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ŚWIATŁA I CIENIE REFORMY SZKOLNEJ. 
Już w roku bieżącym zamierzono 

poczynić pierwsze kroki do reformy 

szkolnej. Zniesiono pierwszą klasę 

gimnazjalną, a uczniowie przeznacze 

ni do tej klasy mają pójść do 5-go od- 

działu szkoły powszechnej. W związ- 

ku z tem rozlegają się z jednej strony 

głosy bądź to pełne obaw, bądź potę- 

pienia, — z drugiej zaś strony zachwy 

ty. Sądzę, że sprawa posiada, jak i 

każda inna swoje plusy i minusy. 

Chcąc tedy zorjentować się należy 

jedne i drugie uważnie i beztenden- 

cyjnie rozpatrzyć. Powiadam: bezten- 

dencyjnie, bo wśród nieprzyjaciół re- 

formy często gra rolę czynnik ubocz- 

ny, niechęć do tych którzy reformę 
przeprowadza ją. 

Przedewszystkiem reforma jest rze” 

czą nieuniknioną. Nie starczy miejsca 

na wszechstronne uzasadnienie tej ko 

nieczności. Muszę tedy ograniczyć się 

do wymienienia najważniejszych, mo- 

jem zdaniem, zjawisk, które na tę ko- 

nieczność wyraźnie wskazują. 

Oczywiście najważniejszym jest po 

stęp społeczny, kóry domaga się udo- 

stępnienia wykształcenia wszystkim 

bez wyjątku. Dawniej o tem decydo* 

wało szlachetne urodzenie, dziś stan 

majątkowy rodziców, ale teoretycznie 

już niemal wszystkie konstytucje na 

Świecie przyznały prawo do kształce- 

nia się wszystkim tak, aby o stopniu 

wykształcenia decydowały tylko zdol- 
ności ucznia. Pozostaje rzeczywistość 

dostosować do teoretycznych założeń. 
Krok ku temu czyni zapoczątkowana 

reforma szkolna. 

Większe znaczenie, niż powyższe 

teoretyczne, mają powody natury ży” 

ciowej ,spontanicznej. Oto w każdej 

dziedzinie pracy mamy kłopot z ludź 

mi fachowo wykształconymi. W jed: 

nych odczuwa się dotkliwy brak fa- 

chowców, w innych niemniej dotkli- 

Wy jch nadmiar. Powstaje koniecz- 

ność regulowania tych rzeczy przez 

jakikolwiek czynnik. Jedynym tego 
rodzaju regulatorem może być szkoła. 

Ale szkoła w formie dzisiejszej tego 

Uczynić nie może. Dziś szkoła pow” 

Szechna, gimnazjum i szkoły zawodo- 

we (nie mówiąc już e uniwersytecie) 

to trzy dziedziny, z których każda po 

Siada pewne prawa eksterytorjalnoś- 

ci. Próby jakiejkolwiek współpracy 

stanowczo zawodzą. Istnieje kasto- 

wość szkolna. Gimnazja uważają się 
za szlachtę, jako szkoły rozdające 

współczesne nobilitacje — matury (o 

ile się nie mylę, uprawniają one, i je 

dynie one, według Boziewicza, do po” 
jedynkowania się), szkoły zawodowe 
to burżuazja, a powszechne — prole- 

tarjat. Taka kastowość przenika nie 
tylko uczni i ich rodziców, lecz i nau 
czycielstwo. Nauczyciel szkoły  po- 

wszechnej często z zazdrością parwen- 

Juszą patrzy na swego kolegę, naucza- 

jącego w szkole średniej, a ten znowu 

z pewną pobłażliwością klepie go po 

ramieniu nawet wtedy, gdy w stopniu 

ich wykształcenia niema różnicy. A 

zdarzą się, że w szkołach powszech- 

nych pracują ludzie z sumiennie о@ 

bytemi wyższemi studjami, gdy w 
średnich jest wiele nauczycieli ze 
„Skróconemi egzaminami - zawodo- 
wemi, do których wymagania są nie- 

wiele większe, niż do matury. W ten 
sposób różnica co do wartości pedago- 

gicznej szkół jest urojona. Przygoto” 
wanie pedagogiczne nawet przesięt- 

nego nauczyciela szkoły powszechnej 

z ukończonem seminarjum nauczy- 

wanie pedagogiczne nawet przecięt- 

nego magistra, uprawnionego do nau 

czania w szkole średniej z obowiąz- 

kiem złożenia egzaminu pedagogicz 

nego dopiero po trzech latach prakty- 

ki. Przez te trzy lata eksperymentu 

je on w szokle czasem bez zupełnego 

do tego przygotowania, gdy jego kole- 

ga ze szkoły powszechnej praktykę 

tę odbył już w ćwiczeniówce semina- 
ryjnej, Wobec tego mniemanie o wię: 

kszej wartości wychowawczej szkół 

Średnich jest mylne. Jedyna ich wyż 

Szość faktyczna tkwi bynajmniej nie 

w lepszem przygotowaniu pedagogicz 

nem nauczycieli, lecz w lepszych wa” 

runkach higjenicznych oraz w przy” 
sługującem im prawie usunięcia bez- 
nadziejnie zepsutego lub niepopraw- 
nie leniwego ucznia, czego nie może 

Uczynić szkoła powszechna, jeżeli 

uczeń nie ukończył jeszcze lat 14. 

To usilne przemycanie dzieci nie- 

zdolnych do nauki do gimnazjów, to 
tylko pęd do kastowego wyniesienia 
się ponad innych. W dodatku pęd ten 

chybia celu. Przed wojną parwenjusz, 

który dał dziecko do gimnazjum, spo 

dziewał się, że może ono wejść w sze- 
regi ludzi uprzywilejowanych. I zda” 
rzało się, że tą drogą wchodziło się 

do kasty wyższej, zdobywało się oso- 

biste, a po paru pokoleniach dziedziez 

ne uszlachcenie. Stąd wyrosło owo 

mniemanie, dziś już na niczem nie 

oparte, że skończyć gimnazjum jest 

rzeczą zaszczytniejszą niż skończyć 

szkołę średnią zawodową, nawet wte 

dy, gdy się na tem poprzestaje. Tym- 

czasem samo gimnazjum, o ile potem 

uczeń nie idzie do uniwerstetu, dziś 

nie daje absolutnie żadnych upraw: 

nień. Tacy powiększają tylko szeregi 

inteligentnych bezrobotnych i ptaków 

niebieskich, usiłujących zdobyć sobie 

środki do życia przez wszelakie ob- 

chodzenie prawa. Tymczasem życie 

jest życiem i skoro się wytworzyło 

tak wielkie zapotrzebowanie na gim- 

nazja, to życie je dostarcza. Nie do: 

starczy rząd, to dostarczą prywatni 

przedsiębiorcy, którym się tu nastrę- 

cza okazja do zarobku. Stąd taka ich 

przerażająca ilość. Spójrzmy tylko na 

Wilno, a oprócz tego w każdym powia 

towem miasteczku jest ich po parę. W 

związku z tem tłoczą się do gimnaz* 

jum coraz mniej zdolni uczniowie, a 

Barykady i 

jako dalsza konsekwencja powstają 

narzekania na zbyt wymagający pro- 

gram. Program mimowiednie i stop” 

niowo obniża się do poziomu napły* 

wających mas, a to znowu ściąga je” 

szcze większe masy kandydatów. W 

ten sposób powstaje błędne koło w 

granicach jednego pokolenia. Na ma- 

turze ich się przemyca i oni przemy” 

cają się, a potem w uniwersytecie wy” 

łazi szydło z worka, okazuje się nieu- 

ctwo i brak zupełny przygotowania 

do wyższych. studjów. Profesorowie 

narzekają, studenci błądzą z wydzia* 

łu na wydział, szukając, gdzie łatwiej, 

bankrutują materjalnie i moralnie. 

Żenią się wreszcie, klepią biedę i pcha 
ją znów swe wynędzniałe dzieci do 

gimnazjów w nadziei, że im szczęście 

będzie lepiej sprzyjało. Tworzy się no 

we beznadziejne błędne koło., ogar- 

niające już szereg pokoleń. 

W ten sposób ustrój dotychczasowy 

szkolnictwa bankrutuje nietylko wo” 

'bec teoretycznych założeń postępowej 

myśli, ale i wobec spontanicznych sił 

życia. Wykazuje on zakłamanie się 

tak wielkie, że grozi ono w konsekwen 

cji wielkiemi komplikacjami społecz- 

nemi. s 

Wobec tego konieczność reformy 

występuje wyjątkowo jaskrawo. Mo- 

żeby przeciwnicy jej potrafili wymy- 

Ślić inną, lepszą— tylko że oni nie chcą 

wystąpić ze swoim projektem i tak 

to wygląda, jakby chcieli pozostawić 

bez naruszenia stan obecny, ogranicza 

jąc się do komunałów, że przy wyso” 

kim moralnym i umysłowym pozio- 

mie wychowawców w każdym syste 

imie można osiągnąć dobre rezultaty. 

Jednak najwyższy poziom pracowni 

ków nie uchroni gimnazjum od na- 

pływu pilnych i chorobliwie ambit- 

nych, a jednak niezdolnych opano- 

wać programu uczni, nie uchroni od 

konieczności dostosowywania progra 

mu do napływających mas uczniow- 

skich, ani od nadprodukcji fachowo 

niewykształconej inteligencji. Zredu- 

kować ilość gimnazjów przy dzisiej 

szym stanie szkolnictwa to znaczy po 

większyć kastowy charakter tej szko- 

ły, gdyż wtedy wszyscy, którzy nie 

znajdą miejsca w państwowych gim* 

nazjach, gnani owczym pędem, popły 

ną do prywatnych, których napewno 

nie zbraknie, bo przedsiębiorców, wę 

szących pole do zarobku, zawsze jest 

poddostatkiem. 

Trzeba złamać istniejący przesąd: 

uprzedzenie do szkoły powszechnej i 

zawodowej oraz bezmyślną pogoń za 

   

maturą gimnazjalną, złamać ze wzglę 

du na dobro nietylko tego proletarja- 
tu, który do gimnazjum dostać się nie 

może, ale i tych, którzy jak muchy na 

lep, na tę maturę lecą i giną. W dru-* 

gą kolej za tem powinno pójść udo- 
stępnienie gimnazjum (właściwie pro- 
jektowanego liceum, bo gimnazjum 
po reformie straci swój dotychczaso- 
wy charakter) wszystkim tym, którzy 
mogą i powinni ze względu na zdol- 
ności zdobyć średnie i wyższe wy 

kształcenie. 
Więc istnieje konieczność reformy 

i dlatego minusy jej należy rozpatrzeć 
nie tyle, jako argumenty contra, lecz 

jako przeszkody do zwalczenia. Co- 

fać się nie można, bo droga powrotna 

prowadzi do katastrofy. Z braku miej 

sea ograniczę się do omówienia minu- 

sów najbliższego kroku reformy: ska- 

sowania pierwszej klasy gimnazjal- 

nej. 
Są tu przedewszystkiem rzeczy 

straszące rodziców, po drugie wycho* 

wawców i władze, które reformę prze- 

prowadzają. 

Rodziców inteligentnych przeraża 
przedewszystkiem towarzystwo dzieci 
z ulicy, dzieci często zupełnie pozba- 
wionych opieki. Towarzystwo takie 
może zgorszyć ich niewinne pociechy. 

DRS T DRIVES 

Wielkie zaburzenia w Niemczech. 
strzały. — 12 osób zabitych, 100 ciężko rannych, 

przeszło 300 osób aresztowanych. 
BERLIN, 18. 7. (Pat). W niedzielę 

po południu doszło w Altonie do bar- 

dzo poważnych zaburzeń, w których 

do wieczora 10 osób zabito, a ponad 

50 raniono. Policja interwenjowała, 

używając przytem samochodów pan- 

cernych. Policję ostrzeliwano Syste- 

matycznie z za barykad i z dachów. 

Dotychezas aresztowano około 300 

osób. 
BERLIN, 18. 7. (Pat). Sytuację w 

Altonie policja zdołała opanować do' 

piero późną nocą. Komunikat policyj 

ny stwierdza, że zajścia wywołali ko- 

muniści w czasie pochodu narodowo” 

socjalistycznego. Na peryferjach mia 
sta pochód ten został zaatakowany 

przez komunistów, którzy dali szereg 

srzałów, ukryci bądź za prowizorycz- 

nemi barykadami przewróconych wo- 

zów, bądź też z dachów okolicznych 

domów. Policja musiała użyć dwóch 

samochodów pancernych oraz wez” 

wać na pomoc pogotowie z Hambur- 

ga. Doszło przytem do silnej wymia- 

ny strzałów między komunistami a 

policją. 
Według ostatnich nieofiejalnych 

danych, w czasie zajścia padło 12 za 

bitych i 50 ciężko rannych. 

Krwawa niedziela wyborcza w Niemczech. 
BERLIN, 18. 7. (Pat). Dzień wczo- 

rajszy zapisał się w Niemczech, jako 

szczególnie krwawa niedziela wybor- 

cza. Poza walkami w Altonie doszło 
do ostrych starć w całym szeregu 

miast i miasteczek Rzeszy. Według ze 
stawień prasy łączna liczba ofiar w 

ciągu ub. doby wynosi 16 zabitych i 

208 rannych. Wśród rannych jest kił- 

ku policjantów i poseł narodowo'so- 

ejalistyczny do Reichstagu Kiger, któ 

rego w stanie ciężkim odwieziono do 

szpitala. Policja dokonując areszto” 

wań skonfiskowała znaczną ilość bro- 

ni palnej. 

wyniki wyborów w Rumunii. 
Zwycięstwo stronn. narod.-chłopskiego. 

BUKARESZT, 18. 7. (Pat). Wybo- 
ry do Izby potwierdziły przewidywa” 
nia eo do zwycięstwa stronnictwa na” 
rodewo-chlopskiego, które uzyskało 

300 mandatów na ogólną liczbę 383. 

Stronnictwo liberalne, którego przy- 

wódcą jest były minster Duca, uzy- 

skało 22 mandaty, stronnictwo chłop 

skie Lupu — 14 mandatów, odłam 

stronnictwa liberalnego Jerzego Bra- 

tianu — 10 mandatów. Stronnictwa 

soeja-demokratów i liga antysemicka 

uzyskały po parę mandatów. Stron” 

nietwo Avereseu i grupa unji narodo- 

wej, pozostająca pod kierownictwem 

prof. Jorgi i b. ministra Argetojanu, 

jak również parę mniejszych ugrupo- 
wań nie będą reprezentowane w par 

lamencie, 

Polska przyłącza się do francusko- 

angielskiego paktu zaufania. 
WARSZAWA, 18. 7. (Pat). Rząd 

polski przyjął z dużem zainteresowa” 

niem do wiadomości fakt zawarcia 

między Francją a Anglją paktu o za” 
ufaniu. Jak się dowiadujemy, ambasa" 

dorowie Rzeczypospolitej Polski w 

Paryżu i w Londynie są w trakcie o- 

raawiania z rządami francuskim i an- 

gielskim kwestji przyłączenia się Pol- 

„ski do tego układu. 

Obniżenie barjer celnych. 
BRUKSELA, 18. 7. (Pat). Ministro- 

wie spraw zagranicznych w Belgji i 

Holandji oraz sekretarz stanu księ- 

stwa Luksemburskiego podpisali kon- 

wencję w sprawie obniżenia barjer 

celnych. Państwa układające się za- 

mierzają zakomunikować tekst kon- 

wencji państwom, z któremi łączą je 

stosunki handlowe oraz Lidze Naro- 

dów. 

„Król obuwia'—Bata padł ofiarą zbrodniczego 
zamachu ? 

WIEDEŃ, 18. 7. (Pat). Sprawoz- 

dawca „Sonn und Montags ztg.*, wy- 

delegowany do Zlina, twierdzi że Baty 

padł ofiarą zbrodniczego zamachu. 

Szereg poszlak wskazuje, że samolot 

został rozmyślnie uszkodzony. Spra 

wozdawca twierdzi, że próby. sabota” 

żu wydarzyły się już niejednokrotnie. 
Mianowicie, po powrocie Baty z In- 

dyj nieznani sprawcy uszkodzili sa” 

mołot tak, iż zamiast wznieść się przy 

starcie do góry zarył się w ziemię. Na 

szezęście w tym wypadku obyło się 

bez ofiar. Drugi wypadek miał miejs- 

ce przed 8 tygodniami z samolotem 

„Albatros*. Ofiarą katastrofy tej padł 

wówczas współpracownik Baty. Wła” 

dze wdrożyły w tej sprawie śledztwo. 

Narady w sprawie zapobie- 
żenia wypadkom. 

