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NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

Ogłoszenia są przyjmowane: 

Nastroje berlińskie. 
"Tr Berlin, w sierpniu. 

W paryskiej gazecie rosyjskiej 

„Dernieres Nouvelles* ukazała się kil 

ka dni temu następująca udana kary- 

katura: ulica w Niemczech. Za węg- 

łem — strzelanina Dwóch emigrantów 

rosyjskich szuka schronienia w bra- 

mie. Jeden z nich mówi do drugiego: 

„Czujemy się obecnie tutaj zupełnie 

tak jak u siebie w domu". 

Ciągłe serje potyczek i aktów tero 

rystycznych stworzyły istotnie, w nie 

których prowincjach niemieckich at- 

mosferę wojny domowej. Wystarczy 

wyjechać autem 150 kilometrów za 

Berlin by się znaleźć w strefie formal- 

nego teroru hitlerowskiego na wsi. 

W strefie zaś położonej najbliżej mia 

sta, wszędzie gdzie miejscowość fab- 

ryczna styka się ze wsią, przechodzi 

linja wzajemnej nienawiści. 

Inaczej przedstawia się sytuacja w 

samym Berlinie, gdzie dotychczas bo- 

jówki hitlerowskie zachowują się bar 

dziej wstrzemięźliwie niż na prowin- 

cji. Istotną rolę odgrywa przytem ta 

okoliczność, że w Berlinie hitlerowcy, 

jak wykazały ostatnie wybory, stano- 

wią mniejszość. Wówczas gdy na pro 
wincji są oni liczebnie tak samo silni, 

jak znienawidzeni przez nich „„mark- 

siści*, w Berlinie „marksišci“ są dwa- 

kroć silniejsi od nich. 

GCośkolwiek dla kabalistów: jedna 

trzecia wyborców niemieckich wypo- 

wiedziała się za hitlerowcami, jedna 

trzecia za „marksistami*; w Berlinie 

zaś: jedna trzecia — za hitlerowcami 

a 2 trzecie za „marksistami*. Wciąż 

„fatalna” cyfra — 3 (trzy)... Każdy hi 

tlerowiec wie, że, gdy spaceruje w 

mundurze po ulicach Berlina, usłyszy 

tylko powitanie: „Heil Hitler!* od je- 

dnego przechodnia z trzech przechod- 

niow, których spotka, dwaj, nato- 

miast życzą sobie w duszy: „żeby 

go...!'* Wie on dobrze, że ulica berliń- 

ska jest przeciwko niemu. To wiele 

znaczy i nawet częściowo paraliżuje 

jego indywidualną  „„przedsiebior“ 

CZOŚĆ...** 

Wszakże nawet w Berlinie ludzie 

bojaźliwi mają dość powodów do 

wszelkiego strachu. Stałe wiadomości 

o ekscesach i pogromowy ton prasy 

hitlerowskiej stworzyły szczególnie 

maprężony nastrój w kołach żydow- 

skich. Żony żydowskie niechętnie wy- 

puszczają wieczorami z domu mężów 

i synów i ustawiezńnie powtarzają w 

strachu: „Niecwychodź na miasto. Hi- 

tlerowcy cię zabiją!* Równocześnie 

narodowo usposobione matki nama- 

wiają swych mężów i synów, by nie 

nosili oznak partyjnych: „Nie noś Hac 

kenkreuza, bo komuniści cię zabiją...'* 

Słowem matki bez różnicy na narodo- 

wość i wyznanie mają swe troski. Są 

przecież poto matkami, by je mieć... 

Wiele matek niemieckich nie śpi no- 

cami w takie dni i z trwogą czeką na 

powrót męża lub syna, przyczem fan- 

tazja już zgóry nasuwa im straszliwe 

widma... 

Liczba mundurów na ulicy wzrosła 

Partja Hugenberga zaopatrzyła się we 

własną bojówkę. Członkowie jej no- 

szą koszule zielone, lecz dla odróżnie- 

nia siebie od zwolenników Reichsba- 

nner'u, mają na rękawie oznakę w ko 

lorach sztandaru monarchji niemiec- 

kiej. Na samych tylko koszulach pole 

gać nie można. Tak np. widziałem w 

tych dniach komunistę w bronzowej 

koszuli (sie), lecz z opaską „Antifa* 

na rękawie. Wobec tego że, .„zwią- 

zek czerwonych frontowcow“ jest za- 

kazany, bojówka komunistyczna nie 

posiada własnego uniformu i każdy 

jej członek sam kombinuje sobie 

„mundur... 

Jako curiosum zaznaczę, że o stwo 

rzeniu własnej bojówki myśleli swego 

czasu nawet mieszkający w Berlinie... 

Żydzi wschodni! Byłem.przypadkowo 

"na pewnym wiecu, gdzie b. poważny 

i znany polsko-żydowski działacz spo 

łeczny o kierunku radykalnym zakoń 

czył słowami: „Coprawda jako garst- 

ka ludzi wśród wrogiego nam oceanu, 

nie będziemy mogli pokonać wroga, 

lecz będziemy mogli zginąć z hono- 

rem!“ Sam on zresztą wolał to ostat- 

nie pozostawić innym i jak mi 

wiadomo zawczasu wyjechał z Berli- 

na. Jak widać, z całej tej myśli i pla- 

nu nic nie wyszło. 

Trwoga ludności żydowskiej jest 

zresztą zróżumiałą, bowiem prasa hi- 

tlerówska prowadzi jawnie systema- 

tyczną kampanję o charakterze pogro 

mowym, która już doprowadziła do 

antyżydowskich ekscesów. W: szcze- 

gólny sposób prowadzi się tę kampa- 

nję przeciwko zamieszkującym w 

Niemczech Żydom połskim. W pew- 

nych kołach mieszczaństwa niemiec- 

kiego powstało pod wpływem takiej 

agitacji wrażenie, że Żydzi polscy to 

— jakby jacyś szatani. Nie zważając 

na tę agitację, można spotkać w ko- 

łach Żydów polskich niezłomną pew- 

ność siebie: „To tylko ze swymi Ży- 

dami mogą tak postępować, jak im się 

podoba, w naszej obronie stanie, w 

razie czego, rząd polski“. Zresztą agi- 

tacja przeciwko Żydom polskim w 

Berlinie narazie szczególnem powo- 

dzeniem się nie cieszy. 

Zabawne zajście z hitlerowcami 

miał pewien student — Żyd z Wilna, 
który studjuje na uniwersytecie ber- 

lińskim. Ma wyraźnie wschodni wy- 

gląd i zwrócił na siebie uwagę. Zbli- 

żyło się do niego kilku hitlerowców, 

lecz nie mając pewności, czy to Żyd, 

zagadnęło go: „Pan z Idyj, czy też z 

Egiptu?* Nasz rodak skapował o co 

chodzi i bez namysłu odpowiedział: 

„Jestem z Egiptu..', co w pewnym 

aczkolwiek dalekim stopniu odpowia- 

dało rzeczywistości... Dali mu spokój. 

Ten młody jegomość zgłosił się nawet 

na demonstrację hitlerowską tak dla 

ciekawości, lecz spotkano go z okrzy- 

kami: „„Precz stąd, do domu i szykuj 

tam Szabas!“ Po tem wszystkiem stu- 

dent wolał ulotnić się. 

Właścicielka zakładu w którym 

sprzedaje lody, polska Żydówka, opo 

wiedziała mi, że w tych dniach wszedł 

do jej zakładu jakiś poważny jego- 

mość, zamówił porcję lodów, rzucił 

naczynie na ziemię i rozpoczął agita- 

cyjną mowę: „Niemcy, kupujcie lody 

tylko w zakładach niemieckich! Cóż 

to dajecie zarabiać Żydom w dodatku 

jeszcze polskim Żydom!* Gospodyni, 

kobieta energiczna, wyprosiła go z ło 

kalu, lecz.w dalszym ciągu nie przesta 

wał mówić. Wówczas kilku gości wy- 

rzuciło go na ulicę... „Tu nie jest wiec, 

tu tylko lody sprzedają!“ powiedzieli. 

Zresztą nie wszyscy są tak odwažni 

gdy chodzi o poskromienie hitlerow- 

ca. 

Właściciel pewnego domu — Żyd 

niemiecki — uskarżał się przedemną: 

w domu jego mieszkał hitlerowiec. 

Wywiesił chorągiew hiilerówską ta- 

kiej długości, że okno mieszkającej 

pod nim damy jest zupełnie zasłonięte 

Dama ta, zwolenniczka socjal demo- 

kracji, domagała się od gospodarza 

domu, by zmusił hitlerowca „skró- 

cić* swą chorągiew. „„Ależ, jak ja to 

mogę uczynić* uskarżał się przede- 

mną gospodarz: „przecież zabije mnie, 

przecież koledzy jego rzucą mi bom- 

bę do mieszkania'... Nie można twier 

dzić, by obawy owe gogospodarza by- 

ły zupełnie pozbawione wszelkich pod 

staw. 

Wiele hałasu narobiła sprawa ja- 

kiejś pani von Ippe, mienie której 

sprzedawano z licytacji. Ta przedsię- 

biorcza dama żyła na szeroką skalę, 

narobiła dużo długów, dla których po 

krycia była wyznaczona licytacja jej 

rzeczy. Na licytację zgłosił się jej syn, 

który sprowadził ze sobą 25 kolegów 

— z bojówki hitlerowskiej. Pobili oni 

sekwestratora i kupujących i wyrzu- 

cili ich z mieszkania, Wypadek ten 

świadczyć może do czego są zdolni 

zwolennicy Hitlera. To też większość 

stara się unikać zetknięcia z nimi. W 

okresie agitacyjnym wszysćy chętnie 
brali ich ulotki, gdyż w przeciwnym 

razie, narażali się na różne nieprzyje 

mności, takie jak dżgnięcie nożem w 

bok lub też oberwanie pałką po gło- 

wie. Zresztą bywają na świecie i wyż 

si ludzie. 

Pewien znany filozof, mój przyja- 

ciel, któremu hitlerowiec wręczył u- 

lotkę, rozerwał ją na kawałki w o- 

czach kolportera. Jegomość ten, na- 

miętny zawadjaka z natury, pewnego 

razu ledwie że nie dał powodu do po- 

ważnego zajścia. 

Spacerował kiedyś w towarzystwie 

kilku filozofów za miastem. Przypad- 

kowo rozmowa zeszła na tory so- 

cjal demokracji. W tym czasie prze- 

jażdżało auto ciężarowe, w którem 

siedziało 40 hitlerowców. Gdy usły- 

szeli słowo „socjal demokracja" za- 

częli wymyślać na socjal demokratów 

od ostatnich słów. Nasz filozof odwró 

cił się i chciał już rozpocząć z*nimi 

dyskusję, która mogła się dlań skoń- 

czyć tragicznie, przestraszeni jednak 

koledzy jego siłą zabrali go. 

Tymczasem mimo namiętności po 

litycznych, pierwszeństwo 

społecznego od obecnej chwili, należy 

do... wyprzedaży sklepów uniwersal- 

nych. Na słupach reklamowych pla- 

katy politycznych partyj ustąpiły miej 

sca plakatom domów handlowych, in 

formujących o „zupełnie sensacyjnych 

cenach: kostjum kąpielowy — 25 fe- 

nigów, pończochy damskie ze sztucz- 

nego jedwabiu — 68 fenigów, koszulki 

dla dam z egipskiego mako — 78 fe- 

nigów, damskie rękawiczki — 65 f., 

buciki lakierowane damskie — 3 m. 

65 f., fartuchy gumowe — 35 f. Tak 

wabią sklepy uniwersalne kupują- 

cych swemi cenami, I — mimo namię 

tnej walki hitlerowców ze sklepami 

uniwersalnemi, są one stale przepeł- 

nione kupującymi. Dr. G. W. 
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Niemcy w płomieniach wojny domowej. 
Koncentracja hitlerowskich oddziałów szturmówych w Prusach. 

wschodnich, Brandenburgji i na Pomorzu. 

Teror i zamachy bombowe wzmagają się. — Mordy polityczne i partyjne wyroki śmierci | 
na porządku dziennym. — Policja wykrywa całe składy broni. — Napady na skiepy | 

żydowskie. — 

BERLIN, 9. VIII. (Pat). Na Śląsku 
niemieckim popełniono ubiegłej nocy 
szereg nowych aktów terorystycznych 
W. Wałbrzychu ostrzelano z przejż- 
dżającego samochodu biuro partji na- 
rodowo socjalistycznej, zaś w miejsco 
wości Ditmersbach w powiecie wał- 
hrzyskim ostrzelane dom, zamieszka- 
ły przez jednego z przywódców naro- 
wych socjalistów. 

BERLIN, 9. VIII. (Pat). W Reichen 
kach szturmowiec hitlerowski został 
rozerwany przez granat w chwili, gdy 
usiłował dokonać zamachu na redak 
cję pisma socjalno demokratycznego. 

W Zambrzu rzueono granat do za- 
kładu ważyw, którego właścicielem 
jest Żyd, Wkrótce potem wybuchła 
petarda w biurze komunistycznej mię 
dzynarodowej pomocy rohotniczej. 

W Jeleniej Górze rzucono homhbę 
na lokal narodowo socjalistyczny. 

W związku z tymi i innymi zama- 
chami organizacje robotnicze na Ślą- 
sku, a mianowicie socjalni demokraci, 
związki zawodowe robotnicze i Reichs 
banner wystosowały do prezydenta 
Rzeszy Hindenburga i ministra Gayla 
równobrzmiące telegramy, w których 
domagają się ochrony przed zama- 
chami. 

W Hamburga polieja przeprowa- 
dziła dzisiaj wielką obławę na spraw 
ców ostatnich aktów terorystycznych. 
15060 policjantów obstawilo różne 
dzielnice miasta, przeszukując szcze- 
gółowo mieszkania, przyczem w niek 
tórych zrywano nawet podłogi. Znałe 
ziono wielką ilość hroni. Do 9 rane 
aresztowano i przekazane władzom 
sądowym 60 osób. 

Również w Prusach Wschodnich 
nie ustają akty teroru., W Szczytnie o- 
strzeliwano mieszkanie jednego z ra- 
dnych miejskich, który przeszedł 
przed kilku dniami z partji komuni 
stycznej do socjalno demokratycznej. 
Otrzymał on list z wyrokiem śmierci. 

W Ełku na zarządzenie burmistrza 
utworzone milicję obywatelską dla 
wspomagania akcji organów policyj- 
nych. 

W Szczecinie rzucono z samocho- 
du bombę na biure socjał demokraty- 
cznego organu Volksbote, wybuchem 
zniszczone urządzenie wewnętrzne, 0- 

Odsłonięcie pomnika Marszałka Pilsudskiego 
w Ostrowi Mazowieckiej. 

  

  Fotografja nasza prze dstawia moment odsłonię. 
Piłsudskiego. Pomnik ten wzniesiony na dziedzińcu S 

А ma 
o pomnika Marszałka 
sorążych Piechoty jest    

2 imponuj 
koły P      

dziełem art. rzeźb. Antoniego Miszewskiego, legjonisty. 

  

Wisła wylała. 
15 kim poi wodą. 109000 zł. strat. Ofiary w ludziach. 

BIELSK, 9. VIII. (Pat). W okoli- 
each powiatu bielskiego, mawiedze- 

nych powodzią, wcza na Wiśle w dal- 

szym ciągu przybiera, zalewając dal- 

sze obszary. Obecnie już 49 zabudo- 

wań stoi pod wodą. Pola i łąki powia 

tu na przesirzeni około 15 km są zala 

ne. Na zarządzenie starostwa ludności 

odeieieį przez powódź, doweżena jest 

żywność łodziami, 

Straty skutkiem powodzi wynoszą 

dotyehezas okało 106.600 zł. Wskutek 

nieostrożności utenęła 2 chłopców. 

W estatniej chwili donoszą, że we 

da zaczyna poweli opadać. 
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W Ełku utworzono milicję obywatelską do obrony przed napsdemi. 

kna wystawowe i portal. Ucierpiały 
również sąsiednie domy. 

KROLEWIEC, 9. VIII. (Pat). Li- 
ezne napady hitlerowców na sklepy 
kupeów żydowskich w Prusach wscho 
dnich wywołały wielkie zanipokojenie 
w tutejszem społeczeństwie żydow- 
skiem. Odbija się to ujemnie na han- 
dłu królewieckim, ponieważ kupieet- 
wo wykazuje obecnie wielką rezerwę 
w zaciąganiu nowych zobowiązań. 

