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Kult Bohaterów.

AJera radcy Biesiadowskiego

• Za kilka dni uczci miasto nasze pa
mięć świetnego rycerza wolności pol
skiej i wolności narodów, Kazimierza
Pułaskiego, którego męstwo zajaśnia
ło megdys w pełnym blasku na obu
półkulach: w Europie i w Ameryce.
Okoliczność ta nasuwa na myśl
kwestję . kultu bohaterów wo§°le, kaze się zastanowić nad racjonal
nością i pożytecznością tych hołdów
pospółnych i uroczystych, które tak
często oddajemy naszym czy obcym
bohaterom.
Odzywają się dzisiaj często sceptyczne, zdania, że uroczystości narodoyc mamy w Polsce zawiele, że roi
i? ormalnie od obchodów, które
przerywają poważny, żmudny tok ży
cia cc ziennego, a niepotrzebnie od
wodzą nas w jakieś górne sfery, na
strajają wiecznie na tony uroczyste.
bezwaZkowo^oS ^CSSymiStÓW<£
_ _ ^S°c!Z!c się nie można,
ewnie, ze nie jest rzeczą dobrą,
1 di uroczystości mnożą się bez koń
ca jesl, organizuje się je z byle błahych
lub niekoniecznie ważnych powodów
Niepożądane jest to choćby dlatego,
że nawet największe sprawy t rzeczy
—- pospolicieją, jeśli sie z niemi zbyt
nio spoufalimy, a wiadomo, że „po
spolitość zabija duszę rzeczy".
Ale
uroczystości
narodowych,
choćby dość częstych (tak czasem skla
się przecież okoliczności!) potę
piać nie należy j nie wolno. Nie dlateSo, że Polak z natury uczuciowy i o
^^ndzonej wyobraźni miłuje się w
ty , . uroczystych nastrojach. UroczyOSCl narodowe są w życiu społeczeń
stwa tem, czem święto w życiu każdego
j^°Wle^a’ czem niedziela dla chrzęści
anna. Odrywają umysły i serca ludzkie
° rzeczy może koniecznych i prakycznie ważnych, ale ziemskich, ale
Co. plennych, ale w mniejszym lub
Większym stopniu egoistycznych, a
natomiast zwracają nas ku sprawom
o charakterze ogólniejszym, idealniejszym i w istocie donioślejszym, nawet
Pmktyczme na przyszłość, chociaż
S1-ę nia poz°r oderwanemi. odswiętnemi, zbytkownemi.
Mai'qZyż i ,°.bcbód Konstytucji ;-gO
Maja, polskie oficjalne Święto Naro
dowe, jest dla nas tylko
St■
którym wydaje

urasta do rozmiarów olbrzymiego skandalu.
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ną manifestacją duchowej ; „r7lir-;„
wej jedności wszystkich stanów i
warstw społeczeństwa wobec siebie
nawzajem i wobec wspólnej O:czvzny?
A święta naszych Powstań narodo
wych? W przeszłości naszej zaborczej
były one nietylko rzewną i żałobną
pamiątką, rozpamiętywaniem boha
terskich porywów naszych przodków,
de naprawdę, realnie, budziły i pod
trzymywały w całym narodzie, w naj
mniejszej mieścinie, ducha rycerskie
go, ofiarnego, żołnierskiego, zwłasz
cza wśród młodzieży.
Jeśli zaś sta jemy tutaj w obronie
obchodów i dni narodowych wogóle,
to z całym naciskiem zaakcentować
musi my te z pośród nich, które po
święcone Są kultowi indywidua 1nego bohaterstwa. Kult hero
sów narodowych jest tak dawny i
zwyczajny, jak dawne są narody. Wi-

Berlin, 9 października. (PAT).
»Voss. 2eitung« donosi w depeszy z
Paryża, że afera radcy ambasady Biesiadowskiego przybrała charakter ol
brzymiego skandalu. Według pogłosek,
pochodzących z kół ambasady sowiec
kiej, stanowisko Dowgalewskiego ma
być w wysokim stopniu zachwiane.
Del. GUP. Rosemann miał przed swo-

im odjazdem z Paryża, oświadczyć ze
branym członkom ambasady sowiec
kiej, że Dowgalewski już przez długi
czas starał się zatajać działalność antysowiecką Biesiadowskiego wobec rzą
du sowieckiego, władze moskiewskie
nie polegały jednak na informacjach
ambasady.

Bunt w Chinach.
Wiedeń, 8 października. (PAT).
Według doniesień z Nankinu, rząd
centralny spodziewa się, że bunt na
południu będzie wkrótce stłumiony.
Buntownicy zostali osaczeni przez
wojska nacjonalistyczne w Kan-Cziau.
Bronią się oni jeszcze rozpaczliwie,
kapitulacja ich jest jednak kwestją go
dzin. Zbuntowani wysłali radjodepeszę do rządu nankińskiego, w której

oświadczają gotowość zaniechania dal
szej walki. Generał Czang Kai Szek
wysłał 60.000 żołnierzy do prowincji
Kwantungu, w której znajduje się już
6j.ooo-ną armja. Wojska nankińskie,
przy użyciu tej siły zbrojnej liczącej
razem 125.000 żołnierzy spodziewają
się opanować w najkrótszym czasie
sytuację.

Zakończenie Zjazdu delegatów
Izb przemysłowo-handlowych w Warszawie.
Warszawa, 8 października. (PAT.).
W drugim, dniu narad zjazdu delega
tów Izb przemyslowohhandlowych
wygłosił referat dr. Hilchen, członek
Rady Portu w Gdyni.
Po referacie dr. Hilchena, jako koreferat do powyższych zagadnień wy
głosił dłuższe przemówienie dyrektor
departamentu morskiego inż. Nosowicz, poczem wywiązała się ożywiona
dyskusja, w której wzięli udział, m.
in. pp. Dudziński, b. Min. Kiedroń i
Koiudski, prezes Izby handł.-prze
mysł. w Grudziądzu.
Następnie zabierali głos Minister
Kwiatkowski oraz Wiceminister Doleżal, który w dłuższem przemówieniu
zastanawiał się nad zagadnieniem
wpływu kartelizacji na handel we
wnętrzny.
Po przemówieniu p. Doleżala, wy
wiązała się dyskusja, w której zabie
rali głos wiceprezes Izby handl.-prze
mysłowej w Łodzi Sach, prezes Dworzańczyk, poseł Wiślicki, dr. Sikorski,
Luft z Lublina i poseł Brunn, oraz dr.
Roger Battaglja i prezes Minkowski,
który zreasumował dyskusję i posta
wił następujące tezy:

Kartelizacja wytwarza zyski dla
producenta, 2. kartelizacja przez zysk
racjonalizuje przemysł, 3. kartelizacja
pogłębia rynek ilościowo i jakościo
wo, 4. kartelizacja nie przeciwdziała
inwestycjom, 5. kartele nie mają za
zadanie eliminowanie handlu i 6. kar
tele wspomagają eksport oraz gospo
darcze porozumienie międzynarodo
we.
Po przerwie zabrał głos Minister
skarbu Matuszewski, który wygłosił
dłuższe przemówienie, reasumując po
przednie referaty.
Następny referat wygłosił prof. A.
dam Chełmoński pod tyt.: „O na
czelnej Izbie gospodarczej". Ostatni
referat wygłosił dyrektor Związku Uzdrowisk Polskich Szczerbiński, który
poruszył zagadnienia turystyki z pun
ktu widzenia gospodarczych intere
sów Państwa.
W końcu zabrał głos Minister
Kwiatkowski, który podziękował ze
branym za uczestnictwo w pracach.
O godz. 6 popołudniu Prezes Rady
Ministrów Świtalskj podejmował uezestników konferencji herbatką.

dzimy go już na starożytnym Wscho
dzie, w Helladzie j Rzymie.
Natura ludzka ma skłonność do
indywidualizowania, do konkretów, a
niechętnie odnosi się do uogólnień 1
abstraktów. Rozumie zawsze — przy
najmniej w najszerszych sferach naro
du — lepiej duszę człowieka indywi
dualnego, realizującego w sobie boha
terstwo, aniżeli ideę heroizmu samą.
Stąd odwieczna cześć dla ludzi wybra
nych, dla jednostek wyjątkowvch, re
prezentujących czy symbolizujących
pewną ideę, którą ucieleśniali. Stąd
„bohaterowie ludzkości" J „bohatero
wie narodów".
Polak miał zawsze naturę, szczegól
nie skłonną do konkretyzowania, do
indywidualizowania. Przejawia się to
u nas wybitniej, niż np. u innych narodow, w rełigji, a zaznaczało się też
zawsze w stosunku do idei i ideałów
narodowo - państwowych. Aby nie

wspominać już czasów dawniejszych,
zamierzchłych, wystarczy powołać się
na kult Jana IITgo, Tadeusza Ko
ściuszki, czy dzisiaj Marszałka Piłsud
skiego.
W osobistościach tych czci Polak
nie tylko Ich osobiste zasługi i walo
ry, ale też tę ideę, tę myśl twórczą i
płodną, którą znaczą i symbolizują
Swem życiem i Swoją działalnością. To
moment jeden.
A powtóre, czyż kult bohaterów
nie jest sprawą, głęboko, objektywnie
uzasadnioną? Nauka historyczna prze
chyla się dzisiaj coraz bardziej na stro
nę przekonania, że historję . twoijy
nie przypadek, nie zbieg okoliczności,
nie zbiorowość (chociaż i te momenty
odgrywają swoją rolę), ale — wy
jątkowa indywidualność, ale p r z r
wodnicy ludzkości czy na
rodów.
Oni to posuwają dzieje naprzód, są

ZJAZD WOJEWODÓW
(Telefonem od naszego korespondenta.)

Warszawa, 9 października. Minister
Spraw Wewnętrznych p. Składkowski
zwołał na dzień 21 bm. Zjazd Woje
wodów. W Zjeździe mają wziąć udział osobiście Wojewodowie bez udziału innych urzędników.

POPRAWA KURSU DOLSKIEJ PO
ŻYCZKI W NOWYM JORKU.
(Telefonem od naszego korespondenta.)

Warszawa, 9 października. Wedle
ostatnich wiadomości z Nowego Jor
ku, nastąpiła tam lekka poprawa kur
su obligacji polskiej pożyczki stabili
zacyjnej. Podczas gdy z końcem ub.
tygodnia kurs ten notowany był 80,
to obecnie wynosi on 81 i pół do 82.
USTAWA O »ZATARCIU SKA
ZANIA^
(Telefonem od naszego korespondenta.)

Warszawa, 9 października. W De
partamencie ustawodawczym Mini
sterstwa Sprawiedliwości rozpatrywany
jest projekt ustawy o wprowadzeniu
t. zw. zatarcia skazania, polegającego
na tern, że po upływie pewnej ilości
lat następuje z mocy postanowienia
Sądu skreślenie z rejestru karnego
wzmianki o odbyciu kary przez oso
bę skazaną. Oczywiście będzie to zale
żeć od wysokości kary i od nienagan
nego prowadzenia się zarejestrowane
go.
POSTULATY URZĘDNIKÓW.
Warszawa, 9 października. (AW).
W Warszawie odbyło się plenarne po
siedzenie zarządu ogólnego Zrzeszenia,
związków i stowarzyszeń funkcjona
riuszy państwowych i samorządo
wych Rzplitej Polskiej. Na posiedze
niu uchwalono wysunąć następujące
żądania: Ureguowania uposażeń urzędniczych, wypłacenie dodatku mie
szkamowego za rok 1928, i zrównanie
emerytów b. państw zaborczych z emerytami polskimi, jak to się stało w
kolejnictwie.

DZIAŁALNOŚĆ KOMUNISTÓW
W BUŁGARJI.
Sofja, 9 października. (AW.). Po
licja wykryła w samem centrum mia
sta podziemny korytarz, prowadzący
do gmachu więzienia centralnego. Tą
drogą porozumiewali się komuniści z
więźniami politycznymi, przygotowu
jąc liczne akcje polityczne i zamachy
w ostatnich czasach.
kowalami i realizatorami wielkich c! >
brych czy złych idei.
Od czasów najdawniejszych wy
chowywano zawsze ludzkość przez
żywe, zindywidualizowane przykłady,
„Exemplum“ i literatura egzemplaryczna, przykładowa, literatura „zwier
ciadeł cnót" i żywotów bohaterów ma
w tej mierze olbrzymie zasługi.
Człowiek żywy czy taki, który był
żywym, działał, cierpiał, kochał jakąś
ideę i poświęcił dla niej wszystko —
oddziaływa zawsze najlepiej i najsku
teczniej na człowieka drugiego, jest
zdolen — choć go już realnie niema —
porywać i zapalać, uczyć i wychowy
wać.
Dlatego kultowi bohaterów nie
wolno się w Polsce sprzeciwiać, ale
trzeba go rozniecać i podtrzymy
wać — stale, mądrze i z wielkiem po
szanowaniem.

GAZETA LWOWSKA z dnia ic października 1929.
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Pułaski w Ameryce.
Gdy po opuszczeniu Częstochowy
w czerwcu 1772 r., ruch konfedcracki, przez cztery lata podsycany mę
stwem i niezłomnością Pułaskiego, wy
gasł, gdy spowodowany klęską roz
bioru, bezwład i przygnębienie ogar
nęły kraj cały, Kazimierz Pułaski wy
jechał zagranicę.
Nie poddał się jednak zwątpieniom;
żarliwe umiłowanie sprawy, gorące
pragnienie służenia Ojczyźnie, nie po
zwalają mu spocząć, ani rąk opuścić,
jak to uczynili inni. W Dreźnie, a na
stępnie w Paryżu, spotyka się z człon
kami dawnej konfederacji, naradza się
z nimi nad rem, cc dalej uczynić wypa
da, agituje, przekonywa. Zabiegi te
nie pizynoszą żadnego skutku, Puła
ski czuje się odosobniony, odcięty od
możliwości dalszej walki z Moskwą,
którą słusznie za główną sprawczynię
nieszczęść Ojczyzny uważa.
Ale przysięga, którą zmarły na tu
łaczce ojciec złożył przed zawiązaniem
konfederacji w kościele św. Boniface
go na Czerr.iakowie, nie pozwala mu
spocząć.
Wyjeżdża więc Pułaski do Turcji,
bierze udział w wojnie turecko-rosyjskiej, składając w niej dowody wiel
kiego męstwa, aie pokój w Kuczuk
Kajnaradżi kładzie kres wojnie i Pu
łaski znowu musi poniechać walki.
Dręczy go bezczynność. Wtedy wła
śnie wybucha wojna o niepodległość
na drugiej półkuli: prowincje angiel
skie w północnej Ameryce chwyciły
za broń, by wywalczyć całkowitą nie
zależność. Każda walka o wolność jest
święta: myśli Pułaskiego są przy wal
czących na drugiej półkuli. A gdy do
Ameryki jedzie Kościuszko, gdy poseł
francuski w Konstantynopolu ofiaru
je się ułatwić Pułaskiemu wyjazd do
Ameryki — Pułaski już jest zdecydo
wany. Wyjeżdża do Paryża. Benjamin
Franklin z radością przyjmuje akces
sławnego wodza konfederatów bar
skich, spodziewając się po nim wiel
kich korzyści dla swego walczącego o
wolność kraju. Zawiadomiony o de
cyzji Pułaskiego wódz powstańców
amerykańskich, Jerzy Waszyngton,
wzywa go do siebie. W lecie T-777 r.
Pułaski jest już w Filadelfji. Nie zmar
nował długiej podróży morskiej —
.wypracował w czasie jej trwania plan
działań na nowym terenie, w walce o
obcą wolność.
Obznajomiony — jak nikt inny
chyba na owe czasy — z wojną par
tyzancką, i doceniając wielką jej war
tość w walce z Anglikami, Pułaski
przedstawia Waszyngtonowi a nastę
pnie kongresowi Stanów projekt utworzenia legji partyzanckiej, któraby
mogła z łatwością przenosić się z miej
sca na miejsce, znienacka napadać na
wroga i, będąc nieuchwytną, wciąż go
niepokoić.
Temperament rycerski nie pozwą"
la Pułaskiemu czekać bezczynnie, za
nim kongres rozpatrzy jego projekt,
wstępuje więc na ochotnika w szeregi
amerykańskie, byleby czemprędzej
znowu wałczyć. Zanim rozpatrzony
został projekt i nadszedł dekret nomi
nacyjny, potrafił Pułaski męstwem i
zdolnościami osiągnąć wybitne stano
wisko w szeregach amerykańskich.
Sypią się na niego nominacje: zostaje
pułkownikiem, generałem, dowódcą
jazdy amerykańskiej. Jakie na tem po
lu położył zasługi, świadczy o tem
najlepiej, że do historji Stanów Zjednocznych przeszedł pod mianem »Ojca kawalerji amerykańskiej«.
Wrodzony talent wojenny, namięt
ność rozkazywania i niezwykłe mę
stwo, jednały mu miłość podwładnych
i szacunek wrogów. Ale, jak w każdej
armji ochotniczej, w szeregach amery
kańskich, obok męstwa i ofiarności
jednych, były też zawiść i intrygi in
nych. Nie ominęły one Pułaskiego.
Jego niezwykle szybkie, jak na tak
młody stosunkowo wiek — miał wte
dy zaledwie trzydzieści lat — awanse
i wybitna fola, jaką odgrywał, i zau-

fanie Waszyngtona, niejednego zrani
ły w ambicji osobistej. Przyczyniała
sję ku temu również porywczość i obraźliwość Pułaskiego, jego żywy i za
palny temperament. Widocznie nie
zbyt po myśli były mu panujące w ar
mji amerykańskiej stosunki i dość mu
musiano dokuczyć, gdyż przez czas
pewien był zdecydowany na opuszcze
nie szeregów i wyjazd do Europy. Je
dynie pod wpływem Waszyngtona
poniechał tego zamiaru. Wojna toczy
ła się ze zmiennem szczęściem i nie
zanosiło się na jej szybkie ukończenie.
Przy ogromnych przestrzeniach, na
jakich się toczyła i przy przewadze
dobrze wyćwiczonej regularnej armji
angielskiej, złożonej z najlepszych za
ciągów europejskich,
zastosowana

przez Pułaskiego taktyka walk pod
jazdowych dawała świetne wyniki.
Mniej natomiast nadawały się oddzia
ły Pułaskiego: do regularnej bitwy lub
do oblężenia fortyfikacji angielskich.
O ile więc w samodzielnej walce par
tyzanckiej Pułaski świetnie sobie da
wał radę, zawsze odnosząc zwycięstwa
nad napadniętemi znienacka oddzia
łami angielskiemi, o tyle oddziały niewyzyskane odpowiednio przez do
wództwo amerykańskie, traciły bez
czynnie czas na oblężeniu fortyfikacyj, niedających się wręcz zdobyć bez
odpowiednich środków oblężniczych.
Takie właśnie nieumiejętne i niece
lowe użycie oddziału Pułaskiego stało
się przyczyną jego śmierci.
Spowodowany przez nieumiejętne
dowództwo amerykańskie nocny atak
na silnie obwarowaną przez Anglików
twierdzę Savannah, położoną nad rze