BERLIN, 18. 7. (Pat). Wczorajsze 

zaburzenia w Altonie, podczas których 

zginęło 12 osób a 100 zostało ciężko 

rannych, wywarły olbrzymie wrażenie 

zarówno w kołach pruskich, jak i w 

rządzie Rzeszy. 
Prasa zapowiada, że pruski mini- 

ster spraw wewnętrznych Sewering w 

ciągu dnia dzisiejszego odbędzie kon” 

ferencję z przedstawicielami policji 

oraz prezydentami większych miast 

w celu naradzenia się nad środkami, 

jakie zastosować należy, aby położyć 

kres walee, Sewering konferować bę” 

dzie w tej sprawie również z p. 0. pru 

skiego prezydenta ministrów  Hilt- 

sieferem. Z drugiej strony powstać 

mała myśl zbiorowego wystąpienia u 

grupowań, stojących na gruncie kon- 

Stytucji weimarskiej, do prezydenta 

Rzeszy o interwencję. Donoszą dalej, 

że gabinet Rzeszy zbierze się dzisiaj 

na nadzwyczajne posiedzenie celem 

powzięcia ważnych decyzyj w spra” 

wach wewnętrznych. Jak twierdzą, 

liczyć się należy z ogłoszeniem w naj 

bliższym czasie stanu wyjątkowego w 

całej Rzeszy. Domagają się tego na- 

rodowi socjaliści. 

„Berliner Ztg. am Mittag“ donosi 

że Hitler uda się jeszcze dzisiaj do 

Neudeck, aby osobiście przedstawić 

żądanie to prezydentowi Rzeszy. 

Zakaz urządzania 
manifestacyj. 

BERLIN, 18. 7. (Pat). Dziś w połud 

nie, zgodnie z zapowiedzią ogłoszony 

został zakaz urządzania demonstra- 
eyj na terenie państwa. 

Turcja jednogłośnie przyjęta 
do Ligi Narodów. 

GENEWA. 18. 7. (Pat). Zgromadze 
ne Ligi przyjęło jednogłośnie Turcję 

do Ligi Narodów. Po wprowadzeniu 
delegatów tureckich, przewodniczący 
Hvymans wygłosił przemówienie powi 
talne, zaznaczając, że przystąpienie re 

publiki tureckiej do Ligi Narodów sta 

nowi krok naprzód do uniwersalności 

Ligi, oraz do zagwarantowania poko- 

ju. Turecki minister pełnomocny w 

Bernie w odpowiedzi wspomniał z uz- 

naniem pakt Briand - Kellog i oświad 

czył, że Turcja współpracować będzie 

nad zapewnieniem pokoju w miarę 

swych sił i środków. 

Sesja Ligi Narodów 
odbędzie się 26-27 września. 

GENEWA. 18. 7. (Pat). Na propo 

zycję Madariagi i Politisa Zgromadze 
nie Ligi wyznaczyło termin swej do 

rocznej sesji na 26—27 września za” 

miast przewidywanego terminu , 5 

września. Prezydjum Zgromadzenia 

proponowało termin 19 września. 

Ferje parlamentu 
francuskiego. 

PARYŻ, 18. 7. (Pat). Wczoraj roz 

poczęły się ferje parlamentu. W nocy 

z soboty na niedzielę, po uchwaleniu 

kilku projektów, które z inicjatywy 

rządu zostały uchwalone, odczytany 

został dekret o zamknięciu sesji par” 

lamentu. 

Nareszcie. 
LILLE. 18. 7. (Pat). Zniesienie francus 

kiego dekretu o kartach tożsamości dla F 

laków, wymagającego dostarczania & 

dectw niekaralności, zostało przyjęte z u- 

czuciem wielkiej ulgi przez tutejsze wychodź 

two. Wi pismach ukazały się liczne artykuły, 

podkreślające szkodliwość tego zarządzen'a, 

narażającego polskich robotników na poważ 

ne wydatki i utrudniającego przedłużenia po 

bytu we Francji. Zniesienie dekretu zosta- 

ło przeprowadzone dzięki interwencji pol- 

skich czynników u centralnych władz fran- 

cuskich. 

  

   

Katastrofalne burze we Francji. 
MARSYLJA, 18. 7. (Pat). Wezoraj 

wieczorem przeszła nad Marsylją 
gwałtowna burza, połączona z ober- 

waniem się chmury deszczowej. Sze- 

reg ulie stanęło na kilka godzin pod 

wodą. W niektórych punktach miasta 

komunikacja uległa przerwie. Ruch 

tramwajów ustał na kilka godzin z 

powodu zamulenia szyn i uszkodze” 

nia przez burzę przewodów elek- 

trycznych. 

W Nieei przepływający przez mia- 

sto strumień wezbrał gwałtownie, gro 

żąe zatopieniem kilkudziesięciu bez- 

domnym, którzy szukali nocnego 

schroniska, ulokowując się pod arka- 

dami mostu. Z pośród czterdziestu kil 

ku osób, wzywających ratunku udało 

się oddziałom miejscowej straży po” 

żarnej i policji narazie odnaleźć tylko 

dwie. Reszcie grozi zatopienie. 

W okolicy Valence kilkanaście osób 

znalazło śmierć w płomieniach wznie- 

conych przez pióruny w budynku. 2 

esoby zostały zabite naskutek hez- 

pośredniego porażenia piorunem. 

Zbiory na polach zostały zniszczone 

doszczętnie w promieniu kilkunastu 

km. 

(rótko i węzłowato. 
SZANGHAJ, 18. 7. (Pat). Angielski 

komisarz celny w Charbinie, otrzymał 
od policji tamtejszej, działającej po” 
dobno za namową japońskiego dorad 
cy policyjnego nakaz niezwłocznego 
opuszczemia swej rezydencji. Komi- 

sarz odwołał się do angielskich władz 

konsularnych. Podobne zarządzenia 

wydane były już w stosunku do funk" 

cjonarjuszy celnych rozmaitych naro- 

dowości. 

Oczywiście tak może się stać, ale pri 
mo tak może się zdarzyć i w gimnaz- 

jum, ilość takich towarzyszy tu nie 

gra roli. Wystarczy i jedna parszywa 
owca aby w pomyślnych okolicznoś- 

ciach, całe stado zarazić. A secundo, 

zarazie takiej trzeba przecwidziałać, 

be jest ona tak dalece rozpowszech- 
niona, że nietylko w szkole ją się 
spotyka. Istnieje wszak dwojaka hi- 
gjena, — jedna polega na tem, żeby 
się ciągle wystrzegać bakcyli, inna zaś 
na tem by organizm uczynić odpor- 
nym na wszelkie zarazki. Ta pierw- 
sza jest dostępna tylko nielicznym bo- 
gatym próżniakom, a druga jest do- 
stępna wszystkim i obowiązuje wszyst 
kich. Tak samo rzecz się ma i w wy” 
chowaniu. Czy wielu znajdzie się ta- 
kich, którzy mogliby dzieci swe ucho” 
wać w nieświadomości złego aż do zu 
pełnej dojrzałości, a po drugie, czy 
taki wychowanek (wychowanica) po 
uzyskaniu samodzielności tem łapczy- 
wiej nie rzuci się ku temu złemu, któ 
re przed nim ukrywano? Lepiej jest 
tedy czynić duchowy organizm odpor 
nym na zło, jak fizyczny czyni się od- 
pornym na bakcyle, przez rozwijanie 
zainteresowań, dążności i nałogów do- 
brych pożądanych. W świecie psy- 
chicznym rządzą prawa analogiczne 
do fizycznych. Świat ten nie znosi 

próżni, a z innej strony nie zmieszczą 
się tam jednocześnie dwie rzeczy. 
Więc jeżeli uczeń przyniesie z domu 
pustkę, brak wszelkich zainteresowań, 
dążności i zamiłowań, to może się zda 
rzyć w szkole, że zanim wychowawca 
zarzuci tam ziarna wiedzy, to towa- 
rzysz ze szkolnej ławy zasieje już 
chwasty, — ale jeżeli rodzice nie ogra 

niezą się do żywienia dziecka, jeżeli 
umiejętnie pokierują jego rozwojem 
duchowym, — to nasienie chwastów 
już się tam nie przyjmie, be znajdzie 
grunt zasiany innem, dobrem ziar- 
nem. Nawet kiełkujące chwasty da- 
dzą się zupełnie wypleć przy ustawi- 
cznej, systematycznej i opartej na 
'wzajemnem zaufaniu i głębszej wie- 
dzy pedagogicznej współpracy szkoły 
i domu. Bez tego i w gimnazjum i w 
szkole powszechnej skutki będą je- 
dnakowe, liche., a przy stosowaniu te 

go szanse dobrego wychowania są w 
cbu szkołach jednakie. 

‚ Trudniej jest pokonać to, co napel- 
nia obawą władze szkolne i nauczycie- 
li. Już w ubiegłym roku klasy były 
więcej niż przepełnione, lokali nie wy 
starezało, obciążenie nauczycieli było 
ogromne. W tym roku ilość uczni się 
zwiększa. Jak z tego wybrnąć? Oczy- 
wiście przedsiębierze się cały szereg 
środków zaradczych, ale czy to wiele 
pomoże? Praca pod tym względem na 
rezie musi ucierpieć, szczególniej wo- 
bec kryzysowych poobcinanych bud- 
żełów. Jedyna nadzieja na społeczeń- 
stwo, które powinno zrozumieć konie- 
czność  przedsięwziętej reformy i 
współdziałać z poczynaniami rządu, 
łatać ujawniające się podczas pracy 
dziury jak się da. 

: Trzeba tu dla zachęty wrėcič ту- 
šlą wstecz, do pierwszych lat zmar- 
twychwstania Polski, gdy się wszyst- 
ko od fundamentów po szczyt dachu 
stawiało ofiarnością i poświęceniem 
obywateli. Uczniowie znosili ławy na 
własnych plecach, nauczyciele bywali 
jednocześnie  majstrami sprzętów 
szkolnych i pomocy naukowych, nie 
stać było czasem na woźnych i dyżur- 
ni sprzątali klasę, nieraz nauka odby- 
wała się w nieopalanych klasach, w 
których przez nietynkowane ściany i 
wybite szyby wiatr się wdzierał i t. d. 
i t. d. Dzisiejsi maturzyści, studenci i 
absolwenci wyższych uczelni dobrze 
to pamiętają. Dziś tak wielkich po- 
święceń nie trzeba, ale czas ofiąr i po” 
święceń jeszcze się nie skończył. Pań- 
stwo jeszcze wszystkiemu podołać nie 
może i dlatego współpraca domu i 
szkoły powinna dotyczyć nietylko o- 
pieki nad, wysyłanem do szkoły, dziec 
kiem, lecz i opieki nad damą szkołą. 
Rady rodzicielskie powinny wnikać 
również w potrzeby materjalne szkoły 
i wspomagać ją według sił i możności, 
usuwając przedewszystkiem te braki, 
które mogą zgubnie lub obniżająco 
oddziałać na poziom wychowania i 
nauczania, Myślę, że i tu reforma 
szkolna oddziała dodatnio na rozwój 
szkoły powszechnej, gdyż da dopływ 
dziatwy rodzin zamożniejszych i in- 
teligentniejszych, a te podniosą po' 
ziom współpracy domu ze szkołą. 

Wład. Arcimowicz.



LEGJONIŚCI ŻY 
Ogłaszając niniejszy urywek, chcę 

zaznaczyć, że uwzględniam w nim 
drobną część materjałów, zbieranych 
do pracy, w której spróbuję oświetlić 
udział Żydów w akcji niepodległościo 
wej i walkach o wskrzeszenie Polski. 
Sąd o tym udziale wypada odłożyć 
na później i oprzeć go na ścisłym ma- 
terjale źródłowym. Ale do tego czasu 
można już swierdzić, że Żydzi bili się 
o Polskę i ani pod względem ilościo- 
wym ani jakościowym nie stanowili 
quantitć negligeable. 

Jest to mało znane, a powinno być 
wiadome, przedewszystkiem by wy” 
dobyć fakty patrjotyzmu i ofiarności 
tych Żydów, którzy przelewali krew i 
życie swe złożyli wraz z innymi za 
Polskę. Zestawienia osób, kóre brały 
udział w organizacjach niepodległo- 
ściowych i walkach, nastręczają wiel- 
kie trudności z powodu niewystarcza- 
jącego stanu badań historycznych nad 
tym okresem dziejów Polski. 

Tak np. pomimo dość obfitej lite- 
ratury tego przedmiotu, brakliwie 
przedstawiają się badania nad dzie- 
jami Legjonów Józefa Piłsudskiego, 
zwłaszcza zaś publikacja źródeł. Wy- 
pada wprost dziwić się, że dotąd tak 
mało uczyniono dla zebrania i wyda- 
nia wszystkiego, co kryją archiwa 
wojskowe, zbiory publiczne i prywat- 
ne, co znajduje się w posiadaniu u- 
czestników Legjonów, ich rodzin, 
bądź rozsiane jest w prasie czy publi- 
kacjach, dziś już stanowiących rzad- 
kość i nieraz trudno dostępnych. 

Wydobycie zaś nazwisk žydow- 
skich, jest często szczególnie trudne, 
gdyż Żydzi, jak i Polacy, używali po- 
spolicie w formacjach strzeleckich a 
później Legjonach i Polskiej Organi- 
zacj Wojskowej pseudonimów. Poza- 
tem samo tylko brzmienie imienia, 
szczególnie zaś nazwiska często nie 
stanowi wystarczającej podstawy do 
rozeznania i może prowadzić do błę- 
dów: uznania Polaków za Żydów i 
naodwrót, zwłaszeza, jeżeli idzie o 
osoby, noszące nazwiska niemieckie. 
W tych wypadkach niezbędne bywają 
dodatkowe badania np. zwracanie się 
do rodzin, co nieraz jest niezmiernie 
uciążliwe, a bywa bez rezultatu. 

Tym razem ograniczam się do le- 
gjonistów I Brygady (i II-giej) oraz *) 
członków Polskiej Organizacji Woj- 
skowej, zanotowanych w czasopismie 
„Panteon Polski*, wydawanem we 
Lwowie przez Zygmunta Zygmunto- 
wicza. Wybieram nazwiska osób, któ 
rych pochodzenie nie nastręcza wąt- 
pliwości, pomijając wszystkie te, któ- 
re muszą podlec zbadaniu. Dodaję też 
dla charakterystyki źródła, że mater- 
jał w niem zawarty jest cząstkowy i 
jednostronny, pochodzi bowiem z no- 
tatek o poległych, pewnych luźnych 
wzmianek, uzyskiwanych prawdopo- 
dobnie przez redakcję czasopisma ze 
sfer legjonowych drogą prywatną i 
ze spisu pseudonimów, zamieszczone- 
go w kilku zeszytach .„Panteonu Pol- 
skiego”. 

Nie wątpię, że artykuł ten spowo- 
duje mających materjały, informacje 
i wspomnienia do udzielenia ich i mo 
że niejedno uratuje przed zapomnie- 
niem i zniszczeniem oraz przyczyni 
się do ułatwienia dalszej pracy. 

Józef Blaner-Kratowicz, pierwszy 
członek Związku Strzeleckiego w 
Samborze, wruszył w pole z oddzia- 
łami strzeleckiemi 8 sierpnia 1914 r. 
Bardzo zdolny i odważny. Odznaczył 
się pod Laskami, Łowczówkiem, nad 
Nidą, Pokrzywienką, Wisłą, Wie- 
przem, Bugiem, później Stochodem i 
Styrem. Wprzód komendant 2 kom- 
panji, później 1 kompanji, potem 5 
baonu. Padł pod Kuklami 26 paž- 
dziernika 1915 roku jako podporucz- 
nik. 

Bronisław .Mausperl-Chaber, od 
roku 1910 czynny członek Organiza- 
cji Strzeleckiej. Wyruszył z pieswszą 

  

Opieram się też na informacjach u 

zyskanych od Pp. Józefa, Felicji i Tadeusza 
Młodkowskiego, uczestników walk legjono 
wych. 

w 

„kadrową jako kapral, ukończywszy 
strzelecką szkołę letnią w lipcu 1914 r. 
Wyróżnił się. niepowszednią odwagą 
i awansował na oficera. Padł dnia 26 
października 1915 roku pod Wielką 
Niedźwieżą, w randze porucznika, ja- 
ko komendant 1 kompanji 3 baonu 
1 pułku. 
, . Władysław Steinhaus, syn Ignace- 
go, byłego posła do parlamentu aust- 
rjackiego. Wstąpił wprzód do Legjo- 
nu, Wschodniego, poczem był przy 
centralnym zarządzie Naczelnego Ko- 
mitetu Narodowego, skąd zgłosił się 
do 6 pułku Legjonów. Ranny 23 paź- 
dziernika 1915 roku pod Kuklami, 
zmarł 31 października w szpitalu 
wojskowym w Kowlu, w randze sier- 
żanta. 

Wilhelm Metal, 2 pułk art. Legjo- 
nów, zmarł 17 października 1915 r. 
w szpitalu w Lublinie, w randze cho- 

rążego. 
Dr. Edmund Szalit, połegł 7/8 li- 

stopada 1915 roku pod Bielgowem 
jako podporucznik 2 pułku. 

Dr. Stanisław Reich, poległ 14 lu- 
tego 1916 roku na Polesiu, jako ognio- 
mistrz karpackiej artylerji Legjonów. 
Odznaczony w roku 1922 Krzyżem 
Virtuti Militari. 

Dr. Adolf Sternschuss, poległ w lip 
cu 1916 roku podczas odwrotu z nad 
Styru nad Stochód. Odznaczony póź: 
niej krzyżem Virtuti Militari. 

Zygmunt Brandt, i p. 1 b. 4 k., 
poległ dnia 22 sierpnia 1915 roku pod 
Wysokiem Litewskiem. 

Arnold Grauer, szeregowiec 3 k. 
2 p. p. Leg., poległ dnia 3 sierpnia 
1916 roku pod Sitowiczami. 