BERLIN, 9, VIII. (Pat). W dałszym 
eiągu napływają wiadomości o aktach 
teroru. 

W Zgorzelicach na Śląsku opołs- 
kim zastrzelono Reichsbannerowca 
Hoffmana w chwili, gdy wychodził z 
domu. Osierocił on czworo dzieci. 

Tej samej nocy dokonano zama- 
chów bomhowych w Muensterburgu i 
w Haldersioriie. 

W Strehlen członkowie Reichsba- 
nneru oraz miejscowi kupcy żydowscy 
byli ostrzeliwani z zasadzki. 

W Malborgu rzucono bombę do 
mieszkania pewnego piekarza przy- 
czem odłamkami został poraniony je- 
go 6 letni synek. 

Policja w Prusach wschodnich, 
Brandemburgji i na Pomorzu otrzyma 

Nadzwyczajne zarządzenie przeciwko 
terorowi politycznemu. 

Trzy uchwały gabinstu Rzeszy. 

BERLIN, 9. VIII. (Pat). Gabinet 
Rzeszy na odbytej dzisiaj dwugodzin- 
nej konferencji powziął trzy uchwały: 
1) przedłużenie rozejmu politycznego 
do końca b. m., przyczem rozejm nie 
będzie obowiązywał w dniu 11 b. m. 
jako w rocznicę uchwalenia konstytu 
cji wejmarskiej, 2) dekret o zaosarze- 
niu kar za przestępstwa terorystyczne 
3) rozporządzenie wykonawcze do de 
kretu prezydenta Rzeszy z 6: X. 1931 

Możliwość aałteszenia 
BERLIN, 9. VIII. (Pat). Według 

deniesień prasy, zarządzenia nadzwy 
czajne przeciwko terorowi polityczne 
mu ogłoszone zostaną jeszcze w ciągu 
dnia dzisiejszego. Jednocześnie z roz 
porządzeniem, ustanawiającem sądy 
specjalne, ogłoszony będzie dekret pre 
zydenta Rzeszy, ustalający niezwykle 

Ferment w obozie Hitiera. 
Szturmowcy niezadowoleni z ugodowej polityki 

„Brunatnego Domu". 
BERLIN, 9. VHII. (Pat), Nieofiejal 

nym rokowaniom czynników rządow. 
z Hitlerem towarzyszy coraz większy 
ferment w obozie narodowo socjalis- 
tycznym. Mówi się o wielkiem nieza- 
dowoleniu oddziałów szturmowych 
z ugodowej polityki Brunatnego Do- 
mu. Na ezele malkontentów mają stać 
Strasser i Goebbels. Domagają się oni 
ujęcia przez narodowych socjalistów 
całkowitej władzy w Rzeszy. Oni to. 
głównie wysuwają kandydaturę Hit-. 
lera na stanowisko kanclerza Rzeszy. 

O zasięgu wpływów grpy radykal- 

Tajemnicze konferencje gen. Schleichera 
z Hitlerem. 

BERLIN, 9. VIH. (Pat). Otoczona 
tajemnicą konferencja między gene-' 
rałem Schleicherem a Hitlerem odby- 
ła się na zamku rycerskim w dob- 
rach hr. Wedela. Generałowi Schlei- 
cherowi towarzyszyli minister Gayl i 
РР 

KROLEWIEC. 9. 8. (Pat). W miej 
scowości Eyalau nad granicą polsko- 
aan: ER się zjazd Stahlhel- 

Flaga hitierowska 
BERLIN. 9. 8. (Pat). Donoszą z 

Schwerinu, że na gmachu miejscowe- 
go sejmu krajowego na polecenie prze 

Zamach bombowy na 
RACIBORZ, 9. VIII. (Pat). Na Šią- 

sku opolskim ubiegłej nocy rzucono 
kombę na dom znanego działacza pol 
skiego w Markowicach pod Racibo- 

Administracja czynna od godz. 

Telefon 3-40. 

Zjazd Stahihelmowców z udziałem Mackensena 
nad granicą polską. 

na gmachu sejmu. 
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ła informacje o koneentracji hitlerow | 
skich oddziałów szturmowych. 2 

Do Gliwic wyjechal delegat rządu | 
pruskiego celem przeprowadzenia na | 
miejscu śledztwa w sprawie akcji te- 
rorystycznej. 

BERLIN, 9. VIII. (Pat). „Germa- 
nja“ donosi, że w okolicy gmachów 
rządowych w Berlinie od wczoraj wie 
czorem znajduje się policja w poge- | 
towiu alarmowem. Posterunki policyj 
ne uzbrajane są na noe w karabinki | 
i utrzymują specjalne instrukcje. 

Broń z Belgji. 
BERLIN, 9. VIII. (Pat). W ciągu 

dnia wczorajszego policja polityczna | 
przeprowadziła w Berdisch Gladbach 
rewizję u handlarzy bronią, konfisku | 
jąe tysiąc sztuk rewołwerów najnew- | 
szego typu. Handlarze ci pozostawali 
w ścisłych stosunkach z organzacjami | 
narodowo socjalistycznemi. Również | 
w Waan pod Kolonją dokonano rewi- 
zji w magazynach broni, konfiskująe | 
kilkaset rewolwerów oraz wielką ilość | 
amunicji i granatów ręcznych. Jak się 
okazało, broń i amunicja przemycana 
była przez handlarzy z Belgji na za- | 
mówienie szturmówek hitlerowskich. 

  
r. ustanawiającego specjalne sądy dia | 
zwałezania aktów teroru. 

Specjalne sądy zaprowadzone zas | 
tały w Berlinie, w Prusach Wschod- | 
nich, w Brandenburyji, na Śląsku о- | 
polskim i w Szłezwiku-Holsztynie. Są | 
dy te działać będą w trybie doraźnym | 
z pominięciem przepisów o śledztwie | 
pierwiastkowem. Od wyroków NIE | 
BĘDZIE ODWOŁANIA. 

stanu wyjątkewego. | 
ostre represje aż do kary Śmierci włą- 
cznie przeciwko spraweom aktów te-_ 
rorystycznych na tle politycznem. Jak ' 
donosi „Deutsche Ztg.“, kola polity- 
czne liczą się również z ogłoszeniem 
stanu wyjątkowego w poszczegó! S= 
nych obszarach Rzeszy. x 

  
nej Świadezy fakt, że w końcu ubieg- | 
łego tygodnia kierownictwo partji | 
zmuszone było wydać do komendan- | 
tów szturmowców tajny rozkaz, w. 
którym zaprzecza informacji 0 roka- | 
waniach koalicyjnych z centrum i z 
rządem Papena. Rozkaz wzywa sztur_ 
moweów do bezwzględnej subordyna- 
eji i powstrzymania się od aktów, mt 
gących utrudnić politykę Hitlera. We- | 
zwanie to nie odniosło pożądanego | 1 
skutku. Są oznaki, świadczące 0 wy- | 
mykaniu się z rąk przywódców partji 
władzy nad bojówkami szturmowców 

  

komisarz rządowy Prus wschodnieh | 
dr. Bracht. Partję narodowo socjalis- 
tyczną reprezentowali Hitler, kapitan | 
Goehring i Roehm. Specjalne oddziały 
szturmoweów pełniły straż przed zam 
kiem. 

mowców, w którym wziął udział mar. 
szałek Mackensen. 

wodniczącego  hitlerowca* Kruegera 
wywieszono flagę hitlerowską, która | 
powiewa obok flagi mekłemburskiej. 

działacza polskiece. 
rzem, kandydata na posła Arkadjusza | 
Bożka. Dom został zdemolowany, spra | 
wcy zamachu zhiegli,
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Życie Polaków na Dalekim Wschodzie. A 18.ej rocznicy wymarszu Kadrówki w e 
Ile razy zdarza mi się brać do ręki 

numer „Listów  Harbinskich“, pi- 
sma polskiego, wychodzącego o setki 
tysięcy mil od kraju rodzinnego tych, 
co je wydają, tyle razy czuję wielki 
szacunek dla tych dzielnych ludzi, 
którzy tam od łat tylu trwają i chro- 
niąc młode pokolenie od wynarodo- 
wienia pracują intensywnie oświato- 
wo. 

Od tych pierwszych pionierów pol 
skości inż. Wińczy, p-twa Romanów, 
ks. Szpigalewicza, inž. Grochowskie- 
go. ba, nawet Szlomy Skidelskiego z 
grodzieńszczyzny, który dawał na pol 
skie cele i budynki, od tych lat 1901— 
1902, kiedy bal polski, założenie ka- 
mienia węgielnego pod Gospodę i Ko- 
ściół były skonsolidowaniem grupy 
wychodźców, upłynęło lat 30. Kołonja 
wzrosła liczebnie i zespoliła się w ma 
łe, zwarte społeczeństwo, z Ojczyzną, 
której młodzież nie zna nawet, ina- 
czej jak z podręczników, że gdy się 
czyta wiadomości z tego miasta Har- 
bina, ma się wrażenie, że to gdzieś w 

Polsce te wieczorki sienkiewiczow- 
skie, te matury z zabawą taneczną i 
deklamacjami, te wystawy Liceum 
Urszulanek itp. 

„Listy Harbińskie* to jedyny dzien. 
nik w polskim języku na Dalekim 
Wschodzie, mający często artykuły 
pisane po angielsku, dla łatwiejszej in 
formacji ludzi obcych. Daje on obraz 
życia naszych rodaków w tem mieście 
ich organizacyj, które są dość liczne. 
Ostatnio polityczne sfery Mandżu-Go 
(Mandżurji), zapowiadają udział wszy 
stkich narodowości zamieszkujących 
Harbin, w samorządzie lokalnym. Na 
rodowości tych jest tu reprezentowa- 
nych 32, najwięcej oczywiście Chiń- 
czyków, potem idą Rosjanie, Ukraiń- 
cy, Japończycy, potem Polacy i in. 
Ważne więc jest, by przedstawiciel- 
stwo polskie było jak najliczniejsze. 
W numerze 13 „Listów Harbińskich* 
Hussein-Abdiusz pisze o literaturze ta 
tarskiej, a w szczególności o Szycha- 
betunim Marżanim (z połowy XIX w.) 
który stał się odrodzicielem twórczoś- 
ci literackiej Tatarów, pisząc dzieła o 
kierunku religijno-historycznym. 

Pierwsza gazeta tatarska wyszła w 
1883 r. pod red. Izmaiła bej Gasprin- 
skiego, a już w 1918 wydawnietwa ta 
tarskie sięgają liczby 280 pozycyj, 
575 w 1826 r. reprezentujących wszel 
kie rodzaju utworów, do powieści i 
dramatu włącznie. Ostatniemi czasy 
istnieją dwa prądy: „tiurkizm*, dążą 
cy do unifikacji języka, i tatarizm, 
kultywujący odrębność tatarskiego od 
łamu. 

Obecny obraz życia harbińskiego 
po walkach i panice, to oczekiwanie. 
Jest spokój i pragnienie odbudowy 
rolnictwa, Mieszkańcy, nawet Chiń- 
czycy, tylko tego pragną. Rząd Mand- 
żu-Go przychodzi z pomocą poszkodo 

Qdsłonięcie pomnika 
Biskupa Bandurskiego 

w, Ostrowi Mazowieckiej. 

  

    

  

Na fotografji widzimy, ufundowany przez 
Podchorążych vw Ostrowi Mazowieckiej 
posąg natchnionego kapelana Legjonów ś. p. 
biskupa Bandurskiego. Posąg ten jest dzie- 

łem art. rzeźb. Durka. 

KRYZYS. 
Obrazek aktuą!ny. 

Stacja Baranowicze. Do pociągu, 
odchodzącego w stronę Brześcia, wcho 
dzi ospałym, leniwym krokiem, trzy- 
mając niewielką, dobrze zasłużoną, 
walizkę, o zewnętrznych cechach „lep 
szych czasów* — popularny tutejszy 
kupiec leśny — Mojżesz Liberman. 

W przedziale trzeciej klasy, z któ- 
rą dopiero od roku zawarł ściślejsze 
stosunki, zdradziwszy nadobniejszą 
siostrzycę obecnej przyjaciółki — klar 
sę drugą, przedtem ubóstwianą, za- 
staje swego przyjaciela, kupca branży 
bardziej sezonowej, — Efraima Mow- 
szowicza. 

Apatyczne, krótkie przywitanie w 
czasie lokowania walizki na siatce. 

Siedzą, vis-a-vis, wpatrzeni w sie- 
bie melancholijnie, łzawo... niczem 
rozkochana w sobie para ludzkich tur- 
kawek. 

Milezenie. Po chwili Liberman rzu 
ca przyjacielowi i współtowarzyszowi 
podróży pytanie: „Dokąd? 

„Ja? może do Brześcia, a może 
i do Warszawy, sam jeszcze dobrze 

   

  

wanym przez wojnę: zmniejsza podat 
ki, a że okolice są wyczyszczone z 
Chunchuzów, więc zagospodarowanie 
idzie szybkim krokiem. Jedynie na 
wschodnio-chińskim odcinku kolei 
jest jeszcze niespokojnie; ale inne dro 
gi są wolne, do portów Sejsinu w Ko- 
rei i Dajreńskiego. Wiadomości sze- 
rzone przez niektóre gazety w Polsce 
v groźnej sytuacji w Harbinie są bar- 
dzo przesadzone, życie wróciło tu do 
normalnego biegu. Władze japońskie 
wysyłają do nowej posiadłości tysiące 
emigrantów na osiedlenie i zagospoda 
rowanie. Polskie społeczeństwo żegna 
ło swego wice-konsula S. Balińskiego 
bankietem, a maturzystów w liczbie 
18, bałem w Gospodzie Polskiej. 

+. Ta Gospoda, powstała na początku 
tego wieku, to, obok kościoła, istna 
matka wszystkich poczynań kultural 
nych Harbińskiej Polonji. I właśnie 
25 lecie swego istnienia obchodzi w 
tym roku, mając za sobą bogaty plon 
zgromadzeń dla oświaty czy zabawy, 
całego społeczeństwa miejscowych Po 
laków. Jeden z najbardziej znanych 
i zasłużonych, inż. Grochowski, które 
go studja archeologiczne cenione są w 
Tow. Wschodoznawczem, wyrusza w 
łączności z niemiecką ekspedycją na- 
ukową w nieznane jeszcze okolice 
Mongolji; towarzyszy mu w charakte 
rze asystenta, prezes polskiego koła 
studentów  Harbińskich, p. Gwidon 
Sadkowski. Harbin jest punktem 
wskazanym do skoncentrowania w 
nim nauk o Dalekim Wschodzie, to 
też japoński rząd ma zamiar utwo- 
rzyć państwowy uniwersytet, z dzia- 
łami: japońskim, chińskim, rosyj- 
skim, mandżurskim. Będzie to i dła 
naszej młodzieży z niemałym pożyt- 
kiem, bo pozwoli mniej zamożnym po 
zostać na miejscu, zamiast szukać wyż 
szego wykształcenia w dalekiej Pol- 
sce. Z czasem może się tam i jaka pol 
ska katedra da utworzyć, byłby to dla 
nas atut nielada. 

H. R. 
SIDA LTA SONESTA 

Deficytowy miesiąc. 
WARSZAWA, 9. VIII. (Pat). Do- 

chody budżetowe w lipcu wynosiły 
171,9 miljonów zł., wydatki 188,8 mi- 
ljonów zł., deficyt budżetowy za lipiec 
wynosi 16,9 miljonów zł. 

Bilans handlu zagranicznego. 
WARSZAWA, 9. VIII. (Pat). Bi- 

lans handlu zagranicznego Rzeczypos 
politej Polskiej i w. m. Gdańska w lip 
cu r. b. według tymczasowych obli- 
czeń Głównego Urzędu Statystyczne- 
go wykazuje wywóz 1.094.455 ton, 
wartości 81.120.000 zł. — przywóz 
140.634 tonny, wartości 68.905 zł, za- 

tem saldo dodatnie za lipiec wynosi 
12.215.000 zł. 

interwencja komisarza 
Rzplitej. 

GDAŃSK, 9. VIII. (Pat). W związ- 
ku zineyndentem, wywołanym przed 
paru dniami przez członka delegacji 
Rady portu Greisera, który w rozmo- 
wie z połskim urzędnikiem Rady por- 
tu zagroził mu rewolwerem, komi- 
sarz Rzeczypospolitej w Gdańsku min. 
Pappee zareagował wobec senatu 
gdańskiego. 

