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BERLIN 
w sierpniu 1933 r. 

Przez dwa miesiące nie byłem w 

Berlinie. Oglądanie po dwumiesięcz- 

nej nieobecności daje możność stwier- 

dzenia zmian. 

Przedewszystkiem rzuca się w 

zniknięcie żebraków. Ani jaw- 

ani wyłudzających 

sznuro- 

oczy 

nie żebrzących, 

datki pod pozorem sprzeda 

wadel do butów czy guzików 

ulicach Berlina nie widać. Panie do- 

6 odetchnęły. Kolumny 

które poprzednio nieustan- 

nie je napastowały, znikły zupeł- 

. Zamilkły nieustannie terkoczą- 

wejściowych dzwonki i 

„Ich bin ein stel- 

  

ARA, 

mów wydrwi- 

groszów, 

  

nie 

ce u drzwi 

niezmienny refren: 

lunsloser Kaufmann und bitte um ei- 

ne kleine Unterstiiizung*. 

Czy oznacza to zniknięcie żebrzą- 
  czych koniec nędzy? Zwycięskość 

walki z bezrobociem? Bynajmniej! 

    

Na ścianach domów widnieją pla- 

katy „Betteln polizeilich verboten!“ 

1 dalej: „žebranina poniža godnoś     

kraju i dlatego też jak najsurowiej 

wzbroniona i srogo karana*. 

łapaj i trzymaj! Oto 

żebraków z 

jest 

Innemi 

dlaczego znikły 

berlińskiego 

znikają bezdomne psy w wyniku wy- 

tężonych- wysiłków czyścicieli... Co 

słowy: 

szeregi 

asfaltu, podobnie jak 

się z nią stało, z tą armją nędzy i nie- 

doli? Kto wie? 

Poprzednio, do prz „jśtia hitlerow- 

ców, poświęcała prasa hitlerowska 

bardzo wiele uwagi sprawom biedoty 

i kwalifikowała samobójstwa z nędzy 

jako „ofiary przeklętego marksistow- 

režymu“... Od tamtych cza- 

sów dużo wody upłynęło. Leaderzy 

hitlerowscy porośli w pierze, nabrali 

  skiego 

  sadelka, „„dorobili się“ 6-, 8-, 10- i 12- 

pokojowych mieszkań i 50-ciu lub 

100. P. S. Mercedesów... Syty głod- 

nego nie rozumie... 

Jeżeli jaż mowa o armjach żebra- 

czych, które znikły jak kamfora, po- 

święćmyż nieco uwagi i przedstawi- 

cielkom .wesołego* zawodu. Te da- 

my nie zeszły ze sceny. Przetrzymały 

wszystkie reżymy: od króla Heroda 

do Adolfa Hitlera... 

Ale jaskrawo zmieniły się ich oby- 

czaje, Znikł rozwięzły ton w zaczep- 

kach przechodniów i bezceremonjal- 

ne napastowanie. I, chociaż, już o 

10-ej rano formują one, jak i przed- 

tem, swoje szeregi na ulicach, stoją 

jednak milcząco i nieruchomo, pra- 

wie tak, jak dystyngowane bony — 

Angielki... 

W cukierniach Kiirfiirstendamm'u 

—tej ulicy rozkoszy, mody, oficerów, 

loretek i obywateli ziemskich, gdzie 

w oknach magazynów wystawione są 

cudowne dessous i upajające niewie- 

ście piżamy o fantastycznych cenach 

(stoję przy witrynie w towarzystwie 

2-ch gimnazjalistów i 3-ch S. A, — 

oddziałowców. Jeden z nich 

„Tak, tak, przedtem to kupowali ży- 

dowscy bankierzy dla swoich kocha- 

nek, teraz kupują nasi dowódey!* — 

„Halt die Schnauze, Hausl..* odpo- 

wiada drugi) — na tarasach, w no- 

wiutkich, z igiełki, mundurach siedzą 

ze swemi damami dowódcy kompa- 

nij i bataljonów S. A. Na naramien- 

nikach ieh błyszczą cyferki oddzia- 
łowe. 

  

mówi: 

Nie tak dawno w tych samych cu- 

kierniach na tarasach siadali żydow- 
scy giełdziarze, makłerowie i literaci. 
Powiał wiatr hitlerowski i długie no- 

  

*) Zresztą, rzący, naturalnie, absolul- 

nie nie znikli. Zmienili tylko metody. Na je 
dnej z ulic przyskoczył do mnie pewien star- 

szy dżentelmen i poprosił o „pożyczkę* 10 
fenigów „na tramwaj”. W lokalu Polizeipri- 

sidium'u (!) podbiegła do mnie na korytarzu 

jakaś panienka i poprosiła 10 fen. „na tele- 
Ton...“ 

rogowych oF* .uch znikły ze 

ustępując miejsca epoletom z 

sy w 

sceny, 

numerami drużyn bojowych. 

W oknach ma 

plakaty 

przedaż! I, 

walą do sklepów, 

powiewne tknaniny 

i erepe de chine, tanie, 

pończoszki z Bemberg — 

widniej: 

tytułami: Wy- 

jak zawsze, tłumy pań 

gdzie wabią wzrok 

azynów    
z kuszącemi 

стёре marocain 

gotowe suk- 

nie, Seide 

i inne, zmuszające bić żywiej serca 

niewieście, przedmioły. Wiele się 

zmieniło. Nie zmieniła się jednak 

słabość kobieca do wyprzedaży, kie- 

dy tak swobodnie mozna przewracać 

resztek... Zresztą, wrażenie od- 

kilku zwiedzeń sklepów: 

   
stosy 

  

niesione 

ą niż 

  

więcej kupują. 

Wszystko 

zdaje? — cechę uwiądu i depre- 

Nietylko w domach żydowskich. 

Tam płacz i jęki, jak nad wodar 

babilońskiemi po zburzeniu Świątyni. 

W ilu znanych mi domach żydow- 

skich byłem — zewsząd wyniosłem 

przewracz 

nosi — adbo mnie się 

tak 

    

  
  

przygnębiające wrażenie. Ze znajo- 

mymi wprost niesposób się dogadać. 

Si zupełną rezyg 

nacją Dzieci — 

  

i w granicach międ     

a bezsilną złością. 

  

zastraszone, dorośli — roztargnieni. 

z uczniakami. W Rozmawiałem 

berlińskich szkołach obowiązuje po- 

zdrowienie ,„Heil Hitler'* z wyciąg- 

nięciem prawej ręki. Dzieci, nie rozu- 

miejące wypadków, chętnie wypeł- 

niają to polecenie. Sześcio-, 

lelni Moryce i Leonowie w 

na ulicy z zapałem śpiewają Horst— 

Wessel—Lied: „S. A. marschiert...“ 

Ale starsze dzieci žydowskie bolešnie 

przežywaj 

w szkole są naražone na osamotnie- 

nie i szykany. Przed ich nosem za- 

trzaskują się drzwi z okrzykiem: 

„Nicht-Arier sind nicht zugelassen!“ 

Može to drobiazg, prawda — nie jest 
to wielkie szczęście być dopuszezo- 

nym na ogólne zebranie uczniowskie. 

Ale każdy taki prztyczek w nos po- 

ciąga ukłucie w duszy żydowskiego 

podrostka a kumulacja tych ukłuć 

stwarza podatny grunt dla psychoz. 

siedmio- 

domu i 

    

  

   ą tragedję swojego narodu, 

Dzieci żydowskie w hitlerowskiej 

szkole — to bardzo smutny rozdział 

i zadraśnięcia duchowe tych podrost- 

ków będą się wy iły w deformacji 

żydowskiej psychiki przez pokolenia. 
Jakie będą jego plo- 

    

Straszny posiew! 

ny? — Lepiej o tem nie myśleć... 

Desyć! Jak najdalej od tych og-    

nisk duchowej prostracji! Jest to jak 

puhar z piołanem, po którym prag- 

nie się czegoś słodkiego. Przecie życie 

płynie swoim torem: pięknie świeci 

słońce, panie się uśmiechają, a u 

bram jak wczoraj, przedwczoraj, dziś 

i za 3000 lat, niezmiennie tkwią parki 

w mocnym uścisku, spoglądają na 

księżyc i mówią o miłości. Reżymy 

przychodzą i odchodzą, parki są 

zawsze. 

  

Dziewczęta są rozpłomienione na- 

dzieją na Crestandsdarlehen (matry- 
monjalną pożyczkę). Każda Niemka, 
wychodząca zamąż, otrzymuje 1000 

mk. pożyczki ze skarbu na pierwsze 

zagospodarowanie. Wzamian zobo- 

wiązuje się nie trudnić się zarobko- 

wo, dopóki mąż zarabia minimum 

125 mk. miesięcznie. Celem tego po- 

sunięcia jest odciążenie z przedsię- 
biorstw i urzędów sił kobiecych, by 

w ten sposób utworzyć miejsca dla 

bezrobotnych mężczyzn a jednocześ- 

nie wypełnić przyrzeczenie Wodza: 

„każda Niemka otrzyma męża”. Mocą 

tego magicznego hasła wszystkie pod- 
starzałe dziewice Rzeszy od Maasu 
do Niemna zemknęły szeregi za Adol- 

fem Hitlerem. Ale to posunięcie ma 
także inny jeszcze cel: jeżeli otrzy- 

mująca kwotę małżonka w przeciągu 

  

      

Ociemniali Marsz. Piłsudskiemu w hołdzie 
List Związku Stowarzyszeń Ociemniet;ch. Piechotą z Bydgoszczy 

do Warszawy. 
WARSZAWA, (Pat). W poniedziałek o g. 

9-ej rano przybyło do Warszawy 2 ociemnia 
łych inwalidów: ch y Waloszewski, kawa- 
ler „Virtuti Milit i wielu inych odznaczeń 
oraz starszy ułan Grabarek, odznaczony Krzy 
żem Walecznych. Inwalidzi przebyli całą dro 
ge samodzielnie w towarzystwie psów prze- 
wodników. Chorąży Waloszewski zameldo- 
wał mjr. Wagnerowi swoje przybycie, zazna- 
czając, że celem ich podróży do Warszawy 
jest złożenie hołudu Marszałkowi Polski J5- 
zefowi Piłsudskiemu w 13-tą rocznicę zwycię 
stwa pod Warszawą. Mjr. Wagner w serde- 
2 mniałych żołnie- 

  

   
  

    

  

  

    

   

    

      

atulując im szczęśliwie odby podró- 
Po wspólnej fotografji ociemniali wznie- 

  

ześć Marszałka Piłsudskiego. 
ą drogę, pro 

    

ruszyli w dalszą 
wadzeni przez psa do Ministerstwa Spr. Woj- 
skowych, 

WARSZAWA, (Pat). W dniu dziesiejszym 
o godzinie 1.30 p. wiceminister spraw wojsko 

. bryg. Sławoj- Składkow ski przy jał 
i inwa alidów Ž į 

  

         

  

   
go g 
Choražy 
nistrowi, że 
    

   

  

   

  

Stanisławem Gra 
y celem złoże- 
ałkowi Polski 
częnia z oka- 

stwa w bitwie nod 
Warszaws ą. 

3 wieeminister po przyjęciu meldunku 
że nieomieszka zakomunikować a 

a Panu szałkowi Piłsudskiemu 
Jarszawy, a następnie 

ał przybyłych lampką wina. Zkoł 
ociemniali inwalidzi udali się do Belłwed 

gdzie v ali się do ksiegi audjencjonalnej. 
Tekst wpisu brzmi: 

„QOciemniali żołnierze Mikołaj Wałoszew- 

     
    
    

  

        

    

     

   

  

ski i / Grabarek meld 
swe pr piesze do Wa 
тсеу p. — przewodn eelem złożenia 

  

go żołnierskiego hołdu naj 
szemu Maer- 
iemu w 13 

   

        

kcwi Pełski Józefowi Piłsu 
beznieę zwycięstwa nad W Niech nasze 

kroki będą w zem uczuć yczeń, jakie 
w sercach naszych żywimy i zachęta dlo. mio 

<lych pokoleń do pracy dła państwa, w m 
wielkich idei Budowniczego Niepediegło 
Najukochańszego naszego Wodza. 

Dnia 14 sierpnia 193 3roku*. 

Nk 

  

    

  

   

      

26.VIII. 
PAWILON GŁÓWNY : 

PAWILON LNIARSKi 

PAWILON RYBACKI 

Adres: 

Biuro Prop.-Prasowe tel. 11-38 
Przyjęcia 9- 11 

  

3-ch lat będzie miała troje dzieci — 

kwota ulega umorzeniu. 

Prof. Rybarski na 

Warszawskiej* wyraża 

powodu podobnego powrotu Niemiec 

do zasad osławionej Penplierungsthe- 

orie czasów merkantylizmu i widocz- 

nie nieco powiątpiewa w skuteczność 

tych metod zwalczenia kryzysu. Ale 

ta Penplierungspolitik pomyślana 

jest jedynie w związku z ogólną mi- 
litaryzacją Niemiec. O tem więcej niż 

wyraźnie mówią plakaty na ulicach 

Berlina. Wszystko to się dzieje natu- 

pod znakiem „obrony. 

  

łamach „Gaz. 

zdumienie z 

  

  

   

ralnie, 

Na stacjach kolejki podziemnej 

widnieją plakaty, na których pla- 

stycznie są przedstawione niebezpie- 

czeństwa grożące Niemcom ze strony 

złych sąsiadów: Promień działania 

polskich, francuskich i czeskich sztu 

rmowych aeroplanów, powietrzne si- 

ły Polski, Francji i Czechosłowacji 

w porównaniu z powietrznemi siłanai 

Niemiec, położenie i zgrupowanie 

wojskowych i wojskowo-technicznych 

objektów tych państw. Sens tych pla- 

katów wyraźny: Niemcy muszą śpie- 

sznie i energicznie się zbroić. I mamy 

wszelkie podstawy do przypuszczeń, 

że Niemcy nie zadawalniają się teore- 

tycznemi postulatami. 

L Į) 
Pod protektoratem P. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

Ill-cie TARGI PÓŁNOCNE 
I WYSTAWA LNIARSKA W WILNIE 

1933 

14 sal. Wielka Rewja Przemysłu, Handlu, Rzemiosła i Rolnictwa. 

5 działów z Wystawą „Wszystko ze Inu“ 

10 działów i targ rybny przy sadzawkach 

PAWILOR DROBIU I ZWIERZĄT FUTERKOWYCH 

WYSTAWA HODOWLANA 
Z TARGIEM NA KONIE REMONTOWE DLA WOJSKA 

Kilkadziesiąt pawilonów i kiosków na terenach otwartych 

W okresie Targów kilkanaście zjazdów srganizacyj społecznych 
i gospodarczych. 

P OCIĄGI POPULARNE ŻE SZYSTKICH WIĘKSZYCH OŚRODKÓW POL SKI 

Wilno, Ogród Bernardyński. 

PYTANY 

„Niu, že 

WARSZAWIA. (Pat). W dniu 9 sierpnia 
r. b. Związek Stowarzyszeń  Ociemniały 
Żołnierzy R. P. wystosował do p. Marszałka 
Piłsudskiego list następującej treści: 

De Pana Ministra Spraw Wojskowych 
i Naczelnego Wodza, Wojsk Polskich 
Pierwszego Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego. Warszawa, Belweder. 

Panie Marszałku! Każdy stary żołnierz, 
który miał zaszczył walczyć pod Twemi roz 
kazami, z ukochaniem wspomina te chwile. 
My, ociemniali żołnierze, tem goręcej uko- 
chaliśmy we wspomnieniach naszych ten n 
piękniejszy etap naszego życia, gdyż nowy 
okres życia, jaki się dla nas rozpoczął z chwi 
lą odniesienia, kalectwa na polu walki, od 
ciął nas cd oheenej rzeczywistości, zaś pierw 
szy etap — te siła naszego życia i naszej 
przey Miłość ta nasza, żołnierska, cześć i hołd 
jaki my, cciemniali żołnierze, 'i 
Ciebie, Panie Marszałku, stała s 
dla 2 cciemniałych żołnierzy do udania się 
pieszo z Bydgoszczy de Warszawy, przy po 

Sz: - 

    

  

   

  

   

    

  

REWOLUCJA NA 
SPOKOJ CZY WALKA? 