Dawid Moneta, sekcyjny 1 p. 2 k., 
poległ 10 lipca 1916 roku pod Optową. 

Jakób Klang, 6 p. 5 k., poległ 5 
lipca 1916 roku pod Kostiuchnówką. 

Aleksander (Sasza)  Bałabatow, 
pseudonim Berger, 6 b. 1 k., poległ 
w lipeu 1916 roku pod Kostiuchnów- 
ką. 

Motel Lewinson, syn Samuela, 
weterana z roku 1863, 6 p. 7 k. 
smiertelnie raniony 13 lipca 1916 r., 
starszy žolnierz. 

Turteltaub, kapral. padł pod Gru- 
ziatynem na Wołyniu. 

Selig Birnfeld, malarz pokojowy, 
wyruszył ze Srzelcami ze Lwowa w 
sierpniu 1914 roku. Bił się pod Łow- 
czówkiem, nad Nidą i pod Konarami. 
Poległ pod laslža21 Kozinkowskim dn. 
22 maja 1915 roku. 

Marek Tunim, szeregowiec(?) 6 p., 
poległ pod Kamieniuchą, 

Gustaw Tannenbaum, 2 p. 3 b, 
zginął 10 maja 1915 roku w bitwie 
pod Gromeszti, na Bukowinie, 

Herman Knopf-Świętopełk, 1 p.. 
poległ. 

Bronisław Zygmunt Goldschlag, 
pseudonim Murzyn. z Jasła, legjoni- 

„sta 1 Brygady, poległ. 
Dawid Jakubowicz, 6 b. 3 k., zgi 

nął w okolicy Urzędowa 17 lipca 
Jakób Jakóbowicz, 4 p. 12 k., 

Dawid Moszkowicz, 4 p. 8 k., Baruch 
Neuman, 1 p. 3 b. 4 k., Jakób Ries, 

4 p. 3 b., na liście strat w bitwie pod 
Jastkowem. 

Griiuberg, szeregowiec, padł pod 
Krzywopłotami 16—19 listopada 1914 
roku. 

Jakób Siedlich z Nadwórny, sze- 
regowiec 1 p. Leg., padł w bitwie pod 
Łowczówkiem, pochowany na cmen- 
tarzu w Łowczówku. 

Leon Reissman z Kielc, szerego- 
wiec 1 k. 2 p. p., padł 7 listopada 
1915 roku pod Lissowem po bitwie, 
ugodzony zbłąkaną kulą przy kopa- 
niu grobu dla kolegi, wraz z którym 
został pochowany. 

Zygmunt Rapaport, od 17 roku ży- 
cia członek Związku Strzeleckiego, 
wyruszył ze Lwowa z oddziałem, prze 
był całą kampanję karpacką. Zginął 
5 listopada 1915 roku pod Kostiuch- 
nówką w walkach o Polską Górę. 

Jerzy Blumenthal-Jurand, P.O.W. 
Warszawa, zmart z ran w 1919 roku. 

Mieczyslaw Spanier, Edward Szar- 
ski, Polskie Drużyny Strzeleckie, 

iLwów, poległ w 1918 roku. 
Stanisław Cederbaum-Biały, Zwią- 

  

ZNELU. 
„O morze! Pośród twoich weso- 

łych żyjątek jest polip go śpi na dnie 
gdy się niebo chmurzy, a na ciszę 
długiemi wywija ramiony — o myśli, 
w twojej głębi jest hydra pamiątek, 
co śpi pośród złych losów i namiętnej 
burzy, a gdy serce spokojne zatapia 
w niem szpony”. Tak pisał młody ro- 
mantyk, dumając o Maryli, wpatrzo- 
ny w szafirowe wody morza z brze- 

gów krymskich. My, wyciągnięci na 
płowych piaskach smukłego Helu, 
który się wyciąga lekko wgięty grzbie 
tem ciemno-zielonego boru ku Bałty- 
kowi a kremowym brzuszkiem piachu 
opiera o zatokę Pucką, my, „plażują- 
cy“ beztrosko dzień cały w cudną po- 
godę, jesteśmy wesołemi ży jątkami w 
piżamach i trykotach, a hydry i poli- 
py uciekły od nas daleko. Gdzieś je 
tam potem od.:-jdziemy wśród ka- 
mienic i stłoczenia bliźnich 

kochanych, ale teraz? ... Teraz ser- 
ca spokojne i żadne szpony nie szar- 
pią, jeno gorące karesy słońca przy- 
piekają wystawiane starannie na jego 
promienie skóry n «mskie, pa- 
nieńskże i dziecin płowych 
wybrzeży morza się od 
szafiru do zieleni 1 szaro zuiiej buro- 

watości, zalotnie ukazującego śnieżne 
fryzurki na wzgórzach fal najładniej 
chyba wyglądają bobasy, Nagle zmie- 
piły rasę. To wszystko są hindusiąt- 
ka; bronzowe, złote, ciemno-żółte skó 
ry małych ciałek, poruszających się 
powoli, mozolnie wśród zwałów pia- 
sków, małe, silne, lub cienkie nożyny, 
wędrujące od wody do Mamusi i 
zpowrotem, srebrne bryzgi ciepłej Ka- 
łuży gdzie się taplają jak kaczęta, 
oto widok całodzienny do 4 g. Do- 
rosłe osoby są rozmaite. Zachwycają- 
ce piżamy pań wytwornych, kwieci- 
ste i jedwabiste, ich japońskie, kwiet- 
ne parasolki, ich symboliczne tryko- 
ty, czasami piękne kształty i ładny 
bronz, ubiera je w nowe wdzięki. 
Polki, póki młode, acz niezawsze ma- 
ją ładne stopy i ręce, budowę ciała 
mają bardzo estetyczną; cóż kiedy 
przez brak odpowiedniej higjeny, po 
40-stce wszystko to tyje i rozlewa się 
w niespodziane wypukłości — a wte- 
dy biada jeśli taka Wenus uprze się 
fhadzać w piżamie opiętej ciasno na... 
biodrach lub robi konkurencję jatce, 
produkując bezwstydnie kilogramy 
mi przygotowanego na befsztyki 
zapomocą wysmarowania tłuszczem, 
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zek Strzelecki, Belgja, poległ w roku 
1918. 

Zenon Bekricht-Głowiński, sier- 
żant 1 kompanji kadrowej, poległ w 
1915 roku. 

Henryk  Strenger-Wid. Zwązek 
Strzelecki Lwów, Paryż, sierżant 
I Brygady, poległ w 1914 roku. 

Schwarz Juljusz zmarł 31 maja 
we Wiedniu, 

W „Panteonie Połskim* znajduje- 

  

my ponadto następujące nazwiska 
Żydów legjonistów bądź członków 
PO, w: 

Henryk Graff—Bronisław Świtec- 
ki, Polskie Drużyny Strzeleckie, Kra- 
ków, chor. kanc. Leg.; Gustaf Klars- 

feld—Szczerski, ppor. 4 p. p.; Jan 
Berlinerblan— Grot, por. 1 p. p.; Leon 
„Machonbaum—-Grot, 1 p. p.; Tadeusz 
Feldstein—Felsztyn, ppor. 6 p. p.; 
Wiadystaw Finkelstein—Medynski, 
ppor. lek. 4 p. p.; Adolf Schimmel— 
Gustaw Pol; Juljusz Ferschtal —-Bo- 
rek-Borecki, por. 5 p. p.: Bronisław 
Knobloch—Bronisławski, Polskie Dru 
żyny Strzeleckie, Kraków; Maksymił- 
jan, Bick, chorąży w Komendzie Pla- 
cu i Stacji Zbornej Legjonistów Pol- 
„skich w Budapeszcie; Jakób Apfel. 
oficer kancelarji rachunkowej tamże; 
Weissglas—Białoszkielski, por. I Bry- 
gady, Aleksander Weiss—Bielski, 
Polskie Drużyny Strzeleckie, Kra- 
ków; Rajmond Bergel—Błysk, chorą- 
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Zi. 
ży; Dr. Mieczysław Kapellner—Kap- 
licki, kpt. lek. 5 p. p.; Karol Liben- 
feld—Krzewski, I Brygada; Juljusz 
Natanson— Leski, por. 1 p. art.; Adolf 
Bergel—Opala. oficer 6 p. p.: Stani- 
sław Wiesenberg—Orski, ppor. 3 p. 

{ Jerzy Wilner— Wileński, oficer 
. Pol. i Wilhelm Czopp—Wilrelm, 

Związek Srzelecki, Lwów, oficer I 
Brygady; Alfred Karlsbad—Czerny; 
Henryk Landau—Jankowski: Jerzy 
Schreier-—-Kawalecki; Zdzislaw Zmi- 
gryder—Konopka; Adam Taub—Wu- 
rzel-Wurski; Jan Hausband—Zbar- 

ski; Mateusz Frenkiel Andrzej Wali- 
górski: Tadeusz Rapaport Zbigniew, 
Związek Strzelecki; Fabian Landau— 
Zapolski. ppor. prow. 1 p. uł.; Paul 
Brenejcz Zyg. Zw. Strzelecki, War- 
szawa; L. Rothberg, P. O. W. Lublin; 

Regenbaum, Friedman, Związek Or- 
ganizacyj Niepodległościowych, Lu- 
blin; Silberstein, P. O. W. Lublin; 

Wyner (?), Ganys(?), wśród więź- 
niów ideowych w Lublinie na zamku 
królewskim (do 15 października 1918 
roku): Ela Wolfówna — Magda; Nel- 
ly Bremeisen — Luta Mirska; Elżbie- 
ta Wolfkowicz — Ela. 

Tak więc w „Panteonie Polskim* 
znajduje się 34 nazwisk polegzych le* 
gjonistów oficerów, podoficerów i sze 
regowych i 39 nazwisk legjonistów i 
członków P. O. W. 

Dr. Adoli Hirschberg. 

  

  

  

  

  

Wielkolud na ulicach Wilna. 

  

Wielka schiacię wawołuje| 4 Wólniej lea: 
po ulicach miasta na wysokich 

szczudłach „wielkolud*. 

cerujący 
Stanowi on pomy- 

słową reklamę największej polskiej fabryki 

bateryj „Centra* W. Toma- 

szewski i S-ka w Poznaniu. 

elementów i 

  

Z DYMIĄCYCH ZGLISZCZ LIDY. 
W ehwili gdy to piszemy, zgliszcza we 

frontowych kompleksach gmachów uległych 
pożodze, prawie wygasły, natomiast w gma- 
chu w głębi podwórza zgliszcza jeszcze się ża 
rzą, a wezoraj zaszła nawet potrzeba akcji 
ratunkowej do stłumienia płomieni jakie 
wskutek podmuchu wiatru powstały. Miejs- 

ce nad którem pożoga przeszła przedstawia 
się strasznie. Z największych murowanych 
zabudowań w centrum miasta pozostały tyi- 
ko ruiny. Popękane mury w niektórych miejs 
cach od frontu ul. Suwalskiej grożą w kaź- 
dej chwili katastrofą to też pożądanemby 
byłe, gweli bezpieczeństwa przechodniów a w 
szczególności ciekawskich, ogrodzić teren ten 
jakiemś więcej trwałem ogrodzeniem. Jeżeli 
idzie o właścicieli, których sklepy uległy 
spaleniu, te za wyjątkiem Winera Jakóba, 
Lachowicza i Maksa Lewina, pootwierali już 
sklepy w innych miejscach. 

Powracając jeszcze do akcji ratunkowej 
w czasie pożaru, podkreślić musimy dużą 
sprawność i należyte wyposażenie w sprzęt 

    

przeciwpożarowy a zwłaszcza w węże (360 
mtr.) Straży Pożarnej Kolejowej z Lidy, któ 
rej to straży należy zawdzięczać zlokałizowa 

nie ognia od strony wschodniej i północnej 
do czego najwięcej przysłużyło się posiada- 
nie tak wielkiej ilości węży, któremi mogła 
bezpośrednio czerpać wodę ze stawu przy 
rzece Lidziejee. Dostarczana woda była roz- 
dziełana na dwie prądnice, które wskutek 

tego mogły objąć duży teren objęty poża- 
rem. Dowódeą w. w. straży jest p. Rudziń- 
ski. 

Przechodząc do zakończenia tego smut- 

nego sprawozdania obowiązkiem naszym jest 
podkreślić niezwykłą ofiarność szeregu b 

z pośród spcłeczeństwa lidzkiego oczywiście 
poza wojskiem i strażami pożarnemi w ra- 
towaniu mienia poszkodowanych i tłumieniu 
pożaru. De chwałebnej tej listy należa: Mi- 
łan Wacław który ratując Ś. p. szer. Wału- 
kiewicza sam ulegi poparzeniu i zaczadzeniu 
oraz spaleniu ubrania Czarnobaj Stanisław 
mieszkaniec Wilna, który ratując mienie pa 

    

        

Szkoły Powś. 

    

SANTO ORZEGORIA CO OOEROAT SEN 

cine Nr. 1 i Nr. 2 im. Prezydenia G. Narutowicza w Lidzie. 

DORY REY PTR RWE ETA ASZYOORACROWAASO 

Samolot dla Hausnera. 
NOWV YORK, 18. 7. (Pat). We- 

dług wiadomości z NewYorku pewna 
grupa polska pertraktuje z firmą „Bel 

lanca“ o kupno dla Hausnera olbrzy- 
miego samolotu „Eroma*. 

Pół miljona litrów benzyny i oliwy 
pastwą płomieni. 

LILLE. 18. 7. (Pat). Gwałtowny pożar 
zniszczył doszczętnie zakłady przemysłowe 
Douziers, gdzie znajdowało się na składzie 

Nowa taryfa 
Towarzystwo Miejskich i Między- 

miastowych Komunikacyj Autobuso- 
wych S. A., Komunikacja Autobusowa 
w Wilnie, niniejszem podaje do publi- 

jest od czego oczy odwracać. 
Mężczyźni mniej mają pretensji i 

radykalnej jakoś likwidują nawycz- 
ki cywilizacji. (Mężczyzna w głębi du- 
szy pozostał bardziej wierny trady- 
ciom jaskiniowca). Skromny (?) czar: 
ny trykocik, mogący się zmieścić w 
kieszeni marynarki, zastępuje mu tu- 
taj ten pogardzony burżujski strój. 
A że jednak więcej ich jest skrojo- 
nych na miarę krawca niż Fidjasza, 
więc... przyjemniej dla oka i pejzażu, 
gdy się promenują w jaskrawych, 
rozmaitych płaszczach kąpielowych. 

Więc się cały dzień plażuje i łazi 
do wody, bliżej lub dalej, zależnie 
od dzielności; jeśli się weszło aż do 
biustu, zacny tubylec drzemiący u 
brzegu na łódce, porywa róg Wele- 
dów i wydaje niesamowite z niego 
dźwięki, mające na celu ostrzeżenie 
„šmialka że się może zacząć topić, coby 
zmusiło straż do zamoczenia siebie 
i pięknego koła ratunkowego, zsycha- 
jącego się bezczynnie na łódce. 

Więc się plażuje. To znaczy, że 
się pokazuje kostjum, piżamę, jak 
najwięcej skóry, obracając się jak 
pieczeń na rożnie ku słońeu. Stopień 
i doskonałość tego kuchmarzenia jest 
głównym tematem rozmów, przyczem 
zamienia się wrażenia i spostrzeże- 
nia: z kogo skóra już złazi, a kto 

przeszło pół miljona litrów benzyny i oliwy. 
Pożar rozszerzył się również na sąsiednie bu 
dynki. Straty materjalne olbrzymie. 

autobusowa. 
cznej wiadomości, że z dniem 19 lipca 
została wprowadzona nowa taryfa na 
przejazd autobusami, zatwierdzona 
„przez Magistrat miasta Wilna. 

jeszcze tylko ryczy z bólu, czerwony 
jak rak. Niektóre, co starsze i zac- 
niejsze matrony wstydliwie ukrywają 
swą nagość zapomocą nigdy nie czy- 
tanej książki lub splątanej robótki, 
następne pokolenie dziecinieje i rzuca 
sobie piłeczki, dzieci budują zamki 
z piasku (zupełnie jak dorośli w głębi 
lądu) i ciągle po kilkoro wrzeszczy, 
jak również niema chwili by jakiś 
głos matczyny nie krzyczał rozpacz- 
liwie imion chłopięcych z nieodmien- 
nym dodatkiem „Ach cóż to za nie- 
posłuszny chłopak, mówiłam ci... po” 
czekaj! jak ojciec przyjedzie“! 

   

A'dzieciska szaleją, rozkosznie roz- 
bujałe, wrócone naturze od której je 
rok cały odsuwają jak najdalej, ta- 
rzają się w wodzie i piasku i krzepną 

w swych pancerzach ze złotej skórki, 
jak bronzowe posążki. Całe wybrzeże 
Helskie mniej jednak jest tego roku 
zaludnione. Czasy ciężkie. A dopraw- 

dy ceny tu niewygórowane: 50 — 40 
zł. za pokój z przyzwoitem łóżkiem, 
jedzenie tanie, bo choć jarzyn i owo- 
ców mało i drogie, tó ryb zato ile 
chcąc, a flądry, szteinbuty, węgorze i 
dorsze stanowią podsawowy  posi- 
łek. 

