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Po legjonowem Święcie. 
Zjazdy legjonowe są niezmiernie 

ciekawem i bogatem w różnorodne 
elementy, skomplikowanem zjawi 
skiem. Pisałem już o nich wielokrot- 
nie, zawsze co innego i ciągle jestem 
bardzo daleki od wyczerpania tema- 
tu. Nie myślę tu zresztą wcale, o ta- 

kich zewnętrznych warunkach jak 
miejsce zjazdu. Rzeczy istotne, zasa- 
dnicze, są tak bogate, że można je 
omaw bardzo długo bez nawrotów 
i powtarzań. Ciągle znajduje się coraz 
te nowe czynniki i momenty. Nawet 

w tych samych, spostrzega się jeszcze 
inne cechy i dodatkowe przyczyny. 
Np. to, o czem już częściowo z inne- 
go nieco punktu widzenia, pisałem. 

CZAR KOLEŻEŃSTWA. 
Brałem udział już w wielu zjaz- 

dach legjionowych, zaś na ostatnich 
paru, widziałem ludzi rozmaitych. 
Od 28 r. (Wilno) zjeżdżają się (na nie 
nietylko sami legjoniści, stara wiara 
z trzech brygad, lecz oficjalnie biorą 
w nich udział także organizacje po- 
krewne, pochodne, zaprzyjaźnione. 
Do Wilna i Sącza przyjeżdżali młodzi 
strzelcy, do Radomia także akademi- 
cy z Legjonu Młodych, Federacja; do 
Tarnowa pozatem dużo lokalnych or- 
ganizacyj społecznych, delegacje oko- 
licznych włościan etc., etc. Najszer- 
szy był zjazd w Gdyni. Przybyło wielu 
ludzi z poza wszelkich, możliwych 
związków i stowarzyszeń, zwabionych 
także i atrakcją miejsca Zjazdu. I im 
i wielu podobnym przyglądałem się 
z dużą uwagą na tym i poprzednień 

zjazdach, Obserwowałem  przytem 
charakterystyczne dla danych: oko- 
liczności zjawisko, osobliwego asymi- 
lowania tych zjazdowych, 
przez towarzystwo leguńskie, przez 
atmosferę, nastrój Zjazdu. Zdarzało 
się, że jacyś urodzeni „obserwatorzy, 
przybyli ze zwykłą, albo nawet cza- 
sem ironiczną ciekawością, wsiąkali 
w zjazdowy tłum bez śladu, porwani, 
oczarowani, oszołomieni szczególnym 
temperamentem, dziwną aurą tego 
środowiska i tego Święta. Potem już 
z niezwykłą pasją na każdy Zjazd jeż- 
dżą, oczękując go niemal z niecierpli 
wością. Podobnie to wpływa na miesz 
kańców obranego na miejsce Zjazdu 
miasta. Wielu z nich nawet zupełnie 
od legjonów dalekich, z podobną cie- 
kawością i pasją jeździ na inne zjaz- 
dy, gdzieindziej i niech kto przypad- 
kowo spróbuje zapytać którego z nich 
„Co pan tu robi?“.... 

Atrybut tej zabawnej niekiedy, 
asymilacji legjony posiadają od po- 
czątków swego istnienia. Były wy- 
padki, że w Brygadzie zjawiał się ja- 
kiš Czech, „Madziar“, Austrjak, Nie- 
miec, czy zg(ta Moskal — jeniec i z0- 
stawal jak urzeczony. Byl taki prze- 
cież niemiecki landszturmista którego 
jego dowództwo poszukiwało przez 
parę lat, zanim przypadkiem wydało 
się, że jest jako szeregowiec w piątym 
czy pierwszym pułku. Była w legjo- 
nach cała kompanja wiedeńczyków, 
było też sporo Węgrów, posłuchajcie 
z jaką dumą oni dziś o tem mówią! 
Dla wielu ludzi dalszych, czy bliż- 
szych legjonów, ta osobliwa siła at- 
rakcyjna ich, jedynego w swoim ro 
dzaju wojska, jest zagadką. Przyczy- 
ny są zarazem proste jak i skompli- 
kowane, Prostota ich leży w ich oczy- 
wistości. Już bowiem tylko powiere- 
chowna analiza psychologiczna, po- 
wierzchowna charakterystyka tych 
„jedynych w swoim rodzaju, forma- 
cy zekomą zagadkę tłomaczy. Czar 
koleżeństwa starych towarzyszy bro- 
ni niewątpliwie wyjaśnia dużo, ale 
nie wszystko. Była to bowiem broń 
zgoła wyjątkowa. Poświęcenie, owo 
rzucenie życia „na stos* ofiarny wal- 
ki, przy każdej okazji, o niepodleg- 
łość Ojczyzny, mieszało się z wyjąt- 
kową niefrasobliwością. Lekceważe- 
nie śmierci, różnych dóbr doczesnych 
i mnóstwa przyjemności wygodnego» 
życia, miłość Ojczyzny, uwielbienie 
dla Komendanta, wszystko to trakto- 
wane było z niewypowiedzianą pro- 
stotą, w połączeniu ze zjadliwą nieraz 
kpiną pod adresem przeróżnych, za- 
frontowych zwłaszcza, oficjalności, z 
dowcipną złośliwością pod własnym 
adresem, z humorem tak niezrówna- 

nym, że on sam dla niejednego ро- 
wierzchownego spojrzenia, już mógł- 
by stanowić przyczynę siły przycią- 
gającej Środowiska legjonowego. 
Przebijała się w nim i radość z reali- 
zacji wymarzonej walki 'o Niepodleg- 
łość i inna radość — którą daje mo- 
żność kochania czegoś, czy kogoś go- 
dnego tego uczucia, możność miłowa- 
nia z zaufaniem bez granic, kogoś 

wiełkiego i czystego. To są czynniki 

  

   

   

          

  

  

       

    

  

    

  

    

        

sprawiające, że czar koleżeństwa le- 
gjonowego ma tak wielką siłę, tak 
bardzo wyróżnia nałzych legunów 7 
pośród miljonów „kombatantów 
największej wojny. 

UROK WIELKOŚCI. 

Ale umyślnie, tylko zlekka poru- 
szyłem jeszcze jedno co przecież może 
największe ma tutaj znaczenie. Jest to 
owo uczucie miłości i zaufania do ko- 
goś wielkiego. To czego najgłębszym, 
najbardziej typowym przykładem jest 
miłość żołnierza do Wodza, wielkie 
go Wodza, to co obok owej radości 
z walki o Niepodległość, najmocniej 
spajało dusze żołnierzy legjonów. 
Owo telinienie wielkości, przenikają- 
ce całe życie wiary legjonowej, wy- 
noszące ją ponad całe otoczenie, po- 
rywające do poświęcenia, do ofiar i 
trudów niewypowiedzianych, wytwa- 
rzające w żołnierzach Piłsudskiego ów 
hart, moe nie do uwierzenia, z którą 
znosili oni nietylko trudy bojowe (te 
przyjmowali z humorem) ale i pot- 
worne udręczenia obozów koneentra- 

cyjnych i więzień każdego zkolei za- 
borey. Wielkości tej urok wspaniały 
działa i promieniuje do dziś, jest ko- 
roną i ostatecznem wytłomaczeniem 

zastanawiającej obcych siły atr j 
nej środowiska legjonowego. 
ma iakže inne znaczenie. Oto w lu- 
dziach pośledniejszego gafunku, bu- 
dzi nierzadko uczucia bardzo niepod- 
niosłe. Gdy dzięki wygórowanej dba- 
łości o własne cenne osoby, kiedyś 
ustrzegli się od owego rzucenia życia 
na stos, dzisiaj nie mogą @: В 
dokonania tego, innym. Jednak pre- 
hensyj o Ito pie wnoszą do siebie, 
tylko tych innych nienawidzą. Nie 
mając praw należenia do nich. zawist- 
nie stwierdzają ich sławę i honor. 
Mogli być wśród elity, a są dziś 
jednak poza nią. Niemniej wszakże. 
są bardzo silnie w kręgu jej działania, 
choć reagują na to negatywnie 

      

   

    

  

  

KOMENDANT A ZJAZDY. 

Nasze, powyżej przedstawione u- 
ogólnienia, wydają nam się tem moc- 
niej ugruntowane, że z wymienio- 

nych powyżej, zjazdów, dwa tylko 

cieszyły się osobistym udziałem naj- 

większej — w całem, najpotężniej 
szem tych słów znaczeniu — atrakcji 

Polski współczesnej — Komendanta. 

Przemawiał tylko na pierwszym z 

nich. Na inne, jak i na ostatni, j. w.. 

przysyłał listy. Działał i tak silnie 
swoją niematerjalną obecnością na 

całą masę zjazdową, w pierwszym 
rzędzie leguńską, a potem na innych. 

Zresztą jeśli o pierwszą chodzi, to od 

czasu Pierwszej Brygady do dziś, nie 

się nie zmieniło. Jest ich Wodzem i 
dowódcą jak dawniej, choć nieco 

mniej bezpośrednio, niemniej — o0so- 

biście. Każdemu zjazdowi wyznaczył 
rolę i zadanie. Dawniej wypełniał je 

sam w dużej mierze, wstrząsająz 

przez swe przemówienia sumieniami 

całej Polski. Dzisiaj potrzeba wstrzą- 
sania sumień odpadła. Służbę na 
wszystkich, bez mała, placówkach, 
objęli Jego żołnierze do nowych za- 
dań przez Wodza postawieni. Atm>- 
sfera się oczyściła i pozostały co- 
dzienne, czy jak kto woki, coroczne 
konkretne zadania do spełnienia. Te 
już powierza On. służbą, hierarchją 
najbliżej Niego stojącym, sam wypeł 
niając najwyższe, centralne problemy 
Państwa. których jest (przecież do- 
syć... Wiedzą leguny o tem. że każda 

Jego minuta jest cenna dla Polski i 
nie mają żadnego żalu do Komen- 
danta. że sam na zjazdach nie bywa. 
Lepiej niech wypoczywa nad swojem 

pięknem jeziorem opodal Wilna .. 

Zresztą ufają zupełnie Jego zastęp- 

com. wszak to są przez Niego miano- 
wani, Jego oficerowie, od Związku 
Walki Czynnej i Zw. Strzeleckich je- 
szcze. Kochają przecież i ich rów- 
nież. Wiadomo jaką popularnością 
cieszy się wśród starej wiary leguń- 
skiej gen. Rydz-Śmigły, prezes płk. 
Sławek i inni, zbyt dobrze znani i Ко- 
chani, aby ich jeszcze wymieniać 

ZADANIA OSTATNICH ZJAZDÓW 
I ZJAZD XH-ty. 

Określił je przykładowo w swojem 
przemówieniu niedzielnem prezes płk, 
Sławek, przypominając tematy przez 
się na ostatnich 3 zjazdach porusza- 
ne. Znaczenie elity rekrutującej się 
ze wszystkich warstw narodu  (Ra- 
dom), „obowiązek brania na siebie 
wszystkich ciężarów, których służba 
nasza wymagała* (Tarnów), „znacze- 
nie honoru i zespolenie go z autory- 

LINDBERGH 
ZGINĄŁ W KATASTOFIE? 

      
TAKTYKA WŁOCH. 

PARYŻ, (Pat). Prasa podkreśla, że 
rząd włoski, będąc przeciwnikiem 

wszelkiego demarche w Berlinie, pier 

wszy poeśpieszył odwiedzić Wilhelm- 
strasse, pragnąc widocznie dać tym 

sposobem. nauczkę rządom sprzymie 

rzenym i pragnąc wykazać, że tylko 

Rzym może odegrać rolę arbitra po- 

między Berlinem a Wiedniem. 

Pozatem — jak pisze „Le Matin* 
— rząd włoski chciał swem wystąpie 
niem najwidoczniej podkreślić swe 
przeważające prawa polityczne w Eu- 
ropie Środkowej. Jednocześnię prasa 
przytacza wrogie i krytyczne uwagi 
dzienników włoskich, skierowane do 
Quai d'Orsay i Foreign Office, 

  

PARYŻ, (Pai), Należy stwierdzić 

na podstawie komunikatu włoskiego, 
że Sekretarz stanu Buelow w ubiegłą 
sebotę przyjął ambasadora włoskiego. 
Tegoż dnia miała mieć miejsce demar 
che angielsko-tfraucuska. Odłożono ją 
ponieważ rzekomo nie było w Berli- 
nie nikogo, kto mógłby przedstaw 
cieli mocarstw przyjąć. Sprawę moż- 
na wytłumaczyć jedynie w ten spo- 
sób, że rozmowa pomiędzy Huelo- 
wem a ambasadorem włoskim odby- 
ła się w godzinach porannych, a am 
basadorowie angielski i francuski cze 
kali po południu na chwilę, kiedy w 
ministerstwie spraw zagranicznych 

nie było nikogo. 

   

  

Należy jednocześnie dodać i pod- 
kreślić ze zdziwieniem, że rząd włos- 
ki od południa w sobotę do ponieział 
ku rano nie miał czasu zawiadomić 
Padyża i Londynu 0 swojem desza:- 

che i o osiągniętych rezultatach, któ- 
re rzekomo dalsze kroki czyniły zby- 
tecznemi, 

ropaganda 

KOPENHAGA, (Pat). PÓŹNYM 
WIECZOREM ROZESZŁA SIĘ TU 
POGŁOSKA O KATASTRAFIE, JA- 
KIEJ ULEGŁ SŁYNNY LOTNIK 
AMERYKAŃSKI LINDBERGH. KA- 
TASTROFA WYDARZYĆ SIĘ MIA- 
ŁA NA GRENLANDJI. 

SAMOLOT LINDBERGHA SPADŁ 
NA ZIEMIĘ GRZEBIĄC ZDOBYWCĘ 
ATŁANTYKU. 

W KOPENHADZE PODJĘTO 

STARANIA CELEM UZYSKANIA 
ŚCISŁYCH WIADOMOŚCI O LOCIE 
LOTNIKA. 

  

  

hitlerowska w Austrii 

Nabożeństwo żołobne 
w rocznicę zgonu Małżonki 

Pana Prezydenta. 
WARSZAWA, (Pat). W dniu 18 

sierpnia jako w rocznicę Śmierci śp. 
Michaliny Mościekiej, zostanie o go- 
dzinie 10 rano odprawione nabożeń- 
stwo żałobne w katedrze Św. Jana. 