PARYŻ, (Pat). Informacje, jakie nadeho 
dzą z Hawany, są dość sprzeczne. Według 
relacji H rewolucja została zakończe 
na z chwilą chjęciz, władzy przez nowego 
prezydenta i ucieczki Machado. Ostatnie wia 

demości — zdaniem prasy paryskiej -- 
brzmią jednak znowu niepokojąco. Ostrzeli 

wanie z karabinu maszynowego pałacu pre- 
zydenta, podobno nie było odosobnienym fak 
tem. Juź w gedzinach popołudniowych roz 
poczęły się w eałem mieście rozruchy, zorga 

nizewane przez zwolenników Machado, przy 
czem według informacyj dzienników amery 
kańskich — zginęło 12 osób. Decyzja Roo- 
sevelta w 3 statków do Hawany dla 
ębrocy obywateli ante kich potwierdza, 
że sytuacja nie jest | całkowicie pew- 
na. 

  

  

   

  

  

    

NOWEGO 
TA. 

OŚWIADCZENIE 
PREZYD 

  

  

HAWANA. (Pat). Ambasador Stanów Zje 
nowemu prezydentowi 

ij 

<noczonych złeżył 

  

10.IX. 

na czele 

  

DYREKCJA tei. 11-06 
Przyjęcia 11—13 i 17—18 

  

W sprawie organizacji, energji. 

przedsiębiorczości, możemy tylko po- 

zazdrościć Niemcom. Przypominan:, 

jak pewna nauczycielka z Krakowa 

skarżyła mi się, że gdy po przeczyta- 

„każdy powinien mieć maskę 

gazową wysłała pod wskazanym ad- 

resem 17 zł. — nie otrzymała zpo- 

wrotem ani maski, ani złotych. Tu 

się rzecz ma inaczej. W każdym rejo- 
nie policyjnym są obwodowe komi- 

tety Luftschutzbund'u, które prowa- 

dzą intensywną akcję systematyczne- 

go nauczania obrony podczas wojny 

chemicznej i powietrznej, 

Na drzewach skwerów, na ścia- 

nach domów 'pstrzą się obwieszcze- 

nia o kolejnem zebraniu mieszkań- 

ców określonego rejonu, na którem 

odbędzie się wykład na temat „Che- 

miezne środki napadu i obrony”, lub 

„Powietrzne napady i samoobrona” 
i t. p. Do zadań Luftschutzbundu na- 

leży pozatem zaopatrywanie tanim 

kosztem mieszkańców w gazowe ma- 

tego rodzaju przedmioty, 

przyczem bezrobotni będą otrzymy- 

wali maski bezpłatnie. 

Takie są widoczki z 

sierpniu 1933 r. 

ski i in. 

Berlina w 

Obserwator. 

ЗЕН 

mocy psów — przewodników, aby 13-letnią 
rocznieę zwycięstwa móc uczcić przez 050- 

biste wyrażenie uczuć, jakie w swych ser 
each żywią. Żołnierzami tymi są: były cho 
rąży Mikołaj Wałoszewski, odznaczony krzy 
żem Virtuti Militari i były starszy ułan Sta 
nisław Grabarek, odznaczony krzyżem wa- 
lecznych. W imieniu ich mamy więc wielki i 
nieprzeciętny zaszczyt kornie prosić p. Mar 
szałka o łaskawe przyjęcie ich i wysłucha 
nie kilku słów, jakie skierują do p. Marszał 
ka w imieniu wszystkich ociemniałych żeł 
nierzy, dając wyraz naszej głębokiej miłoś 
ci, jaką my, wszyscy ociemniali żołnierze, 
dla naszego Najukochańszego Wodza i Bu- 
dewniczego Niepodległości Polski w naszych 
sercach żywimy. 

  

Kreślimy się z wyrazami najgłębszej ezci 
i hołdu, 

Zarząd Związku Stowarzyszeń Ociemnia 
łych Żołnierzy R. P. 

Prezes (—) E. Wagner, major, poseł na Sejm 
Sekretarz (—) Mroziński.     

  u. W wywia 
że nie 

politycznych, Jedynem 
jego pragnieniem jest służyć krajowi. Prezy 
dernt oświadczył, że Kuba wywiąże się ze 

swych zobowiązań zagranicznych. 

ROZRUCHY TRWAJĄ. 

PARYŻ. (Pat), Agencja Havasa donosi z 
Hawany, że mimo icrmalnego zakończenia 
rewGłucji z ch ą złożenia przysięgi przez 
prezyd. tyme owego  Cespedesa w dal 
szym esi: trwają rozruchy. 
wany oddziały uzbre 
ją €złonków tajnej pol 
Machado. Władze wojskowe domegi 
tegorycznie zaprzestania samosądów i prze- 
ciwstawiają się im wszelkiemi środkami, Ist- 
nieje obawa, że sytuacja w Hawanie uleg 
nie większym komplikacjom z chwilą poja 
wienia się okrętów zmerykańskieh. 

WYJAŚNIENIE ROOSEVELTA. 

WASZYNGTON. (Pat). Prezydent Roose 
velt ošiwžadezyl, že wydając rozkaz trzem Ok 
rętom wojennym mania się na Kube nie 
myślał © żadnej interwencji lub mieszaniu 
się w "wewnętrzne sprawy Kuby. Zarządze 
nie to 'miało na celu jedynie ochronę życia 
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Zakończenie obrad Zjazdu 
Podofic. Rezerwy. 

LWÓW, (Pat). W dniu 14 bm. zakończyły 
się trzydniowe obrady zjazdu Związku Pod>- 
ficerów Rezerwy Rzeczypospolitej. Po dysku- 
sji udzielono zarządowi głównemu Związku 
absolutorjaum i uchwalono szereg rezolucyj w 
których związek stwierdza, że stać będzie na 
dal na gruncie ideologji Wskrzesiciela Nie- 
podległej Polski, wielkiego twórcy myśli i czy 
nów, Pierwszego arszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego, wy je gotowość stanąć w 
+azie potrzeby zie wódz wyznaczy po- 
sterunek. Związek о$ w każdej 
chwili gotów jest przeciwstawić się solidarnie 
wrogim zakusom sąsiada na całość garnicRze 

czypospolitej. Po uchwaleniu rezolucyj wy- 
słano depeszę z wyrazami hołdu do Prezyden 
la Rzeczypospolitej, Marszałka Piłsudskiego, 
premjera Jędrzejewicza, ks. kardynała Hlon 
da i innych. Zjazd zakończono odśpiewaniam 
I Brygady. 

Harcerze polscy u prezyd. 
Masaryka. 

BISTRACKA, (Pat). Czeskie Biuro Pras>- 
we komunikuje, że w dniu 13 bm. prezydent 
republiki czeskosłowackiej Masaryk prz jai 

    

   
   

  

       

   

   

        

kich, dopóki i mienia obywateli amery 
Kubie. nie powrócą normalne stosunki na 

PAŁAC NOWEGO PREZYDENTA 
OSTRZELA 

HAWANA. (Pat). Palac nowego prezyden 
ta Kuby, Cespedesa był estrzelany z 
autemebilu, który, jak przypuszeza polieja, 
należał de agerjów tajnej policji byłego pre 
zydenta Machado. Kuie karakinu maszyne- 
wego petlukly szyby i podziurzwiły drzwi 
pałacu. Rannych jest dwu żołnierzy straży 
pałacowej. 

Dotychczas policja nie natrafiła na ślad 
byłege ministra wojny Herrery, który opuścił 
Swą rezydeneję w chwili wybuchu zamieszek. 
Prawdopodobnie został zamordowany. 

UCIECZKA HERRERA. 

PARYŻ. (Pat). Były minister wojny w ga 
inecie prezydenta, Kuby Machado Herrera. 
em z żoną i dzieckiem, zdełał, nie zwraca 

jac niczyjej uwagi opuścić Kubę na pokła- 
dzie towarcwego okrętu amerykańskiego, u- 
<ająe się na Jamajkę. Przed opuszczeniem 
wyspy generał z rodziną przebył jedną noc 
w hotelu, przemienienym na prywatną forte 
cę. Z hotelu na ekręt przewieziono Herrerę z. 
rGdziną w samGchodzie pancernym, 

      

  

  

$° Na ilusfracji widzimy grupę powsiańców kubańskich. 
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ARTYKUŁY CODZIENNEJ POTRZEBY 

1 — złoty do 3 — złotych 
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[antralna Kana Ii ii 1О 
ZALOŽONA W 

ODDZIAŁY: WARSZAWA, KRAKÓW, LWÓW, TORUŃ, ŁUCK, WILNO 
KAPITAŁY WŁASNE Dn. |-VIi-33 r. 6.909.600, — 

Przyjmuje wkłady na rachunki bieżące (czekowel i książeczki oszczędnościowe 
(wkłady zwrotne na każde żądanie lub terminowe) i zapewnia 
najwyższe oprocentowanie — obecnie do 8'/, 

Zebrane fundusze Centralna Kasa przeznacza na finansowanie rolników, 
nizowanych w 3.000 — różnych spółdzielni rolniczych 

670. 000 rolników z tych spółdzielni gwarantuje za pożyczki z Centralnej 
Kasy całym swoim majątkiem: 

DAJE WIĘC CENTRALNĄ KASA CAŁKOWITE ZABEZPIECZENIE 
i NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE WKŁADEK 

OSZCZĘDZAJCIE | LOKUJCIE SWE OSZCZĘDNOŚCI 

w Centralnej Kasie Spółek Relniczych 
w Wilnie, ul. A. Mickiewicza Net 28. Tel. 13-65. 
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I państwową szkołę handlową na Wileńszczyźnie. 
Znaezenia szkół handlowych i ich 

doniosłej roli w życiu gospodarczem 
każdego kraju nie trzeba już na szczę 
Ście naszemu społeczeństwu  tłuma- 
czyć i wyjaśniać. W ostatnich latach 
dokonał się zasadniczy zwrot w po- 
glądach polskiego społeczeństwa na 
istotne wartości szkolnictwa zawodo- 
wego wogóle a szkolnictwa handlo- 
wego w szczególności, zwrot o tyie 
znamienny i tem bardziej godny uwa 
gi, że dokonał się w okresie srożącego 
się kryzysu gospodarczego. Jak ży- 
wem poparciem społeczeństwa cieszą 
się dzi szkoły handlowe, świadczy 
najwymowniej fakt, że w Wilnie, któ 
re jeszcze kilka lat temu posiadało 
tylko jedną szkołę handlową męska, 
dziś posiada 2 szkoły męskie i jedną 
koedukacyjną. wszystkie utrzymywa- 
ne z funduszów prywatnych społe- 
czeństwa. Podobne fakty obserwuje- 
my i w innych ośrodkach Wileńs:- 
czyzny. W ostatnich latach powstały 
również prywatne szkoły handlowe 
w Baranowiczach, Lidzie, Smorgo- 
niach i Woložynie, co wskazuje wy- 
ražnie, že idea szkolnictwa handlo- 
wego znalazła w społeczeństwie na- 
szem bardzo żywy oddźwięk i zro- 
zumienie jej doniosłości dla życia i 
rozwoju gospodarczeso ziem pėlno:- 
no-wschodnich Polski. 

Jest jednak w tym pomyślnym 
przejawie zdrowej myśli gospodar- 
czej pewne „ale*, na które należy tu 
zwrócić uwagę. Wiele faktów, zaob- 
serwowanych przez nas na terenie 
samego Wilna, 'wskazuje na to, że 
prywatne szkoły handlowe, zmuszone 
do tego ciężkim kryzysem gospodar- 
czym, prowadzą ze sobą nie zawsze 
może szlachetną i niezawsze na te 
nie zakładów wychowawczy ch pożą- 
daną walkę konkurencyjną, najczęś- 

ciej zapomocą przesadnej, nielicują- 
cej z powagą szkoły autoreklamy. 
Szkoła handlowa, mimo swego cha- 

rakteru, nie jest jednak przedsiębior- 
stwem, lecz zakładem naukowo-wy- 
chowawczym i nie powinna wnosić 
dc swej pracy elementu, wypaczaj:- 
cego w pewnym stopniu ideały wy- 
chowawcze s olnictwa. Szkoła po- 
winna pracov w atmosferze spo- 
koju i równowagi, zdała od wsz 
kiego, co spokój ten może zakłócić, 
<o może zmącić i zachwiać równow: 

gę, wnosząc w pracę szkoły czynnik 
niepewności i zdenerwowania, tak 

szkodliwie odbijający się na cało- 
kształcie pracy wychowawc: Za- 
chowanie tego spokoju i równowagi 
nie jest jednak możliwe tam, gdzie 
ma plan pierwszy wysuwa się troska 
o podstawy materjalne istnienia szko 
ły i ciękża walka o jej byt. Szkoła, 
której wszystkie wysiłki koncentrują 
się około zdobycia potrzebnej ilości 
uczniów i utrzymania się na powierz 
chni życia, nie może być nigdy dob- 
rym zakładem wychowawczym. Po- 
równanie spokojnej pracy i jej wy- 
ników w szkołach państwowych, któ 
rych nie prześladuje zmora niepew- 
nego jutra, z nerwową i niezawsze 0- 
woceną pracą borykających się z tru- 
dnościami finansowemi szkół prywat 
nych, jest najlepszym tego twierdze- 
nia dowodem. 

Jeśli wrócimy do szkół handlo- 
wych na ziemiach północno-wschod- 
nich, stwierdzić musimy, że wszyst- 
kie one, jako zakłady prywatne, dźwi 
gają na swych barkach owo brzemię 
niepewności jutra i dominującej po- 
mad wszystko troski o minimum egzy 
stencji i możność utrzymania się na 
powierzchni. Odbija się to fatalnie 
na ich pracy wewnętrznej, odbija się 
niekorzystnie na osiągniętych w ta- 
kich warunkach wynikach końco- 
wych. Mimo takiego stanu rzeczy, zie- 
mie północno-wschodnie nie-posiada- 
ją ani jednej szkoły handlowej mę- 

„mywanej przez państwo, 
юн ujące: w warunkach abso- 

luinėgo spokoju i zabezpieczonej na 
7 łość. Jest rzeczą zrozumiałą, že 

      

  

    

  

      

      

      

  

    

  

  

        

   
  

państwo nie może w obecnych wa- 
runkach przejąć na swe utrzymanie 
wszystkich szkół prywatnych, nie 
wszystkie zresztą mają potemu wa- 
runki. W każdym jednak razie fakt, 
że na obszarze */; całego terytorjum 
Rzeczypospolitej, bo od linji Warsza- 
wa—(Chełm Lubelski na wschód i pół- 
nocny wschód, niema ani jednej pa! 
stwowej szkoły handlowej, winien 

zwrócić uwagę rządu na tę połać kra- 
ju i przyśpieszyć decyzję upaństwo- 
wienia jednej ze szkół handlowych 
już na tych ziemiach istniejących. 
Jesto tem bardziej konieczne, że inne 
dzielnice Polski posiadają dość gęstą 
sieć państwowych szkół handlowych, 
tak że po obecnem cofnięciu zwrotu 
opłat szkolnych za dzieci pracowni- 
ków państwowych, młodzież z pry- 
watnych szkół handlowych w zachod- 
niej i środkowej Polsce może być 
przyjęta do tamtejszych szkół pańsi- 
wowych. Tymczasem sytuacja mło- 
dzieży w szkołach handlow. na Wi- 
lenszczyžnie jest zupełnie inna. 

