 
krajów takich, z któremi Polska po- 
siada umowy handlowe. W kolunjnie 
III stawek celnych znajdują się staw- 
ki najwyższe, a kolumna Ilzawiera 
stawki pośrednie pomiędzy I-szą a III. 

Teoretycznie, wobec nieistnienia 
polsko - niemieckiej umowy handlo- 
wej, towary przywożone do Polski z 
Niemiec powinny być clone na podsta 
wie stawek maksymalnych, a więc sta 
wek, przewidzianych w kolumine II 
nowej taryfy celnej. | 

Porozumienie, o którem donosimy 
jest więc ze strony polskiej wyrazem 
dobrej woli, ustępstwem, umotywowa 
nem chęcią niestwarzania trudności w 
okresie trjvania narad nad poprawie- 
niem polsko - niemieckich stosunków 
gospodarczych. 

Ze strony niemieckiej ustępstwo to 
wyrównane zostało zobowiązaniem się 
do niewprowadzania żadnych nowych 
zarządzeń, skierowanych przeciwko 
eksportowi z Połski do Niemiec. 

' (Iskra). 

zabrał ich i do swojego kapszwka po- 
chował. Słodko zrobiło sie panu An 
toniemu z radości i znakim tego sko- 

czył on nasampierw do pana Rajki 
żeb jemu za prośby napisane podzię- 
kować, późniejszo poro obleciał wszy- 
stkich sąsiadow i kużdemu swoja no- 
wina zamelidował — nareście zaszed 
do trachtjerni, do Joselki i z wielkiej 
wesołości talk zakierzył, co pani Anto 

niowa gdnalazszy czut* żywego do cha 
ty odprowadziła... 

Na drugi dzień obudził sie pan An 
toni nadto rano, Byłby może jeszcze 
kapeczka pospawszy, ale piniędzy od- 
łożone w Banikowej Głównej 
mie dawali nijakiej spokojności i kłu- 
li jego jak szydło. Na sam wschód 
stonca pan Antoni już golił broda, a 
póki wyczyścił buty i zawiązał halsz- 
tuk — przyszła pora śpieszyć sie do 
miasta. Przyszedszy na miejsce —- 
nie wiedział biedulka w jakim to po- 
koju pieniędzy obywatelom dajo, ale 
jakiści pan z literami na kownierzu 
pokazał drzwi i wytłumaczył, co na- 
samipierw trzeba do dyrechtora za 

a późniejszo poro — piniędzy prosić. 
Pan Antoni posłuchał rady, cicheńko 
zabrazgał do drzwi i weszed do poke- 
ju. Za stołem siedział chudy, cienień- 
ki pan i pił harbata. Obaczywszy An- 
toniego, „postawił filiżanka na stole i 

cicheńkim głosem zapytał sie: 

„Czego pan sobie życzy? 
(Pan Antoni aż zdziwił sie co tu i 

piniędzy dajo i taką grzeczna gawęda 
prowadzo i poczoł tłumaczyć co li»l 
jemu, znaczy sie, taki przyszed żeb 

Kasie * 
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Już czas najwyższy 
NABYĆ LOS 

I-ej KLASY 

    

W SZCZĘŚLIWEJ KOLEKTURZE 

Wielka 44 
tel. 4-25 — P.K.O. 81051 — tel. 

Ciągnięnie już 

W CZWARTEK 19 bm. 

EEEFEEEEEEFFEEFI 

НЕМ z Polski 1 22 Świała 
— WIYCIECZKĘ ARTYSTYCZNĄ DO Z. 

S. R. R. urządza Inst. Propagandy Sztuki. 
Marszruta: Leningrad (3 dni), Moskwa f5 
dni) i Kijów (2 dni). Odjazd 29 listopada, 
powrót 10 grudnia. Kosz 600 zł... Zapi- 
sy: I, P. S, Warszawa Królewska 13. 

— TUNEL POD MONTBLANC (4.810 m) 
dla ruchu kolejowego i samochodowego pls 
nuje Genewa, a Mussolini gotów jest przył>- 

żyć się do tego rówmież. Narazie jednak jest 

koncepcja towarzystwa akcyjnego, które do 
ikonałoby ylzieła w przeciągu lat 4.ch. Diu- 
gość tunelu: ma wynosić 12 klm., szerokość 
gość tunelu ma wynosić 12 klm, szerokość 

18 mtr. Koszt — 380 milj, fr. zł. Powołanie 
tunelu skróciłoby i ułat znakomicie ko- 
mumikację Północy z Południem Europy. 

— FILM „HORST WESSEL* zak. 
wyświetlać z rozporządzenia mi 
dy Goebbelsa, ry 'w 
wym stwierdza, że poziom filmu jest, 

ko mówiąc, skandaliczny, co spacza „pie 
postać [bohatera odowego*.. G 

„podkreśla przy ok: smak artystyczny 
S swego urzędu Który: zdobył się 

Mickiewicza 10 
13-58 

    

    

     

  

     
   

   

        

   
     

   

  

a 
5 

i 
  

  

Po ost: im wypadku lotniczym zmusił Mol- 
lison swą żonę — koleżankę poddać się po- 

i ej konsultacji lekarskiej. Przy tej 
apłynęło na jaw, że lotniczka :d 
lał miewa silne ataki choroby u. 

zatajóne jednak przed ot eniem. 
Ten wstręt do lekarzy i „chorowania „spra 
wił ż Apra a posunęła się daleko či Г 
się usunąć bez długotrwałej ku 
torjum. Wiszystko to. wyjaśnia nieźle wyczyt 
ekscentrycznej letniczki w stosunku do Po!- 
Ski... 

— 82-LETNI ŻOKEJ zdobył jedną z 
i ych nagród w Carreg (Anglja). Ha. 
a Bi ley dawno już zaprzestał udziału w 

„ale piečdziesiecioletni jubileusź 
cia przezeń Grand Prix (w r. 1883) 

skusił starego. Sam 'wsiadł na konia, czy go 
wsadziły wnuki — d że pojechał i... wo 
ci jaky. zwycięzca. Bierzcie przykład młe 
dzi mi. 

     

    

       

  

     

     

  

   

  

        

  

“ОМЕ ТЕЛ 
  

WILNO ZAWALNA 15, 
TEL.I2:73. PK.O. 61.526   
  

on, slysza, po piniędzy na chaty budo- 
wańia przyszed. Pan dyrechtor zaś- 
miał sie kapeezka i szepnoł: 

„Tak to tak, kochany panie — ale 
czy ma pan pieniądze na rozpoczęcie 
budowy? 

„A mam mam chwycił sie pan An 

toni... „Mam aż trzy tysięcy złotych! * 

„To niewiele... * powiedział dyrech 
tor „ałe można i z tem zacząć!” 

„Możno, możno* powtarzał jak Г, 

iksat Antoni „a z tymi co Bankowa 
Główna Kasa da — i śmiało możno!* 
Cicho zrobiło sie w pokoju i pomyślał 
już pan Antoni co dyrechtor zara o- 
demkni szuflada, odliczy piniędzy 1 
do ręki jemu włoży — ale dyrechtor 
wzioł kawałek papieru, namoczył pió 
ra i poczoł cości pisać, Pan Antoni sie 
dząc na krześle trząs sie z ciekawości 
jak w fubrze i nijak nie mog zgadnąć: 
co tu będzi? A tymczasem dyrechtor, 
zapisawszy cała karteluszka, odłożył 
pióro i poczoł czytać: 

„Dla otrzymania pożyczki z Ban- 
kowej Głównej Kasy potrzeba: 

1) Postawić dom za własne pienią 
dze i dach pokryć blachą. papą lub da 
chówką; : 

2) przedstawić pozwolenie na bu- 
dowę; 

3) choć Bankowa Główna Kasa da 
je tylko dwa tysiące — zrobić hipote 
kę na trzy, a to tytułem zabezpiecze 
nia pożyczki; 

4) przedstawić stary wyciąg hipo- 
teczny; 

5) budynek zaasekurować i odsz- 

  

wywiadzie 'praso . 
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Nowy prezes Pen-klubu 
Polskiego. 

   Jan Parandowski, wybilny pisarz, essayl- 
eregu dzieł z dziedziny wiliz 
ybrany prezesem Polskiego Klu 

iego (Pen Klubu Pols ego) na 
e Ferdynanda Goetla, który zgłosił ustą 

pienie. > 

RAR UDE DST ЯУЕ аНаЕалН 

Tit.lescu w Ankarze. 
ANKARA. (Pat.) W dniu 15 b. m 

rano przybył do Ankary rumuński 
minister Titulescu. Ministra witali na 
dworcu: turecki minister spraw za- 
granicznych Tewfik-Ruchdi Bey oraz 
członkowie korpusu dyplomatyczn :- 
go i wiele osób ze świata urzędowego. 
Miasto udekorowane było flagami tu- 
reckiemi i rumuńskiemi. 

    

         

   

Zama:h bombowy 
na „Nasz Przeglęa”. 

We czwartek około godz. 6 wieez. «o 
sdminisiracji wychcdzącego w jęz. polskim 
dziennika żydowskiego „Nasz Przegląd —- 
przybyłe «wóch mężczyzn, z których jeden 

edł de okienka z prośbą © pozwolenie 
efonowznia. Po wyjściu csokników nat 

ł stę administrator pisma na walizkę skó 

4. — Po 6oiwarciu okazało się, że znaj 
ię w niej jakaś paczka, i że Gd niej 

zez ©twór w walizce przeprowadzone by 
dwa kilkucentymetrowe Sznurki. Ponie 

artość walizki wydała się pedejrza 
omionc pelieję. Po ctwarciu wał 

ży przez eksperia — pirotechnika okazało 

się, #6 & rki były połączone z spręžyno 
wym mechanizmem zegarkowym w sześcien 

nem pudełku w którem znajdował się też 
инелерыу granut wojskowy O. F. Obok pu 
dełka znalezione w walizce cztery butelki z 
Lenzyną, ćraz rozsypany proch sirzelniczy 
bezdymny Charakterystyczne, że butelki hy 
ły przykryte dwoma numerami tygodnika 
antyžydowskiego „Wstega“ i „Sprawa“. 

Wi ezasie rozkręcania mechanizmu por. 
Wojs posłyszał nagłe eharakierystyczny syk 
i momentalnie odrzucił granat do drugiego 
pokoju. 