Nr. -33
ką tejże nazwy, podjęty wbrew opjnji
Pułaskiego, odparty został przez An
glików i zmienił się w bezładny od
wrót. Na nic nie zdała się osobista
odwaga Pułaskiego, nie zdołał po
wstrzymać cofających się oddziałów i
wpadłszy w strefę ognia artyłerji fortecznej, został ciężko ranny. Po kilku
dopiero godzinach przeniesiono go do
obozu, a stamtąd na statek, stojący na
rzece opodal fortecy. Spóźniony za
bieg chirurgiczny nie zdołał uratować
życia Pułaskiemu. Z ra.ny wywiązała
się gangrena i Pułaski zmarł na pokła
dzie statku. Ciało jego pochowano w
nurtach Atlantyku w odległości kilku
mil morskich od Savannah.
W tak tragiczny sposób złożył ofia
rę ze swego życia bohaterski wódz
konfederacji barskiej, walczący o wol
ność narodu amerykańskiego.
W. K. W.

Pogrzeb ś. p. Czesława Jankowskiego. Szkolnictwo na Litwie.
Wilno, S października. (PAT.). W
dniu dzisiejszym odbył się pogrzeb śp.
Czesława Jankowskiego, znanego pu
blicysty, dziennikarza i literata. Po
grzeb urządzony był na koszt miasta
Wilna, przy dotacji Rządu.
Trumnę wynieśli na barkach człon
kowie Syndykatu Dziennikarzy wileń
skich, którego Zmarły był długolet
nim prezesem, a ostatnio prezesem ho
norowym. Przy wnoszeniu trumny
do Bazyliki, wzięli trumnę na barki ró
wnież prezydent m. Wilna i Wojewo
da wileński. Po złożeniu zwłok w Ba
zylice, Wojewoda Raczkiewicz złożył
u stóp trumny dwie wspaniałe wią
zanki kwiatów o barwach państwo
wych, jedną z napisem: Czesławowi
Jankowskiemu — Minister Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego,

i drugą z napisem: Czesławowi Jan
kowskiemu — Wojewoda Raczkie
wicz. Następnie złożył na trumnie
kwiaty delegat Prezydjum Rady Mini
strów, dyrektor wydawnictw pań
stw owych Wojciech Baranowski. Po
za tem mnóstwo wspaniałych wień
ców legło na trumnie od rozmaitych
instytucyj.
Złożenie
zwłok na cmentarzu
Rossa poprzedziło nabożeństwo ża
łobne, celebrowane przez ks. biskupa
Michałkiewicza.
Ulice, któremi szedł kondukt ża
łobny były oświetlone lampami elektrycznemi, owinietemi czarnym ki
rem.
Stosownie do życzenia Zmarłego,
przemówień nad mogiłą nie było. Mo
giłę zasypano żywem kwieciem.

Proces o zajścia w Opolu.
Rozprawa odbywa się pod terrorem Hittłłerowców,
Opole, 8 października. (PAT).. O
godz. 9 rano otworzył przewodniczący
dalszą rozprawę. Na wstępie nadprokurator odczytał ulotkę, rozrzuconą
na mieście, której jedną odbitkę poło
żono mu na stole. Ulotka zawiera na
stępującą treść: »Trzymać się mocno,
'moi panowie! To powiedział polski
oskarżyciel w procesie Ulitza. Polity
ka porozumienia jest romantyzmem.
Ten pan dostał natychmiast awans na
nadprokuratora. Co czyni niemiecki
prokurator? Udziela 27 polskim akto
rom zaliczek na podróż, żeby mogli
zeznawać przeciwko niewinnym Niem
com. Jaką mamy dać na to odpo
wiedź? Przejdźmy do konsekwentnego
obozu, razem ze wszystkimi uczciwymi
Niemcami. Przejdźmy w szeregi nie
mieckiego ruchu wolnościowego hitle
rowców. Wyznaczamy, celem masowej
manifestacji, dzień 9 lipca. Patrz słupy
reklamowe«!
Po odczytaniu ulotki, prokurator
zastrzegł się przeciwko podobnym ak
tom, które mogą tylko wpłynąć na
niekorzyść wymiaru kary.
Następnie rzeczoznawca dr. Tobiak, lekarz z Katowic zgłosił zażale
nie, iż po ukończeniu wczorajszej roz
prawy, trzech młodych ludzi wołało
pod jego adresem: »tego musimy także
zbić!«
Zastępca strony poszkodowanej, dr.
Simon z Wrocławia, skarży się sądowi,
że jego również wczoraj wieczorem
zelżono słownie. Dr. Simon żali się tak
że, iż dziś przd rozprawą rozpoznał
oskarżonego Kantnera, który miał się
odezwać przed gmachem sądowym, że
ma bombę w kuferku i rzuci ją w są
dzie, gdy tylko Simon zacznie mówić
tak, że cały sąd wyleci w powietrze.
Natychmiast przesłuchano świadków
tej mowy, m. in. redaktora »Freiheit«
— Bieniaka, poczem przewodniczący
wydał zarządzenie, celem zapewnienia
większego bezpieczeństwa osobom pol
skim.
Dalsze przesłuchania świadków nie
mieckich nie przyniosły nowych szcze
gółów.

O godz. 10.20 przybyło 34 świad
ków polskich z Katowic, t. j. część po
bitego zespołu. Przystąpiono zaraz do
ich przesłuchania. Świadek Zuna, dy
rektor opery katowickiej rozpoznał z
pośród oskarżonych jednego, który
go bił, drugiego zaś, który w towa
rzystwie dwóch innych szedł za nim
i jego żoną do dworca.
Opole, 8 października. (PAT). Po
zeznaniach św. Zuny, przesłuchano re
żysera opery Stępniewskiego, który
opowiadał, że jeszcze w czasie przed
stawienia słyszał krzyki.
Gdy po
przedstawieniu szedł z teatru na dwo
rzec, jakiś osobnik wydarł mu z ręki
kwiaty i rzucił na ziemię. Na dworcu,
w tunelu otrzymał uderzenie w głowę,
tak, że upadł na ziemię, poczem był
bity 1 oplwany.
Św. Szerbakiewicz, inspicjent sceny
zeznaje, że w chwili, kiedy w drodze
na dworzec powiedział do kolegi kilka
słów po polsku, został przez kilku lu
dzi obity. Na ulicy widział artystkę
Maleczkównę, która prosiła przecho
dzącego oficera o pomoc, lecz oficer
miał ją kopnąć i obrzucić obelgami.
Nadprokurator zarzuca świadkowi, że
mówi nieprawdę. Świadek obstaje jed
nak przy swojem zeznaniu.
Na ulicach, na oczach policji roz
dawane były w ciągu dnia ulotki, o
których wspominaliśmy w porannym
komunikacie. Nastrój na ulicach pod
niecony. Świadkowie polscy ekskortowani są poza gmachem sądowym przez
policję. Również do dziennikarzy pol
skich zwróciła się policja, ofiarując im
opiekę z tem, że w przeciwnym razie
nie ręczy za ich bezpieczeństwo.
O godz. 13 rozpoczęła się rozpra
wa od dalszego: przesłuchania świad
ków, którzy rozpoznawali tych, któ
rzy ich bili i lżyli. Obrońcy oskarżo
nych zarzucają świadkom, iż mówią
nieprawdę, przezco siłę wyrabia na-'
strój wrogi dla świadków polskich.
Świadek Mjstrzyk wskutek pobicia
był przez miesiąc w sanatorjum.
O godz. 20 rozprawę odroczono
do jutra, godziny 9 rano.

Litewski minister oświaty inż.
Szakianis w wywiadzie z przedstawi
cielami prasy udzielił następujących
wyjaśnień o stanie szkolnictwa na Li
twie w chwili obecnej: szkół początko
wych z kursem 4-letnim istnieje na
Litwie 2440, szkół mniejszościowych:
polskich 30, żydowskich 133, łotew
skich 8, rosyjskich 13, niemieckich 18,
mieszanych, z językiem wykładowym
głównie polskim, — 40. Liczba mło
dzieży, podlegającej przymusowi szkol
nemu, wzrosła w ciągu ostatniego roku
o 33%, mimo iż przymus szk. wprowa
dzony został narazie tylko na 3/3 ca
łego terytorjum Litwy. Szkół począt
kowych z kursem ó letnim istnieje do
tychczas na Litwie zaledwie kilka;
szkól niższych istnieje 28, prócz tego
mniejszościowych: żydowskich 14, ło
tewskich — 1, niemieckich — 2. Szko
ły te mają coraz mniejszą frekwencję.
Szkół średnich czyli gimnazjów jest nt
Litwie 17 z prawami rządowemi 1 13
prywatnych, prócz tego 14 żydow
skich, 4 polskie (jedna z nich w Ko
wnie ma prawa rządowe), jedna nie
miecka i jedna rosyjska. Liczby tych
szkół — mówił minister — nie nale
ży zwiększać, przeciwnie wskazanem
jest zmniejszenie ich ilości. Z wyjąt
kiem Kowna wszędzie panuje system
koedukacyjny. Poza jedną szkołą pol
ską i jedną szkołą żydowską w Ko
wnie, wszystkie inne szkoły mniejszo
ściowe są pozbawione praw rządo
wych. Pozatem istnieje na Litwie kil
ka szkół rzemieślniczych, jedna szkoła
sztuk pięknych, posiadająca nowy sta
tut, i jedna szkoła muzyczna. Co się
tyczy jednego na Litwie uniwersytetu
kowieńskiego, to ma on ulec reformie,
wywołanej względami gospodarczemi
oraz naukowemi, w postaci likwidacji
niektórych katedr. Ministerstwo Oświaty opracowało projekt nowego
statutu uniwersyteckiego, który przed
stawiony zostanie do oceny profeso
rom tej uczelni. Według wszelkiego
prawdopodobieństwa statut zostanie
zatwierdzony przez gabinet litewski
jeszcze w roku bieżącym, wejdzie zaś
w życie na początku przyszłego roku.
Na zapytanie jednego z dziennikarz’.-,
jakie są powody zakazu otwarcia w
Kownie wyższej prywatnej szkoły
handlowej, minister odpowiedział, że
założyciele szkoły nie mieli należycie
przygotowanego ciała profesorskiego,
pozatem mnisterstwo było przeciwne
prowadzeniu wykładów w godzinach
wieczornych.

Ostatnie wiadomości
giełdowe,
Lwów, 9 września.
Na giełdzie zbożowej sytuacja
bez zmiany, tendencja utrzymana, usposobienie spokojne.
Na giełdzie akcyjnej ruch żywszy,
większe zainteresowanie pożyczką in
westycyjną i akcjami, tendencja nie
jednolita, usposobienie żywe.
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Tragi-komiczny film na ekranie dyplomacji bolszewickiej.
{Korespondencja własna „Gazety Lwowskiej").

Paryż, w październiku 1929.

„Tawariszcz" Biesiadowski, pierw
szy radca „Polpredstwa" tutejszego, i
charge d‘affaires w czasie nieobecności
Dowgalewskiego, ogłoszony został
dziś przez komunistyczną „Humanitś
za nikczemnego kontr-rewolucjonistę 1
zdrajcę Sowietów. Zdaje się wszakże,
że nie sprawia mu to nadmiernej przy
krości — lepsze, w każdym razie, naj
dotkliwsze obelgi, aniżeli apologiczny... nekrolog, którego uniknął jedy
nie dzięki swoim wyjątkowym zdolno
ściom gimnastycznym. Biesiadowski
porzucił bowiem zaszczytne stanowi
sko dotychczasowe, w sposób abso
lutnie niezgodny z przepisami proto
kołu dyplomatycznego i srodze kom
promitujący jego zwierzchnią władzę
moskiewską: uciekł z gmachu amba
sady, przeskakując przez trzymetrowy
mur, okalający posesję!
„Najmniejsze odchylenie od prze
wodniej linji rewolucyjnej, wytkniętej
na ostatnim kongresie Międzynaro
dówki Komunistycznej, sprowadza
myśl na manowce białogwardyjskiej
ideologji reakcyjnej", znacząco prze
strzega „Humanitś" w artykule, opi
sującym „dezercję" ex -dygnitarza bol
szewickiego. „Odchylenie" Biesiadows le§° musialo być niemałe, skoro
rząd sowiecki wydelegował do Paryża
samego aż Rojzenmann‘a, członka prezydjum Centralnej Komisji Kontrolu
jącej j jednego z najwybitniejszych obecme czekistów. Jest on wykwalifiko
wanym specjalistą od tłumienia „herezyj partyjnych i w tym właśnie cha
rakterze odbywał już podróże do Ryt>Ą Rerlma, Londynu, etc... Biesiadowski musiał byc dokładnie poinformo
wany o metodach, które stosowane
były przy „nawracaniu grzeszników"
w całym szeregu innych placówek dy
plomatycznych zagranicą, gdyż kate
gorycznie odmówił rozkazowi natych
miastowego udania się do Moskwy ce
lem udzielenia wyjaśnień... Wiedział,
że wielu jego kolegów dotychczas sie
dzi w więzieniu, a niektórzy, w ogo
lę. zginęli bez śladu! Ba, posunął swo
ją Przezorność tak daleko, iż bezpo
średnio po rozmowę z Rojzenman-

nem zaczął pakować manatki, zdecy
dowany nie pozostawać już ani chwili
dłużej na rue de Grenelle, prawdopo
dobnie przypomniał sobie tajemniczą
historję trupów, odnalezionych w
podziemiach „polpredstwa" berlińskie
go, zagadkowe zniknięcie kilku urzę
dników, sprowadzonych z Moskwy do
londyńskiego „Arkos‘u“ ets.... Zrozu
miał, iż przywilej eksterytorjalności
gmachu ambasady może stać się zgu
bnym dla niego, dla jego żony i dla
jego dziecka...
Ale i Rojzenmann, nie bacząc na
brak wszelkiego wykształcenia, okazał
się wytrawnym psychologiem i dosko
nałym detektywem. Biesiadowskiemu,
zamierzającemu dyskretnie opuścić
gmach ambasady, zastąpili drogę dwaj
odźwierni-czekiści, oświadczając, iż
dostali formalny rozkaz od delegata
moskiewskiego przeszkodzenia nu w
wyjściu na ulicę, ponieważ znajduje się
on pod aresztem domowym. „Nie
zwróciłem na
słowa uwag, ■. sze
dłem dalej — tvówczas jeden z portu:
rów skierował w moją stronę lufę re
wolweru, krzycząc: „Jeszcze krok, a
zabiję was na miejscu! Marsz z powro
tem do pokoju!" Sytuacja wyjaśniła się
zupełnie: dalszy pobyt w polpredstwie
groził mi niechybną śmiercią. Nie by
ło rady — udałem, że poddaję się bez
szemrania mojemu losowi, w rzeczyicii