Brak państwowej szkoły handlo- 
wej na ziemiach północno-wschod- 
nich stawia młodzież, pochodzącą ze 

sfer pracowników państwowych, uczę 
szezającą dotychczas do prywatnych 
szkół handlowych, w sytuacji bez wyj 
ścia. Zwroty opłat zostały cofnięte, 
czesne w szkołach prywatnych jest 
dość wysokie i dla wielu pracowni- 
ków państwowych wogóle niedostęp- 
ne, państwowej szkoły handłowej Wi- 
leńszczyzna nie posiada, cóż więc ma 
robić młodzież, którą powyższa sy 
tuacja zastała w prywatnych 
łach handlowych? A młodzież 
jest spora liczba, 

  

  

    

   
tej 

gdyż stanowi ona 
507, ogółu prywatnych szkół handlo- 

  

  

wych. Upaństwowienie zatem jednej 
przynajmniej ze szkół handlowych 
na Wileńszczyźnie jest palącą koniecz 

nością, którą decydujące czynniki 

rządowe winny wziąć jak najrychlej 
pod życzliwą rozwagę. Przytoczone 
powyżej motywy dostatecznie tę po- 
trzebę uzasadniają. Inicjatywa pry- 

  

watna społeczeństwa naszego dała 
już państwu wcale liczny zastęp do- 
brze wyszkolonych pracowników na 
niwie gospodarczej, w chwili jednak, 
gdy utrzymywane przez to spoleczeń 
stwo szkolnictwo handlowe upada 
pod ciężarem trudności finansowych     
które zagrażają bardzo poważnie dal- 

tych szkół, państwo 
lik- 

szemu istnieniu 
nie może dopuścić do upadku 
widacji tak ważnej dła życia gos 
darczego dziedziny szkolnictwa z: 
dowego i musi pr szkolnietwn 
handlowemu Wileńszczyzny z wyda!- 
ną pomocą. Nie może również pań. 
stwo nie przyjść z pomocą licznym 
rzeszom swych pracowników, których 
dzieciom grozi przerwanie nauki w 
szkołach handlowych, co byłoby ob- 
jawem społecznie i państwowo bar- 
dzo niepożądanym i niekorzystnym. 

Reasumując powyższe nadmienić 
chcemy, że przy upaństwowieniu któ 
rejś z już istniejących na Wileńsz- 
czyźnie szkół handlowych, winny być 
wzięte pod uwagę przedewszystkiem 
takie okoliczności, jak: długotrwa- 
łość istnienia szkoły, jej dotycheraso- 
wa praca i zasługi w dziedzinie odbu- 
dowy gospodarczej Wileńszczyzny, 
tradycje i związek z przeszłością tej 
ziemi, zaufanie społeczeństwa do szko 
ły, jej poziom naukowy i t. p. Nie- 
obojętny również będzie dla państwa 
fakt, czy szkoła była subsydjowana 
przez władze, gdyż wówczas i świad- 
czenia finansowe, połączone z upań- 
stwowieniem szkoły nie obeiążą nad- 
miernie budżetu państwa nowomi wy- 
datkami. Sz. 

P.S. Jak się w ostatniej chwili 
ze źródeł oficjalnych dowiadujemy. 
Min. W. R. i O. P. zastanawia się 
obecnie nad upaństwowieniem szko- 
ły handowej, której koncesjonarju- 
szem jest Stowarzyszenie Kupców i 
Przemysłowców m. Wilna. Jest w'ęc 
nadzieja, że po 15 latach istnienia 
odrodzonego państwa polskiego, Wi- 
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leńszczyzna dostanie wreszcie państ- 
wową szkołą handlową.    
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niczy, system półroczny. 

  

Koncesjonowane przez Kuratorjum O. S. W. 

koedukacyjne Kursy Wieczorowe 
(z programem gimnazjum państwow.) 

im. „Komisji Edukacji Narodowej" 
pod protektoratem Poiskief Macierzy Szkolnej w Wiinie. 

ul, MICKIEWICZA 23. 
Od dnia |-go sierpnia przyjmują zapisy na rok szkolny 1933/34 do 

wszystkich klas gimnazjum, typy humanistyczny i matematyczno - przyrod- 

Zakres: Duża matura, mała matura, szkoła powszechna. 
Lekarz szkolny — Zbiorowe wycieczki. Zajęcia rozpoczynają się 21 sierpnia 

Sekretarjat Kursów czynny od godz. 16— 19 po poł. prócz niedziel 
i „i świąt — — ul. „Mickiewicza 23 we własnym lokalu. 

Odczyty — 

E
E
E
 

R
E
 

| 

  

  
6-KLASOWA PRYWATNA SZKOLA POWSZECHNA A 

I OGRÓDEK DZIECIĘCY 

F. KOMISAROWEJ i F. SZWARCÓWNY 
ul. Uniwersytecka 1 —5. 

W szkole powszechnej będą czynne w roku szkolnym 1933-34 oddziały od I-go LĄ 

V-go. Do oddziału I-go przyjmowane będą 'dzieci od lat 6-ciu. 

Zapisy do szkoły i ogródka od 15-go sierpnia codziennie od godz. 10 do 2-ej.. 

Nauka rozpocznie się dnia 20-go sierpnia. 

   

  
Pożar kina. 

LWÓW. (Pat), W miejscowości Zagórze 
w pow. sanockim w miejscowym kinoteatrze, 
mieszczącym się w gmąchu Sokoła, wybuchł 
w kabinie operatora pożar. Licznie zgroma 
dzoną publiczność ogarnęła panika. W pa 
płochu poczęto opuszczać salę. Płomienie 

objęły całe pierwsze piętro gmachu, który 
mimo akcji ratunkowej kilku straży pożar 
nych spłonął <ioszczętnie. Wi płomieniach 
zginęła i0ietnia córka właściciela gmachu. 
Pastwą płomieni padły wszystkie urządzenia 
kinoteatru eraz przyrządy gimnastyczne. 

0 mistrzostwa Polski. 
KATOWICE, (Pat). W Katowicach w go- 

dzinach wieczornych dnia 14 sierpnia rozpo: 
czął się ogólno-polski turniej tenisowy o kra- 
jowe mistrzostwó Polski. W grze pojedyńczej 
panów Popławski z Warszawy po interesu- 
jacej i zaciętej walce pokonał Tadeusza Koł- 
cza ze Jliwowa stosunku 6:1, 11:13, 6:3 i 7:5. 
Jaworski z Łodzi wygrał z Prochowskim z 
Krakowa 6:2, 6:1. W: n secie przy stanie 
4:0 dla Jaworskiego krakowianin skreczował. 

    

   

    

   

  

W grze podwójnej panów para w 
Spychała—Wojciechowski odniosła zwyci 
wo nad słabą parą śląską Chciuk—Koman 
ra w stosunku 6:1, 6:38 i 6:1. W grze pojedyń- 
e į pan Wołoszczukowa wygrała ze ślązacz- 

amką 6:3, 6:4. W grze pojedy czej jun 
jorów Bratek z Poznania pokonał Chciuka ze 
Śląska 6:3, 1 a Spychała z Warszawy wv- 
grał ze lwowianinem Loewenherzem 6:1. 6:4. 

  

     

   

  

WASEKOEN SKT 

  

ZNÓW PADŁA 
GŁÓWNA WYGRANA 

Najszczęśliwsza 
kolektura w Polsce 

na Nr. 

TELEGRAM NADZWYCZAJNY! 
W czwartym dniu ciągnienia 4 ej klasy 27-ej Polskiej Pańtswowej Loterji Klasowej 

W najszcześliwszej naszej kolekturze w Wilnie, ul. Niemiecka 36 

zł. 100.000 
H. MINKOWSKI 

CENTRALA: WARSZAWA, Nlewki 40. 
UWAGA! w 2-ej klasje obecnej 27-ej Loterji padła u nas główna wygrana zł. 150.000 

120.496 w |-szym dniu 4 kl. 5.0060 na Nr: 86.584 
w _2-im dniu 4 kl. 50.000 na Nr. 127 241. 

na Nr. 129490. Posiadacze 
tego losu zostali o swem 
szczęściu powiadomieni. 

Wilno, Niemiecka 35 
tel. 13-17, P. K. O. 80.928. 

  

wstępne rozpoczną się dnia 2!   
  

` — HUMANISTYCZNE KOEDUKACYJNE 
GIMNAZJUM F. WELERA 

Wilno, Dąbrowskiego 5, tel. 2-65. 
Kancelarja prxyjmuje zapisy do kl. II — VIII codziennie w godz. 9 — 13, Egzaminy 

sierpnia bież. o godz. 9-ej. 
szkole i szkoła Powszechna E. Focht. 

z prawami gimnaz- 
jów państwowych 

Przy Gimnazjum przed-   
  

Starorzymskim zwyczajem 
Rzym czci bohaterską eskadrę. 

RZYM, (Pat). Król przyjął generała Bał 
ko i lctników jego eskadry a następnie hył 
cheeny podczas defilady, która odbyła się 
przy Łuku Konstantyna. Starorzymskim zwy 

ice, któremi kroczyli leinicy, po- 
yte były liśćmi warzyna. W, pobliżu Łuku 

Konstantyna znajdowali się również książę 
Acsta, liczni przedstawiciele władz. Nastep 
nie lotnicy udali się na Palatyn, by zdać 
raport _ Mussoliniemu. 
swych podwładnych  Mussoliniemu, który 
przemówił do nich w krótkich słowach, pod 
kreślając, że podczas ich ietu miljony ludzi 
na całym Świecie powtarzały we wszystkich 
językach słowo: „Italia“. Lotem swym do 
Ameryki ożywili i wzmcenili patrįotyzm tam 
teįszych Wlochow. Po przemowie Mussolini 
ueałował generala Balbo i wreczyl mu czap 

    

  

  

Balbo przedstawił 

kę marszałkowską. innym lotnikom nagrody 
i medale. 

RZYM. (Pat). Na cześć generała Balbo i 
jego lotników manifestowała wczoraj po po- 
łudniu Wielka Rada Faszystowska na spee 
jalnem zebraniu w obecne: ys 
członków eskadry. Wieczorem lotników po- 
dejmował gubernator Rzymu na Kapitola, 
wręczając tm złote medale pamiątkowe. 

RZYM. (Pat), Agencja Stefani komunikuże 
że hydroplany, które dokonały lotu trans 
silantyckiego, wpłynęły do portu w Orhetel 
lo. gdrie przedefilowały przed królem. Po 
zakończeniu  defila marszałek Balbo, w 
ckeeności króla i swej załogi, rozwiązał dru 
gą eskadrę lotniczą, która chlubnie spełniia 
swe zadanie. 

   

   

    

Tragiczne skutki wypadku samochodowego 
BYDGOSZCZ. (Pat). W dniu wczorajszym 

na szosie pod Łopiennem wydarzył się tra- 
giczny wypadek samochodowy. U jadącego 
szesą samochodu firmy Wegmann pękła o 

pena. Siedzące obok szefera współpracow 
niezki tejże firmy 20-letnia Bartkowiakówna 

i 30-letnia Kłauzińska, przerażone hukiem, 

    

Wszędzie do nabycia. 

W NIEMCZECH, 
UBOLEWANIE... 

BER (Szwaje.), (Pat), Poseł nie 
miecki w Bernie wyraził rządowi 
szwajcarskiemu ubolewanie z powo 
du pogwałcenia granicy szwajcarsko 
niemieckiej pod Bazyleą, w miejsco- 
wości Augst-Wyhlen przez oddział В: 
tlerowców. 

ARESZTOWANIA ZA PRZEBYWA- 

NIE W TOWARZYSTWIE ŻYDÓW. 

LIPSK. (Pat), Jak donosi „Hessische Val 
ksmacht*, tamtejsze oddziały $. S. i S. A. 
dokonały na terenie Hesji licznych areszta 
wań Niemek, które w towarzystwie Żydów 
wybrały się na week-end i nocowały w ho 

telach, względnie restauracjach wycieczko- 
wych. 

WSZYSTKO MA SŁUŻYĆ JEDN 

CELOWI. 
LIPSK. (Pat). Komisarz sporiu Rzeszy 

niemieckiej zarządził rczwiązanie wszystkich 
istniejących na terenie Niemiec towarzystw 

i związków kolarskich. Na miejsce tych 
związków powstaje centralna organizacja 
„Wkzechniemiecki Związek kolarski”. 

Akcja ta ma niewątpliwie podłoże strate 
giezn6 - militarne. 

  

  

  

  

ТО 

  (::)— 

Kto wygrał? 

WARSZAWA, (Pat). W 4-tym dniu ciag- 

  

nienia 4 klasy 27 Polskiej Państwowej Loter- 
ji Klasowej główna wygrana tego dnia w 
kwocie 100.000 złotych padła na Nr. 129.490. 

    

  

otworzyły drzwi samochodu, by wyskoczyć. 
W tejże chwili drzwi, uderzając w pędzie o 
przydrcżne drzewo, rozbiły się i zmiażdżyły 
głcwy obu kobiet, któge w kilka minut póź 
niej zmarły. Zwłoki ofiar katastrofy przewie 
zione do szpitala w Waągrówcu. 

   
Do nabycia w pierwszorzędnych 

magazynach galanteryjnych. 
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taiki 2 Polski | ze Świda 
— P. LODA HALAMA ODNALAZŁA SIĘ. 

Wróciła z Częstochowy. Dlaczego wyjeżdź: 
ła? Jest samodzielna, pełnoletnia, chciała się 
uspokoić po przeżytych przykrościach, od- 
wiedzić Częstocho 

— WIADOMOŚĆ 0 EKSHUMACJI zwłok 
lilewskich lotników Dariusa i Girenasa i 
stwierdzeniu na ich ciele ran postrzałowych 
— nie potwierdza się. W dochodzących do 
nas pismach litewskich nie znaleźliśmy o tem 

żadnej wiadomości. 
— TETMAJER 

  

        

  

    

    

  

  

NIE MOŻE POGODZIĆ 
  

  

   

            

   

  

    

SIĘ w dalszym ciągu z myślą o śmierci sw 

na. Tragedja sędziwego piew Tatr datuje 
się już od dnia 1 YA sie 

skiadania zwiok Tetmajera na 
  

wieczny spoczynek, na prośbę ojea, w obec 
ności proku prof. „G si browski 
zbadał zwłoki i stwie 
w stanie śmierci, » 

ojci 

żądanie ojca, 
i dokonano se 
poety zn 
wi Tetm 
wynikach se 

Pomimo 

      
    

    

      
  

cekshuma cję 
że syn 

„prowadzono 

‚ К6га      

  

   t 
negdaj do proku 

Wars 

  

iwie podanie, w kiórem prosi o po:- 
na dokonanie ekshumacji jeszcze 

     

    

  

- © PROCHY SZOPENA. W zw 
zamierzeniem sprowadzenia z Franc S 
chów Szopena pisma francuskie wystapiiv 
uzasadnieniami racyj francuskich do pozosta 
wienia szczątków  genjalnego : 
cmentarzu paryskim. Pisma podkreślaj, 
ojciec Szopena był emigrantem rewolucji 
france: że muzyk sam wybrał miejsce 
dwud tolelniego osiedlenia, że ukochał 
Francję i t. p. 

NIKARZE GDAŃSCY, 
i rpnia do W 

^ 1 nie niestykania 
ę z tymi kolegami polskimi, którzy hołdują 

ideologji lewicowej lub liberalnej. 
UE nie bę 

    

     

  

    

  

   
   
   

  

    

przyby 
r-      

    

    
   

    

    

     SZCZEGÓŁ p 
P že p.    dno z pism, druku 

Gorgonowa w ce 
„Jak twierdzą wię 

awantury z to 

Gorgonowa i z 

—aJ zabilam jedną, a one (powiedziane 
io było do siedzących razem z Gorgonowa 
w. celi komunistek) chcą wszystkich mma « 

    

   
   

  

     
ini  EaLD miała 

           

  

do wiadomc tej należy u- 

cznie 

= OPODATKOWAĆ... POGRZEBY posta 

    
nowił rząd Chile po 10-letnich ro aniaci 

na ten temat. Podatek ma wynos proc 
ko w pogrzebu i 50 proc. przy pogrzebarh 

wysławniejszych. Skromne pogrzeby byłyby 
zwolnione od podatku. 

y Chile pod tym względem znajdzie na 
śladowców? O, sądzin że tak. 

— W KAWIARENKACH WIEDNIA no 
żna spotkać siwowłosego staruszka, koło sto 

lika którego jest rojno. Jest to drowny. 
'popularny pośrednik małżeństw. Ta > 

muje od r. 4 skojarzył on 1542 n 
stwa, przy: żadne z nich dotą 

rozeszło. any o powód „.szczę: 
ki“ odożeńcom zaleca receptę 

  

  

      
     

    

   
     

     

   
   

   

    

  

iw al re 

            

fo wos nie porozum 
stępnie się godzić i w koń ю 
nie wymas ie bezwzględnej wierne- 
З6 zast. 