Obeeni usłyszeli cyłuszający huk. Odła- 
mek granatu uderzył komisarza policji, nie 
czyniąc mu ma szczęście żadnej szkody, -— 
gdyż przebił tylko na wyłot kapelusz. (m.) 

Aforyzmy Mikołaja Jorgi 
o dyktaturze. 

W Rumunji obecnie dużo mówi się o dyk. 
talurze a prasa pełna jest uwag o brakach 
i dobrych stronach dimiokuiieji, Redaktor 
jednego z najpoczytniejszych dzienników bu- 

kareszieńskich .,Dimineata* udał się w tych 
dniach do Valeni del Munte, gdzie odbył roz 
mowę z byłym premjerem i wybitnym histo- 
rykiem rumuńskim Mikołajem Jorgą. Redak 
tor pisma m. in. zapytał -Jorgę, co sądzi o 
dyktaturze. Mikołaj Jorga na pytanie to od- 
powiedział następująco: 

„Dyktatura uwarunkowana jest trzema 
pierwiastkami, których w Rumunii niema: 

1) Dyktatura potrzebuje króla, który nie 
chce rządzić, podczas gdy w Rumunji mamy 

ż króla, któr przeciwnie, rządzi i 
awet w tych majdrobniejszyc: h 

sprawa ach państwowych. Naprawde nie potra- 
fię sobie wyobrazić ministra „Mussoliniego w 
kieszeni króła, który jest również Mussoli- 
nim. 

2) Dyktatura potrzebuje dalej fudu, który 
podda się wszystkiemu, podczas gdy otrzy- 
muje tylko szturehańce. To jednak wcale nie 
jest cechą ludu rumuńskiego. 

3) Aby dyktatura się utrzymała, trzeba 
aby istniał lud, który natchnie gestem i fra 
zesami, Lud rumuński natomiast ma uśmiech 
dla gestów a kwaśną minę dla frazesów* 

Pod koniec M. Jorga dodał: „Dyktaturze 
potrzeba wreszcie pracy i konsekwencji. A 
gdzie widzicie te dwie właściwości u t 
chełpliwców, którzy oświadcza ją, że wszystko 
byłoby pęknie, gdyby oni stali cię dyktatora 
mi?“ 

PEPEETIS 

kodowanie w razie pożaru przepisać 
na dobro Bankowej Kasy Głównej”. 

Panu Antoniemu ciemno zrobiło 
sie w oczach. „Jakto?* pomyślał so- 
bie, „wybudować za swoje piniędzy, a 
później oddać i chatą i strachówika? 
Oj cości tu nie tak!?* I nijak nie mog 
zrczumieć pan Antoni — jakim to 
sposobem Bankowa Główna Kasa za 
dwa tysiące pożyczki chce zabrać je- 
mu jego piniądze, ziemia i chata? Je 
szcze i procent za to wziąść? Zdurniał 

naczysto i patrzał wielkiemi oczyma 
na dyrechtora, ale pan dyrechtor, wi- 
dząc co pan Antoni zawszystkiem nie- 
przytomny — zląk sie troszeczka, prę 
dko podał jemu karteluszka i powie- 
dział: „niech pan to weźmie — a jeśli 
pan to wszystko wypełni — możno i 
po pieniądze przyjść*. Pan Antoni za 
pomniał odwitać sie, wyszed jak pi 
jany na ulica i prosto *posunoł sie do 

pana Rajki na porada, Ojpowiedziaw- 
szy wszystko okuratnie, pokazał ban- 
kowa karteluszka i z wielko obojętno 
šcio czekał co powie jego kum i są- 
siad. Pan Rajko długo czytał — na- 
reście zdjoł okulary z mosa i zaś- 
miał sie na cały głoś: 

„Ach, ach! Ot facecja! Oni tyko 
tak straszo! Wielki interes — hipote- 
ka! Nie lękaj sie: Na kużda rzecz pi- 
między u ciebie stani. Buduj chata i 
dość! — a jak będzi pod dachim —- 
weźnisz z Bankowej Głównej Kasy pi 
niędzy i we własnym domu jak pan 
będzisz kwaterował*. Po takiej mo- 
wie jakby lżej zrobiło się panu Anto- 
miemu. Wiedział — co jeśli pan Raj- 

    
   

    

    

   

    

    

     

  

    

    

  

    

  

    

    

 



  
e) 

Nr. 277 (2818) 

TEATR „LUTNIA”. 
„Piękna Helena" operetka J. Offenbacha. 

Niewiele znajdzie się utworów, z 
zakresu zwłaszcza lekkiej muzyki 
scenicznej, któreby tak skutecznie 
oparły się działaniu czasu i przemi- 
jających upodobań, jak „Piękna He- 
lena*, Coprawida treść pióra Meilha- 
ca i Halery'ego, sał znie ujmują- 
са zdarzenia i osobistości aktualne 
ówczesnego Świata politycznego, sła- 

nowiła niemałą przynętę dla publ 
ności różnych czasów, zwłasźcz 

widowisko to dało się alk „owWać 

w szczegółach, utrzymujących dow- 

cip i humor tekstu w pożądanem na- 
pięciu. 

Najgłówniejszy zaś czynnik tej o- 
peretki, jej muzyka, ma do dziś dnia 
urok niefrasobliwej a wartościowej 
inwencji melodyjnej, skrzącej się nie- 
wyczerpanym humorem tematów, roz- 
igranych w rytmach skocznych. Op- 

racowanie tego muzycznego materja- 

łu w zręcznych rękach Offenbacha 
madaje całości wartość, ujmującą swo 

ją bezpretensjonalnością- 
i Ten przeje*v francuską kulturą z 
! czasów Drugiego Cesarstwa kompozy- 
ś tor trafił do smalku ówczesnej publicz 
' ności pikantnym stylem swej lekkiej 
Sztuki, trafią też i do smaku publicz- 

| ności obecnej, o ile-w wykonaniu je- 
go muzyki trafnie zostaną uwydat- 
nione właściwe jej cechy. 

Muzyka „Pięknej Heleny* nietyl- 
i ko z całą trafnością ilustruje dowcip- 
" ny tekst, ale i sama w sobie ma org: 
nicznie w niej tkwiące pierwiastki 

+dowcipu i humoru; jakże pociesznie, 

nprz., karylkaturuje sztuczność niek- 
tórych form operowych, z jaką sowiz- 
drzalską dezinwoliurą hasają te po- 
drygliwe rytmy, przekrzywiające na 

bakier namaszczone korony królów 
i frywolnie podwiewające świątobli- 
we szaty arcykapłanów! 

Niewątpliwie, podobnie obraza. 
burcze nastawienie operetki „Piękna 
Helena* względem uświęconej legen- 

dy antycznej może niejednego Kato- 
na napełnić zgorszeniem. Niepodoł 
na jednak nikomu, mającemu przyr” 
dzone i tak niezbędne w życiu poczu- 
cie humoru, oprzeć się rozweselające- 

„mu działaniu tej satyry, puszczonej 
* w kankanowym rytmie offenbachow- 

, skiej muzyki, 

    

    

   
    

  

  

      

   

  

    

     

    

    

    

   

  

! Wystawiono „Piękną Hełenę* na 
otwarcie nowego sezonu w teatrze 

* „Lutnia*. Z radością powitaliśmy zna 
ny nam doskonały zespół operetkowy, 

i w którym gościnnie wystąpiła w roli 

  

* tytułowej p. M. Karwowsk c dzi- 
wanego, że w wykonaniu tej $piewacz- 
ki operowej wokalna partja roli od- 
dama była bardzo pięknie: głosem 
dźwięcznym modulowanym umiejęt- 
ie. Ponadto postać królowej Sparty, 
zarówno w grze, jak i wyglądzie ze- 
wnętrznym, odtworzona została z uj- 
mującym wdziękiem. 

Menelaus p. Wyrwiczą (doskonałe. 
80 reżysera premiery) mógł stanąć z 
całą słuszności w rzędzie najlepszych 
kreacyj tej roli, mającej przecież za 
sobą cały zastęp wykonawców pierw- 
szorzędnych. Kallchasa grał p, Tat. 
"rzański, nadając mu cechę symipa- 
tycznej dobroduszności. IP. Dembow- 
Ski ładnie śpiewał i ze szczerym wy. 
Tazem odtwarzał rolę pięknego Pa- 
rysa. Duże ożywienie wywołało wej- 
ście królów, wśród których Agamem- 
non miał znakomitą maskę Hitlera 
A odpowiednio butny gest (p. Szcza- 
"wrński);  Achillesem „zawziętym i 
wrzącym* był p. Detkowski; dwóch 
*Ajaksów, jako iprzygłupich młodocia- 
nych sportowców, udatnie grali pp. 
Rewkowski i Kubicki. Orest w wy- 
*konaniu p. Halmirskiej poczynał so- 
bie ze swobodną wesołością rozpusz- 
<czonego jedynaka. 

W zespołach orkiestrowych i chó- 
_ ralnych czuć było sumienne przygo- 
towanie, które ujawniło się w stroj 

  

ko tak gada — to wszystko święta 
prawda i nijakiej medytacji tu być 
niemoży. Znakim tego pieknie podzię 
kował za dobra rada i poszed uma- 
wiać majstrów do budowy... 
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„ Za miesiąc zrąb byt juž gotowy a 
w ta pora jak cieśla stuknoł ostatni 
Taz siekiero — pękła okurat i ostatnia 
złotówka w kieszeni pana Antoniego. 

acha na pokrycie dachu była wzię 
ta na kredyt, a cieśli, murarzy i ce- 
$ielniki nie widzieli ani grosza. Pan 
Antoni już dusił sie od długów. aż jed 
Nego dnia malusiūki, streńki inży- 
Nier, przysłany z Bankowej Głównej 
Kas powiedział co chata już na pół 
$o0towa i możno iść po piniądze. Ża- 
łośnie słuchał tej mowy pan Antoni, 

nie miał za co zrobić ni strachówk; 
Ni hipoteki a biez tego o pożyczce nie 
yło co i gadać. Przestał nocyma spać 

schud, sczerniał — aż pieknego poran 
Ku zebrał wszystkie obrączki. kolczy 

i żony i zegarki — zanios do lombar 
du a chwyciwszy kilkadziesiąt zło- 
tych, zrobił strachówka i hipoteka i 
Jak grzmot poleciał po pożyczka. 