Keniec stralku. 
SOSNOWIEC. 9. 8. (Pat). Z Zawiercia do- 

ncszą: Trwający od kilkunastu dni włoski 
strejk w fabryce włókienniczej Berdbte za- 
keńczył się. Załoga otrzymawszy dzięki in- 
terweneji inspektora pracy zaległe zarobki, 
cpuściła lokal fabryczny. 

Strajk w hotalu. 
ŁÓDŹ. 9. 8. (Pat). Dzisiaj wybuchł w 

największym hotelu łódzkim Grand Hotel 
strajk całego personelu hotelowego, poczyna- 
jąc od portjerów, kończąc na robotnikach 
kotłowni. 

Strajk ma podłoże ekonomiczne. 

wymiana dokumentów 
ratyfikacyjnych. 

MOSKWA, 9. VIII. (Pat). Zastępca 
komisarza ludowego spraw zagranicz 
nych Krestinski i charge d'affaires 
Finlandji Hakarainen wymienili do- 
kumenty ratyfikacyjne paktu o niea 
gresji i konwencji pojednawczej so- 
wiecko finladzkiej. Obie konwencje 
wchodzą w życie z dniem dzisiejszym 

  

nie wiem... to będzie zależne* — od- 
powiada Mowszowicz. 

„Dd czego zależne?*—zapytuje L. 
„Jakto od czego, przecież to zu- 

pełnie zrozumiałe?  Przedewszyst- 
kiem... od pieniędzy na dalszą po- 

dróż! 
i „Ach... tak... to rozumiem.“ 

„Jakbyś wcale nie zrozumiał — to 
też nie miałbym z tego powodu zmart 
wienia“—odpowiada sarkastycznie M. 

Dłuższa pauza. „Jakże interesy 
twoje?* zapytuje L. uśmiechając się 
dobrodusznie, co znowu Mowszowi- 
cza poczyna, zupełnie wyraźnie wy- 
prowadzać z równowagi. 

„Trzeba być: idealistą, socjalistą, 
pacyfistą, spirytystą, publicystą, mor- 
finistą i niewiem już kim, a mieć wo- 
góle głowę... mglistą, by nie zrozu- 

  

mieć wyrazu: kryzys! — wybucha 
zaperzony Mowszowicz. 

„Widzę, że z tobą — nie można 
spokojnie rozmawiać. Nie umiesz pa* 
nowač nad sobą!“ 

„Pa...no...wač... panowač!!“ wrze- 
szczy Mowsżowicz. „Ładne rzeczy.. 

panować bez pieniędzy! Gdzie — ja 
się pytam? Może w Afryce, u tych 

KU RJ E R 

sd 

  

МОВ ЕМ     
W dniu 7-ym b. m. obchodził Związek Strzelecki pow. warszawskiego swoje święto 
połączone z uroczystością poświęcenia chorągwi i złożeniem przyrzeczenia przez oddziały 
powiatu. Po polowej Mszy Św., poświęceniu sztandaru i złożeniu przyrzeczenia oraz po 
wysłuchaniu okolicznościowych przemówień oddziały Związku Strzeleckiego pow. war- 
szawskiego przedefiłowały przed przedstawiciełami władz wojskowych i starszyzną 

strzelecką. 
Na ilustracji naszej widzimy chwilę defilady na placu Józefa Piłsudskiego. 

Ottawa. 
Odwołanie delegatów Irlandii. 

OTTAWA. 9. 8. (Pat). Dwaj dele- 
gaci Irlandji na konferencję w Ottawie 
minister rolnictwa Ryan i podsekre- 
tarz stanu w ministerstwie rolnictwa 
Meyrick zostali pośpiesznie odwołani 
przez de Valerę i dzisiaj odjeżdżają do 
Dublina. Koła kompetentne przypusz- 
czają, że wyjazd ten stoi w związku z 

sytuacją, w jakiej znalazło się rolni- 
ctwo irlandzkie na skutek wojny cel 
nej z Anglją. 

OTTAWA. 9. 8. (Pat). Reuter do- 
wiaduje się z miarodajnego źródła, iż 
niema mowy o podjęciu w Ottawie ro 
kowań z Irlandją. 

Kwestja mąki. 
OTTAWA. 9. 8. (Pat). Obawa 

przed dumpingiem mogłaby skłonić 
delegatów brytyjskich na konferencji 
ottawskiej do nalegania na wprowa- 
dzenie ceł od mąki. Możliwe jest rów- 
nież, iż delegacja angielska wystąpi z 
szeregiem innych propozycyj, mają- 
cych na celu zmniejszenie in:gortu 
mąki pochodzenia zarówno dominjal- 
nego, jak i zagranicznego. Prawdopo- 

Na drodze ku 
LONDYN, 9. VIII. (Pat). Donoszą 

z Lapaz, że rząd boliwijski podporząd 
kował się rządowi paragwajskiemu i 
przyjął propozycję państw central- 

dobnem jest jednak, iż cło od mąki 
importowanej z krajów nie wchodzą- 
cych w skład Imperjum Brytyjskiego, 
byłoby znacznie wyższe. Rozpatrywa- 
ny jest również zupełny zakaz importu 
zboża rosyjskiego do Wielkiej Brytanji 
Wyniki konferencji prawdopodobnie 
zostaną podane do publicznej wiado- 
mości, jeszcze zanim delegacje, biorą- 
ce w niej udział, opuszczą Ottawę. 

porozumieniu. 
nych w sprawie zaprzestania kroków 

nieprzy jacielskich między Boliwją a 
Paragwajem. 

NA DALEKIM WSCHODZIE. 
fiasowa 

PARYŻ, 9. VIII. (Pat). Japońska 
główna kwatera komunikuje, że zna- 

" ezna liczba, około 14.000 partyzan- 

dezercja. 
Masowa dezercja wywołana jest pogło 
skami o śmierci generała Maa, bra- 
kiem żywności oraz rozpaczliwem po- 

tów chińskich poddało się wczoraj w łożeniem ludności spowodowanem 
północnej Mandżucji armji japońskiej powodzią. 

LL НЕЧЕр 

Cvklon nad środkową Finłandją. 
HELSINGFORS. 9. 8. (Pat). Nad środkową 

Finlandją przeszedł cyklon, który zniszezył 
znaczne przestrzenie leśne, przewrócił wiele 
domów, pozrywał dachy, wyrządzając znacz 

ne spustoszenia w sieci telefonicznej i tele_ 
graficznej oraz  kelejowej, wyrzucając z 
Szyn wagony, parowozy i t @ 

Uparta łotniczka. 
LONDYVN, 9. VIII. (Pat). Pani Bru- 

ce w towarzystwie dwu pilotów rozpo 
częła dzisiaj po raz trzeci próby pobi- 

cia na hydropłanie rekordu wytrzyma 
łości lotu bez lądowania. 

Olb zymi pożar 'asów na Peloponszie. 
ATENY. 9. 8. (Pat). Od dwu dni szerzy 

się na Pełopenezie ołbrzymi pożar lasów, 
zagrażający trzem okolicznym miasteczkom. 

ATI SPE SPSS DISTRI 

JUTRO 
CIĄGNIENIE 
4-ej KLASY 

25-ej LOTERJI PAŃSTWOWEJ. 
14 losu sa PA Se : 

ВЕННИНИЕ да помоаБучсу 40 1, 
POLSKA LOTERJA PANSTWOWA 

daje największe szanse wygranial 
— Połowa losów wygrywał — 

NAJSZCZĘŚLIWSZA KOLEKTURA 

„LICH TLOS" 
MICKIEWICZA 10 

   

   

    

     

     

    

      
gołych. dzikusów, co sami siebie z 
wielką radością i przyjemnością, uro- 
czyście, pożerają, bez musztardy, bo 
chyba nie w Europie i nie w Barano- 
wiczach? Nie my... a on... on ten prze- 
klęty kryzys nad nami panuje! Ty... 
to... rozumiesz Liberman! Sapiąc i pie 
niąc się wyrzuciwszy jednym tchem z 
siebie, niczem kłęby dymu z parowo- 
zu, powyższą tyradę zamilkł i niemal 
w głaz się obrócił zacny reprezentant 
handlu konfekcyjnego z Baranowicz, 
znużony paroksyzmem oburzenia. 

Obecni przy tej przyjacielskiej poga- 
wędce mogliby odnieść wrażenie, że 
ci, dwaj, towarzysze podróży, już ni- 
gdy, a conajmniej nie prędko prze- 
mówią do siebie. Jednak oczekiwania 
zawiodły, bo nie upłynęło i dziesięciu 
minut, gdy Liberman z całym spoko- 
jem, cedząc wyraz po wyrazie, począł 
niby sam do siebie mówić: 

„Kryzys! Cóż to—kryzys? Daj Ba- 
że aby prędzej szczezł i nie powracał, 
ale przecie nie jest to pierwszy... Czy 
wówczas, gdy Mojżesz prowadził na- 
ród Izraela po pustyni — nie było 
kryzysu dla tych przymusowych tury- 
stów? Na i eóż? Kto był słabszy, ten 
prędzej się zmęczył... zasnął mocno 

Pożar posuwa się pasem, szerokim na 3 km. 
na linji kołejowej z Patras do Koryntu. 

UK i ik Aj 

„Biblioteka Nowašai“ 
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. 

Czynna od godz. |!-ej do 18-e 

Warunki przystępne, 

ili JA НЕНЕ 

Popierajeie Przamys! Krajowy 
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i więcej się nie obudził. Silniejszy... 
przetrwał!... Naród wszak nie zginął. . 
przeciwnie... wzmógł się, spotężniał... 
zdobył nowe siły do dalszej walki ży” 
ciowej! » 

„Kryzys — to radykalna i nieza- 
wodna kuracja odtluszczająca w kra- 
ju i w domu, i to zupelnie zadarmo; 
kryzys — to zabezpieczenie od wielu 
chorób, a w pierwszym rzędzie, od: 
kataru żołądka, cukrówki, podagry, 
i w. in. 

„Kryzys — powszechna nauka i 
praktyka — jak żyć i cenić to, czego 

teraz mamy mało, albo wcale nie po” 
siadamy. < 

Kryzys — ulecza о@ wszelkich 
zbytnich nałogów i przyzwyczajeń, 
przesądów i uprzedzeń, nakazując pa- 
trzeć prawdzie prosto... w oczy! Nie 
bać się jej... bo przecie nic gorszego 
być nie może... i być z nią za pan- 
brat!... 

Kryzys — usuwa potrzebę prze- 
myśliwania i układania jakichś pla- 
nów przyszłych przedsięwzięć, które 
niekiedy odbierają apetyt i odpędzają 
sen, i wogóle pochłaniają siły ludzkie! 
Daje więc spokój błogi i przymusowy 
odpoczynek myślom... wytchnienie... 
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NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Traktaty i... interes. 

„Kurjer Warszawski“; 
„Zainteresowania polityczne obywatela 

polskiego nie są, jeśli się nie mylimy, tak 
rozległe, aby mu odbierały sen z powodu 
konfliktu boliwijsko—paragwajskiego, ale 
okoliczności tej quasi-wojny zasługują prze- 
<cież na uwagę, jako symptomat ogólny. Oba 
kraje są członkami Ligi Narodėw. Oba sa 
<wiązane paktem Kelloga. Oba podlegają 
jurysdykcji komisji pojednawczej wszecha- 
merykańskiej, I mimo to... 

Mimo to mobilizują się już nawet nowo- 
czesne amazonki. 

- Taki aparat zobowiązań, przysięg i pod. 
pisów! Tyle pergaminów! I nie przydaje się 
to wszystko na wiele w zastosowaniu do ko_ 
go? do dwu maleńkich państw... 

Najgonzej wychodzi tu Liga Narodów*. 

Za każdą cenę. 

Paryski umiarkowany dziennik 
„„Liberte* zamieszcza rewelacyjne in- 
formacje z Berlina. „Czas*, za którym 
cytujemy, przypuszcza, że pochodzą 
one ze środowiska hitlerowskiego. 
Według tych informacyj Rzesza stoi 
w obliczu przebudowy rządu, którego 
zadania byłyby następujące: 

„Po pierwsze aneksja Austrji i przenie- 
sienie stolicy nowego, sfederowanego państ- 
wa do Wiiednia. Dzięki temu upadnie za- 
rzut pogwałcenia traktatów przez Austrję, 
ponieważ nie Niemcy zaanektują  Austrję, 
lecz Austrja zaanektuje Niemcy, czego do- 
wodem, że stolicą nowego państwa będzie 
Wiedeń. Perspektywa ta wywołała odrazu en- 
tuzjazm ludności Austrji, która stanie się po 
nownie wielkiem mocarstwem. Berlin ma 
być stolicą przemysłowo-handlową całej Eu_ 
ropy środkowej i odegra rolę Nowego Jorku 
podczas gdy Wiedeń będzie Waszyngtonem. 

Po drugie jednocześnie nowy rząd ogłosi 
że traktat wersalski przestał dla niego ist- 
nieć, w konsekwencji czego przywróci pow- 

szechną obowiązkową służbę wojskową i po- 
ciągnie do szeregów wojska całą armję bez- 
roboczych, powołując się na konieczność та- 
bezpieczenia porządku wewnątrz państwa . 

Po trzecie von Papen mianowany będzie 
ambasadorem. Niemieckie ministerjum spraw 
zagranicznych już miało zażądać w Pary. 
żu zgody na to od ministerjum francuskie- 
go. Właściwie von Papen mianowany był 
kanclerzem tylko dlatego, żeby tem łatwiej 
uzyskać zgodę powyższą choć rola jego w 
Ameryce podczas wojny, gdzie piastując u- 
rząd dyplomatyczny fabrykował bomby i 
wysadził 35 transportów pasażerskich. powia 
na byłaby na zawsze zamknąć mu wrota do 
karjery dyplomatycznej. Dziś jednak von 
Papen jest wielkim przyjacielem Francji, 
więc nie może ona sobie życzyć lepszego am 
basadora“. 

Ile w tem jest prawdy — któż zdo- 
ła odgadnąć? Jedno nie ulega wątpli- 

Manewry Reichswehry. 
BERLIN, 9. VIII. (Pat). Biuro Wol 

fa donosi, że między 19a 22 września 
w okolicy Frankfurtu nad Odrą odbę 
dą się manewry Reichswehry, miano 
wicie pierwszej i drugiej dywizji oraz 
trzeciej dywizji konnicy. Pozatem w 
obrębie okręgu wojskowego odbędą 
się ćwiczenia terenowe, 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
WIARSZAWIA. 9. 8. (Pat). DEWIZY. No- 

wy York kabel 8,926—8,946—8,906. Paryż 
34,96—35,05—34,375. Szwajcarja 174—174,43 
173,57. Berlin 212,30. Europeskie mocniejsze. 

PAPIERY WIARTOŚCIOWE. 3 proc. bu- 
dowlana 34,75—35. 4 proe. inwest. 96. 6 proc 
dolarowa 54,25. 4 proc. dolarowa 48,75 — 
48,90. 7 proc. stabilizacyjna 49 i pół — 51,25 
— 4975. 10 proc. kolejowa 99 — 99,75 — 
99 i pół L. Z. Banku Rolnego, L. Z. BGK, 
Obl. BGK. bez zmian. 8 proc. oblgacje bu. 
dowlane BGK. 93. 

AKCJE. Bank Polski 70 i pół. Sole Po- 
tasowe 75. 
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Pudarniczka z roku 480-go 
przed Nar. Chrystusa. | 

W odkopanych przez ekspedycję amety. 
kańską grobach starogreckich w okolicy Ko- 
ryntu odnaleziono terrakotową puderniczkę 
w której przechował się puder. Profesor 
Stear z Princetown Unwersity dokonał roz- 
bioru chemicznego tego pudru i doszedł do 
wniosku, @# starożytni Grecy posiadali ta 
jemnice kosmetyki w tej samej mierze, co 
nowocześni fabrykanci. Puder damy koryac 
kiej zawierał związki ołowju i wykazywsł 
te same właściwości co puder Coty'ego lub 
Houbigant'a. Wszystko to już było. 