Cały Hel rozbudował się znacznie 
od 5-ciu lat jak tu byłam, położono 
wiele trudu i kosztu by wszczepić tu 

lących się, ułegł silnemu zaczadzeniu i spa- 
leniu ubrania, pozatem Zielezieeki Modest, 
Kamiński Karol, Bożek Jan, Z. Kac, Zaj- 
czyk, Grudzień, Mazur Władysław i inni 
których nazwiska podamy w następnym nu- 
merze po sprawdzeniu, którzy podczas akcji 
ratunkowej ulegli poparzeniu i częściowemu 

spaleniu ubrań. 
Narazie to wszystko a w razie powstania 

ewentuałnych dalszych szczegółów dotyczą- 
cych pożaru, nieomieszkamy podać ich do 
wiadomości czytelników. 

Ostatnie echa. 
Aeczkołwiek dobiega już tydzień od wy- 

buchu groźnego pożaru przy ul. Suwalskiej, 
to strat dotąd nie ustalono. W. każdym badź 
razie sięgają ene do pół miljona złotych. 
Opinja publiczna wciąż głosi, iż pożar pow- 
stał z podpalenia, konkretnych danych brak 
jednak. Co do firmy manułaktury Jakóba 
Winera, która jak podawaliśmy w poprzed- 
nim numerze zastrzegając się co jej praw- 
dziwości, ogłosiła upadłość oraz miała około 
2.000.000 dłagu — okazuje się iż upadłości 
nie cgłaszała a dług jej wynosi zaledwie kil 
kadziesiat tysięcy złotych — jest to wiado- 
wość miarodajna. 

Za dałszym biegiem spraw 
niesłabnącą uwagą. 

Podziękowania. 
Panu ppłk. Iwaszkiewiczowi d-cy 

4 p. lotniczego. p. por. Filipowiczowi 
panom podoficerom i żołnierzom — 
kolegom Ś. p. Jana Walukiewicza, któ 
ry ratując życie i mienie obywateli 
miasta Lidy od szalejącego pożaru w 
dniu 13 lipca b. r. złożył swe życie w 
ofierze oraz tym wszystkim, którzy 
oddali ostatnią przysługę Ś. p. Janowi 
Walukiewiczowi jak strażom pożar: 
nym: miejskiej, kolejowej i słobódz- 
kiej, społeczeństwu — składa tą dro- 
gą serdeczne Bóg zapłać 

rodzina zmarłego. 
= # * 

Niniejszem składam szczególne podzięko 
wanie p. kapitanowi Synowcowi Ludwikowi 
z 77 p. p. który z narażeniem życia ratował 
moje mienie. Dzięki p. kpt. Synowcowi, któ 
ry wykazał wie bohaterstwo przy rato- 
'waniu bardzo zagrożonych moich budynków, 
pozostałem dziś pod dachem i uratowany. 

Rodziewicz Andrzej. 

BEBE PZEREONEGNEE CG ЛУЕНЕ 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
DEWIZY: Nowy York 8,923 — 8,903. Pa- 

ryż 34,98 — 35,52 — 34,89. Szwajcarja 174,00 
— 174,43 — 178,57. Berlin w obr. nieot. 
211,90. Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROC.: 3 proc. pożyczka bu. 
dowl. 36. 4 proc. inwestycyjna 94. 4 proc, inw 
seryjna 98,75. 5 proc. konw. 36. 4 proc. do- 
larowa 47,75. 7 proc. stabilizacyjna 47 — 
47,38 — 46,88. 8 proc. LZ. BGK. i BR. obl. 
BGK. 94. Te same 7 proc. — 88,25. 4 i pół 
proc. ziemskie 34,75. 

Tendencja niejednolita. 
Akcje: Bank Polski 72,50. 

śledzimy z 

   

  

Polskę solidnie, Na drodze do cypla, 
gdy się minie urocze Chałupy, Kužni- 
ce (najładniejsze miejsca na półwy- 
spie, pas lądu tak wąski, że się jed: 
nem okiem widzi morze, a drugiem 
zatokę), za modną i ludną Jastarnią 
jest nowa stacja i kolonja; Jurata, 
gdzie na spłaty możesz sobie kupić 

domek z drzewa za 1.200 zł. Jedna 
izba z alkową, są i 2-izbowe z kuch- 
nią, spłacane po 12 zł. miesięcznie. 
Miejsce śliczne, w gęstym sosnowym 
lesie. Ale cóż, kiedy kryzys nie po- 
zwała na rozwinięcie się tego campin- 
gowego budownictwa. Sam Hel, który 
pięć lat temu widziałam zapchany li- 
teralnie, dziś na uliczce z holender- 
skiemi domkami, z których każdy 
jest kramikiem, przestronnie... luź- 
nie... A postawiono eleganckie restau- 

racje (Riwjerę, Leśniczówkę i t. p.). 
Pensjonaty i bardzo ładne wille nad 
sammem morzem, do którego od mia- 
steczka i stacji w Helu jest nieznośnie 
daleko. 

Najbardziej imponującym wyczy- 
'nem jest długie molo dla ochrony 
statków, tam właśnie oglądamy przy- 
gotowaną do drogi mjniaturową, ale 
dzielną Doris, żaglówkę dyr. Szwy- 
kowskiego z Wilna, który wyrusza 
na niej hen przed siebie, gdzie oczy 
poniosą. Że na tej łupinie docierał do 

Nr. 162 (2404) 

NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Jedna pozycja. 

Skutki bezrobocia są wszędzie bo- 
lesne. O wieleż jednak są one smut- 
niejsze w ośrodkach wielkego przemy- 
słu, „Nasz przegląd* donosi, że w Ło- 
dzi w jednym roku 1931, doprowadzo 
no po raz pierwszy, jako podejrza- 
nych o prostytucję, do Urz. Sanitarno- 
obyczajowego — 211 kobiet. 

„Wiek tych kobiet waha się między 14 a 
43 rokiem życia Wprost przygnia 
ła fakt, że w liczbie doprowadzon 
urzędu 211 kobiet znajduje się 2- liczące 
zaledwie 14 lat, 1 — była w wieku 15 lat, — 
11 — w wieku 16 lat, 16 — w wieku 17 lat. 
Liczby te wzrastają do wieku 19 lat, poczem 
zaczyna się spadek, kończący się na wieku 
30 lat. Zdarzyly się jednak wypadki, że wiek 
nowoujawnionej prostytutki sięgał 40ki, przy 
czem w jednym wypadku nowoujawniona pro 
stytutka liczyła nawet 43 lata, 

Z tych nieszczęśliwych 211 przytłaczająca 
większość motywowała wejście swoje na dro 
gę nierządu — brakiem środków utrzymania. 

Niemałą rolę odgrywały przytem głodu 
jące w domu dzieci, 

Drugą niemniej bolesną sprawą polskiego 
Manchesteru, będąca również wypływem krv 
zysu jest — handel dziećmi. Bardzo często 
na łamach różnych pism łódzkich widnieją 
ogłoszenia biednych rodziców pragnących 
sprzedać dziecko. Zachwala się przytem uro 
de tego dziecka i jego walory, jak by to był 
artykuł codziennych tranzakcyj”. Е 

    

  

  

    

  

   

   

Rak. 

W „Kurj. Warsz.* czytamy: 

„Nie wskazując palcem, — istnieje w Pol 
sce conajmniej pięć zespołów inteligencji, po 
święcających swój czas i temperament pisar 
ski szerzeniu pogłosek o zniszczeniu obecne 
go ustroju społecznego, końcu kapitalizmu, 
przyjściu „nowych czasów”, słowem o zbliża 
jącym się końcu obecnego świata, 

Przed kilku dniami jedno z prorządowych 
pism wileńskich wymieniło dokładnie te ka 
pliczki boga chaosu... 

Wielu ludzi przygląda się temu zjawisku 
z prawdziwem zainteresowaniem. Niektórzy 
publicyści próbują polemizować. Stawiając 
sobie skromniejsze zadanie, chcemy spróbo 
wać analizy: kim są ci głosiciele końca obec 
nego ustroju...“ 

„To nie jest bołszewizm, zwłaszcza w sta 

reni, klasycznęm znaczeniu tego słowa, Ale 
jest antikapitalizm, lubiący się legitymować 
ideologją legjonową. 

To nie jest kult dyktatury. Ale jest pogar 
da dla liberalizmu politycznego, oprata па 
przekonaniu o jego nieudolności do rozwią 
zania splotu spraw gospodarczych...* 

  

   

  

   

     

“ No dobrze, ale przyczem tu rak? 

Ostatni ustęp — od wielokropka 
do wielokropka — znajrujemy w prze 
glądzie prasy w „Dzien. Wileńskim*. 
Zamieszczono go bez omówienia re- 
dakcji. A więc się „Dz. W.* solidary- 
zuje? A tyleż było gwałtu, że to bol- 
szewizm. 

Rak, gdy jest pewny siebie, idzie 
sobie w kierunku swoich wąsów. Ale 
niech — no spostrzeże, że zaszedł za 
Galeko, całą parą pędzi... jak ogon 
wskazuje. Stąd tytulik artykuliku. 
LAS NTP DNR ISI TNS 
2 I M M A O 

„Bibljoteka ilowości” 
Jagiellońska 3, m. 33 

Kompletna beletrystyka do os- 
tatnich nowości w języku pol- 
skim oraz w obcych. — Lek- 
tura szkolna. — Dział nauko- 
wy. — Każdy abonent otrzyma 

* premjum. 
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- Czynna od godz. ||-ej do 18-ej. 

Warunki przystępne. 
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KRANTO RAT 

Kumor. 
WIERZYCIEL. 

— (o oznacza wyraz wierzyciel? 
— Wiierzyciel to człowiek, który sprzedał 

mojemu ojcu auto i któremu zawsze mówi- 
my, że ojca niema w domu. (Le Rire). 

MAŁY SCEPTYK. 

Jacek: Co za Śmieszne stworzenie, z tych 
mrówek, wciąż pracują, nie znają rozrywek. 

Stasio: Chyba się mylisz, ile razy wybra- 
łem się na spacer do lasu, zawsze je spoty- 
kałem. 

(ulk.). 

ARCHITEKTURA KRYZYSOWA. 

— Ojcze, dlaczego budują teraz tyle do- 
mów o płaskich dachach? 

— Zapewne dlatego, aby hipoteki leżały 
na nich bezpieczniej. (Judge) 

Danji i Szwecji, to wyczyn żeglarski 
nielada! 

By dač przeciwwagę niemieckie“ 
mu žywiolowi na Helu pobudowano 
też ładne domki dla rybaków i zorga 

  

nizowano systematyczny połów ryb: 4 
wzorując się na starych zasadach ma- 
szoperji helskiej, zostającej od wie- 
ków pod opieką Madonny ze Swarze- 
wa, Ślicznej figurki z dzieciątkiem, 
która cudownym sposobem  wędro- 
wała przez zatokę, ukazała się na 
wzgórku pod drzewami przy studzien 
ce, i otacza swą łaską reboków i ich 
białki. Wkoło jej kościoła w Swarze- 
wie groby mieszkańców: 1814—1836 
—1875--189%0 i t. p. wszystkie napisy 
polskie, nazwiska. kaszubskie, ani sło- 
wa niemieckiego. Oto Świadectwo. 
Proboszcz ks. Pronobis utrzymuje to 
wszystko w porządku, a każdy ołtarz 
bogato przybrany kwiatami przez ko- 
biety, bo tu róże i inne kwiecie „lu- 
buje sobie* i rośnie ładnie, Jeśli jed- 
nak mówić o różach i piękności, to 
trzeba zacząć o Jastrzębiej Górze, „re- 
prezentacyjnej” plaży i wiłlach, o woj 
skowym-obozowym  Hallerowie, ale 
o tem następna korespondencja. 

Hel. Roemer. 

п— 8 „4
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU. 
Na tropie ohydnej zbrodni. . Polornetujmy 

  

Jeśli codziennie na łamach „Kurjera“ 
lornetuje się świat i wyławia Śmiesznostki 
Z wysokiej perspekty ogólnoświatowej -— 

  

    

    

    

dobrzeby, było skierow 
nieco sidny. Wiedząc, że p. T. Tollinek za 

y jest bardzo na ym posterunku obser- 
vacyjnym, sądzę, że nie będzie miał nic prze 

ciwko temu tak po dyletancku zwrócę 
Szkła pornetki na Nowogródek, o którym mi 
mo że tak blisko Wilna leży i do niego cią- 
ży, Wiilnianie mają bardzo, ałe to bardzo sia 
be pojęcie. 

A Nowogródek żyje sobie pod znakiem 
u i kanikuły. Gdzieś tam daleko dzie- 

ą się wielkie sprawy, miele się zboże wiel 
kich w zeń na codzienną mąkę, — a my 
sobie w Nowogródku emy cichutko i spo- 
kojnie. Sprawy zwykłe, codzienne sprawy 
nad któremi zwykle przechodzi się do po- 
rządku dziennego urastają do zagadnień pier 
wszorzędnego znaczenia o których potem 
snują się długie rodaków rozmowy, przeważ 
nie w guście „moja pani, moja pani"... 

Zastanówmy się trochę. Co ma właści 
wie robić przeciętny mieszkaniec Nowogród - 

(„ka w tym okresie kry. 1 i upałów, kiedy 
to, jak mówi Boy, w jednej ze swych prze 
tozkosznych piosenek „Zielonego Balonika”: 

„„Skwar dopieka 
Biednego czleka 
Pot po nim šcieka, 
Topnieje juž... 

Tak, tak. 30 stopni w cieniu to nie byle 
<o. W. dzień jak powszedni robi się to co 
zawsze: narzeką się na kryzys, klepie „bidę* 
(znów ten Boy) i wzdycha tak, że Góra Zam 
kowa powinna zczernieć od tych westchnień. 
Wieczorem idzie się jak zwykle do arysto- 
kratycznego „Ogniska”, albo do badziej de 

mokratycznego Borowskiego, gdzie jest ta- 
niej i przyjemniej, Nowogródzianie powo- 
li zaczynają być podobni do przysłowia 
nych Szkotów, tylko gdy Szkot robi to z wy 
rachowaniem (wiadomo, chitry zagran. na. 
ród), u nas robi się to z konieczności 

wiadał mi jeden z sympatycznych właści 
restaura który niedawno wyrwał ostatni 
€zarny włos, o psujący ogólną siwą per- 
spektywę głowy — że przychodzi raz do nie 
go większe towarzystwo. Coś cztery czy p. 
osób. Naturalnie są i damy. Gospodarz uś 
miecha się niebiańsko. kelner podlatuje du 
stolika w baletowych lansadach, a ci zama- 

iają pół porcji kolteta cielęcego i jedną her 
batę, do tego litr wódki. Panie były zgor 
Sszone, mówiły do towarzysza, który zamówił 
pół porcji, że chce pewno umrzeć z przeje- 
dzenia. Kelner (już bez uśmiechu) podał za 

mówione „dania*. Wypili litr wyborowej, a 
Jako zakąski używano stale i gystematyczn'e 
papierosów. I jak tu wytrzymać? 

Przyznałem mu stuprocentową słuszność. 
Wogóle kryzysowe rozmowy mają wspólną 
cechę, że albo się zaczynają, albo kończ. 
tem miłym powiedzonkiem: Jak tu wytrzy- 

mać? To też w niedzielę, jakby dla kontrastu 
Sytuacja zmienia się zasadniczo. Nikt już nie 
Zadaje takiego pytania. które można porów 
nać do gadania do obrazu. Zato przeciętny 
nowogródzianin zbiera swe lary i penaty i 
Požyczywszy od naiwnego bliźniego kiika 
złotych — jedzie za miasto. Powrót do na- 
tury, zupełnie nie w Roussowym stylu bo 
Tadošnie i podniośle, śpiewająco i pijana. 
$warnie i hucznie (właściciele rewolwerów i 
straszaków). Pojedzie się na cały dzień na 
zieloną trawkę nad Świteź, koniecznie nad 
Świteź. ; 

Odbywa się to mniej więcej tak, z pew 
nemi nieznacznemi odchyleniami. Zielona 
ruń trawy na tle jeziora zapełnia się rozko- 
Sznym zgiełkiem wzajemnie pchającej się ga 
Wiedzi, roznegliżowanych wycieczkowiczów, 
napół pijanych słońcem i alkoholem statecz- 

Rych skądinąd ludzi, którzy postanowili za 
wić się na łonie natury. No i bawią się na 

Talego. Na to wszystko z wysoka z jasnego 
Nieba patrzy słońce i pewno się wścieka ze 

złości. Gdyby słońce, ten jasny rozdawca 
<iepła mogło wydać głos, ryknęłoby, jak trą- 

ludu Izraela, od których runęły mury Je. 
Tycha. 