ZA SPOKÓJ DUSZY
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Magja Tygodnia.
Tydzień _

to jest

spory

kawał

czasu, skoro wystarczy dodać do sie
bie j2 takich tygodni, a już mamy ca
ły rok, od początku do końca.
W tygodniu Stwórca stworzył świat,
jak uczy Biblja, a człowiek upracuje
się przez tych 6 pierwszych dni tak
dokumentnie, żc słusznie należy się
mu jasny j pogodny odpoczynek w
niedzielę.
Tygodnie płyną, jak rzeka; czasem
leniwie i powoli, że się końca ich do
czekać nie można, a czasem znowu
wartko, prędko, niedostrzegalnie, jak
wezbrany strumień na wiosnę; mijają,
uciekają, a wraz z niemi ucieka i pły
nie w nieznane dale... życie ludzkie.
Tygodnie są zwykle szare i mono
tonne, jak jednostajny bieg fali, w
której chwilami tylko odbija się słoń
ce i gwiazdy. Zdarzy się czasem tylko
tydzień wyjątkowy: Wielki Tydzień,
pełen smutku, pokuty i rachunków
z własną duszą, chociaż na świecie
wstają tymczasem pierwsze tchnienia
wiosny; ostatni Tydzień Zapustów —
rozhukany, szalejący, taneczny, jakby
przeczuwał, że za chwilę na grzeszne
głowy ludzkie spadnie garść popiołu.
Są i inne tygodnie, miłe ludzkiemu
sercu: tydzień »miodowy«, tydzień
urlopu wypoczynkowego, pierwszy
tydzień po maturze... Ale wszystkie
inne tygodnie są — jako całość — prze
ważnie bez głębszego wyrazu. Obli
cze ich zlewa się z cieniów i radości
W jedną szarą, popielatą barwę, cho
ciaż każdy z poszczególnych dni w ty-

wistości zaś minąłem poczekalnię i po
biegłem z całych sił do ogródka, gdzie
wdrapałem się na mur i przeskoczyłem
do sąsiedniej posesji", — opowiada
dzieje swojej dramatycznej ucieczki
Biesiadowski. Wyrobienie gimnastycz
ne może, jak widać z tej przygody, od
dać cenne usługi nawet i dyplomacie,
zwłaszcza — bolszewickiemu...
Biesiadowski jest wszakże dobrym
mężem i ojcem, z chwilą przeto, gdy
odzyskał wolność osobistą, począł my
śleć o ocaleniu swojej rodziny. Dyleniat niezmiernie trudny do rozwiąza
nia diczyć na to, że Rojzenmann zgo
dzi się dobrowolnie wydać takich za
kładników, byłoby dowodem karygo
dnej wprost naiwności, z drugiej stro
ny, jakżeż zwracać się do władz fran
cuskich z prośbą o interwencję, skoro
caly dom na rue de Grenelle uznany
jest za nietykalny?! W tern ciężkiem
położeniu rozstrzygającą rolę odegrał
fakt nieobecności w Paryżu ambasa
dora Dowgalewskiego, wskutek czego
Biesiadowski, który w pojęciu Moskwy
był już „zdrajcą" bolszewickim, uchodził tutaj oficjalnie wciąż jeszcze
za charge d‘affa:res sowieckiego. Z te
go więc tytułu przysługiwało mu >
chwilowo prawo wprowadzenia poli
cji francuskiej do eksterytorjalnego w
normalnych warunkach gmachu poh
predstwa paryskiego i, jak łatwo do*

godniu ma »swój typ«, swoją formę,
ceremonjał i tradycję.
Zacznijmy od »niedzieli«, zwanej
tak dlatego, że człowiek wtedy nic
»nie działa* i »nie dzieli« się między
dom i biuro, dom i szkołę, dom i war
sztat, jak zazwyczaj w tygodniu.
Niedziela różni się od »powszednjch«, czyli »budnych« dni, tak, jak
wielka pani od biednej robotnicy. Nie
tylko dlatego, że wtedy człowiek idzie
do kościoła, modli się, myśli, choćby
przez pół godziny, o sprawach swojej
duszy i swego sumienia.
Niedziela lwowska ma sto innych
swoich właściwości: ubiera się czło
wiek trochę inaczej (sfery rzemieślni
cze lwowskie przywdziewają tradycyj
ny anglez czy żakiet i melonik na gło
wę!), Opłaca stały podatek słynnym
lwowskim zbiórkom czy »kwiatkom«
na »biedne dzieci«, »biedną młodzież*
i »biednych dorosłych« (co to tych
»biednych« we Lwowie! prawie tyle,
co »zbjórek« w roku!), paraduje na
>'korsie« po »dwunastówce«, wystaje
kolo Katedry i koło George‘a, idzie na
kawę dó »Romy«, a na flaczki do
»Zakopanego«, Szkowrona lub Lewic
kiego (a czasem do wszystkich trzech
po kolei!), spaźnja się na obiad, dostaje burę od żony i t. p. To program
przedpołudniowy.
A po obiedzie: niedzielna drzem
ka, jazda tramwajem na Plac Powystawowy lub na Zamek, preferans lub
brydż u znajomych, w najgorszym ra
zie kino.

Są jeszcze i dalsze specjalności nie
dzielne: grube gazety z dodatkami ilustrowanemi (dziesięć diw filmowych
na jednej stronicy!), niemożność ogo
lenia się, wczorajsze bułki do rannej
kawy, zamknięte szynki, wzmocnione
pogotowie policji, popołudniowe przeu
stawienie w teatrze, puste ulice przez
całe popołudnie, 3 powrót 'Spacero
wiczów* wieczorem z parku, przez
Zybli kiewicza i Mikołaja, aż czuć za
pach ludzkiego potu i zapach piwa,
wypitego w ogrodowej restauracji.
A mecze? »Panem et circenses«
wołają tłumy przez cały dzień, entu
zjazmują się dla zwycięzców lub kiną
ich, ile wlezie, a o późnym zmroku
wyczekują komunikatów zamiejsco
wych pod bramami redakcyj.
Poniedziałek. Wstaje zwykle mgli
sty i spóźniony. Ludność Lwowa lubi
trochę »świętować« 1 w poniedziałek.
Uważa go słusznie za dalszy ciąg nie
dzieli, niby za jej rozgrymaszonego
synka, co »urżnął się« przy święcie i
cierpi na lekki »katzenjammer«.
Dopiero około południa mija ból
głowy; jesteśmy wypoczęci, i z pewną
naturalną niechęcią wprawiamy się
powoli w całotygodniową pracę.
Idziemy do fryzjera, z lekceważeniem
przerzucamy chude gazety, złożone
z anonsów i dodatku powieściowego,
i rozkosznem ziewaniem witamy raz
po raz nowy dzień.
Wtorek — to jakiś dziwny dzień.
Na prowincji — w sen wtorek bywa
przynajmniej jarmark lub »wielki
targ«, u nas właściwie nic nowego. We
wtorek nigdy niema świąt i sama na
zwa tego dnia jest wogóle niesympa
tyczna. Jest w niej coś parwenjuszow-
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myślic się można, z przywileju tego
skorzystał on bez wahania. Ro;zenmann — zaskoczony powrotem Biesiadowskiego w asystencji komisarza,
dzielnicowego i oddziału posterunko
wych — skapitulował odrazu... Zasekwestrowana rodzina i kufry pana
charge d‘affaires spokojnie opuściły
rue de Grenelle — epilog, jak w do
brym filmie amerykańskim. Z dro
bną jednak zmianą: skrucha ex-bolszewicka została wprawdzie wynagrodzo
na — Biesiadowski zdołał uniknąć
śmierci, ale występek „czarnego cha
rakteru" uszedł bezkarnie — Rojzen
mann sprawować będzie nadal czynno
ści Torquemady moskiewskiego.
A gdyby Biesiadowski nie umiał
skakać tak świetnie? ...Podobno bol
szewicy — nauczeni doświadczeniem—
mają zamiar podwyższyć mury we
wszystkich swoich placówkach zagra
nicznych o 5 metrów.
Z. KI.
MMB.jiiniuBwTOBK„ u
^rw»wrłi_-n: - rmw .1 nr ■

RUCH BUDOWLANY
W WARSZAWIE.
Warszawa, 9 paźdizernika. (AW.).
Tutejsze spółdzielnie mieszkaniowe
dzięki pożyczce udzielonej im przez
Zakład Ubezpieczeń Pracown. Umy
słowych w wysokości 16 milj. zł. w
najbliższym już czasie oddadzą do dy
spozycji członków tych spółdzielni ubezpieczonych w Z. U. P. LL szereg
tanich mieszkań.

WALDEMAR AS NIE TRACI
NADZIEI.
Kowno, 9 października. (AW.) Pa
nuje przekonanie, że Waldemaras nie
stracił jeszcze nadziei powrotu do wla
dzy, czego dowodem jest jego działal
ność, skierowana przeciwko rządowi
Tubialisa. Ponieważ Waldemaras roz
porządza jeszcze pewnemi wpływami,
rządowi temu nie wróżą zbyt długie
go istnienia.
ZMIANY W RZĄDZIE CZESKIM.
Praga, 8 października. (PAT.). Obaj przedstawiciele stronnictwa ludo
wego w rządzie, mianowicie minister
unifikacji dr. Labay oraz minister
zdrowia dr. Pisę podaii się do dymisji
wskutek wyroku w sprawie Tuki i
przez stanowisko stronnictwa ludo
wego, które nadał opowiada sie za
nim. Dymisja została przyjęta.

skiegO'. Żeby to choć częściej byi »Ostatni Wtorek «, ten z dziesiątką baiów
i redut, z półmisami pączków i chru
stu, cały w wieńcach kiełbasy karna
wałowej... jedyny arystokrata w tym
rodzie. Ale gdzie tam! Trzeba na nie
go czekać, cały rok...
Już naprawdę wolimy Środę! Nie
tylko dlatego, że jest damą i że się ła
dnie nazywa... Jak przyjdzie środa, to
wiemy przynajmniej, że jesteśmy już
»in mediis rebus« Tygodnia, że kawał
drogi mamy za sobą... Nadto Środa,
mimo swego postu (w okresie Wiel
kiego Postu), ma przynajmniej jakąś
dostojną famiiję: jest tam prześliczna
w swej zadumie wieczystej »Wielka
Środa«, jest »Środa Popielcowa«, przy
chodząca w orszaku bałtyckich siedzi,
i zapraszająca nas srogo na rekolekcje,
na dyscyplinę, za klasztorne kraty.
Zresztą w środę nie jest wcale smu
tno. Jest to dzień premjer teatralnych
i oficjalnych »fajfów« u niektórych
naszych znajomych...
Ale dopiero Czwartek _ to wielki
pan. We czwartek wstajemy zawsze
w lepszym humorze, bo wiemy, że od
tego dnia spodziewać się można wiele
dobrego. Przecież na czwartek przy
padają wszystkie prawie święta w ro
ku, a więc przynosi on — obok nie
dzieli — najwięcej swobody i przy
jemności.
W dawnych czasach było jeszcze le
piej; czwartek byl dniem »rekreacji'<,
dniem wolnym w szkołach, jeśli niezawsze od rana, to w każdym razie od
południa.
Czwartek ma wielkie tradycje za
sobą: »tłusty Czwartek« jest tym
dniem w roku, w którym wolno so-
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Zmiany w szkolnictwie.
MIANOWANIE NAUCZYCIELI PU
BLICZNYCH SZKÓŁ POWSZECH
NYCH KIEROWNIKAMI SZKÓŁ.
Pan Kurator O. S. L. rozporządze
niami z 30 lipca 1929 r. Nr. I. 23.312,
10.641, 19.613, 20.736 z 1929 r. za
mianował z dniem 1 sierpnia 1929 r.
w drodze konkursu p. Jana Wodziń
skiego, nauczyciela 6 k. publ. szk.
powsz. w Jedliczu, powiatu Krosno,
kierownikiem 7 kl. publ. szk. powsz.
w Iwoniczu; p. Franciszkę Gorczycównę, nauczycielkę 7 kl. publ. szk.
powsz. w Iwoniczu, kierowniczką 6
k. publ. szk. powsz. w Jedliczu; p. Ja
na Wojtowicza, nauczyciela 7 kl. publ.
szk. powsz. męskiej im. Konarskiego w
Przemyślu, kierownikiem 7 kl. publ.
szk. powsz. im. Króla J. Sobieskiego
w Żółkwi; p. Ferdynanda Drozdow
skiego, kierownika 6 kl. publ. szk.
powsz. w Lubieniu Wielkim, powiatu
Gródek Jagielloński, kierownikiem 7
kl. publ. szk. powsz. w Lubieniu Wiel
kim oraz rozporządzeniem z 1 sier
pnia 1929 r. Nr. I. 24.049 z 1929 r. p.
Alojzego Gajkowskiego, nauczyciela 7
kl. publ. szk. powsz. męskiej im.
Czackiego w Stanisławowie, kierowni
kiem 7 kl. publ. szk. powsz. męskiej
im. A. Mickiewicza w Stanisławowie.
PRZENIESIENIA W SZKOLNIC
TWIE POWSZECHNEM.
Rada Szkolna Powiatowa w Śniaty
nie, rozporządzeniem z 15 sierpnia
1929 r. Nr. 1975 z 1929 r. przeniosła
z dniem 1 września 1929 r. na własną
prośbę p. Janinę Rosołównę, nauczy
cielkę 7 kl. publ. szk. powsz. w Wołczkowcach do 7 kl. publ. szk. powsz. w
Śniatynie.

Rada Szkolna Powiatowa w Prze
worsku, rozporządzeniami z 26 lipca
1929 r. Nr. 2953, 2954 i 2055 z 1929 r.
przeniosła z dniem r września 1929 r.
z urzędu p. Emilję Schollównę, nau
czycielkę 4 kl. publ. szk. powsz. w
Świętoniowej do 6 kl. publ. szk. powsz.
w Urzejowicach, p. Zdzisławę Żurawiecką, nauczycielkę 6 kl. publ. szk.
powsz. w Grzęsce do 3 kl. publ. szk.
powsz. w Gorliczynie, p. Janinę Kuziównę, nauczycielkę 4 kl. publ. szk.
powsz. w Świętoniowej do 5 kl. publ.
szk. powsz. w Krzeczowicacb.
Rada Szkolna Powiatowa w Prze
myślu, rozporządzeniami z 27 lipca
1929 r. Nr. 3794, 3797, 3802, 3803,
3804, 3806 i 3807 z 1929 r. przeniosła
z dniem 1 września 1929 r. z urzędu p.
Stefanję Mazankę, nauczycielkę 7 kl.
publ. szk. powsz. im. Piramowicza w
Przemyślu do 2 kl. publ. szk. powsz.
w Sierakoscach, p. Wiktorję Rozumkiewicz, nauczycielkę 4 kl. publ. szk.
powsz. w Bachowie do 4 kl. publ. szk.
powsz. w Cisowej, p. Aleksandrę Froszhlównę, nauczycielkę 3 kl. publ. szk.
powsz. w Maćkowicach do 6 kl. publ.
szk. powsz. w Trójczycach, p. Franci
szka Borkowskiego, nauczyciela 7 kl.
publ. szk. powsz. w Medyce do 4 kl
publ. szk. powsz. w Bolestraszycach, p.
Joannę Rolińską, nauczycielkę 3 “
publ. szk. powsz. w Tarnawcach do 4
kl. publ. szk. powsz. w Stubnie, p.
Marję Liszykową, nauczycielkę 1 kl.
publ. szk. powsz. w Czyszczeniu do 1
kl. publ. szk. powsz. w Slonnem i p.
Aleksandrę Chotyniecką, nauczycielkę
3 kl. publ. szk. powsz. w Nowosiół
kach do 2 kl. publ. szk. powsz. w Skopowie.

Flota Narodowa.

Jacek Malczewski zmarł.
Wczoraj rano o godz. 2-giej zmarł
w Krakowie w swej willi „Salvator“
po dwuletniej chorobie jeden z naj
słynniejszych malarzy polskich, Jacek
Malczewski, w obecności żony Marji,
córki i syna Rafała. Wojewoda kra
kowski zawiadomił natychmiast wła
dze centralne o śmierci znakomitego
malarza. Na ręce rodziny złożyli kondolencje Wojewoda krakowski, prezydjum miasta, prezydjum Akademji
Umiejętności1 etc. Do chwili obecnej
nie ustalono jeszcze pogrzebu ś. p.
Malczewskiego. Projektuje się, by po
grzeb odbył się na koszt Rządu i by
zmarły pochowany był w grobach za
służonych na Skałce.
Ś. p. Jacek Malczewski, urodzony
w Radomiu w r. 1855, kształcił się w
Warszawie pod Łuszczkiewiczem, w
Krakowie pod Matejką, w Paryżu pod

Lehmanem a później w Monachjum.
W r. 1886 mianowany został profeso
rem Szkoły Sztuk Pięknych i ustąpił
ze stanowiska profesora w r. 1900. Do
najwybitniejszych jego obrazów nale
ży „Cykl Sybirski” m. in. „Śmierć
Ellenai”, „Śmierć na etapie” etc., cykl
„Zatruta studnia", cykl Obrazów bi
blijnych, mnóstwo portretów, wielka
ilość krajobrazów nadwiślańskich.
Pozostawił olbrzymią spuściznę ar
tystyczną. Wiele jego obrazów znaj
duje się w Muzeum Narodowem w
Krakowie, wiele jego dzieł zdobi pry
watne zbiory w kraju i zagranicą.
Do ostatniej niemal chwili życia
swego żywo interesował się ruchem
artystycznym i kulturalnym, popiera
jąc bardzo gorąco wszelkie zamierze
nia Towarzystwa Kultury Sztuk Pię
knych w Krakowie.