  

PRYWATNA KOEDUKACYJNA 
SZKOŁA ADMINISTRACYJNO - HANDLOWA 

im. prez. Narutowicza w Wilnie, ul. Uniwersycka 9. 

Z prawami 4-letnich Szkół Państwowych stopnia gimnazjalnego. 

Szkoła posiada Wydział Administracyjno- Komunikacyjno- Handlowy (taryfowo-ko- 
lejowy). Świadectwo ukończenia szkoły uprawnia do objęcia stanowisk urzędni- 

ków Il kat. w państwowej służbie cywilnej oraz — do skróconej służby wojskowej 
w szkole podchorąż. rezerwy. Dla niezamożnych opłaty zniżone. Początek roku 
szkolnego 2] sierpnia r. b. Zapisy przyjmuje kancelarja szkoły od godz. 10—13. 

Przy szkole: Kursy Pisania na Maszynach. 
  

będziemy ścigali sądownie. 

używające naszej firmy. 

przez całą dobę i, 

  

  

я OSTRZEŻENIE 
Niniejszem zawiadamiamy,iż firma nasza ma siedzibę przy ul. Arsenaiskiej 4, 

tel. 7-18 (pomiędzy Zygmuntowską i Mostową), żadnej filji przy ul. 3 Maja nie 
posiadamy, wszelkie zaś sklepiki pogrzebowe podszywające się pod naszą firmę 

Nie bierzemy również na siebie żadnej odpowiedzialności za niefachowe 
i nieakuratne urządzanie pogrzebów przez wymienione sklepiki — bezprawnie 

Przy sposobności zawiadamiamy Sz. Klijentelę, że biuro nasze jest czynne 
że wszelkie zamówienia na organizowanie pogrzebów za” 

łatwiamy wyłącznie w naszem biurze — na miejscu. 

Pierwszy Wileński Zakłąd Pogrzebowy 

p. M. Kaczyńska 
Wilno, Arsenalska 4, tel. 7-18. a 

  

LEON WOŁŁEJKO. 
  

Pogaduszki mejszagolskie. 
„Upomnienie”. 

Nasz Adamuk był okurat taki sam 
jak i wszystkie mejszagolskie Ada- 
muki. Tyko že famielji nijakiej nie 
miał i kumpanji z nikim nie prowa 
dził. Nie lubił ni zabawy ni babskich 
znajomości i w kawalerstwie do tej 
pory znachodził sie. Darmo czasem 
jaki znajomy spotkawszy Adamuka 
na ulicy, namawiał coby na pół bu- 
telki pójść abo szklanka piwa wypić 
—Adamuk nawet słuchać tej namo- 
wy nie chciał i czymprędzej do domu 
kierował sie. Służył kilkonaście lat w 
magazynie i dobrze jemu było bo 
choć nijakim kupcem nie był i łedwo 
litery slibizował — na służbie hvł 
zawdy pierszy i ci zima ci lata okarat 
o dziewiątej odezyniał drzwi i okny 
w magazynie a wieczorem zakładał 
wystawa deskami, zapuszezal szt by 
i, obczepiwszy cały frunt zamkami 
róznej wielczyni — sunoł sie poma- 
lusienku do kwatery. Mieszkał za 
miastem i miał dość czasu na rózne 
medytacji. Kiwając głową i idąc krok 
za krokiem — przypominał sukie 

ąsiad z jego ulicy — jakaści 
ma. Ten trzyma krowa, ten 

a tamten, patrzaj, na swojej 
ziemi kartofla sadzi — tyko on jeden 
—swoje piniedzy w kufereczku głu- 
mi i nijakiej korzyści nie widzi. Żał 

    

      

haniebny chwytał Adamuka i nie wie- 
dział on, biedulka, co robić. 

W domu czekała stara Piotrowa, 

jego gospodynia, i, postawiwszy na 
kolacja bliny albo zacirka, siadał na 
zydelku i opowiadała ciekawe nowiny 
z ulicy. Słyszał Adamuk jakie baby 
ze sobo pokłócili sie, kogo obkradii. 
chto umar i u kogo był sekwestrator 
— jednym słowem wiedział same ..we 
sołe* wiadomości a znakim teg» ro- 
biło sie jemu na sercu jeszcze goczej, 

adał na tapczanie, mówił pacic- 
ży i kład sie spać... 

     

Pora szedła za poro — aż jakości 

  

na wiusna, jednego wieczora, przy- 
szła Adamuku ochota porachować: 
wiele on ma piniędzy? Wstawszy w 
nocy i posłuchawszy okuratnie (ci 
wszystkie śpio, — wyciągnoł Adamuk 
kuferek z pod tapczana, postawił na 
okna i, odemknewszy wierszyk, po- 
€zoł liczyć... Wiele tyko razy brał sie 
za srybniaka abo szuszcący papiere* 
—tyle razy serca stukała jak młotem 
i tulił sie on do okny i chilił sie nad 
kuferkiem ze strachu żeb CZAasenA 
chto jego piniędzy nie obaczył. Gło- 
wa zrobiła sie ciepła, ręcy trzęsli sie 
jak w fybrze — liczył Adamuk pie- 

  

  

  

niądz za pieniądzem, plątał sie znów 
lic i r kilkoset zło- 
ty, — zamknął kuferek i poczoł prze- 
myśliwać: co w chacie trzymać pi- 
niędzy straszno i przyjdzi sie z imi 
jaki obrot robić. Nie wiedział tyko 

    

    

  

biedulka, jak to robi sie, i, znakim 
tego, nocyma spać nie mog. Ale, jak 
to mówi się: chto ma nogi — ten i 
skaczy. Odmieniła się dlatego, dolu 
Adamuka i okurat na Zielone Świątki 
dowiedział sie on co obok — przedaji 
sie kawałeczek ziemi. Nie mówiąc ni- 
komu ani słowa — skoczył piorunem 
do sąsiada, polecieli do nołarjusza, a 
za dwa dni Adamuk był gospodarzem 
jak należy sie — bo miał sto i 
ziemi — a na jej pięć pudy posadzo- 
nej kartofli... 

  

  

    

    

W magazynie dowiedzieli sie co 
Adamuk ziemia kupił. Sam dyrektor. 
zawoławszy do gabinetu, winszował 
i ręka podał, panienki i subjekty na- 
zywali Adamuka „obywatelem* a on 
głowo kiwał, dziękował i radował sie. 
Często, schowawszy sie do swojej ko 
Rury, przymykał oczy i jak przez sen 
widział co na jego ziemi stoi piekna 
chata, na ganeczku młoda żonka sie- 
dzi i a pół tuzina dzieci bawi sie i gra- 
boli sie w piasku. Aż uśmiechał sie 
z kontentacji Adamuk na ta przypo- 
mnienia i dziękował Bogu co na sta- 
rość będzi mieć familja i dach nad 
głowo. 

   
  

przychodziła jesień. 
powróciwszy do kwa- 

Tymczasem 
Jednego dnia, 

tery, nalaz Adamuk na stole żółeien- 

ka karteczka z miasta na jego imie 

  

zysłana. Uradował sie haniebnie co 
: robił sie taki obywalel co až 

podatki jemu przysylajo, przysunew- 
szy karteluszka do lampy wyslibizo- 
wał, co to była „upomnienia* na po- 

datek za 1а ziemia z kartoflo. 

Prawda powiedziawszy poda- 

tek był niewielczenki — cztery złoty 
całego panstwa ale na spodzie karte- 
luszki sinim ołówkim stało napisane: 
„półtorej złotego za upomnienie*! 

Zadziwił sie Adamuk. „Jak to? Za 
sama „upomnienia“ — półtorej zło- 
tego!!?? Dziš caly šwiat „upomina“ 

i nic z tego nie wychodzi. Ameryku 
upomina dłużnikom, ksiądz upomina 
narod, milicjant stróżów upomina- 
a nicht za to piniędzy nie liczy. Kuż 
dy „upomina* darmo. A tu — półto- 
rej złotego! Za co? Za ta kartełusz- 
ka!?“ I złość haniebna chwyciła 
Adamuka. Dwa dni nie nie jad a na 
trzeci dzień wzioł uwolnienia od dy- 
rektora z magazynu i poszed do tych 
kanecylarjów gdzie narod płaci po- 
datki, 

          

  

  

    

  

   

W słareńkim, nizieńkim pokoicz- 
ku — ludzi było jak śledzi. Kolejka 
przed okienkami kas kręciła sie j 
wielka sprężyna od zegara a parn 
i duchota była taka co wszystkie ob- 
cierałi pot i aż stękali ze słabości. 
Kużdy, chto przychodził — tłuk sie 
po pokoiku, następował na nogi i wy- 
gniatał żebry — póki nie nałaz swojej 

  

   

  

okienki, poznawszy jo po num 
wydartym ze starego kalendarza, na 

  

chtórym jakaści miłosierna ręka dopi 
sała: „okręg* i przylepiła do ramy. 
W kolejce stał Adamuk — szmat było 
róznego narodu. Byli młode i stare, 
niskie i wysokie, a przy samym okien 
ku — stała gruba, czyrwona paniusia 
z brodawko na nosie i kapeluszem w 

    

  

  

    

  

ręku. Za dziurawo krato, a 
dziurawym papierem — siedzieli przy 
stole dwa człowieki, czarny a co, 
już czwarty raz Ślinił bankrutka i 
nijak zakleić niemog i żółta panien- 

'arbo malowala... 

Paniusia z brodawko kilko razy 
suneła swoje papiery do okienki ale 
nicht jej nie poturał bo akurat w ta 
pora przynieśli ezłowiekom herbaia 
a kużdy z ich czymprędzej chw 
sie za szklanka coby spracowanym 
pierściom wilgoci trochi dać. 

W kolejce narod stał cicho, tyko 
jeden jakiści wysoki chudy pan był 
barzdo niecierpliv Nałożył pensn>*, 
podjoł sie na cypki i zejrzał do okien- 
ka ci szmat jeszcze herbaty zostało 
u człowiekow ale w ta pora paniusia 
z brodawko osłabła od czekania, z: 

chwiała sie na nogach i siądła na 

mia. Nicht jej nie ratował bo ku 
miał obojętność kolejka stracić 

tyko chudy pan w pensne skoczył po- 
magać ale, podymując, rozbił swoje 
pensne i jak piorun wyłeciał z kan- 
celarji. Za im wyszła i paniusia a ko- 
iejka pomyślała: „dwuch mniej, dzię- 
ki Bogu”! — i podsuneła sie na dwa 

ka, co gębulka sobie f 

  

    
   

   

    

    

    

Przy oknie stanoł A- 
damuk. Czarny pan z żółto panienko 
skonczyli okurałt herbata, odsławili 

szklanki i już myślał Adamuk co od- 
puszczo jego do magazynu ale rapto- 

sie nowa przeszkoda. 
valą katarynka, 

  

   sie 

Postyszawszy lo — żóita panienka 

nasampierw poczeła kiwać głowo a 
późniejszo poro skoczyła z krzesły, 
chwyciła czarnego pana za ręcy, za- 
cięgneła do okny i zaśpiewała: 

„O mój wymarzony 
Q mój wytęskniony 

Ale i czarnemu panu musi przypad 
ten interes do gustu bo przytulił swo- 
ja głowa do żółtej główki panienki 

i grubym głosem poczoł pomagać: 

„Nie wiesz przecież o tem ty, 
Że w małym miasteczku za tobą ktoś 
Wypłakał z oczu łzy*... 

Pieśnia ta wychodziła u nich tak ż 
łośnie co w kolejce dwie młode pa 
nieneczki poczeli płakać prawdziwie, 
kilko ludzi machneli ręcomi i wyszli 

a przy okienku został sie tyko Ada- 

muk i jakaści chroma staruszka. 

Długo piszezała katarynka i długo 

czarny pan tulił sie do żółtej panien- 

ki, ale odśpiewaw: szy cała pienia, oby- 

dw oje powrócili do papierów a czarny 

pan wzioł ołówek i wyciągnął ręka do 
Adamuka. 

  

    

    

Adamuk ;podał żółcienka kartecz- 
ka, zacisnoł w garści pięciozłotówka 
i obojętnie Szał co z tego wyjdzi. 
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WIEŠCI I OBRAZKI Z KRAJŲ П#г т №госту @ Pani Marszałkowej Piłsudskiej. 

Fala pożarów na Wileńszczyźnie, 
Wielki pożar w gminie solskiej. Straty przewyższają 
45000 zł. W gminie hoduciskiej dwoje dzieci ginie 

w płomieniach. 
W ciągu ostatnich dni Wileńsz- 

czyznę nawiedziła klęska pożarów. 
Wśród szeregu drobnych pożarów. 
które zlikwidowano w zarodku zanim 
przybrały one peważniejsze rozmia- 
ry, zanotowano również dwa wielkie 
pożary, z których jeden pociągnął za 
sobą ofiary w ludziach, 

W dniu (2 b. m. o godzinie 2 w 
południe, :dy większość mieszkań- 
ców wsi Sniegiry, gm. solskiej, pr:t- 
cowało w polu przy żniwach, we wsi 
wybuchł pożar. Zanim włościanie 
przybiegli z pola, kilka stodół było już 
w płomieniach. 

Płomienie podsycane silnym wia- 
trem przenosiły się szybko z jednego 
budynku na drugi i wkrótce znaczna 
część wsi została objęta pożarem. 

Dopiero po upływie kiłku godziu 

    

      

zdołano ogień umiejscowić. Pastwą 
płomieni padło 16 stodół wraz z tego- 
roeznemi zbiorami. Straty spowoede- 
wane pożarem, według prowizorycz- 
nych obliczeń, sięgają 45 tys. złotych 
Przeprowadzone dochodzenie poli- 
cyjne wykazało, iż pożar powstał na- 
skutek zaprószenia egnia przez dzieci 

Drusi pożar, z nieustalonej nara- 
zie przyczyny. wybuch. we wsi Kuk- 
lasy, gminy hoduciskiej, Ogień pow- 
stał w budynku mieszkalnym, należą- 
eym do mieszkańca tejże wsi F, Fili- 
nowicza, poczem przeniósł się na sto- 
dełę, w której znajdowało się dwoje 
dzieci: 6-letnia Natalja i półtorarocz- 
ny Onufry. Ogień natrafivszy na łat- 
wopalny materjał, objął stodołę od- 
razu zę wszystkich stron i dzieci zgi- 
nęły w płomieniach. (e) 

    

Straszna Śmierć 88-letniego starca. 
W tragiezny sposób zginął 88 letni miesz 

kaniec wsi Zierdniszki, gminy bohiń. i. 
88-letni Alojzy Babul. Mimo swego wieka 
Babul praecwał jeszcze w gospodarstwie i o 
negdaj udał sie do lasu narąbać gałęzi. W 
czasie pracy ręka starea drgnęła i siekiera 
zamiast w g2 trafiła w kość lewej nogi po 

Kłótnia 
W dniu 12 bm. Cezary Żaba, liczący lat 

60, właściciel majątku Drujka, gminy sło 
bódzkiej podczas sprzeczki © drogę wiodą- 

43 przez jego pole, strzelił dwukrotnie z re 
wołweru dc letniego Stanisława, Korwac- 

kiego mieszkańca wsi Stomiewszezyzna, gmi 

Rewolwer w 
W. dniu 10 bm, dziesięcioletni Ryszard 

Kucharek w Pestawach, wydoby: ze 
schowku rewelwer ojea, tak pięknie nim ma 

    

  

    
    

   

  

niżej kolana. Ból był okropny. Chcąe ulżyć 
sobie starzec resztkami sił dobrnął do poblis 
kiego, napełnionego wodą rowu; nad samym 
hrzegiem z nadmiaru bólu zemdlał i padt 
twarzą do ziemi. Nieco później znalezione go 
tam martwego. Ekspertyza lekarska, wykaza 
ła iż starzec zmarł naskutek uduszenia. (C). 