Ociemniali w hołdzie 
Marszałkowi. 

WARSZAWA, (Pat). W dniu 26 
lipca wyruszyło z Bydgoszczy piecho- 
tą do Warszawy celem złożenia hoł- 
du Pierwszemu Marszałkowi Polski 
Józefowi Piłsudskiemu, w 13-tą ro- 
cznicę zwycięstwa pod Warszawą, 
dwu ociemniałych żołnierzy wojsk 
polskich, a mianowicie chorąży Mi- 
kołaj Waloszewski, kawaler krzyża 
Virtuti Militari i wielu innych odzna- 
czeń oraz/starszy ułan Stanisław Gra 
barek, odznaczony Krzyżem Walecz- 
nych. Obecnie dwaj ociemniali żoł- 
nierze są już niedaleko stolicy. 

nie ustaje. 
PARYŻ, (Pat). Prasa podkreśla, 

że wbrew zapewnieniom danym Wło 
chom — jak utrzymuje komunikat- 
agencji Stefaniego iemcy w dal- 
szym ciągu uprawiają propagandę 
antyaustrjacką z radjestacji nadaw- 
czej w Monachjum. Wezoraj o godz. 
21 agitator hitlerowski Habicht wy- 

głosił wielką mowę, atakując kancie- 

гга Doliussa i porównując policję au- 

strjacką, strzegącą granicy niemiec- 

kiej do „separatystycznych hord nad- 

    

reńskich* z przed 14 laty. Pezatem 
radjostacja monachijska zapowiada 
na dzisiaj odczyt dziennikarza Heni- 
ga, wydalonego ostatnio z Austeji, 

„Le Quotidien* zapytuje, czy ba- 
warscy hitlerowcy w Monachjum zde 
cydowaii się nie podporządkowywać 
Hitlerowi i czy Hitler nie dąży przy- 
padkiem de sprowokowania — орт 
międzynarodowej do zmuszenia) mo- 
carstw do przedłożenia całej sprawy 
Lidze Narodów, 

W NIEMCZECH. 
ROSYJSCY „WYZNAWCY* 

W NIEŁASCE? 

BERLIN, (Pat). Ministerstwo spr. 
wewnętrznych w Meklemburg-Schwe 
rin rozwiązało na obszarze tego kra- 
ju rosyjską organizację narodowo- 
socjalistyczną R. O.N. D. Cały mają- 
tek organizacji uległ konfiskacie. 

Działalność w duchu programu na 
rodowych soejalistów rosyjskich zo- 
stała zakazana. Zabroniono noszenia 
mundurów oraz emblematów, świad- 
czących o przynależności do tej ©r- 
ganizacji. 

„RASOWO - BIOLOGICZN 
ROZUMIENIE HISTORJ 

BERLIN, (Pat). „Boersen Zeitung * 
w inspirowanej formie atakuje rząd 
austrjacki z powodu oficjalnego za- 
proszenia Polski z okazji uroczystoś- 
ci 250-tej rocznicy odsieczy Wiednia. 
Zapowiedziane odprawienie mszy 
pontyfikalnej przez Prymasa Polski 
ks. kardynała Hlonda w czasie uro- 
czystości wiedeńskich dziennik nie- 
miecki nazywa „skandalem i zarzu- 

ca rządowi austrjackiemu, że „ażeby 
wydobyć od Polski jak najwięcej pie- 
niędzy, fałszuje (!) historję, przyzna- 
jac, że Sobieski ocalił Wiedeń'* 

ZNOWU „USIŁOWAŁ ZBIEC, 

BERLIN. (Pat). Jak donosi pra 
portu komunistów do © 
ege pod Cass 

   

  

   
   

    

        
strzeł 
wódeców 
łował zbiec. 

, gdy usi 

MIĘDZY SOBĄ. 

SEL. (Pat). Między 2 patrołami hit- 

        

iemi wywiązała się estra strzelani- 
j jeden sztnrmowiec został 

dwaj 6dnieśli ciężkie rany. 
na, 
zab 

  

REWOLUCJA W KGBIE. 
Interwencja zbrojna St. Zjednoczonych? 

HAWANA. (Pat). Po ulicach Hawany jeż 

dżą automobile policyjne, zaopatrzone w ka- 

rabiny maszynowe. Policja otrzymała rez- 

kaz 6strzeliwania z karabinów wszystkich. 
zamkniętych sklepów, z pośród których zna 

czna część należy do cudzoziemców Przyczy 

ną tego zarządzenia jest strajk piekarzy, z 

pcwcdu czego biedniejsza ludność miasta ed 

48 godzin jest bez pożywienia. Zachodzi 0- 

kawa rabunku, Sekretarz stanu Ferrara 02 

nzjmił, że stronnictwo ludowe i liberalne 

popiera w dalszym ciągu prezydenta, Ma- 

hado. 

HAWIANA. (Pat). Wszystkie ważniejsze 

втаеву publiczne oraz mosty i drogi są pil 

newane przez wojske. Dekret, proklamujący 

stan cblężenia, jako powód nadzwyczajnych 
zarządzeń podaje wrzenie rewolucyjne, wy 
wołane przez wrogów porządku publicznego. 
którzy skorzystali ze strajku generalnego aby 

wywołać zamieszki. Prezydent Roosevelt 
zwrócił się z orędziem de rządu i ludności 

tetera i godnością państwa* (Gdynia). 
Zjazd warszawski XII-ty stawia za- 
danie połączenia tych wszystkich za- 
sad, niezbędnych w rządzeniu się 
wolnego państwa, zarówno w reali- 
zacji ich, jak i w osobach ich reali- 
zatorów. Sposób tej realizacji, dobo- 
ru realizatorów, muszą dawać naj- 
wyższą miarę gwarancji, że owe za- 
sady będą również w najwyższej mie 
rze wcielane. Słowem wytyczne do 
projektu. nowej konstytucji, o czem 
już ogólnie z tekstu przemówienia 
płk. Sławka wiadomo. W tem też jest 
nowa doniosłość Zjazdu/XII-go, który 
przez usta prezesa Związku. zawsze 
wygłaszającego pewne exposć ideowe 
natury teoretycznej jakby, tym razem 
zapowiada zupełnie praktyczne, w 
myśl głoszonych poprzednio zasad, 

działania. 
Poza wypowiadaniem zasad głó- 

wnych na każdym zjeździe były też 
niektóre sprawy bardziej szczegóło- 
we, propagandowe. Taką sprawą jest 
na Xll-ym propaganda strzelectwa, 
niezmiernie ważny punkt w organi- 
zowaniu obrony kraju. Mówił o niej 
w swojem przemówieniu p. Jan Pił- 
sudski, jej też była poświęcona znacz- 
na część Zjazdu, o czem również wia- 
domo już z programów tegoż, nierów 
nie jednak przed nią jest inauguracja 
Instytutu Studjów Legjonowych do 
czego powrócimy niżej. 

Z czysto ideowych momentów 
Zjazdu, o wielkiem znaczeniu wycho- 
wawczem, trzeba podkreślić manife- 
słacyjne nawiązanie do tradycji po- 
wstania styczniowego i wspomnień, 
oraz pamiątek r. 1905-g0. Wyraziło 
się to w mszy, oraz akademji zjaz- 

   

dowej, na miejscu stracenia Traugut- 
te, w obecności sztandarów r. 1863 

wraz ze sztandarami legjonowemi 
tamże. Razem z przedstawicielami 
Państwa z P. Prezydentem na czele, 
z Rządem, Sejmem, generalicją, było 
też około dziesięciu czeigodnych sta- 
ruszków, ostatnich, szczęśliwych epi- 
gonów” tragicznej, choć bohaterskiej 
epoki, jej żywe relikwie. Manifestacje 
w Cytadeli przy Miejscu Straceń i 
pod Dziesiątym Pawilonem oddały 
hołd rewolucji r. 1905-go. 

Poległych wszystkich bojowników 
6 wolność uczczono uroczystem na- 
bożeństwem, oraz wieńcami na placu 
Józefa Piłsudskiego. Poległej braci le- 
gjonowej, niezwykle piękne, wzru- 
szające wyrazy czci poświęcił w swo- 
jem przepysznem przemówieniu gen 
Sławoj Składkowski. 

Najpoważniejszem wydarzeniem 
poprzedniego dnia było otwarcie In- 
stytutu Siudjów Legjionowych, Epoka 
legjonowa — jak nazwą także, lata 
walk i wszelkic// działań Legjonów 
(jeśli nie nazwą jej epoką Pilsudskie- 
go) wymaga specjalnej pracy badaw- 
czej, wymaga organizacji tego ol- 
brzymiego kapitału duchowego, któ- 
rym jest przesycona. 
Składa się nań zarówno genjusz Wu- 
dza, jak i suma męstwa i poświęce 
nia jego żołnierzy. Jak to stwierdził 
p. Premjer w swojem przemówieniu 
na inauguracji Instytutu, legjoniści — 
dziś, „w wolnej Polsce niemałych od- 
cinków życia, my, nie kto inny jeste- 
śmy organizatorami i realizatorami". 
Poczucie olbrzymiej odpowiedzialno- 
ści za losy Polski, którą dziś żołnier © 
Komendanta wzięli na siebie, każe 

kubańskiej, wzywając do zaprzestania waik 
politycznych w interesie ogólnym. 

HAWANA. (Pat). Prezydent Mahado oglo 
sił stan oblężenia na całem terytorjum Ka 

by. 
HAWANA. (Pat). Pomimo terroru, zastoso 

wanego przez prezydenta, Mahado, strajk 
pewszechny trwa nadal. Kemendant wojsko 
wy w Santiago wydał rozkaz otwarcia w 
ciągu 5 dni wszystkich sklepów. Właściciele 
sklepów, którzy nie wykonają rezkazu, ut- 
nani będą za rewolucjonistów. 

NOWY YORK. (Pat). Orędzie prezydenta 
Roosevelta do Kuby, zawierające wezwanie 
do zaprzestania walk politycznych, komento 
wane jest w ten sposób, że prezydent Maha 
do powinien opuścić Kubę, jeżeli nie może 
rządzić bez użycia Siły. 

W kołach politycznych Waszyngtonu na 
podstawie informacyj, otrzymanych z let 
niej rezydencji prezydenta Roosevelta, przy 
puszczają, że Roosevelt rozpatruje możli- 

  

im do ich zadań przygotowywać się 
ciągle i starannie. Warunki do tego 
posiadają lepsze, niż ktokolwiek inny 
w narodzie będąc jego niewątpliwą 
elitą i przeszedłszy twardą szko- 
łę Komendanta. Instytut będzie 
miał za zadanie z kapitału legjono- 
wego ducha wydobyć całą naukę w 
nim zawartą, sformułować jednolite 
wytyczne dla całej współczesnej pra- 
cy państwowej i społeczn:». Dotych- 
czasowe wyniki tej pracy mogą słu- 
sznie dumą napełnić obóz legjonowy. 
„To poczucie dumy, to poczucie ambi 
cji prac i wysiłków winno stać się 
własnością całego Narodu. Ale, aby 
to nastąpić mogło, trzeba, ażeby kie- 
runek prac, cel, ku któremu vne dą- 
żą, metody ich były należycie prze- 
myślane, uzgodnione, w oparciu © 
rzeczywistość realizowane. 

Jesteśmy dziś więc św)idkami 
krzepnięcia, coraz konkretniejszega 
formułowania się wielkich, moc"l- 
nych walorów legjonowych. Udostęp- 
niania ich całemu narodowi. Jest to 
najlepsza droga Polski. Gdy walory 
te — ów duch poświęcenia się dla 
Sprawy, męstwa, karności, wysokiego 
poczucia honoru, zostaną w cały na- 
ród wpojone, możemy rzec śmiało, iż 
—pbędziemy jedną z największych po- 
tęg świata... Jest jednak przed żołnie- 
rzami Komendanta, przed całym dzi- 
siejszym obozem Marsz. Piłsudskiego 
jeszcze ogrom pracy, zanim na stop- 
niach do tego wzniesienia staniemy, 
ale XII-ty Zjazd Legjonistów wska- 
zuje nam, że praca ta jest czyniona, 
w pełnym p i wysiłku i we- 
dług najlepszego rozumienia. 

S. Z. KI. 

  

wcść kroków, mających na celu przywróce: 
spokoju na Kubie. Nie jednak nie upo- 
ia do przypuszczenia, że prezydent myś 

li © interwencji zbrojnej. 

WASZYNGTON. (Pat), Do letniej rezyden 
cji prezydenta Roosevelia w Hydeparku przy 
był samelotem specjalny wysłannik amhbasa 
dera amerykańskiego w Hawanie, by dorę- 
ezyć prezydentowi sprawozdanie o obecnej 
sytuaeji na Kubie. 

W politycznych kołach Waszyngtonu pa 
nuje przekonanie, że nie da, się uniknąć iu- 
terwencji Ameryki. Pošrednietwo Stanów 
Zjedncczonych w sprawach wewnętrznych 
Kuby pełożyłoby kres zamieszkom, jakieh 
kraj ten jest obecnie widownią. 

Rozeszła się pogłoska dotychczas nie 
sprawdzona, że dwa okręty wojenne amery 

kańskie wpłynęły na wody terytorjałne Ku- 
by. 

PARYŻ. (Pat). Keorespondent, „Paris — 
Soir“ denosi z Waszyngtonu, že w odpowie- 
dzi na uliimaum Reosevelta prezydent Ku- 
by. Mahado egłesił w Hawanie stan oblęże- 
nia i polecił ustawić na ulicach karabiny 
maszynowe. Konsekwencje polityczne tej sy 
tuacji mogą być bardzo groźne. 

Ambasadorowie Hiszpanji i Anglji, akre 
dytewani w Hawanie, zwrócili się do prezy 
<denta Reosevelta o interwencję w związku 
ze stratami, jakie obywatele Anglji i Hisz 

panji ponieśli na skutek działań rewolucyj- 
nych na Kubie. 3 krążowniki gotowe są do 

natychmiastowego wyruszenia do Hawany ze 
wzmożonemi załogami, które stanowić bę- 

dą ewentualny korpus ekspedycyjny. Stany 
Zjednoczone zdają sobie sprawę ze skutów 
ekspedycji i dlatego wysłanie jej nastąpi tyl 
ke w esfateczności. 