Uroczystości ku czci Pułaskiego.
Waszyngton, 8 październ. (PAT.).
Z powodu uszkodzenia przez burzę linji kolejowej pomiędzy Charlotte a
Savannah, część delegacji polskiej, bio
rącej udział w uroczystościach Puła
skiego, wyjeżdża jutro nocą przez Atlantę. Do grupy tej należą: Wacław
Sieroszewski, Franciszek Pułaski, puł
kownik Głogowski i p. Zarychta.
Jutro w południe, wojskowym ae
roplanem, udadzą się na miejsce uro
czystości poseł Filipowicz, minister
Stetson i prof. Dyboski.

W Huisburgu odbyła się wczoraj
uroczystość Pułaskiego, na której byli
obecni poseł Filipowicz, minister Stet
son i Wacław Sieroszewski. Uroczy
stość rozpoczęła się Mszą połową, na
stępnie przed posłem Filipowiczem od
była się defilada stowarzyszenia amekańskich weteranów i pochód w ko
stiumach historycznych. Wieczorem
w sali reprezentacyjnej miasta odbył
się obiad, po którym nastąpiła uro
czysta akademja.

Wiedeń, 9 paździer. (PAT). Na
zaproszenie Unji Paneuropejskiej wy
głosi! wczoraj Herriot odczyt na te
mat organizacji paneuropejskiej, w
którym wskazał na proponowane w
przebiegu ostatniej sesji Ligi zjedno
czenie państw europejskich oraz pro
stował opinję amerykańską, angielską
i sowiecką, z różnych punktów nie
przychylnie odnoszące się do tej ideji,
przytaczając przytem poglądy, wyłuszczone przez Brianda, według któ

rych suwerenność drugiego państwa
winna być nienaruszona. Odczyt zagaił
twórca ideji paneuropejskiej Coudenhove-Calergi, który uczcił pamięć
zmarłego ministra Stresemanna, jako
wielkiego pacyfisty.
Licznie zebrana publiczność, zgo
towała Herriotowi w chwili jego poja
wienia się na sali, oraz po odczycie
serdeczną owację.

o------Odczyt Herriota w Wiedniu.

Komitet Floty Narodowej poda je
do wiadomości społeczeństwa, człon
ków korespondentów, członków wspie
rających, Kół miejscowych Kom. Fl.
Nar. oraz sympatyków, że każdego
miesiąca, dzięki uprzejmości Polskie
go Radja, będzie ogłaszany komuni
kat Komitetu Floty Narodowej o pra
cy i postępach organizacyjnych tej in
stytucji.
Pierwszy taki komunikat będzie
wygłoszony w dniu 12 października
b. r. od godz. 15.43 do 16. Słowo

wstępne wypowie Sekretarz General
ny Kom. Fl. Nar. Generał Marjusz
Zaruski.
Każdorazowo Kom. Fl. Nar. za po
średnictwem prasy powiadamiać bę
dzie obywateli, którym sprawa budo
wy potężnej floty morsk ei leży na
sercu, o terminie mającego się wygło
sić komunikatu.
Miesięczne komunikaty wygłaszać
będzie inspektor Kom. Fl. Nar. Sta
nisław Tomczak.

bie najwięcej użyć; w dawnej Polsce
jadano wtedy najtłuściej, a stoły szla
checkie uginały się pod wieprzowiną;
i dzisiaj jest obowiązkiem każdego po
rządnego ojca przynieść dzieciom w
»tlusty czwartek* — całą furę tłus
tych, pachnących pączków.
A słynne »obiady czwartkowe«
króla Stanisława ?iugusta? Dlaczego
»czwartkowe«, a nie np. wtorkowe
lub środowe? Dlaczego właśnie w
czwartek wolno było panom Trem
beckim i Naruszewiczom najadać się
smakowicie królewskiemi przystawka
mi, że aż mile sapali od sytości, z któ
rego to powodu król odznacza! ich
medalem »Sapere auso«? Bo czwartek
jest szczęśliwym dniem także pod
względem jedzenia i ludzkiego dosytu.
Gdyby go ktoś sportretował, to wy
glądałby na tym obrazie jak podtatusiały śtarszy pan, z okrągłym brzusz
kiem i trzema podbródkami.
Inny byłby portret pana Piątka:
wysoki, chudy, przygarbiony. Dzień
smutku, dzień postu, zachowywanego
w Polsce prawie wszędzie, dzień nabo
żeństw i modlitwy.
» Wielki Piątek«, ten najsmutniejszy
dzień w całym roku, dzień umartwień
i jakiegoś milczenia w świecie, w przy
rodzie, w kościele, przejmuje każdego
chrześcijanina naprawdę do głębi.
Dzień — wielki w swym majestacie...
Inne piątki, te powszednie, mają
swoje właściwości wyraźne: postne po
trawy na stole, wielki targ na rynku,
ryba »po żydowsku« u Dorfmana,
zamknięcie sklepów na przedmieściach
i złote, jarzące świeczniki w starozakonnych okienkach.
Sobota jest — po niedzieli — dniem,

posiadającym najwięcej uroku. Nie
tylko dla Żydów, którzy obchodzą
wtedy swój »szabas« .i przechadzają się
gromadnie po ulicach miasta.
"W Polsce chrześcijańskiej umiłowa
no ten dzień także. To dzień Matki
Bożej, w którym — wedle podania —
słonko musi ukazać się choćby na
chwilę, choćby przez najgęstsze chmu
ry, aby Marja mogła wysuszyć w jego
promykach pieluszki Pana Jezusowe.
I naprawdę, to słońce świeci, napraw
dę w największe nawet niepogody
przebija się zwycięsko przez mgły i
zatory chmur i uśmiechnie się wesoło
do ludzi...
W sobotę panuje już przedsmak
niedzieli, jakiś dech jutrzejszej swobo
dy i jutrzejszego świętowania.
»Angielska sobota«, wcześniejszy
W powiecie suwalskim nad jezio
koniec pracy, krótsze »urzędowanie« rem Wigry odbyło się poświęcenie
w biurach, a nadewszystko1 wypłata ty schroniska turystycznego imienia pro
godniowych zarobków, czyli —■ jak fesora Kulwiecia, wybitnego działacza
mówią we Lwowie — »wypłat«. Żony na polu krajoznawstwa oraz pierwsze
— przygotowując zawczasu niedzielne go badacza wód, fauny i flory jeziora
obiady i prasując niedzielną bieliznę — Wigierskiego.
niepokoją się wtedy najbardziej o mę
Na uroczystość przybyli liczni
żów. Bo po 'drodze tyle pokus, tyle przedstawiciele organizacyj społecz
niebezpieczeństw dla pełnej kieszeni, nych z Suwałk i Augustowa oraz za
mimo oficjalnej prohibicji alkoholo proszeni goście z Warszawy.
wej... I tak się też często dzieje...
W czasie uroczystości wygłosili
okolicznościowe pp.
Wieczór słychać na mieście prze przemówienia
ciągłe śpiewy rozochoconych obywa Antoni Naumowicz, prezes Sądu Oteli, a chwiejnemi kroki zbliża się do kręgowego w Suwałkach, Aleksander
zapóźnionego przechodnia grupka pi Janowski, prezes zarządu głównego
Towarzystwa Krajoznawczego, profe
jaków...
W sobotę, w ten piękny dzień Ma- sor Kazimierz Kulwieć i ks. prałat
rji, wiele jest na świecie obrazy Bożej, Kuczyński z Warszawy.
Po obejrzeniu urządzonej w lokalu
nad którą płacze Królowa Niebieska...
Dlatego dobrze jest, że nazajutrz ma schroniska wystawy kilimów i innych
okazów tkackiego przemytu ludowe
my niedzielę...
(—x—)
go w powiecie suwalskim obecni na u-

Mapy turystyczne Karpat.
Staraniem Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego ukazała się w nakładzie
firmy kartograficznej „Gea“ w War
szawie mapa turystyczna Karpat Pol
skich.
Dotychczas ukazało się siedm ar
kuszy obejmujących następujące naj
częściej poza Tatrami — zwiedzane
partje karpackie: 1) Szczawnica, Pie
niny Żegiestów, 2) Pilsko-Barania Gó
ra, Czarnohora - Żabie, 4) Jaremcze - Worochta, 5) Biała Góra, 6)
Magórka - Bielsko, Klimczok, 7) Kry
nica - Nowy Sącz. Mapa wykonana
jest w podziałce 1 do 100.000 t. zn.
1 centymetr oznacza kilometr.

Obejmuje nietylko wszystkie szcze
góły zawarte na wojskowej mapie spe
cjalnej,
zawiera ponadto oznacze
nia ścieżek górskich, przedewszystkiem znaczonych szlaków turystycz
nych.
Mapa wykonana jest bardzo przej
rzystym systemem warstwowicowym
w 6 kolorach. Papier i wykonanie
pierwszorzędne. Cena arkusza do na
bycia we wszystkich księgarniach
zł. 2.50.
Członkowie Polskiego Towarzy
stwa Tatrzańskiego, nabywający mapę
w biurach względnie Oddziałach To
warzystwa, płacą arkusz zł. 1.60.

Poświęcenie schroniska turystycznego
nad jeziorem Wigry.
roczystości (około 100 osób) udali się
do fiotyli łodzi, które przy dźwiękach
orkiestry 3-go pułku szwoleżerów ho
lownik parowy przewiózł przez jezio
ro Wigierskie.
Na zakończenie uroczystości wy
siano depeszę do pana Ministra Wy
znań Rei. i Ośw. Publ. jako odpowiedź
na jego telegraficzne gratulacje z racji
otwarcia schroniska.

Wpłać do P. K. 0. konto
czekowe Nr. 30.

1 złoty rocznie otrzymasz legitymację
CZŁONKA KOMITETU
FLOTY NARODOWEJ.
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lwowska
Teatr wielkł
Środa, 9 października, o godz. 7.',o wiccz.
„Słodki Kawaler". Gość, występ M. Wawrzko
■wieża.
Czwartek, 10 października, o godz. 7.3C
wiecz.: „Nainiękniejsza z kobiet". Ost. gość
występ M. Wawrzkowicza.
. 1Kck.’ 11 października o godz. 730
Dama Darling - produkcje taneczne.

Dania0 Darlińg.PaŻd2iernika ° S°dz’

P°P'

Sobota, 12 października o godz. 7.30
„Potęga przeznaczenia44.
Z Teatru Wielkiego. Dziś, w środę, 9 bm.
wznowienie operetki Falla „Słodki kawaler"
2 pp. .Korabianką, Brzeską, Ruszkowskim i
■i atrzanskim w rolach głównych. Będzie to
przedostatni występ M. Wawrzkowicza, któ
ry powraca na scenę warszawską.
Dania Darling na scenie Teatru Wielkie
go- Pełna życia, werwy, rozmachu i rytmu,
°wy uśmiech życia pierwszorzędna malutka
li
1 ’. Porywająca widownię, Dania Darn'1? V aze.
na scen'e Teatru Wielkiego w
rma ’i^j'a II"»°- Ta idealna, maleńka balle-> s odka, powiewna jak marzenie zostaA-PK°2ySkaną Przez Dyrekcję Teatrów Miej1 lC na Jedyny wieczór w dniu ii-go. Cuowne kostjumy, kosztujące 2000 doi. sta°WI? s iczną oprawę t
cudownego dziec-G • ntuzjastyczne recenzje prasy amerykań1 angielskiej dają gwarancję wysokiego
poziomu
urozmaicony ySXC2neg°- .Pr°Sram . nie2ykle
wanv wp t
.Ssci°wo jeszcze nieprodukoz wc Lwowie.

przys^pT do^^rób^

W^lkieg°

• a
,. z sensacyjnej sztuki ame‘ „1C1 ” r^s.c\ ; Sztuka ta nie schodzi z
ZL: , Catr.U Po2skiego, zapełniając codziennie widownię. Dział operowy pracuje nad
wznowieniem „Potęgi przeznaczenia", opery
V erdi ego z p. Platówną, młodą utalentowaną
śpiewaczką Kiznerówną, Bedlewiczem, Cyganikiem i Benderem w partjach głównych.
Reżyserja Tarnawskiego, przy pulcie kapelmistrzowskim niezmordowany Lehrer. Opera ta
wchodzi na repertuar w sobotę, 12-go bm.
Dyrekcja Teatrów Miejskich podaje do
wiadomości, że ceny miejsc w Teatrach Miej
skich zostały zniżone, a nowe zniżki obowią
zują na wszystkie przedstawienia.
teatr mały.
Środa, 9 października Teatr zamknięty.
Czwartek, 10 października, o godz. 7.30
wiecz.: „Proces Mary Dugan", premjera.
Piątek, 11 października o godz. 7.30:
„Proces Mary Dugan".
Sobota, 12 października o godz. 7.30:
„Proces Mary Dugan".

Z Teatru Małego. Ostatnie próby pod kie
runkiem reżysera Żyteckiego dobiegają koń
ca ze świetnej sztuki Bayarda i Veillera „Pro
ces Mary Dugan". Sztuka ta o dużem napię
ty dramatycznem i szeregu epizodów ko
micznych utrzymuje widza w dużym nastroJu> a widownia teatru zmienia się w ławę
przysięgłych. Szerokie pole do popisu mają
PP- Malanowicz, Rasińska, Lewicka i Do
brzańska, oraz pp. Kwiatkowski, Szyndler i
Strzelecki.
. 1’^ealr PrernJer, pod kierownictwem Frań
c^5.ka .ppaczkowskiego, który wystawieniem
„Wielkiego Kramu" Shawa, odniósł jak naj
piękniejszy sukces artystyczny i kasowy, gr;
w najbliższych dniach: 9 bm. w Kołomyji
io-go w Stams awowie, „-go w Samborz,
1 12-go w Borysławiu. Dalsza tura będzie suk
cesywnie ogłaszana.
REPERTUAR KINOTEATRÓW;

APOLLO: „Nieśmiertelna miłość".
CASINO: „Władczyni miłości".
CHIMERA: „Szampan".
COLOSSEUM: „Biała pustynia".
FATAMORGANA: „Adjutant".
GRAŻYNA: „Rozpętane żywioły".
KOPERNIK: Emil Jannings „Grzechy
ojców".
LEW: „Więzień wyspy św. Heleny".
LUNA: „Jiskor" oraz występ żyd. chóru
symfonicznego.
MARYSIEŃKA: Emil Jannings „Grze
chy ojców".
OAZA: „Prawo młodości".
PAŁACE: „Księżna Masza".
PAN: „Anna Karenina".
PASAŻ; „Prawo i bezprawie".
POLONJA: „W tajemniczym domu".
PROMIEŃ: „Przedwiośnie".
STYLOWE: „Kobieta bez nazwiska".
UCIECHA; „Tancerka z Moskwy".

Dyrekcja Państw. Komisji Egzaminacyj
nej przy Konserwatorjum Polskiego Tow.
Muzycznego we Lwowie dla egzaminów z mu
zyki i śpiewu jako przedmiotu nauczania w
szkołach średnich ogólnokształcących i seminarjach nauczycielskich zawiadamia, iż poda
nia o dopuszczenie do egzaminu w sesji je
siennej należy wnieść najdalej do 15 bm. Po
dania po tym terminie — bezwarunkowo nie
będą uwzględnione.
Poświęcenie sztandaru i Zjazd niższ. funkcjonarjuszy państw, w okręgu lwowskim. —
Godz. 8 rano zbiórka ze sztandarami w Iz
bie technologicznej, ul. Bourlarda 5. Godz. 9
Nabożeństwo i poświęcenie sztandaru. Godz.
10 Akademja, wbijanie gwoździ, wspólna fotografja w sali Izby technologicznej. Godz.
2 popoł. Obrady okręgowego Zjazdu w tejże
sali. Zakończenie uroczystości, przyjęcie go
ści i delegatów w sali Strzelnicy Miejskiej
przy ul. Kurkowej o godz. 6 wieczorem. O
godz. 8 tańce. Goście mile widziani.

Bezpłatna czytelnia i wypożyczalnia ksią
żek dla młodzieży rzemieślniczej. Zarząd Ogniska młodzieży rzemieślniczej, prowadzący
między innemi agendami, także bezpłatną bibljotekę dla młodzieży, rozpoczął już w bie
żącym roku wypożyczanie książek, narazić
w dnie sobotnie — od godz. s-tej popoi. w
lokalu Ogniska, mieszczącego się w gmachu
Związku Cechów rzemieślniczych, przv ul.
Kościelnej 8, II p.

Wybór Rektora Wyższej Szkoły
Handlu Zagranicznego we Lwowie. Na
podstawie uchwały Kuratorji Wyższej
Szkoły
Handlu Zagranicznego we
Lwowie, okres przejściowy szkoły pod
kierownictwem mianowanego rektora
został uznany za zamknięty, ■wskutek
czego Rada Profesorów wybrała jed
nomyślnie rektorem na rok akade
micki 1929-30 dotychczasowego rek
tora z nominacji, profesora Antoniego
Pawłowskiego.