Cały Nowogródek jedzie na zieloną traw- 
ę. więc niema wołnego ździebełka tej tra- 

Wy. Wszystką zieleń obsiadły rodziny, gro. 
Mady, całe stada i raczą się przywiezionemi 
že sobą smakołykami. Skorupki jaj, butelki 
Wysuszonej wódki i piwa latają w powietrzu. 
Zatączają pokraczne paraboliczne linje, m- 

czem granaty ręczne. Zdaje się wycieczki 
nad Świteż gromadnie, rodzinami, stadami 
rzec można szczepami, są specjalnie urządz: 
ne dla wykazania, że ludzie mają „końsk 
Zdrowie i „strusie* żołądki. — Jest to ideal 
zy trening dla ludzi, którzy mają ochotę po- 

ić rekord obżarstwa. Gdyby to, co taki prze 
<iętny Nowogódzianin w czasie wycieczki 
Skonsumuje podać na stół w normalnych 

lornetkę na bliższe 

      

  

    
   

  

    
   

   

  

   

    

       

      

        

    

  

  

    

   

  

  

    

    

Nowogródek! 
warunkach ludzie powarjowaliby z rozpaczy 
i strachu. Nawet na Wołyniu, gdzie podobno 
ludzie uprawiają obżarstwo con amore poda 
bna ilość wywołałaby conajmniej przeraże- 
nie. Wogóle człowieka, który wymyślił podob 

biorowe wycieczki należałoby poddać wy 
nym męczarniom, wobec których tortu- 
edniowieczne wyglądałyby jak dziecinna 
szka. Jako najwymyślniejszą torturę moż 
у tanie powieści Mniszków 

jit p. a skutek byłby absolut 
y. Człowiek ten nie zasługujący na 

pobłażanie po tygodniu wyglądałby tak, że 
z kamieniaby wycisnął łzy listości... 

Ruch, życie zabaw Butelk fruwają 
nad, głowa a obok ktoś ryczy jakby go za 

ynano ostatni przebój sezonu. Tuż obok 
patefon. Naturalnie odchodzi rumba 

Kilku doszczętnie wstawionych panów pod- 
chodzi do nieco mniej wstawionych pań i za 
czyna się taniec, wobec którego epileptyczne 
drgawki są n zym wyrazem rytmiki. 
Jakby dla zaznaczenia rodzimego charakteru 
i wogóle pogardy do zagranicznych tańców 
obok tańczą trepaka, zupełnie jakby to była 
nie zielona ruń trawy, ale conajmniej deski 
teatru w Nowogródku w czasie premjery 
sztuki spółki młodych autorów nowogródz- 
kich pp. Ryszarda Kiersnowskiego i Włacia 
wa Zdžarskiego p. t. „Panowie w nowych 
kapeluszach“. 

Abiturjenci odchodzili zwykle cicho spe- 
kojnie, bez hałasu, dzi jąc dobremu Bogu 

za świadectwo dojrzało: i czapkę akademi 
cką in spe. Co najwyżej odtańczeniem tra- 
dycyjnego tanga na równie tradycyjnym wc 
czorku żegnali „budę*. Wi tym roku ambicje 
młodych abiturjęntów gimnazjum nowogró- 
dzkiego pożeglowały na szersze morze. Graso 
wał w gimnazjum bardzo miły i młody poeta 
(zresztą badzo zdolny i rokujący wielkie na- 
dzieje) p. Ryszard Kierenowski. Uśmiechał 
się z klasy do klasy rozkoszny wysołek p. W. 
Zdżarski i psikusy zgoła niesamowite wyczy 
niał. Gdy więc na jakiej bibce przedmatural 
nej rzucił ktoś rewelacyjny pomysł napisania 
sztuki tearalnej obaj młodzi abiturjenci sied 
li odrazu do roboty i w ciągu trzech dni kro 
pnęli farsę którą ochrzcili: „Panowie w no- 

wych kapeluszach*. Jest w niej wszystko po 
przeplatane. Podkład farsowy i gryząca iron 
ja, jako naturalny protest i bunt młodzień- 
czej duszy i figle uczniowskie, chodzenie ni 
mal na głowach z nadmiaru wesołości i smmu 
tny uśmiech rzeczywistości i łezka sentymen 
tu. Po wyrzuceniu niepotrzebnych dłużyzn i 
większem skondensowaniu napięcia akcji 
możnaby z tego zobić doskonałą sztukę 
raby mogła bawić i rozśmieszać przez długie 
wieczory publiczność większych miast teatral 
nych. 

Jest w tej młodzieńczej sztuce sympatycz 
nych autorów jeden specjalnie zastanaw 
cy moment: wprowadzenie „Niepotrzebnego 
pana*, który nie gra, nie bierze udziału w 
sztuce i w akcji, jest czemś w rodzaju po- 
mylonego konferensjera, łącznika między 
spełnią a widownią. On to poniekąd wyrów 
nuje te szczeliny między poszczególnemi nie 
dość ściśle związanemi scenami. Jest on p» 
zatem wyrazicielem możnaby powiedzieć ira 
cjonalnych zjawisk i akcji odrębnej, dzieją- 
cej się poza sztuką, gdzieś w głębi duszy lu 
dzi działających na scenie. To właśnie ory- 
ginalne ujęcie pasuje twórcę tej postaci p. 
Ryszarda Kiersnowskiego na człowieka sce 
ny. 

Jeśli już weszliśmy na zaułek sceny, ma 
simy stwierdzić że Nowogódek jest do pewne 
go stopnia jałową pustynią pod tym wzgłę 
dem. Nie dzieje się nie, absolutnie nic. Mart 
wa, beznadziejna pustka nie przerywana żad 
nym odgłosem życia. Czasem tylko, (niestety 
bardzo rzadko) zawiia do nas Reduta i mie 
szkańcy Nowogródka mają prawdziwą ucztę, 
poją się nieopowiedzianym czarem słowa. 
Ale i tu kryzys wycisnął swoje piętno. Na 
sali pustka wieje chłodem i ziewa przeraźli- 
wie po kątach. Ale zato jak przyjedzie do 
Nowogródka jaka objeżdżająca Ziemie 
Wschodnie przygodnie zebrana trupa wybra 
kowanych artystów, koniecznie ozdobiona ja 
kiemś popularnem nazwiskiem, publiczność 
pcha się drzwiami i oknami, i w sali teatru 
musi się doslawiać krzesła. Ba, publicznoś 
nowogródzkiej wystarczy taka atrakcja 
rozsiadłe od kilku tygodni obok dworca 
tobusowego panoptikum, gdzie za jedne pięć 
dziesiąt groszy można zobaczyć rzeczy o ja- 
kich się filozofom nie śniło, bo i zamordo 

wanie cara Mikołaja i ruszający się w czasie 
'konania angielski marynarz i dziecko o 2 
głowach. Są to tematy rozbrajająco rozkosz 
ne, tak, że przyśnić się mogą zwiedzającemu, 
no i w zupełności zaspokoją głód sztuki i sen 
sacji. 

Bo — ot wiadomo, przywykszy... 
T. Jacek—Rolieki. 
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|Miejski 
| Kine -Teatr Dźwięk. | 
w Nowogródku 

Dziś! Film osnuty na tle zna- 
nej operetki Oskara Strausa 

wykonany przez najznakomitszych amantów świata 

Łuisy Vernon, Villi Foitsch i in. 

OSTATNI WALC 

  

Nowogródek. 
Rdza zbożowa w pow. nowogródzkim. 

Przed paru dniami, jeden z gospodarzy 
Sminy cyryńskiej przywiózł do starostwa 
lowogródzkiego na pokaz duży snop nowego 
Zyta, w którym znalazło się zaledwie kilka 
dziesiąt ziaren. 

Okazuje się że w gminie tej w pewnych 
Miejscowościach rosną krzewy berberysu, -— 
Które powodują, t. zw. rdzę zbożową. zwłasz 
“za w zbożach jarych. 

Na miejsce natychmiast wysłana została 
Specjalna komisja, celem zbadania terenów 

dotkniętych tą niszczycielską rośliną i pow 
zięcia ewentualnych środków zaradczych. 

Podziękowanie, 

Zarząd Komitetu Rodzicielskiego 7-mio 
lasowej Szkoły Powszechnej w Nowogród- 
u składa tą droge szczere podziękowanie: 

P. Marji Wierzbowskiej i całemu Zarządow 
Acierzy Szkolnej w Nowogródku ża łaskawe 

Ofiarowanie dla abiturjentów tej szkoły i naj 
zdolniejszych uczniów książek i dzieł Mickie 
Wiczą oraz p. burmistrzowi inż. L. Wolniko- 
Wi za ofiarowanie 30 zi. na zakup obrazków 
1 powiąstek dla dzieci najmłodszych. 

Podbrzezie 
Pow. wileńsko-trockiego. 

Działalność oświatowa Ogniska Zw. 
Naucz. Polskiego. 

WI ciągu ostatnich 2 miesięcy na terenie 
gm''v podbrzeskiej powiatu wileńsko-troe- 
kiego <organizowano 23 odczyty oświatowe 
w następujących 10 miejscowościach: Pod- 
brzezie, Glinciszki, Pustyłki, Jodańce, Okm'e 
na, Mieszkańce, Sprejnie, Kołnotat Szarny i 
Mitrofanówka. 

Odczyty z r 

   

   
ych dziedzin wygłaszane 

na tak“ (9r ty jak: у 

- Hi „Konstytucja 3 maja, Roz- 
Biory: topadowe, Ostatnie walk; 

O nier *dnoczenie ziere połekich 
BE, „iisiutja: Żydów”. Krajoznaw- 
<ze ; geograficzne — „Włojewództwa Wscho- 

dnie, Warszawa, Pomorze, Przechadzka po 
kuli ziemskiej*. Higjena — „Zwalczanie alko- 
holizmu i gruźlicy, wzorowe przedszkole'.-- 
Literatura — „Stara Baśń, Adam Mickiewicz, 
Chata Włuja Toma". Technika — „Walka che 
miczna i lotnicza”, Religja — „Żywot Św. 
Teresy". Rolnicze i gospodarcze — „Pszczel 
nictwo i uprawa łąk oraz pastwisk*. Rozry- 
wkowe i dziecinne — „Robinson Kruzoe,,. — 

„Bronek wodzem Jndjan* i „O Madeju rez- 
bójniku*. 

Odczyty wzbudziły duże zaintersowanie 
wśród ludności, czego dowodem była znacz- 
na frekwencja, wynosząca 1225 osób doras- 
łych i młodzieży pozaszkolnej oraz 517 siu- 
chaczów z pośród dziatwy szkolnej. Organ* 
zacją całej akcji odczytowej w gminie pod- 
brzeskiej zajęło się miejscowe Ognisko Zw. 
Nauczycielstwa Polskiego w  porozumien'n 
z instruktorem oświaty pozaszkolnej powiatu 
wileńsko-trockiego. Nauczycielstwo Związku 
we na czele z p. Konecznym Józefem, nie 
szczędząc sił, a nieraz i własnych środków 
ochoczo i racjonalnie przeprowadziło wspom 
niane odczyty. 

` Wygłaszali je p. p. Muszalski Kazimierz, 
Churski Wiktor, Piciura Stefan, Dąbrowska 
H., Zwoliński Ignacy, Ostatek i Kurjanówna 
Apolonja. 

Odczyty budziły tem większe zaintereso- 
wanie, że przy jeh wygłaszaniu posługiwano 
się wypożyczonym z Inspektoratu Szkolnego 
nowoczesnym aparatem projekcyjnym „Or- 
nak* ze światłem elektrycznem. 

Trzeba z uznaniem podkreślić tego rodza 
ju działalność oświatową ale należy jedno- 
cześnie stwierdzić, że może ona przynieść 
poważniejsze korzyści tylko wtedy, gdy ne 
będzie potraktowana jako coś chwilowego, 
jednorazowego, lecz jako akcja systematycz- 
na, prowadzona przynajmniej w ciągu 2 lat 
według zgóry ułożonego planu, uwzględnia 

rż miejscowe potrzeby kulturalne łudno- 
i. 

I tutaj wdzięczne pole miałby podbrzeski 
samorząd gminny, przychodząc z wydatniej 
szą pomocą Ognisku na zakupienie na stale 
potrzebnego tam aparatu projekcyjnego „Ог- 
mak*, mogącego z powodzeniem zaspoko'ć 
zarówno szkolne jak i pozaszkolne potrzeby 
oświatowe terenu gminy podbrzeskiej. 

Zagadkowy wypadek zdarzył się we wsi 
Junki gm. postawskiej, gdzie onegdaj nad 
ranem w chlewie Mikołaja Hrynki znalezio- 
no powieszone zwłoki jego żony 50-letniej 
Elżbiety. Oględziny zwłok nasuwają przypusz 

czenia, że Hrynkowa zmarła gwałtowną śmier 
cią wskutek uduszenia. Jedynie dła zatarcia 
śladów zbrodni została następnie powieszo- 
na. ‚ (ej 

Katastrofa autobusowa. 
Autobus osobowy, kursujący na drodze 

Brześć — Prużana wywrócił się do rowu о- 
koło maj, Piotrowicze, wskutek czego 3 050- 
by zostały ranne, z których jedna w stanie 

beznadziejnym odstawiona została do szpita- 
la w Brześciu. 

Jak stwierdzono katastrofa nastąpiła wsku 
tek pęknięcia bolca hamulcowego. 

Dwie Kainowe zbrodnie. 
We wsi Słoboda gm. wiszniewskiej pow. 

wilejskiego Paweł i Bazyli Dubiago dopuś- 
cili się samosądu na osobie brata Jana zada- 

jąc mu kilka ciężkich ran nożem w okolicę 
płuc. 

Podobny wypadek zanotowano również w 

kol. Sieliszcze gm. Wiazyń, gdzie Mikołaj 
Plaks usiłował zabić brata swego Aleksandra, 
raniąc go ciężko siekierą w ramię, 

Oba zaj ynikły na tle nieporozumień 
rodzinnych przy podziale spadku. ie) 

  

   

  

Dalsze ofiary sezonu kąpielowego. 
W; ostatnich dniach na terenie powiatów 

znowu zanotowano kilka utonięć podczas 
kąpieli. 

Koło wsi Sutoki, gm.  kościeniewick'ej 
pow. wilejskiego utonęła w Wilji 8-letnia 
Streż. 

Koło Drui w rzece tej samej nazwy uto- 
nął 17-letni Ichel Frejdkin. W| jeziorze 
Dryświaty tuż pod Brasławiem - znaleziono 
trupa nieznanej kobiety w wieku lat 25—30, 

  

z licznemi obrażeniami na całem ciele. Nie. 
wykluczone jest, że kobieta ta padła ofia- 
rą zbrodni. Policja prowadzi dochodzenie. 

Na rzece Wilji w gm. smorgońskiej wy- 
wróciła się łódź w której się znajdowali 
mieszkańcy wsi Korzenie, 18-letni K. Sosno, 
jego brat Józef, Z0letni Jan Alehimowicz, 
20-letni Wiłodzimierz Żabiński. 

Sosno nie umiejąc pływać utonął. 

Wielki pożar podczas zabawy tanecznej. 
W, dniu 18 bm. w nocy w Rudominie w 

czasie zabawy tanecznej, organizowanej przez 
młodzież żydowską w miejscowym Domie Lu 
dowym, z powodu oberwania się lampy wy- 
buchł pożar. 

Płomienie. napotkawszy łatwopalny ma- 
terjał, ogarnęły momentalnie cały budynek 
wraz ze znajdującemi się tam urzędami. 
Całkowitemu zniszczeniu uległa centrala te- 

Samobójstwo na tie 
We wsi Wiułkołaty gm. Budsław pozbawił 

się życia strzelając do siebie. z dubeltówki 
22-letni Wiincenty Sielicki. Cierpiał on ostat. 

  

lefoniczna urzędu peeztowego. Akta kan 

celarji paraijalnej jak również kasę zdołano 
uratować. Z powodu zniszczenia przewodów 

telefonicznych komunikacja z Rudominem 
była częściowo przerwana. 

Straty wynoszą kilkanaście tysięcy zła- 
tych. 

Podczas akeji ratowniczej większych wy- 
padków z ludźmi nie zanotowano. (e? 

rozstroju nerwowego. 
nio na silny rozstrój nerwowy, spowodowa- 
ny przedłużającą się chorobą organów słuch» 
wych. (ci 

Powiesił się. 
We wsi Turowszczyzna gm. kurzenieckiej 

powiesił się w chlewie Paweł Zurycho zdra- 
dzający 
wej. 

ostatnio objawy choroby umysio- 
te) 

Pożar od uderzenia piorunu. 
Gudanów. Straty wynoszą 7.500 zł. We wsi Szawle, gm. mejsztgolskiej w cza 

sie burzy piorun podpalił zabudowania braci 

  

P. Zwirlicz — medjator i literat. 
P. Stanisław Zwirlicz „induktor* wystę- 

pującego w kinach wileńskich Władzia, nt- 
rzymuje w liście do redakcji, że winniśmy 
„rekompensatę P. T. Czytelnikom poczytne- 
go „Kurjera Wileńskiego". P. Zwirlicz —do 
bry psycholog — umie brać się do rzeczy. 
Wie, że jesteśmy wraźliwi na punkcie rzetel 
ności wobec czytelników. 

List jego jest odpowiedzią na artykulik 
„K. Wi“ p. t. „Dosyć tego", skierowany prze 
ciwko pewnej formie wystąpień Władzia Me 
ritum: zarzuciliśmy Władziowi, iż „przepo- 
wiednie* jego, w rodazju: „za rok pani ro 
zejdzie się z mężem, mąż panią zdradza — 
trafiając па odpowiedni grunt—mogą stać 
się zarzewiem poważnych rozterek w rodzi 
nie. W! odpowigełzi p. Zwirlicz pisze: 

„„.Mąż zdradza żonę. Rzecz stara, ja 
ziemski glob. Pominąwszy wysokie napie; 
dramatyczne tej części artykułu, zaznaczę 
tylko że i tu Władzio napewno się... nie о- 
mylił Byłoby dziecinadą udowadniać Sz. An 
torowi legiczność tego twierdzenia, tak samo 
jak śmiesznem byłoby udowadniać Mu fakt 
kulistości ziemi. Tu trzeba lepiej znać życie 
wogóle a dzisiejszego społeczeństwa w szcze 
gólności *... r 

Dojechał nam Jakże tu dysputować z... 
Kopernikiem? Czytamy dalej: 

„Muszę jednakże upewnić Sz. Autora, że 
my w 99 proc. spraw małżeńskich jesteśmy 
medjatorami i niwelujemy niesnaski lub pre 
ludja tragedyj“... 