   

  

Kulisy sprawy. 
PARYŻ. (Pzt). Prasa francuska, obszer- 

nie kementując zamieszki na Kubie źródło 
tych rczruchów widzi w zależneści republi- 
ki kubańskiej od finansjery amerykańskiej. 
Jest ceś tragiezniejszego w tej sytuacji — 
pisze Saint Brice w Le Journal. Niepodleg 
łość Kuby wywalezeną była przez żołnierza 
Stanów Zjednoczonych, który utorował dro- 
gi dla kzpitału amerykańskiego, odgrywają 
cego dzisiaj decydującą rolę zarówno w po- 
lityce jak i gospodarce wewnętrznej Kuby. 
Po objęciu władzy przez prezydenta Roose- 
velta decydujące sfery waszyngtońskie z6r- 
jeniowały się, że kryzys panujący na Kubie. 
meże spowodować wśród ludności odruchy 
rezpaczy, nie zawsze mile widziane przez fi- 
nansjerę zmerykańską i dlatego zażądały pod 
pczerem zmian kenstytucyjnych ustąpienia 
okeenego dyktatora republiki Kuby, Mahado 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
"WARSZAWA. (Pat). Londyn 29,78—29,48, 

Nowy York 6,62 — 6,54. Paryż 35,10 — 34,92. 
Szwajcarja 173,38 — 172,52. Berlin w obro- 
tach mieof. 213,15. Tendencja niejednolita. 

„Dolar w obr. pryw. 6,55. Rubel złoty 
4,80 i pół. 

Pożyczki pol. w N. Yorku: Dołar 61, Dil- 
lon 69 i pół. Stab. 69 i pół. Warsz. 44,25 
i pół, ъ 
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Wyścig zbrojeń 
na Pacyfiku. 

Prczydent Roosevelt zatwierdził 
plan budowy 21 nowych okrętów wo 
jennych na najbliższe trzy lata. Da 
'budowy nowych jednostek przystępu 
je się jednak już teraz i w tym celu 
została wsławiona do budżetu U.S.A. 
dodatkowa suma 46 miljonów dola- 
rów. Oficjalnie motywuje rząd wa- 
szyngtońsk, rozbudowę tak znaczną 
swej floty wojennej chęcią wyzysk 

  

    

»-dnoczonym w tym kierunku 
istniejący układ parytetu na morzu. 
'Pozatem mówi się również o zatrud- 
nieniu bezrobotnych, których parę ty 
sięcy albo i więcej zostało zaangażo- 
wanych już przez stocznie, które otrzy 
mały zamówienia rządowe na budo- 
«dę nowych okrętów wojennych. 

De facto jednak, czego prasa ame 
rykańska nie ukrywa pod korcem, 
wzrost marynarki wojennej U. S. A. 
wywołany jest powiększeniem floty 
"wojennej japońskiej, Rząd japonsk: 
ze swej strony pow /ł ogromnie 
budżet marynarki wojennej i polecił 
podjąć budowę około 30 okrętów wo- 
sjennych różnych klas. Jednocześnie 
zaš zapoczątkowano konstrukcję oko 
łc 200 hydroplanów dla floty wojen- 
nej. 

Zbrojenia na morzu podjęle przez 
oba mocarstwa nabierają osobliweg> 
"wyrazu i znaczenia, gdy się je zesta- 
wi z odbywającemi się obecnie na za- 

<chodnim Pacyfiku, niedaleko wysp 

Hawajskich, wielkiemi manewrami 
floty japońskiej, która wystąpiła w 
całej swej prawie gotowości bojowej, 
«w liczbie 150 zgórą okrętów różnych 
klas. Przytem prasa japońska nie u- 
krywa, iż manewry floty mikada są 
bezpośrednio odpowiedzią na stacj>- 
mowanie większej części floty U. S. A. 
wojennej na wodach Pacyfiku oraz 
na manewry skombinowane floty i ar 
mjj amerykańskiej, które się odbyły 
kilka miesięcy temu przy brzegach 
"wysp Hawajskich. 

Rychłe uznanie przez U. S. A. rzą 
du Sowietów de jure, wobec usado- 
wienia się Japonji na stałe w Mandżu 
rji i Dżehodu, tuż przy granicy sowie 
ckiej na Dalekim Wschodzie, ma rów 
nież swoją wymowę w związku z wy- 
ścigiem zbrojeń między rywalizują 
'cemi mocarstwami. ' 

‘ №е ргхезайха)ас ап! 1е% ргхеза- 
dzając cośkolwiek. nie można nie wi- 
dzieć w poczynaniach obu mocarstw 
tendencji niepokojącej, widocznego 
'praku zaufania do siebie i do swych 
obopólnych planów ma przyszłość. 
Dla U. S. A. nie przedstawia wątpli- 
"wości kwestja. iż Japonia ma bardzo 
szerokie plany zarówno co do Chin 
jak i swojej jpozycji najsilniejszego 
"mocarstwa na Pacyfiku. Plany te nie 
pokoją Waszyngton, który zaczyna 
wychodzić z rezerwy, w jakiej pozo- 
stawał za rządów prezydenta Hoove- 
ra, 

Wobec tych poczynań odłożenie 
ikonferencji rozbrojeniowej okazało 
się posunięciem zupełnie celowem, 
gdyż uniknięto bezpłodnych obrad, 
które nie stwarzają złudzeń. 

+ Na Pacyfiku pachnie prochem, 
coprawda nie na serjo, gdyż chodzi 
tylko o manewry, ale bądź co bądź 
jest to poważna przestroga na naj- 
<pliższą przyszłość. E. R. 
rrr 
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Groźna sytuacja w Irlan dj i. Ioklki z Pakli i ze wia 
De Valera dąży do uchwalenia Republiki. 

LONDYN, (Pat). Sytuacja polity- 
czna w Irlandji jest bardzo skompli- 
kowana i groźna, Prezydent de Va- 
Jera zgłosił wczoraj wieczorem w 
Izbie szereg wniosków, które w dal- 
Szym ciągu przecinają nici, wiążące 
jeszcze Irlandję z Wielką Brytanją 
Wnioski te skierowane są przeciwko 
prerogatywom Korony angielskiej i 
mają na eelu ostateczne usunięcie gu- 
bernatora generalnego. „Panuje prze- 
konanie, że uchwałenie tych wnios- 
ków ostatecznie poprzedzi uchwale- 
nie republiki. 

Z drugiej strony opozycja koncen 
truje swe siły. Obecnie toczą się roko 
wania o połączeniu pastji centrowej z 
partiją byłego prezydenta Cosgrave'a. 
Obie te partje wypowiadają się za 
dobremi stosunkami z Anglją. Nadto 
poza forum pariamentu istnieje wieł 
kie napięcie między rządem a faszys- 
towską organizacją „niebieskich ko- 
szuł*. Gen. ODufty, wódz niebieskich 
koszul, zapowiedział na przyszłą nie 
dzielę wielką paradę w Dublinie, mi- 
mo zamiaru rządu ogłoszenia zakazu 
wdbywania wszelkich demonstracyj. 
Organizacja niebieskich koszul, kt 

Kronika  telegraficzna. 
— Przedwczoraj wieczorem na dworeu 

głównym w Warszawie zderzyły się dwi 
manewrujące lokomotywy. Obie ` 
wyskoczyły z szym, przewórciły się i za 
sowały tor. (Wskutek tego wypadku warszaw 
ski pociąg pośpieszny Nr. 707, przychodzący 
normalnie o godz. 7,50 rano do Wilna spóź 
nił się o 2 i pół godziny (Przyp. Red). 

— Z Esserr donoszą, że aresztowany tam 
kolporter bibuły komunistycznej Jerzy Bau- 
ernfeind, popełnił samobójstwo, wieszając się 
w areszcie. 

— Sytuacja strajkowa w Strassburgu nie 
uległa zmianie. Robotnicy godzą się bez za- 
strzeżeń na arbitraż, natomiast pracodaw 
cy zgłosili pewne warunki. Dalsze rokowa- 
nia odłożono do piątku i soboty. 

— Bawił w dniu 10 bm. w Gdyni wice- 
minister skarbu dr. Leon Kozłowski, który 
zwiedził wolną strefę portu oraz budujące 
się tam pomieszczenia dla urzędu celnego. 
Następnie wiceminister w towarzystwie dy- 
iektora Urzędu Morskiego zwiedził port 

gdyński. 
— Na posiedzeniu parlamentu greckiegu 

doszło do poważnej awantury. Poseł lewi- 
cowy ze stronnictwa robotniczego Gavrilidis, 
omawiając sprawę ostatnich wypadków w 
Salonikach, nazwał obecnych członków rz4- 
du „nicponami*. Posłowie prawicowi staneli 
w obronie rządu i wśród wrzawy ściągnęli 

mówcę z trybuny. Na skutek wrzawy prze: 
wodniczący zamknął posiedzenie, 

— Tydzień letniczy w Dublinie zaznaczył 
się dwoma tragicznemi wypadkami, w któ 
rych poniosło śmierć 3 lotników armji ir- 
landzkiej. Nazajutrz po jpogrzebie por. Two 
higa zginął kpt. Heron, wraz z lotnikiem-— 
obserwatorem Tobinem, którzy podczas po- 
kazowej bitwy powietrznej wpadli w kork» 
ciąg i runęli na ziemię ze znacznej wysokcs 
ci. Podczas wojny kpt. Heron służył w tbt 
mictwie angielskiem i odznaczył się strące 
niem 18 aeroplanów niemieckich, 

— Do Stambułu przybył wczoraj Herriot 
w towarzystwie kilku członków parlamentu 
francuskiego. Tłumy zebrane na stacji zgo- 
towały byłemu premjerowi francuskiemu go 
rącą owację. W piątek Herriot udaje się do 
Sofji. 
,— Wszystkie uroczystości, związane z 

przylotem eskadry gen. Balbo, zostały odwo 
łane z powodu śmierci jednego z uczetni- 
ków raidu por. Squalgia. Gen. Balbo wręczył 
w imieniu króla włoskiego uczestnikom raidu 

specjalne odznaki przelotu przez Ocean i 
awansował ich o jeden stopień szarży woj 
skowej. я 
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Prywatna Szkoła Powszechna im. T. Czackiego 
Stefana Świętorzeckiego 

przy Koedukac. Glmnazjum im. T. Czackiego w Wilnie 
(z pełnemi prawami) 

W roku szk. 1933/34 czynne będą oddziały od |-go do V-go. Do oddziału 
I-go przyjmowane będą dzieci urodzone w r, 1927 lub wcześniej, bez egzaminu. 

do Vlll-ej. Egzaminy wstępne odbędą się 18.VIII 1933 r. 

Zapisy przyjmuje i udziela informacyj codziennie od 10 —13-ej kancelarja 
Gimnazjum przy ul Wiwulskiego 13, tel. 10-56, gmach własny. 
(w zimie ślizgawka) i ogród szkolny. 

k 

Ё 
W Koedukacyjnem Gimnazjum im. T. Czackiego będą czynne klasy od Il-ej Ė 

Obszerne z 
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SZUKAMY SKARBÓW. 
Podprowadzit mnie do dużego 

kurhanu porosłego rozłożystemi $05- 
nami, niechętnie wszedł na jego 

szczyt, przeżegnał się i, wskazując na 

dużą wyrwę pośrodku, rzekł: 

— Ten kurhan rozkopywałem, pa- 

nie, i nigdy tu więcej nie przyjdę z ło- 

patą. 
Uprosiłem, by opowiedział dlacze- 

go. Spodziewałem się usłyszeć opo- 
wieść, zrodzoną przez bujną wyobraź 

nię, nasiąkłą niezliczoną ilością za- 

babonów i wierzeń — i nie omyli- 

łem się. Przewodnik mój, stary rol- 
nik, Jan, ze wsi Łosza, gm. oszmiań- 
skiej, opowiedział następującą histo- 

rję, którą ubrałem w odpowiednią for 
mę językową. 

Było to tak... 

Przyszedłem tutaj przed północą, 
kiedy cała wieś już zasnęła. W tajem- 
nicy przed wszystkimi, nawet przed 
żoną. Bałem się policji i pana ze dwo- 
ru. Wiedziałem, że za takie rzeczy 
karzą surowo. 

We wsi starzy ludzie opowiadali, 

że te kopce usypali jeszcze poganie, 
którzy w nich chowali swych zmar- 
łych. Mówili także, że grzebano ich 
z całym dobytkiem, który posiadali 
Nieraz ze skarbem ze złota i srebra. 

Skarby te są zaklęte — strzegą je du- 
sze zmarłych, 

Śmiałem się z duchów, — w skar- 
by uwierzyłem. 

Księżyc był w pełni. Wybrałem 
największy kurhan. Upatrzyłem go 

jeszcze za dnia. Zrzuciłem kurtkę i 
zabrałem się do roboty. Kopałem po 
środku prędko, bo chciałem prędzej 
skończyć, no i do skarbu pilno było. 

'"Wkopałem się po pas — wkrótce 
po piersi. Myślę — już niedaleko, bo 
skarb pewnie pośrodku trochę głę- 
biej się znajduje i zaczęłem kopać 
jeszcze raźniej, Pod łopatą jednak nie 
nie dźwięczało. 

Zmęczyłem się wreszcie setnie. 
Sypki piasek leciał z łopaty. Dął silny 
wiatr i obrzucał kurzem, który wy- 
pełniał usta, uszy i oślepiał zupełnie. 

Wylazłem z jamy przetarłem 
oczy. Gorąco było i duszno. Wokoło 
stał las ciemny i szumiał jakoś dziw 
nie. Po mchu biegały jasne plamy 
księżycowe, 

Przypomniały mi się w tamtej 
chwili opowiadania starych bab, że 
to skarbów pilnują dusze zmarłych, 
że biada Śmiałkowi, który odważy się 
sięgnąć po nie, że w pewne noce moż 
na ujrzeć na tych pagórkach, w tem 
uroczysku duchy w postaci mgieł lub 
świateł pełgających. 

Stanęło mi to wszystko tak jasno 
w pamięci, że się zrobiło przykro i 
nieswojo. 