0 drogę. 
ny słobódzkiej. Jedna z kul trafiła Korwae 

kiego w lewą sronę piersi, przebijając ją na 
wylot. W greźnym stanie edwieziono ran 
nego do szpitala w Brasławin. Cezarego Żabę 
aresztowano. 

  

ręku dziecka. 
nipulowal, iž broń wypaliła. Kula zraniła 
rówieśnika Kucharka, Henryka Celninz w 
rękę poniżej ramienia, na szczęście lekko. 

  

Czarny Bór. 
Z podwileńskich letnisk jedno z 

mniej uroczych, bo prócz torliastych 
błocinek, pozbawione wody. plaży, 
sportów i malowniczości, Zato sucho 
nawet w deszcze, żółty piasek, soš- 
niaki, powietrze przesycone żywicą, 
dojazd z Wilna 60 gr. Przeważnie ko- 
<zują tam na lato mniejszości nasze. 

a na ogół ludzie starsi i matki z dzieć 
mi jako że miejsce ciche i bezpieczne». 
Nie ma w czem się utopić, 

   

    

Najlepszym pensjonatem jest du- 
ży dom Zakładu SS. Urszulanek, gdzie 
za niską opłatę ma się opiekę i bar- 
dzo dobre utrzymanie. Dom ten zimą 
służy za Szkołę Zawodową Gospody:: 
i Kierowniczek Pensjonatów, które 
łatwo dostają posady przy dzisiej- 
szem zapotrzebowaniu. 

  

Istnieje też utrzymywana przez 
SS. Urszulanki Ochrona dla sierot od 
lat 4—14 uczęszczaiacych do szkoły 
powszechnej mieszczacej się w bu- 
dynku należącym do Zakładu. Dzie- 
ci tych jest 97, prócz tego chodzą dzie 
ci z okolicy. Budynek o wiele za 
ciasny. Gwałtowna zachodzi potrzeba 
budowania nowego. Gmina raduńska, 
w której nie wybudowano dotąd żad- 
nej nowej szkoły, powinna się na to 
zdobyć, tembardziej, że ma w swym 
obrębie zamożnych ziemian jak P-wo 
Kowalscy, Wańkowiczowie z Pelessy 
i in. W bieżącym roku trzeba powięk- 

szyć szkołę. gdyż 3-ci oddział jest ko- 
nieczny. Dziatwa z ochrony pracuje 
od najmłodszych lat na siebie, gospo- 
darczo, ucząc się przytem ogrodnie- 
twa, mleczarstwa i t. p. zajęć w z 
kresie domowym. R. 

Nowa Wilejka. 
ODDZIAŁ L. M. i K, w NOWOJELNI. 

Z inicj 

      

    
  

   

   

   

  

" p. Kisielewskiego Miec 
icego kolejami w. 

stał zorganizo 
iej i Kolonjalnej w Nowojelni. Od 

   w 

  

Gział ten ma 48 członków. W; dniu 30 lipca 

b. r. odbyły się wybory władz Oddziału, 
czem do p. K      

    

    

   

  

lewski M., zastępca prezesa — p tnik M. 
skarbnik — p. Magier K., sekret — Tymań 
ski P., członek adu — p . Chodarowski 

j powołano: 
Antoniego 

  

Leonard, do kom 
p. Czerw 
i p: Pozniaka K. 

Mołodeczno. 
PODZIĘKOWANIE. 

Składam podziękowanie p. majoros 
ninie Pilwińskiej i Pani Kapitanowej i 
nie Robaszkiewiczowej za otoczenie op 
moralną i materjalną dzieci i młodzieży 
publicznej szkoły powszechnej w Kraśnem. 
pow. mołodeczeńskie, a w szczególności za 
zorganizowanie dożywiania 90 majbiedniej 

h dzieci tejże szkoły w okresie od 11 il 

r. od 14 VI. 1933 oraz za dołożenie sta 
rań w kierunku podjęcia rozbudowy budvn 
ku wymienionej szkoły. 

(—) R. Szepietowski 

Inspektor szkolny 

Z pogranicza. 

  

   
   

  

  

  

  

    

     

  

ECHA POSTRZELENIA STRAŻNIKA LI- 
S TEWSKIEGO. 

Przed kilku dniami donosiliśmy o po- 

  

strzelaniu przez „kopistów 
żnika, który wpobliżu tra 
dzią przedostał się przez Me 
ski brzeg i nie usłuchał w 
do zatrzymania się. W zwi 

litewskiego stra 
Smolniki ło- 
ankę na pol 

a patrolu 
ku z tem wczo- 

ecjałna ko 
egółowyci 

  

    
   

    

  

  

   

PECH CBD RED SBB GE DCI TRO ZO TĄ 
EUGENJA KOBYLIŃSKĄ 

ŚWIAT w SZKOLE 
(pamiętnik nauczycielki) 

Książka ta wyszła już z druk. „Lux“ 
i jest dó nabycia wskaiezarniach wół 
5 4аа główny w księg. Św. Wojciecha 

CENA Zł. 3.50. 

    

karteluszka Czarny pan przewrócił 
kilko razy i wymarmotał: 

   

  

„Idź do drugiej ka 
płać za „upomnien 
tutaj przyjdziesz!” Zadziwił sie 
muk haniebnie że jest i taka kane 
larja co tyko za same „upomnienia* 
piniędzy bierzy a tymczasem czarnv 
pan zamknoł okienka i poczoł zbie- 
rać papiery. 

   trji, tam za- 
a w ta pora 

  

   

  

Staruszka, obaczywszy co dzieji 
— zastukała do okienka i łasko 

prosiła coby od jejwzięli piniędzy — 
ale czarny pan wysunoł głowa i krzy: 
knoł: „już piersza godzina! Dziś już 
późno! Prz jutro. Czekali my 
poczekajcie i wy*! 

I zamknął okienka znowu... 

sie, 

  

   

  

Powróciwszy do magazynu Ada- 
muk nalaz szmat roboty, pracował 
aż do wieczora i nie pokazywał sie 
dyrektoru. Tyko jutrzejszym dniem 
wyprosił się znowu i poszed do dru- 
giej kancylarji, gdzie płaci się poda- 
tek za „upomnienia. 

    

      
  

   

Wystławszy do południa, dowie- 
dział sie co „trzeba nasampierw iść 
do pierszej kancelarji i za ziemia za- 
płacić a późniejszo poro tutaj 
przyjść! 

Zakręciło sie jemu w głowie i już 
czuł nasz Adamuk co fiksacja jego 
chwyta ale — choć robota nie kleda 
sie — przebadział sie cały dzień w 
magazynie a najutro, nie prosząc dy- 
rektora uwolniennia, posunoł sie do 

      

pierszej kancylarji. Czarnego pana 
nie było bo był wyszedszy do miasta 
drobnicy na reszta szukać, a żółta 
panienka kole południa powiedziała 
Adamuku co „póki „upomnienia* 
zapłacona — za ziemia piniędzy 
wezmo — i trzeba iść do drugiej kan- 
cylarj 

  

  

je     

  

Od tej pory chodził biedny Ada- 
muk codzień od kancylarji do kancy- 
larji aż póki pieknego dnia nie po- 
jawił sie u jego sekwestrator i nie opi 
sał zegarka i garnituru. Tymezasem 
i dyrektor, zejrzawszy co Adamuka 
nigdy w magazynie niema. — zapłacił 
za trzy miesięcy i na służba przycho- 
dzić zabronił. Zrobił sie Adamuk 
„bezrobotnym i badział sie po uli- 
cach — aż jednego razu stanoł przed 
płotem gdzie była wyklejona gazeta 
i wyslibizował: 

  

    

  

„Z miasta. Wpływy podatków w 
naszych kancelarjach zmniejszyły się 
o 507/, w stosunku d przewidzianego 
preliminarza“.... 

  

„Dziwo wielkie“! pomyślał Ada- 

muk, „Żeb nie Śpiewali „Rebeki* —- 
miałaby kancylarja pieniędzy a ja—- 
garnitur i zegarek, A tak — została 
sie u mnie tyko kartofla na polu i 
żółta karteluszka w kieszeni”... 

  

Delegaci Komisji Wycieczkowej 
Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileń 
skiego w osobach p. Kuratorowej Sze 
lągowskiej, naczelnika Głuchowskie- 
go i instruktora Łucznika zostali przy 
jęci w sobotę dnia 12 sierpnia rb. w 
Pikieliszkach przez panią Marszałko 
wą Piłsudską. której wręczyli album. 
zawierający zdjęcia fotograficzne 
Naroczy. Pani Marszałkowa Piłsuds 
ka zapytywała o dalsze plany rozwo- 

  

ju schroniska pad Naroczem oraz ra- 
dziła ze względu na piękno Narocza 
zainteresować  „wewnętrznem mo»- 
rzem wileńskiem* całą Polskę oraz 
wycieczki zagraniczne. Delegacja po- 
informowała panią Marszałkową o 
wydanych propagandowych pocztów 
kach Naro io zamiarach przesła- 
nia pocztówek do wszystkich szkół na 
terenie Rzeczypospolitej. 

  

     

Obchód XXV-lecia Związku Walki Czynnej 
oraz Zjazd przedstawic eli Dzielnic Pogranicznych. 
W roku bieżącym przypada 25-1e- 

cie założenia Związku Walki Czynniej 
Był to organizacyjny zaczątek real: 
zacji idei Marszałka Piłsudskiego, 
zmierzającej do odzyskania Niepodle 
głości na drodze czynu zbrojnego. 

  

Od tego czasu po przez różne for- 
my przejściowe, jak Związek Strzelec 
ki przedwojenny, Legjony, Formacje 
Polskie Wojskowe tworzy się i krze- 
pnie Polska Siła Zbrojna. 

   

  

Dziś reprezentuje ją wielka Armja 
Połska, organizowana i hartowana w 
bojach 1919 i 1920 r. oraz liczne or- 
ganizacje przysposobienia wojskowe- 
go. 

Świętowanie tej rocznicy jest gene 
ralnym przeglądem najistotniejszyca 
dziejów Niepodległości. Świętuje ją 
przeto cała Polska. Uroczystości będą 

organizowane wszędzie tam, gdzie ist 
nieją Oddziały Związku Strzeleckiego 
DEDE: 

  

  

prawowitego spadkobiercy zbawczej 
dla Polski idei Marszałka. 

Wilno ma wiele powodów do przy 
gotowania szczególnie uroczystego ob 
chodu tej rocznicy. 

W tym celu zaproszony został Ko- 
mitet Honorowy, którego przewodni- 
ctwo objął Generał Żeligowski. 

Przewodniczącym Komitetu Wy- 
konawczego jest Prezes Podokręgu 
Związku Strzeleckiego w Wilnie puł- 
kownik Dobaczewski. Pełne składy o- 
bu Komitetów będą podane niebawem 

Program uroczystości w dniach 9 
i 10 września rb. obejmuje między in 
nemi przegląd organizacji strzeleckiej 
inszę polową na Płacu Łukiskim, wiel 
kie zebr: pod gołem niebem przy 
udziale przedstawicieli Ziem Pograni- 
cznych, pomorskiej, Ivowskiej, wołyń 
skiej i śląskiej — będącego wyrazem 
łączności i gotowości obronnej rozle- 
głych rubieży Rzeczypospolitej, 

  

        

Na ulicach Tokio. 

  

   W dniu buddyjskiego 
ruch uliczny w Tokio jeclt 
wiony. Zdjęcie przedstawia 

ęta Latarni" 

czególnie oży 
ulicę Asakusa 

  

   

  

Rokku, obfitującą w kinoteatry. Na jednym 
z-ski atrów widzimy maski wybitnych 
aktorów Japońskich. 

  

Sportowcy Zw. Młodzieży Rzemieślniczej 
startowali w Niemenczynie. 

Sportowcy Zw. Mł. Rzemieślniczej 
wykazują dość dużo inicjatywy. od 
czasu do czasu zwracając na siebie 
uwagę sportową. 
Rzecz oczywista, że młoda ta organi- 
zacja nie może jeszcze poszczycić się 
głośnemi nazwiskami, ani też jakie- 
miś wyśrubowanemi wynikami, aie 
sam fakt brania czynnego udziału 
w życiu sportowem członków Zw. M. 
Rz. zasługuje w zupelności na uzna- 
nie. 

Ostatnio właśnie sportowcy Zw. 
M. Rzemieślniczej brali udział w za- 
wodach sportowych zorganizowanych 
przez 21 B. K. P. w Niemenczynie. 

Osiągnięte wyniki są następujące: 
100 mtr. 1) Naczulski 12,2 sek., 21 
Klimkowicz. 400 mtr. 1) Gudaniec 
64 sek.. 2) Urbanowicz. 1.000 mtr. 
1) Szczepaniak 2 m. 56 sek.. 2) Sako- 

Pływacy 
Na Wilji mamy dzisiaj dwie im- 

prezy sportowe. O godz. 11 odbędzie 

się wyścig wszerz Wilji. Start z przy- 
stani wioślarskiej WKS Pogoń. O go- 
dzinie zaś 12: asenie Kuratorjun, 

   

        

   

  

wiez. Kula 1) Gumowski 13 mtr. 27 
ctm, (kula ważyła około 5 klg.). Dysk 
1) £umowski 26 mir. 16 ctm. 2) Jar- 
mułkiewicz 36 mtr. 24 cim. Wdal 
1) Rymowicz 6 mtr. 20 ctm., 2) Jar- 
mułkiewicz. Wzwyż Rymowicz 143 
ctm., 2) Urasinski 138 ctm. W biegu 
sztafetowym 4100 mtr, 1) Z. M. Rz. 
58 sek., 2) KOP 55 sek. Sztafeta 
olimpijska 1) KOP 4 min. 09 sek., 

= RZ: 

W piłce siatkowej wygrał KOP 
2:1, a w koszykowej wygrali wilnia- 
nie 19:14. 

Zawody w punktacji ogólnej za- 
kończyły się sukcesem Zw. Młodzieży 
Rzemieślniczej 39,5 pkt. do 21,5 pkt. 

  

   

    

  

  

Stroną organizacyjną zawodów 
kierowali kpt. Jankowski i plut. An- 
toni Sadowski z Ośrodka W. F. 

startują. 
Szkolnego za przystanią AZS „Pierw- 
szy Krok Pływacki*. 

Zawody te będą zapewne cieszyć 
się zrozumiałem powodzeniem. 

U celu podróży. : 

    

Uczestnicy wielkiego spływu kajakowe, 
pod hasłem „Przez Polskę do Morza* przy- 
byli w piątek wieczorem do Gdańska, ser- 
decznie witani przez przedsławicieli władz 
polskich i ludność polską. W, spływie wzię- 
ło udział — jak wiadomo — około 2 tysięcy 
kajakowców na 1000 łodziach. 

  

  

   

   

  

‘а jednem ze, zdjęć pierwsze łodzie na 
e w Gdańsku; na drugiem — przygoto- 

a do załadowania kajaków na (widocz- 
ny w głębi) statek szkolny „Dar Pomorza*, 
na którym uczestnicy spływu mają odbyć dal 
szą podróż do Gdyni. 

  

FAmator posagów. — 
Liberield objeżdżał miasta i miasteczka 

rzekomo w charakterze przedstawiciela han 
dlowege, rzeczywistości zaś polował na po- 
sagi. Wszędzie nawiązywał znajomości z po 
sażnemi pannami, a gdzie było można 10 
się żenił. 

Zazwyczaj kilka dni po weselu Liher- 
ć posagu i ulatnia 
ą małżonkę w roz- 

    

    

się, pozestawiają 
paczy, 

Zawodowy bigaaista nicominął i Wil 
. Przybył w grudniu ub. roku i wkrółce 

4 * х panną A. z ulicy Ostrobramskiej 
W kiłka dni po ślubie otrzymawszy a con 

200 dełarów, szezęśliwy małżonek 

    

   oparła się o policję. Wszezęto 
Godzenie, rozesłano listy gończe, lecz na 

razie bez skutkn, 

Dopiero przed kilku dniami policja МУФ 
leńska otrzymała wiadomość, iż Liberfeld zo 
stał zatrzymany w Warszawie, gdzie również 
poślubił pewną młodą pannę, cd której sy 
łudził posag i zgodnie ze „swemi obyczaja 
mi“ usiłował ulotnić się. Tym razem, jednak 
młeda małżonka zorjentowała się i cddałą go 
w ręce władz policyjnych. De Wilna Łiber 
felda przesłano w celu uzupelnienia śledzt- 
wa, Jak się dowiadujemy wileńska żona Li- 
kerfelda zwróciła, się do jednege z miejses- 
wych adwcekaiów, z prośbą by uzyskał poz 
welenie władz sądowo - śledczych na prze 
prewadzenie w więzienia ceremonji rozwoda 
pomiędzy nią a Liberfekiem. 