'Po drodze wyliczył pan Antoni c» 
2 dwóch tysięcy nie zostani sie jemu 
Ami grosza, ale radował sie co choć 
majstrom zapłaci i będzi mieć spokoj 
Na głowa. Z tako medytacjo wszed do 
Dokoju dyrechtora, odwitał sie piek- 
Rie i położył papiery na stole: Dyrech 
OT, trzymając fi iżanka herbaty, prze 

Patrzył papiery, schował do szuflady 
1 cichenko powiedział co: teraz pan 

toni dostani tyko jeden tysiąć, u 
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nem brzmieniu i odpowiedniej eks- 
presji, do czego mas przyzwyczaiła 
oddawna batuta p. Kochanowskiego. 

Zespół taneczny sprawiał się nad- 
zwyczaj sprawnie: sceny taneczne 

miały układ efektowny, a na s 
sólniejsze podkreślenie ługuje po- 

mysł pięknej płaskorzeźby w stylu 
klasycznym, ułożonej z tancerek i o- 
świetlonej odpowiednio. W tym dzia 
le mamy nową siłę, choć Wilnu do- 
brze znaną, baletimistrza p. Ciesiel- 

skiego, Wylkonał on wraz ze swą par- 
tnerką, p. Martówną, na tle zespołu— 

taniec solowy o przewadze charakte- 
ru akrobatycznego, choć nie pozba- 
wiony poczucia pozy i gestu. 

Dekoracje p. Hawryłkiewicza traf- 

   
  

   

  

   

      

   

ne stylowo i — w ramach możliwo 
ści — efektowne. Teatr był przepeł- 
niony. 

Talk starannie wystawiona „Pięk- 
na Helena“ może liczyć na długotrwa 
łe powodzenie. Symjpatycznemu zes- 
połowi teatru muzycznego życzymy 

stałego powodzenia w tak szezęśliwie 
rozpoczętym sezonie. AW: 

  

  

КЕЕ ВЕВ 

Wyniki akcįi Iniarskiej. 
Rozpoczęta w roku ubieglym perferencyj 

na akcja dla włókna lnianego przed surow 
<ami pochodzenia zagranicznego i szeroko 
propaganda wyrobów lnianych, przemysło. 
wych i tkanin produkcji chałupniczej, 
z każdym dniem coraz bardziej pozytyw 
rezultaty. Niektóre stoiska na < 
Targach Północnych, a w szczególn 
wilon łniarski i pawilon „Len w wojsku 

sposób dostatecznie wymowny ziłlustro 
wyniki tej akcji i rozmiary zu k 
Inu w kraju. Powodzenie tej akcji i jej 
zultaty głównie zawdzięczać należy 
dłym w roku ubiegłym uchwałom K 
Ekonomicznego Ministrów, które 
na konieczność jak najdalej posunię 
korzystania na cele przemysłowe krajow 
surowców włóknistych i dały równocze 
impuls do stosowania wyrobów lniany: 
kraju przez instytucje państwowe i samor: 
dowe oraz przemysł prywatny, zamiast u 
wanych tkanin z surowca obcego. 

Pierwszym  pionerem w tym kier:t»kn 
ało się wojsko, które j. zresztą wi- 

dzieliśmy na Targach na dość szerokim od. 
cinku zakupów intendenckich zastąpiło wv 
roby bawełniane konopnemi i Inianemi, za- 
mawiając w roku bieżącym na blisko Ii 
miljonów różnych tkanin lnianych. Zakup 
wyrobów bawełnianych zreszłą bardzo nie. 
wielki, dotyczył tylko tych artykułów, które 
ze względów użytkowych i technicznych ni2 
mogą być wytworzone ze lnu czy konopi. 

   

    

    

    

   

   
    

   

        

      

    

     
   

Zakupy wyrobów lnianych odnosiły się 
głównie do działu mundurowego i artyku- 

PEEEIT S ISBN TIT SE TIPAS EE ESO RYB DZZWOW OZZL OBZRZKCOY. 

Z małoznanych widoków Polski. 

  

Ruiny zamku gotyckiego z XIV wieku w 

  
Świeciu (woj. pomorskiego, pog. grudziądzki) 

nad rzeką Lutrzyną. 

  

WS ODZBEN OSKEKET 

łów sanitarnych, 
Ministerstwo Sprawiedliwości już dawao 

przeszło na zakup tkanin lnianych na potrze 
by więziennictwa, ogranic zakup wy- 
robów bawełńianych do minimum 

Ministerstwo Komunikacji zwiększa slop- 
niowo coroczne zakupy tkanin Inianych, 743 
na rok 1934 zamierza zakupić tych wyrobów 
na sumę przeszło 600.000 złotych. Cały sze 
reg tkanin i innych artykułów, dotych 
stosowano w” kolejnictwie, wyprodukowa- 
nych całkowicie lub częściowo z bawe!ry 
lub juty, a to: tkaniny na ubranie oc'u"n. 
ne, bielizna pościelowa, ręczniki, $ 
tkaniny do wyrobów tapicerskich, 
do okien wagonowych i t. p. będą zaxupy- 
wane z krajowego lnu i konopi. 

Ministerstwo Peczt i Telegrafów na rok 
1934.35 preliminuje zakupić różnych wyro- 
bów Inianych na sumę przeszło 180.000 zło- 
tych i worków konopnych do przewozu ko 
respondencji 150,000 złotych. Tkaniny ba 

fniane używane są tylko w nielicznych 
wypadkach. 

Ministerstwo Pracy t Opieki Społecznej 
zaleciło szpitalom i uzdrowiskom państwc- 
wym oraz Kasom Chorych wykorzystania 
surowców krajowych i stopniowe zastąp 
nie niemi tkanin z obcych surowców włó. 
kienniczych. Przy dokonywaniu zakupów z 
sum na 33-34 rok zalecono przynajmniej 30 
procent przeznaczyć na wyroby ze lnu. Z: 
potrzebowanie waty wymienionych  insty- 
tucyj pokryte będzie watą lnianą w roka 
bieżącym w 50 procentach. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pr 
zakupach dla K. O. P.u i Policji w wi 
kim stopniu uwzględnia przyjęły w M. 
Wojsk. system zastępowania materjałów 
rowców obcych krajowemi, wając wy. 
robów bawełnianych lub jutowych tylko w 
wyjątkowych wypadkach. 

Roczne zapotrzebowanie monopolu sol- 
nego na worki wynoszące 5 miljonów sztuk 
w około 40 procentach jest już pokrywane 
workami Inianemi. 

Przemysł eukrowniczy rozpoczyna próby 
na szeroką skalę stosowania wyrobów lnia. 
nych zamiast jutowych, lecz poważną pr: 
szkodą w tem jest wielka higroskopijno: 
tkanin lnianych. Całkowite przejście cukrow 
ni na worki ze lnu dałoby możność ulck 
wania w tym przemysle przeszło 3 miljo- 
nów sztuk worków lnianych. 

Przemysł nawozów sztucznych również 
częściowo używa worków. lnianych zwłasz 
cza w wypadku możności ich wielokrotne4> 
użycia. Zapotrzebowanie to w chwili obec. 
nej nie przekracza 150,000 sztuk, lecz mo. 

żliwe, że będzie z czasem powiększone. 
Przemysł młynarski dotychczas zakupy- 

wał worków jutowych na 3 miljony złotye 
lecz ostatnio zaczyna coraz więcej stosow 
worki lniane, które prze szając jutowe 
pod względem mocy, ustępują im pod wzyię 

dem czyst tkaniny, obficie zaniecz, 
czonej paździeżą i do przechowywania ar- 

   

    

  

    
   

  

    

    

   

    

  

   

    

    

    

   

   

   

   
    

  

Podwójnie 
ponętna... 

przez piękność swej 
postaci i świeżość cery 
Kobiety, które obok pięknej figury 

posiadają świeżą, młodzieńczą cerę, 

zostały bezwątpienia podwójnie przez 

los obdarowane. Nie należy im jed- 
się im nak zazdrościć, lecz starać 

dorównać. 

Obfiła piana mydła Palmolive 

zmywa dokładnie skórę, nie 
drażniąc jej zupełnie. 

Niech Pani używa mydła Palm- 
olive nietylko do pielęgnowa- 

nia twarzy, lecz i do ca- 

łego ciała, które zachowa 
w ten sposób aksamitną SE 
miękkość i delikatność. 

Golgate-Palrolive, SD. 7 0. 0., 

© © ©   
    

  

tykułów mącznych niekiedy nie п ją sie 
Nie mówiąc już o innych iniejscacn kon. 

sumcji tkanin lnianych zużywających mniej 
sze ilości tkanin nie objętych statystyka na 
leży, powołując się na przytoczone wyżej 
cyfry zużycia lnu, dojść do wniosku iż róż 
wój Iniarstwa t. j. produkcji Inu i zużycia je 
go dla różnych potrzeb w kraju oparł 
dziś ma modnym fundamencie. Prod 
Inu na tutejszych ziemiach doniedawna 
leżniona niemal. wyłącznie od eksportu i 
konjunktur panujących na zagranicznych 
rynkach zbytu znajduje obecnie trwałe opar 
cie o rynek wewnętrzny o stale wzrastającą 
konsumcję cennego surowica. 

Zapewniony zbyt Inu, i to po dobrych 
cenach, winien zachęcić rolnika do zwiżasze 
nia jego produkcji, a szczególnie ulepsze. 
nia obróbki na włókno, bowiem stopień 
uszlachetnidnia lnu decyduje o cenie, 

    

  

  

  

KURJER SPORTOWY. 
Czechosłowacja—Polska 2:1 (1:1) 

WKS (SMIGŁY)—MAKABI 3:1 (2:0). 

W sobotnim towarzyskim meczu wojsko- 
wi łatwo pokonali drużynę Makabi. W. K. 
S. — wystąpił w swym najlepszym składzie 
z 1 rezerwowym — a to Połubińskim za. 
miast Browiki. Makabi bez Zajdla i Szwar- 
ca nie przedstawiała sobą nie poważniejsze- 
go. Gra jej stała na b. niskim poziomie. Ze 
smutkiem trzeba stwierdzić że W, K. S. — 
dostroił się całkowicie do nędznej gry 

swych przeciwników. Poza dość ładnie gra. 
jącym atakiem, reszta wypadła blado — 
szczególnie cała linja pomocy — bez wy- 
jątku. Rogow do pauzy nieaztrudniony 
'po pauzie zastąpił go Zienkiewicz, puszczaj 
niepotrzebnie słaby strzał, pozatem wywię. 
zał się ze swego nietrudnego zadania za- 
dawalająco. 