No tak, zrozumiałe. Najbardziej skutecz- 
na pod słońcem medjacja — odrazu pałką w 
łeb: zdradza! Trudno trzeba pogodzić się z 
tem, że bywają wypadki, że ją po takiej 
odpowiedzi jeszcze nie zupełnie zatka. Na 
pociechę zostaje to, że tylko 1 proc. jest ta- 
kich. Mistrzu gdyby ich było i 10 proc, w 
zupełności oceniamy 6kuteczność tej med 
jacji. Wiemy przecie, że nie doskonałego n'= 

ma pod słońcem. 

Do listu dołączył p. Zwirlicz 1-szy zeszyt 
swego wydawnictwa p. t.: „Na seanach Wła 

. Jeżeli się do redakcji pr 
syła jakieś wydawnictwo — niewątpliwie z 

śbą o recenzję. Owszem: 
Skrzydlata postać w powłóczystej szacie 

z czarną przepaską na oczach i włosami -- 
Gorgony, rozpięta na okładce, jak egzoty*z- 
ny motyl w pułdeku sztubaka — już czyn: 
nastrój. Niesamowity dreszcz przebiega po 
grzbiecie, gdy czytamy „Zamiast przedme- 
wy”: 2 

„Duszo ludzka, w łachmanach życia wę- 
drująca, trwożna i zbolała! 

Duszo ludzka, w poniewierce więdnąca. 
wątły pyłku Wieczności! 

Przychodzicie do Władzia co dnia..“ 
Ale przedrukowywać wszystkiego niespc- 

sób. Wliełka to szkoda! 
Pierwsza opowieść nosi tytuł: „W otchła- 

ni grzechu”. Treść następująca: Do pp. Zwir 
liczów przychodzi interesant. Stęka, jęczy. 
Można odrazu domyślić się z półsłówek, że 
ma stosunek z córką. Chce by mu Władzio 
coś powiedział i boi się... Ale Władzio ni 
zna kompromisów z prawdomównoś 
Więc prosto z mostu: 

„Prowadzi się źle, bardzo źle. Ale pan 
o tem wiedział i wie i wiedzą ci, którym 
się oddała. 

..„Córka odała się panu. Byliście nieświa- 
domi tego, co czynicie! Córka pana jest mat 
ką, a dzieckiem, które ma się urodzić. jest 
syn pana. Pan jest ojcem tego dziecka!“ 

Nazajutrz wzmianka *w gazetach: 

„W dniu wczorajszym mieszkańcy uli 
N. wpobliżu gmachu poczty zaalarmowani 
zostali w godzinąch nocnych wystrzałem re- 
wolwerowym. 

No czy nie radykalna medjącja? Kropnął 
w łeb i spokój w rodzinie. 

Dalszych opowiadań streszczać nie będzie 
my. Obowiązuje nas przecie jakaś rzetelność 
zawodowa. esz, czytelniku, zgłębić treść 

tej odas ektury”, to ją sobie kup. Sza 
nującemu się recenzentowi „bryków* robić 
nie wypada. Ale do rzeczy. 

Myliłby się ten, ktoby sądził że jasnowidz 
nie ma konfliktów między obowiązkiem a 
własnem sumieniem. Przychodzi np. taki 
nieszkodliwy poszukiwacz skarbów. Jakże 
go rozczarować? 

a może lepiej, że żyć będziesz marze- 
marzeń į 

    

    

    

    

      

   

    

niema? Może lepiej? Życie bez 
nakże smutne jest i jałowe... 

Ale... alea iacta est. 
„Po chwili przybył wezwany Władzio, po 

czem krótko i węzłowato oświadczył iż n'g- 

  

   

  

dy skarbów w miejscu tem nie było, że miej 
sce takie wcale nie istnieje". 

Ach ten Władzio! Krótko i węzłowato, ale 
podwójnie go dobił. „I poszedł, dzięki Bogu, 
uzdrowiony*, wykrzyknąwszy na odchodnem 
„Jaki Pan szłachetny* 

Nie wszyscy klijenci p. p. Zwirliczów 
są tak dobrze wychowani. Przysięgłych wro 
gów mają we wszelkiego rodzaju „magach“ i 
„mag... netyzerach*, co to ni stąd ni zowąd 
się zjawiają i tak się prezentują: 

„Znaliśmy się już przed wiekami. Jesteś 
cie reinkarnacją chaldejskiego maga i ja ró 
wnież. Byliśmy razem w świątyni. Przyby 
łem aby odnowić więzy znajomości z pzred 
tysięcy lat“. 

Jakże takiego nie zdemaskować? 
„To był rasowy komedjant, pozer i bia 

gier. Ani warjat, ani oryginał". 

    

Dla Szyllera Szkolnika tylko z całą re 
werencją. 

Niestety, ramy artykułu nie pozwalają na     
  

  

względnienie wszystkiego, co godne uwagi w 
czce. Nadmieniwszy więc tylko, że 
iatlejsza policja, gdy staje bezrad 

na, widzi ostateczny ratunek we Władziu. 
(„W szponach handłarzy żywym towarem“) 
przejdźmy do zagadnienia płci pięknej. 

Artykuł, że tak powiemy, wstępny redak 
tor, wydawca i autor w jednej osobie „Kobie 
tom, kobietkom i kobieciątkom* poświęc'ł. 
„Lubię ich towarzystwo, błyskotliwą rozmo- 
wę na setki tematów...* Wprawdzie o kobie 
cie pisano już dużo: 

„Wyręczyli mnie i Homer, i Vergilius Ma 
ro, Rabelais į Boccacio, Petrarka i Goethe, 
Aretino i Bernard Shaw, Marguerritte i nasz 
najmilszy z miłych, Kornel Makuszyūski“. 

Temat jednak nie został wyczerpany. -- 
„Celem moim jest przedstawić kobiety w na 
turalnej szacie”... A więc: 

„Kobiety, które odwiedzają nas, mógłbym 
posegregować na typy i rodzaje, ałe byłoby 
to zbyt spowinowacone z podziałem zoologi. 
cznym i mogłoby słusznie obrazić wszystkie 
kobiety Świata”. 

Autor jest dżentelmenem. Pierwszy nunier 
wydawnictwa poświęcił wyłącznie prawie — 
mężczyznie. 

  

   

   

    

* 

Swoją drogą p. p. Zwirliczowie mają 
bajecznie wygodny punkt oglądania menażer 
ji ludzkiej. Brak tam literata — satyryka. 

RADJO 
WITOREK, DNIA 19 LIPCA 1932 R. 

11,58: Sygnał czasu. 15,10: Program dzien 
   ny. 15. Muzyka lekka. 15,35: Komunikat 

met. 15,40: Koncert popołudniowy. 16,30: 
Radjowa gazetka _ rzemieślnicza. 16,40. 
„Zwróćmy uwagę na gry sportowe* odczyt 
17,10: Koncert, 18,00: „Kaszubi i ich gwara”. 
18,20: Ogłoszenie wyników drugiego konkur- 
su muzycznego Rozgłośni wileńskiej i kon- 
cert z płyt konkursowych. 19,15: Przegląd 

  

litewski. 19,30: Program na środę. 19,35: 

Prasowy dziennik radjewy. 19,45: „Cieka 
wostki instrumentalne* — feljeton. 20,00: 

Koncert. 20,40: „Szlakiem powieści polskiej 
— feljeton. 20,55: Koncert. 21,50: Komuni 
katy. 22,00: Muzyka taneczna.22,45: Wiiady- 
mości sportowe. 22,50: Muzyka taneczna. 

ŚRODA dnia 20 lipca 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 15.10: Program dziei:. 
Opera komiczna i operetka (płyty). 

Aud. dla dzieci. 16.05: 
Słynni śpiewacy na płytach. 16.40: „Historja 
kamienia polnego* odczyt. 17.00: „U Węg- 
rów" aud. muz. Hteracka w opr. W. Hule- 
wicza. 18.00: „„Narzędzia do badania duszy” 

odczyt. 18.20: Muz. lekka. 19.15: Opowiada- 
nia o Litwie z przed stu laty. 19.30: Progr. 
na czwartek. 19.35: Pras. dziennik radjowy. 
19.45: Mow. teatr. 20.00: Muz. lekka. 20.4. 
Kw. literacki. 21.00: Koncert solistów. 21.50: 
Kom. 22.00: Muz. tan. 22.25: Kwadrans kła. 
wesynu (płyty). 22.40: Wiiad. sportowe, 22.50: 
Muz. tan. 

System metryczny w Turcji. 
Od 1 lipca 1933 r. wchodzi w użycie w 

całej Turcji metryczny system miar i wag. 
Po tym terminie użycie innej wagi będzie 
uważane za przestępstwo i karane grzywną 
od 10 do 100 funtów tureckich. 
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Szczegóły zlikwidowania szajki 
rabusiów na Lipówce w Wilnie. 

Napady na udających się do Kalwarji włościan. — Jeden 
z napadniętych ranny.—Pole jęczmienia ostatnią kryjówką 

bandytów. 

W ubiegłą niedzielę wileńska po- 
lieja śledcza zlikwidowała niebezpie- 
czną szajkę bandycką, która w tym 
dniu nad ranem dokonała szeregu na- 
padów rabunkowych na włościan, u- 
dających się przez miasto do Kal- 
warji. 

Bandyci działali według zgóry uło 
żonego planu i już o godzinie 1-ej w 
nocy zatrzymali dwie pierwsze fur- 
manki włościańskie, udające się do 
Kalwarji. Rabusie w liczbie 4 zrabowa 
li artykuły spożywcze oraz inne dro- 
biazgi poczem pobili ograbionych i za 
grozili, że w razie zameldowania poli- 
cji krwawo się zemszezą, 

Nieco później ciż sami rabusie za- 
trzymali rolnika Jana Taraszkiewi- 
cza, mieszkańca wsi Murawszczyzna, 
który jechał wraz ze swoją rodziną. 

Jeden z napastników zatrzymał 
konia i skierował go do rowu poczem 
zażądał od Taraszkiewicza wydania 
mu gotówki i rzeczy. Napastnicy zre- 
widowali furmankę w której nie o- 
prócz blinów nie znaleźli, Rozczarowa 
ni ujemnym wynikiąm „rewizji* na- 
pastnicy zaczęli bić Taraszkiewicza. 
Przestraszony Taraszkewicz zaciął 

  

„zlikwidowanej 

wówczas konia i zaczął uciekać, Je- 
den z napastników nie dał za wygraną 
i począł go ścigać. Dopadłszy furman- 
ki napastnik rzucił się ponownie na 
Taraszkiewicza obalił na dno wozu i 
usiłował pchnąć go nożem. W ostat- 
niej jednak chwili udało mu się wyr- 
wać z rąk opryszków, który przebił 
mu nożem nogę, przecinając naczynia 
krwionośne. Taraszkiewiczowi udało 
się zbiec i zaalarmować o napadzie 
policję. 

Po wysłuchaniu rannego Taraszkie- 
wieza, którego przewieziono do szpi- 
tala policja zorganizowała natych- 
miastowy pościg posługując się samo- 
chodem. ż 

Po godzinnych wysiłkach udało 
się policji osaczyć rabusiów, którzy 
ukryli się w jęczmieniu i aresztować. 

W dniu wczorajszym wszystkich 
bandytów osadzono narazie w aresz- 
cie do dyspozycji władz sądowo šled- 
czych. Są to: Stanisław  Kolowicz, 
Piotr Wiśniewski, Kazimierz Mitle- 
wicz i Józef. Wszystkim członkom 

bandy  rabunkowej 
grozi Sąd Doraźny. Dalsze dochodze- 
nie w toku. (e). 

  

Sensacyjny wypadek w garażach 
„Arbonu” w Wilnie. 

Dyrektor Saurera na m.Wilno inż. Glozer został pobity 
przez pijanych szoferów i wyrzucony na bruk. 

Wi dniu wczorajszym, w godzinach po- 
rannych 5 Komisarjat P. P. został zaalarmo 
wany wiadomością, iż w garażach T-wa miej 
skich i międzymiastowych komunikaeyj „Ar 
bon* został pobity obywatel szwajcarski 
przedstawiciel fabryki Saurera na m. Wilno 
p. Glozer. 

Szczegóły tego wypadku 
się następująco: 

W, dniu wczorajszym p. inżynier Glozer 
zwiedzał garaże samochodowe Arbonu. W 
chwili wejścia p. Glozera do zakładów rzu 
ciło się nagle na niego kilku pijanych szo- 
ferów, którzy go niemiłosiernie poczęli bić, 
prawie że de utraty przytomności. Następ- 
nie napastnicy zarzucili mu worek na głowę 

przedstawiają 

i związanego położyli na taczkę którą, wzno- 
sząe wrogie okrzyki wywieźli na ulicę i 
porzucili na środku jezdni. 

Po otrzymaniu wiadomości o zajściu na 
miejsce wypadku niezwłocznie przybyła po 
lieja, ktėra wdrożyła energiczne dochodzenie 

Detychczasowe wyniki dochodeznia na- 
suwają szereg poszlak, że ma się w danym 
wypadku do czynienia z uplanowanym i z 
góry przygotowanym napadem. 

Opowiadają, iż ostatnio między szoferami 
i konduktorami „Arbonu* uwijali się ja 
cyś podejrzani osobniey, którzy częstowali 
szoferów wódką i t. d. 

Dalsze dochodzenie w tej sprawie trwa. 
(ei 

Krwawa tragedja pod Kalwarią. 
Oskaržony o kazirodztwo porżnął nożem swoją małżonkę 

oraz jej przyjaciela. 
W. sobotnim numerze „Kurjera* donosi 

liśmy już o sensacyjnej skardze złożonej w 
policji przez niejaką Jadwigę Kolesińską, za- 
mieszkałą przy ul. Końskiej Nr. 1 w której 
oskarża ona swego małżonka Jana Kolesiń- 
skiego © utrzymywanie stosunków płciowych 
z własną matką. 

W' ubiegłą niedziełę Jan Kolesiński stał 
się znów bohaterem ponurej historji. 

Tego dnia w godzinach porannych, żyja- 
ea z nim w separacji żona jego Jadwiga lat 
22 wraz ze swoim przyjacielem Mieczysła- 
wem Buszem udała się do Kalwarji. W dro- 
dze niedaleko Bołiupia zetknęli się oni z 
Janem Koleśnikiem, który po krótkiej wy- 
mianie słów wydobył nagle nóż i rzucił się 
na Busza, zadając mu głęboką ranę w bok. 
W chwilę później Kolesiński rzucił się rów- 
nież na żonę zadając jej ciężkie uszkodzenia 
ciała. Ranny Busz widząc, iż kobiecie grozi 

poważne niebezpieczeństwo resztkami sił por 
wał się z ziemi i kluczem rozbił czoło napasi 
nikowi. 

Na alarm przypadkowych świadków krwa 
wego wypadku przybyła policja. Zawezwane 
pogotowie ratunkowe przewiozło Busza i Ko- 
lesińską w stanie poważnym do szpitala ży- 
dowskiego. Kolesińskiego po nałożeniu mu 
na miejscu przez sanitarjuszy pogotowia ra 
tunkowego opatrunku aresztowano i osadzo- 
noe w areszcie. 

Twierdzi on iż żona go zdradziła z Bu 
szem i że dlatego dokonał swego czynu 
Inna natomiast wersja twierdzi, iż jest to 
akt zemsty Kolesińskiego za wniesienie przez 
Jadwigę Kolesińską przeciwko niemu skargi 
w której oskarża go o kazirodcze stosunki z 
jego matką. 

Dalsze dochodzenie w tej sprawie trwa 
(c) 

Przed uruchomieniem linii lotniczeį 
de Rygi i Tallina. 

Jak się dowiadujemy, otwarcie linji 
lotniczej z Warszawy do Rygi i Tall- 
na nastąpi około 15 sierpnia, o ile 
ukończone zostaną w tym czasie od- 
powiednie przygotowania na lotnisku 
w Rydze. 

Szlak powietrzny Warszawa 

Aresztowanie byłego 

Tal-   

lin, obsługiwać będą trzysilnikowe sa 
moloty typu Fokker. Komunikacja u- 
trzymywana będzie trzy razy w tygod 
niu. Samoloty w drodze do Tallina 
lądować będą w Wilnie i Rydze. 

Długość całej trasy Warszawa—Tal 
lin wynosi około 1200 km. 

urzędnika magistratu 
wileńskiego. 

W! dniu wczorajszym wywiadowey wydzia 
łu śledczego aresztowali w Wilnie niejakiego 
Pawła Mrozowskiego. Aresztowanie nastąpi- 
ło naskutek listów gończych, rozesłanych 
przez Sąd Grodzki w Wiilnie, 

Paweł Mrozowski był w swoim czasie u- 
rzędnikiem magistrackim oraz studentem U. 