W rszie jeśli takie pezwolenie zostanie wy 
dane, będzie to pierwszy rozwód dokonany 
w więzieniu wileńskiem. (e) 

  

Zgon zasłużonego działacza 
litewskiego. 

Wczoraj w godzinach ranych w 
klinice Św. Józefa z zakażenia krwi. 
które się wywiązało na tle przewlekłej 
choroby ucha zmarł  powszech- 
nie znany, wybitny działacz litewski 
ks. Kraujalis, b. profesor seminarjum 
duchownego w Wilnie. 

W zmarłym miejscowa ludność li- 
tewska traci jednego z najbardziej 
czynnych działaczy społecznych. 

  

  
  

Oświadczenie kurji 
Metropolitalnej 
w Sprawie popiersia 

śp. ks. biskupa Bandurskiego 

(W „Kurjerze Wileńskim* z dn. 23 
lipca r. b. zamieściliśmy komun 
agencji „Iskra w sprawie zakazu 
władz kościelnych ustawienia przed 
kościołem w Białymstoku popiersia 
$. р. ks. biskupa Bandurskiego. Kurja 
'Metropoliialna Wileńska  nadesłala 
nam obecnie poniższe w tej sprawie 

udczenie, które w imię bezstron- 
г zamieszczamy, z zastrzeżeniem 

jednak, że oświadczenie to sprawy za- 
kazu ustawienia popiersia biskupa 
'Legjonów całkowicie nie wyjaśnia, 

Red. 

  
R 

  

   

    

Wobec mylnych wiadomości po- 
danych przez „Iskrę* oraz pokrewne 
jej organy Kurja Metropolitalna Wi- 
leńska niniejszem oświadcza, że ani 
do Ks. Arcybiskupa Metropolity Wi- 
leńskiego Romualda Jałbrzykowsk 
go, ani do Kurji Metropoliialnej V 
leńskiej nikt w sprawie ustawienia 
popiersia ś. p. ks. biskupa Bandur- 
skiego o pozwolenie nigdy się ni- 
zwracał i podane przez powyższe or- 
gany prasowe insynuacje całkowicie 
niezgodne są z prawdą. 

Ks. J. Ostrejko 

w/z Kanclerza Kurji 

   

  

  

KURJER SPORTOWY. 
W. K. S. GRA DZIŚ Z MAKABI. 

Korzystając ze święta, W. K. S. rozegra 
dziś na boisku przy ul. Wiwulskiego mecz 
towarzyski z Makabi. 

Mecz rozpocznie się o godzinie 17-ej. Bie 
Tac pod uwagę iż Makabi znajduje się obec- 
mie w niezłej formie a ostatni wynik WKS*u 
w Brześciu nie jest zbyt przekonywujący, bę 
dziemy zapewne dziś świadkami ostrej i pię 
knej gry. 

Mecz ten powinien być jeszcze jednym 
treningiem przed oczek/sjącemi nas rozgryw 
kami z piłkarzami Łotwy, którzy przyjadą 
do Wilna już 26 sierpnia, 

220092000000070002009000900000 0000000000 

Lnergczne | inlelijenine 
osoby! 

i do 1000 zł. 
3 Zapewniony byt miesięcznie 

Informacyj udziela: T-wo Bankowe 
w Grodnie przy ul. Hoovera 9.   
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RADIJO 
WILNO. 

WTOREK, dnia 15-go sierpnia 1933 r. 

10.00: bożeństwo; 11.45: Muzyka reli- 
gijna; 11.57: Czas; 12.10: Kom. met.; 12.15: 
Poranek muzyczny; 1400: „Jak hoduje się 

žyto wierzbiūsk — odezyt; 14.20: Muzyka- 
taneczna (plyty); 14.50: Audycja specjalna. 
1) Pogadanka E. Chlebowskiego, 2) Muzyka; 
5) Pogadanka Jana Hopko; 4) Muzyka: 5) 
Pogadanka; 6) 'Muzyka; 16.30: Debussy = 

Iberia (piyty); 
leńszczyzna — 
Święto Kupały 
dudowe; 18.06: Rec, 
gram na środę i rozm.; 18.45: 
Bałtyku — odczyt litewski; 19.00: Audycja li 
teracka — Rok 63 — Słuchowisko pióra He 
leny Romer; 19.40: Skrzynka techniczna; 

20.00: Godzina życzeń (płyty); 20.50: Dzien.- 
nik w ; 21.00: D. c. koncertu 0: Maz. 

; Wiad. sport. ze wszystkich P R.; 

  

     

  

   

  

  

    

   

  

. St. Lorenza; 17.15: 
nie — pieśni 

  

     

  

   
   

  

2245: D. c, muz. tan. 

K 
ŠRODA, 16 sierpnia 1933 r 

: Gimnastyka; 7.20: Mnzy    

   

      

  

    

    

  

   - poranny; 
Chwilka gosp, dom.: 11. 

tz Bagaleli; 12 
). c. koncertu; 1 : Dziennik połud 

niowy; 14.50: Program dzienny; 
zyka popularna (płyty): 15.25: 
nicza; 15.35: Muzyka taneczna (płyty 
Skrzynka P. K 16.00: «Koncert 

widnokręgu na: 
17.15: Koncert symfonicz: 

19.20: 

                

    

         .00: iKoneert; Dziennik 
wiecz.; 21.00: „Nowa pogadanka mejszago!- 
ska“ — wygł. Leon Wołłejko; 21.00: Muzv 
ka lekka ze Lwowa; 22.00: Muzyka tan z 
Ciechocink Wiad. sportowe; 22.35: 
Kom. met.; : В. c. muzyki tan. 

WARSZAWA. 

WTOREK, dnia 15. sierpnia 1933 r. 

16.00: Program dla dzieci: Opowiadanie 
„Przygoda Szpaka* pióra Plewińskiej — 
Smidowiczowej; Feljeton Hertza „Franuś i 
Franek“; 20.00: Koncert pod dyr. Br. Wble- 
stala z udziałem Lucjana Budkiewicza (wie 
lonczela). 

NOWINKI RADJÓWE. 
W NASZYM KRAJU. 

Syntetyczny rzut oka na krajobraz i za- 
bytki Grodzieńszczyzny oraz Nowogródczyz 
ny uczyni we wtorek dnia 15 sięrpnia o 4. 

17 konserwator dr. Lorentz. Odczyt ten tran- 
smituje Wilno na całą Polskę. 

    

      

    

    

  

  

AUDYCJA LITERACKA. 

Wtorkowy program radjowy zapowiada 
na godz. 19 słuchowisko p. t. „Rok 63 na- 
pisane przez p. Helenę Romer Ochenkowstą 
w związku z rocznicą Powstania Stycznio- 
wego na Litwie. Tę audycję przekaże studjo 
wileńskie wszystkim rozgłośniom polskim. 

ORKIESTRA I WIOLONCZELA. 

Koncert wiolonczełowy Haydna w wyx» 
naniu Lucjana Budkiewicza oraz poemat 
symfoniczny Noskowskiego „Step“ w wyko- 
mnaniu orkiestry usłyszą radjosłuchacze we 
wtorkowym koncercie wieczornym o godz. 
20-ej w pierwszej części programu. Druga 
część zawiera utwory na wiolonczelę Czaj- 
kowskiego, Poppera i van Goensa i dwa dzie 
ła orkiestralne: Arlezjankę Bizeta Kaprys 
włoski Czajkowskiego, 

Silna flota powietrzna— 
najlepszą obroną granic 

    

Orkiersta „Polonjić przed sądem. 
BURMISTRZ NOCNEGO WILNA, 

Na terenie nocnego Wilna— wśród kelne- 
rów, dorożkarzy i szoferów był znany jako 
„Burmistrz*, Natarezywy, nieraz bezwzglę- 
dny bił za byle co „po mordzie* i domagał 

się złotówki. 
Wychodzi naprzykład kelner z „Połoaji 

po eałonoenej pracy, zmęczony, dążący do 
łóżka i w drzwiach spotyka „Burmistrza. 

— Daj złotówkę... — cedzi ten przez 7а- 

    

   cišniete zęby. 
— QOdczep się... skąd ci ją wezmę. Nie 

mam iabryki pieniędzy — sam ciężko pra- 
cuję. 

iBurmistrz za taką odpowiedź bił „w mor 
dę*. Precyzyjnie z wprawą, tak by ślina za- 
barwiła się na różowo. 

Spoliezkowany bal się awantury i cicha 
czem wymykał się „Burmistrzowi“. 

„Burmistrz — inaczej Stanisłam Zygmua 
w ten spesób jakoś przez życie i „zarabiał * 
towicz — szofer bez pracy — przepychał się 
na dcdatkowy kawałek chleba, bo wogółe u 
trzymywała go rodzina, 

ZGRANY KWARTET „POLONII*. 

W „Polonji“ pracował kwartet: Edmund 
Heffmann, Aleksander Plich, Sławosz Gwiz- 
dała i Henryk Mikolajczyk. Byli zgrani do- 
brze. Po całonocnej męczącej pracy szli ra 
zem do kelnera Polonji Jana Raczyckiego, 
przy uliey Przeskok, spożywali tam šniada 
nie, a następnie udawali się również razem, 
jak przystało na dobrą orkiestrę, na odpa 
czynek do hotelu Sokołowskiego. 

„Burmistrz* mógł wiedzieć o tych zwy- 
czajach muzykantów, mógł też nie wiedzieć 
Dość tego, że pewnego rana kwartet, będąc 
na śniadaniu u Raczyekiego pesłyszał natar 
czywy i groźny głos „Burmistrza*: 

— Poczęstujcie mnie... 
— Poczęstowano go. Orkiestranci pragnę 

li spokoju, „Burmistrza* jednak rozzuchwali 
ła ta uległość. 

— Dajcie kilka złotówek na taksówkę i 
dziewezynę!... 

Muzykanci wstali i wyszli. Zignorowali 
żądanie „Burmistrza. W towarzystwie ich 
wyszli Reniger i sierżant Kazimierczak. 

„Burmistrz wyszedł za nimi, powtórzył żą- 
danie, a potem... uderzył w twarz Renigera. 
Spoliczkowny wsiadł de dorożki i odjechał. 
Czterech przyjaciół z „Polonji* i Kaźmier- 
czak poszli na piechotę. 

KONIEC. 

„Burmistrz szedł z tyłu i natarczywie 
żądał złotówki. Na rogu Trockiej i Niemiec- 
kiej „Burmistrz* uderzył Gwizdałę pięścią 
w twarz. Było to wybuchem bomby dla tem 

peramentu  crkiestrantów. Zygmuntowiez 
znalazł się na bruku skopany, zbity i okrwa 
wieny. Na zakończenie Kzzimierczak uderzył 
go z parę razy po twarzy, 

„Burmistrz* powstał z bruku z krwawią 
cą raną na głowie. Wezwane pogotowie ra- 
tunkowe, lecz zawadjaka nie życzył opairun- 

  

  ku — nie pozwolił ogolić głowy. 
— To nie — wybełkotał — dam sobie 

sam radę. 

Po kilku dniach Zygmuniowiez zgłosił się 
<e szpitala św. Jakóba i tam wkrótce zmarł 
na ropne zapalenie epon mózgowych. Drob 
ncustroje gnilne przedostały się przez ranę 
<o mózgu i spowodowały śmierć. 

ORKIESTRA PRZED SĄDEM. 

Orkiestrantów stawiono przed sądem pod 
zarzutem zadania ciężkiego uszkodzenia cia 
ła — śmiertelnego w skutkach. Nie przyzna 
li się de winy pchicia Zygmuntowicza, Świad 
kewie jednak zeznali, że bili. 

Obrona w eschach mec. Engła i mec. An 
drejewa prosiła © uniewinnienie z trzech po 
wodów. Po pierwsze — bójka powstala wsku 
tek natarczywości Zygmuntowicza, po drugie 
Zygmuntowicz sam się skałeczył w głowę pa- 
dając podezas szamotania się na bruk tak 
twierdzili oskarżeni) po trzecie — przyczyna 
śmierci (drobnoustreje) — była pośrednim a 
nie bezpośrednim skutkiem rany — przytem. 
Zygmuntowicz nie pozwolił sam opatrzeć 
swej rany. 

Sąd skazał wszystkich oskarżonych: Hof 
fmana, Plicha,  Gwizdałę, Mikołajezyka i 
siarżanta Kazimierczaka — każdego na 6 
miesięcy więzienia i karę darował im na mo* 
cy amnestji. Włod. -
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorelegji U.5.6. 
w Wilnie z dnia 14-VIII— 1933 roku, 
Ciśnienie 762 
Temp. + 13 
Temp. najw. + 16 
Temp. majn. -- 8 
Opady — 4 
Wiatr: pin. 
Tend. barom.: wzrost 
Uwagi: dość pogodnie. 

  

  Przewidywany przebieg pogody w 
dniu dzisiejszym 15 sierpnia według PIM. 

W całym kraju pogoda słoneczna, Noe 
chłodna. Dniem temperatura do 22 stopni 
Słabe wiatry, najpierw miejscowe, potem po 
łudniowo - wschodnie. 

OSOBISTA 
— Prezes sądu apelacyjnego w Wilnie 

Wacław Wyszyński dn 14 b. m. powrócił z 
uricpu i objął urzędowanie. 

MIEJSKA 

— Prezydent Maieszewski i dr. Saja 
wicz powracają z uriepu. Z dniem wczoraj: 
szym powrócił z urlopu i objął urzędowanie 
szef wydziału ia i opieki społecznej 
magistratu ław. farewicz. 

W! najbliższych dniach ma również powró 
cić prezydent dr. Maleszewski, który bawi 
poza Wilnem, korzystając z kilkudniowego 
wypoczynku. 

— Kasa elektryczna czasowo u- 
nieruchomiona. Dowiadujemy się, że 
kasa magistratu przyjmująca opłaty 
za energję elektryczną w czasie od 16 
do 29 bm. zostanie unieruchomiona. 
Należność za światło można będzie 
wnosić do kasy komunalnej (KKOj. 

— Uliea Borowa doczekała się elektrycz- 
ności. Magistrat powziął na ostatniem pcsie- 
dzeniu uchwałę przystypienia do robót nad 
wzmocnieniem sieci elektrycznej na ul. Bo- 
rowej. Roboty te przyczynią się do uregulo 

„ wania światła elektrycznego na przestrzeni 
całej tej ulicy. 

    

  

  

   

  

    

    

    

   

         

  

SPRAWY SZKOLNE 

— Egzaminy wstępne do Państw. 
Gimnazjum im. Ad. Miekiewiecza do 
kl. I nowego typu oraz 4 i 5 odbędą 
się 21 sienpnia rb. Podania przyj 
je sekretarjat codziennie od godz. 

do 13-ej. 
— Szkoła powszechna 00. Jezuitów w Wil 

nie. Przy gimnazjum OO. Jezuitów w Wilnie 
(Wielka 58) otwiera się na r. szk. 1933—-3- 
pierwszy, czwatry i piąty oddział oły pow 
szechnej, Zgłoszenia przyjmuje kancelarja, 

codziennie od godziny 10—12. 