Niekrępujący zawód. 
W Londynie istniej 

  

   

  

    

  

i do dziś dnia opła- 
cane przez miasto cztery posady ekspertów 
próbujących piwo. Przed 300 laty funkcją 
urzędową tych jegomościów było wizytowa 
nie oberż i szynków londyńskich. próbowa- 
nie piwa j sprawdzanie czy miary są dobre 
czy nie są fałszowane. Dzisiaj funkcji już 
niema, ale urząd jest, jak to zwykle się dzie 
je w konserwatywnej Anglji. Coprawda wy 
nagrodzenie, które pobierają ci czterej funk 
cjonarjusze miejscy nje przekracza sumy 19 
funtów rocznie, ale w budżecie Londynu fi 
guruje, bo tak nakazuje tradycja. 

   

   

  

     

w całkowitem pojęciu zdematerjalizo- 
wania wszystkich i wszystkiego, cokol 
wiek chciwość ludzka dotknęła! 
Kryzys — to zbratanie się dłużnika 
z wierzycielem i świadomość — оБу- 
dwóch, uszlachetniona przeświadcze” 
niem, że jeden drugiemu, jakkolwiek 
niewypłacalny, żadnej krzywdy nie 
czyni! * 

Wreszcie, kryzys — pozwala nam 
poznać przeogromne, przepiękne, cu- 
da przyrody, wobec której zajęci spra 
wami materjalnemi, byliśmy ślepi i 
nieczułi! 

Mowszowicz, niby sfinks egipski, 
słuchał w niemem skupieniu, wynu- 
rzeń Libermana. 

Pociąg przed stacją Leśna zwolnił 
biegu, Liberman zdjął swoją walizkę 
z siatki i oczom Mowszowicza ukazał 
jej zawartość: dwie butelki mleka, 
termos z herbatą i kilka bułek z ma* 
słem i serem. 

Pociąg stanął. Liberman żegnając 
Mowszowicza i życząc mu powodze- 
nia w drodze, z właściwym mu dob- 
rym humorem, zakonkludował: 

„Oto już kres mojej dzisiejszej po” 
dróży! Powitam z radością te cudne 

wości, że wszystko w dzisiejszych 
Niemczech: myśl poważna, dowcip i 
fantazja — jest nastawione na to, by 
wreszcie „traktat wersalski przestał 
istnieć", 

To w Anglji, 

„Gazeta Polska* donosi: 
„Wi wielkich dziennikach angielskich tra- 

fiają się często notatki tego rodzaju: Kane- 
lerz skarbu potwierdza i kwituje niniejszem 
odbiór 10 f. sterl., przysłanych jako „con- 
cience money*. Data i nazwisko wpłacają- 
cego nie są wskazane, bo nie są wiadome 
Sumy te znane w Anglji pod nazwą „P.e- 
niędzy sumienia* są wpływami od podatni- 
ków, którzy ukryli w swoim czasie dochody 
lub majątki a obecnie, wiedząc o ciężkiem 
położeniu skarbu, mają wyrzuty sumienia i 
dopłacają anonimowo należne od nich kwc- 
ty. Czasami są to wprost ofiary na rzecz 
skarbu — ogólnie w Anglji przyjęte. 

Dziwni są ci Anglicy, prawda, pol 
ski podatniku? 

Twórczość i kryzys. 
Władysław Skoczylas w niedzielnej 

„Gazecie Polskiej* zamieszcza niez- 
miernie ciekawy, ze względu na po- 
ruszany problem, artykuł p. t. 
„Zmierzch doktryn artystycznych”. 
Po stwierdzeniu supremacji w ostat- 
nich czasach rozmaitych „nowych*, 
„oryginalnych* kierunków artystycz- 
nych notuje autor ich zmierżch: 

„„najsilnej uderzył w tę sztuczną kultu- 
rę „najnowszych kierunków* kryzys ekono- 
miczny, który przedewszystkiem obalił prze_ 
potężną w tych sprawach paryską giełdę 
sztuki”. 

I dalej: 
„Ale cóż się dzieje z twórczością artysty. 

czną czy może uległa również przyduszora 
ciężarem kryzysowej klęski? Nie podobnego, 
Coraz częściej słyszy się z ust najpoważniej_ 
szych artystów, że dopiero teraz można spo- 
kojnje i poważnie pracować gdy przycictł 
harmider przelicytujących się ze sobą nowa- 
torów za wszelką cenę. Artysta wyzwala się 
z przemocy kierunków i może nareszcie two- 
nzyć jak mu się podoba, nie narażając się na 
zarzut wstecznictwa. Krytyka wraca do wła- 
Ściwej roli, oceniając dzieła sztuki nie podług 
przynależności do kierunku, ale podług ich 
istotnej wartości artystycznej, 

Nie znaczy to jednak, aby miał zapanować 
zastój w rozwoju sztuki, odbywa się tylka 
przeszacowanie wartości w sztuce, podobnje 

jak w życiu ekonomieznem, i wypędzenie 
kramarzy ze świątyni sztuki. Nie znaczy to 
również aby w świecie sztuki zapanowała sie 
lanka, owszem, wałka o ideały artystyczne 
trwa nadal, ale główny nacisk w niej poło- 
żony jest raczej na artystyczno-etyczne ide: 
aly“. 

Ideowo i symbolicznie. 

W! „Kurjerze Porannym“ czytamy: 
Niedawno odbył się w Moskwie ciekawy 

konkurs, na którym rozpatrywano różne 
projekty jednolitego ubioru dla całej ludno- 
ścj w państwie bolszewickiem. 

Między innemi, nadesłano projekt 
następujący: 

„„Inny wymyślił ubranie składające się 
z jednego kawałka, coś nakształt worka, ma. 
jącego z przodu pięć guzików, a na plecacił 
cztery guziki. Guziki z przodu uzmysławiać 
mają pięć dni roboczych tygodnia, cztery 
tylne guziki wyobrażają piatiletkę wykończs 
ną w' czterech latach...", 

  

Dnia 7go b. m. odbyła się w Ostrowi Maz. 
uroczysta promocja 361 absolwentów Szkoły 
Podchorążych Piechoty na podporuczników 
oraz odsłonięcie pomnikówę Pana Marszał- 
ka Józefa Piłsudskiego i ś. p. biskupa Ban- 

duskijego. 
Na zdjęciu widzimy gen. Fabrycego, I-go 
wice-ministra Spraw Wojskowych — przed- 

  

  

stawiciela. Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
w chwili promocji prymusa szkoły, podcho- 

rążego Włodzimierza Gulina, uderzając go 

według rycerskiej tradycji, szablą po 

ramieniu. 

   

wyniosłe sosny... te ptaszki śpiewają- 

ce, kwiatki... trawki... i będę jak dziec 
ko napawać się ogromem piękna, 

wchłaniając nektar odżywczego po- 
wietrza. Wywietrzę z pyłu i zaduchu 
miejskiego swoje płuca. Nabiorę no- 
wych sił, które, gdy kryzys przemi- 
nie, tembardziej będą pożądane, A 
ty, Mowszowicz, w tym dusznym, peł- 
nym kurzu i zaduchu potu ludzkiego, 

wagonie, nadwyrężając nerwy, bę- 
dziesz przemyśliwał: czy zdobędziesz 
w Brześciu pieniądze na dalszą po- 

dróż i czy cię to nie zawiedzie, 
„Bądź zdrów Mowszowicz! A jeśli 

mnie zrozumiesz, to przyjedź do Leś- 

nej, będziemy razem zachwycać się 
przyrodą! 

Liberman wysiadł i jeszcze z pe- 
ronu posłał pożegnanie ręką Mowszo- 
wiczowi. 

Mowszowicz splunął i popatrzyw- 
szy w stronę znikającego w drzwiach 
stacji Libermana, wymamrotał 

„Ее-по-теп“, 
„Ukłujć. | 

A 

a
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU Dawno oczekiwane i bardzo potrzebne. | 

Skutki trąby powietrznej. 

  

Zdemolowany lokal Posterunku P. P. w Sobotnikach. 

Profanacja ołtarza Matki Boskiej 
w kościele hoduciskim. 

W dniu 8. VIII r. b. w kościele pa- 
rafjalnym w Hoduciszkach niewykry- 
ci narazie sprawcy sprofanowali oł- 

tarz Matki Boskiej, niszcząc umiesz- 

czone z polecenia J, E. Ks. Arcybisku- 
pa Wileńskiego antepedjum na ołta- 
rzu, ufundowane przez parafjan. Jest 

to w roku bież. drugi wypadek, że w 

zamkniętym kościele dokonywane są 
kradzieże przedmiotów ofiarowanych 
przez parafjan, a sprawcom uchodzi 
to.bezkarnie, dlatego też parafjanie o- 
czekują od władz duchownych nale- 
żytych zarządzeń dla ochrony mienia 
kościelnego. й 

Krwawa rozprawa ze złodziejami zboża. 
Wiieś Horosińce, gminy niechniewickiej, 

w powiecie nowogródzkim, była miejscem 
krwawej rozprawy, która 2 gospodarzy za. 
wiedzie prawdopodobnie przed sąd doraźny. 
Jeden z tamtejszych gospodarzy Michał Bus- 
ko zauważył, że ktoś przychodzi nocą па 
jego połe, gdzie leżało złożone w kopy żyto 
i wymłucił już około 150 snopów. Po dłuż- 
Szych poszukiwaniach Michał Buśke znałazł 
worek ze zbożem schowany w kopach nale- 
żących do jego sąsiada Bazyla Buśki. Po- 
Szkoedowany Michał Buśke podzielił się teni 
niespodziewanem odkryciem ze swoimi zan- 
fanymi sąsiadami, którzy poradzili mu, by 
przy ich pomocy dopilnować złodziei w cza- 
Sie, gdy przyjdą zabierać skradzione zboże. 
Tak się też i stało. W: nocy z 7-go na 8_g0 
Sierpnia Michał Buśko wraz z 2-ma sąsiada_ 
mi czatowali w kopach na przyjście rzezi- 
amieszków. Około północy do obserwowanego 
miejsca zbliżyło się dwóch osobników, wycią 

gając z kopy ukryty worek ze zbożem. W 
tej chwili Miehał Buśko wyskoczył z ukrycia 
wraz z towarzyszami i chciał ująć obu noc- 
nych rabusiów. Jeden ze złodziei, widząc, 
że wyprawa ich została odkryta, dobył u- 
kryty nagan i począł strzełać, raniąc ciężko 
w plecy Michała Buśkę i w nogę jednego z 
towarzyszących Michałowi Buśce. Sami ra. 
busie zdołali wymknąć się z zasadzki, lecz 
nie na długo, albowiem policja obu ujęła 
nad ranem i osadziła ich w więzieniu, do 
dyspozycji p. prokuratora. 

Rabusiami okazali się sąsiedzi poszko- 
dowanego w osobach Bazyla Buśki i jego 
towarzysza Nagórnego. Jeden z nich Bazyl 
Buśko posiadał zezwolenie na posiadanie 
broni palnej krótkiej. 

Śledztwo toczy się w trybie doraźnym i 
niebawem obaj napastnicy staną przed są- 
dem doraźnym. 

Burze i pioruny w Wileńszczyźnie. 
, Z prowincji nadchodzą w dalszym ciągu 

'wiądomości o wielkich zniszczeniach i wiel- 
Xiej ilości śmiertelnych wypadków spowodo_ 
«wanych przez onegdajszą burzę. 

Podczas burzy we wsi Zygnie, gminy 
komajskiej od uderzenia pioruna spaliło się 
kilka budynków gospodarczych oraz stodeły 
@ tegorocznemi zbiorami. Starty wynoszą 
5.400 zł. z 

Z tejże przyczyny wybuchł duży pożar 
we wsi Malkowszczyzna, gminy mielegjań- 
skiej, który zniszczył zabudowania gospodar 

skie, oraz stodoły z tegorocznemi zbioram:. 
Straty są znaczne lecz narazie nieobliczone. 

We wsi Szulany, gminy daugieliskiej, od 
uderzenia pioruna spaliły się stodoły | 
spichrze z tegorocznemi zbiorami. Straty 
znaczne. В 

Wb wsi Sokoliczki, gminy święciańskiej, 
został zabity piorunem Gwidon Adramow- 
ski lat 22. 

Pozatem zanotowano jeszcze cały szereg 
poparzeń i kontuzyj spowodowanych przez 
pioruny. (e) 

Nowogródek. 
Zagadnienie współżycia polsko-biało- 

ruskiego. 

Na terenie pow. nieświeskiego woj. 
Aowogródzkiego pos. Szymanowski 
oraz sen. Jeleński odbyli zgromadze- 
nia publiczne w Siniawce, Hrycewi- 
<cząch i Howeźnie. Zebranie te były 
licznie obesłane przez miejscową lud- 
"ość białoruską, która z dużem nie- 
tylko zainteresowaniem ale i zrozu 
mieniem — jak to wykazała później- 
szą dyskusja, — odnosiła się do spraw 
poruszanych przez prelegentów. 

Poseł Szymanowski w dłuższych 
przemówieniach zaznajomił zebra- 
nych z aktualną sytuacją gospodarczą 
Państwa, wyjaśniając przyczyny i cel 
ostatnich zarządzeń finansowych rzą- 
“iu, oraz ważną dła rolników sprawę 
ulg podatkowych i wreszcie omówił 
ustawy, mające na celu złagodzenie 

Kryzysu w rolnictwie. 
_. Następnie mówca poruszył zagad-m 
nienią z dziedziny polityki Państwa 
Wobec mniejszości narodowych, a 
Szczególnie wobec ludności białorus- 

iej, Nawiązując do życzliwego i bra- 
terskiego traktowania Białejrusi przez 

zplitą w czasach przedrozbiorowych, 
--pos, Szymanowski porównał sytu- 
ację obecną Białorusinów w Rosji i 

Olsce gdzie ludność ta cieszy się 
SWobodą w rozwoju moralnej i mater- 
Jalnej kultury narodu. Na zakończe- 
nie mówca oznajmił zebranym o po- 
Wstaniu w łonie Bezpartyjnego Bloku 
śrupy parlamentarnej polsko-białoru- 
skiej, która będzie miała na celu przy- 
Spieszenie realizacji tych poczynań, 
Jakie składają się na ugruntowanie 
całkowicie zgodnego współżycia na- 
rodowości na terenie Rzeczypospoli- 

tej; takie zadanie wobec Białorusinów 
ma wspomniana grupa. 

Po skończonych referatach zabie- 
rali głos przedstawieciele ludności 
białoruskiej, dziękując przedstawicie- 
lom Bloku za ich pracę dla dobra 
miejscowego społeczeństwa oraz wy- 
rażając uznanie całemu Blokowi za 
rezultaty jego dotychczasowej działal 
ności dla dobra Państwa. 

Po zebraniu odbyły się posiedze- 
nia kół gminnych BBWR, na których 
dokonano wyborów prezydjów, a 
mianowicie: w Siniawce * prezesem 
koła został p. dr. Nowicki, w Hryce- 
wiczach — prezesem (ponownie) p. 
Jan Bułat, a wiceprezesem p. Ratkow- 
ski, w Howeźnie zaś — prezes p. A. 
Głowiński a wiceprezesem p. W. Kor- 
sicka. 

Teatr Kolejowy „Ogniska na 
występach w Duksztach, Drui 

i Brastawiu. 

Uznając konieczność propagandy 
słowa polskiego na Kresach, zespół te 
atralny „Ogniska Kolejowego w Wil 
nie wyjeżdża na 3 dni, 13, 14 i 15 sier- 
pnia do Dukszt, Drui i Brasławia, 
gdzie odegra sztukę osnułą na tle try- 
logji H. Sienkiewicza „Azja Tuhajbe- 
jowicz*. 

Na czele zespołu stoi znany i pow- 
szechnie lubiany artysta scen wileń- 
skich p. Leon Wołłejko, który wystę- 
puje w tej sztuce w głównej roli „Za- 
głoby*. 

Zespół wiezie ze sobą specjalne de 
koracje i kostjumy. 

Sztuka grana bez suflera. 
Kierownictwo artystyczne spoczy- 

wa w rękach p. Zbigniewa Śmiałow- 
skiego. 

SPORT. 
1 p. p. Leg. Mistrzem Wilna. 