ь trójkę z plusem zasłużył jedyni: 
atak — niepotrzebną jest tylko ta nouszaisu 
cja w stosunku do niedołężnego przeciwni. 

ka. Każdego przeciwnika trzeba szanować, 
gdzie te bramki panowie napastnicy? 

iPozatem zarzucićby można było W. K. 
S-owi zbyteczne jeszcze dzisiaj mamięry zna 
komitości (patrz granie w' swetrach!). 

Połubiński młody i inteligentny gracz w 
zupełności dostrajał się do kombinacyjnych 
akcyj ataku, maltomiast zawodzi gdy chodzi 
o finalizowanie akcji, W! zwarciach dzięki 
g większości "wychodzi stosunkowo 
Źle. 4 

Brak mu bojowości takiego np. Pawłow 
skiego. W| sumie wziąwszy gracz ten jest 
niewątpliwie pożytecznym dla swego zespo 
łu. Drąg doskonały na skrzydle, na łączniku 
grubo słabszy. Pawłowski jak zwykle b. do. 
bry — popularny Longin od meczów ostat- 
nich z Lipinami dziwnie skrzepł i nabrał 
twardości i rozpędu. Zbroja dość dobry — 
strzelił przytomnie 2 bramki — trzecią zdo- 
był Powłowski, Obrona W. K. Szu bez Wy 
razu. 

Publiczności dość dużo. Sędziował p. Baj 
gel „jalko tako*. + 

drugi dadzo w ta pora jak chata będzi 
gotowa!.., 

Oprócz tego odliczy sie proccal, 
prowizja i jeszcze jakieści tam wydał 
ki — razem sto złóty. 2 

„Teraz prosze podpisać tę kartelu 
szkę i iść do kasy po pieniądze!* za 
konczył dyrechtor, a pan Antoni zach 
"wiał sie na nogach i tyko co nie powa 
lił sie na ziemia. Zmocowawszy sie na 
siła dosunoł sie, dlatego do kasy, 
wzioł dziewięćset złotych i krok za 
krokiem popełznoł do kwatery. W u. 
szach ciągle dzwonili jak dzwon sło- 
wy dyrechtora: „jak skoncz chału 
pa — dostaniesz tysiąc złoty!* „Łyż 
ka po obiedzie* jęknoł pan Antoni i 
zakierował do swojej bramy ale nie 
pośpiął wejść na dziedziniec jak dos 
kcczył do jego pan Rajko i zabrał pię 
ćset złoty swojego długu. Na gane 
ku czekali cieśli, murarzy i cegielniki, 
a kużdy z wyciągnięto ręko. Krótko 
ciągneła sie wypłata. Za pół godziny 
nie było na ganeczku ani jednego maj 
stra ale nie było i pożyczki u pana An 
toniego. Został sie tyko dług, hipote- 
ka i niedokonczona chałupa. 

  

   

   

    

  

        

ROR 

Kiedyści poszedszy na budowa —- 
długo patrzał pan Antoni na dziura- 
we ściany. Nareście skrzyżował ręcv 
na pieršej jak Napoleon i wyszeptal: 
„nie miała baba kłopotu kupiła poro- 
sio *)1*. A było to w poniedziałek. 

  

  

*) białoruskie — prosię. 

  

  

Przegraliśmy jeszeze jeden mecz 
piłkarski z Czechosłowacją. Wynik 
jest zasadniczo piękny dla Polski, bo 
trzeba pamiętać, że graliśmy z piłka- 
rzami zawodowymi, że zespół Czeche- 
słowacji uważany jest za b. siłny. 
Wynik ten jest o tyle ładniejszy, że 
do przerwy gra była równorzędna, a 
o zwycięstwie zadecydowała bramka 
strzelona w drugiej połowie meczu 

Zespół Polski popełnił dużo błę- 
dów zasadniczych, a. majwiększyma 
grzechem był brak dyspozycji strza- 
łowej. 

Doskonale grał Albański, który 

wyratował drużynę naszą od niechyb- 
nej porażki wyrażonej wyższym sto- 
sunkiem bramek. 

Jedyny goal dla Polski padł z kas- 
"nego. Bił Martyna. 

Czesi mieli przez cały prawie czas 
wyraźną przewagę w polu. Mecz nie 
był jednak zbyt ciekawy. 

Na trybunach zgromadziło się mi- 
mo wszystko około 15 tysięcy widzów, 
co jest swego rodzaju pięknym rekor 
dem footbalu. 

Do dalszych więc rozgrywek o mi- 
strzostwo świata zakwalifikowały się 
Czechy. : 

Warta zwyciężyła. 
POZNAŃ. (Pat). W Poznaniu odbył się 

w niedzielę jedyny w Polsce mecz o misi. 
rzostwo Ligi pomiędzy Wartą a, Podgó 
rzem. Zwyciężyła Warta w stosunku 2:0 (1.0) 
Warta, która miała przez cały czas przewa 
gę, uzyskała, prowadzenie przez Nowackiego. 
Po przerwie 2-gi punkt dla Wlarty zdolył 

również Nowacki Obie drużyły grały ® 
tym okresie gry w dziesiątkę, ponieważ Ma 
tusiński z Podgórza został usunięty przez sę 
dziego za brutalną grę, a Kryskiewiczz War 
ty ao opuścić boisko z powodu kon. 
tuzji. 

ODEZWA A. Z. S. 
Do ogółu młodzieży akademickiej U S.B i Instytutu 

Naukowo Badawczego Europy Wschodniej. 
KOLEŻANKI I KOLEDZY! 

W roku bieżącym Akademicki Zw. 
Sportowy podejmuje się ożywienia 
życia sportowego na terenie akademic- 
kim. W latach 1919 — 1921 A. Z. S 
z wysiłkiem pracował nad zaszezepie- 
niem ducha sportowego wśród młodzie 
ży akademickiej, orghnizując szereg 
imprez i zawodów sportowych po raz 
pierwszy w Wilnie. 

Do powstania prawie wszystkich 
gałęzi Sportu Wileńskiego A. Z. S. 
przyłożył maonezas pracowitą dłoń, 
zapał, iniejatywę i pracę. Wszyscy 
organizatorzy mieli zawsze na myśli 
jedynie zaszczytny cel krzewienia kul- 
tury fizycznej, jako czynnika dodat- 
nio współdziała jącego przy pracy umy 
słowej. 

Tak postępując A. Z. S. rósł w po- 
tęgę. Lecz po latach „tłustych* — na- 
deszły lata „chude*, Sport wogóle — 
a też i akademicki zaczyna schodzić 
na krzywe drogi, żaczyna się zatra- 
cać pierwotna myśl przewodnia 

Następuje wskutek tego chwianie 
się odtąd prostej linji rozwoju kultury 
fizycznej na terenie akademickim. 
Lecz oto w bieżącym roku padł w A. 
Z. S-je znamienny okrzyk: „Precz z 
Kibieami*! „Wszystko do pracy“! 
Sport wszerz!“... : 

I tak wstąpił duch bojowy w sze- 
regi starych weteranów — azetesia- 
ków. zasiłonych nowemi siłami, któ- 
rzy postanowili poraz wtóry, jak on- 
giś w roku 1921 poruszyć brać akade 
mieką by stanęła tłumnie do pracy 
sportowej. Teraz przystępując do pra- 
cy rzucamy nowe hasło dotąd bodaj w 
sporcie nieznane: 

„_ „Pracuj w sporcie* — t. zn. nie tra 
cić czasu pod pozorem sportu. Hasło 
nowe. Hasło aktualne. 

Ё Chcemy sport traktować jako ko- 
nieczny element równomiernego roz- 
woju ducha i ciała. 

  

   

* niesieniem poziomu 

Sport chcemy traktować nie jako 
zabawę, gdyż do tego nie trzeba żad- 
nych związków, ani organizacji, 

Chcemy, aby powszechnie zaczęto 
uznawać sport za pożyteczną pracę 
dla ducha i zdrowia. 

Taki kierunek obraliśmy w naszej 
działalności sportowej. Do tego będzie 
my konsekwentnie zmierzać. 

Koleżanki i Koledzy! 

Ale taka praca nie powinna być 
wysiłkiem: jednostek, lecz całej mło- 
dzieży silnej i zdrowej duchowo i fi- 
zycznie — Potęga — w wysiłku zbio- 
rowym. 

Obecnie gdy wszystkie narody i pań 
stwa wytężają siły do utrzymania rów 
nowagi tężyzny duchowej i fizycznej. 
Wy akademicy najbardziej do tego 
powołani, musicie świecić przykładem. 
Dlatego też zwracamy się z apelem do 
tych wszystkich, którym dobro należy 
tego pojmowania sprawy wychowania 
fizycznego leży na sercu, aby wciąg- 
nąwszy się w nasze szeregi wspólnie 
z nami zechcieli pracować nad pod- 

sportowego 
Kresach. e s 

A więc do pracy! Niech żyje sport 
akademicki. ' 

ZARZĄD A. Z. $-u WILNO. 

WILNO GROMI BOKSERÓW 
GRODNA 10:4. 

Sezon bokserski został już otwar- 
ty. Na pierwszy ogień poszedł mecz 
z przeciwnikiem dość słabym, ale wal 

ki były ciekawe. Grodno mecz 
przegrało, wywożąc z Wilna cztery 

punkty zdobyte remisami. 
Walki wykazały niezłą, jak na po- 

czątek, formę naszych pięściarzy, któ- 
rzy w tym rolku niejeden rozegrają 
mecz, 

Mecz z Grodnem poprzedzony z0- 
stał powitaniem drużyn, następnie 
sędzia Kłoczkowski rozpoczął walki. 

W pietwszem spotkaniu  niespo- 
dziankę zrobił Bagiński, który žremi- 
sował z grodnianinem  Sznitkisem. 
Wilnianin znacznie poprawił się tech- 
nieznie i powinien byłby wygrać 
przez K. O., ale zabrakło mu sił, gdyż 
był osłabiony niedawną chorobą. 

Zyg—Jerzy. Jedna z najpiękniej- 
szych walk. Jerzy silniejszy fizycznie. 
Walka kończy się remisem. Żyg wal- 
czył jednak ładniej, ale nie potrafił 
wypunktować Jerzego. || i 

Łukmin—-Perelsztejn. Wilno. zdo- 
bywa dwa punkty, Łukmin jak zwy- 
kle walczył ambitnie. Dobry był w 
zwarciu, ale brakło mu ciosów. 