Spojrzałem na księżyc. Podcho- 
dziła do niego wielka czarna chmu- 
ra. Wlazłem czemprędzej do jamy i 
zacząłem znowu kopać. Wtem słyszę, 
że łopata uderzyła w coś twardego, 
jakby w żelazo. Serce mi zabiło prę- 
dzej, zrobiło się jeszcze bardziej du- 
szno i gorąco. Schyliłem się i nama- 

  

„ra ofiejalnie nazywa się „gwardją 
narodową”, ma zwolenników głównie 
na prowincji i cieszy się sympatją 
farmerów. W samym Dublinie prze- 
ważają elementy radykalne społecznie 
a nawet komunistyczie, zorganizo- 
wane w republikańskiej armji irlan 
dzkiej, wyraźnie popierającej rząd 
de Valery. Oprócz tych organizacyj 
istnieje jeszcze trzecia, „armja naro- 
dowa wolnego państwa irlandzkiego, 
Obeenie rząd werbuje ludzi do gwar 
dji cywilnej (policji). 

Do Dublina przybywają specjalne 
mi pociągami członkowie organizacji 
niebieskich koszul, W ?paradzie nie- 

  

Japończycy 
LONDYN, (Pat), Prasa angielska 

donosi z Pekinu, że pod pretekstem 
zwalczania komunistów wojska, ja- 
pońskie posunęły się do prowineji 
Charhar w Mongolji, mającej donio- 
słe znaczenie strategiczne. Ze wzglę- 

„J'accuse“ ks. 
PARYŻ. (Pat). „Paris - Midi* zamieszcza 

wiełki artykuł księcia Stahremberga, dowód 
cy Heimwehry austrjackiej, pod tytułem 
„Przed całym światem oskarżam rzad nie- 

miecki!* Książę Stehremberg oskarża, osa 
biście Hitlera G współudział w morderstwach 
i aktach terreru, dokonanych na terytorjam 
Austrji, Oskaržam — pisze daiej książę Stah- 

  

    

dzielnej ma wziąć udział około 30 tys. 
osób. Republikańska armja irlandzka 
jest organizaeją liczebnie znacznie sił 
niejszą, liczy bowiem około 159 tys. 
ludzi, Oczekują z napięciem rozwoju 
wypadków i liczą się nawet » możli- 
wością wybuchu wojny domowej. 
Zapowiedziane na czwartek po połu- 
miu oświadczenie de Valery na te- 
mat niedzicinej parady faszystow- 
skiej nie doszło do skutku, gdyż opo- 
zycja okrzykami nie dopuściła de Va- 
lerę do głosu. Speaker odroczył ses- 
ję do 27 września. Przez ten czas ue 
Valera będzie miał nieomal dykiator- 
ską wiadzę. 

      

M ii w Mongolji. 
dw na słabość stawianego oporu na- 
ieży się spodziewać, że stolica tej pro 
wincji padnie lada dzień. 

Równocześnie Japończycy wyco- 
fują swoje wojska z Chin właściwych 
koncentrując około Wielkiego Muru. 

Stahremberga. 
remberg — Hitlera, że pod maską nacjo 
lizmu rzuca naród niemiecki w ręce bo 
wizmu, Oskarżam go o zdradę narodu nie- 
mieckiego. 

Aater kończy Swój niesłychany artykuł 
cówisdczeniem, że tylko Hitler odpowi 
za mędzę narodu niemieckiego i za krew 
przelaną nz, ziemiach Rzeszy i Austrji. 

    

  

    

  

  

8-kiasowe Humanistyczno- 
Koedukacyjne Gimnazjum Cc. Kluczowej | 

Wilno, Biskupla 4/5 (przy placu Katedralnym) przyjmoje wpisy do wszystkich klas. 
Dla dzieci niezamożnych, urzędników i wojskowych — znaczne ulgi. 

Kancelarja udziela informacyj codziennie od 9—3 pp. 

"WIADOMOŚCI z KOWNA 
„PEHDEJA BRIHDI* © POLITYCE LITWY. 

„Pehdeja Brihdi“ Nr. 173 pisze: 

Nie ulega wątpliwości, iż szersze warsl- 
wy społeczeństwa litewskiego nic nie mają 
przeciwko Łotwie. To samo można powie- 
dzieć o wielkich partjach litewskich repre 
zentujących szerokie warstwy społeczeństwa 
litewskiego. To też w dawnej demokratycz 
nej Litwie idea związku państw bałtyck 

oraz przyjaźni łoiewsko-litewskiej była d 
popularna i możliwa do dyskusji. R 
jednak uległy dużej zmianie na gorsze z 
chwilą, gdy grupa faszystów (tautiników! 
przy pomocy Niemiec dokonała w roku 1925 
przewrotu. Grupa ta w dziedzinie spraw po- 
lityki zagranicznej nie liczyła się 7 opinį 
narodu i społeczeństwa litewskiego i nałura|- 
nie przestrzegała dyrektyw swego zachodnie 
go sąsiada niemieckiego, które nie mogły 
prowadzić do zbliżenia z Łotwą. Charaktezv 
stycznem jest, iż faszyści litewscy nie mo- 
gli dla swej polityki uzyskać sankcji parła- 
mentarnej, lub też uznania  większo 

W. początkach faszyzmu litewskiego wy- 
bitną rolę odgrywał zwolennik przyjaźni ui» 
mieckiej Voldemaras, który później z racji 
ikorupcji i różnych przykrości został dy 
misjonowany i izolowany. Popadł on w nie- 
łaskę podobnie jak Trocki w Moskwie. O- 
statnio jednak dzięki wpływom swych za- 
granicznych przyjaciół (Niemcom) Volidema- 
mas został częściowo zrehabilitowamy i nadal 
prowadzi swą germanofilską politykę i nadal 
wydaje „Tautos Balsas“. Pismo to propagu- 
je ścisłą militarną i polityczną współpracę, z 
Niemcami a nawet proponuje unję gospodar 
czą. W jednym z ostatnich numerów „Tau- 
tos Balsas“ mowiąc o związku państw ba:- 
tyckich definitywnie odrzuca ideę tego z 
ku, gdyż związek taki postawiłby Litwę w 
trudnej sytuacji na terenie stosunków 7 
Niemcami. Litwa — powiada ,„„Tautos Balsas“ 
— w podstawowych sprawach różni się od 
Łotwy i Estonji i pragnęłaby być ogniwem 
łączącem pomiędzy Niemcami a Rosją. 
„Stosunki utrudniają jeszcze bardziej wspom 
mienia takich spraw, jak np. sprawa kolei 
Romny—Libawa, pow. iłuksztańskiego, Pota 
gi i in. W sprawach tych fantazja voldemara 
sowców przekroczyła wszelkie granice. l 
czyż Łotwa nie wyrzekła się dobrowol 
'Połągi, by dać Litwie dostęp do morza? 

Łotwa również nie otrzymała Możejk, 
którą podówczas okupowały wojska łotew- 
śikie. A może jeszcze należało oddać Litwie 

Rucalon i Nicen, co do których voldemara- 
sowcy (prowadzili wiele intryg? Jakie moż” 
mieć pretensje do pow. iłuksztańskiego, sko 
ro'aha' jego terenie zamieszkaje zaledwie. 3 

    

      

    

  

  

   

    

   

  

  

      

  

   

  

całem coś twardego. Płaskie to było 
i wilgotne. 

Nagle słyszę zupełnie wyraźnie, 
że mnie ktoś woła: 

— Janie, Janie... — a głos płynie 

zdaleka, zdaleka. S 

Myślę — żona krzyczy —- nies:- 
częście w domu. Rzuciłem wszystko, 
wyłazłem i słucham. 

Nic... 

Wiatr tylko silniej dmie, a las tak 
szumi, że gdyby mniei wołano, to- 
bym nic nie posłyszał. 

Przewidziało się — myślę — wska 
kuję do jamy i badam przedmiot, a 
ten sam głos znowu woła: 

— Janie, Janie, ho-ha, u-ha... 
Wtedy to, panie, przestraszyłem 

się, Ale myślę, nie dam się — musz; 
skarb wykopać. Pan rozumie, co zna- 
czy skarb przy 5 hektarach ziemi . 
pięciorgu gęb do wyżywienia. 

Kopię zapamiętale, staram się nie 
słuchać — i wydobywam... kamień. 

Zadrgało we mnie wszystko: pod 
kamienicm napewno leży złoto, sreb- 
ro — skarby nieprzebrane, 

Wtem słyszę płośny tętent kilka 
„koni. Pędzą gaiwpem — są coraz bli 
żej. Ludzkie krzyki. Nagle coś mig- 
uęło nad głową, a w twarz uderzyła 

  

kurzawa i cięła boleśnie. drobnemi ` 
kamykami, jakbv to wszystko wyle- 
ciało z pod kopyt końskich. 

Odmówiłem głośno [pacierz i sie-- 
dzę cicho. Księżyc skrył się za chmu- 
rę, zczerniało wokół. 

Znowu ktoś zaczął krzyczeć dzi- 
ko, potem zadudniły setki kopyt o 

   robotnikami rolnymi, 1 
walelstwo litewski W czasie wyborów 

w pow. iłusziańskim Litwini zebrali zaled- 
wie 200—300 głosów. Tymczasem na pogra- 
niczu  łotewsko-litewskiem zamieszkuje 18 
tys. Łotyszów miejscowych wieśniaków, a 
Łotwa jednak mie prowadzi z tej racji żad- 
nych spekulacyj politycznych. Pozatem czy 
żądanie wznowienia międzynarodowej ko 
munikacji z Ukrainą na linji kolejowej Rom- 
na— Libawa jes wne Litwie? Przeci? 
Łotwa nie z 

  

   

      

   

      

mi na linji Indra—Dyneburg—Egłajtie. V 
demarosowcy usiłują zasiać 
nienawiści pomiędzy Łotwą a Li 
tym samym czasie Litwini domagają się bv 
Łotysze pomogli im w odzyskaniu Wilna! 
Zrozumiałem jest, iż takie i tem podobne 
famkazje „Tautos Baltasa* przedrukowuje z 
zadowoleniem prasa hitlerowska. (Wilbi)). 

  

— NIEZMIERNIE CHARAKTERYSTYCZ 
NY wypadek wydarzył się onegdaj na j 
nym z cmentarzy żydowskich w W > 
Odbywał się pogrzeb zmarłego emigranta 7 
Niemiec Abrahama Frenkla. Na pogrzeb przy 
było wielu innych zbiegów z Niemiec, m. ia. 

ki Halperson. W tłoku na cmentarzu ja 
kiś kieszonkowiec skradł mu wieczne pióro. 

Gdy wieść o kradzieży rozeszła « 

        

  

   

    

    

      

  

słąpił jeden z uczestników, zwi się 

do obecnych z prośbą by ten, kito ckradł 
pióro — zwró należało do    

    

liwców okrą 

Istotnie — po kilku minutach do kance- 
i cmentarnej zgłosił się chłopak odno 

iony przedmiot. Wr mu go 
kiś pan z poleceniem odn ia. 

    
   

— W SPRAWIE KATASTROFY 
NIKI* zakończone zostało dochoc 
wadzone przez oficera niemie 
„powietrznej Hatendorfa. Wiedług re 
wadzącego 
następując 

LITU 4: 
enie, pro- 

po ji 
cji pra 

śledztwo przebieg wypadków był 

    

   

  

   

   

  

      
   

  

   

    

z niewis 
z ocean dł 
enia się a į 

ciemno, dlatego też ich nie zauwa- 

domych pr 

j niż obli 

  

      

strofy lotnicy przebyli w powietrzu 
co niożna ustalić na podstawie zr 

go zegarka, który stanął w 
trofy. Można więc przypus: e, m 

zapas benzyny na 15 min. lotnicy zamie 
li lądować, Noc była niezwykle ciemna, 
micy zaś nie posiadali prożektora. W do; 
ku aparat motujący wysokość, wskulek 
nicy ciśnienia w miejscu startu i lądowanin 
о 6 mm. wskazywał wysokość o 70 m. v 
szą od rzeczywistej. Lotnicy musieli z 
lot celem szukania dogodnego miej + 
lądowania. Wkkutek ciemności: i myln в0 
notowania wysokości zniżyli za: wiele, 
wadzająe zydłem o drzewo. W tym ma- 
mencie lotniey nie zdążyli zalirzymać motoru 
i samolot z ogromną siłą runął. 

Hatendorf podkreś. zbieg tra 
nych okoliczności jest jedynym w dzi 
lotnictwa. : : 

— KULT WOTANA i innych staroge 
sk -h_ bóstw propaguje w Niem 1 
nosi 'KAP., „Germańsko-niemiecki ruch re- 
ligijny*. Wi Eisenach odbyła się przed paru 
dniami konferencja tej organizacji. 

— 60 RODZIN ESTOŃSKICH ma zami: 
przesiedlić się na bezludną wyspę na oc 
nie Spokojnym, należącą do: Ekwadoru, Gru 
ра (la zgadza się wszelkie warunki rządu 
Ekwadoru z zastrzeżeniem jedynie wolności 
sumienia i prawa kształcenia dzieci w jęz. 
estońkim. 

7 godz. 
zione- 

cie kal 

    
    

  

     

  

   

   
   

    

     

   
    

    

  

   
     

  

    

     
    

  

— SZCZYT ROZWOJU cielesnego i umy- 
słowego człowieka, wediug zdania prof. n 
uniwersytecie w Los Angeles dr. Woelln 
przypada na lata między 30 a 50. Profesor 
ten utrzymuje również, że człowiek przed 
60 nigdy nie umiera z powodu star 

   
   

  

ci.      

— GEN. NOBILE, znany z podróży bie- 
gunowych, niezawsze nb. zaszczylnie, zawarł 
umowę z rządem sowieckim, przyjmując sta 
nowisko kostruktora rosyjskich sterowców 
powietrznych. 

  

    

ZAST. 

  

i informacyjną, drukowane w dużej il 
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Uwadze Instytucyj, Firm Rolniczych i Przemysłowo - Handlogych 1 
W okresie III Targów Północnych i Wystawy Lniarskiej ukaże się katalog Targów 

i Wysławy Lniarskiejj Wydawnictwo powyższe zawierać będzie bogatą treść literacką 
egzemplarzy, szeroko kolportowane, stan »- 

wić przeto będzie pamiątkowe wydawnictwo z ostatnich Targów. Ceny (przystępne ogło 
szeń w powyższem wydawnictwie dają możność każdej instytucji i firmie zareklam :- 
wania się w Katalogu Targów. Ogłoszenia oraz artykuły opisowe do powyższego wy- 
dawnictwa przyjmują: Biuro Dyrekcji Targów, Biuro Reklamowe Stefana Grabowskie- 
go, Wilno, Garbarska 1 tel. 82 i upoważnieni agenci. 