$. В. w Wilnie. 
Mrozowski poszukiwany był jako podej- 

rzany o popełnienie całego szeregu  prze- 
stępstw natury kryminalnej. 

Mrozowskiego osadzono narazie w aresz- 
cie centralnym do dyspozycji władz sądowo- 
śledczych. (e) 

Nadużycia, czy bezplanowa gospodarka kasy 
zapomogowej żydowskiego cechu fryzjerów? 

Urząd Przemysłowy m. Wilna przystąpił 
przed kilku dniami do generalnej rewizji go 
spodarki żydowskich cechów rzemieślniczych 
Rewizja dokonana w żydowskim cechu fryz- 
jerów w kasie zapomogowej ujawniła kom- 
pletny chaos w księgowości a nawet brak 

weksli poeżyczkowych. Momentu nadużyć kon 
kretnie stwierdzić nie zdołano jednak wobec 
bezplanowości gospodarki kasy nie jest on 
wykluczony. W! kierunku tym prowadzone #г 
dalsze badania. W| związku z tem Zarząd Ka 

sy został zawieszony w czynnościach. 

Siewca pieniędzy. 
Wiezoraj wieczorem przy wejściu de ho- 

telu „Brystol* zjawił się nagle jakiś pan. 
który poezął rozrzucać pieniądze. W. oka: 
mgnieniu wpobliżu hojnego pana zebrał się 
duży tłum gapiów, który począł wyłapywać 
pieniądze. 

Powstałe zbiegowisko zwróciło uwagę 
policji, która awanturę zlikwidowała. Hoj 
nym sieweą pieniędzy był znany już w Wil- 
nie z podobnych występów ziemianin p. Z. 
Ch. (e) 

  

SPORT 
Z Wilna. 

SPŁAW! Z NAOCZA DO WILNA. 

Po sześciodniowym pobycie na wodzie 
przybyli z Narocza do Wilna wioślarze bio- 
rący udział w spławie. Na spotkanie gości 
wyjechali osady ,„Pogoni* i Wil. T. W. prze 
bywając wspólnie ostatni odcinek trasy. 

Przybyłym wioślarzom urządzono uroczy. 
ste powitanie na pomoście przystani Wil. 
T. W-u, gdzie urządzono później towarzyski 
obiad. 

Wioślarze biorący udział w spławie nie 
mają słów zachwytu dla przepięknej Naroczy 
i malowniczych brzegów i miejscowości nad 
brzegami Wólji. 

PUZYNO I HALICKI OPUSZCZAJĄ SZERE- 
GI 1 P. P. LEG. 

Dowiadujemy się że jeden z czołowych 
pomocników 1 p. p. Leg. Puzymo opuszcza 
na czas dłuższy Wjlno również szeregi mi- 
strzowskiej drużyny Wiilna ma opuścić dłu- 
goletni prawoskrzydłowy Halicki. Strata tych 
obu graczy nie pozostanie prawdopodobnie 
bez wpływu na formę wojskowych. 

6 P. P. LEG. BEZ WALKI DZIELI SIĘ 
PUNKTAMI Z „LAUDĄ*. 

Wyznaczony na niedzielę mecz piłkarski 
między 6 p. p. Leg. i „Laudą* zakończył se 
bez wałki podziałem punktów na mocy obo 
pólnego porozumienia. 

Z Polski i ze świata. 
DOSKONAŁE WYNIKI JĘDRZEJOWSKIEJ I 

TŁOCZYŃSKIEGO. 

LONDYN. (Pat.) Fo mistrzostwach 
Irlandji i południowej Anglji Jędrzejowska i 
Tłoczyński osiągnęli znakomite wyniki w 
mistrzostwie Walji. Mistrzostwa te rozegra- 
ne zostały w Newport w ubiegłą sobotę i 
niedzielę. 

NA FRONCIE WALK LIGOWYCH. 

Ubiegła niedziela przyniosła trzy dalsze 
spotkania ligowe. 

W. Krakowie Wiisła* typowana na zwy- 
cięzeę z trudem osiągnęła wynik remisowy z 

„Ruchem* 1:1. 
Jak było do przewidzenia poznańska „Wa. 

ta" pokonała „Połonję Warszawską”, odna- 
sząc zasłużone zwycięstwo w stosunku 2:0. 

We Lwowie ambitna „Warszawianka” u. 
legła „Pogoni*. Wynik meczu 2:0. 
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OD WYDAWNICTWA. 
Do numeru dzisiejszego wszystkim naszym prenumeratorom zamiejscowym, którzy 

regułarnie opłacają i za ostatnie miesiące opłaciii już prenumeratę dołączamy 

PREMJUM BEZPŁATNE 
reprodukcję obrazu p. t. „PORTRET'' pędzla art. malarza Juljana Skangiela, 

P.p. prenumeratorzy, którzy premjum nie otrzymają, winni zgłosić reklamację 

wraz z opłatą załegłej prenumeraty do administracji „Kurjera Wileńskiego". Rekla- 
macje bez uiszczenia zaległej prenumeraty uwzględniane nie będą. 

kolejne kwartalne 

  

KR 
Dziś: Wincentego A Paulo. 

  

Jutro: Eljasza. 

  

Wschód słońca — g. 3 m. (8 

я, | Zachód » —g.7 m.41 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 

w Wilnie z dnia 18/VIl — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 752 

Temperatura średnia  +-22 C. 
s najwyższa -|- 27° С. 

+ 170 C. 

  

а najnižsza 

Opad: | 

Wiatr: północno-zachodni. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: przelotne opady. 

MIEJSKA. 

— Najbliższe posiedzenie Rady 
Miejskiej. Wyznaczone początkowo 
na dzień 21 b. m. posiedzenie Rady 
Miejskiej, Magistrat postanowił prze- 
sunąć na 26 lipca. Największe zainte- 
resowanie budzi sprawa ławnika Ło- 
kucjewskiego, do osoby którego Rada 
Miejska będzie musiała wyraźnie usto 
sunkować się. Podług uzyskanych 
przez nas informacyj p. Łokucjewski 
zgłosił się ostatnio do prezydenta mia 
sta z zamiarem ponownego objęcia о- 
puszczonego stanowiska, uzyskał je- 
dnak urlop do czasu wypowiedzenia 
się Rady Miejskiej. 

— Sytuacja w handlu wileńskim. Minione 
dwa tygodnie przyniosły pewne odprężenie 
w handlu. W: czasie tym nie zanotowano żad 
nego wypadku zwinięcia się przedsiębiorst- 
wa handlowego względnie przemysłowegc, 
natomiast powstało 17 nowych sklepów > 
charakterze sezonowym, jak owocarnie, so- 
dowiarnie i t. p. Ponadto uruchomiono 7 
sklepów galanteryjnych. So to jednak przed- 
siębiorstwa bardzo drobne. į 

Z powyższego nie da się jednak wysunąć 
żadnych pomyślniejszych pragnostyków dla 
handlu, gdyż fakt powstawania sklepów se- 
zonowych jest w tym okresie zjawiskiem sta 
iem. › 

— 500 eudzoziemców ukarano grzywną. 
Urząd Przemysłowy rozesłał w ciągu ostat- 
niego tygodnia blisko 500 nakazów karnych 
dla cudzoziemców, którzy nie uzyskali oby- 
watelstwa polskiego względnie zezwolen'a 
Ministerstwa Przemysłu i Handlu na prowa- 
dzenie swych przedsiębiorstw. Jak wiadomo 
obowiązująca u nas ustawa przemysłowa wy 
maga od osób nie posiadających polskiego 
obywatelstwa wykazania się jednem lub dru 
giem. 

Wmierzana dla opieszałych  cudzoziem- 
ców kara jest stosunkowo niska i nie przek 
racza 50 złotych. Jako następną sankcję kar 
mą Urząd Przemysłowy zastosuje przymuso- 
we zamykanie przedsiębiorstw. 

— Prace restauracyjne w kaplicy Ostro- 
bramskiej. Prace nad restauracją kapłicy 
Ostrobramskiej dobiegają już końca. Obec 
nie przebijany jest mur pod galerją w celu 
połączenia obu stron galerji. 

— Most w Bernardynce został odrestau- 
rowany. Wiosną r. b. w okresie wezbranych 
wód w obawie zniesienia został rozebrany 
most drewniany, łączący górę Trzykrzyską £ 
Ogrodem Bernardyńskim. Obecnie most ten 
został ponownie wybudowany przez saperów 
iw dniu wczorajszym oddany do użytku pu 
bliczności. 

— Źródło na górze Boufałowej. Robotn: 
cy zatrudnieni przy budowie parku sporto 
wego na Górze Boufałłowej natrafili wczoraj 
przy skopywaniu zbocza góry na źródło try- 
skające wodą. Wpda wydobywa się w bardz» 
dużej ilości i w związku z tem miejsce to 
ulegnie skanalizowaniu. ь 

— Regulacja Piekiełka. W, najbliższym 

NIKA 
czasie Magistrat postanowił przystąpić do re 
gulacji ulicy Piekiełko, która nareszcie otrzy 
ma jezdnię i chodniki. 

Z POCZTY. 

— Obroty pocztowe zmniejszają się. — 
Ostatnie wysokie opłaty pocztowe przyczyi- 
ły się bardzo poważnie do zmniejszenia się 
obrotów instytucji pocztowej. Ostatnie spra- 
wozdanie Wileńskiej Dyrekcji Poczt i Tele- 
grafów z ruchu pocztowego na terenie Wil 
na wyraźnie to potwierdza. Zawiera ono cyf 
ry które wskazują niedwuznacznie na stałe 
chociaż stosunkowo powolne zmniejszenie się 
wpływów. 

Ze sprawozdania tego wynika że w mie- 
sięcu czerwcu nadano w Wilnie: — przesy- 
łek listowych 1,020,745; listów poleconych 
58900, listów wartościowych 1896, paczek 
8413, zleceń pocztowych 2290, wpiacono-prze 
kazów 12365, na sumę 153155 złotych, wpłat 
PKO. dokonano 12737 na sumę 4549192 zi. 
czasopism wysłano z Wilna 630590, telegra- 
mów 7231, rozmów telefonicznych międzyna 
rodowych i międzymiastowych przeprowa- 
dzono 9436. 

W] tym samym czasie do Wilna nadeszła 
— przesyłek listowych 717165, listów polece 
nych 61129, listów wartościowych 4150, pa 
czek 11352 zleceń pocztowych 1242, wypłace 
no przekazów pocztowych i telegraficznych 
28425 na sumę złotych 2123646 wypłat PKO. 
dokonano 7797 na sumę 830607 złotych, cza 
sopism nadeszło do Wiilna 53948, telegra- 
mów 8134, rozmów telefonicznych miejsco 
wych dokonano 1756001. 2 

Powyższy obrót przyniósł Dyrekcji Wi- 
leńskiej dochód w wysokości 223712 zł. 

— W) ruchu telegraficznym z Wolnem 
miastem Gdańskiem wprowadza się z dniem I 
sierpnia r. b. wymianę telegramów na blan- 
kietach ozdobnych ze znakiem „Lx* za opła 

tą dodatkową w wysokości 1 zł. 

RÓŻNE. 

— Wszelkie zmiany i uzupełnienia do ta- 
rył kolejowych są ogłaszane w Dziennikach 
Taryf i Zarządzeń Kolejowych. 

Prenumerata Dziennika Taryf i Zarządzeń 

wynosi 10 zł. kwartalnie. Odzielne egzem- 

plarze Dziennika Taryf i  Zarządzeń 

Kolejowych można nabywać w Dyrekcji Ko 

lejowej (Wydział Handlowo-Taryfowy) po 

uprzedniem wpłaceniu należności do Kawy 

Dyrekcyjnej, po cenie 1 zł. za egzemplarz. 

TEATR | MUZYKA 
— „Florette et Patapon“ premjera w Te- 

atrze Letnim. Dziś, we wtorek 19 lipca o go- 
dzinie 8 m. 15 -— wesoła farsa Hennequin'a 
p. t. „Florette et Patapon*. Humor zawarty 

w tej farsie rozweseli widownię, która śmiać 
się będzie do utraty tchu. Udział biorą pp. 

Gliński, Ciecierski, Grelichowska  (piewszy 
występ), Szurszewska, Dejunowicz, Zastrze- 
żyński, Jaśkiewicz, Zielińska, ZAwtrzeżyńska, 

Stanisławska, Brusikiewicz, Wasilewski, Czap 

liński, Puchniewski, Moranowicz, Janiszew- 

ski i inni. 5 
Jutro, we środę 20 b. m. o godz. 8 m. 15 

„Florette į Patapon“. 

— W| Teatrze Lutnia przedstawienie za- 

wieszone z powodu technicznych przygoto- 

wań do rekordowej sztuki M. Tołstoja i P. 

Szczegolewa p. t. „Azef”. 
Premjera 29 lipca. 

— Najbliższa premjera w Lutni. W' nad- 

chodzący piątek 22 b. m. premjera najnow- 
szej sztuki genjalnego Bernarda Shaw'a p. t. 
„Lichwa mieszkaniowa“. 

— Park im. Żeligowskiego. Dziś wielki 
koncert symfoniczny pod batutą prof. Wale 

rego Bierdiajewa z udziałem solisty Alberta 

Katza (wiolonczela). Koncert dzisiejszy jest 

poświęcony wyłącznie muzyce Czajkowskie- 

go i obejmuje w swym bogatym programie: 

6-tą symfonję Patetyczną, warjacje na te- 

mat Rosoko, W! cerkwi i marsz słowiański. 

Początek o godz. 8 min. 15 wiecz. 

Włejście tylko 40 gr. 

KZUGREJSZECSKR WILE 

AKTYWA 

  

Prezes Zarządu 
(—) Józef Korolec 

Nesi kri 

na dzień 1-go 

  

  

Kasa i sumy do dyspozycji . „. .. . .к. .. . 2% 431.626.63 
Papiery wartościowe własne , . . . « « « « i : 210 989.72 

= = Funduszu Zasobowego + SEO 6.660.C0 
Walaty obae wiaanė- в is 6 2) 0000-44 0 32 42.667.31 
Weksle zdyskontowane ‚ . . . .. . .. AEA 722.420.34 

ь BŁO(EWOWANE VR MOLE, SZWÓW, SE ZAW 68.431.83 
Pożyczki w rachunkach bieżących „On-Call*: 

a) zabezpieczone hipotekami . . . . . . 1.567.090.18 
b) wekslami i innemi wartościami. . . . 1.528.185.10  3.095.275.28 

Pożyczki terminowe na zastaw papierów wartościowych . . . . 119.214.48 
„ 3 „remont domów. + + « + « : « 4 2 + 194.552.76 
„ + „ zobowiązania dłużne . . as as 82.944.70 

Korespondenci. . . . . .. aa io 126.032.83 
Ruchomošci 4: 11 Ot 465 ema ао A a a х й 32.492.59 
Zaklad Zastawniczy.. Uikiai 79500 75.296.59 
ROZREPE Oz i k a A L Adis 136.510.62 
Koszty Handlowe. . З. л.. > REWA 106.060,51 
Należności wątpliwe: ON78 02% 704083040. 0004 22.00 

Razem . . 5.451.198.19 
Weksle i dokumenty do inkasa , « + « . 1» 404 + 1 + 2 184.883.63 
Depozyty 6 Wu ady sa GORY sk dażeic 4415358 

Razem 8 053.235.40 
      

Lipca 1932 roku. 

! 
Kapitał Zakładowy . 
Fundusz Zasobowy . 
Wkłady. . . » 

Różne . « « » Ž 
Procenty i prowizje . 
Należności Skarbu 

Różni za inkaso. . 
Deponenci     

Dune Ee 9 a 

(—) Antoni Jllinicz (— Anatol Fried 

BILANS SUROWY 
KOMUNALNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI MIASTA WILNA 

Rachunki bieżące (saldo kredyt. otwart. kredytu). 
Kredyt udzielony Kasie na remont domów ь 
Žobomispen ja ло аавО ы 

Razem 

Główny Buchalter 

(—) Michat Grużdź 

Nr. 162 (2404) 

PASYWA 

100.000.00 
53.005.61 

4.817.528.45 

5451.198.19 

184.883.63 
2417.153 58 

8 053.235.40 
  

  

Dfwięk. Kino - Teatr Triumfalne arcydzieło, 

wszystkich czasów! 

Ceny nie zmienione: od 40 gr. — Premjera! 
za którem 

H E LI 0 s świat! Wszechświatowa atrąkcja! 
w swoim ost. 

Hilońska 38, tel. 9-26 dźwiękowcu Światła wielkiego miasta. 
Nad program. Rapsodja Liszta. 

szaleje cały 
Genialny 

Początek o g. 4-ej. 

CHARLIE CHAPLIN 
Scenarjusz. muzyka i realizacja Charlie Chaplina. Film, który 
wzbudził zachwyt całej kuli ziemskiej! Najpotężniejsza komedja 

Na |-szy seans ceny zniżone. 
  

Dziśl 

śliczna gwiazda ekranu w ar 
Dświęk. Kino - Teatr 

kollywood 
Miekiew. 22, tel. 15-28 

Dawno niewidziana ulubienica, 

cyfilmie BEZBRONNE DZIEWCZĘ 
NAD_PROGRAM: Jpgdątki dźwiękowe. Ceny: Parter 30 gr. Balkon 60 gr. na wszyst- 

kie seanse 
  

DZIŚ! 
kiego uczucia. Bźwiękowe Kino 

CASINO 
Alelka 47, tel. 15-41. 