Kompowski—Dlrejd. Na ringu uj- 
rzeliśmy znów Kompowskiego, który 
walczył b. ładnie zwyciężając słabsze- 
go przeciwnika. Widać, że Kompow- 
ski nauczył się już wyczuwać, że każ-' 
da sekunda jest droga, że runda trwa 
tylko trzy minuty. 

'Talko—Rubin. Agresywny Talko 
trafił na dość silnego przeciwnika. 
Walka zakończyła się remisowo. Ta!- 
ko musi trenować uderzenia. 

Wojtkiewicz—Talko.  Wilnianin 
nie znajduje się w swej najlepszej 
formie, ale poradził ze słabym fizycz- 
nie grodnianinem. Wojtkiewicz mało 
ruchliwy. Sądzimy, iż dojdzie on jed- 
nak do formy. Walka zakończyła się 
zwycięstwem Wojtkiewiecza przez te- 
chniczny K. O. 

Sadowiski—Lisiak. Walka stała na 
niskim poziomie, jak zwyłkle w walce 
ciężkiej. Przez trzy rundy nie padł 
ani jeden porządny cios. Wygrał Sa- 
dowski. 

Mecz kończy się sukcesem Wilna 
10:4. 

Publiczności dość sporo- 

" Na marginesie meczu trzeba napi- 
sać, iż grodnianie walczyli bardzo am- 
bitnie, ale byli słabi technicznie. Wil- 
nianie mieli doskonały trening. - 

Organizacją meczu dobra. Tylko 
20 minut opóźnienia. 

Echa mordu przy ul. Kijowskiej. 
„Jak donosiliśmy, co do osoby  Biełuń- 

skiego sprawcy mordu przy ulicy Kijow- 
skiej na osobie Mojżesza Kodesza zachodzi 
przypuszczenie, że jest on nienormalnym. 

Przed kilku dniami do więzienia Łu. 
kiskiego, gdzie Biełuński przebywa, przy - 
była specjalna komisja psychjatrów, która 
miała orzec o stanie umysłowym areszto- 
wanego. Lekarze przyszli do wniosku, iż 
jest to osobnik o zmniejszonej poczytalnoś 
€i, zdradzający objawy choroby psychicznej, 

Definitywnego określenia co do stana 
jego dać jednak nie mogli ze względu na 
zbyt krótki czas, którym dysponowali, hy 
go zbadać. Wobee tego zwrócili się do władz 
prowadzących dochodzenie z propozycją prze 
słania aresztowanego na okres 'ezterotygod 
niowy do szpitala psych jatrycznego. 

Wniosek ten „został przez władze śled. 
cze potraktowany przychylnie i w dniach 
najbliższych Biełuński przesłany zostanie do 
szpitala psychjatrycznego przy ulicy Letniej. 

Mydło Palmolive wyrabiane ze słyn- 

nych olejków piękności — olejów 
'owoców oliwnych, palm i orzechów 
kokosowych nada cerze Pani nowe- 

go uroku i niezrównanej delikatności. 
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Uroczystošč 15-tolecia 
19 p. a. l. 

(b. 1 p. art. litewsko-białoruskiej 
dywizji). 

Z okazji 15-lecia pułku odbył się 
zjazd koleżeński aktywnych i re- 
zerwowych oficerów pułku. Uroczy- 
stość rozpoczęła się nabożeństwem, 
które odprawii w kościele garnizono- 
wym św. Ignacego w Wilnie ks: kap. 
R. Kostikow. Kazanie wygłosił ks. mgr 
E. Nowak, prob. z Now. Wilejki. Na 
nabożeństwie obecni byli łiczni ofice- 
rowie z szefem Sztabu artylerji płk. 
Szrótterem i d-cą 19 p. p. płk. Godzie 
jewskim na czele. : 

Po nabożeństwie oficerowie czwór 
kami przemaszerowali przez miasto 
do kasyna garnizonowego. Tam odby. 
ła się odprawa z udziałem i pod prze 
wodnietwem gen, Żeligowskiego, w” 
którego dywizji na Kubaniu 15 lat te- 
mu pułk się sformował, 

Uchwalono wydać pełną historję 
pudlku, zbudować na dwudziestolecie 
pomnik ku czci poległych bohaterów, 
a przedewszystkiem płk. Barty, pierw 
szego d-cy pułku, oficera z I Brygady, 
który zasłaniając odwrót wojsk aljan- 
ckich w -Odesie poległ tamże śmiercia 
bohaterską. Odprawa rozpoczęła się 
udekorowaniem odznaką pułkową gen 
Żeligowskiego i licznych byłych i ak- 
tywnych oficerów, a zakończyła wysła 
niem hołdowniczej depeszy: do Mar- 
Szałka Piłsudskiego. B 

O godzinie 13.30 rozpoczęlo się ko- 
leżeńskie śniadanie w którem wzieli 
udział gen. Żeligowski, korpus ofi- 
cerski pułku i d-zy Sąsiadujących od- 
działów. W czasie przyjęcia głos za- 
brał gen. Żeligowski. Pięknie skreślił 
histor ję swej dywizji, jej genezę i za- 
dania oraz mówił o pielęgnówaniu 
tradycji pułkowej. Następnie przema- 
wiali płk- Dębski d-ca pułku, płk. Go- 
dziszewski d-ca 19 D.P, płk. Szrótter, 
płk. Siedlecki, ppłk. Karasiński, ks. 
Nowak i inni. 

Wieczorem odbył się towarzyski 
dancing. 

RADJO 
WI o 

PONIEDZIAŁEK, dn. 16 października 1933 r. 
7,00; — 7,55: Czas, Gimnastyka. Muzyka. 

Dziennik poranny. D. c. muzyki. Chwiika 
gosp. dom. 11,30: Przegląd prasy. 11,40: Ek 

sport. ! 11,57: Czas. 12,05: Muzyka. 12,30: 
Dziennik poranny. Kom. meteor. 12,35: Mu 
zyka. 15,25: Program dzienny. 15,30: Giełda 
rolnicza. 15,40: Audycja dła dzieci: „O Kró 
lowej Jadwidze* — słuchowisko. 16,05: 
Koncert. 16,40: Francuski. 16,55: Koncert 
kameralny. 17,50: Wil. kom. sport. 18,00: 
„Podróż po osiedlach polskich w Brazylj: 
Argentynie i Urugwaju* — odczyt. 18,20: 
Audycja żołnierska. 18,45: Z litewski 
spraw aktualnych. 19,00: Rozmait. 190. 
Koncert. 19,40: Program na wtorek. 194 
Dzienik wieczorny. 20,00: Operetka „Li“ 
Ludomira Różyckiego — felj. 22,45; Muzyka taneczna. 

    

   

Humor. 
PUBLICZNOŚCI TRZEBA SCHLEBIAĆ. 
Pewien prelegent naukowy zagaja w ten 

sposób: 
„»Przed wiekiem, sprawa, o której będę 

państwu mówił, zdawałaby się dla wszystkich 
niezrozumiałą; ale w naszych czasach jeste 
śmy tak zaawansowani w tych rzeczach, że 
zrozumie mnie nawet ostatni idjota. Nikt z 
państwa nie będzie miał najmniejszych trud- ności w śledzeniu tóku mojego wykładu!* 

Zakład Krawiecki 
Mejera iwienieckiego 

Nowogródek, ul. Bazyljańska 5—1 
Przyjął do spółki pierwszorz. dnego 
majstra z Wilaa, wykonującego ubra- 

nie męskie w-g ostatnich mód, 
Dla reklamy — ceny zniżone. 

Bogaty katalog żurnalów do obzjrzenia 

SDE OECY BRA ROPY RE OR аЯН 

Dr. A. Wężyk 
POWRÓCIŁ 

ul. Sadowa 9 w Baranowiczach. 
,_ Choroby weneryczn=, skórne, płciowe , 
PR yjmuje w g.7—8r, 1—3 pp i 7-9. w 
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Skradziono w Lidzie, odebrano w Wilnie. 
Przed kilka dniami w Lidzie dokonano 

większej kradzieży. W nocy, korzystając z 
niecbecności w domu niejakiego Winnika 
złodzieje przedostali się do jego gabinetu, 
gdzic rozpruli kasę, zabierając stamtąd bi- 
żuterję wartości ok. 6 tysięcy zł. 

Kradzież zauważone dopiero następnego 
dni«. Zaałarmowana policja w „Lidzie nie. 
zwiccznie wszczęła, dochodzenie „które dało 
pozytywne wyniki. Jeszcze tegoż dnia z0- 

stało stwierdzone, iż włamywacze po uda- 
nej „robocie* czmychnął do Wilna, 

Trzech wywiadeweów lidzkiego wydzia. 
łu śledczego wraz z poszkodowanym przy- 
było onegdaj do Wiłna i po nawiązaniu kon 
taktu z policją miejscową wszczęto poszuki- 
wania. Okazały się one skuteczne. Wiezoraj 
zatrzymano jednego ze sprawców kradzic- 
ży oraz ujawniono w szeregu sklepów więk 
szą część skradzionej biżuterji. (e) 

Terminy opłat czesnego 
na U S. B. 

W. bieżącym roku akademickim wszyscy 
studenci(iki) pierwszego roku studjów pła- 
cą za naukę na ystkich wydziałach pa 
270 złotych rocznie — w dwóch ratach po 

135 zł. 
Włzyscy studenci(tki) drugiego roku stu 

djów płacą na wszyskich wydziałach po 
250 zł. za rok — w dwuch ratach po 125 zł. 

Wszyscy Studenci(tki) trzeciego roku 
djów i wyższych płacą za rok — na wyd 
łach Humar znym, Teologicznym 
Prawa i Nauk Społecznych po 120 złotych 

      

  

  

     

   
    

     

   
łach Matematyczno - Przyrodniczym, Leka 
rskim i Studjum Rolniczem — po 150 zł. w 
dwóch ratach po 75 ztoiych, — na. oddziale 
Farmaceutycznym po 195 zł. w dwóch 
ratach: I — 98 zł. i II — 97 zł.. 