‹ : ! Mogące się ukazać w czasie Targów wydawnictwa о podobnem brzmie- 
miu nie mają nie wspólnego z oficjalnym Przewodnikiem po III Targach Północnych 

WYDAWNICTWO OFICJALNEGO PRZEWODNIKA 

ili Targów Północnych w Wilnie. 
  

  
ZAWIADOMIENIE 

Niniejszem mamy zaszyt podać do łaskawej wiadomości, że w dniu 
12 sierpnia otwieramy w Wilnie przy ul. Wielkiej 28, tel. 15-92 pod firn:ą 

BŁAWA I POLSKI 
MAGAZYN SUKIENNO-BŁAWATNY 

pod osobistem kierownictwem znanego na terenie Wilna kupca 

p. JÓZEFA DOMAGAŁY. 
Sklep bogato zaopatrzony w ostatnie nowości damskie i męskie oraz 
wyroby. bieliźniane polecamy w wielkim wyborze po cenach najniższych 

Polecając naszą Polską Placówkę łaskawym względom W.P. 
ręczymy za rzetelną i fachową usługę.   BŁAWAT POLSKI. 
  

ziemię, uderzyło żelazo o żelaza, roz- 

legły się jęki —- wreszcie straszny 
huk — /akby to wszystko zapadło się 
pod ziemię. Sypnęło mi wtedy w 
twarz znowu Liaskiem i zawaliły się 
piaszczyste boki jamy, zasypująz 
mnie po pas. 

Nie pamiętam jak uwolniłem się 
z uscisku ziemi, jak schwyciłem ło- 
patę, kurtke i dobiegłem do domu-- 
mokry, brudny i trzęsący się z prze- 
rażenia. 

Więcej nigdy nie będą kopał kur- 
hanów, gdyby nawet pan zapłacił mi 
po 5 złotych dziennie. 

Jan zamilkł. 

—— Mamy swoich robotników. Nie 
będziemy brali ludzi ze wsi. A pew- 
nie wtedy w nocy była silna burza. 

— Była... z piorunami, bałem się; 
by przez zemstę dom lub stodołę nie 
spaliły. Niech pan nie myśli tylko, 
że przestraszyłem się burzy. Jest w 
tem coś. Nawet pan nieboszczyk z ma 
jątku Łosza odnowił kiedyś na tam- 
tym kurhanie stary krzyż — niewia. 
domo przez kogo dawno już, nie za 
mojej pamięci ustawiony — postawił 
obok ławeczki i eo rano i wieczór 
przychodził odmawiać pacierze. Pro 
sił, jak mi się zdaje, o spokój dla dusz 
pogańskich. Pewnie wiedział o tych 
kurhanach o wiele więcej niż pan 

i ja, 

au 

Kolo wsi Losza, w pow. oszmian- 
skim znajduje się rozległe stare cmeu 
tarzysko z przed około tysiąca lat 
zwane przez lud  uroczyskiem:. 

Kurhany są skupione w trzech miej- 
scach. Koło smolarni w starym lesie 
—- przeszło dwadzieścia w połowie. 

zniszczone przez zaoranie, — dałej 
koło toru kilkanaście i za torem naj- 
okazalsze, największe otoczone śla- 
dami rowów — również w połowie 
zniszczone przez zaoranie. Około ty- 
siąca lat temu w tej okolicy znajdo- 
wała się osada jakiegoś plemienia, 
które dla historyka pozostawiło po 
sobie jedyne ślady w postaci kurha- 
nów i ewentuzalnie grodzisk. Z tego 
okresu nie mamy zabytków piśmien 
nych. Musimy badać dzieje człowieka 
na ziemi wileńskiej w zamierzchłych 
czasach — przed Gedyminem w tych 
kurhanach właśnie i grodziskach. 

Na całem terytorjum Wileńszczyz 
ny — jak dotychczas najmniej, w po- 
równaniu z innemi połaciami kraju, 
—a częściowo zupełnie niezbadanej 
pod względem archeologicznym—-cze- 
kają setki kurhanów na łopatkę ba- 
daczy — z zagadkową nieraz i pełną 
niespodzianek treścią o życiu czło- 
wieka w prawiekach, ze skarbami dla 
nauki polskiej. 

  

Rozkopujemy kurhany koło Ło- 
Szy, Burzymy legendę, którą owiała 
je wyobraźnia ludu i szukamy skar 
bów dla nauki. 

Rozpoczynamy od najmniejszych. 
wysokość do metra, szerokość 19 lub 
16 mtr. Kształt owalny lub okrągły. 

Dziesięciu robotników, a właści- 
wie bezrobotnych, skierowanych do 

    

Na letnie wywczasy. 
4. W pociągu. 

Nieszczęsny jest człek, 
1933, 

światowego wpadł na fatalny 

    

   

ry w lipcu 

roku w okresie szalejącego kryzysu 

pomysł spe- 
dlzenia urlopu nad iawaloby sie: 

nikt pie 

  morzem. 

     ędzy nie ma, będzie pusto i 

Tymczasem ogarnia cię lekkie ro 

  

wowa- 
  

nie gdy siadasz do pociągu w. Warszawie. 

edłeś o godzinę, 

  

pragnąc 

ce i przespać spokc     
mockę. widzi     szturmu jący 

m do poc Ikę bigantów na stop- 

      ch wagonu: wygl burza na 

  

         morzu. Bierzesz walizkę w prawą rękę, wa- 

lizkę w lewą rękę i uderzasz niemi jak ta- 

      

   

  

w kłębow 

  

o. Trochę 

wsunęłeś sę i uszczęśliwiony pr 

w kurylarzu, wrze że miejsca nie 

  

żeby się i 

  

ii nie pakowali, żeby dali spokój 

  

żeby pos › do następne- 

go wagonu lub poczekali na następny po- 

  

ciąg. 

O rety! cóż to za noc? Siedzisz na włas- 

nym bagażu į patrzym smętnie na cudzy, 

iktóry ci ustawiono 

      

   

.— A pah 

mo- 

i ci. miejsca. 

— Na Hel, panie — odpowiada słodko — 

a pan? 

— odpowiadasz jak echo. -— => Na „Hel 

scy na: Hel wzdycha gruba da- 

ma, która sę usadowiła niemal na kolanach 

  

    

    całe kłębowisko po- 

stłoczony w przedziale dla 

h, jak śledzi w beczce. 

1 Hel — powtarza obojętny głos kon 

sprawdzającego bilety. 

Dziwisz się, że lokomotywa może uc 

nąć tyle towaru. Ałe dobre lokomotywy d 
ją Polskie Koleje: Państwowe. Ciągnie. Ki- 
wasz się na swojej walizce: isem tylko ot- 
wierasz oko, by spojrzeć « ar. W. wa- 

toniowego. 
G Ś z końca dochodzi cię kłótnia. Piskli- 
wy głos kobiecy i głębaki bas męski. I chra 
panie. I przekleństwa. I nucei 

innych odgłosów. Pociąg d 

  

   
   
   

  

     

        

zwrotnicach mniejszych st 

upływa noc: 

Ą w Tczewie pokazujesz paszport. A po- 
tem już ci wszyscy, co dotąd spędzili noc na 
ławkach i walizach pakują się do okien. 
Biedne okna, ileż rąk je szarpie, 

I tak ci 

  

   " otwo- 
by prędzej, prędzej wyjrzeć. Co się 

    

- — szepcze gruba pani z upo- 
Jeniem i wylewa się górną częścią ci: 

  

+ przez 
okno, — morze! 

— Widzę! — woła młoda panienka do 
młowego kawalera, przestając z 
w oczy — 

  

ądać mu 
czuję! — woła dalej spazmatycz- 

nie — czuję słony powiew, który mi wpada 
w nozdrza. 

17 

'żaglowić 

iel! 

    

— krzyczy uczeń, — 

Może 
żagiel, 

fre a! 
Odejdź pan — zwraca się gniewnie do cie- 
bie — bo poczęstuję cię cnock-: 

  szkuner, może 

utem. 

  

— To bielizna, panie — sta 

  

z się zemś- 
cić — to bielizna suszy się na sznurze, to 
nie żagłówka. A tam nie morze, lecz mgła. 
I wogóle do morza mamy jeszcze kilkadzie- 
siąt kilometrów. 

  

  

Śmieją się z ciebie niedowierzająco. Po- 
ciąg pędzi już przez tereny Wolnego Miasta 
Gdańska. 

  

Do ialšycik w-piefWstorzĘdaych 
maga ynach žalanteryjnyčch; 

PSN: DIIOIINTIYN DAS 

  

tej pracy przez Fundusz Pracy roz- 
bija w ie namiot obok wyznaczo- 
nych na pierwszy ogień kurhanów. 
Pani dr. Helena Cehak, kierowniczka 
z ramienia Muzeum Archeologiczne - 
go Uniwersytetu Stefana Batorego 
pierwszej polskiej tego rodzaju ekspe 
dycji archeologicznej na terenie Zie- 
mi Wileńskiej, dzieli jeden z kurha- 
nów sznurami i ezerwono-białemi 
słupkami na cztery części. Za chwiię 
posłyszymy pierwsze uderzenia łopat 
o ziemię — pierwsze kroki w na- 
szych poszukiwaniach skarbów arche 
ologicznych. " 

Niestety, znaczna część kurhanów 
uległa zniszczeniu. Zburzyła je legen 
de o skarbach. Dzieje się to zresztą 
wszędzie na terenie Wileńszczyzny. 
Chłop czy ziemianin, lub przygodny 
gość pobliskich okolic, marząc o zło- 
cie i srebrze, chwyta za łopatę i w ta- 
jemnicy przed władzami, nieraz po 
nocach grzebie się na „cmentarzys- 
kach pogańskich". Szuka skarbu, a 
gdy go nie znajdzie, stara się udać 
badacza naukowego i przesyła znale- 
zione przedmioty władzom. Nie wie, 
że w swej nieświadomości, kopiąc na 
chybcika, zniszczył barbarzyńsko po- 
łowę skarbu. 

Zaczynamy kopać pierwszą ćwiart 
kę, odrzucając ją zupełnie, Kosztow- 
na to robota, lecz celowa. 

Ekspedycję finansuje Uniwersytet 
Stefana Batorego — dopomaga skro* 
mnie materjalnie i osobowo Koło Pre- 
historyków Studentów U, S. B., które 
w ciągu zimy dorobiło się niewielkiej 
sumy na imprezie „Kino dla młodzie- 
ży szkolnej“, popieranej życzliwie sta 
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. Nieprzyjaciele drzew. 
$. p. prof. Kłos twierdził, že wil- 

nianie mają do drzew specjalny kult, 
pogański, jako najdłużej opierający 
się światłu wi i czezący bóstwa 
leśne i polne jeszcze wtedy, gdy resz- 
ta Europy zapomęiała o takich wie- 

rzeniach. 
Jak tam jest, tak jest, ale drzewa 

kochali nasi poeci, Mickiewicz zwał 

je przyjac'ółmi i zapytywał smętnie 

„czy kwiinie gaj Mendoga pod far 
nym kościołem: w Nowogródku. 
W Wilnie od czasu wojny. patrzymy 
na dziwne próby upiększania miasta: 
Na peryferjach skandaliczne niechluj 
stwa, rudery, ruiny, (okolice Kopanmi- 

cy, Safjaników), w środku bezplano- 
we odnawianie chodników kładzenie 
na dalszych ulicach, pozostawianie 

na śródmieściu dziur i wybojów. 
I niszczenie drzew. Jakby jakiś złw 
duch siedzący w magistracie, cheiat 
koniecznie z miasta-ogrodu. jakiem 
jest Wilno, i co wzbudza stały zach- 
wył cudzoziemców i rodaków, którzy 
tu pierwszy raz zawitają, uczynić 
miasto kamienia i kamienic, przedzie 
lonych na placach banalnem:i traw- 

nikami, nudnemi, płaskiemi, nie da- 
jącemi ani cienia, ani odświeżenia 
powietrza. Te siane trawką placki. 
wydeptywane, niepolewane, żółknie- 
jące, albo zgoła do czarnej ziemi wy- 
niszczone, to dopiero jest wedle ma- 

gistrackiego gustu ozdoba miasi 
stare, piękne drzewa, kt. dziesiątk 

rosły, ocieniały i zieleniły się wśród 
murów, wycina się w pień, Wycięto 
śliczny gaik koło Bernardynów i te- 
raz „oko cieszy* dywanik tro 
z wyskubanemi krzewami, w 
śliczne lipy przed Ratuszem, odsła- 
niając stam rudery w jakim istnieje 
i pozbawiając gęsto zaludnioną dziel- 
nicę, dzieci bawiące się na placyku. 

ochłody i cienia. 
W dziedzińcach Uniwersytetu, u- 

czyniono istny pogrom ze starych 
drzew. zaledwie w małym dziedzińcu 
ohserwatorjum pozostawiono k''ka 

na pamiątkę. Dziedziniec 0. 5. В 
jest teraz gładki, nudny, goły; mart- 
wy, w niczem nie przypomina Ślicz- 
nych zadrzewionych dziedzińców nb. 
angielskich uczelni w Cambridge, 
gdzie każdy gmach oplecionv blusz- 
czem. obrosły stuletniemi drzewami. 
przedstawia harmonijną całość: na- 
turv ze sztuką, architektury zbrata- 
xej z przyrodą. A klimat w Anglji jest 
© wiele wilgotniejszy niż u nas, więc 
argument u nas wysuwany, że się w 
ten sposób mury ochrania, nie jest 

słuszny. 
Na Zygmuntowskiej, gdzie po- 

wódź oderwała część pięknie zaroś- 
niętego bulwaru, odbudowano beton 
i kamienie, ale o drzewach zapom- 
niano. Byle ich mniej było, byle się 
odrzec od zieloności! Nie było chyba 
trudno, robiąc bulwar na nowo, po- 
zostawiać miejsce na jamy dla odsa- 
dzenia drzew. Jednak nic podobnego 
nie uczyniono, i dziś ten nagi bok 
z przerwą kilkudziesięciu drzew, twa 
rzy coś bez sensu, bez ładu, jakiś oh- 
raz nieporządku, niedończenia tak 
często rażący w nasząm kraju 
Teraz znów czytamy o projekcie wy- 
cięcia zieleńca na Placu Katedral- 
nym i połowy Cielętnika, zniszczeniu 
wspaniałej alei kasztanów, która 
majestatycznym swym cieniem dajż 
tak piękne tło Katedrze, tyle na- 
stroju i tajemniczej głębi, gdy widać 
płowe mury świątyni poprzez zielea 
drzew. Pomysł ten jest istnem barba- 
rzyństwem, wilnianie powinni prote: 

stować. Każde miasto, gdyby je pozgsa 
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le przez pana 
skiego. 