W'ezoraj odbyła się 15-minutowa dogryw- 
ka decydującego o mistrzostwie Wilna me- 
czu między drużynami 1 p. p. Leg. i Makabi. 
Jak i było do przewidzenia gra potoczyła 
się z miejsca w bardzo ostrem tempie. W 
drużynie Makabi tliła się jeszcze iskierka 
nadziei na wyrównanie. To też czarni par- 

Ji na bramkę przeciwnika z całym impetem. 
Były to jednak tylko próby, bo wyższość 1 
P. p. Leg. i tym razem wyraźnie się zazna- 
Czyła. Szybkie ataki niebieskich finalizuje 
W 10-ej minucie Zbroja zdobywając trzecią 
bramkę. Nadzieje zwolenników Makabi 
zgasły bezpowrotnie. Dosłownie w ostatniej 
minucie z karnego Makabi przez Jałowcera 
zdobywa punkt honorowy. 

Ostateczny wynik meczu 3:1 dla 1 p. nie 
Odźwierciadla jego przewagi, która wytaz'ła 
Się różnicą całej klasy. 
@ о dogrywce odbył się dalszy ciąg meczu 
R, charakterze towarzyskim. Do przerwy 

Skonale usposobiony Pawłowski zdobywa 
dwie bramki. 8 

Wi drugiej polowie obie družyny potrak- 
towaly zawody, jako niezbędną „panszczy+- 
nę*, wystawiając składy rezerwowe. To też 
poziom gry nie zasługuje nawet na wzmian- 
kę. 1 p. p. Leg. któremu sprzyja szczęście 

podwyższa swój stan posiadania o dalsze 
dwie bramki. Obie padły ze strzałów Brow- 
ki. 

Sędzia p. Wiolman i tym razem nie za- 
wiódł swej dobrej marki. 

FINAŁY MISTRZOSTW: OKRĘGU. 

Wie czwartek mistrz Wilna źmierzy się 
z 78 p. p. z Baranowicz w walce o osta- 
teczny tytuł mistrza okręgu. 

WITKOWSKI NA MISTRZOSTWACH W 

BYDGOSZCZY. 

Najlepszy wioślarz Wilna Witkowski z 
3 b. sap. wyjechał do Bydgoszczy, gdzie weź 
mie udział w mistrzostwach wiošlarskich 
Polski. Witkowski ma poważne szanse do 
zajęcia pierwszego miejsca. 

K UK J LR 

Poza świetnym przewodnikiem 
prof. Kłosa, obejmującym jednak głó- 
wnie samo Wilno, nie miała dotych-, 
czas Wileńszczyzna żadnego innego, 
mimo swego bogactwa, zarówno co do 
piękna naturalnego, jak i zabytków 
historyczno-artystycznych. (Co do 
pierwszego juž najbližsze okolice Wil- 
na są jego okazałym przykładem; 
przegląd drugich, chociaż ze względu 
na rozmiary książeczki b. pobieżny 
stosunkowo jednak wyczerpujący da- 
je p. konserwator dr. Stanisław Lo- 
rentz w swoich, wydanych w ub. mie- 
siącu „Wycieczkach po województwie 
wileńskiem*. Wypełniły one bardzo 
dotkliwy brak na który cierpiał do- 
tychczas ruch turystyczny na naszym 
terenie. Jest to pierwszy przewodnik, 
dający choć w niewielkiem zakresie, 
mniej więcej całokształt, zarys ogólny 
tego co jest godne widzenia na obsza- 
rze województwa wileńskiego, aż po 
granicę sowiecką. Wyprzedził nas już 
wprawdzie po tym względem znacz: 
nie Nowogródek, który dał o wiele bo- 
gatszy, obficie ilustrowany przewod- 
nik, już rok temu przy okazji „dni 
Mickiewiczowskich', wydany przez 
Oddz. Nowogr. Pol. T-wa Krajozn., z 

zasiłku Min. Robót Publ. „Wycieczki 
po województwie wileńskiem*, są 

skromniejsze — znać różnicę w napię 
ciu kryzysowem, niemniej jednak rów 
nie dobrze będą mogły spełniać swo- 
je zadanie. 

Wydane zostały nakładem Wil. 
Oddz. Pol. Tow. Krajozn., w formacie 
małej ósemki, na 80-u str. (4 nl.) i za- 
opatrzone w mapkę województwa w 
podziałce 1:1000000. O estetyczną sza. 
tę zewnętrzną postarały się zakłady 
graficzne „Znicz. 

Napisane są żywo i zajmująco, a 
jednocześnie bardzo treściwie, dają 
spory zasób wiadomości. Układ mają 
przejrzysty i bodajże najlepszy w da- 
nym wypadku, t. j. podzielone są na 
rodzaje wycieczek według czasu ich 
trwania. Pierwszy rozdział obejmuje 
wycieczki jednodniowe i kilkudniowe. 
Są tam: Trynopol, Werki i Kalwarja, 
wycieczka do Trok, następnie trak- 
tem Oszmiańskim i szereg innych po 
powiecie wil.-trockim, do Dukszt Pi- 
jarskich, Jaszun, Mejszagoły, Nie- 
menczyna, Olkienik, Rudnik, Rykont, 
Suderwy etc. 

Wycieczki dwu i kilkudniowe wy- 
pełniają rozdział drugi. Zawiera on 
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wypady do powiatu oszmiańskiego, 
traktem Batorego do powiatu  dziś- 
nieńskiego, brasławskiego, święciań- 
skiego, wilejskiego i mołodeczańskie- 
go. 

To jest wszystko. Dużem udogod- 
nieniem dla pragnących poznać nie- 
które okolice bardziej wyczerpująco 
jest podanie przez autora na początku 
rozdziałów i wielu podrozdziałów od- 
powiedniej literatury. Pewnym bra- 
kiem jest może trochę zbyt pobieżne 
potraktowanie objektów naturalnych. 
Piękno natury naszego kraju, coraz 
bardziej znane w innych dzielnicach 
Rzeczypospolitej, choćby tylko ze sły- 
szenia, zasługuje na.nieco szersze O- 
mówienie go nawet tutaj. Niezawod- 
nie, w zapowiedzianym na wstępie, 
obszerniejszym przewodniku, który 
P. T. Kr. ma zamiar wydać w roku 
przyszłym, zarówno ta dziedzina, jak 
i np. pewne dane etnograficzne, et- 
niczne wogóle, będą należycie uwzglę 

dnione. 

Pożądane bardzo jest też podanie 
turystycznych szlaków wodnych, z 
rozróżnieniem, o ile to możliwe, na: 

dających się tylko dla kajaków i do- 
stępnych dla innych, nieco większych 
łodzi sportowych. Dane te możliwe 
są do uzyskania w klubach wioślar 
skich, w harcerstwie i innych. Cenne 
są również wiadomości o dostępie ko. 
leją do odpowiednich terenów (dowóz 

łodzi). 
Go do osobliwości naturalnych, 

warto byłoby napisać szerzej np. o 
wzgórzach ponarskich, puszczy Rud- 
nickiej, jeziorach brasławskich, brze- 
gach Wiljii Naroczu i sąsiednich, 
zwłaszcza Miadziole etc. 

Wszystko to są sprawy do następ* 
nego wydania. Znalazłoby się tego 
znacznie więcej, sądzimy, że nieje 
den z naszych czytelników jakiś po- 
stulat wysunie. Autor „Wycieczek, 
traktując je jako prowizorjum, ko- 
nieczne wobec palącej potrzeby tego 
rodzaju przewodnika, choćby w tych 
rozmiarach, zwraca się z prośbą @0 
wszystkich, którzyby jakiekolwiek 
dane, uwagi, czy postulaty mieli, — 
o skierowywanie tychże pod adresem: 
Oddz. Wil. P. T. Kr., Wilno, Domi- 
nikańska 3/5 (Gimnazjum im. Adama 
Mickiewicza). Nie wątpimy, że prośba 
ta znajdzie należny oddźwięk. 

S. Z. KI. 

Zwalony las przez trąbę powietrzną pod Sobotnikami. 

  

Qkradzenie tancerki kabaretowej w Wilnie. 
Ofiarą sprytnej kradzieży kieszonkowej 

padła wczoraj jedna z tancerek występują- 
ca w restauracji „Połonja* przy ulicy Mie- 
kiewicza, Marja Zając. Kradzieży dokona- 
no przy uliey Niemieckiej. 

Przechodząca ulicą Niemiecką Marja Za- 
jąc zatrzymana zostałe nagle przez nieznaną 
kobietę, która niby te szukała czegoś na 
chedniku zatarasowując przejście. Wi tej 
samej chwili utworzył się wokół niej sztucz- 
ny tłok poczem nieznana kobieta odsunęła 
się i przepuściła nie przeczuwającą podstę- 
pu tancerkę. 

Po tym incydencie Zającówna wstąpiła 
do jednego ze sklepów przy wspomnianej 
ulicy w celu poczynienia zakupów. Gdy zaj- 
rzała do torebki zauważyła z przerażeniem, 
że torebka jej została przecięta brzytwą i 
wykradziony został banknot 500 - złoto. 
wy. O kradzieży poszkodowana powiadomi- 
ła policję, która w wyniku przeprowadzonej 
Gbławy zatrzymała kilku podejrzanych © 
dokonanie tej kradzieży zawodowych zło- 
dziei i złodziejek kieszonkowych z których 
jedna podczas konfrontacji poznana została 
przez poszkodowaną. (e). 

Zlikwidowanie szajki młodocianych 
przestępców w Wilnie. 

Wiezoraj po dłuższych wysiłkach policja 
śleddza miasta Wilna zlikwidowała niebez- 
pieczną szajkę złodziejską, która dokonała 
ostatnio szeregu kradzieży w dzielniey Zwie_ 
rzyniec. Złodzieje ci kradli ubrania z plaż 
oraz okradali mieszkania, 

W. dniu 2 lipca złodzieje ci przedostali 
się przęz etwarte okno do mieszkania Julji 
Krasnodębskiej, zamieszkałej przy ulicy Wi- 
toldowej Nr. 25, skąd skradli zegarek salo- 
mowy warteści ponad 600 zł. Mimo czynio_ 
nych przez policję wysiłków nie dało się 
przez dłuższy czas wytropić sprawców tych 

Uu ЕЬ СЕОДЯЕНСят 
FIRMA 
  

  JAKOB WINER i S-ka 
zostala po požarze w Lidzie przeniesiona na Ul. Suwalską 55. 

Korzystajcie z okazji nabycia po bardzo tanich cenach towarów 

uszkodzonych nieznacznie przez pożar jak również nieuszkodzon. 

—) Najmodniejsze kolory i desenie. 

kradzieży. Dopiero wczoraj ustalono, że kra- 

dzieży tych dokonywali chłopcy w wieku 

od 13 do 15 lat uczniowie szkół powszech- 

nych, którzy zorganizowali . szajkę złodziej- 

ską. 
AEO ie tej szajki, a mianowicie 12 

letni Jan Piotrowski, 13-letni Teodor Ro- 

gowski i 15.letni Waeław Bogusławski zosta- 

li w dniu wczorajszym ujęci. Podczas bada- 

nia przyznali się oni do winy. 
Młodociani przestępey odesłani zostaną 

do domu poprawczego w Wiilucianach. 
(e)     

  

(— 

Sekwestratorzy badą mogli 
przeprowadzać rewizję 

osobistą. 
Z dniem 1 września wchodzi w ży: 

cie nowe rozporządzenie Rady Mini- 
strów o postępowaniu egzekucyjnem 
władz skarbowych. W myśl nowych 
przepisów w wypadku gdyby środki 
egzekucyjne nie wystarczyły, lub też 
gdyby sekwestrator spostrzegł, że dłu- 
żnik chce się wydalić, ma prawo za- 
rządzić rewizję osobistą. Ponadto se 
kwestrator może w każdem miejscu 
dokonać rewizji u dłużnika jednak 
tylko na specjalne zlecenie Urzędu 
Skarbowego. Zlecenie takie* wydaje 
Urząd Skarbowy, gdy dojdzie do wnio 
sku, iż dłużnik posiada przy sobie 
przedmioty, które chce uchronić od 

“ 

egzekucji. Pisemne polecenie winno 
być doręczone dłużnikowi przed doko 
naniem tych czynności. 

Publiczne szkoły powszechne 

Na terenie całej Polski znajdowa- 
ło się ogółem w ubiegłym roku szkol: 
nym 25.446 publicznych szkół pow- 
szechnych, w których pobierało nau- 
kę 4.113.341 uczniów. 

Z ogólnej liczby szkół 2.010 przy- 
pada na miasta, 23.436 zaś na wieś. 
W publicznych szkołach powszech- 
nych miejskich  pobierało naukę 
1.022.143 uczniów, w wiejskich zaś 
3.091.198. 

W Warszawie istniało 125 publicz- 
nych szkół powszechnych, posiadają* 
cych 92.889 uczniów.   

Zdemolowany przez trąbę powietrzną lokal Posterunku P. P. w Sobołnikach. 

Z lzby Przem - Handł. 
w Wilnie. 

Zmiany w dotychczasowym trybie 
postępowania przy uiszczaniu opłat 
manipulacyjnych na rzecz Minister- 

stwa Przemysłu i Handlu. 
Izba Przemysłowo—Handlowa w Wilnie 

podaje do wiadomości zainteresowanych im. 
porterów towarów reglamentowanych, że z 
dniem 1 lipca b. r. Min. Przemysłu i Hand- 
lu wprowadziło blankiety przekazowe PKO. 
nowego typu, koloru białego z czerwonym 
paskiem, używane przy uiszczaniu opłat ma 
nipulacyjnych od pozwoleń przywozu towa 
rów z zagranicy oraz nowe zawiadomienia o 
przydziałach. 

Właścicielem nowego konta P. K. O. Nr. 
38499 jest Ministerstwo Przemysłu i Handlu. 

Importer, który otrzyma zawiadomienie 
o przydziale oraz o wysokości opłat manipu 
lacyjnych — winne przy wpłacaniu na pocz- 
cie wypełnić odkładnie cały blankiet P.K.O., 
przyczem specjalną uwagę musi zwrócić na 
odwrotną jego stronę i wymienić wszystkie 
dane, dotyczące towaru, które są niezbędne 

do wystawiania pozwolenia . 
Importer może zmniejszyć przyznaną mu 

ilość towaru, wpłacając sumę opłat manipu 
lacyjnych proporcjonalnie zmniejszoną. 

Po wpłaceniu importer otrzymuje na rę- 
ce jeden odcinek blakietu, jako potwierdze- 
nie wpłaty, który może zachować u siebie 
wraz z zawiadomieniem, w odróżnieniu do 
dawnego systemu, który wymagał przesłania 
do Ministerstwa Przemysłu i Handlu potwier 
dzenia wpłaty oraz zwrotu zawiadomienia. 
Obecnie ewidencję wpłat prowadzą Urzędy 
Pocztowe i PKO., które przesyłają wprost do 
Ministerstwa Przemysłu i Handlu odcinek 
na sumy wpłacone na konto 38499, na pod- 
stawie których są wystawiane pozwolen'a 
przywozu. 

Nadmienić należy, iż opłaty za pozwole 

nia przywozu mogą być uiszczane tylko ua 

blakietach specjalnych, z czerwonym pas- 
kiem — konto Nr. 38,499. 

Nowa procedura umożliwia kontrolę sum 

oraz dat wpłacenia i upraszcza wykonanie 
pozwoleń. я 

Wi związku z tem zostają wycofane blan 
kiety przekazowe dawnego wzoru. 

Jedynym wyjątkiem w nowym systemie 

stanowią drobne przesyłki pocztowe, co do 

których niezbędnem jest dokładne wypełnie- 

nie całego blankietu i odwrotnej jego strony 

oraz przesłanie t. zw. potwierdzenia dła wpła 

cającego — do Centralnej Komisji Przywozo- 
wej. 

LISTY DO REDAKCJI 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Wi poczytnem pismie pańskiem z dnia 
31-go lipca r. b. ukazała się w dziale „Wie- 
ści i obrazki z kraju* wzmianka p. t. Dau- 
gieliszki „Pan Kurator* podpisana przez „p. 
s*, Ponieważ wiadomości tam zamieszczone 
prawdzie nie odpowiadają, uprzejmie proszę 
Pana Redaktora o umieszczenie następują- 

cego wyjaśnienia: 
Do folwarku Bołtaniszki mam prawo nie 

tylko jako naznaczony przez Sąd Okręgowy 
Kurator lecz jako długoletni dzierżawca i 
użytkownik folw. Bołtaniszki opłacający 
przedwojenne długi hipoteczne ciążące na 
wspomnianym folwarku a zaciągnięte przez 
właściciela w swoim czasie w Banku Peters 
bursko—Tulskim przewyższające faktyczną 
wartość folwarku. Gdyby pan „p. s* wie- 
dział, iż mój ojciec ś. p. Konstanty Adamo- 
wicz ma kontrakt dzierżawny na 20 lat z 
ustaloną sumą tenuty dzierżawnej 200 zło- 
tych wiedziałby że zgodnie z przepisami pra- 
wnemi suma ta nie może być podwyższaną 
dowolnie. 