Arcydzieło sz 

„Gottam Singers“. 
NA SCENIE: Występ fenome- 
nalnego jasnowidza - telepaty 

Najpromienniejsza symfonja wiel- 
tuki filmowej AKORDY MIŁOŚCI 

W rol. gł. urocza para kochanków Małgorzata Allan i Jchn Batten. 
Nad program: Urozmalcone dodatki dźwiękowe. 

Władzia ZWIRLICZA У 

osnute na tle czarującej sielan- 
ki miłosnej Tomasza Hardy. 

Pieśni w wykonaniu słynnego kwartetu 
CENY od 25 gr., parter dz. 60 gr. 

programie: Odgadywanie myśli, 
Początek o godz. 6, 8 i 10'15. 

  

CENY od 30gr. Dziś ostatni 
dzień podwójnego programu 
Jutro premjerai Wspa- 
niala arcykomedja salon. 

Dźwięk. teatr świetlny 

PAN 
sl. Wielka 42, tel. 5-28 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 
uł. Mickiewicza 9. 

PRON 

KURJER WILEŃSKI 
Spółka z ogranics. edpowiedz. 

DRUKARNIA i ATROLIGATORNMA 
ZNICZ: 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL.3-40 

Dzieła książkowe, dru* 
ki, książki dla urzędów 
państwowych, samorzą- 
ROWych ZakJSAÓ RAZ 
kowych. Bilety wizyto- 

Dziś! Wielki po- 
dwójny program! 

mera HAPOJd Lloyd 

JI 

       

      

    

  

  

  

    
ŽAS 
  

Książka to najlepszy przyjaciel czło- 
wieka, bo mu świadczy wiele dobrodziejstw, 
a nie wymaga wzajemności. 

1. S. MILL. 

Bibljoteka Nowości 

Na zachodzie nie było tak žilė“ 
JAKI PAPA TAKI SYN 

Akcja toczy się: Z pocz. u stóp paramid pod piek. żarem Samumu, nast. wśród „złotej młodzieży” w Paryżu. 

Śpiew! Muzyka! Nsd program: Aktualne dodatki dźwiękowe. Początek o godz, 4-ej, w święta o Ż-ej. 

Wieczny płomień 
Nad program: Slim w Niemczech. 

Dla młodzieży dozwolone 

1) Wspaniały dźwiękowy egzotyczny 
zrealiz. przez twór. „MARADU* p.t. 

w swej najnow- 
szej komedji Harold 

Jeśli chcesz 
kupić lub sprzedać 

Ulica Jagielloński: 

Potrzebna 

ondulatorka 
żelazkowa. Zgłoszenie z 
podaniem warunków — 
-1ILJA, pow. wileński 
Fryzjer „Lucj ® 

Poszukuję 
gospodyni inteligentnej, 
miłej i sympatycznej dla 
samotnego prowadzenia 
gospodarstwa domowego 
u wdowca z 2-m dzieci, 
na wyjazd do powiatow. 
miasta od zaraz. Zgłosze- 
nia: Wiłkomiezska 41—7, 
Śliwiński Józef, od 9—12 

    

  

Akuszerka 

prześl. 

rewji 

na scenie 

z niezrównanym, 
serc niew. Adolfem Menjou w roli tyt. 

Hallo! Tu mówi Jarossy! 
niepoprawnym zdob. 

Oryg. śpiew itańce 
dzikich Australcz, 

daj ogłoszenie 
„KURJERA WILEŃSKIEGO" 

МН Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moezopłelowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—i2 i 4—8. 

Dr. Zeldawicz 
Choroby skórne, wener 
narządów moczowych 

od g. 9—1 i 5—8 wiecza. 

  

Chor. kobiece. wenerycz- 
ne, narządów moczowych. 

о4& 12—2 1 4—6 wiecz 

  

Dr. Zełdowiczowa 

Informacje bezpłatnie. 

  

Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—1 i 4—8 
Z. W. Р 

Akuszerka 

Marja Laknerawa 
przyjmuje od 9 do 7 wieex 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
w. Z. P. Nr. 69. 8521 

ŻNIWIARKI 
oryginalne 

MASSEY -HARRIS (ma- 

  

  

uł. Jagiellońska 3, m. 33 

wości i dzieł klasycznych. 

ładnie oprawioną książkę.   zaopatrzona w znaczny dobór ostatnich no- 

Czynna od godz. 11 do 18-ej. Warunki dostępne. 

Każdy czytelnik otrzymuje, jako premjum, 

  

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. I6 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz- 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry. 
W. Z. P. 48. 8323 

    Dr. GINSBERG 
ehoroby skėrne, wene 
ryczne i moczopłoiowe 

Wileńska 3 tel. 567, 
od godz. 8—1 1 4—5, 

Mickiewicza 24, tel. 277 | ана лаа оНЕИ 
poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna ||-a. 

Przy dostatecznych gwa- 
rancjach— kredyt. Płacą- 
cym gotówką — znaczne 

ustępstwo. 
  

  

je roku a i R 

Wilenki 
į ul. TATARSKA 20 ! 

Meble, 
Jadalus, sz platne | ga- 
binetowe, kredonsy, 

stoły, szafy, łóżka It.d. 

Wykwintne, Mocna, 

NIEDROGO, 
ia dogodnych wamakach 

I NA RATY. 
NADESZŁY KOWOŚCI, 

8324 
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Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
na lewo Gedeminowską 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3093 

OKAZYJNIE 
różne pozostałe z licytacji 
rzeczy oraz samochody 

daje Tani» Lombard, 
ul. Biskupia 4, tel. 14-10 
od 9-2 i od5-7 po poł. 

Uczeń 8 kl. gimn. 
udziela korepetycyj w za- 
kresie 7-u klas gimnazjum 

z polskiego, matematyki, 
francuskiego i łaciny. 

Dowiedzieć się: Antokol- 
ska 8-a, m. 2, od 3—4 pp. 

Do wynajęcia: 
odremontowane 2 - poko- 
jowe mieszkanie ze wszel- 
kiemi wygodami oraz 
5-pokojowe mieszkanie— 
ul. Mała Pohulanka 10 

róg Teatralnej Nr 11. 

Mieszkanie 
5-eiopokojowe z wszel- 
kiemi wygodami (Kolonja 
Montwili.). Panska 21-1. 
Dowiedzieć się Meczeto- 

wa 14, tel. 11-98. 

ЫЫ ЫЫа 
Wi.Luszkiewicza 
proszę wykupić zrepero- 
waną oponę 30X5 Nr. 
956223 do dnia 23 lipca 
1932 roku w Zakł, Wulk. 
Mostowa Nr. I, w prze- 
ciwnym razie za całość 

nie odpowiadam. 

EIEEJEEIEJEEDJ 

  

  

  

  

  

    
  

WIRGIL MARKHAM. 

DJABEŁ KUSI. 
F(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

— O, żaden szmugiel nie uda się 
pani tutaj. Teg może być pani pewna. 

— W takim razie dlaczego pan się 
waha? Dlaczego — jeżeli jestem niesz- 
kodliwą? 

Zadzwoniłem na Randella. 
— Mam dużo pracy — rzekłem. -— 

Ale oprowadzę panią osobiście po ca- 
łem więzieniu, od strychów do sute- 
ren. 

O, dziękuję panu serdecznie. I — 
pozwoli mi pan zobaczyć więźniów? 

— Owszem, zobaczy pani, jak bę- 
dą szli z obiadu. 

Nie mogła ukryć radości, głębo- 
kiej, osobistej radości, która napewno 
nie miała nie wspólnego ze Związkiem 
Prasowym. Oczy jej zajaśniały, a z za 
warg błysnęły równe, białe ząbki. 

— Panie Randall — rzekłem do 
sekretarza. — Oprowadzę teraz panią 
po więzieniu, więc zwalniam pana na 
kilka godzin. Niech się pan rozerwie. 
Będziemy pracować wieczorem. Po 0- 
biedzie pomówię z Dorsey'em i Ed- 
wardsem. Dać im jeść to samo co zwy- 
kle. 

Zwróciłem się do interesantki. 
— Tędy, proszę pani. — Jednocze- 

Śnie dałem za jej plecami znak Ran- 
dallowi, żeby posłał kogo za nami na 
obserwację. 

Oprowadziłem ją po wszystkich 
zakamarkach, celach, warsztatach, ka 

pliey, bibljotece, podwórzach, oddzia- 
łach, składach i kuzhnia:n. 7aprowa- 
dziłem ją nawet na oddział skazanych 
na śmierć, bo i o to się upomniała. 

— (zy mój kolega z Irvingu poz- 
wolił pani zobaczyć swoich  skaza- 
nych? — zapytałem. 

— Nie — ale — ale pokazał mi 
ich fotograf je. 

Na oddziale skazanych było pięciu 
ludzi. Do każdego powiedziała parę 
słów. Gdyśmy wyszli na podwórze, za- 
pytała z wyraźnym niepokojem, wido- 

— Hagerman, ostatni z rzędu. E- 
gzekucja jest naznaczona na przyszły 
tydzień, ale spodziewamy się ułaska- 

wienia. 
— To wtedy który będzie pierw- 

szy? 
— Dwaj mają być straceni jednego 

dnia, 17 przyszłego miesiąca. Ed- 
wards i Holborn. 

— (obym bogła zrobić, żeby im 
to — osłodzić? 

— Dla Evartsa chyba nic. Od 
chwili, gdy się dowiedział o wyroku, 
mówi tylko o Bogu. Posyłamy mu 
księdza. Holborn — hm. Holborn lubi 
cygara. 

— (hyba je dostaje? 
— O, jest wybredny i pali strasz- 

nie dużo, ale nie możemy się na niego 
rujnować i kupować mu drogich ga- 
tunków. Jeżeli go pani chce ucieszyć, 

to niech mu pani przyśle pudełko Co-- 
rona-Coronas. 

— Przyślę mu sześć pudełek. 
Interesowała się wszystkiem, naj- 

drobniejszemi urządzeniami. Nigdy je- 
szcze nie miałem tak inteligentnego go 
ścia, tak łatwo orjentującego się we 
wszystkich szczegółach rutyny  wię- 
ziennej. Ale czułem, że ludzie obcho- 
dzili ją stokroć więcej, niż warunki 
ich bytu. 

W trakcie defilady więźniów z o- 
biadu okazała niezwykłe zaintereso- 
wanie, które, nie wiem dlaczego, stara- 
ła się ukryć. Ale jestem pewny, że za- 
notowała sobie każdego w pamięci z 
fotograficzną dokładnością. Nie wiem, 
ile razy wskazała mi szybko tego lub 
owego. Postarałem się ich zapamiętać. 
Wyróżnieni przez nią zasługiwali rze- 
czywiście w ogromnej większości na 
specjalne względy. 

— (Czy wszystkich widziałam? — 
zapytała, gdy ostatnia dwójka zniknę- 

ła w głębi korytarza. 
— Wszstkich — odparłem. 
— W takim razie pożegnam pana. 

Dziękuję z całego serca. Przekonałam 
się, że w pańskim zawodzie pracują 
przeważnie dobrzy ludzie. Nawet na- 
czelnik z Irvingu był bardzo uprzej- 
my. 

Wróciliśmy do kancelarji. Chcia- 
łem ją czemś poczęstować, gdyż było 
już dobrze po pierwszej, ale odmówi- 
ła. Widziałem, że boi się abym jej za 
bardzo nie indagował. 

— Niech pan będzie łaskaw prze- 
słać do Związku spis tych, których 
wybrałam. Może pan również polecić 
innych. Już się tam nimi zajmą. 

— Z przyjemnością — odparłem. 

— Kiedy przeczytam artykuł pani o 

amerykańskim systemie więziennym? 

— O, tego się pan prędko nie do- 
czeka. Wyciągnęła do mnie rękę. — 

Do widzenia, panie naczelniku. Oka- 

zał mi pan niezwykłą dobroć. Muszę 

jeszcze raz zaznaczyć, że pan jest 

skandalicznie młody. 
— Dziękują pani. Jest po temu ra- 

cja. 
— I mnieby się ona przydała — 

rzekła, wychodząc z gońcem, który to- 

warzyszył jej do bramy. 
Odprowadziłem ją wzrokiem wgłąb 

korytarza. Szła z kapeluszem w ręku. 

Było w niej coś tak niezwykłego, że 

pomimo, iż była niepozorna i siwawa, 

obejrzeli się za nią trzej mężczyźni, z 

którymi się minęła. Randall zauważył 
to na pierwszy rzut oka. 

Kazałem wezwać zaufanych dozor- 
ców, którzy chodzili za nami dyskret- 
nie po więzieniu, i zapytałem, czy nie 
dostrzegli czego podejrzanego. 

— Trzymała kapelusz w ręku — 
odparli jednogłośnie. I nic więcej. 

— Położyła go raz na stole — do- 
dał. jeden. — Na stole w poczekalni. 

— Ale nikt go nie ruszył? 
— Nie, panie naczelniku. 

— W takim razie nic w tem nie 
było. 

Wszedł pomocnik Randalla, Peis- 
ner, meldując, że był telefon od gu- 
bernatora, abym przyjął kilku specja- 
listów, którzy mieli mi zademonstro- 
wać nowe ochronne zamki więzienne. 

— Niech ich wszyscy djabli! — 
westchnąłem z głębi piersi. 

— Słucham, panie naczelniku — 
rzekł Peisner. 

— Nie! — odparłem. — Teraz idę 

na lunch. Potem pogadam z Edward- 
sem i Dorsey' em, a potem dopiero z 
tamtymi. 

Jedząc myślałem o zagadkowej 
protektorce więźniów. Czułem, że jej 
wizyta miała głębszy sens, tylko, że 
nie mogłem go odgadnąć. Powierzcho- 
wnie biorąc chodziło tylko o filantro- 
pię, a jednak... jednak nie mogłem о- 
przeć się wrażeniu, że jeszcze o coś 
więcej. Ona sama taka niby niepozor- 
na i niemłoda, miała w sobie nieuch- 
wytny czar. 

— (zekaj, moja pani, jeszcześmy 
z sobą nie skończyli — rzekłem cicho. 

KONIEC FRANKA HOLBORNA. 

Nazwę to opowiadanie historją 

mego życia. Zacznę od tego, co stało 

się niespełna rok temu, ale to nie 

robi różnicy, gdyż przeszłość się nie 

liczy. 
Nazywam się Jerzy Lawson Pe- 

ters. Rok temu byłem naczelnikiem 
więzienia we Franklinie, jednego z 

dwóch w New Jersey, gdzie jest sto- 
sowana kara Śmierci. Piastowałem 
ten urząd przez pięć lat i miałem go 
już dosyć, och, jak dosyć! 

17-go października mieliśmy stra- 
cić na krześle elektrycznem dwóch 

gangsterów. Pierwszy — wielokrotny 

mordedrca — nazywał się Porky E- 
varts. Drugi nazwiskiem Ho]born, 

wsławił się jako bandyta nowojorski. 

Tego znałem lepiej niż innych więź- 

niów, ale pomimo to wyczuwałem w 

nim coś zagadkowego. Często z nim 
rozmawiałem i stwierdziłem, że był 

dosyć wykształcony, dość dobrze wy: 

chowany, grzeczny i obdarzony zmy” 

słem humoru. Okazywał nawet, mó- 

wiąc słowami H. Walpole'a kulturai- 
ną ironję, nie zaprowioną goryczą. 
Słowem na każdym kroku wyłaził z 
niego gentelman. Pomimo to był ska- 
zany za niezwykle okrutne zabójstwo. 

Evarts miał być posadzony na 
śmiertelnem krześle o ósmej wieczo- 
rem, Holborn zaraz po nim. 

Tego dnia po południu Peisner, po 
mocnik mego sekretarza, zaczął się 
skarżyć na boleści. Od rana wyglądał 
bardzo źle. Atmosfera więzienna nie 
działa dobrze na zdrowie, a cóż do- 
piero w taki dzień. To też nic dziw- 
nego, że Peisner, który pracował u 
nas dopiero od paru miesięcy, w ciągu 
których nie było ani jednej egzekucji, 
przypłacił ten wstrząs chorobą. Pole- 

ciłem lekarzowi więziennemu, żeby 
się nim zaopiekował i pod pozorem 
podwyższonej temperatury udał, że 
stwierdził, iż była większa niż w rze- 
czywistošci (zapakował do szpitala 
więziennego w oddzielnej salce). Nie 

chciałem puszczać go do miasta, 
gdzie wynajmował kawalerski poko- 
ik i nie miał żadnej opieki. 

Na dwadzieścia minut przed ósmą 
kat stanowy zameldował mi, że przy” 
gotowania do egzekucji są skończone. 
Po jego wyjściu wszedł stróż więzien- 
ny z wiadomością, że Holborn chce 
ze mną mówić, Nie tracąc czasu uda- 
łem się na oddział skazanych na 
śmierć. 

„ Po drodze spytałem mego pomoc- 
nika, czy karetka już przyjechała, 

— Nie, panie naczelniku — od- 
parł — ale zatelefonuję po nią jesz- 
cze raz. 

(D. c.n.) 
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