Uczczenie
Marji Konopnickiej. przez ks. kapelana mjr. Truszkowskie
Komitet budowy pomnika Marji Ko go, wygłosił tenże piękne przemówie
nopnickiej we Lwowie, pragnąc uczc’ć nie, w którem wykazał zadania i cele
rocznicę śmierci znakomitej poetki hufców P. W. w wychowaniu młodzie
polskiej, urządza w czwartek 10 bm. ży. Po przemówieniach odbyła się de
o godz. 12 w południe w bazylice ar- filada hufców w ul. Kochanowskiego,
chikatedralnej nabożeństwo żałobne którą odebrał gen. Czuma w towa
za jej duszę, na które zaprasza roda rzystwie przedstawicieli lwowskiego
ków.
kuratorjum i dyrekcji zakładów nau
Na wczorajszem posiedzeniu Ma kowych.
Staraniem Związku Oficerów Re
gistratu odbytem pod przewodnic
twem Kom. Rządu prof. dr. Nadol- zerwy koło Lwów, odbyły się na strzel
skiego uchwalono między innymi: ze nicy wojskowej przy nadzwyczaj pięk
zwolić Uniwersytetowi J. K. na budo nej pogodzie zawody strzeleckie. Wy
wę domu akademickiego na ul. Ponia niki strzelania na odległość 50 metrów
towskiego 1. 9, Wandzie Dromireckiej z broni małokalibrowej długiej: 1)
i Janinie Szymańskiej na budowę 111- miejsce kapitan rez. Zygmunt Bereźpiętrowego domu mieszkalnego u zbie nicki, 2) miejsce ppor. rez. Leon Kigu ulic Szymonowiczów i Murarskiej. czek, 3) miejsce por. rez. dr. Jan LuUchwalono dalej zezwolić dyrekcji baczewski. Strzelanie na odległość 200
gimnazjum II. imieniem Szajnochy na metrów z broni wojskowej długiej: 1)
urządzenie boiska szkolnego na grun miejsce kpt. rez. Zyg. Bereźnicki, 2)
cie gminnym przylegającym do gimna miejsce por. rez. Górski, 3) miejsce
zjum od strony ul. Czarnieckiego. Ze major rez. dr. Cygan Józef. Obecnych
zwolono Klarze Adam na nadbudowę przywitał Prezes ZOR. ppulk. Z. Ho
III. piętra na ul. Zielonej 1. 56. Uchwa szowski. Zwycięzcom rozdał nagrody
lono dalej przedłożyć Radzie przy w żetonach major rez. Krynicki. Z ra
bocznej do zaopinjowania rozporzą mienia wojska kierował zawodami po
dzenie w sprawie otwierania i zamyka rucznik Cimura, z ramienia ZOR. por.
nia zakładów handlowych, oraz zakła rez. Bolesław Dąbrowski. Organizacja
dów przemysłowych. W końcu udzie zawodów bez zarzutów pierwszorzęd
na.
lono całego szeregu subwencji.
Otwarcie roku szkolnego hufców
Zastrzelony awanturnik. Jan Margoń z
P. W. odbyło się na boisku sportowem 6 dywizjonu
kolumn)' automobilowej wc Lwo
40 p. p- »Pohulanka«. Uroczystość wie, bawiąc onegdaj w Sokolnikach, zaatako
zaszczycił swoją obecnością gen. bryg. wany został przez znanego tam awanturnika
Czuma, którego powitał komendant ■ Wojciecha Markowskiego. W czasie wynikłej
Margoń strzelił z karabinu do Markow
40 p- P- pułk. Gigel Melechowicz, zaś bójki
skiego, kładąc go trupem. Po przybyciu do
komendant P. W. p. mjr. Baszniak zło Lwowa Margoń zgłosił się u swego dowódcy
żył raport. Po Mszy św. celebrowanej i odstawiony został do sądu wojskowego.

Z Tygodnia L. 0. P. P.
Loty pasażerskie. Od dnia dzisiej
szego rozpoczynają się rok rocznie
odbywające się loty pasażerskie samo
lotami Komitetu Wojewódzkiego TJgł
Obrony Powietrznej i Przeciwgazo
wej we Lwowie. Zgłoszenia na ograni
czoną ilość lotów przyjmuje się w se
kretariacie Kom. Woj. LOPP. Woje
wództwo I p. od godziny 10—-3-tej.
Cena przelotu ponad Lwowem wyno
si i o zł. Loty odbywać się będą z lot
niska w Sknjłowie. Dojazd na lotnisko
autobusem z ul. Gródeckiej.
A

Kino Tygodnia LOPP. W czasie
całego Tygodnia LOPP. w sali żółtej
Instytutu Technologicznego (ul. Bour

łarda 5 parter na prawo) wejście od uljcy Batorego gra Kino Tygodnia L.
O. P. P. wspaniały dramat lotniczy w
7 aktach p. t. „Pogromca chmur”
wytwórni Universal Pictures Corpo
ration. Nadto doborowa komedja »Ja
chcę męża« i film w 2 czściach pt. »Nie
wytrują nas wrogowie” uzupełniają ob
fity program tego ze wszech miar go
dnego poparcia kina LOPP. Każdy obyw'atel winien zobaczyć ten wielki
film lotniczy 1 grozę wojny gazowej,
przyczyniając się do poparcia LOPP.,
zwłaszcza, że celem dania możności
zobaczenia go wszystkim ustalono bar
ozo niskie ceny.

110-letni jubileusz gimn. II. im. Szajnochy.
Pod przewodnictwem dyr. gimna
zjum II. dr. Buzatha w obecności
przewodniczącego honorowego komi
tetu r. Bostla odbyło się posiedzenie
Komitetu organizacyjnego obchodu
no-letniego jubileuszu gimnazjum II.
Po dłuższej dyskusji, w której zabierali
głos prof. Koczwara, Bartkowski, Na
wrocki, ks. Oprzędkiewicz, r. Bosteł,
Jasilkowski i inni uchwalono wydać
księgę pamiątkową zakładu. Prace swe
zgłosili już dotychczas r. Bosteł i rek
tor Weigel b. uczeń gimnazjum. U-
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chwalono uprosić do współpracy tej
księgi byłych uczniów gimnazjum II.
prof. Brucknera, prof. Witkowskiego,
lektora ks. Gerstmana, prof. Kuryłowicza, prof. Łukasiewicza i innych.
-Stanowiono urządzić wystawę dzieł
Jana Styki byłego ucznia tego gimna
zjum. W końcu oznaczono termin ze
brania byłych uczniów gimnazjum II.
bawiących we Lwowie, których zapro
szeniem zajmie się Komitet organiza
cyjny.

Pożary na prowincji.
Onegdaj spłonęła sterta pszenicy, dymy, stodołę Mikołaja Charkowa,
składająca się z 199 kóp, własność Ed stodołę Jana Kipraniszyna, stodołę Zowarda Blażowskiego, właściciela fol sinia Kuczerasa, stodołę Hrycia Kiwarku w Nowosiółce Jazlowieckiej prana, oraz dach stajni Dmytra Gahy.
pow. Buczacz. Sterta stała w polu w Spłonęły również nagromadzone w
oddaleniu około 2jo kroków od zabu stodołach wielkie ilości zboża. Ogólna
dowań folwarcznych. Ogólna szkoda szkoda wynosi 28.826 zł. Pożar pow
wynosi około 7.500 zł. — Przeprowa stał skutkiem nieostrożnego obcho
dzone dochodzenia wykazały, że ogień dzenia się z ogniem.
został spowodowany przez pastuchów
W nocy z 23 na 24. 9. spaliła
z Nowosiółki Jazlowieckiej, którzy w się starta siana na łąkach w Hyrkrytycznym czasie paśli tam bydło. cowoli własność ks. Jaworskiego z Ła
Spalona sterta była ubezpieczona w szkowa pow. Radziechów. Sterta za
firmie »Snop« we Lwowie.
wierała około 20 fur siana wartości
Przed kilku dniami wybuchł po 1.200 zł. Przeprowadzone dochodzenia
żar w stodole Oleksy Kipraniszyna wykazały, że ogień powstał, skutkiem
zam. w Kontach pow. Złoczów. Po podpalenia o które podejrzany jest
żar rozszerzył się szybko na sąsiednie Smal Piotr, lic. lat 21. z Hrycowoli.
zabudowania i zniszczył stodołę Iwana i Został on aresztowany i oddany do
Galenta, stodołę i stajnię Matwija Hu- I Sądu grodzkiego w Łopatynie.

Ujęcie sprawców nieudałego włamania.
Onegdaj w nocy dwaj znani włamywacze. Marjan Zadorożny i Micharł Goroń usiłowali
włamać się do pracowni cukierniczej przy ul.
Krasickich 6, gdzie zdołali zerwać kłódki i uszkodzić drzwi. Spłoszeni, zbiegli do ogrodu
Kościuszki i tam zostali ujęci. Przytrzymany
Goroń podał, że nazywa się Władysław Wojtanowicz.
Nagły zgon szewca-żebraka. Wczoraj w
realności przy ul. Króla Leszczyńskiego 27,
zmarł nagle 76-letni Juljan Nowosielski, da
wniej szewc a ostatnio żebrak. Zmarły pozo
stawił gotówkę w kwocie 560 zł. Lekarz dziel
nicowy po stwierdzeniu zgonu postanowił
zwłoki odstawić do instytutu medycyny są
dowej.
Znowu nieostrożna jazda szofera. Wczo
raj wieczorem u zbiegu ulic Zielonej i Zyblikiewicza nieznany szofer potrąci! autem 29letnią Annę Bela, zam. Kochanowskiego 53,
która odniosła na szczęście lekką kontuzję w
głowę. Szofer zbiegł.
Włamania i kradzieże. Nieznany sprawca
skradł z mieszkania Filipa Kocha przy ul.
Kamińskiego 6, zloty zegarek z łańcuszkiem,
wartości 450 zł. — Michilini Alfredo, żona
lekarza W. P. doniosła policji, że dokonano
włamania do jej mieszkania przy ul. Gródec
kiej 8 i skradziono branzoletkę złotą, war
tości 650 zł. — Z restauracji „Alhambra" na
pl. Targów Wschodnich skradziono na szkodę
P. A. S. T. automat telefoniczny. — Jakób
Meller doniósł policji, że ze sklepu firmy Win
ter, przy ul. Trybunalskiej 4 jakieś dwie ko
biety skradły dwie skórki, wartości 500 zl. —
Na szkodę Izaka Schachtla, zam. Żółkiewska
20, skradziono wczoraj różne rzeczy, oraz go
tówkę, łącznej wartości 300 zł. — Na kon
cercie w teatrze Łysenki przy ul. Szaszkiewicza, skradziono wczoraj na szkodę Juljusza
Baczyńskiego z Miłowania, pow. Tłumacz, z
kieszeni marynarki portfel z kwotą 300 zł.,
ponadto zawierający 3 weksle po tysiąc zło
tych, oraz kilkanaście weksli na kwotę od
20 do 100 dolarów.
Aresztowania. Do aresztów policyjnych
oddano wczoraj: Stefana Kozakiewicza za
kradzież portmonetki w rynku na szkodę nie
znanej kobiety, Karolinę Konopczuk za kra
dzież 20 zł. na szkodę Ludwika Denela, oraz Aleksandra Moroza za kradzież pary półbucików męskich na szkodę Józefa Witlińca.

KRAJOWA
BIAŁYSTOK. Skazanie lekarza. Sąd Okręgowy w Białymstoku, na sesji wyjazdowej
w Bielsku Podlaskim, skazał na'jeden miesiąc
więzienia lekarza szpitala powiatowego w
Bielsku Podlaskim, dra Lesiewicza, z art, 639
, KK. za nieprzyjęcie do szpitala chorego, któr7' P°zbawiony w ten sposób pomocy lekar
skiej, w krótkim czasie zmarł.

ZAGRANICZNA
WIEDEŃ. Wzmacnianie funkcji mózgu.
Wedle doniesień „Neue Freie Presse", dwaj
■ lekarze, .wiedeńscy dr. Hoff i dr. Schilder,
poczynili na klinice psychjatrycznej doświad
czenia, na mocy których możliwe jest wzmo
cnienie funkcji mózgu przez poddanie go
•działaniu elektrycznych promieni cieplnych.
W ten sposób udało się po raz pierwszy wpły
nąć na działalność mózgu poprzez nieuszko
dzone kości czaszki.

GAZETA LWOWSKA z dnia io października 1929.
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Z Teatru Wielkiego.
komedja w trzech aktach Bernarda Shaw’a. Przekład Fiorjana Sobie niowskiegoc
Traktat polityczny znakomitego Magnusów było więcej, djabliby wzię
dramaturga angielskiego, zrealizowany li całą demokrację.
scenicznie przypadkowo w Polsce za
Obok Stępowskiego nie mógł sta
nim ukazał się w oryginale w ojczyź nąć nikt. Mógł tylko ten i ów artysta
nie autora, posiada już u nas bogatą czy artystka z zespołu »Teatru Prewłasną literaturę.
mjer« p. Frączkowskiego usiłować z
Wystawienie »Wielkiego Kramu« mniejszym lub większym sukcesem
w stołecznym Teatrze Polskim, w o- zbliżyć się doń na terenie prawdziwej
becności całego korpusu dyplomatycz Sztuki.
nego, wywołało powódź ocen rozbież
Pomiędzy dwa akty polityczne
nych. Nie walczono w nich o wartość wpakował Shaw króciutki, jakby kwaartystyczną komedji, utwór bowiem dransik wypoczynku myślowego, akt
Shaw’a w ścisłem znaczeniu komedją erotyczny. Tutaj znalazła piękne pole
nie jest. Nie posiada on żadnej akcji, do popisu pna Mazarekówna w roli
cienia nawet fabuły, stanowi jeno
pewnego rodzaju teoretyczny traktat
polityczny, więc i o racjonalność tylko
zapatrywań autora na obecny parla
Lloyd angielski przyjmuje asekura
mentaryzm toczyła się walka.
cje na wszelkie wypadki życia ludzkie
Shaw jest zbyt popularny, by co go. Według ogłoszonych przez lon
fać się przed zdarciem maski choćby z dyńskie towarzystwo danych, zaaserzeczy w przekonaniu szerokich kół kurowało ono kilkuset ludzi od zapa
najświętszej. Ściągnął z piedestału cno lenia wyrostka robaczkowego ślepej
ty mieszczańskie, przedstawił kobietę kiszki. Kilka tysięcy panien asekuro
w świetle realnem bez idealizowania i wało się na wypadek pozostania w sta
dżentelmeńskich komplimentów, za nie panieńskim, małżeństwa asekurują
brał się wkońcu do »wybrańców naro- się od bliźników, artyści od braku po
du«, z pozoru ideowców, w gruncie wodzenia, malarze od braku uznania.
rzeczy figur marnych, mających jeno
interesy własne na oku. Zdarł z nich
nimb i wykrzywiony sarkastycznie ukazał portrety właściwe, z wszelkiemi
przywarami i podłostkami ludzkiemi.
Interesujące to dia ludzi, zajmują
Kasyno i Koło I.iteracko-Artystycych się polityką lub rozumiejących czne, wyzyskawszy czas wakacyj na
przynajmniej jej arkana. Resztę wi gruntowne odnowienie i odświeżenie
dzów uśpiłby ten »Wielki Kram« po- swych lokalności oraz na rozszerzenie
j.t czny z kretesem, zanudziłaby pię- szatni, rozpoczyna z dniem 20 b. m>. kwadransowa utarczka słowna kro nowy sezon literacko-artystyczny, któ
ju Magnusa z ministrami w akcie ry trwać będzie do końca kwietnia.
i crwszym i półgodzinna w akcie trze Podobnie jak w roku ubiegłym, dnie
cim — na śmierć, gdyby tym królem czwartkowe będą poświęcone wykła
nie był mistrz pierwszej marki, Kazi dom na aktualne tematy, naprzemian
mierz Junosza Stępowski.
z kameraluemi koncertami i wieczo"
Bez udziału Stępowskiego nie wy rami kompozytorskiemi, przy współ
obrażam sobie wogóle »Wieikiego udziale pierwszorzędnych miejsco
Kramu«. Jak on nadzwyczajnie szer wych i zamiejscowych prelegentów i
mował djalogiem Shaw'a, jak akcento koncertantów. Rozpoczyna sezon w
wał fajerwerki i koncepty znakomitego dniu 24 b. m. koncert skrzypka Wa
pisarza? Jego uśmiech, tonacja głosu, cława Kochańskiego przy akompanjaruch i każdy najdrobniejszy gest chwy mencie p. Heleny Ottawowej. Po kon
tało się skwapliwie i pragnęło się nic certach i prelekcjach odbywać sic bę
nie uronić z tej mistrzowskiej kreacji. dą w górnych salach restauracyjnych
Trafnie też wyraził się ktoś z moich zebrania towarzyskie przy muzyce sa
znajomych, że gdyby takich królów lonowej (kwartet). Wznawia też Wy

»Wielki Kram«,

królewskiej kochanki, choć — obok
wdzięku kobiecego i filuterności —
przydałoby się więcej demonizmu.
Usprawiedliwiałby on silniej treść wy
głaszanych przez artystkę twierdzeń.
W składzie gabinetu wyróżnił się
bardzo dodatnio p. Dąbrowski z War
szawy, mocny w rysunku i w drama
tycznej ekspresji. Pani Kunina jako
minister elektryfikacji, zdobyła oklaski
przy otwartej scenie. Z reszty grają
cych zasłużyli na podkreślenie, p.
Kwiatkiewiczowa i p. Dębowicz.
Urządzenie sceny staranne, reżyserja bez zarzutu.
»Wie!ki Kram«, w objeździć po
kraju, odegra niezawodnie rolę propagandystyczną.
— mre —

Asekuracja od wszystkiego,
Pewien znany kompozytor zaasekurował swój nowy utwór. Gdyby nie osiągnął zań odpowiedniego wynagro
dzenia, różnicę pokryłby Lloyd. Stu
denci asekurują się na wypadek ścię
cia na egzaminie, dwie baletnice ubez
pieczyły się od... odcisków. Pomysło
wość klienteli Lloydu jest niewyczer
pana, zaś owo towarzystwo ubezpie
czeń niemal nigdy nie odmawia przy
jęcia asekuracji.