Czyni pan „p. s.* zarzuty jakobym świado 
mie zmniejszał obszar ziemi należącej do fol 
warku, oświadczam przeto iż na zasadzie 
kontraktu dzierżawnego zawartego przed 
wojną przez mego ś. p. ojca z właścicielem 
oraz ksiąg gruntowych sporządzonych w r. 
1920 (wówczas wójtem nie byłem) wiem :ż 
do folwarku Bołtaniszki należy ogółem około 
68 dziesięcin ziemi. Zresztą starając się o sko 
masowanie, gdyż folw. Bołtaniszki jest w 
szachownicy ze wsią Bołtaniszki i prowadzi 
gospodarkę w sznurach, chyba musiałbym 
się starać powiększyć nominalnie powierzch 
nię a nie zmniejszać nie chcąc być przy ko- 
masacji pokrzywdzonym. 

Aby uspokoić opinję publiczną  podain 
fakty jako kurator i długoletni dzierżawca: 

1) Stram się o przeprowadzenie komasa- 
cji celem podniesienia poziomu gospodarki. 

2) Staram się o zwolnienie folwarku Boł 
łaniszki od serwiłutów, która to akcja jest 

na ukończeniu. 
3) Przeprowadzam remont faktycznie roz- 

ległych zabudowań mieszkalnych i gospodar- 
skich. s 

4) Lasu nie trzebię lecz przez czas wojny 
zarosłe karłowatą sosną przestrzenie oczysz- 
czam i oddaję pod uprawę. 

5) Odnośnie do lasu stwiedzam, iż jedy- 
nie kompletna nieświadomość pana „p. s.* 
mogła stworzyć zarzut iż ja sam i wyłącznie 
na własny użytek wycinam drzewostan — 
zwracam przeto uwagę iż las również jest 
w szachownicy ze wsią Bołtaniszki i że 
drzewa wycinają również mieszkańcy wspom 
nianej wioski. 

6) Osuszam łąki i tereny błotniste i prze 
prowadzam rowy odwadniające. 

7) Podatki, asekuracje budynków, czynsz 
dzieržawny i raty bankowe opłacam, bo gdw 
bym Banku nie opłacał dawno folwark Boł- 
taniszki zostałby sprzedany drogą licytacji. 

To chyba wystarcza na odparcie zarzutów 
a każdy wyżej podany fakt mogę poprzeć 
dowodami. 

    
    

(—) Adamowicz Aleksander. 

Szanowny Panie Redaktorze. 

Niniejszem uprzejmie prosimy o łaskawe 
umieszczenie w swem poczytnem piśmie na 
stępującego sprostov i 

Sekretarjat Związku Cechów w gazecie 

„Gołs Wileński* z dnia 4 lipca b. r. żadnej 
wzmianki o działalności Zw. Cechów nie u- 
mieszczał, zaś Instruktor Korporacyj Przemy 
słowych przy Urzędzie Wojewódzkim pan St. 
Czarnous o mającym się odbyć w dniu 1 
lipca 1932 r. Zebraniu Zwiąku Cechów, po- 
wiadomiony przez Sekretarjat — nie był. 

Łącząc wyrazy szacunku, pozostaję z po- 
ważaniem 

(—) W. Jankowski, Sekr. Zw. Cechów. 

   

TEATR | MUZYKA 
W WILNIE. 

— Trzy tanie dni w Bernardynce. Dziś, 
środa 10 sierpnia o godz. 8 m. 15 w Tea- 
trze Letnim pierwszy raz po cenach zniżo- 
nych arcyucieszna, szampańska farsa „Pod 
zarządem przymusowym-, w której wszyscy 
wykonawcy ze znakomjtym gościem Łudwi_ 
kiem Czarnowskim na czele tworzą świetn'e 
zgrany zespół. Przezabawne sytuacje, w ja- 
kie obfituje ta farsa zmusza widzów do cią- 
głego śmiechu i wesołości. Wspaniała opra: 
wa dekoracyjna nadaje całości wyjątkowe 
piętno realności, 

Jutro we czwartek i piątek również po 
cenach zniżonych „Pod zarządem przymuso, 
wym*. Są to ostatnie dni gościnnych wystę. 
pów Ludwika Czarnowskiego. 

ZZO = 

ROWOŚCI WYDAWNICZE. 
— „Sprawy Narodowościowe*, czasopismo 

poświęcone badaniu spraw narodowościo- 
wych (R. VI. Nr. 2—3). Cena 5 zł. Wydawni- 

ctwo Instytutu Badań Spraw Narodowoście- 
wych w Warszawie. 

Wi tych dniach ukazał się nowy zeszyt 
„Spraw Narodowościowych* za m-ce kwie 
cień, maj, czerwiec r. b. 

Naczelne miejsce w nim zajmuje praca 
p. W. Pohoreckiego p. t. „Mazury w Prusach 
Wschodnich". Na szczególne podkreślenie za 
sługują zawarte w tym artykule obfite dane 
liczbowe, dotyczące statystyki językowej, wy. 
znaniowej, wyborów do ciał ustawodawczych 
i reprezentacyj komunlanych. Dane te, uzu- 
pełnione komentarzami autora, wraz z omó- 
wieniem spraw szkolnietwa, struktury społe 
cznej i tendencyj rozwojowych uświadomie 
nia narodowego Mazuruw i tp.—stwarzają 
kompletny obraz Mazowsza Pruskiego, będą- 
cego od wieków terenem Ścierania się kul- 
tury polskiej i nienfeckiej. 

Następny z kolei artykuł p. Juljusza Bo- 
gensee p. t. „Niemiecko-duńskie stosunki 
mniejszościowe w Szlezwiku”, omawia kwest 
je Niemców i Duńczyków w Niemczech, przy 
szem podkreśla zasadnicze różnice, jakie 
między niemi istnieją. Różnica ta pod wzglę 
dem ustosunkowania się mniejszości do pań 
stwa uzewnętrznia się w tem. że o ile Niem 
cy w Danji hołdują rewizjonistycznej polity 
ce Rzeszy Niemieckiej, żądając m. in. utwo 
rzenia z północnego Szlezwiku obszaru auto 
nomicznego, o tyle Duńczycy w Niemczech 
stoją na stanowisku założeń ideowych Zwiąż 
ku Mniejszości Narodowych w Niemczech, 
według których mniejszości narodowe nie po 
winny się stać pionkami ną szachownicy po 
lityki poszczególnych państw. Skutkiem tego 
Duńczycy w Niemczech odrzucają postulat 
autonomji kulturalnej, jako formy, która nie 
gwarantuje właściwego rozwiązania sprawy. 
Autor, będąc członkiem mniejszości duńskiej 
w Niemczech, przedstawia to zagadnienie w 
sposób zasługujący na uwagę. 

W| artykule następnym p. t. „Kilka uwag 
na temat kwestji genezy narodowości biało 
ruskiej* prof. dr. Miron Korduba polemizuje 
z p. dr. Janem Stankiewiczem, który opubli 
kował w roczniku 1931 „Spraw Narodowo- 
ściowych* artykuł polemiczny, przeciwsta- 
wiający się koncepcji naukowej, 
przez prof. Kordubę, o istnieniu wspólnoty 
narodowościowej ukraińsko — białoruskiej 
przed połową w. XVII. Prof. Kodruba całko 
wicie swą koncepcję podtrzymuje, przytacza 
jąc szereg dowodów dla podkreślenia jej słu- 
szności. 

Dalej omawiany zeszyt ..Spraw Narodowo 
ściowych* zawiera tabele podziału ludności 
Rzeczypospolitej nad polską i niepołską na 
podstawie spisów powszechnych z r. 1921 i 
1931. 

Kronika, jak zwykle w „Sprawach Naro-- 
dowošciowych“ bardzo bogata, omawia prze 
jawy žycia politycznego mniejszošci narodo 
wych w Polsce, przyczem na czolo tego dzia 
łu wysuwa się sprawa kongresu U. N. D. O, 
odbytego w marcu r. b 

Dział kroniki pozapolskiej omawia m. in. 
następujące sprawy: Polacy wobec wyborów 
do sejmu pruskiego w kwietniu b. r., zatacg 
litewsko—niemiecki w Kłajpedzie. deklarac- 
ja ideowa Polskiego Zjednoczenia Narodowe 
go w Łotwie, konsolidacja społeczeństwa pol 
skiego w Rumunji oraz nowe przejawy sowie. 
ckiej polityki narodowościowej. 

Wi dziale spraw mniejszościowych na tere 
nie międzynarodowym poruszono dyskusję 
na 66 sesji Rady Ligi Narodów w związku 
ze skargami posła Graebego przeciwko prze 
prowadzaniu parcelacji w Polsce, 

Omawiany zeszyt zamykają recenzje z 
wydawnietw, dotyczących spraw mniejszo- 
ściowych oraz bibljografja į 

Pojedyńcze egzemplarze „Spraw Narodv- 
wościowych, można otrzymać we wszystkich 
księgarniach i administracji tego czasopisma: 
Włarszawa, ulica Nowy -wiat 21, tel. 248-74. 

— J. Ronberg. Katarzyna Sforza. Po- 
wieść w 2-ch tomach, z duńskiego orygina. 
łu przełożyła Dr. Józefa Zangowa. Polskie 
Tow. Przyjaciół Książki. Niewiadomo czego 
dr. jest pani Zangowa, ale nie polskiego ję 
zyka to pewne, jak również wydawcy nie są 
przyjaciółmi, ale" wrogami języka pilskiego 
i gramatyki, gdyż oba tomy roją się od tak 
skandalicznych błędów i germanizmów że 
aż się niedobrze robi. 

Oto próbki „Westchnienie uderzyło mu 
naprzeciw* str. 112, „starali się dybać mu 
na życie”, 117, Jeźdzcy dostali wolną drogź, 
„A jeszcze zawsze nie wysyłają ludzi* 63 
Uklękła i podniosła „swoją twarz*, „Gdy 
podniósł się z klęczek, leżał większy spokój 
na jego twarzy*, „Co jest przepowiedziane 
nie omieszka być spełnione, „Cieszył się 
zobaczyć znów Fłorencję* 121 str. „Został 

    

własnym zięciem papi 122, . „Przybył z 
samego wiecznego miasta* i został we Forli 
do swej śmierci, „Na samym tronie Św. 
Piotra”, „Nie śmiał zapomnieć załatwić jesz 
cze dziś swemu kanclerzowi obrazu madon- 
ny“ i tak dalej, aż do obrzydzenia. Że też 
nie ma urzędu który by zabraniał wydawa- 
nia podobną polszczyzną pisanych utworów 
Dzieje Katarzyny Sforza, duchessy na Forli, 
która się wsławiła za czasów Borgiów mę- 
stwem i okrucieństwem. była przez Сега а 
i jego ojca Papieża Aleksandra VI pozba- 
wiona rządów i więziona, walki, morde:. 
stwa, intrygi pomiędzy państewkami włos 
kiemi w XV w. stanowią treść tej biogratji 
pisanej w znanym sposobie romansowym. 
Sensacyjność przeważa. 

  

popartej
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KRONIKA 
WALL NS KSI Nr. 181 (2423). 

Skutki trąby powietrzneį. Polska mowa. Polski śpiew. W rol. gł.:- 
Krystyna Ankwicz i Mieczysław Cy-- 
bulski i najnowsza komedja dźwiękowa 

z udziałem znakom. gwiazdora Bimbo i czaruj. gwiazdy Betty. 
Początek o g. 4, 6, 8 i 10 15, w święta o 2-ej. Ceny od 25 gr. 

Gźwiękowe Kino 

CASINO 
Wialka 47, tel. 15-41. | 

Dziš premjerai Potężny 100% polski film śpie- 
| wsodzwiękawy! > NajedakEŻE DRZEUBJ) pradukcii 

polskiej w-g słynnej pow. Elizy Orzeszkowej 

Fieieze« „. Lekcla muzyki Flejszera p.t. 

Dziś! Niebywała sensacjał 3-ch ulub. publiczn Ramon Novarro, Greta Garbo i John Gilbert w rekordowym:   

Dfwiąk. Kino - Teatr | 

  

  

  

  

K Dziś: Wawrzyńca. Komitet Rozbudowy radzić będzie nad sy. i ód 3 i z › ' i sy. programie przygód awanturn. ё : 2 ^ K ‚ 
| Środa | Ra Zaca tuacją A A 1“ R as STYLOWY | i miłosn., sensacyj i emocyj i) krwawy tyran Ben-Ali nei. Nacz Skoda or 2) Anna Kerenina 

my, w najbliższych dniach ma być zwołat.e I. Wielka 36. - „Hr.Lwa Tolstoja i 5 ё : й 10 | НОНЕ Nana dy Na a al. Wielka w-g pow. Hr. Lw. ja z Gretą Garbo i John Giibertem. Nad progr: kom.-farsa Nie wdzięczna rckota: 

i , dzeniu tem poza sprawą udzielenia kilku : Ś 
| Sierpień Wschód słońca — & = 47 drobnych pożyczek na budownictwo drewn! żony do dnia 1 stycznia 1935 r. z automatycznem * 

8 Zachód › = & 7m03 ne omówiona zostanie w całokształcie sytu. 
an i ny Jok Maštepay o Ne Е п[ !Ш'ппшт! wiek ze wspólników nie odmówi tej prologaty listera + 

$costrzeż: mis Zakładu Ketoeraiegii U. 5. B. 

w «hpie z Śnię 9/VIII — 1982 rska. 

Ci aieai+ śreśniae w milimewach: 754 

Temparatura średzia + 16 C 

и zejwyżaze: Ą- 18 С 

= najniżeza: Ą- 120 С 

Opad: ślad. 

Wiatr: o kierunkach zmiennych. 

Tesdencja: spadek. 

Uwagi: przelotny deszcz. 

Z KARTY ŻAŁOBNEJ. 
— Pogrzeb ś. p. dyr. Materskiego. Wczo- 

raj o godz. 5 po poł. odbył się pogrzeb Ś. p. 
Materskiego, długoletniego dyrektora Oddzia 
łu Wileńskiego Banku Towarzystw Spół- 
dzielczych w Warszawie. 

Kondukt pogrzebowy przeciągał ulicami: 
Mickiewicza św. Magdaleny, Zamkową, Wizl_ 
ką, Ostrobramską, Piwną i Rossa. 

Pnzed trumną zmariego niesiono 23 weń- 
ce. 

Zwiokį Ś. p. dyrektora Materskiego zło- 
żone zostały na wieczny spoczynek na cmen 
tarzu Rossa. 

MIEJSKA. 

— Narady Magistratu nad pożycz- 
ką zagraniczną. Już od kilku tygodni 
na terenie Magistratu toczą się nieu- 
stannie pertraktacje i narady w spra 
wie zaciągnięcia pożyczki zagranicz- 
nej w jednem z banków szwajcar- 
skich. Jak wiadomo inicjatorem tej 
pożyczki jest Arbon, który w pierw- 
szym rzędzie zainteresowany jest w 
szybkiej zmianie nawierzchni jeźdni. 
Magistrat w zasadzie inicjatywę Arbo 
nu zaaprobował, rozchodzi się obec- 
nie jedynie © wysokość i warunki po- 
žyczki. Pierwsza trudność została już 
usunięta. Po dokładnie przeprowadzo 
nych kalkulacjach nasze władze mu- 
nicypalne ustaliły, że zamierzone wy- 
asfaliowanie ulic pociągnie za sobą 
1.200.000 złotych. Gorzej jest z usta- 
leniem warunków pożyczki — jej op- 
rocentowania. W sprawie tej onegdaj 
odbyła się ponownie narada Magist- 
ratu z udziałem przybyłego z Warsza 
wy przedstawiciela Arbonu. Konferen 
cja i tym razem nie doprowadziła do 
uzgodnienia stanowiska stron obu. O 
ile więc toczące się pertraktacje i na- 
dal nie doprowadzą do pozytywnego 
rezultatu, Wilno będzie musiało skwi 
tować z nadziei szybkiego pokrycia 
się asfaltami. 