Ekspedycja ma trzy etapy—pierw 
szy koło Łoszy, drugi koło Jaszun. 
trzeci koło Karmazynów na granicy 
litewskiej wpobliżu Dukszt pijar- 
skich. Spodziewamy się, że do dru. 
giego i trzeciego etapu pewne sumy 
doda województwo. Wojewoda Jasz- 
czołt znany jest przecie ze swego życz 
liwego stosunku do wszelkich poczv 
nań naukowych. 

kuratora Szelągow- 

  

  

Rozkopujemy całkowicie pierwsze 
kurhany ćwiartka po ėwiartce, Go- 
rączka poszukiwań ogarnia wszyst- 
kich. Bezrobotni również są podnie- 
ceni — badają pilnie każdy znalezio 
ny kamyk, a gdy ukazują się kości 
i popiół grzebią rękami. 

Nie widzimy duchów, nikt nas nic 
woła zoddali. Chłopi kręcą się naoko- 
ło w przyzwoitej odległości i kręcą 
głowami. Cała okolica podniecona. 

— Po skarby przyjechali... 
Zapewne niejednego bierze chęć 

wyprzedzić nas w poszukiwaniach 
przy nawpół rozkopanym kurhanie. 
Dlatego też ustawiamy straż nocną 

Są pierwsze spostrzeżenia i wy- 
niki 

Plemię paliło ciała zmarłych na 
stosie zapewne wśród magicznych ce. 
remonij pogrzebowych, następnie 
zbierało kości, zmieszane z popiołem 
i węglami — i wsysypwało je do ja 
my w nasypie, rzucając na to wszyst- 
kie ozdoby i przedmioty użytkowe 
Nasyp niekiedy zamykano kręgiem 
kamiennym, który mógł mieć jakieś 
kultowe znaczenie. Inne są otoczone 

„ cinanie 

wiano takiego rezerwuaru powietrza 
i cienia w Śródmieściu, podniosłoby 
alarm i nie dało zeszpecać pięknego 
miejsca, ale wilnianie dają sobie koł- 
ki na głowie ciosać. Padnie więc pięś- 
ua stara aleja zmieni się zupełnie 
charakter tego miejsca, zniszczy się 
slyl Wilna, drzewny i zielony i bę- 
dzie stała w pustce, martwej i nagiej, 
Katedra, którą jeszcze projektują na 
szaro pomalować! Żeby było jeszcze 
bardziej martwo, ponuro i smutno. 
W naszym klimacie z naszemi ciem- 
nemi dniami, malować ogromny 
gmach na szaro! Już Poznań takie po 
nure, koszarowe robi wrażenie, gdyż 
domy są łam drillem niemieckim na 
ciemno-szaro pomalowane. Trzebaż 
i z Wilna coś takiego zrobić, z Wilna, 

o którego dachach i domach, podróż- 
ni, gdy je zobaczą w słoneczny dzień, 
mówią, że im Italję przypomina. 

Doprawdy iakiś zły duch siedzi w 
Magistracie, jakiś wróg drzew, bar- 
barzyńca na jakiegoby się żadne inne 
miasto nie zgodziło. Cały nastrój i ca 
łe oryginalne piękno otoczenia Kaie 
dry zginie lezpowrolnie, jeśli się po- 
pełni coś tak bezsensownego jak wy- 

drzew wokoło rosnących. 
Trawniczki: które widać projektoda- 
wcy tak kochają, ma lada kurhaus, 
lada willa w Konstancinie, a drzewa 
takie, otulające inury, zrosłe z niemi 
od dziesiątków lat stanowią oryginal 
ny wdzięk Wiłna, który ktoś koniecz 
nie chce zniszcz I to się robi przy 
hasłach ochrony przyrody. 

Het, Romer. 

  

   

   

    

Przed Wojewódzkim Zjazdem Gospodarczym Przygotowania do obchodu 
w Wilnie. 

Przed kilkoma dniami pod prze- 
wodnictwem p. sen. Abramowicza od 
była się kolejna konferencja kierow- 
ników sekeyj i referentów w sprawie 
Wojewódzkiego Zjazdu) Gospodarcze- 
go, który — jak wiadomo — ma się 
odbyć w Wiłnie w dniach 8 i 9 wrześ- 
nia r. b. 

W powyższej konferencji wzięli 
udział p. wicewojewoda Jankowski i 

p. poseł Tadeusz Wierzbieki jako 
przedstawiciel Sekretarjatu General- 
nego BBWR w Warszawie. 

Po ustaleniu tez poszczególnych 
referatów, dotyczących życia gospo- 
darczego i samorządowego Wileńsz- 

uchwalono porządek dzien- 
azdu. który niebawem podamy 

wiadomości naszych czytelni: 

  

   

  

W japońskim szpitalu wojskowym w To- 

kjo piękne gejsze śpiewem uprzyjemniajų 

czas żołnierzom rannym podczas walk chiń- 

sko-japońskich. 
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Pozbyli się niepożądanego Świadka. Freski na korytarzach klasztoru 
po-Bernardyństiego. 

Uzdolniona portrecistka art. mal. 
Wiktorja z Dokalskich Siliniczowa roz 
poczęła w tygodniu bieżącym, na ko- 
rytarzach klasztoru po-eBrnardyńskie 
go, nader pożyteczną dla przyszłości 
pracę nad naprawą porwanych i coraz 
bardziej niszczejących dużych obrazów 
na jakich nieznany malarz zakonny 
przedstawił różne sceny z życia św. 
Franciszka i innych świętych i mę- 
czenników Jego zakonu. Narazie cho- 
dzi tylko o umiejętne naprawienie pow 
stałych na tych starych płótnach dziur 
i pęknięć. W tym celu obrazy są zdej- 
mowane i zabezpieczane od strony od- 
wrotnej, poczem wracają na miejsca 

pierwotne. 
Na odsłoniętych w ten sposób ścia 

nach natrafiono, prawie wszędzie. na 

stare freski z życia Biedaczyny, jakie 
niewątpliwie zaciekawiłyby fachow- 
ców. Nieopodal od drzwi zakrystji po- 

Bernardyńskiej, znaleziono nawet w, 
raźne ślady dwóch warstw takich 
ściennych malowideł (nowsze o kolo- 
rach jasnych, starsze o ciemniejszych). 
Byłoby rzeczą wskazaną by interesują 
cy się przeszłością kościelnej sztuki 
malarskiej w Wilnie i kraju zechcieli 
skorzystać z rzadkiej okazji obejrzenia 
dziś odsłoniętych ścian korytarzów ber 
nardyńskich. Dałoby się tą drogą u 
stalić czas powstania tych fresków 
(ich rodzaj, technikę i jakość), może 
też określić, choć w przybliżeniu, oso- 
bę ich tworu. Praca idzie dość raźnie, 
więc zainteresowani niech nie tracą 
ani chwili. Zdejmowanie i montowanie 
ogromnych płócien, oprawnych w na- 
der grube ramy, nie może być wyko- 
nane na każde zawołanie. 

Przy tej sposobności nadmieniamy, 
że art. mal. Siliniczowa odnowiła nie- 
dawno własnym kosztem i wcale umie 
jętnie dużą a starożytną figurę Ukrzy 
żowanego w kruchcie kośc. po-Bernar 
dyńskiego. Przed ostatnią kapitalną 
restauracją kościoła, figura ta od nie 
pamiętnych czasów zawieszona była 
wysoko u góry w kościele na t. zw. 
łuku triumfalnym, gdzie dziś widzimy 
freski, przedslawiające scenę Ukrzyżo 
wania. Wi. T. 

    

tylko rowem i mają płaską powierzet: 
nię. 

Kurhany są ubogo uposażone. 
Zmarli zapewne nie należeli do za- 
możnych. W pierwszym znajdujemy 
obrączkę bronzową i przęślik glinia- 
ny, przy którego pomocy kobieta przę 
ała nici z Inu i wełny dla wyrobu 
ubrania. Z tego można sądzić, że po 
chowano w tym kurhanie kobietę. 

Drugi zapewne mieścił szczątki 
damy-strojnisi. Są ozdoby. Cztery pier 
ścienie bronzowe — dwa spiralne, 
dwa oryginalne z szerokiem sygneto- 
wem wycięciem. Ciekawa szpila do 
spięcia szaty i wisiorek w kształcie 
dzwonka — wszystko bronzowe. Z 
przedmiotów użytkowych. z czego 
można sądzić, że nietylko stroiła się. 
lecz i pracowała, — dwa przęśliki 
glmiane, żelazna igła do szycia i szy 
dło. 

W trzecim, czwartym, piątym i 
szóstym kurhanie żadnych przedmio 
tów. Pech! W siódmym i ósmym po 
spiralnym pierścieniu. Mamy jakoś 
szczęście do grobów kobiecych. 

Ten brak ilościowego powodzenia. 
bo wartość jakościowa znalezionych 
przedmiotów jest wystarczająca dla 
datowania: i klasyfikacyj przeróż- 
nych, zraża nas do małych kurha- 
nów. 

Przenosimy się do największych 
i rozpoczynamy w czwartym dnia 
(pracujemy wyłącznie do soboty) t + 
wczoraj, 10 b. m., kopanie najwięk- 
szego wśród kurhanów. Co też nam 
przyniesie? 

  

Włod. Hołubowiez. 

< Zvailaži:enle gio 
Bracia Andrzej i Dziemenciej Try- 

fonowy, mieli karną sprawę w sądzie. 
Na świadka w tej sprawie powołany 
został Agat Fedorow, Tryfonowie 
wiedzieli, że Fedorow będzie zezna- 
wał na ich niekorzyść, Próbowali 
skłonić go do złożenia zeznań kłamli- 
wych, dla nich przychylnych, Fedo- 
row był nieugięty. Wobec tego Try- 
fonowie postanowili pozbyć się szko- 
dliwego im świadka. Dowiedział się 
© tych zamiarach Fedorow i w dzień 
chodził zawsze uzbrojony, w nocy 
zaś zmieniał miejsca noclegu. 

Onegdaj w nocy Tryfonowie przy- 
pilnowali go jak wehodził na nocleg 

wy w czasie Snu. 
do stodoły swego brata we wsi Gol 
pow. wileńsko-trockiego. 6 godzinie 
8 м mocy Tryfonowie podkradli się 
pod samą stodołę, gdzie spał Fedo- 
row. Stodoła była zamknięta od we- 
wnątrz, Znaleźli jednak większy 0t- 
wór w stodole, przez który zaczęli 
rzucać kamienie, starając się trafić 
Feńorowa w głowę. Kamienie chy- 
biały celu. wtedy rzucili kawał żela- 
za, który znalazł się pod ręką, 

| Ten rzut okazał się niestety traf- 
ny. Fedorowa w ciężkim stanie od- 
wieziono do Szpitala w Jaszunach. 
Policja zbrodniarzy zatrzymała. (e) 

Strzał gajowego. 
Ciężko zraniony wieśniak za rzekomą kradzież snopów, 

  

W majątku p. Świętcżeckiego, w Jachi- 
mewszezyźnie regularnie ginęły snepy zbo- 
ča. Nakazano gajowym zapobiec kradzie 
żom. 

Onegdaj w necy jeden z gajowych Jun 
Burczuk, zauważył na polu 4 złedziej, którzy 
kręcili się kolo zbożz. Na wezwanie gajowe 
go osobnicy nie edczwali się, wtedy gajowy 
uznał za konieczne użyć broni. Padł strzał. 
który trafił jednego z nieznajomych, jak 
się okazałe Mikołaja Bartosiewicza ze wsi 

Litwa. Kul: trafiła go w plecy poniżej łopat 

. 

Ścigany 1а przestępstwa 
Jan Grydz, znany i poszuki y przez 

policję złodziej, ry na czele swej szajki, 
grasował w pów. oszmiańskim, nie żył ze 
swą żoną, zamieszkałą w gm. -dziewieniskivį 
we wsi Utkany. 

    

  

ki. Rannego cdwieziono do szpitala w Mo 
łodecznie, 

W ezasie dochodzenia policyjnego gajo- 
wy Jan Burczuk zeznał, że pierwszy strzał 
padł ze streny nieznajomych i dopiero wte- 
dy gujewy wystrzelił w swej obronie. Na do 
wód tegu, gujowy przedstawił w policji ka- 
rabin, rzekem6 znaleziony koło snopów, w 
komerze nabojowej którego znajdowała się 
łuska cd wystrzelonego nabcju, Policja pro 
wadzi dochodzenie. (e). 

mąż ukrada własną żonę. 
W tych dniach grasując w okolicy, gdzie 

zamieszkuje jego żona, zakradł się z kole- 
gami ćc mieszkań żony i innych sąsiadów, 
okradając ich - zo garderoby. Między: inneni 
zabrał również żony i swoje ubrania: (e). 

  

KURJER SPORTOWY. 
Maraton o© mistrzostwo Palski. 

Pisaliśmy już, że 27 sierpnia w dru- 
gim dniu Hi Targów Północnych odbę 
dzie się w Wilnie bieg lekkoatletyczny 
na trasie 42 klm. i 200 mtr. 

Maraton o mistrzostwo Polski pro- 
wadzić będzie urozmaiconą trasą w 
stronę Werek, jezior Gulbińskich i Rze 
szy. Start i meta mieścić się będą w par 
ku sportowym im. gen. Żeligowskiego. 

Start wyznaczono na godz. 9 rano 
zawodników spodziewa- 

ny będzie koło południa. 
Zapewnie biegiem tym zainteresuje 

się długodystansowcy całej Polski i 

   

na starcie będzie dość tłoczno. Z dru- 
giej zaś strony obudzi się również chy 
ba wielki zainiesowanie ze strony pu- 
bliczności, która powinna tłumnie ze- 
brać się nietyłko przy starcie i mecie, 
ale i na odcinkach trasy przechodzącej 
przez miasto. 