Otwarcie sezouu Kasyna i Koła
Literacbo-Artystycznego.

GEORGE GOODCHILD.
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CzarnaOrchidea.
Carson skinął głową. Potrącił w
przejściu Chińczyka i wpadl do hal
lu, w którego końcu ujrzał Teresę, sie
dzącą na krześle w balowej sukni.
Głowę miała opartą na rękach i wy
dawała się nawpół przytomna. Nie
poruszyła się, dopóki nie dotknął jej
ramienia i nie rzeki szeptem paru słów.
Porwała się wtedy na równe nogi ;
obróciła ku niemu bladą twarz, na
której malowała się obłąkańcza trwoga.
— Dzięki Bogu — Oh! tam —
tam!
Wskazała ręką na drzwi saloniku,
w którym przed niewielu dniami Car
son przysłuchiwał się muzyce. Zawa
hał się, bojąc się otworzyć. Owładnę
ło nim uczucie dziwnej gwałtownej
trwogi.
— Czy brat...?
— O.....kropność! — wyjąkała
zdławionym głosem.
Wszedł i zobaczył, że pokój jest
oświetlony. Wszystko było po dawne
mu, tylko na szezlongu leżała cicha
postać, przykryta prześcieradłem, naj
widoczniej świeżo narzuconem. Usły
szał za sobą człapanie pantofli i od
wróciwszy się, ujrzał niewzruszoną
kamienną twarz Wah-Su, który za
trzymał się obok niego.
— Bahdzo sthaszna! — rzeki szep
tem Chińczyk. — Bahdzo okhopnosć!
Wah-Su zakhyć.
Poruszył głową i powolnym ru
chem uniósł zakrwawione prześciera

dło. Ukazało się nieruchome ciało
Perry Dixona, sztywne, straszliwe,
zmasakrowane nie do poznania. Gło
wa formalnie była roztrzaskana, Szy
ja, i broda... Przerażony wzrok Carsona zatrzymał się na rękach. I one
również wyglądały tak, jakby zmarły
walczył niemi do ostatka. Sztuczna
ręka nie kryła się, jak zwykle, w ręka
wiczce i drewniane palce na zawiasach
były silnie uszkodzone.
Ten kto popefnił tę okrutną, dzi
ką zbrodnię, musial być albo szaleń
cem albo potworem. Jednakże w P°'
koju nie było widać żadnych śladów
walki. Dywany perskie leżały w porządku na dawnych miejscach, a szezlong, z wyjątkiem wstrętnych plam,
przedstawiał się jak najnormalniej W
świecie. Nawet pod zniekształconą
głową nieboszczyka znajdowała się
poduszka.
Carson opuścił prześcieradło i pod
szedł do okien, wychodzących na we
randę. Były zaryglowane od we
wnątrz. Powrócił do Wah-Su.
— Czy domyślacie się, kiedy się
to mogło zdarzyć?
—■ Wah-Su nie wiedzieć. Iść do
łóżko o dziesiąta wieczór. Panienka
nie kazać czekać na ona. Wah-Su o
nic nie wiedzieć, dopóki panienka nie
whócić i nie krzyknąć bahdzo głośno.
— Nic nie pozostaje do zrobienia,
jak wezwać policję.
— Panienka wołać policja, hazem
jak pan. Długo oni nie widać.
Carson cofnął się z powrotem do
hallu, ale Teresy już tam nie było. Z
pokoju na końcu korytarza dochodzi

dział K. i K. L. A. „Soboty Kasyno
we'’ t. j. zebrania towarzyskie w ka
żdą ostatnią sobotę miesiąca, które
tak sympatycznie zostały przyjęte
przez zaproszonych gości, i które po
winny stać się kulminacyjnym pun
ktem artystyczno-literackich upodo
bań lwowskiego towarzystwa. Zebra
nia te z natury rzeczy muszą być co
do ilości osób ograniczone. Zaprosze

nia są już w rozsyłce. Z działu zabaw
tanecznych zaczną sic z dniem 27 b.
m. niedzielne dancingi z tą odmianą,
że początek ich przełożono na godzi
nę 19.30 (7.30 wieczór) koniec godzi
na 24-ta. Cieszące się już od lat po
wodzeniem i sympatją zabawy te,
wymagają od każdej osoby nowej
„karty uczestnictwa", które począw
szy od dnia 15 b. m. wydawać będzie
osobna komisja codziennie w godzi
nach od 19—20-tej w parterze na leły odgłosy cichego łkania. Serce wez
brało w nim bezgraniczną litością.
Postanowił wytropić za wszelką cenę
szatana, który dopuścił się tak podłe
go czynu. Upłynęło dziesięć minut,
przerywanych tylko łkaniem Teresy,
wreszcie na podjeździe dał się sły
szeć warkot motoru.
— Tak i policja — rzeki Wah-Su.
Rozdział VI.

CZARNA ORCHIDEA.
Inspektor Murcheson przedstawia!
typ arbitralnego osobnika, pozbawio
nego cienia wyobraźni. Jego podko
mendny, sierżant Jenkins odznaczał się
tern, że żył w ciągłej trwodze przed
zwierzchnikiem. Wkroczyli obaj do
domu i inspektor zatrzymał się z ukłonem przed Carsonem.
— Ktoś zaalarmował posterunek.
Nazywam się Murcheson — inspektor
Murcheson.
— Telefonowała panna Dixon. Ja
jestem przyjacielem rodziny.
— Podobno została tu popełnio
na zbrodnia?
Chcąc uniknąć zbytecznych wy
jaśnień, Carson otworzył drzwi do ba
wialni i przytrzymał je przed przed
stawicielami władzy, którzy weszli do
środka. Sierżant, ujrzawszy zakrwa
wione prześcieradło, zadrżał, zato
Murcheson nie zawahał się ani chwili.
Ściągnął prześcieradło i wlepił w tru
pa badawcze, policyjne oczy.
— Nie żyje. Kto to jest?
— Perry Dixon, uczony przyro
dnik.

»
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\vo. Warunki niezbędne: osobiste zja
wienie się, i karta identyczności z fotografją (legitymacja, osobista). Wy
dział zastrzega sobie prawo odmowy
bez podania motywów. W innych go
dzinach i przez zastępstwo legitymacyj się nie wydaje. Bez legitymacji ani
zakupić biletu ani wejść na salę nie
można. Wyłącznie dla członków i ich
rodzin prowadzone będą począwszy
od dnia 20 b. m. lekcje salonowych
modnych tańców w dniach i godzi
nach zależnych od zespołu. Wpisy już
otwarte. Muzyka p. Kordika, stale na
cały sezon zakontraktowana.

Wdzięczność kuracjuszki.
Pewna Amerykanka, która bawiła
w tym roku jako kuracjuszka w zna
nej miejscowości kuracyjnej Nauheim
w Niemczech, przeznaczyła na cele
tej miejscowości kwotę miljona dola
rów. Poważna ta suma ma być użytą
częściowo na stworzenie instytutu dla
badań naukowych nad działalnością
wód leczniczych w Nauheim, częścio
wo zaś na zbudowanie instytutu dla
zwalczania chorób sercowych.
Szczodra ofiarodawczyni nadesłała
zarządowi Bad Nauheim swój dar ano
nimowo, nie chcąc żadnej reklamy i
ogłoszenia swego nazwiska.
Amerykanka zaznaczyła tylko, iż
czynem swym, mającym dobro ogółu
na celu, pragnie uczcić pamięć swego
zmarłego małżonka.
Jak bardzo wielkie pole dla tego
rodzaju ofiarności daje polskie zdrojownictwo!
Z POBYTU MAC DONALDA
W AMERYCE.
Waszyngton, S październ. (Pz\T.).
Mac Donald i jego córka, po pobycie
w Białym Domu, powrócili do amba
sady brytyjskiej. Rozmowy są w dal
szym ciągu prowadzone. Opracowy
wana jest redakcja wspólnej deklara
cji. Agencja Reutera dowiaduje się, że
poczynione zostały poważne postępy
na drodze do ograniczenia zbrojeń
morskich co przyczyni się do tern wię
kszego sukcesu Mac Donalda, którego
wizyta wywołała głębokie wrażenie w
kołach kongresu.

— Hm! Czy pan był obecny przy
znalezieniu ciała?
— Nie. Wezwała mnie panna Dixon.
— Czy jest teraz w domu?
— Tak. Ma się rozumieć, złamana
i wytrącona z równowagi.
— Przykro mi, ale będę musiał
prosić, żeby tu przyszła.
Wah Su poszedł po Teresę, podczas
gdy Murcheson zabrał się do zrewido
wania pokoju. W trakcie tej czynności
gwizdał monotonną, bezbarwną melodję, która wprawiła Carsona w stan
intensywnej irytacji. W kilka minut
później weszła Teresa, z czerwonemi,
napuchniętemi od płaczu oczyma. W
międzyczasie przebrała się w ciemną
suknię. Murcheson obrócił się raptow
nie, najwidoczniej zaskoczony jej wi
dokiem.
— E... e... przepraszam panią pan
no Dixon, chciatbym zadać pani kilka
pytań.
Rzucił szybkie spojrzenie na Car
sona.
— Możeby pani wołała...
— Życzę sobie, żeby pan Carson
był obecny — przerwała spokojnym
głosem dziewczyna.
— Proszę bardzo. A więc ofiara
mordu jest pani bratem.
- Tak.
— Kiedy go pani widziała przy ży
ciu po raz ostatni?
— Wczoraj wieczorem, o dziewią
tej dziesięć. Poszłam na bal do amba
sady i zostawiłam go nad książka.
C. d? n.
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ś? ostatniej chwili.
Wielka katastrofa kolejowa
pod Warszawą.
Pociąg osobowy lwowski zderzył się z towarowym.
5 ©sófo nabitych, 20 rannych.
(Telefonem od naszego korespondenta.)

Warszawa, 9 października. Dziś o
§odz. 4 rano, na stacji Sobolew, war
szawskiej Dyrekcji kolejowej, niedale
ko Dęblina, pospieszny pociąg towa
rowy przejechał sygnał wjazdowy i
zderzył się z pociągiem osobowym nr.
924 idącym ze Lwowa do Warszawy.
W pociągu osobowym rozbite zo
stały 3 wagony, a mianowicie; Br,m~
ard i 2 wagony 3-ciej klasy, w poC1ągu. towarowym rozbitych jest 8 wa
gonow. Oba parowozy całko wicie
zniszczone. Wskutek katastrofy 5 osob poniosło śmierć, zaś dwadzieścia
Kilka osob jest rannych. Wśród zabi

tych znajduje się konduktor Szymań
ski oraz 2 żołnierzy i 2 osoby cywilne.
Wśród rannych przeważają wojskowi,
gdyż pociągiem osobowym jechał od
dział, złożony z żołnierzy 2 p. strzel
ców konnych. Na miejsce katastrofy
przybył specjalny pociąg z władzami
kolejowymi oraz 2 pociągi ratowni
cze. Ruch kolejowy odbywa się drogą
okrężną. Wszystkich rannych prze
wieziono do szpitala w-Dęblinie, gdzie
zmobilizowano lekarzy, celem doko
nana zabiegów" chirurgicznych. Stan
wszystkich rannych jest ciężki.

Nowe pokusy.
Wiadomo, ze im bardziej pros
Pozornie jest moda, tern kosztos
nie)sza, bo wszystko polega wówcz
a, kroju, którego nie potrafi zrób
yłejaka krawcowa. W obecnym s
zon*e jednak moda nie jest prostą,
wymaga również bardzo d'
u1?010
lego kroju. Minęły czasy koszule,
przepasanych paseczkiem. Teraz kri
UJ4, osze, falbany, i — rzecz bardz
truana
wysokie, bardzo wysok
stany i obcisłe biodra.
,.u ,)uz trudno ukryć wady figur
le ltOj^iwy materjał oblegający figi
rę o stanu do bioder niczem pancer
ez ltosme powie nam całą prawdę, h
pociechę można sobie powiedzieć, ;
uwydatniając wszystkie wady, zro
to samo z zaletami, ale... bądźrr
skromne —■ nie zawsze tych zalet je
więcej.
Przy skomplikowanym kroju suknie
jednak silą się na prostotę, unikając
przybrań w innych kolorach, i obsta
jąc przy kolorach ciemnych, które
będą modne w nadchodzącym sezonie.
Przeważnie kolor ciemnogranatowy,
czarny i bordo - wiśniowy. Do tego
pończochy taupe i ciemne pantofle —
kolor cielisty jest już passe.
Ponieważ jednak taką suknię trze
ba czemś ożywić, moda wymyśliła...
sztuczną biżuterję. Biżuterja nie jest
l

może nawet ścisłą nazwą dla tych
ozdób z kolorowych kamieni i krysz
tałów, bez których teraz nie może obejść się najskromniejsza sukienka. Ka
mienie te nie mają pretensji do wmó
wienia w ludzi, że nie są imitacją. Tak
jak w zeszłym roku kryształy, tak
w tym najmodniejsze są naszyjniki z
olbrzymich sztucznych szafirów, ame
tystów, szmaragdów, rubinów, konie
cznie łączonych z kryształami, albo
matowem rżniętem szkłem. Naszyjni
ki te nosi się ciasno opasujące szyję,
jak wielka obroża, im większe kamie
nie i cięższy naszyjnik, tern modniej
szy. Dopuszczalne są końce, wiszące
z tylu, ale nigdy z przodu, do niektó
rych sukien stanowi to konieczne za
kończenie, lepiej jednak poprzestać
tylko na owej obroży.
Ładnie wyglądają malutkie, złote
kółeczka, między kamieniami, lub co
kilka kamieni — dodają naszyjnikowi
wytwornosci, o ile są dość dyskretnie
rozmieszczone. Słowem, obok zwy
kłych, codziennych już kłopotów o
nową suknię, przybył nam nowy i po
ważny: naszyjnik! I żebyż to można
było poprzestać na jednym. Gdzie
tam. Zagranicą do każdej sukni sprze
dają odpowiedni naszyjnik!
I żebyż to było przynajmniej tanie,..
H. N.
11W ■Bi inUIKBlOTgW«;IW»<« rfZSCft
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Teatr murzyński.
w jednym z ostatnich zeszytów
miesięcznika »Atlantis« kreśli znany
powieściopisarz Willy Seidel w nastę
pujący sposób swe wrażenia z murzynskiego teatru w Ameryce.
Dramat. Co się tyczy naturalizmu
gry i mimiki, aktorzy murzyńscy
prześcignęli w zupełności swych bia
łych. kolegów. Właściwie nie grają;
przeżywają. Idzie o starego człowieka,
wyzyskiwanego i gnębionego przez
właściciela farmy, tej samej barwy, co
On sam. Jak sobie ma poradzić? Za
wiera pakt z djabłem. Djabeł przyrze
ka mu spełnić wszystkie jego życzenia
a przedewszystkiem uczynić go boga
tym. Oczywiście pierwszem i to najgorętszem życzeniem jest zgładzić ze
świata owego gnębiciela. Djabeł nie
zwleka. Ukazuje się na scenie w ja
skrawej czerwieni, przybrany w parę
kozich rogów. Umówiono się, że sta
ry ma trzykrotnie zawołać: »Come
on, Red«, i natychmiast djabeł wśród
kłębów dymu rozpoczyna swe działa
nie. Gardłowe krzyki strachu duszo
nego właściciela farmy są tak wstrzą
sające i tak dalece zaspokajają poczucie
sprawiedliwości widzów, że rozlegają
się spontaniczne oklaski a trup zabi
tego obsypywany jest drwinami. Na
widowni zjawiają się dwaj policjanci
i aresztują starego; protestuje przez
kwadrans: on tego nie zrobił. W mo
nologu mówionym na »stronie« w
kierunku orkiestry, uspokaja się jed- l
nad nadzieją powołania w opresji