— Tyfus brzuszny wzmaga się. Zbliżają- 
cy się okres jesjeni zwiastuje już i w Wil. 
nie zwykłe nasilenie się w tym okresie tyfu- 
su brzusznego. Jak wykazuje rejestr władz 
sanitarnych ubiegły tydzień przyniósł już 6 
wypadków zasłabnjęć na tę chorobę. O ile 
nasilenie tyfusu będzie nadal się wzmagaio 
sekcja zdrowia Magistratu zamierza pnzept0- 
wadzić odpowiednią akcję ochronną w for 
mje szczepień i pigułek przeciwtyfusowych. 

Z innych chorób zanotowano następu- 
jące: gruźlica 8 (w tem 3 zgony), jaglica 3, 
błonicę 4 (zgon 1) świnka I oraz 1 wypadek 
cholera nortrus. 

— 5592 egzekucje podatkowe w jedn m 
miesiącu. Jak wynika z przeprowadzonych 
przez Magjstrat obliczeń w ciągu ubiegłego 
miesiąca dokonano ogółem 5592 egzekucje 
podatkowe. Jak na 27 dni pracy jest to licz 
ba wiele mówiąca. 

— Subwencje na rzecz instytucyj dobro- 
czynnych. Na wczorajszem posiedzeniu Mag: 
stratu zapadła m. n. uchwała wyasygnowania 
72.000 złotych w formje bezzwrotnej subwea 
cji na cele instytucyj dobroczynnych. 

W: stosunku do miesięcy poprzednien 
subwencje Magistratu bardzo znacznie zma- 
lały. 

PEREIRA 

WIRGIL MARKHAM. 

  

acja budowlana Wilna, 
— Noworodki muszą być meldowane. Na 

podstawie dawnych przepisów nie było obo- 
wiązku meldowania noworodków. Dopiero 
po nadaniu dziecku jmienia i po sporządze- 
niu aktu stanu cywiłnego zgłoszano meirycz- 
kę do rządcy domy, który wpisywał now: - 
rodka do ksiąg ludności stałej lub niesiałej.. 

Obecna ustawa o meldunkach przewidu. 
je obowiązek meldowania noworodków w 
terminje 48 godzin po narodzeniu niezależ- 
nie od tego czy imię było nadane czy nie. 
Tymczasem ludność lekceważy sobie ten 
przepis i w związku z tem naraża się na po_ 
ważne kary pieniężne. 

Biorąc powyższe pod uwagę Wileńskie 
Biuro Meldunkowe postanowiło przeprowa- 
dzić w tym kierunku akcję uświadamiającą 
ludność. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Komenda Legjenu Młedych w Wilnie 

zawiadamia wszystkich ozłonków, którzy 
zgłosili swój udział w zjeździe Legjonjstów 
w Gdyni, by zgłosili się w sekretarjacie L. 
M. w dniu 10 i 11 sierpnja b. r. w godz. 
od 10—12 i od 16—18, dla wpłacenia zł. 18 
za koszta przejazdu tam i zpowrotem oraz 
wyżywienie w Gdyni. Zgłoszenia po godz. 
18 dnia 11 sierpnja b. r. nie będą w żadnym 
razie uwzgłędnione. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Zapisy de Rocznej Szkoły Pra- 
eownic Gospodarczych Zw. Pracy O- 

bywatelskiej Kobiet. Roczna Szkoła 
Pracownic Gospodarczych Związku 
Pracy Obywatelskiej Kobiet przy ul. 
Jagiellońskiej Nr. 3/5 m. 3, przyjmuje 
zapisy nowowstępujących uczennice od 
dnia 16 sierpnia do dnia 1 września 
codziennie od godz. 10 do godz. 12. 

Zadaniem szkoły jest przygotować 
praktycznie dziewczęta w dziedzinie 
gospodarstwa domowego. 

— Sport a szkoła. W związku z różnicą 
zdań powstałą w sferach pedagogicznych ca 
do wpływu sportu na postępy uczniów dowia 
dujemy się, że władze szkolne omawiają о- 
becnie projekt zniwelowania wpływów spor- 
tu w ten sposób, by ne ucjerpiała na tem 
nauka, a jednocześnie zyskało zdrowie ucz. 

> SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Memorjal 6 położeniu rzemiosła rzeż- 

nicko_wędliniarskiego. W dniu wczorajszym 
delegacja Związku rzeźników jg wędlnarzy 

złożyła p. Wojewodzie i p. Staroście Grodz 

kiemu memorjał o krytycznem położeniu rze 
miosła rzežnicko-wędliniarskiego. 

RÓŻNE 
— Podniesienie się poziomu wody w Wi 

i Wilence. Padające od kilku dni ulewne 

deszcze spowodowały podniesienie się po- 

ziómu wody w Wilji i Wilence. : в 

Pozom wody w Wilji podniósł się o 68 

cm., a'w WHence o 45. т 

W ciągu dnia wozorajszego woda w Wi- 

Iji poczęla spadač. 

QFIARY. 

Zamiast kwiatów na trumnę 6. p. Dyrel:- 

tora Ignacego Materskiego składa przy Ni- 

niejszem Bank _ Gospodarstwa Krajowego 

Oddzjał w Wilnie zł. 50 (złotych pięćdzie. 

siąt| na „Ochronkę Ostrobramską“ — z proś 

bą o pokwitowanie odbioru. 

   

      

Humor. 
WOLNY WYBÓR. 

Pacjent siedzi na fotelu dentystycznym. 
— lle właściwie liczy pan za wyrwanie 

zęba? — pyta denitystę. 
— Trzydzieści franków — odpowiada den 

tysta. 
—Co? — wola oburzony pacjent — trzv- 

dzieści franków za zabieg który trwa tylko 
parę sekund! 

— Jeśli pan sobie życzy, mogę przedłu- 
żyć dowolnie operację wyrwania zęba. 

(Le Rire) 
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DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Roześmiała się lekko, a ja. nie do- 
puszczając jej do słowa, ciągnąłem 
dalej: 

— Nie ma się pani z czego śmiać. 
Chcę pani pomóc. Niech pani o tem 
nie mówi nikomu, bo może pani źie 
trafić. Obawiam się, że pani jest w 
niebezpieczeństwie, ale nie mogę po- 
wiedzieć, w jakiem. 

— W jaki sposób chce mi pan po- 
móc? : 

+ — Čhcę obudzič w рап! рггегог- 
ność — odparłem, ujmując ją za rękę. 
— Czy pani nie wie,, że ktoś z gości 
mógłby pani zaszkodzić? Czy pani 
ma tu przyjaciół? 

+  — Widzę tych ludzi pierwszy raz, 
z wyjątkiem Masona i hrabiny. 

— Gzy pani dobrze zna Masonów? 
— Och, miażdży mi pan rękę. Nie, 

nie znam ich... tylko pan Mason za- 
prosił nas do siebie po... po... 

— Tak. Wiem. Dlaczego państwa 
zaprosił? : 

— Powiedzial, že w ten sposób 
unikniemy natrętnej ciekawości i... i 
rozgłosu... Więc schroniliśmy się 
szybko do jego domu. 

A więc dla uniknięcia rozgłosu! 
Czy morderczyni tego typu uciekała 
kiedy przed rozgłosem? 

— Proszę pani, może pani wyob- 
raża sobie, w jaki sposób mógłby pań- 
stwu ktoś zaszkodzić? Mogłoby to być 
w związku z rodziną państwa? 

Trafiłem w sedno. 
‚ — Nie, nie — zawołała, myśląc 

„tak*. Wyczułem to momentalnie. 
Otoczyli nas goście, więc odszed- 

łem. Obejrzawszy się, zobaczyłem 
wpatrzone w sebie straszne, błyszczą- 
ee oczy morderczyni. Ktoś przema- 
wiał do niej, ale nie słyszała. 

I znów uderzyła mnie wspaniałość 
apartamentów Masona, świadcząca o 
czyimś wytwornym guście, prawdopo 
dobnie żony. Ale żeby w takich salo 
nach, przyjmować taką grandę? Nie 
wątpilem, że goście składali .się z sa- 
mych szumowin, tylko nie mogłem 
znaleźć dla nich żadnego wspólnego 
mianownika i zgadnąć, w jakim celu 
zostali zaproszeni. 

Niektóre twarze wydawały mi się 
dziwnie znajome, kilka poznałem. 
Między innemi zidentyfikowałem Clar 
ka Cramera, rozreklamowanego este- 
tę, który ubierał się według mody sta- 
rożytnych Egipcjan: Melville a Brin- 
dle'a, podróżnika, który wrócił świeżo 
z Indyj Wschodnich i wyglądał na zde 
nerwowanego, ale nie cywilizacją, 
Newta Spillane'a, hodowcę psów, któ 
ry kurzył jak warjat zapałając jedne- 
go Murada od drugiego i wyglądał 
na przesiąkłego nikotyną. 

Kobiety dorównywały mężczyz- 
nom. Zwróciłem uwagę na hrabinę 
Sieffert, małą, lecz ruchliwą damulkę, 

_ nieokreślonego wieku, z twarzą upa- 
cykowaną wszystkiemi kolorami, z 
ustami jak krwawnik, z szopą wężo- 
watych włosów koloru cytryny i po- 
marańczy. Miała w uszach kolczyki 
wiełkości półdolarówek i paplała szyb 
ko z gestykulacją i akcentem, którego 
nie zdołałem odszyfrować. Ale jej 
ciemnoszare oczy miały w sobie twar-   

Wywałona lipa na plebanji w Sobotnikach. 

RADJO 
ŠRODA, dnia 10 sierpnia 1932 roku. 

11.58: Sygnał czasu. 15.10: Program dz. 

    
   

  

Kom met. 15.40: Audycja dła dzieci, 16. 
Haydn — Symfonja d-dur (płyty). 16. 
Wiek XX — wiekiem sportu — djalog. 17.06    

   Koncert. 18.00: „Wieś w prz 
Prusa* odczyt. 18.20: Muzyka lekka. 19.00: 
„Na szłaku kadrówki* feljeton. 19.15: Li- 
tewska audycja literacka. 19.30: Program na 
czwartek. 19. Prasowy dziennik radjowy 
19.45: „Co boli?* 19.55: Rozmaito: 
20.00: Koncert chóru. 20.35: Kwadrans lite- 
racki. 20.50: Koncert solistów. 21.50: Ku- 
munikaty. 2200: Muzyka taneczna. 22.25, 
Utwory J. S. Bacha (płyty). 22.40: Wiadomo. 
ści sportowe. 22.50: Muzyka taneczna 

CZWIARTEK, DNIA 11 SIERPNIA 1932 R. 

11.58: Sygnał czasu, 15.10: Program dzien- 
ny. 15.15: Muzyka popularna. 15.35: Kom. 
met. 15.40: Muzyka polska. 16.40: „Puszcze 
polskie w dawnych wiekach”. odczyt. 

17.00: „Rozwój sonaty". 18.00: „Polowanie 
błotne į wodne“ — odczyt. 18.30: Muzyka 
taneczna 19.15: „Paszport zagraniczny, czyli 
feljeton uszczypliwy o rodakach*. 19.30: Pra 
sowy dziennik radjowy. 19.45: Program na 
piątek i rozmaitości. 20.00: Muzyka lekka. 
21.20: Audycja wesoła „Sałon państwa cie- 
lątkowskich*. 21.50: Komunikaty. 22.00: Mu- 
zyka taneczna. 22.40: Wiadomości sportowe. 
22.50: Muzyka taneczna, 8 

KOWIĘKI RADJOWE. 
O BOLESLAWIE PRUSIE. 

Dzisiaj w środę o godz. 18 nadany 20- 
stanie z Włarszawy interesujący odczyt zna- 
nego historyka literatury prof. Zygmunta 
Szweykowskiego, który scharakteryzuje przed 
audytorjum radjowem „Wieś w przeżyciach 
Bolesława Prusa”, tak wrażliwego na niedų- 
ię ludu wiejskiego. 

SŁUCHOWISKO DLA MŁODZIEŻY. 

Q godz. 15,40 odbędzie się audycja rad- 
jowa dlą starszych dzieci. Wypełni ją ob 
mazek J. Sorokewicza p. t. „Wesoły biedak 
i smutny bogacz*. Dowie się młodzież z 
tego utworu na czem polega prawdziwe 
szczęście człowieka. 

DUET KAMERALNY. 

Na dzisiejszym radjowym koncercie sa- 
listów (godz. 20,50), który nadany zostanie 
ze studja warszawskiego wystąpią: młody 
utalentowany pianista p. Leon Boruński i 
p. Józef Kamiński, znany ze swych wystę- 
pów solowych i kameralnych. W; programie 
utwory Regera, Gzajkowskiego,  Kreislera, 
Debussyego, Albeniza, Liszta oraz sonata 

c-moll na skrzypce i fortepian Edwarda 
Griega. Następny koncert tegoż dnia roz- 
pocznie się o godz. 22,25 i poświęcony bę- 
dzie utworom genjalnego klasyka J. S. Ba- 
cha (na płytach). Usłyszymy między in. 
Fantazję g-moll i słynną arję ma strunie G. 

SPORT W, ETERZE. 

Dziś przed mikrofonem radja wileńskiego 
odbędzie się ciekawy djalog sporotowy po- 
między p. p. J. Niecieckim 4 W. Janiszew- 
skim. 

     

  

  

  

  

de błyski, nie licujące z jaskrawą cha- 
rakteryzacją. Pmimo, że zrobiła wra- 
żenie jedynej osoby na poziomie pani 
Mason, uznałem ją z miejsca za nu- 
mer, ' 

Małżonkę gospodarza widziałem 
drugi raz. Wysoka i wysmukła, prze- 
suwała się wśród swoich okropnych 
gości, jak królowa wśród karczemnej 
zgrai. Biło od niej smutkiem 1 рггу- 
musem. Twarz miała tak zgasłą i ma- 
tową jak perły na szyi. 

Mason zorganizował z pewnością 
ten wieczór bez jej zgody. Obecność 
jej musiała mieć na celu hamowanie 
gości, a może nawet samego gospoda- 
rza w dzikszych zapędach. Nie jestem 
tego pewny, ale w przejściu do poko- 
ju filmowego, gdyż pomyślano i o tej 
rozrywce, pochwyciłem przypadkiem 
znamienną rozmowę dwóch utlenio- 
nych panienek: 1 os 8 

— Powinno byč coš pieprznego — 
rzekła jedna, 

— Tak myślisz? — odrzuciła szy- 
derczo druga, wzruszając ramionami. 
— Z nią tutaj? ' 

Pierwsza zaśmiała się brzydko. 

— Mogłby być lepszy niż ten, któ- 
ry tu ostatnio widziałam, a pomimo 

to... 
— Zobaczysz, że doznasz zawodu 

— przerwała druga. 
— Ona tam nie pójdzie, 
— Ale będzie wpobliżu. 

Ale jeżeli goście Masona spodziewa 
li się pornograficznego filmu, to rze- 
czywiście się zawiedli. Mogę. to powie 
dzieć, chociaż widziałem tylko począ- 
tek. Był to stary film z okresu pow- 
słania kina, obrzydliwie melodrama- 
tyczny p. t.: „Złota farba Namiętnoś- 
ci“. Fabuła traktowała o bracie i sio- 
strze spiskujących przeciwko dalekie- 
mu krewnemu. W chwili, gdy opusz- 
czałem pokój, zacne rodzeństwo uma 
wiało się, że uda małżeństwo, prawdo 

neje$ir HAnd/OWJ. 
Do Rejestru Handiowego, Dział A, Sądu 
Okręgowego w Wiinie wciągnięte nastę- 

pujące wpisy: 
W dniu 11.V. 1952 r. 

8. П. „Spółka firmowa Handel Skórami Merkury, 
Hirsz Dajches, Mejer Muzykant i Lejba Dejcz*. Spół- 
ka została zlikwidowana i wykreśla się z rejestru. 

626—VI. 

   

_ 3871. II. Firma: „Baronowa Wilhelmina* —Przed 
siębiorstwo zostało zlikwidowane i wykreśła się z re- 
jestru 634—VI. 

Do Rejestru Handlowego, Dział B, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy: 

W dniu 6.IV. 1932 r. 
248. IV. Firma: „Dom Handłowy Bracia Papp -— 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*. Na likwi- 
datora powołano Morducha Pappa, zam. w Wóiilnie, 
przy ul. Słowackiego 21. Zgłoszono likwidację spółki, 

648—VI. 

W dniu 11.IV. 1932 r. 