— Prywatna Koedukacyjna Szkoła Admi 

nistracyjno-Handlowa im, Prez. Narutowicza 

w Wiinie ul. Uniwersytecka 9. Szkoła po- 

siada wydział Administracyjno-Komunikac rj 

mo-Handlowy (taryfowokolejowy). Kurs nau 

ki 4-letni. Do kl. I przymuje się młodzież 

na podstawie świadectwa ukończenia szkoły 

powszechnej (7 kl.)., Początek wykładów 21 

sierpnia b. r. 
Zapisy przyjmuje i udziela informa: 

Kancelarja Szkoły od godz. 10—13. 
— Lieeum Handlowe i Liceum Ogólno- 

kształcące im. Filomatów w Wilnie przyjr:u 

4ją zapisy codziennie od 10—? (ul. Żeligowskie 

go 1—2). Egzamina wstępne odbędą się 21 i 

22 sierpnia, W kl, III (obecnie 1-szej) prog 
ram gimnazjum nowego (typu. Kand 

Liceum Handlowego winny wykazać się świa 

dectwem ukończenia 6 klas szkoły średniej. 

— Prywatna Szkoła Powszechna im. w 

Czackiego Stefana  Świętorzeckiego przy 

Kced, Gimnazjum im. T. Czackiego w Wilnie 

(z pełnemi prawami). W. roku szkolnym 1933 

—34 czynne będą oddziały od 1 do V-go. 

Do oddziału 1 przyjmowane będą dzieci uro 
dzone w roku 1927 lub wcześniej bez egzami 
nu. 

, W! Koeduk. Gimnazjum im. T. Czackiego 
będą czynne kłasy od Il-ej do VIIl-ej Egza 
miny wsępne odbędą się dnia 18 sierpnia 

1933 r. 
Zapisy przyjmuje i udziela informacyj 

codzienyie od 10—13 kancelarja Gimnazjum 
przy ul. Wiwulskiego 13, tel. 1056, gmach 
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GOSPODARCZA 

— Wileński eksport makuchów 
kurczy się. Odbywający się od szere- 
gu lat ożywiony wywóz makuchów 
produkowanych przez olejarnie, wileń 
skie skutkiem wprowadzenia ostatnio 
przez Niemcy wysokich ceł pobiera- 
nych przy imporcie doznał poważne- 

go ograniczenia i po wykonaniu da- 
wnych tranzakcyj będzie niewątpli- 

wie przerwany. 
Eksporterzy pozbawieni tak poje- 

mnego rynku zbytu jak Niemcy roz- 

poczęli usilne starania około wyszu- 

kania nowych źródeł sprzedaż 

— Robotnicy z tartaku Szapiry 

podjęli już pracę. W dniu wczora j- 

szym) robotnicy tartaku Szapiry w li- 

czbie 34 samorzutnie zgłosili się do 

pracy, W związku z tem tartak ten 

został uruchomiony. Zaznaczyć nale- 

e strajk w tym tartaku wybuchł 

znacznie później niż w innych i miał 

nietyle charakter ekonomiczny, ile pro 

testacyjny — miał na celu zsolidary- 

zowanie się ze strajkującymi robotni 

kami innych tartaków. 

W pozostałych tartakach strajk 

trwa nadal. Próby osiągnięcia porozu 

mienia dotychczas nie doprowadziły 

do pozytywnego rezultatu. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Letni w ogrodzie Bernardyńskim 

  

    

   

      

Dziś, wtorek 15 bm. o godzinie 8,15 teair . 

Letni wystawia wyborną farsę w 3ch aktach 

p. t. „Co on robi w nocy?“, W której w rolach 

głównych ujrzymy pp.: St. Purzyckiego, H. 

Kamińską, M. Węgrzyna, Detkowską, Janow 

skiego i innych. Kto więc nie widział tej 

doskonałej farsy, na której kłumnie zebrama 

publiczność bawi się do łez, darząc arystów 

za ich świetną grę huraganem oklasków, 

niech śpieszy do lteatru letniego, gdyż są to 

Już ostatnie przedstawienia tej sztuki. 

Ceny miejsc zwyczajne, Zniżki i kredytów 

ki — ważne. 
— Qstatni gościnny występ Marji Malie- 

kiej i Zbyszka Sawana. Dziś w świąteczny 

wtorek 15 bm. o godzinie 4-ej po poł. ukaże 

się na scenie teatru Letniego, nieodwołalnie 

po raz ostatni, z gościnnym występem zi 

h artystów teatru Narodowego w 
+ M. Malicką (Joanna) i Z. Sawa- 

hał) subtelna wzr 
Niccodemiego „Cień* po cenach zn 
Przypominamy wszystkim jeszcze 
jest to nieodwołalnie ostatnie przedstawienie 

tej sztuki. 
— Najbliższe premjera w Teatrze Lei- 

nim (Leen Wołłejko w roli główn W nad 
chodzący czwartek 17 bm. wchodzi na afis 

  

  

    

     
   

  

    

    

    

  

     
    

Teatru Letniego znakomita fe w 
aktach A. Bissona w przekład K. Szub 
ta p. lt. „Czy jest co do oclenia* w której ro 
lę tytułową odtwarzać będzie ulubieniec 
Wilna uan Leon Wołłejko w oto 

  

   czeniu pp.: Jasińskiej - Detkowskiej, Brau 
; Paspielowskiego, Elwicekiego, Marty 

= olimowskiego, Dejunowicza, Teresy Su 
checkiej (nowo pozyskanej dla Teatru I-szy 
występ), Dobrowolskiego, A. Pawłowskiej i 
innych. Nie wątpimy iż etna ita farsa w 
której przed laty podziw y Leona Woł- 
łejkę ściąg Humy publiczności. 

— „Ułanić Dziś o godzinie 8.30 wiecz. w 
dalszym ciągu świetnie wystawiony b: y 
wodewil „Utani“ urozmaicony pięknemi pio 
senkami ułańskiemi i tańcami. Udział bierze 
cały zespół artystyczny pod režyserją K. Wyr 
wicz Wichro go. Oryginalne zjęcie reży 
serskie wprowadza szereg piosenek insceni 
zowanych. W| akcie II i IV tańce: polonez, 
oberek i mazur w układzie baletmistrza W. 
Morawskiego. Ceny miejsc od 25 gr. do 2.90 

— Dzisiejsza popoludniėwkz, w „Lutni“. 
Dziś z powodu dnia świątecznego lteatr „Lu- 
inia* wystawia o godzinie 4-ej popoł. po 
nach majniższych od 25 gr. arcywesołą oper: 
tkę Kollo „Baron Kimmel* z M. Tatrzańskim 

w roli głównej, 

Luna-Park przybywa 
do Wilna. 

W okresie trwania 3 Targów Północ- 
nych przybędzie do Wilna Luna-Park 
Magistrat na przyjazd i zainstalowa- 

   

  

   

    

    

   

  

    

   

  

  

    

K ОВ оВВ 

B. posei i b. przodow- 
nik wygrali. 

Zakończenie walki o 1000 
dolarów. 

Proces ten po raz pierws 
wckandzie sądowej w sty: 
tem kilka razy był adra V. swoim cza 

iśmy sprawozdanie z jego przebiegu. 
skróceniu rzecz się ma następująco: 

poseł na Sejm z ramienia stronnict 

   

      

    

      

   

  

"wir „W yzwelenie* — Jan Adamiuk, były ko- 

mendant posterunku p. p. 
przedównik—Suszkiewiez i 

i zarazem był; 
y właściciel re 

Jakób Irkiewicz 
i o prawo własności de małej niepo- 

iP. K 0. Z imponującym, 
5 e czasy wkładem 1000 dolu- 

rów. Dolary te wpłacił w Ameryce na ręce 
kcnsula polskiege w reku 1921 Jakób Irkie- 
wiez i do roku 1928 był ich właścicielem. 

W! ciągu tych siedmiu lat Irkiewicz 5а 
dził, że delary jego zginęły bezpowrotnie. Po 

prz dzie bowiem do kraju wpadł w chaos 
markowej dewaluzcji. Proponóowano mu za 

1000 dolarów 337 złotych. 
Zjawili się wtedy Adamiuk i Suszkiewiez. 

którzy zaczęli zabiegać w porozumieniu z Ir 
kiewiezam e wypłatę całkowitej sumy w do- 
łarzch. Jeżdźone z Wilna de Warszawy po- 
ciągami, zatrzymywano się w hotelach war- 
Szawskieh, K. kę P. K. O. ohciążał co 
raz większy dług. Pieniądze na zabiegi dawali 
Adamiuk i Suszkiewiez. Oni też jeździli <to 
stolicy. Siłą rzeczy Irkiewicz musiał wysta- 
wić akt cesji na imię Suszkiewicza. Właści- 
cielem książeczki w roku 1928 stał się więe 
Suszkiewiez, związany ściśle interesami х 
Adamiukiem. Mówiąc inaczej 1000 dolarów, 

marazie nieuznane, należały do nich obu. 
Pod koniec roku 1928 na Irkiewiecza spa- 

dła, jak piorun z jasnego nieba, wiadomość. 
że jego książeczee przyznano pełną wart. 
w dolarach. Zaskarżył natychmiast Suszkie 
wieza o sfałszowanie aktu cesji. 

Wczoraj sąd okręgowy zakończył rozpa- 
trywanie tej sprawy i Suszkiewicza uniewin- 
nił, Bronił mec. Kowalski. 

Akt cesji, przyznającej Suszkiewiczowi 
prawo własności do książeczki nie jest sfał 
szowany. 

B. poseł Adamiuk i b. przedownik Susz 
kiewicz podzielą się teraz 1000 dolarów — 
zwrócą sabie koszty zabiegów i wyjazdów. 

Irkiewiez jest oheenie bezrobotnym i 
znajduje się w nędzy. Włod. 

Komu teraz można 
uwierzyć na słowo? 
Przodownik Józef Dostalni pełnił służbę 

na dworcu kolejowym w Wilnie. Spoglądał 
podejrzliwie po stronach i czuł intuicyjnie, 
że gdzieś w pobliżu czai się w Deik. 

W pewnym momencie 
Żydówkę, która dźwigała, ugin 
malnie z wysiłku, dużą walizkę. 

Za chwilę miał odejść pociąg do War- 
lo wiele kobiet, dzwig: ięż- 

„Wa 

na — równi 

  

    

   

  

    

  

       

  

   

      

   

  

  

  

  

   

  

młodą 

się for- 

        
   

  

w ręku Ży y 
ž jak wiele innych. Mi- 

  

ŻW; 
mo to przodownik Dostatni powziął podejrze 

J 

mie. 

  

siebie 

mundur. Mogła się jednak zaniepokoić z 
powodów zupełnie niewinnych. Przodownik 
stał na drodze, walizka była ciężka — trze- 
ba nakładać drogi, obchodząc przeszkodę. 

Przod. Dostatni jednak był już w domu. 
— (o jest w tej walizce?! 
Panienka zarumieła się, Powód jej zmie- 

szania ktoś inny mógł by wyjaśnić sobie zu- 
pełnie inaczej. Naprzykład — walizka mo- 
gła zawierać bieliznę dams Dlatego też 
na buzi zapytanej mógł wy! nąć rumie- 

niec. 
— Co jest w tej walizce? 
— Proszę pana, drobne rzeczy. — Rze: 

czy, które się bierze zwykle w podróż. Pro 
szę mnie pu: 

— Proszę odtworzyć walizkę. 
— Panie przodowniku, pociąg zaraz ru- 

szy — omal nie płakała (panien a. = Za- 
bierze to dużo czasu. O, proszę moja legi- 
tymacja. Jestem studentka wydziału matema 
tyczno-przyrodniczego Uniwersytetu Stefana 
Batorego. Daję panu słowo akademickie, że 
w tej walizie nic zdrożnego niema. 

Przodownik jednak był innego zdania i, 

ponieważ panienka nie dawała klucza, ot. 
worzył walizkę własnym kluczem i skonsta- 
tował, że zawiera 7000 druków Centralnego 
Komitetu K. P. Z. B. — inaczej mówiąc -- 
bibułę komunistyczną. 

Panienka, 20-letnia Pesla Blusztejnówna. 
studentka USB. stanęła pnzed sądem i 
stała 2 lata więzienia. Zastosowano wzg!+- 
dem niej areszt bezwzględny. W tak młodym 
wieku strata dwóch lat życia jest rzeczą przy 

              

    

        

  

   

        

W IT LTE NS 1 

Sprawy żydowskie. 
UROCZYSTOŚĆ KU CZCI LEGIONISTÓW - 
ŻYDÓW, POLEGŁYCH POD LUBLINEM 

W, 18-letnią rocznicę walk Pierwszej Bry 
»gjonów pod Lublinem odbyły się n 
rz rojskowym w Lublinie uroczyst» 

żeństwo ku czci poległych w tyci 
walkach w r. 1914 legjonistów Żydów z 4 
kompanji legionów. W' uroczystościach tych 
wzięli udział przedstawiciele władz z p. woje 
wodą iRóżnieckim na czele, szereg organi:: 
cyj legjonowych, przedstawiciele władz woj 
wkowych, organi yj młodzieży i t. d. Nad 
grobami poległych legjonistów B. Neuman: 
R. Meisla, Z. Schneidera, J. Geyera i J. Ja 
kubowicza, S. Beiera, L. Alfmana i D. Mosz 
kowicza odprawił nabożeństwo żałobne 
bin wojskowy kpt. Raab. Zaznaczyć nale 
że poza wymienionymi, szereg iegjonistów 
Żydów poległych w walkach pod Lublinem, 
leży we wspólnym grobie legjonistów. 

ANTOLOGJA PROZY POLSKIEJ 
PO HEBRAJSKU. 

Jehuda Warszawiak, autor dwutomowego 
dzieła o lieraturze polskiej w języku hebiaj 
skim p. t. „M'al gdot hawisła' (Z nad brze- 
gów Wisły), która omawia twórczość trzech 
wieszczów, oraz współczesnych pisarzów poi 
skich, przygotowuje obecnie do druku aa- 

tologję najnowszej prozy polskiej, w przekła 
dzie na język hebrajski. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. 

Wizoraj rano na rogu ulicy Ponarskiej 
Piłsudskiego wskutek spadnięcia koła w» 
wróciła się fura naładowana dużemi klocami 

drzewa. 
Woźnica Cyprjan Zwirlicz (ul. Kwaszel- 

   

          

   

   

   

      

    

  

   

  

ji 
     

Pisarze, którzy umarli z głodu 
Sto lat temu ukazało się w Paryżu anoni 

mowe dzieło pod tytułem: „Życiorysy pisa- 
órzy umarli z głodu*. Oto szczegółw 

i, która stanowi unikat bibljo- 
r. Torquato Tasso w łachmanach wę 
Sorento do Ferrary, aby odwied 

z wierszy swoiea 

    

   
     drował 

swoją siostrę, W jednym 
poeta prosi kota, żeby u ył mu blasku 
swoich oc: bo niema na ę. Po śmier- 
ci 'popiersie poety uwieńczone zostało łau- 
rowym wieńcem na Kapitolu. Milton żył > 
nędzy, z trudem udało mu się sprzedać „Raj 
ulracony* za mieszną sumę 10 funtów. Ca- 
moens był żebrakiem. Servantes żył w okrop 
nej nęd Pomimo, że utwory jego cieszy- 
ły się iem powodzeniem. Ariosto ży 
również w biedzie, o czem niejednokrotnie 
pisał w swoich satyrach. T pozostawał 

jego biograt 
latem mie nosił koszuli, a zimą — palta*, 

Lafontaine, Rousseau, La Bruyere wszysty 

oni zbogacili jedynie wydawców, pozostając 
sami w nędzy, 

na), doznał w czasie upadku poważnych cb 
rażeń ciała. 

Pogotowie ratunkowe przewiozło go do 
szpitala św. Jakóba. 

          

   

     

    

   
    

  

    

ZDERZENIE AUTOBUSU Z DOROŻKĄ. 

Wczoraj wieczorem przy ulicy Antokol- 
skiej niedaleko placu Św. Piotra i Pawła zde- 

a się dorożka z autobusem komunikacji 
iejskiej. » 

Skutki zderzenia byly fatalne. Dorožka z0 
stała roztrzaskana. Dorożkarz Józef Bójko, 
zamieszkały przy ul. Nowopopławskiej został 
poważnie ranny. 

Zawezwane pogotowie ratunkowe przewio 
zło go do szpitala Św. Jakóba. 
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L k K ИАНТААНТОЬ 

Е Helena Romer 
E Tutejsl. Nowele. wyd. Rój. Warszawa E 

Swol Ludzie. Nowele .wyd. L. Cho- 
miński. Wilno. 