Bardzo dobrze organizatorzy zro- 
bili, iż w czasie trwania maratonu od 
bywać się będzie w parku wielki mię- 
dzynarodowy. turniej gier sportowych 
z udziałem Łotwy. Estonji i drużyn 
wiłeńskich jak K. P. W. Ognisko i A. 
Z:-5 

W. K. S. jedzie do Brześcia. 
W najbliższym terminie rozegrane 

zostaną dalsze mecze piłkarskie o wejś 
cie do Ligi. które mają obecnie specjal 
ny posmak sensacji, wzbudzając ogól- 
ne zainteresowanie drużynami, które 
walczą o prawo wejścia do arystokracji 
piikarstwa wileńskiego. 

     

Wilno rozgrywki rozpoczęło szczę- 
śliwie zdobywając 4 kolejne punkty. 

Teraz zaś W. K. S. ma przed sobą 
do rozegrania dwa mecze rewanżowe z 
76 p. p. i 4 Dyw. Sam. Pancernych. 
W najbliższą więc niedzielę w Brześ- 

ciu odbędzie się mecz rewanżowy W. 

Z zawodów pływackich Warszawa — Śląsk. 

  

  
Na zdjęciu z lewej strony Maerz, wielo- 

krotny mistrz polski w skokach pływackien, 
pośrodku — dwaj najlepsi pływacy polscy 

Karliczek i 
dr. Koalij-Kował 

Bocheński, na prawo — pani 
. ewska w skoku z wieży o 

mistrzostwo Polski. 

  

25-lecia istnienia Związku 
Strzeleckiego i Ziazdu. 
Zawiązany Komitet 25-lecia istnie 

nia organizacyj strzeleckich i zjazdu 
ziem kresowych rozpoczął intensyw- 
ną pracę organizacyjną i akcję pro- 
pagandową celem zrealizow. swych 
zamierzeń. Obchód 25-lecia Związku 
Strzeleckiego i zjazd województw po- 
granicznych odbędzie się w dniu 9 i 
10 września, a więc u schyłku III Tar- 
bów Północnych i Wystawy Lniars- 
kiej przy masowym udziale organiza- 
cyj niepodległościowych, związków 
wojskowych, zawodowych i gospo- 
darczych z terenu województw półno- 
cno-wschodnich, Małopolski Wschod- 
niej, Śląska i Pomorza, Jak dotąd naj 
liczniej udział w ilości 800 osób 
zapowiedzieli w tym zjeździe powstań 
cy śląscy, zaś z terenu naszych woje- 
wództw Związek Strzelecki. Bez wąt- 
pienia piękna idea zjazdu pociągnie 
inne organizacje. 

Komitet organizacyjny liczy się z 
koniecznością zakwaterowania od 12 
do 15 tys. osób. 

Z szczegółów: już opracowanych 
programu dość wspomnieć, iż odbę- 
dzie się wielka defilada uczestników 
ziazdu na ul. Miekiewicza vis-a-vis 
gmachu Sądów. 
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Odprawy dla nieetatowych 
pracowników kolejowych. 
Ogłoszono urzędowo rozporządzenie mini 

stra komunikacji o odprawach dla nieetato- 
wych pracowników kolejowych, zwolnionych 
ze służb; 

Rozporządzenie przewiduje, że pracowni! 
nicelatowy, zwolniony ze służby i nie ma- 

ja prawa do zaopatrzenia emerytaln 
otrzymuje na żądanie jednorazową о@ 
wę w wysokości miesięcznego uposażenia 
bieranego przed zwolnieniem, za k 
ny rok służby, nie więcej jednak łą 
wynosi wynagrodzenie trzymiesięczne. 

Kolejowi pracownicy, nieetatowi zatrud 
nieni na obszarze województw poznańskiego, 
pomorskiego i śląskiego oraz na obszarze w. 
m. Gdańska, podlegają obowiązującym tara 
specjaliym przepisom ubezpieczeniowym -- 
mają prawo do otrzymania odprawy tyłko 
w wypadkach, gdy instytucja ubezpieczenio 
wa odmówiła im bez ich winy przyznania 
świadczeń emerytalnych. (Iskra). 

Bagaż kolejowy dostarcza 
kolej do mieszkania. 

Jak się dowiadujemy polskie koleje pań- 
stwowe wprowadziły w tych dniach nieobo- 
wiązkową dostawę bagażu odbiorcom do 

mieszkań. Dostawa odbywa się środkami ko 
lejowych przedsiębiorstw odwózkowych w 
Warszawie, Łodzi, Lublinie, Poznaniu, Ino 
wrocławiu, Gdyni, Bydgoszczy, Krakowis, 
Zakopanem, Lwowie. 

Dostawa bagażu odbiorcy do mieszkania 
ma zastosowanie tylko wtedy, o ile podróż- 
ny, nadający na którejkolwiek stacji do je- 
dnej z wyżej wymienionych stacyj, wyrazi 
życzenie, aby bagaż był mu dostarczony w 
miejscu przeznaczenia pod wskazanym adre 
sem. Bagaż przewieziony do lokalu odbiorzy, 
wydany zostanie za zwrotem Kvilu“ bagażo- 
wego. г 
ОЕ ZZA KASET АСЕ D ЛБ NK 

ATOL: A 
OD PLAGI letniej, 

SREBRNE 
Przedst. H. Wojtkiewicz, 
Wilne, Kalwaryjska 21 

    

  

   

  

   

   

  

    

  

        

    

K. S. — 4 Dyw. Sam. Pancernych. 
Mecz ten wilnianie powinni wygrać 

zdecydowanie, podkreślając swoją wy- 
soką klasę piłkarską, jaką podziwia- 
liśmy w meczu z wiedeńczykami. 

W. K. S. powinien pamiętać, że w 
danym wypadku mogą wchodzić w 
grę strzelone bramki, bo jeżeli nie daj 
Boże noga się powinie w meczu z 76 p. 
p. to o pierwszeństwie zadecyduje sto - 
sunek bramek, to też mecz z 4 Dyw. 
Sam. Pancernych musimy wygrać mo- 
żliwie jak najwyższym stosunkiem bra 
mek, prowadząc wyraźnie w swej gru- 
pie. 

WARSZAWA BIJE ŁÓDŹ W. MECZU 
KOLARSKIM (66—23). 

Na Dynasach odbył się wczoraj wieczo 
rem ciekawy mecz międzymiastowy  kolar- 
ski Warszawa — Łódź. 

W jeździe na czas, 200 m., zwyciężyła 
drużyna warszawska 13,2 sek. 

W jeździe drużynowej na czas na 1.000 m. 
pierwsze miejsce zajęła znów reprezentacja 
Warszawy w składzie Michalak, Połończyk 
w czasie 1:09,4 sek. Drugie miejsce Łódź w 
ezasie 1:13,6. 

W trzech spotkaniach dwójkowych zwy 
ciężyli Einbrodt 13,4, Frączkowski 13,6, Pusz 
13,4. 

W głównym wyścigu obu drużyn na dy 
stansie 10 km. z finishami co 5 okrążeń, 
zdecydowane zwycięstwo odniosła drużyna 
warszawska, > 

W wyścigu na 4.000 m. przy dwu prze- 
ciwległych startach triumfowała również 
stolica w czasie 5,20 sek. przed Łodzią 5,39 
sek, 

W ogólnej punktacji zwyciężyła zdecydo 
wanie Warszawa, zdebywając 66 punktów 
przed Łodzią (23 punkty). 

JESZCZE NIE ZĄPÓŹNO NAUCZYĆ SIĘ 
PŁYWAĆ. 

Akademicki Związek Sportowy przyjma 
je zapisy codziennie na przystani wioślar- 
skiej do mowoutworzonej grupy chcącycia 
nauczyć się pływać. iKursy nauki pływania 
są dostępne dla wszystkich. 

ZAWODY SPORTOWE 
W MOLODECZNIE, 

W dniu 6 sierpnit odbyło się w 
Mołodecznie otwarcie i poświęcenie 
strzelnicy małokalibrowej, wybudo- 
wanej staraniem Komendy Powiato- 
wej Z, $. w Mołodecznie. Poświęcił 
strzelnicę ks.” proboszcz Dabulewicz, 

RADJG 
WILNO. 

PIĄTEK, dnia 11 

1.00: Audycja poranna ( 

1.20: Muzyka. 7.30: D. 
Muzyka. 7.52: Chw 

1 Czas. 12.05: Koncert. 1 
Prasy. Kom, met. 12.35: D. c: m 
Dziennik poł. 14.50: Program dzienny. 
Muzya lekka (płyty). 15.25: G 
15 Muzyka z płyt. 16.00 

sierpnia 1933 r. 

1.05: Gim 
ennik poran- 

gosp. dom. 
Przeględ 

    
   

    

   

      
   

  

   

   

  

wi — T. Łopalewski. 17.15: Koncert solistów. 
18.15: Przemysł drzewny na Kr h Wschod 

odczyt. 18 Recital špiewaczy, 
; tošci. 19.20: Ze spraw litew- 

skich. a Program na sobotę. 19.40: Na 
widnokręgu. 20.00: Koncerł symfoniczny. 
20.50: Dziennik wiecz. 21.00: Dokąd jechać 
w święto? 21.10: D. c. koncertu. 22.00: Mu- 

a taneczna. Wiadomości sportowe. 
* Kom. met. 0: Muzyka taneczna. 

      
    

19.0 

      
SOBOTA, dnia 12 sierpnia 1933 r. 

7.00: Czas. 7.05: Gimnastyka 
a. 7.30: Dziennik poranny 

уа Chwilka gosp. dom. 11 
Koncert. 12. Przegląd pracy. 1 =D. © 
koncertu. 12.55: Dziennik popołudniowy, 
14.50:- Program dzienny. 14.55: Muzyka pol- 
ska (płyty). 15.25: Giełda rolnicza. 15.35: 
Recital AL. Cortot (pły 

n. 16.30: Muz lekka. 17.00: Odczyt, 
Koncert orkiestry dętej. 18.15: Wę- 

a po poleskich wodach — odczyt. 
Koncert muzyki dawnej. 19.05: Recita! 

śpiewaczy. 19.20: Tygodnik litewski. 19.35. 
Program na niedzielę. 19.40: Kwadrans ii- 
teracki, 20.00: Godzina życzeń (płyty). 21.05: 
Dziennik wiecz. 21.15; Wiad. ogrodnicze. 
21.30: Koncert chopinowski. 22.00: Muzyka 
Luneczna. 22.25: Sport. wiadomości 22.35. 
Kom. met. 22.40: Muzyka taneczna z Ciecho 
rinka. Wiadomošei dla Ekspedycji Polarnej. 
D. <. muzyki tanecznej, 

WARSZAWA. : 
_PIĄTEK, dnia 11 sierpnia 1933 r. 15.15: Płyty gramofonowe. ; „Prze gląd wydawnictw*, k 

NOWINKI RABJOWE. 
NASZ PRZEMYSŁ DRZEWNY. 

Len i drzewo najgłówniejsze bogactwa na turalne Ziem Północno-Wschodnich i ważne atuty gospodarcze maszego kraju. Obok co raz lepiej rozwijającej się akcji ożywieniu przemysłu Iniarskiego, wymaga bacznej uwa gi również przemysł drzewny, o którego sta nie obeonym i widokach rozwoju na najbliż szą przyszłość będzie mówił dzisiaj przed mikrofonem wileńskim . Natan Kronik. Prelekcja ta o godz. 18.15 będzie transmito- wana przez wszystkie rozgłośnie polskie. . 

DZIESIĘĆ MINUT REWJI. 
Krukowski, Tom i Lawiński — trzy asy kabaretu ipolskiego śpiewać będą dzisiaj > godz, 19.10 swe najpopułlarniejsze piosen! i przez radjo. E * 

: Muzy-    

  

      

     

    

       

   

   

   

  

       

  

   

WIECZÓR SYMFONICZNY. 
Piątkowy koncert symfoniczny zawi: ‚ programie dwa dzieła muzyki iai Wagnera Ra wstep do opery „Špiewacy no. rymberscy — odegra orkiestra pod batu- tą Fitelberga, następnie Beethovena Koncert fortepjanowy <€-moll — wykona z towarzy- szeniem orkiestry znany pianista polski Leo. pold Muenzer. W drugiej części koncertu usłyszymy Andante cantabile Czajkowskiego, Z indyjskie Jacobiego i Suitę Rudnic- 

  

'DO TAŃCA, # 
(Muzyka taneczna rozpocznie się dzisiaj w radjo już o godz. 22, Będzie to eines sja z. najelegancszego  dancin, stoli „Adria“. 'Gra orkiestra Rosnera. ins 

|..REID URS 
T-wo LNIARSKIE w WILNIE 

omawia zagadnienia z dziedziny 

Uprawy Im 1 konopi - Doświadczalnictwa 
W zakresie uprawy roślin włóknistych 
Przeróbki słomy Inianej i konopnej na włókno 
oraz sprawy ekonomiczne związane 
z produkcją i przerobem krajowych 

surowców włókienniczych. 

Prenumerata roczna zł. 5— 
Redakcja i Administracja : 

Wilno, ul. Św. Jacka 2. Tej. 7-15 
Konto w P. K. O. Nr. 81723. 

———— KTE LS GST | 

UR I TSS AKR SA 
poczem przedstawiciele władz państ- 
wowych, wojska i społeczeństwa od- 
dali szereg strzałów. W zawodach 
strzeleckich zwyciężył indywidualnie 
ob. Banel Feliks (Z. S. Molodecznoj, 
zespołowo zaś Hufiec Gimn. im, To- 
masza Zana w Molodecznie, 

Po południuodbyły się rozgrywki 
w piłce siatkowej i koszykowej o mi- 
strzostwo powiatu, przy udziale dru- 
żyn z całego powiatu. Najsilniejszemi 
zespołami okazały się drużyny: Strze 
lec—Mołodeczno, Gimnazjum i K. P. 
W.. Mistrzostwo w piłce siatkowej 
zdobyła drużyna Z, S, Mołodeczno, 
zwyciężając w finale Gimnazjum im. 
Tomasza Zana, w piłce koszykowej 
zaś wygrało Gimnazjum w finale bi. 
jąc K. P. W. Mołodeczno, które cho- 
ciaż zostało wzmocnione przez repre 
zentanta Wilna — p, Pieńkowskiego 
Antoniego z Ogniska — nie zdołało 
wydrzeć ugzniom tytułu mistrza po- 
wiatu, 

Wyniki szczegółowe: isę; 
Koszykówka: K. P. W.—Strzelec 

44:31; Gimnazjum — ZS, Kraśne 
34:12, Finał Gimnazjum—K. P. W. 
— 8:6. 