144. IM. Firma: „Polski Lloyd — Spółka Akcyj- 
na'. Celem spółki jest prowadzenie w najszerszym 
zakresie przedsiębiorstwa ekspedycyjnego, składowe- 
go, przewozowego, udzielanie zaliczek na zastaw i po. 
średniczenie w ubezpieczeniu towarów i środków prze 
wozowych. Siedziba centrali w Warszawie, ulica Mar- 
szalkowska 130. Składy przy stacji kol. Warszawa — 
Wschodnia. Siedziba oddziała w Wilnie, przy ulicy 

Słowackiego 27. Oddziały w Gdańsku, Gdyni, Kato- 
wiecach, Krakowie, Łodzi, Lwowie, Poznaniu, Śnia- 
tynia — Załuczu, Stołpcach, Wilnie Zebrzydowicach, 
Sosnowcu, Zbąszyniu i Lesznie. Kapitał zakładowy 
wynosi obecnie 1,000,000 złotych podzielony па 10 
tysięcy akcyj cakłowicie wpłacony. Zarząd spółki sta 
nowią: Prezes Aleksander Lednicki z Warszawy, ul. 
Piękna 3, Stanisław Meyer z Warszawy ul. Trębacka 
3. Paweł Jellinek z Warszawy Al. Jerozolimskie 36 
Georges Morisot i Hans Demme obaj z Warszawy ul. 
Marszałkowska 130. Zarząd zastępuje spółkę wobec 
władz i osób i prowadzi jej interesy, Do składania 
oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wystar- 
czy współdziałanie dwóch członków zarządu lub jed- 
nego członka zarządu łącznie z prokurentem. Udzie- 
lono prokury dla Centrali Wolfgangowi Rómerowi i 
Stanisławowi Dudzicowi z prawem podpisywania każ- 
dego z nich łącznie z jednym z prokurentów. Udzie- 
lono prokury dla Oddziału w Wilnie ulica Słowackie- 
go 27: Qzesławowi Rozenthalowi i Joachimowi Bal!'- 
nowi z prawem podpisywania we dwóch łącznie. Po- 
stanowienie Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skar- 
bu w przedmiocie zmiany nominalnej wartości akcyj 
@ 10 zł. na 100 złotych oraz zmniejszenia kapitału 
zakładowego o 1400,000 złotych do 100,000 złotych z 
poprzedniego kapitału 1500,000 złotych drogą wyda- 
nia jednej akcji nominalnej wartości zł. 10 wzamian 
zą 15 akcyj 10 złotowych z powiększenia kapitału zak- 
ładowego o sumę 900,0000 zł. do sumy 1.000.000 zł. 
drogą V emisji 9,000 sztuk nowych akcyj opubliko 
wane zostało w Nr. 123 Monitora Polskiego z dnia 
30. V. 1931 rł Postanowienie Ministrów Przemysłu i 
Handlu oraz Skarbu w przedmiocie zatwierdzenia sta- 
tutu uzgodnionego z przepisami Prawa o spółkach ak- 
nyjnych (Dz. Ust. Nr. 39-28 poz. 383) opublikowane 
zostało w Nr. 299 Monitora Polskiego z dnia 30 grud- 
nia 1931 r. 646—VT. 

  

357. XI. Firma: „Bank Związku Spółek Zarobko- 
wych — Spółka Akcyjna Oddział Wileński. Dyrektor 
Witold Broniewski z W/arszawy wybrany został: człon 
kiem zanządu. Prokura Jana Hindemitha wygasła. 

647—VI. 

521. II. Firma: „Niemeński Przemysł Tartączny 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*. Zarząd 
obecnie stanowią: lzrael Halperin z Warszawy, ulica 
Marszałkowska 62, Bereg Symchowicz z Warszawy ul. 
'Polna 72, Efim Garmize ze Stołpców, ulica Piłsudskie- 
go 43 i Jeremjasz Prass ze Stołpców, ulica Rubieże- 
wieka 8. Wszystkie weksle czeki oraz indosy na nich 
umowy prokury pełnomocnictwa i wogóle wszelkie 
zobowiązania spółki akty kupna, sprzedaży wszelkiego 
rodzaju umowy winny być podpisywane pod stemp- 
lem firmowym przez trzech zarządów łącznie, a mia- 
nowicie przez Lzraela Halperina, Berka Symchowicza 
i Efima Garmize, Czas trwania spółki został przedłu- 

  

poleconym pod adresem spółki co najmniej na trzy 
miesiące pnzed upływem jej terminu. 651—VI. 

W dniu 23.IV. 1932 r. 
370. III. Firma: „Towanzystwo Przemysłowe Leś- 

ne Orlew — Spółka z ograniczoną odpowiedzialno- 
ścią”. Siedziba spółki została przeniesiona na ulicę 
Szopena 10—5 w Wiilnie. 649—V1. 

  

503. II. Firma: „Włilniem — Spółka z ograniczo- 
ną odpowiedzialnością*. Siedziba spółki w likwidacj 
pnzy ulicy Antokolskiej 20—3 w Wilnie. Na likwida- 
tora powołano Włblfa Kawana zam. w Wilnie przy 
ulicy Antekolskiej 20—3. Zgłoszono likwidację spółki. 

652—VI. 
W dniu 30.IV. 1930 r. 

502. IM. Firma: „Elektromłyn — Spółka z ogra- 
niczoną  odpowiedzialnością w Ejszyszkach*. Czas 
trwania spółki nieograniczony, nie krótszy jednak niż 
czas trwania uprawienia rządowego. 653—VI. 

W dniu 18.XII. 1929 r. 
204. III. Firma: „Aprodostawa Spółka z ograni- 

czoną odpowiedzialnością”. Na likwidatora wyznaczo- 
no Stanisława Ogórkiewicza zam. w Wilnie ulica Ja- 
sna 27. Na mocy decyzji Sądu Okręgowego w Wil- 
nie Wydziału Rejestru Handlowego z dnia 13 wrze- 
šnia 1929 r. zanządzono likwidację spółki i wyzna- 
czono likwidatora z urzędu. 650.—VI. 

      

   

  

    

  

  

SKŁAD BRÓBI 
F. ZIENKIEWICZA 
Wiino, Ś-to Jańska 9. 

Balżci: 4żytwyhóRBYCA 
ni myśliwskiej o 10% ta- 

niej kosztu. 

Przybory myśliwskie po 
oeanch=śCiśle fadtyczarch 

  

Proszę o przekonanie się 

    

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go rewiru 

Wacław Leśniewski, zam, w Wilnie przy ul. M. Pohu- 
lanka 13, na zasadzie art. 1030 U.P. C. obwieszcza, iż 
w dniu I2sierpnia 1932 r. o godz. I0-ej rano w Wilnie 
przy ulicy :Ressa: 6, odbędzie się sprzedaż zolicytacji 
publicznej, majątku ruchomego, należącego do Jerzego 
Pimonowa, składającego się z 20 beczek żelaznych 
i innych rzeczy, oszącowanego na sumę 1025 zł., na 
zaspokojenie pretensji Domu Handlowege A. Wulf- 
sohn w sumie 950 zł. 44 gr. z %% i kosztami 

700/VI Komornik Sądowy W. Leśniewski. 

Obwieszczenie, 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru 2-go, 

z siedzibą w Wilnie, przy ul. Zakretowej Nr.7, zgodnie 
z art, 1030 U.P.C. podaje do wiadomości publicznej, 
że w dniu 26 sierpnia 1932 roku o godz. IO-ej rano 
w Wilnie, przy ul. Zakretowej 3, odbędzie się sprze- 
daž z licytacji, należącego do Juljusza Borek-Borec- 
kiego majątku ruchomego, składającego się z motoru 
ropnego firmy „Perkun” oraz piły cyrkularnej, osza- 
cowanego na sumę 53 O zł. 

  

  

Choroby weneryczna,. 
skórne i moczopłciowe,. 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—7, 

n'edziela 9—1. 
44. P. 29 

Dt. GINSBERG 
choroby skórne, wena 
ryczne i moczopłcicwa 

Wileńska 3 tei. 567. 
od godz. 8—1 i 4-—58, 

Dr. Zeldawicz 
Choroby skórne, wenes. 
narządów moczowych 

od g. 3—1 i 5—8 wieca. 

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

Mickiewicza 24, tel. 277 

    

  

  

Akuszerka! 

Marja Lakinerona 
przyjmuje od 9 do 7 wiecn, 
lica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zans 
na lewo Gedeminowską. 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3193 

Pielęgniarka 
łagodna, inteligent. zajmie- 
się chorą osobą. Wyma— 
ganie skromne. Łaskawe. 
zgłoszenia do Administr.. 
„Kurjera“ pod „Pielęg.. 

niarka i lektorka" 

MŁODA PANNA 
w ciężkiej sytuacji ma-- 

terjalnej obejmie posadę: 
jako biuralistka ew. ka. 

sjerka. Może również za-- 
jąć się dziećmi i domem. 

Warunki skromne. 
Oferty sub „Mimoza” do» 
Administr. „Kurjera Wil.” 

Poszutuję pracy 
maszynistki 

względnie kasjerki, 
kaucję mozę złożyć. 

Oferty proszę kierować 

        

  

697/V1 Komornik Sądowy H. Lisowski. do Adm. „Kurjera Wil.* 

-—— = RUTYNOWANA B niuozyciel Gimnaz.. 
Języki obce maszynistka udziela lekcyj 
niemiecki, francuski z własną maszyną i korepetycyj ze wszyst” 

POSZUKUJE 
stałej posady 

Mickiewicza 33—4 

JADŁODAJAJA 
NADWIŚLAŃSKA 

wydaje obiady 
od 55 gr. na maśle, 

Ludwisarska 4 
(obok sali Krejngla) 

włoski (konwersacja), 
oraz klasyczne 

łacina i grecki. 
Przygoicwywanie do 

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

pod „Egzaminy* 

  

kich przedmiotów w za— 
kresie ośmiu klas gimnaz.. 
Specjalność: polski, fizy.. 
ka, matematyka. Łaskawe- 
zgłoszenia do Administr., 
„Kurjera Wileńskiego" 

Jako ślusarz 
poszukuję pracy» 

przy browarze 
lub gorzelni 

Bazyljańska 4, m. 26 

    

podobnie w celu zwabienia ofiary w 
sieci siostruni. 

Zająłem przezornie ostatnie miejs 
ce na końcu ostatniego rzędu i gdy 
zgaszono światło, wstałem i przekrad- 
łem się do drzwi. Wśród szmeru roz 
mów i poruszeń nikt tego nie usłyszał 
Czekałem dłuższy czas koło portjery 
zastanawiając się, skąd i w jaki sp 
sób Mason wytrzasnął taką starożyt- 
ność. Zaczęły się chichoty, chociaż 
film nie był dostatecznie lichy, żeby 
rozśmieszyć. 

  

Kiedy chichoty przeszły w burzę 
śmiechu, nacisnąłem ostrożnie klam- 
kę i przesunąłem się na schody. Ry- 
zyko było niewielkie, gdyż liczna służ 
ba była zajęta przygotowaniami da 
kolacji, którą miano podać o pierw- 

szej. : r 

Zeszedłem do małej szatni męskiej 
na prawo od drzwi wejściowych. Jak 
przewidziałem, wszystka służba zgro- 
madziła się w innej części domu i 

nie spotkałem nikogo. 

Wiiedziałem, dlaczego Raffy nie 
zastosował najprostszego sposobu i 
nie przekupił którego z lokajow. 
Wszstko to byli starzy słudzy, przy- 
wiązani do swoich państwa i niezdol- 
ni do zdrady, Nawet szatny miał minę 
budzącą szacunek. 

Zostawiłem drzwi otwarte na wy- 
padek powrotu którego z lokajów i 
dla tem łatwiejszego usprawiedliwie- 
nia swej obecności w szatni i zabra- 

łem się do roboty. Potrzeba mi było 
tylko dziesięć minut czasu. 

Jedyne okno było wąskie, ale mo- 

głem się w nie zmieścić. Składana. 
metałowa okiennica była nazewnątrz. 
Musiałem zrobić cztery rzeczy, mia- 
nowicie: naoliwić zawiasy okna i 0- 
kiennicy, przeciąć drut od aparatu 
alarmowego i zepsuć zamknięcie ok- 
na. Udało mi się to uskutecznić szyb- 

ko i łatwo. Schowałem do kieszeni na- 
rzędzie i wyszedłem do hallu. 

Po ostrożnych poszukiwaniach 
znalazłem sypialnię Masona. Bałem 
się tylko, żeby nie graniczyła z poko- 
jem jego żony. 

Wślizgnąłem się szybko do środ- 
ka i, stojąc plecami do drzwi, poszu- 
kałem ręką wyłącznika. Zrobiło się 
jasno. Pokój był wysłany grubym zie 
lonym dywanem, ściany wyklejone 
kwiecistemi tapetami, meble kosztow. 
ne, lecz nie ostentacyjne, Żadnej szaf 
ki do książek, tylko pod oknem duży 
stół i na nim zamknięta maszyna do 
pisania i zapas papieru. 

Sypialnia graniczyła z garderobą, 
łazienką i ciemnią, które to ubikacje 
nie wydały mi się obiecujące. ||| 

I znów zabrałem się do roboty, 
starając się dorównać sprawnością, 
cichością i zręcznością powieściowym 
dytektywom i bandytom. Zajrzałem 
do łóżka, wymacałem materace. Zre- 

widowałem szuflady w komodzie i 
stole, nie pominąłem framug okien: 
nych, przerzuciłem papier do maszy- 
ny, sprawdziłem umocnienia dywana 
wzdłuż ścian i kiedy te powierzchow- 
ne metody nie dały rezultatu, ucie- 
kłem się do subtelniejszych. A więc 
natrząsnąłem firanki i portjery, zba- 
dałem spojenia mebli i zajrzałem pod 
obrazy. I znalazłem za jednym, du- 
żym, olejnym, małe drzwiczki. 

Wróciłem do hallu i właśnie docie 
rałem do trzeciego piętra — pokój 

filmowy był na czwartem — gdy u- 
słyszałem, że ktoś schodzi z góry. 

Nie chcąc się z nikim spotkać ze 
względu na moje późniejsze plany, 

przebyłem biegiem parę ostatnich 
stopni, wpadłem w korytarz i w drzwi 
pierwsze z brzegu. Tu stanąłem w 
ciemnościach, nasłuchując. Szybkie, 

energiczne kroki ucichły, ale po chwi- 

li w pokoju, graniczącym ze schoda- 

mi, zrobił się ruch i usłyszałem głos; 
kobiecy, nucący melodyjny przebój. 
Nie miałem pojęcia, kto to był, ani 
jaki to był pokój, bo jeszcze tego pięt. 
ra nie zbadałem. 

» _ W szparze drzwi błysnęło światło. 
Niewiele myśląc przysunąłem się na: 
palcach i przyłożywszy oko do dziur-- 
ki od klucza, zobaczyłem hrabinę: 
Sieffert w tęczowopierzastej toalecie, 
rozkładającą na łóżku zawartość czy. 
jejś walizki. 

Nie śpieszyła się; wiedziała, że: 
przedstawienie na górze potrwa jesz— 

cze dłuższą chwilę. Jej wesoły śpiew: 
zrobił na mnie tak miłe wrażenie, żę- 
wydała mi się o dziesięć lat młodsza. 

Nagle na górze zabrzmiał Śmiertek 
ny krzyk, po którym podniosła się 
ogłuszająca wrzawa.. I znów ten: 
krzyk, szuranie nóg i donośne głosy: 
męskie... Stałem w ciemnościach, na-. 
słuchując. Wtem, drzwi, przez które 
szpiegowałem hrabinę, otworzyły się 
1 ona sama wślizgnęła się do mojej 
kryjówki. Odczułem to instynktem,. 
gdyż nie usłyszałem  najmniejszege 
szelestu, a pokój sąsiedni również 
tonął w ciemnościach. 

Na schodach rozległ się gwałtow- 
ny tupot licznych nóg i znów tem 
mrożący krew w żyłach krzyk kobie- 

cy, przechodzący w chrapliwe bulgo- 
tanie. 

— On mnie zmusił! On mnie zmu- 
sił! On mi wlał w usta!... 

I znów, i znów, i znów. Krzyk pe- 
„łen grozy i lamentu. 

Tłum wtargnął do pokoju, w któ- 
ту m przed chwilą gospodarowała hra 
mina, i złożył na łóżku Magdalenę 
Brovard. 

(D. c. n.) 
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