"Termin opłaty I-szej raty 
lono w bieżącym roku następująco: 

Wydział Prawa i Nauk Społecznych 
Nowoprzyjęci, których nazwiska rozpoczy 
nają się па litery od A. deH włącznie, płacą 

        

      

    

    
   

    
20 października, — ma litery: od J do N 
włącznie płacą 23 paź nika, — na litery 

od Q do S włącznie października, — 
na lit. od T'do Z w października 

Studenci, ja pierwszy rok 
studjów na wydz. Prawa, płacą 27 paździer 
nika, 

Studenci drugiego roku sludjów — nazwi 
ska od A do D — płacą 3 listopada r. b., 
a nazwiska od P do Z — 17 listopada. 

Studenci Il-go roku — mazwiska od A 
do Ł — płacą 18 listopada, — nazwiska od 

M do Z — 28 listopada. 
Studenci IV roku płacą 4 grudnia rb. 
Wydział Humanistyczny: Studenci pierw 

  

szego roku słudjów (nowoprzyjęci) płaca 
18 bm. : 

Studenci Il-go roku studjów — nazwis. 
ka od A do N — płacą 7 listopada — a 
nazwiska od O do Z 13 listopada. 

Studenci Ill-go roku płacą 20 listopada. 
Studenci IV-go roku i następnych — 

nazwiska od A do N — płacą 27 listopada; 
nazwiska od O do Z — 2 grudnia br. 

Wydział Lekarski: Studenci I-go roku 
studjów płacą 26 bm.; I-go roku — 9 li. 
stopada; HI -go roku 16 listopada; IV 
roku — 23 listopada: V-go roku — 25 listo- 
pada; XVI trymestru — 5 grudnia br. 

Wydział Matematyczne - Przyrodniczy: 
Studenci 1.go roku płacą 19 bm.; Il-go roku 
— mazwiska od A do O —8 listopada, naz 
wiska od P do Z 15 listopada; LI roku stud 
jów — 22 listopada; IV.go i dałszych — 
nazwiska od A da N — 24 listopada; naz- 
wiska od O do Ż — 29 listopada. 

Wydział Teologiczny: Studenci I, II, i 
Ш-со roku studjów płacą 6 listopada; IV 
i dalszych — 21 listopada br. ‚ 

Wydział Sztuk Pięknych: Studenci 1.40 
roku słudjów płacą 21 października, —- 
HI, III i IV-go roku — 14 listopada. 

Studjum Relnieze: Studenci I-go roku 
płacą 17 października; II, III i IV.go — 

16 listopada. 
Studjum Farmaceutyczne: Studenci II, 

HI i IV roku płacą 4 listopada, 

Wi bieżącym roku Kiwestura 0. $. В. ® 
terminie opłaty d-szej raty przyjmuje także 
należności za Il-gą ratę przed terminem. 

Termin opłaty drugiej raty nie jest jesz 
cze ustalony. h. 

OGŁOSZENIE. 
Zarząd Więzienia w Lidzie ogłasza nie. 

ograniczony przetarg na dostawę łoco wię 
zienie artykułów spóżywczych, a mianowi 
cie: 

      

Mąki razowej 97 proc. — — — 26,000 kity 
iūniny —— — — — = — 1,500 k!g. 
Sol 2,000 kig, 

2,000 klg. 
2,000 klg. 

-Pęczaku — — — — — — — 1,500 klg 
Kasy jęczmiennej — — — — 1,500 kig. 
Kasry jaglanej — — — — — 1,500 klg, 
Pieprzu — > — — ——— 22 klg. 
Liścia bobkowego — — — — 14 klg. 
Cukru kryształ — — — — — 1,000 klg. 
Mąki pszennej 65 proc. — — 2,000 kig. 

Oefrty w zamkniętych kopertach należy 
składać do Naczelnika Więzienia w Lidzie 
do dnia 30 października 1933 r, do godz. 12 
w południe, załączając wadjum w wysokości 
5 proc. w gotówce lub papierach proc. Pań 
stwowych. 

Oferty można składać na 
artykuły, 

Zastrzega się uniewżanienia przetargu i 
wybór oferenta. 

poszczególne 

Naczelnik Więzienia. 

EET TIT EE PIERRE SIT а 

i w polską ruchawikę. Więc się mówi o... polskiej E. KOBYLIŃSKA. 

ZŁOTE SCHODY. 
Biegła przez zarośla, pochylona do ziemi, by jej 

nie dostrzeżono z okien: 

Ster przyjął ją zadowolonem mruknięciem. 

— Że też Maleńka pamięta o mnie? 

— Jalkżebym mogła inaczej! sam kolega nie wie, 

jaki mi jest drogi w tej chwili. 

Zbieg przytulił poranioną twarz do jej chłodnych 

rączek. Uwolniła jedną rękę i macierzyńskim ruchem 

Togłaskała go po głowie. 

— Ster! Kolego miły! Chciałam się dowiedzieć, 

co mianowicie dzieje się w tej Galicji? Bo przeży- 

wałam tyle zwątpień, tak bardzo pragnę utwierdzić 

się 'w wierze. Czy wam, kolego, też - jest tak ciężko 

ezuć się człowiekiem bez ojczyzny? 

— Pytanie! Dusimy się — reszta żywych. 

tamci i tak trupy. Co 'po nich?! Byle pełno korytko 

i okrągła samiczka. A со w Galicji?... 

wahał się. 

— No więc c0?... 

— Trudno to powiedzieć. W Galicji też kołtuń- 

stwo: €. K. patrjotyzm i c. k. biurokracja... Nie po- 

trzebuję też koleżance powtarzać, że Austrji wierzyć 

nie należy... Naturalnie, tam jest pewne rozluźnienie 

kajdan.. nie z dobrej 'woli, nie z dobrej woli oczy- 

wiście... Otóż na tem tle... są ludzie... 
gadać — tam wierzy się w bliski wybuch wojny 

—zte: Martyniana. 

  

Poniedz. || Javos Wiktora В. 

16 
Pe KARA słońca — g.5 m. 59 

| Zachėd ‚ — 48.46 

Spestrzeżenia Zakładu fmsteoroiogj! U.8.B 

« wilnie z dnia 15/VII] — 1933 roku 

Ciśnienie 763 
"Temp. średnia + 6 
Temp, najw. + 7 
Temp. najn. + 3 
Opady 5,2 
Wiatr: półn - wschodu, 
7 . bar.: spadek 
Uwagi: deszcz. 

  

RBEORGANIZACJA KASY CHORYCH. 

Jak wiadomo, przed rokiem zo- 
stało "przeprowadzone w wileńskiej 
Kasie chorych scalenie kas z terenu 
Wilteńszczyzmy 'w jedną wojewódzką. 
Otóż obecnie nadeszło z Warszawy 
pismo nakazujące utworzenie dwóch 
kas: jednej z siedzibą w Wilnie, 
drugiej — w Głębokiem. Tą  os- 
tatnia miałaby pod swoim zarządem 
teren 4 powiatów. 

Reorganizacja podyktowana zos- 
tała względami na sprawność działal - 
ności. 

SZPITAL ŻYDOWSKI MA ULEC 

LIKWIDACJI? 

Krążące pogłoski o zamierzonej 
jakoby przez magistrat likwidacji 
szpitala żydowskiego ze względów 
oszczędnościowych wywołały w sfe- 
rach ludności żydowskiej, szczególnie 
najbiedniejszej zrozumiałe porusze- 
nie- Jakkolwiek interwenjującej w tej 
sprawie delegacji żydowskiej p. pre- 
zydent dr. Maleszewski adczył, że 
nie w tej sprawie nie wie, że w każ- 
dym razie porozumiałby się wpierw 
z przedstawicielami ludności żyd., je. 
dnak licząc się z tem, że ofiarą poli- 
tyki oszczędnościowej magistratu ра- 
dnie w pierwszym rzędzie szpital na 
Zawalnej szereg organizacyj żyd. pod- 
jęło odpowiednią akcję. 

W sobotę odbyło się plenum Rady 
Zarządu Gminy Żyd. wraz z rabina- 
tem, na którem po dyskusji uchwa- 
lono wnieść do magistratu rezolucję 
protestacyjną. Wybrano też delegację 
(rabini: Rubinsztejn, Grodzieński i dr. 
Wygodzki), która ponownie sprawę 
poruszy u p. prezydenta Maleszew- 
skiego i innych czynników. (m) 

WYDALENI Z NIEMIEC LITERACI 
PRZYBĘDĄ DO WILNA. 

wj końcu b. m. przyjeżdżają do Polszi 
z szeregiem odczytów znani literaci wydała 
ni z Niemiec E. Ludwig, J. eBrnhard į J. 
Wasserman. M. in. odwiedzą oni Wilno, 

   

      

LIKWIDACYJNE POSIEDZENIE 
KOMISJI KONKURSOWEJ III TARG. 

PÓŁNOCNYCH. 
Jutro we wtorek, odbędzie się likwida- 

cyjne posiedzenie Komisji Konkursowej [II 
Targów Północnych i Wystawy Lniarskiej 
'Na posiedzeniu złożone zostanie sprawozda 
mie z. działalności Komisji oraz nastąpi osia- 
teczna jej likwidacja, 

WYWÓZ RĘKAWICZEK. 

Rozpoczął się wzmożony eksport ręka. 

wiczek wileńskich na holenderski rynek. Do 

niedawna chłonny rynek angielski wobec 

miskich cen oferowanych przez tamtejszych 

odbioców dzisiaj nie przedstawia narazie 

większych możliwości eksportowych. 

NOWE POŁĄCZENIA 
TELEFONICZNE: 

Z dniem 1 listopada ma być nawiązane 

połączenie telefoniczne między Wilnem a Por 
to Rico, Guatemalą, Nikaraguą i Panamą. 

    

    
  

71 

armji!... 

Bo 

— tu Ster za- 

No, eo tu dużo 

  

  
Ą Wydawnietwo „Kurjer Wileūski“ S-ka z ogr. odp. 

RU ROWSEFSR 

ODWOŁANIA OD WYMIARU PO- 
DATKOW DLA DOROŻEK SAMO- 

CHODOWYCH. 
Do końca bieżącego miesiąca przedłużony 

został termin składania odwołań od wymia. 
ru podatku obrotowego za rok 1932, nałożone 
go na właścicieli dorożek.saniochodowych. 

iRównocześnie dowiadujemy się, że dla 
właścicieli dorożek samochodowych nie są 

potrzebne karty rzemieślnitze. 

ULGI PODATKOWE. 
Z dniem 16 bm. Izba Skarbowa w Wii- 

imie przystąpi do udzielania indywidualnych 
ulg w spłacie ryczałtowego 'podaliku obro. 
towego. Udgi te mogą się wyrazić bądź w 
rozkładamiu należności na raty, bądź od- 
roczeniu terminu płatności, bądź też całko- 
witem umorzeniu należności. 