Książka o Nich. Romans. Wyd: L. 
Chomiński. Wilno. > 

Wlija u Państwa Mickiewiczów. Z 
(Teatr dla Młodzieży). Scena Wi- 5 
leńska. 

Rezurekcja Wieleńska. (Zdobycie E 
Wilna w 1919 r.) Scena Wileńsk 

MMA i 

    

    

    

    

   
   

   

   

  

    
     

   

Bilet tu — pasażer tam. 

  

Na parowcu transatlantyckim „Lafayette 
który przybył w tych dniach do Southampto- 
nu z Nowego Yorku przybyła młoda Amery- 

miss Betty Rydell bez biletu, bez 
bez paszportu. Wsiadłszy na po- 

З 

    nut przed odejściem statku, iż zgubiła swoją 
walizkę, w kt zmajdował się bilet, pasz- 
port, pieniądze i biżuterja. Tymczasem szo- 
fer taksówki, w której miss Rydell zostawi- 
ła przez 
nym gazem na przystaj 
przed odjazdem „L 
żerce jej zgubę, Sp 
mianie depesz przez radjo władze portowe 
ulokowały walizkę pasażerki na okręcie „Eu- 
ropa”, odchodzącego w parę godzim później 
również do Southampton. Ponieważ „Euro- 
pa“ płynęło prędzej niż „Lafayette* stało 

r do Southamp 

  

    

    

  

     ton, 
calą 

ła już 
zawartoś     

Nieodwołalnie ostatni dzień! SENSACJA MORDERSTWA PRZY RUE MORGUE w/g niezapomn. powieściE. A. POEGO p.t. 
(Pokrewieństwo człowieka z małpą) Dreszcze grozy! Jutro fenomenslny BORIS KARLOFF — „człowiek o stu twa- 
rzach” jako głuchoniemy szaleniec najpotężnieiejszym filmie sensac. DZIWNY DOM (Labirynt tajemnic). 
  

$ : 8 A PA = 

CASINO | D pyszna skdja, bla zovcj redniej e. € AJEMBICA ZAMKU PORIOCK 
z piękną Elissa Landi i Wiktorem Mc Laglenem w rol.gł. Piękna Ewa ośrodkiem miłości i zbrodni! Eksperyment 
lorda Lichtfelda wydał straszne owoce. Nad program! Dźw. dodatek „lot kpt. Skarżyńskiego" oraz dodatek Foxa. 
  

Premjera! Prze- RE 

HELIOS| tae НО į Flap 57 
FLIP i FLAP rozśmieszą was i rozbawią do łez i doprowadzą do spazmów śmiechu. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20, w dni św. od godz. Ż-ej. 

rzucają z ekranu bom- 
by dowcipu w najnow 

orgji śmiechu OCHOWAJCIE SWE SMUTKI 
Nad program: dodatki.. 
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B Jedyna na Kresach Wschodnich Polska Hurtownia 5 

POD FIRMĄ 

NA SEZON SZKOLNY 

cenach niskich. 
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„Papier Spółka Akcyjna” 
Wilno, Zawalna 13, telefon 501. 

poleca p. Detalistom i Spółdzielniom wielki wy- 

bór materjałów szkolnych i kancelaryjnych po 

Włsna wytwórnia zeszytów, bruljonów i innych wy- 

robów introligatorskich. 

PAPIERU I MATERJAŁÓW PIŚMIENNYCH | 
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jl Mlóstwa Kodokatyjna Sokoła Randlowa 
14-1ą klasą specjalną o kiernnku samorządowym $.P.0. 

w SMORGONIACH 

PRZYJMUJE ZAPISY: 

Do kl. I-ej — bez egzaminu wstępnego na za 

sadzie świadectwa ukończenia 7-miu oddziałów Szko- 

ły Powszechnej, lub 3-ch klas gimn. Do klas wyż- 

szych na zasadzie odpowiednich $ iadectw równo. 

rzędnych Szkół Handlow. Ukończenie szkoły upraw- 

mia do zajęcia stanowisk Il-ej kat. urzędników pań 

stwowych, oraz daje prawo wstępu do Szkół Pod- 

chorążych rezerwy i odroczeń służby wojskowej. 

Uczniowie, którym warunki materjalne nie pozwala ją 

na ukończenie 4-ch klas, ipo ukończeniu kl. 3-ciej 

i złożeniu egzaminu otrzymują świadectwo pełnej 3 

klasowej Średniej Szkoły Handlowej. Opłata za nau- 

kę wynosi zł. 25 miesięcznie i 10 zł. wpisowe przy 

wstępie. Niezamożni korzystają z ulg, a nawet cał- 

kowitego zwolnienia, Dzieciom urzędników państwo 

wych zniżka w wysokości 25 proc, Przy Szkole ist- 

nieją internaty dla chłopców i dziewcząt. Włarunki 

życia w mieście są bardzo przystępne. Zapisy przyj- 

muje się do dnia 19 sierpnia 1933 r. Ilość miejsc w 

Dr. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener., 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

Dr.Zeldowiczowa 
Chor. kobiece, wenerycz* 
ne, narządów moczowych 

od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 

Mickiewicza 24, tel. 277 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

Wiłeńska 7, tel. 10-67 
od godz. 9—1 i 4—8 

Dr. GINSBERG 
ehcroby skórne, wene 
ryc ne i moezopiciowe 

Wiieńska 3 tel. 567 

  

  

  

  

M Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczus 
1 moczopteiowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—-12 i 4—8. 

Dr. J. Bernszteis 
choroby skórne, wenerycz. 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—1 i 4—Ł 
7. \ 

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

ckórne i moczopłciowe. 
ul. Wielka Nr. 21, 

tel. 9-21, ed 9—1 i 3—7, 
W. Z. P. 29. 

Akuszerka 

Marja Lakaeiowk 
= 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 

W. Z.P. Nr. 69. 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamże gabinet kosmetyez 
my, usuwa zmarezczki, bro. 
dawki, kurzaśki i wągty, 
W. Z. P. 48. 8325 

DO WYNAJĘCIA 
jeden lub dwa lokale 
duże. nadającesię pod 

składy, fabrykę lub inne 
przedsiębiorstwo 

  

  

  

  

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła sią 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
aa lewo Gedeminowską 

ul. Grodzka 27. , 

Ośtoszenie o przetargu. 
Składnica Materjału Inten- 
denckiego w Wilnie ul. 
Legionów 2, zamierza 
sprzedać w drodze nie-- 
ograniczonego przetargu 

publicznego około 120 
tonn otrąb žytnich prze- 
miału wojskowego. Bliż- 
sze informacje na miejscu. 

Zarządca Składnicy 
+ Grabowski kpt. 

Zaleszczyki 
Grand-Hotel-Pension 

„Helenówka” n/Dniestrem 
Słoneczne pokoje, balko- 
ny, kuchnia wykwintna. 

Ceny znižone. 

DO WYNAJĘCIA 
lokali 0-20 ipokojack 

również mieszkania po 
6 — 3 i 2 pokoje 
z wygodami dowiedz. 

Piłsudskiego 13. 

B. nauczyciel gimn. 
udziela lekcje i korepetycje 
w zakresie 8 klas gimnaz- 

jum ze wszystkich przed- 
miotów.Specjalność mate-- 
matyka, fizyką, jęz. pol- 
ski. Łaskawe zgłoszenia do- 

administracji „Kur. Wil* 

pod b. nauczyciel. 
nm 

DRUSKIENIKI, Św. Jakó- 
ba 17. Do wynajęcia po- 
koje, pensjonat, stołownia 

  

  

  

  

  

  

  

własny, obszerne boisko (w zimie ślizgawka: 
i ogród szkolny. zgodę. 

    

£. KOBYLIŃSKA. 25 

ZŁOTE SCHODY. 
Zdawało się Ludce, że głos jej wywołał w pust- 

ce dalekie, dalekie echo. Ktoś szedł po złotych, wy- 

sokich schodach stopami, jak blade róże. Ktoś miał 

gw jasnych palcach splątaną, szarą przędzę drob- 

niuchnego życia Ludki... Patrzył na motek oczyma, 

jak dwa pogodne nieba i powoli świetlistemi palca- 

mi szukał w plątaninie zagubionego wątku. Szara nić 

zapaliła się złotem w miłujących dłoniach, wysnuła 

się długa i błyszcząca... 

Wtedy Ktoś Mądry zaczepił jeden jej koniec 

o daleką gwiazdę, a drugi o marne, ziemskie serce 

dziewczyny. 

Ludka westchnęła 

twardy aż do rana. 

głęboko i zapadła w sen 

ROZDZIAŁ XV. 

— Więc odwiozłeś Maleńką do koleżanki Mety? 

Bolku, słyszysz, co mówię? odezwij się! 

— Odwiozłem! burknął Bolek. 

— Mógłbyś być trochę rozmowniejszy — odez- 

wał się urażony Gutek. Chcielibyśmy nareszcie do- 

wiedzieć się, co mianowicie się stało? 

— Myślisz, że sam dużo wiem? Zawiadomiłem 

tylko ciotkę, żeby nie alarmowała policji przypad- 

kiem. A ponieważ panna Meta dziś wróciła, odwioz- 

łem Ludkę do niej. 

— A ciotka nie nie mówiła? 

— Owszem. Krzyczała i płakała, ale sam djabeł 

tegoby nie rozwikłał, co mi naplotła. Dość, że Ludka 

mie chciała wyjść zamąż za kogoś... 

— Patrzcie państwo! A panny, nie rozmawiały 

w tej sprawie? 

TEGEEDEZECG 
4 Wydawnictwo 

  

   

    

nie się Luna-Parku wyraził już swą 

  
„Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. 

krą. Blusztejnówna płakała. 
Włod.         

  — Właśnie! Popłakały się obie, jak te bobry — 

Ludka ze zdenerwowania, a Meta przez współczucie 

i wyrzuciły mię za drzwi, Oto są nasze Polki! Męż- 

czyzny używają tylko do zawołania dorożki. 

Gutek parsknął śmiechem. 

— No, no! czasami... przydaje się im do czego 

innego, bądź pewien! 

Bolek stanął i zdruzgotał zuchwalea spojrzeniem. 

— Kpiarz jesteś i skończona małpa. Nie znoszę 

tanich dowcipów. 

— To idź do djabła i nie stukaj mi tu butami, 

chodząc błędnie po pokoju. Jak się taka cholera za- 

kocha, to wyobraża sobie, że wszyscy muszą odma- 

wiać litanję! 

— Idę! Mogę wogóle się wyprowadzić — powie- 

dział tragiczny Bolek. — Coprawda Ludka prosiła 

żebyś mi pomógł w wyszukaniu dla niej pokoju, ale 

mogę powiedzieć, że nie masz czasu. 

— Dostaniesz w pysk, jak powiesz coś podob- 

nego! Owszem, będę szukał. A wyprowadzać się nie 

potrzebujesz, ty hrabio jakiś! Nie rób tylko z siebie 

zakochanego idjoty. 

Trzask zamykanych drzwi rozległ się jak poli- 

czek, wymierzony przez Bolka ostatnim słowom ko- 

legi. „Zakochanego idjoty“ nie było już w pokoju. 

Ч ® * 

— No, więc ostatecznie posóż tam poszłaś? — 

pytała zmartwiona Meta. 

—. Przecież wiesz, że chciałam sprzedać wszyst- 

kie bilety. Bo to miała być u niego jakaś pani Werty- 

nowa, która chciała zakupić więcej biletów. No i po- 

szłam. 

— I tak odrazu cię zamknął na klucz? 

— Ależ nie! Z początku czekałam na tę panią. 

Nie przychodziła. Potem on zaczął ze mną rozmawiać 

wogóle o małżeństwie. Że jestem sama... że trzeba   

szkole ograniczona.   
mi opieki i tam dalej... Prosił, żebym poszła obejrzeć 

coś, co ma byś niespodzianką dla mnie. Pokazał 

mi błękitne łóżeczka dla Wacia, huśtawkę i pokój, 

urządzony specjalnie dla mnie, ale z dwoma łóżkami... 

Taki już był pewien, że nie potrafię mu odmówić 

na widok tych wspaniałości. 

Rzeczywiście ładnie to wyglądało wszystko. Ale 

cn był wstrętny! Oddychał ciężko, był spocony i gniólł 

mi rękę swoją wilgotną, zimną dłonią. Brr... Mowilam, 

że nie nadaję się na jego żonę. 

— Więc on bardzo nastawał? 

— Ach, to było straszne! Ukląkł i przycisnął 

twardą głowę do moich nóg. Mówił, że jestem ko- 

niecznie do życia mu potrzebna. Że musi mnie mieć 

u siebie. I... że ciocia pozwoliła mnie zabrać. Słyszysz? 

ciocia pozwoliła? 

Ludka otarła prędko łzy, które jej znowu nabiegły 

do oczu. 

—- Mówiłam: nie i nie!.A on wściekał się. Jakby 

mie słyszał co mówię. A może... on naprawdę wtedy 

zwarjował? 

— Sama nie wiem 

—- Bo to, Metko... bo on mnie całował tak okrop- 

szepnęła Meta. 

nie... tak okropnie... — 1 Ludka zacisnęła drobne 

pięści w niewysłowionej rozpaczy. Potem obejrzała 

się szybko i gorączkowo odpięła sobie sukienkę 

na piersiach. 

— Patrz! 

Meta pochyliła się nad bladem ciałem przyj 

ciółki. Na drobnej piersi czerniła się duża, półokrągła 

  

dziwaczna pręga. 

— O mój Boże! — westchnęła Meta ze łzami. 

— Nie mogłam z nim poradzić — żaliła się dziew- 

czyna, pochlipując. Taki był silny. Ale gdy poczułam, 

że... dotyka... że całuje... tutaj saczęłam krzyczeć. 

Wtedy on się przestraszył i zatknął mi usta. Uspokoił 

  

  

  

       
      

od godz. 8—1 1 4—* 

  

    Dowiedzieć się Sadowa 23 | Ceny kryzysowe. Estko 

się też i nie skowyczał tak dziwnie... jak przedtem... 

Zapytał raz jes „gadzam się zostać jego żoną. 

Jeszcze raz powiedziałam: nie! — Ludka umilkła wy- 

czerpana. 

Meta przycisnęła ją tkliwie do siebie, nie ocierając 

łez, co jej również spływały po twarzy. 

  

— Wiedy on powiedział rzecz straszną. Przy- 

siągł, że doniesie o mojej tajnej robocie. Dowodził, 

że wie, jak się nazywają moi przyjaciele, którzy 
ia: 

-— Ludko! — krzyknęła Meta. — Czyż byłaś nie- 

astrożna? 

— Nie! Nie! Ale on mówił, że w mojej książce 

na stole ciotki znalazł karkę. Nie rozumiem! Nie pisa- 

iam żadnej kartki do nikogo. Książka była od Stefana, 

czyżby Stefan? 

ze mną spiski przeciw carowi urządza 

  

—- Niepodobna! rzekla stanowczo Meta. — 

Stefan by podobnych rzeczy w książee nie zostawił. 

— Tak i ja pomyślałam narazie. Ale on twierdził, 

że w tej chwili idzie do policji z tą kartką. Więc 

prosiłam, żeby mi dał pomyśleć. Żeby tego nie robił! 

On powiedział: możesz pomyśleć pół godziny— 

i zamknął mnie na klucz, ostrzegając przed wyjściem, 

że, gdy będę wołała przez okno, tembardziej zemści 

się na nas wszystkich. Więc w duchu postanowiłam, 

że wyjdę za niego, jeżeli organizacji ma grozić jakie 

niebezpieczeństwo. Zrobiło mi się wszystko jedno 

i jakoś skamieniałam. A wtedy drzwi zgłębi się otwo- 

rzyły i weszła dziwna, brudna staruszka. 

  

— Zamknął mnie cholera. A ot, choć ja i baba, 

a moje na wierzchu — sepleniła. 

— Niech pani mnie ratuje! błagam panią! Za- 

wołałam. 

(Dae) 

               Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 
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