djabła i daje się odprowadzić.
Ostatnia scena przedstawia miej
sce stracenia wraz z elektryczneni
krzesłem. Wszystko błyszczy nowo
ścią i najnowszą modą. Wciągają sta
rego. W strachu biją o siebie jego zę
by tak, że słychać je na ostatniej ga
ler ji. Tuż obok stoją wykonawcy pra
wa. Zanim go mają przywiązać do
krzesła, prosi, by mógł trzykrotnie
klasnąć palcami (to jest umówiony
z djabłem znak).
Pozwalają mu. Klaszcze trzykrot
nie. Jednak nic. Zalewa go nagle ben
galskie światło. Staje się strasznie ko
lorowym. Kurczowo klaszcząc palcami
i wołając »Come on Red, come on Red«
tańczy, wokoło. W końcu ujmują go.
Z chwilą jednak, kiedy funkcjonarjusz władzy pociska kontakt, następu
je eksplozja. Unosi się chmura dymu,
wypełnia całą scenę, a gdy ustępuje,
widzimy starego znowu siedzącego so
bie przed swą chatką i dowiadujemy
się, że cała ta historja była tylko jego
snem.
.Oklaski brzmią frenetycznie. Wśród
nich, wyczuwać się dają całkiem inne
dźwięki: przytłumiony głos sygnało
wych trąb, odgłosy porykiwać dzikich
zv. ierząt i dalekie głosy bezkresnych
stepów. W nozdrza wciska się nieprze
parcie woń murzyńskich ciał, tłumiąc
wszelką woń perfumy, niby tchnienie
uwięzionej, prymitywnej, zwierzęcej
swobody.
Gd.
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SPRAWY GOSPODARCZE.
0 traktat handlowy z Hiszpanją.
W ostatnim numerze „Przeglądu
Gospodarczego" porusza p. Zygmunt
Kołakowski kwestję konieczności za
warcia polsko-hiszpańskiego traktatu
handlowego.
Autor rozważa przedewszystkiem
pytanie, czy traktat handlowy z Hisz
panią okaże się dla Polski korzystnym
i o :ie, Otóż analiza stosunków gospo
darczych obu krajów pozwala odpo
wiedzieć na to pytanie twierdząco.
Mianowicie niektóre produkty pol
skie, jak nasiona buraczane, drzewo,
jaja i inne zmuszone są dla braku
traktatu penetrować na rynki hiszpań
skie pod obcą egidą. Nie jest również
tajemnicą, że ogromna większość kor
ka, który spożytkowujemy w kraju i
który idzie w dużych ilościach na po
trzeby Państwowego Monopolu Spiry
tusowego — pochodzi z Hiszpanji,
lecz sprzedawaną nam jest za pośredni
ctwem firm francuskich. Rzecz prosta,
iż pośrednictwo to wpływa ujemnie na
kształtowanie się ceny, przysparzając
znacznych zysków krajom pośredni
czącym. Moglibyśmy zaoferować na
sze produkty znacznie taniej, sprzeda
wać je w większych ilościach, gdyby
unormowane stosunki handlowe z
Hiszpanją pozwalały na bezpośrednią
wymianę towarów.

Przechodząc do omawiania po
jemności, jaką przedstawiać może ry
nek hiszpański dla naszego wywozu,
stwierdza artykuł wyjątkowo pomy
ślnie kształtujące się w tej mierze
perspektywy. Z serji towarów, mają
cych poważne widoki zainteresowania
kupiectwa hiszpańskiego, należy prze
dewszystkiem wymienić: drzewo pod
postacią kopalniaków, dykt, podkła
dów kolejowych, klepek, desek już obecnie sprowadzanych z Polski via
Niemcy, dalej mebli, oraz cynk, bla
chę cynkową, cement, koks, szyny,
wyroby szklane. Na olbrzymią skalę
zakrojony plan irygacyj olbrzymich
połaci kraju stwarza zapotrzebowanie
na duże ilości rur i wszelkich urządzeń
nawadniających. Dalej wymienić na
leży przetwory naftowe, produkty
przemysłu
chemicznego, produkty
spożywcze jak jaja, wyroby masarskie,
kartofle, fasolę, jęczmień,
chmiel,
groch, paszę dla bydła.
Szereg projektowanych inwestycyj
stwarza konieczność czynienia olbrzy
mich ilości zamówień, o otrzymanie
których współzawodniczą ze sobą
wszystkie kraje, posiada Lee traktaty
z Hiszpanją. W ich rzędzie winna się
jak najrychlej znaleźć i Polska.
. , . . •
A.

Zamówienia sowieckie w Czecho
słowacji. Wartość zakupionych przez
przedstawicielstwo handlowe ZSSR.
w Czechosłowacji -' towarów osiągnęła
w sierpniu r. b. sumę 13,360.000 ko
ron czesk., co stanowi równowartość
411.494 dolarów.

ljona marek. Naogół, według ostatnich
wykazów, istnieje w Niemczech
2.465 miljonerów, rozporządzających
w sumie majątkiem w wysokości
5,580.154.000.

W Niemczech o 130 miljonerów
więcej. Wykazy statystyczne podatku
majątkowego w Niemczech za rok
1927 stwierdziły, iż w roku tym przy
było do liczby miljonerów 130 osób,
posiadających majątek powyżej 1 mi-

Nowy koncern samochodowy. W
Nowym Jorku utworzył się olbrzymi
koncern z kapitałem zakładowym 45
miljonów dolarów, który będzie wy
rabiał i sprzedawał na zamówienie
pocztowe maleńkie samochody po ce
nie detalicznej 200 dolarów od samo
chodu.

G & e N y.

GIEŁDA LWOWSKA.

Ostatnie wiadomości
czamy na stronie 2-giej.

★

giełdowe zamiesz

Lwów, dnia 3 października 1929.
1. z. Akc. Bku Hip. 41.75. 8% Tow.
Kred. Mieisk. 91.25. Chodorów 157—158.
GIEŁDA ZBOŻOWA.

Lwów, dnia 8 października 1929.
Na Giełdzie większe obroty w owsie po
cenach w ramach dotychczasowych notowań,
oraz w otrębach żytnich i pszennych, które
spadły w cenie.
Tendencja utrzymana, usposobienie oży
wione
Loco Podwołoczyska: Owies małop. ex
r929 430 g/ł. od 19.50 do 20.50. Ziemniaki
Przemysłowe od 4.— do 4.50. Otręby żytnie
, I2-50 do 13.—. Otręby pszenne od 1375
bo 14.25.
Loco Lwów: Otręby pszenne od 14.25
o° 14.75. Otręby żytnie od 13.— do 13.50.
In: e kursy niezmienione.
GIEŁDA WARSZAWSKA.
Warszawa, 8 października 1929
Dolary St. Zjedn. 8-8875
8’90'75
8'8675
Franki francuskie 34'88'50
34'97
3580
Belgja
124-3L00 124-62-00 124-00-00
Holandja
3583400
35924
35700
Kopenhaga
238-13‘00 238'73'00 237-53-00
Londyn
433600 43-47-00 43-25’88
Nowy Jork
8 90
8-92
8-50
Paryż
35-0000 35-0900 34'9100
Praga
26-39L0 26'46-00 26-3300
Szwajcarja
172-2000 172-6300 1717700
Sztokholm
239-23-00 239-83'00 238-63 00
Wiedeń
125-3900 12570 00 12508-00
Włochy
46-69-00 46-81-00 46-5800
5'7o pożyczka konwersyjna 47'50
pożyczka kolejowa konwersyjna 50‘00
pożyczka kolejowa 102-50
pożyczka dolarowa 83 00
dolarówka 6175 00’00 00'00
8% listy zastawne Banku Gosp. Kraj. 94'00
8 /o listy zastawne Banku Rolnego 94’00
8 /a oblig. komun. Banku Gosp. Krai. 94‘00

GIEŁDA WARSZAWSKA.
Warszawa, 8 października 1929
20'50
Bank Dysk.
127’00 Modrzejów
Bank Handl, 116-50 Ostrowiec B. 74'00
Zw. Sp Zar.
78-50 Starachowice
23'00
Bank Polski
16775 Syndyk, roln.
10‘00
85’00
Dąbrowa
90-00 Zieleniewski
10'50
Siła i światło 117-00 Zawiercie
Spiess
13500 Haberbusch
220’00
Warsz. cuk.
30'00 Borkowski
11’00
Węgiel
67'00 Bank Małop.
27'00
Cegielski
3800 Siersza d.
29'50
Lilpop Rau
28'00 Rudzki
32-50

Bank Zachód. 73'00 Spirytus
Firlej
51-00 Wysoka

GIEŁDA KRAKOWSKA.
Kraków, 8 października 1929
81-00 Siersza d.
Bank Przem.
171-00 Parowozy
Bank Polski
87-00 Chodorów
Zieleniewski
11-00 Niemojewski
Piasecki
Tohan
07-50 Chybie

27*00
23575

7400
2200
155-00
27-50
42-50

GIEŁDA WIEDEŃSKA.
Wiedeń, 8 października 1929
Berlin
169-18-00 Czerniowce
49-50
Budapeszt 123-90-00 Austr. kol. p. 27-22
Bukareszt
4-21-75 Goleszów
0-75
Kopenhaga
189-50 Cement
109-00
Londyn
34-52-07 Browary
112-50
Medjolan
37-16-50 Alpiny
37-40
N. Jork
70-09-89 Berg u. Hut. 904-50
Paryż
27-86-00 Poldi Hiitten 19250
Praga
21-01-00 Prager Eisen 439-00
Warszawa
79-84-50 Rima
10700
Zurych
13704-00 Skoda
373-50
Renta majowa 0-915 Siersza
1275
Renta lutowa 0945 Silesia
13 10
Dunaj S. Adria 83-85 Zieleniewski
6675
Bankyerein
21-75 Apollo
4-31
Bodenkredit
94-00 Fanto
4-00
Kreditanstalt
52-50 Karpaty
4-60
Hipoteczny
6200 Galicja
3700
Kompas
14-10 Nafta
28-00
Landerbank
2640 Schodnica
10-00
—•— Rakszawa
Unionbank
Kolej półn. 10-4800 Bank Małop.
0-15
GIEŁDA LONDYŃSKA.
Londyn, 8 października 1929
4-86-20 Niemcy
20-39-08
12-10-25 Szwajcarja
25-18-00
123-91 Praga
164-18-00
34-87-08 Wiedeń
34-57-00
92-89-00 Warszawa
43-35
GIEŁDA ZURYCHSKA.
Zurych, 8 października 1929
Paryż
20-3250 Berlin
123-45 00
Londyn
2518’CO Wiedeń
72-8250
Nowy Jork 5-17-90 00 Praga
15-33-50
Włochy
27-10’50 Warszawa
58'07'50
N. Jork
Holandja
Francja
Belgja
Włochy

GIEŁDA PARYSKA.
Paryż, 8 października 1929
Londyn
123-90-00 Holandja
10-2375
N. Jork
25-48-50 Praga
75-50
Włochy
133-35 Niemcy
607-50-00
Szwajcarja 492’25'00 Wiedeń
35850

Redaktor naczelny i odpowiedzialny
Dr. MARCELI SZAROTA.

Str. 8

GAZETA LWOWSKA z dnia io października 1929.

Ogłoszenia urzędowe.
AMORTYZACJE.
Nc. I. 876/29. Edykt. Na wniosek Józefy
Maruszczakowej wdrożono postępowanie ce
lem umorzenia zaginionych weksli rzekomo w
czasie przesyłki z Jasia do Krakowa z podpi
sami jej, Szymona Piątkiewicza i Magdaleny
Sibigowej, jednego na tysiąc złotych, drugiego
na pięćset złotych. Weksle te należy przed
łożyć w dniach 60 lub wnieść zarzuty prze
ciwko wnioskowi, inaczej nastąpi ich umo
rzenie.
8386
Sąd grodzki.
Jasło, 5 września 1929.
Nc. V. 404/29/2. Edykt. Na wniosek fir
my „Rakszawa" Akcyjnego Towarzystwa dla
wyrobów sukienniczych w Rakszawie, zastą
pionej przez adw. Dra I. Feldmanna w Bia
łej, wdraża się po myśli art. 94 ust. weksł.
postępowanie celem umorzenia niżej oznaczo
nego weksla, który wedle podania wniosko
dawczym miał zaginąć. Wzywa się posiadacza
tego weksla, aby do dni 60 od dnia płatno
ści weksla licząc, t. j. do dnia 25 marca 1929
zgłosił się w tut. Sądzie i okazał weksel, gdyż
w przeciwnym razie po upływie tego terminu
uzna Sąd weksel ten za umorzony. Weksel
opiewający na kwotę 197 zł., jest wystawiony
przez Jakóba Raaba z Rudek, żyrowany przez
Firmę Wurzel i Daar w Tarnowie, a płatny
w Rudkach dnia 2t stycznia 1930.
8369
Sąd grodzki, Oddział V.
Rudki, dnia 19 września 1929.

FIRMY.
Firm. 43/29. A. IV. 71. Wykreślenie firmy
spółki. Do rejestru wpisano dnia 1 lutego
1929. Brzmienie firmy: Bracia Finkelstein rę
czny wyrób jelit i innych ubocznych produk
tów rzeźnianych oraz sprzedaż wędlin koszer
nych. Siedziba firmy: Lwów. Wobec roz
wiązania spółki wykreśla się ją z rejestru
8378
handlowego.
Sąd okręgowy jako handlowy.
Lwów, dnia 10 stycznia 1929.
Firm. 516/29. B. II. 108. Zmiany dotyczą
ce firmy już wpisanej. Do rejestru wpisano
dnia u kwietnia 1929. Brzmienie i siedziba:
Powszechny Bank Związkowy w Polsce S. A.
we Lwowie ul. Jagiellońska 1. 2. Zmiany:
Firmę mogą podpisywać w zastępstwie dyrek
tora dwaj prokurenci łącznie z tern, że na
pierwszem miejscu z dodatkiem „za dyrekto
ra" mają prawo podpisywać: Joachim Chajes
i Maurycy Laub za Oddział w Bielsku-Białej,
Karol Heller i Oskar Lichtenstein za Oddział
w Cieszynie, Benno Hammer za Oddział w
Drohobyczu, Aleksander Spławski za Od
dział w Przemyślu, Aleksander Aleksandrowicz,
Salomon Wachs i Jakób Nachbar za Oddział
w Stanisławowie, Adolf Taubenschlag za Od
dział w Tarnowie. Cofnięto prokurę A-jrelego
Kieslera dla Oddziału w Drohobyczu wykre
śla się prokurenta Zakładu Głównego w War
szawie Szymona Schnura z powodu wystąpienia.
Do rady Powszechnego Banku Związkowego
w Polsce S. A. zostali kooptowani następują
cy panowie: Stefan hr. Badeni, Lwów, Wa
cław Kuszell, Warszawa, August Morel-Vischer, Bazylea, dr. Max Brugger, Bazylea, Henri
Dewez, Bruksela, Antoni Winiawski, War
szawa. Wiceprezesem Rady został wybrany
Antoni Wieniawski. Wykreśla się Członka
Rady Banku Edmonda Barona Carton de
Wiart z powodu ustąpienia.
8379
Sąd okręgowy cyw. handl. Wydział IV.
Lwów, dnia 18 marca 1929 r.
Firm. 392/29. Stów. I. 163. Zmiany doty
czące firmy spółdzielni już wpisanej. Do re
jestru wpisano dnia 11 marca 1929. Brzmienie
firmy: Kasa Zaliczkowa i Oszczędności w
Żółkwi Spółdzielnia zarej. z nieogr. por. Sie
dziba firmy: Żółkiew. Zmiany: Członek za
rządu Stanisław Górecki zmarł, zaś członek
zarządu Kazimierz Stępień ustąpił. Członkami
zarządu zostali wybrani inż. Marjan Przybyłowski i Michał Chmiel. Dotychczasowy czło
nek zarządu Jan Mayer został ponownie wy
brany. Zastępcami członków zarządu zostali
wybrani Franciszek Duczyński i Włodzimierz
Twardyjewicz.
8380
Sąd okręgowy jako handlowy.
Lwów, dnia 28 lutego 1929.
Firm. 956/29. C. I. 375. Zmiany doty
czące firmy Spółki. Do rejestru wpisano dnia
31 maja 1929. Brzmienie: Grabownica, Towa
rzystwo Wiertnicze, SpoiKa z ogr. odpow.
Siedziba: Lwów. Zmiany: Zastępcą zawiadowcy
ustanowiono dra Emila Parnasa, adwokata we
Lwowie z '-rawem do samoistnego zastępowa
nia i podpisywania firmy.
0381
Sąd okręgowy j. handlowy, Oddział IV.
Lwów, dnia 18 maja 1929.
Firm. 373/29. Wpis jawnej Spółki handlo
wej. Do rejestru wpisano dnia 4 paździer
nika 1929. Siedziba firmy: Rzeszów ul. Jagiel
lońska 7. Brzmienie firmy: „Fuchs i Kirsch".
Przedmiot przedsiębiorstwa: Ajencja handlowa
w dziedzinie przyborów cukierniczych. Ro
dzaj spółki: jawna spółka handlowa od 15
sierpnia 1929. Spólnicy: 1) Izak Fuchs ku
piec w Rzeszowie ul. Lwowska 18, 2) Izrael
Kirsch kupiec w Rzeszowie ul. Rzeźnicza 1.