      

  

NAKAZY PŁATNICZE NA PODATEK 
DOCHODOWY. 
arbowe przystąpiły do rozsy- 

atmiczych na podatek docho 
rok 19 Nakazy doręczone do 

) one do koń 
ca bieżącego miesiąca, zaś nakazy doręcz 
ne późłiej, muszą być opłacone w term'- 
nie 30dniowym. 

     

  

dowy na 
dnia 15 b. m. winny być opł: 

  

      

INAUGURACJA PONIEDZIAŁKÓW 
TOWARZYSKICH W ZPOK. 

Kito chce przed atakiem gazowym jesz. 
się beztrosko zabawić, niech śpieszy     

   

    

   

  

lzisiaj 16 do lokalu Z r Obywa 
telskiej Kobiet Jagiellońska 3- 3, na 
inaugurację Poniedziałków Towarzyskich. 

Serdeczna atmosfera prywatnijgo domu, 
dobrze zaopatrzony bufet, a przedewszyst. 
kim atrakcja: występy miłych artystów obu 
teatrów maszych: pp. Jasińskiej - Detkow. 
skiej, Wyrwicza - Wichrowskiego, Węgrzy. 
na, Iwańskiego i Scibor - Rylskiego zapew 
niają miłe spędzenie wieczoru. 

Wstęp za zaproszeniami, początek o go 
dzinie 7 wieczór. 

       

CHÓR AKADEMICKI. 
Próba chóru dziś, w poniedziałek o godz 

20 w Ognisku akademickiem (Wielka 24) VV 
przygotowaniach „Widma Moniuszkf. 

Zapisy nowych członków. 

TEATR I MUZYKA 
W. WILNIE. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia*. W! stylo- 
wej szacie pokazana w „Lutni* „Piękna 
Helena“ Ofienbacha, wzbudza ogólny za. 
chwyt, zarówno dla swych nieśmiertel 

ych i scenicznych, jak i 

  

    

walorów muzyczny 
dla ujęcia całości przez nasz teatr mu: 

        

ęci yczny 
ulinia““.  Posagowo piekną Heleną jest 

tna art. opery warszawskiej Maryla 
Karwowska, zaś jej doskonałym partnerem 
jest K. Dembowski. 

„Teatr Miejski Pohulanka, Dziś, w ponie 
działek 16 «b.m. o godz. 8-ej w. po raz osta- 
tni najnowsza sztuka Jerzego Szania ie. 
go. pit. „MOST, w wykonaniu pp.: T,Suche 
ckiego, M. Sierskiego, J. Woskowskiego, L. 
Wołłejki, S. Martyki i dyr. M. Szpakiewicza 
Ceny (propagandowe 

— Legitymacje 25 proc. (zniżkiy do Tea 
tru na Pohulancę - wydaje kancelacja 01 
11-ej do 14.ej. 

— Teatr Objazdowy — gra dziś, świetną 
komedję W. Fodora .,Sekretarka pana preze 

    

sa“ — 16 b.m, w Baranowiczach, jutro 17 
b.m. — w Słonimie, 

— Teatr - Kino Rozmaitości — Sala 
Miejska — Ostrabramska 5. Dziś.poniedzia . 
łek 16 bm, (pocz. seansów 4, 6, 8, 10) arcv- 
wesoly podwójny program, na który składa 
się film z Maurycym Chevalier oraz tłumacz 
ony z francuskiego żart sceniczny p.t.Dwóch 
głuchych. 

Komunikat Dyrekcji P. K. P. 
w Wilnie. 

Dyrekcją Okręgowa Kolei Państwowych 
w Wiłnie stwierdza, że podana we wezoraį 
szych pismach wiadomość © napadzie na ka 
sę kolejową w Raczkach nie odpowiada 
prawdzie. 

Na stację graniczną Raczki żadnego na- 
padu nie było. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZAMACH SAMOBÓJCZY, 

Wczoraj w mieszkaniu swojem przy al. 
Trakt Batorego 26, zatruła się esencją oeto 
wą Ż2.eltnia Marja Radziszewska. 

Zawezwane pogotowie ratunkowe prze- 
wiozło ją w stanie ciężkim do szpitala Sa- 

wiez. ` 

PODRZUTEK PRZED GMACHEM 
URZĘDU WOJEWODZKIEGO. 

Wezoraj wieczorem posterunkowy trzo- 
ciego komisarjatu P. P. pełniący służhę na 
ul. Magdaleny, znalazł przy wejściu do urzę 
du wojewódzkiego podrzueonego chłopczy- 
ka w wieku dwóch lat, 

— Jezus Marjal... krzyknęła Ludka. — O armji! 

Ster położył dłoń na jej usta. 

— Psst! Na Boga! 
— Nie będę!:.. Och, już nie będę,.. tylko mówcie 

dalej... kochany! e 
— Cóż dalej?... Podobno w przeszłym 1912 roku 

amal do europejskiej wojny nie doszło, a teraz ciągle 

jeszcze tli zarzewie przyszłych nieporozumień, Ja, 

'koleżaniko, nie jestem dobry polityk, może miewszy- 

stko zrozumiałem z tego, co tam mówiono, jedno 

tylko w duszę mi zapadło, że ma być tworzona Armja 

'Polska, a ja chcę być tej Armji żołnierzem. 

— Jakito?.. tak odrazu?... Armja? Gdzie? jak?... 

mėwila Ludka nieprzytomna z wrażenia. 

— Nie powiedziałbym. że tak odrazu... Próba 

armji była 'w bojówce socjalistycznej z roku piątego. 

Ale byliśmy małemi dzieómi wtedy nie rozumieliśmy. 

"Widzi. koleżanka. Cała ta sprawa łączy się z imie- 

niem najdziwniejszego człowieka na świecie. Nazywa 

się.. Józef Piłsudski... On to organizował bojówki 

w Królestwie... Jest to człowiek podziemny. zapa- 

mięłały wróg Rosji, który cudem wydarł się z rąk 
jej siepaczy. Wszystko, co o nim powiem, będzie bla- 

de... Doprawdy, 
sza przesiąka między słowami... Ale ja jestem żoł- 

nierz i w tego Wodza mego 'wierzę... rozumie, ko. 

leżanka? Bo to jest Komendant Strzelca w Krakowie, 

— Józef Piłsudski... 

Strzelca zorganizował? 
— Tak. Teraz to organizacja jawna. Od sierpnia 

nawet widzę, jak rzecz najważniej- 

Komendant? Więc to "oh   

WOD LB" N BLOKS I 

Dwa lata więzienia za 
katowanie dziecka. 
Jest to szczupła, średniego wzrostu ko- 
ia, ubrana w łachmany. Ma lat 31, lecz 

ąda n ) — jest zmęczona życiem. Ma 
czworo dzieci. Czy ma męża? Jest to jej ta. 
jemnica. 

Ulice Wilna dobrze znają tę kobietę i jej 
dzieci. Nieraz w ciągu lata przechodnie mogli 
obserwować małych dzieciaków w wieku od 
2 do 4 lat, wiulonych po. 
kąt bramy lub siedzących przy 
kiegos pojazdu. Dzieci nic 
mialy przed sobą albo stary kubek albo 
kę. Niejeden z przechodniów o „mięk 

zucał tam kilka groszy. 
Na tejże ulicy naprzeciwko żebrała mall 

     
  

r: 

   

   
    

  

wiedzi 

   

          

straganów hal miejsk 
dowała się w 

        

  

c 

zypominając 

— Więc cóż, że jestem matką! — 

ich. By 

stanie zac 

    

iego. 

howanie się żebrac 

ze. Otoczono j. 
  

  

   

  

ała. - st moje, mc 
kloaki wrzucić. Co wam do tego?! 

Przybył policjant, 

  

   spisał proto 

  

    
   

Miała majmłodsze, kiŃkumiesięczne dzie je dzieci — irzecie z 
na ręku i błagała przechodniów o datek. dy o stragany, miała na rę 

Pewnego dnia kobietę tę zauważono koło stało w domu. 

  

a na ręku dziecko. Tuliła je do siebie, 
ę do straganów i ze złością tłukła 

ówiką o ścianę, Niemowlę zpocząt 
ufo, potem ucichło. 

  

jest matką. 

Stróż bezpieczeństwa 
ał się w dyskusję. Spełnił swoją po 

winność — ь 

Sprawa potoczyła się zwyk: 
żebraczka zasiadła na ławie o 
du Okręgowego. Przyprowadziła ze sobą dwo- 

ś, którem uderzała wie 

ła pijana i znaj 
j nienawiści do 

   

    

    

    

     
= 

lam, pr. 
>dpo- r : 

! W dowód sw 
ogę je nawet do 

niemowlę, 

   

  

m trybem i 
rżonych S4- 

Dominika 
bo musi wy yw    

ku. Czwarte zo- 

Sędzia nie rozpytywał szez 
jej życia i zamiary 
był się według zaw 
powania przepisó 

  

do Sądu zawiniątko, w którem się r 

Wawron pozostała na wolności, 

  

Nr. 277 (2818) 

egółowo o tryb 
przyszłość. Proces od- 

ych w Kodeksie Postę_ 

   

    

  

- Nazwisko oskarżonej? 

skazał Dominikę Wawron na 2 lata wi 
nia i zawiesił wykonanie tej kary na łat 5. 

  

   

  

c o dzieci. Zol 
w otoczeniu dzieci. z = 

Wlosl- 

  

wprowadzilo w zdumienie PAN tężniejsze nieskończone arcydzieło 

Następny program: Widowisko filmowe, które 

cały świat. Najpo- 
filmowe KAWALKADA 
  

Gwiazda gwiazd 
Jedna i jedyna — Greta Garbo 

w najnowsz. 
arcyfilmie Jaką mnie pragniesz 

wkrótce w kinie HELIOS 
  

  

      

  [MII 
DZIŚ! Czarująca, zna- i ikant. 

komitą para sróbracge slianų Annabela ! Jean Murat komaejiii DOWCIP ! 

z ы Režyserji HUMOR I 

į у ' i LO S C w A U CI E ice Maya |. Plekt. pomysły! 

|  Stoneczna riwierai | | Brawurowe tempo akcji! | ! Porywająca treść! | 
  

NAD PPOGRAM: Najnowsze aktualja i dodatki dźwiękowe. 
Uwaga! DZIŚ o godz. 1.30 poranek filmu „DON KISZOT* z SZALAPINEM po raz ostatni. Ceny popularne 

Seanse: 4—6—8— 10.15 

  

WZAEST Najbardziej emocjon. treścią, olśniewający przepychem, tryskający humorem — 

film, który 1-4 

się ogląda i SEZ a 
z zapartym go ž 

oddachem ZS = 

т 
(TAJEMNICA OGRODU ZOOLOGICZNEGO) EEE 

NAD PROGRAM: Najnowsze urozmaicone dodatki dźwiękowe. Seanse: 4—6—8—10 15 

  

  
  

  

Ostatnie dni 
Dziś całe Wilno mówi 

tylko o ósmym 
cudzie świata HELIOS   W dziejach kinematografji te 

Kolosalne powodzenie 

KING-KONG 
2 lata pracy — 3 miljony kosztów realizacji. Początek o 4.ej go jeszcze nie było! 