Spólnicy uprawnieni do zastępstwa: każdy ze
spólników. Podpis firmy: Każdy ze spójników
podpisuje firmę w ten sposób, że pod piecząt
ką firmy wypisaną, wydrukowaną lub wytło
czoną umieszcza swój własnoręczny podpis.
Sąd okręgowy.
S363
Rzeszów, 3 września 1929.

LICYTACJE.
E. III. 455/29. Dnia 18 listopada 1929
odbędzie się w podpisanym Sądzie licytacja
łącznie 1/4 części realności objętej whl. 620,
681, 835 i 956/IIL dzielnicy miasta Lwowa.
Najniższa oferta 45380 zł. 30 gr. poniżej któ
rej sprzedaż nie nastąpi.
8374
Sąd grodzki miejski Oddział III.
Lwów, dnia u września 1929.
E. 114/29/13. Edykt. Dnia 15 listopada
1929 o godz. 10 rano odbędzie się w tut. Są
dzie biuro Nr. 6 licytacja: a) całej realności
whl. 1276 gminy Nowosiółki gościnne. Cena
szacunkowa 927 zł. 18 gr. Najniższa oferta
484 zł. 78 gr. b) 1/2 realności whl. 1646 gminy
Nowosiółki gościnne. Cena szacunkowa 966
zł. 50 gr. Najniższa oferta 644 zł. 34 gr. ć;
1/3 realności whl. 505 gminy Nowosiółki go
ścinne. Cena szacunkowa 1920 zł. 37 gr. Naj
niższa oferta 1280 zł. 24 gr.
8370
Sąd grodzki, Oddział IV.
Rudki dnia 16 września 1929.
E. 3050/28/14. Edykt. Dnia 15 listopada
1929 o godz. u rano odbędzie się w tut.
Sądzie biuro Nr. 6 licytacja 1/2 części realno
ści whl. 1167 gminy Koniuszki siem. Cena
szacunkowa 300 zł. Najniższa oferta 200 : ł.
i 1/2 części realności whl. im gminy Ko
niuszki siem. Cena szacunkowa 200 zł. Naj
niższa oferta 133 zł. 32 gr.
8371
Sąd grodzki, Oddział IV.
Rudki, dnia 25 września 1929.
E. 1739/28. Edykt licytacyjny Dnia 22
października 1929 o godz. 10 odbędzie się na
wniosek Abrahama Wachholdera w Rozwado
wie licytacja realności lwh. 38, 475, 480, 1/2
Iwh. 226 i 227. 3/16 części lwh. 96 i 495 gm.
kat. Łapiszów, składającej się z domu miesz
kalnego drewnianego oraz budynków gospo
darskich drewnianych tudzież gruntu ornego
o dobrej glebie o łącznym obszarze około 2
morgów. Cena szacunkowa wynosi 7684 zł.
94 gr. Najniższa oferta wynosi wszystkich
wykazów razem wziąwszy kwotę 5090 zł. 57
gr., poniżej której sprzedaż nie nastąpi. Do
realności lwh. 226, 227 i 38 gm. Łapiszów
należą przynależności opieane w protokole
oszacowania z dnia 13/6 1929.
8382
Sąd grodzki, Oddział V.
Rozwadów, dnia 17 września 1929.
E. 66/29/9. Edykt. Dnia 14 listopada 1929
o godz. u rano odbędzie się w tut. Sądzie
biuro Nr. 6 licytacja realności whl. 210 gmi
ny Wańkowice. Cena szacunkowa 3173 zł.
Najniższa oferta 2115 zł. 34 gr.
8385
Sąd grodzki, Oddział IV.
Rudki, dnia 16 września 1929.
E. 1040/27. Edykt licytacyjny. Dnia 25
listopada 1929 o godzinie 10-tej odbędzie się
w tut. Sądzie biuro Nr. 4 licytacja realności
w Słobódce położonej, składającej się z połowy
42/56 części z zachodniej połowy całej parceli
gruntowej L. 479, mierzącej w całości 9 mor
gów 239 sążni kw. w niwie- „za Mosiądzową"
graniczącej na wschód z polem Stanisława Polniakowskiego, na zachód i południe z droga
mi, na północ z gruntami spadkobierców śp.
Dmytra Strońskiego, zobowiązanej własnej,
którą obecnie dzierżawi od zobowiązanej Iwan
Wojczak ze Słobódki. Wartość szacunkowa
2286 zł., najniższa oferta 1524 zł. Protokół
oszacowania, warunki licytacyjne i inne do
kumenty przejrzeć można w kancelarji sądo
wej Nr. 1.
8387
Sąd grodzki, Oddział V.
Kozowa, dnia 21 września 1929.
E. 678/29. Edykt licytacyjny. Dnia 7
listopada 1929 o godz. 9 rano odbędzie się w
podpisanym Sądzie biuro Nr. 29 licytacja po
łowy realności lwh. 1035 Łańcut. Wartość sza
cunkowa wynosi 2299 zł. zaś najniższa oferta
1149 zł. Do realności tej należą następujące
przynależności: połowa domu drewnianego,
płot i krzewka owocowe, wartości 1675 zł.
Takie prawa, wobec których niniejsza licyta
cja byłaby niedopuszczalna, należy zgłosić naj
później na wyznaczonym terminie licytacyj
nym w tut. Sądzie.
8338
Sąd grodzki.
Łańcut, dnia 24 września 1929.

UPADŁOŚCI.
Sa. 155/29/36. W sprawie ugodowej Jana
Reisfelda, kupca we Lwowie Rynek 14 od
racza się audjencję dla przeprowadzenia ugody
na dzień 16 października 1929 godzina 9
biuro 18.
8377
Sąd okręgowy Wydział VII.
Lwów, dnia 7 października 1929.
Sa. 13/29. Zatwierdzenie ugody. Zawartą
przy audjencji ugodowej dnia 6 sierpnia 1929
między dłużnikiem Hermanem Jamenfeldeiu
w Skolem, a wierzycielami tegoż ugodę, tre
ścią której dłużnik zobowiązał się zapłacić
swoim wierzycielom 50% ich wierzytelności
w ratach kwartalnych w ciągu dwóch lat.

z tem, że pierwsza płatną jest w trzy (3) mie
siące po audjencji ugodowej, zatwierdza się.
Sąd. okręgowy Wydział IV.
Stryj, rinia ?i sierpnia 1929.
8364
Sa 62/29/30. W postępowaniu ugodowem
do majątku Benziona Schapiry, kupca w Kopyczyńcach, odroczona została audjencja ugodowa aa dzień 22 października 1929, go
dzina 10.
8384
Sąd grodzki.
Kopyczyńcc, dnia 2 października 1929.

UZNANTE ZA ZMARŁEGO.
T. 140/29/3. Wdrożenie postępowania ce
lem uznania za zmarłego. Mikołaj Czornyj
z Babiny, pow. Sambor, powołań}- w 1914
roku do 33 p. p. wojsk austrjackich, walczył
na rosyjskim froncie bojowym, skąd po upadku Przemyśla dostał się do niewoli, a od
1916 roku ślad po nim zaginął. Wydaje się
przeto ogólne wezwanie, aby udzielono Sądowi
wiadomości o powyż wymienionym, a Sąd
na ponowną prośbę po sześciu miesiącach roz
strzygnie o uznaniu za zmarłego.
7954
Sąd okręgowy, Oddział V.
Sambor, dnia 6 września 1929.
T. 141/29/3. Wdrożenie postępowania ce
lem uznania za zmarłego. Michał Hucało z
Ortynic, pow. Sambor, powołany w 1914 ro
ku do 33 p. p. wojsk austrjackich, walczył
na froncie bojowym we Włoszech, gdzie od
października 1916 r. ślad po nim zaginął. —
Wydaje się przeto ogólne wezwanie, aby udziclono Sądowi wiadomości o powyż wy
mienionym, a Sąd na ponowna prośbę po
sześciu miesiącach rozstrzygnie o uznaniu za
zmarłego.
7955
Sąd okręgowy, Oddział V.
Sambor, dnia 6 września 1929.
T. 86/20/5. Wdrożenie postępowania ce
lem uznania za zmarłego. Iwan Masztalir z
Rogoźna ,powiat Sambor, powołany w 1915
roku do wojska austrjackiego, pod jesień 1918
roku zachorował a ulokowany w szpitalu
wojskowym koło Piawy, zaginął. Wydaje się
przeto ogólne wezwanie, aby udzielono Sądo
wi wiadomości o powyż wymienionym. Sąd
na ponowną prośbę po sześciu miesiącach roz
strzygnie o uznaniu za zmarłego.
7956
Sąd okręgowy, Oddział V.
Sambor, dnia 6 września 1929.
T. 211/29/4. Wdrożenie postępowania ce
lem uznania za zmarłego. Iwan Kaczuniak
z Butelki niżnej, pow. Turka n/St., powołany
w r. 1914 do wojska austrjackiego, walczył
na froncie włoskim, gdzie w 1918 r. zaginął.
Wzywa się, aby udzielono Sądowi wiadomości
o powyż wymienionym, a Sąd na ponowną
prośbę po sześciu miesiącach rozstrzygnie o
uznaniu za zmarłego.
7957
Sąd okręgowy, Oddział V.
Sambor, dnia 13 września 1929.
T. 193/29/3. Semion Kuźniak z Wykot,
pow. Sambor, powołany w 1914 r. do wojska
austrjackiego, zaginął. Wzywa się, aby udzie
lono Sądowi wiadomości o powyż wymienio
nym, a Sąd na ponowną prośbę po sześciu mie
siącach rozstrzygnie o uznaniu za zmarłego.
Sąd okręgowy, Oddział V.
Sambor, dnia 13 września 1929.
7958
T. 167/29. Piotr Kendus syn Michała i
Katarzyny urodzoną' w Kawsku 1889 roku
żołnierz 9 pułku piechoty austr. zaginął od
1914 w niewoli rosyjskiej. Wiadomości o nim
udzielić należy tutejszemu Sądowi, który po
sześciu miesiącach od dnia tego ogłoszenia
wyda ostateczne orzeczenie.
8365
Sąd okręgowy Wydział IV.
Stryj, dnia 12 września 1929.
T. 100/29. Stefan Wasyłykiw syn Józefa
i Melanji urodzony w Hruszowie 1891 jako
żołnierz ukraiński zaginął od 1919 roku bez
wieści. Wiadomości o nim udzielić należy
tutejszemu Sądowi, który po roku od dnia
ogłoszenia edyktu tego wyda ostateczne orze
czenie.
8366
Sąd okręgowy Wydział IV.
Stryj, dnia 2 września 1929Ż
T. 124/29. Michał Iwasiw svn Mikołaja
i Marji urodzony w Olchiwce 1884 jako je
niec austrjack! zaginął w niewoli rosyjskieWiadomości o nim udzielić należy adw. dr.
Mischlowi w Stryju lub tutejszemu Sadowi,
który po sześciu miesiącach od dnia tego ogłoszenia wyda ostateczne orzeczenie.
Sr67
Sąd okręgowy Wydział IV.
Stryj, dnia 10 września 1929.
T. 185/29/3. Jan Senyk urodzony w sty
czniu 1890 w Młynowcach powiat Zborów
zamieszkały w Tarnopolu powołany 1919 ro
ku do wojska ukraińskiego miał zginąć pod
Lwowem. Na prośbę żony Anny wdraża się
postępowanie celem uznania za zmarłego i
wzywa się, ażeby do roku zawiadomiono Sąd
lub kuratora i obrońcę węzła małżeńskiego
adw. dr. Bindera w Tarnopolu o zaginionym.
Sąd okręgowy Wydział V.
Tarnopol, dnia 16 -września 1929. 8368
T. 80/29/4. Antoni Szwed z Leszczawy
górnej zaginął na froncie włoskiem. Wzywa
się o udzielenie wiadomości o nim do 6 mie
sięcy. Chodzi o uznanie go za zmarłego.
Sąd okręgowy, Wydz. IV.
Sanok, 30 sierpnia 1929
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SKRADZIONE DOKUMENTA.
ANTONI OLEJNIK, urodzony w roku 1907
w Milnie, pow. Zborów, syn Jana i Kata
rzyny, unieważnia skradzioną książeczkę
wojskową wydaną przez Pow. Kom. Uzup.
w Złoczowie.
8383-2

ZGUBIONE DOKUMENTA.
UNIEWAŻNIAM zgubione dokumenty oso
biste datowane przed 6 paździer. 1929 a to
książeczkę wojskową, kartę mobilizacyjną,
kartę na broń i t. d. oraz kilka sztuk weksli,
niewypełnionych a opatrzonych moim pod
pisem i p. Feliksa Domańskiego. Kamionka
Strumiłowa, inż. Kazimierz Kopacz.

Ogłoszenie likwidacji.
W MYŚL UCHWAŁY RADY
ADMINISTRACYJNEJ
w Wiedniu z dnia 16. kwietnia
1929 zostają filje Wiedeńskiego
Banku Związkowego w Bielsku-Bia
łej, Drohobyczu, Krakowie, Lwowie,
Przemyślu, Stanisławowie, Tarno
wie i Tarnopolu

postawione w stan likwidacji. Likwi
datorami zostają ustanowieni p. p.
Eugeniusz Singer, Ludwik Siisswein
i Adolf Herman Schotz, wszyscy
trzej dyrektorowie Powszechnego
Banku Związkowego w Polsce S. A,
we Lwowie ul. Jagiellońska 1. 2.,
z których dwaj łącznie uprawnieni
są do firmowania filji Wiedeńskiego
Banku Związkowego w Bielsku-Bia
łej, Drohobyczu, Krakowie. Lwowie,
Przemyślu, Stanisławowie, Tarnowie
i Tarnopolu z dodatkiem, wskazują
cym na likwidację t. j- z dodatkiem
„w likwidacji".
Wzywa się wierzycieli do zgła
szania swych pretensji na ręce wy
mienionych likwidatorów w przecią
gu trzech miesięcy od daty ostatnie
go t. j. trzeciego ogłoszenia likwi
dacji.

Bank Małopolski S. A.
rozpoczyna z dniem ij października
1929 r. wymianę swych akcyj na akcje
ioo-złotowe, przyczem wzamian za 4
akcje po zł. 25— im. wart. em. 1927,
albo za 12 akcyj em. 1925, ałboteż za
600 akcyj markowych wraz z arku
szami kuponowemi wydawać będzie
1 akcję wart. nom. zł. 100.— z kup.
1929 za złożeniem odpowiedniej dekla
racji z porządkowym spisem numerów
składanych akcyj.
Wymiana odbywać się będzie
bezpłatnie

w czasie do 31 grudnia 1929 r.
w Zakładzie Centralnym Banku w
Krakowie, oraz w Oddzielę w Warsza
wie, ul. Marszałkowska 154, a także
za pośrednictwem Oddziałów Banku
we Lwowie (ul. Kilińskiego 3), Łodzi
(ul. Moniuszki 4) i Bielsku (ul. Kole
jowa 8). Po tym terminie przeprowa
dzać będzie wymianę aż do odwołania
wyłącznie tylko Centrala Banku w
Krakowie.
NOWOŚĆ! SENSACJA! NOWOŚĆ!

Samoczynny

Ondulator

(grzebień do falowania włosów)

Onduluje bez żadnej pomocy krótkie
i długie włosy. Nie do zniszczenia.
Niezbędny dla pań. Mały, zgrabny,
łatwo do zabrania w torebce. —
Wysyłka tylko za poprzedniem na
desłaniem zł. 5'—. Sposób użycia
dołączony do każdego grzebienia.
WYSYŁA:

E. STOERING — POZNAŃ
UL. PODGÓRNA 12 b.

Cena ogłoazeńl Za 1 wiersz milimetrowy 1 szpaltowy kolumny 8 łamowej w ogłoszeniach zwykłych (za tekstem) 15 gt.f za 1 wiersz milimetrowy 1 szpaltowy kolumny 4 łamowej wnadesłanem
i nekrologji 40 gr.J w kronice, repertuarze, na stronach tekstowych, w dziale gospodarczym i paski na stronicach tekstowych 60 gr.J po kronice 50 gr. na 1-szej (pod nagłówkiem) 80 gr.
drobne ogłoszenia za słowo 10 <r»ł drobne ogłoszenia kupno i sprzedaż za słowo 15 gr. Cała strona: ogłoszeniowa 400 złM tekstowa 600 zł*, pierwsza (pod nagłówkiem) 80(

Ogłoszenia tabelaryczne cyfrowe 50%. zamiejscowe 30% droższe.

•Drukarnia Polska*, Lwów, ul.

Chorążczyzny 17, telefon 29-19, pod zarządem Władysława Germana. Na leży tość pocztowa opłacona ryczałtem