Ostatnie dni 
  

Dła młodzieży 
DOZWOLONY I 
    

  

  

Ostatnie dni sprzedazy losów! 
Tylko 4 dni zostało do 

CIĄGNIENIA 1-ej KLASY 
28 zreformowanej 4-ej klasowej Loterji Państw. 

Przeto spieszcie 

po szczęśliwe LOSY 

H. MINKOWSKI 
Wilno, Niemiecka 35, tel. 13-17. 

Centrala: Warszawa, Nalewki 40, Oddz. Freta 5 

Zamówienia zamiejscowe załatwiamy odwrotną 
pocztą po wpłac. na nasze konto P,K.O. 80.928 

do najszczęśliw- 
szej kolektury 

  

Ogłoszenie. 
Zarząd więzienia w Wilejce powiatowej ogłr 

sza przetarg drogą składania ofert na dostawę pro- 
duktów żywnościowych wartości powyżej 3.000 zło- 
tych, jak to: kartofle, groch biały, kasza gryczana, 
mąka pytlowa-żytnia, śledzie kapusta świeża i sło. 
nima. ° 

Oferty zarząd więzienia w Wilejce powiatu- 
wej przyjmuje w godzinach 11 — 13 od dnia 25 
października r. b. w którym to dniu oferty zosta. 
ną Tozpatrzone przez Komisję Gospodarczą więzie- 
nia w Wilejce. > 

De oferty winien być dołączony kwit o złoże. 
niu wadjum w sumie 300 zł. 

Oferty osób, ubiegających się o dostawę mają 
zawierać: 1), powołanie się na ogłoszenie o przetargu, 
2) wyraźne oświadczenie, że oferent poddaje się za. 
sadniczym warunkom przetargu, 3) żądaną cenę po- 
szczególnych artykułów za jeden kilogram loco wie- 
zienie w Wilejce powiatowej w walucie polskiej, 4) 
nazwisko i imię i dokładny adres oferenta, 5) każda 

oferta ma być podpisana przez oferemta i złożona w 
zamkniętej i opieczętowanej kopercie z odpowied: 
nim napisem. O warunkach przetargu i dostawy 0s0- 
by zainteresowane mogą informować się u Przewodni 
czącego Komisji Gospodarczej Naczelnika więzienia 
w Wilejce w godzinach urzędowych. 

Wilejka, dnia 7 paździermika 1933 r. 

(—) A. WOJTALIK podkomisarz 
Naczelnik Więzienia w Wilejce 

[przeszłego roku ma nawet Skarh Wojskowy i swoje 

ipismio „„Strzelec“. 
— (6ż па to Austrja? 

— Austrja myśli, naturalnie, że 'wyko. 

'musz wojenny młokosów strzeleckich w 

wojnie z Rosją, a potem zmiażdży ten ruch obuchem 

«wzmocnionej państwowości, swojej. Ale narazie pa- 

trzy przychylnie... Ruch szerzy się... Już 

igra rycerską pobudkę... Powstały jakieś 

'Bartoszowe* chłopskie. Więc jakże mogłe 

'w więzieniu?.. palił się chudy, brzydki chłopak. 

ų A jeżeli przewrotna Austrja wie, co. r 

mika wszystkie ukryte zamiary „Strzelea*, 

— To nich... 
do polityki? To nie babska rzecz i nie mo 

ska. Mnie powiedziano, że Polska będzie, 

dzie... W. swoim czasie mam się dać za nią zamordo- 

wać, a teraz mogę się cieszyć i żyć — och tak żyć! Jak 

nigdy nie żyłem!... Całą parą! Wstań! Padnij! W pra- 

wo jpatrz! Na ramię broń! Prezentuj broń! O, mój 

Boże, mój Boże... A tu jeszcze nadchodzi Komenadnt... 

Nasz Wódz... 
Ludka nie wiedziała o tem, że twarz ma zupełnie 

mokrą od łez. A oboje nie wiedzieli, że siedzą przytu- 

leni mocno do siebie, zamknięci braterskim uściskiem. 

3 — To tenl... Komendant... Mówił, że 

dzie? Więc kołega z nim rozmawiał? 

— Narazie ty go widziałem w cukierni. Inni mi 

go pokazali. Byli z nim ludzie... o takich nazwiskach, 

że koleżanka zapomniałaby języka w gębie, eo też 

i ze mną się stało, Komendant zna moją babkę w Kra- 

'kowie — jest z nią w przyjaźni, dlatego mogłem się 

Drukarnia „ZNICZ%, Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40. 

    

Co koleżanika będzie się wtrącała 

  

i 

| 

|   

ZAKŁADY GRAFICZNE 

ZNICZ 
WILNO, UL. BISKUPIA 4. Tel. 3-40 

  

Wykonują wszelkiego rodzaju 
roboty w zakresie drukarstwa 

i introligatorstwa 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE     

M Kenigsb 
Choroby skórn 

weneryczne 

telefon 10-90, 
od godz. 9—-12 1 

przyjmuje od 9 do 7 
ulica Kasztanowa 7 

M. Brzezi 

Zwierzyniec, 
ua lewo Gedemim 

gimn. ] 
poszukuje korep 

Zgłoszenie do   literę „B“. 

rzysta ani- 

przyszłe, 

i „Sokol“ 

„Družyny 

m siedzieč 

obi, i prze- 

to co? 

ja, żołnier- 

no to bę- 

Polska bę-   

1 moczopłeiowe, 

ulica Mickiewicza 4, 

    

Akuszerka 

Marja Laknerovė 
W. Z. P. Nr. 69. 

Akuszerka 
  

przyjmuje bez przerwy 

    

Abiturjent 
. Słowackiego 

na dogodnych warunkach 
redakcji 

Kurjera Wileńskiego pod 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—12 

(róg Mickiewicza) 
tamże gabinet kosmetycz 
my, usuwa zmarszczki, bro 
dawki, kurzaki | wągry 
Ww. Z. P. 48. 832° 

BAR pod Wilkiem 
Mickiew:cza 33. 

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

Zdolny 

akwizytor 
poszukuje pracy. 

Oferty do „Kuijerja Wil.“ 
U 

Poszukuję 
pracy biurowej 

(mogę ua parę godzin 
dziannie) posiadam prak- 
tykę pisania na maszynie 
Oferty w Adm. „Kurjare 
Wil** pod „Maszynistka“ 

ег 
0, 

  

  

  

   
wiecz. 

MD: 

  

  

owak: 
ul. Grodzka 27. 
  

etycji   
wikręcić do tego towarzystwa 

lak mi się już żyć nie chciało.. 

  

B. nauczyciel gimn. 
udziela lekcyj i korepetyc 
w zakresie 8 klas gimnax- 
jum ze wszystkich przed: 

miotów.Specjalność mate« 
matyka, fizyką, jęz. pol- 
ski, Łaskawe zgłoszenia dą 
administracji „Kur. WilLZ 
pod b. nauczyciel. 

Uczeń 8 kil. 
państwowego gimnazjum 
znajdujący się w bardzo 
trudnem położeniu. chęt- 
nie będzie udzielał lekcyj 
ze wszystkich przedmio- 
tów za małem wynagro- 

dzeniem. Łaskawe oferty 
proszę kierować w Re- 

dakcji pod „W“. 

DUŽY 

PLAC 
(na Zwierzyńcu) 

DO SPRZEDANIA. O wa- 
runkach dowiedzieć się 
w Administracji „Kurjera 
Wileńskiego* pod plac. 

FIEJEJETEJEJETF] 

  

  

RSD IS PRITI ITT SSD NET E TTT SNS 

Bo wtedy wątpiłem, 

„bez ojezyzny. 

— Och! — zakrztusiła się łzami Lkdna. — To tak 

ze mną bywało. Więc? 

No? No i co?... 

Więc ośmieliłem się zapytać... 

Otóż... — tu Ster skrzywił się. skrobiąc się 

za uchem... Otóż... Bo to nasz Komendant zupełnie 

stworzony nie jest do chińskich ceremonij... Więc 

nietylko nie chciał mi nie wytłumaczyć, ale zwymyślał 

mię tak, że chciałem się zapaść pod ziemię ze wstydu- 

— O! — zmartwiła się Ludka. — To było nie- 

ładnie z jego strony. 
— Phy!... — czmychnął pogardliwie Ster-—Baba 

zawsze babą zostanie... Cóż z tego, że mię zwymyślał, 

kiedy od tej chwili dałhym się porąbać za niego... 

Powiedział mi bowiem wkońcu, bym szedł do wszyst 

kich djabłów i nie śmiał mu się więcej pokazywać, 

jeżeli jestem takim durniem i nie widzę sam wyraźnie, 

że Polska musi powstać w ciągu tego dziesięciolecia, 
Coprawda i teraz nie widzę tego wyraźnie, ale chętnie 

zgodziłem się, że jestem dureń, a chcąc się poprawić, 

wistąpiłem (do Strzelca. W tej chwili koleżanka ma do- 

wód, jak miełatwo może takiego strzełca los zwycię- 

żyć, kiedy, zamiast w 'więzieniu, siedzę z koleżanką 

w tej uroczej kotlinee i mam niezachwianą pewność, 

że się do Galicji przedostanę: 

Ludka opamiętała się i, odsuwając jego ramię, 

rzekła nagle: 

— Jak Ster myśli, czy ni 

stać do Krakowa? 

e mogłabym też się do- 

(D. e. n.) 

Redaktor edpowiedzialny Witold Kiszkis, 

  

 