Siatkówka: Strzelec Mołodeczno— 
K. P. W. 30:28; Gimnazjum—Z. $. 
Raków 30 : 10; Gimnazjum—Z. S, Kra 
śne 30 : 19; K. P, W— Z, S. Kraśne 
30 : 17; Strzelec Mołodeczno — Z. S. 
Dubrowa 30 : 9. в 

Sędziowali b. dobrze p. por. Ku- 
zian, p. podchor. Andruszkiewicz i p. 

Tracewski. 

. 16.00: Audycja @а - 

` 

         



KRONIKA 
  Dziš: Zuzanny i Dygny. 

  

Piątek | Jatro: Klary 

11 | 
| Sierpnia | Wschód słońca — g. 4 а. 11 

RC] Zachód ‚ —а 7а 1 
  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U.S.B. 
w Wilnie z dnia 10-VIII— 1933 roku. 
Ciśnienie 758 
Temp. + 18 
Temp najw. + 24 
Temp najn. >+- 13 

Opady — 
Wiatr: południowo-zachodni 
Tend. barom.: spadek, nast. stan stały 
Uwaga: dosyć pogodnie, 

Przewidywany przebieg pogody w dniu dzi- 

siejszym 11 sierpnia według PIM. 
Pomorskie i Wileńskie: chmurno z roz- 

pogodzeniami. Ciepło. Umiarkowane wiatry 
z kierunków zachodnich. 

, Pozostałe dzielnice: pogoda słoneczna i 
bardzo ciepła, przy słabych wiatrach miej- 
scowych. 

W całym kraju lekka skłonność do burz. 

DYŻURY APTEK. 

Dziś, dn. 11 sierpnia dyżurują następujące 
apteki: 

Rodowicza (Ostrobramska), Jurkowski: 
(Wileńska 8), Augustowskiego (Mickiewicza 
10), Sapożnikowa (r. Zawałnei i Stefańskiej) 

   

    

   

Paka (Antokolska), Siel ńskiego (Zarze- 
cze 20), Sokołowskiego, ntyra (Legjono- 
wa), Zasławskiego (Nowogródzka), Zającz- 
kowskiego (Zwierzyniec). 

MIEJSKA 
— Zapowiedź robót brukarskich. Dowia- 

dujemy się, że z dniem 14 b. m. magistrat 
przystępuje do napra jezdni i robót bru- 
karskich na ul. Stefańskiej na odcinku do 
Kijowskiej, na ul. Słowackiego do Makowej, 
i do uporządkowania ul. Wingry koło ryn- 
ku drzewnego. 

— Przepust wodny na ul. Raduńskiej. Z 
dniem 10 b. m. zakończone zostały roboty 
mad budową betonowego przepustu wodne- 
go na ul. Raduńskiej. Wi związku z tem z 

dniem wczorajszym otwarto komunikację z 
ul. Kominy. 

   
   

    

   

   

GOSPODARCZA 
— Malarze wygrali strajk. Strajk 

malarzy, który wybuchł przed kilku 
dniami został zlikwidowany. Czelad- 
niey uzyskali podwyżkę z 5 do 6 zł. 
Robotnicy zaś z 4 do 5 zł. 

— W tartakach bez zmian. Strajx 
w tartakach wileńskich trwa w dal- 
szym ciągu. Strajk, jak już podawa 
liśmy, wybuchł na tle nieunormowa- 
nych warunków płac. Dotychczasowe 
pertraktacje z pracodawcami nie do 
prowadziły do pozytywnego rezulta- 
tu. W chwili obecnej strajkuje około 
200 robotników. 

— Strajk w cegielni Purty. Wcze 
raj wybuchł strajk w cegielni Purty. 
Strajk wybuchł na tle przyjmowania 
nowych robotników do pracy. 

Strajkuje około 30 robotników, 
— Koneesje detalicznej sprzedaży 

tytoniu bez ograniczeń. Wileńska 
Izba Skarbowa otrzymała doniosłej 
wagi okólnik ministerstwa dotyczący 
nadawania koncesji na detaliczną 
sprzedaż wyrobów tutoniowych W 
okólniku tym ministerstwo anuluje 
wszystkie poprzednie w tej sprawie 
zarządzenia i poleca stosować wyda- 
wanie koncesyj na sprzedaż detalicz- 
ną tytoniu bez żadnych ograniczeń 
poza wyjątkiem przewidzianych w 
paragr. 23 rozporządzenia minister- 
stwa skarbu z dnia 31 marca 1932 r. 
o koncesjonowaniu sprzedaży wyra- 

bów tytoniowych. 
Wyjątek od tej zasady stanowi 

nadawanie koncesvj na detaliczną 
sprzedaż wyrobów tytoniowych wpo- 
bliżu istniejących już samoistnych 
sklepów tytoniowych. 

Postępowanie, związane z nadu- 
waniem koncesji na detaliczną sprz*- 
daż tytoniu winno być możliwie szyb- 

  

kie. Dochodzenie poprzedzające wy- 
danie koncesji powinno być przepro- 
wadzone tak szybko, aby załatwienie 
podania o koncesję miało nastąpić 
nie później niż w ciągu miesiąca od 
wniesienia podania. Kierownicy urzę- 
dów w myśl tego okólnika ponosić 
będą odpowiedzialność za niedość 
szybkie załatwienie klienta, 

Wkońcu p. m-r. skarbu zarządził, 
że organa skarbowe powinny zwra- 
cać uwagę na stan zapasów wyrobów 
tytoniowych, tylko w samoistnych 
sklepach sprzedaży detalicznej tyto- 
niu, inne sklepy sprzedaży detalicz- 
nej wyrobów tytoniowych zwolnione 
zostały od obowiązku posiadania mi- 
nimalnego zapasu tych wyrobów. 

SPRAWY SZKOLNE 

— Program nauczania w klasie ł 
gimnazjum nowego typu. Władze 
szkolne otrzymały okólnik w spra- 
wie programu nauczania w klasie I 
gimnazjum nowego typu. Na naukę 
religji przyznaczono 2 godziny tygo - 
dniowo, na język polski 6 godzin, w 
pierwszem półroczu, a 3 godziny ty- 
godniowo w drugiem półroczu. Wy- 
kłady łaciny rozpoczną się w drugiem 
półroczu i zajmą 5 godzin tygodnio- 
wo. Na naukę jednego z obcych języ- 
ków nowożytnych przeznaczono w 
pierwszem półroczu 6 godzin tygod- 
niowo, w drugim półroczu 4 godziny 
tygodniowo. 

Nauka historji i geografji zajmie 
3 godziny tygodniowo. Po 3 godziny 
przyznaczono na naukę przyrody i 

matematyki. 

Zajęcia praktyczne zajmą dwie go 
gdziny w tygodniu. Gimnastyka dwie 
godziny tygodniowo, a nadto 10 mi- 
nut dziennie. Na zabawy, gry i sporty 
przeznaczono 2 godziny tygodniowo. 

Do liczby przedmiotów nieobowią 
zkowych wchodzą rysunki, muzyka i 
śpiew. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 

— Zamówienia z Anglji na deski 
do prasowania. Dowiadujemy się, że 
dzięki zabiegom Izby Rzemieślniczej 
udało się Wilnu pozyskać bardzo po- 
ważne zamówienia na dostawę do 
Anglji desek do prasowania spodni. 
W związku z tem zwołane zostało 
ogólne zebranie stolarzy celem omó- 
wienia warunków eksportu i produk- 
cji desek, 

   

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEN 

— Z Legji Inwalidów. Zarząd Legji Ir 

walidów Włojennych Wojsk Polskich w Wil- 
nie niniejszem składa podziękowanie wszyst 
kim imstytucjom Państwowym, Samorządo- 
wym i osobom prywatnym, którzy łaskawie 
poparli loterję fantową, urządzaną przez 
wspomniany zarząd 

Jednocześnie nadmieniamy, że akcja ta 
została całkowicie zakończoną i czysty zyss 
wyniósł zł. 227 gr. 64. 

Wygrane fanty są do odebrania w lokalu 
Legji ul. Sierakowskiego 31 codziennie cd 
godz. 11--:14 (za wyjątkiem dni świąt 
mych). Ostateczny termin wydawania fan 
do dmia 1 września 1933 r. 

TEATR | MUZYKA 

  

   

W. WILNIE. 
—. Teatry Miejskie ZASP. w Wilnie. Te- 

atr Lelni w ogrodzie Bernardyńskim — gra 
dziś w piątek 11. sierpnia o godz. 8 m. 15 
wiecz. doskonałą, obfitującą w sceny pełae 
zabawnych sytuacyj farsę w 3 aktach M. 
Neall'a i M. Fernera p. t. „Co on robi w 
nocy* w której role główne kreują pp.: St. 
Purzycki oraz przebywająca na występach 

p. H. Kamińska i M. Węgrzyn, którzy wnoszą 
na scenę swoje słoneczne temperamenty i 
pełną radość życia, ponadto ujrzymy pb: 
aJsińską - Detkowską, Braunównę, Janows- 

  

Ko UmR.J.ECR 

kiego, Dejunowicza, Martykę, Pospiełowskie 

go i innych. 
Zniżki i kredytówki ważne. 4 

Jutro i dni następnych „Co on robi w 

nocy”. 
— Niedzielny festiwal śpiewaczo - mu- 

zyczny w Parku Żeligowskiego. Nieodwotul 

nie tylko jedyny raz w niedzielę 13 sierpnia 

o godzinie 8 mili goście z Łodzi, którzy zgro 

madzeni w T-wie Śpiewaczem im. Moniuszki 

w Łodzi w liczbie 120 osób | rzybywają dia 

zwiedzenia Wilna — wystąpi rzy okazji 

z wielkim koncertem w Parku Żeligowskie 

Wilno, w którem tak żywy jest kult pie 

ni, podąży napewno tłumnie w niedzielę w 

pogodny wieczór, owiany czarem letniej as 

cy i pięknych produkcyj miłych gości z ło 

dzi. Jak się dowiadujemy na dworcu dele - 

gacje Stowarzyszeń Spiewaczych i Muzycz- 

nych powitają Łodzian krótkiemi przemowa- 

mi, 
Przybywają w miedzielę rano o godz. 7 

ano pociągiem warszawskim. 

A S że Muzyczny „Lutnia*. Ostatnie 

przedstawienia „Barona Kimmla“. Dziś je 

dno z ostatnich przedstawień wesołej i dow: 

cipnej operetki W. 'Kollo „Baron Kimmel““, 

która zejdzie z repertuaru. Entuzjastycznie 

przyjmowani przez publiczn „M. Tatrzan- 

ski (rola tytułowa), M. Gabrielli, B. Halmir 

ska, W. Szczawiūski, K. Wyrwicz-Wichrow- 

ski, tworzą świelinie zgrany zespół. Ceny 

miejsc najniższe od 25 gr. do 2.90. z 

— Najbliższa premjera w „Lutni“. C0- 

dziennie odbywają się w wzmożonem tem 

pie przygotowania do wystawienia barwnego 

widov a „Ulani“, urozmaiconego piosenka 

mi ułańskiemi i tańcami. W wykonaniu bie 

rze udział cały zespół, oraz świeżo pozyska: 

ni do tej sztuki wybitni artyści. Opracowanie 

reżyserskie K. Wyrwicz - Wichrowskiego. 

Choreografja W. Morawskiego. Nowa wysta 

wa — dopełnia artystycznej całości. Prem- 

jera zapowiedziana na dzień jutrzejszy. Ce- 

ny miejsc pozostają bez zmiany od 25 gr. do 

2.90 gr. : 

— Pekaz —rewja „Len“ — w „Lutni“. 

Zespół teatru muzycznego „Lutnia w poro 

zumieniu z Wil. Tow. Iniarskiem i Komite- 

tem Wystawy, organizuje na dzień otwarcia 

Targów Północnych, specjalny pokaz — rew 

ję „Len* ilustrującą etapy przekształcania 

włókna w tak popułarną tkaninę. Pokaz -— 

rewja, dodawany będzie do każdego wido- 

wiska w „Lulni*, — w okresie Targów Pó!- 

nocnych. 

— Park im. gen. Żeligowskiego. Sobota 

12 sierpnia od godz. 7 wiecz. do 11. Wieczór 

Muzyki, Humoru i Pieśni, urządza Wil. Orki: 

stra Symfoniczna pod Dyrekcją Mikołaja Sal 

mickiego oraz przebojowa rewja p. t. „Nie 

bieski V w wykonaniu: E. Tauberówny, 

A. Jaksztasa, M. Żejmówny, T. Koryckiego 

i B. Adamowicza. W programie: Atak servo 
wy, Cóż twą miłość zastąpi, Romeo i Julcia, 

Polowanie na męża, Opjum i t. d. Wszys** 
ko za 25 gr. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
NIEUDANE WŁAMANIE. 

Onegdaj w nocy przez włamanie dostali 
się nieznani sprawey do sklepu tytoniowe 
go Eugenji Dworzeckiej (Nowogródzka) 15). 
Złodzieje spakowali do worków wyroby ty- 

toniowe na, większą sumę, lecz zostali spło- 
szeni i cały łup zostawili na miejscu. 

  

    

  

      

        

  

        

     

  

OKRADZENIE FRYZJERA. 

Pracownię fryzjerską Wajnera ma Milo- 
siernej okradziono w nocy z 8 na 9, Złodzie- 

je wynieśli bieliznę.i narzędzia fryzj 

otworzywsz ad dobranym kluc 
wytrychem. Fryzjer oblicza statę na 455 71 

    

  

ROWERZYSTA NAJECHAŁ NA STARUSZKĘ 

Na ul. Zamkowej we środę szeregowiec 

telegr. dyw żewiez najechał rowerem na 
70-letnią Żukowską Helenę (Dobroczynna 1) 
gdy przechodziła przez jezdnię. Staruszkę, z 
obrażeniami na głowie, odwieziono do szpi 

tala św. Jakóba. Stan ciężki. 

    

PODPALENIE. 

O 10 w nocy dnia 9 bm, w posesji przy u! 
Słomianka 15 lokatorka Filipowiczówna zna 
lazła w podwórzu pod składzikiem palącą 

się szmatę. Gdyby nie przypadek, byłby wy- 
buchł pożar, policja wdrożyła dochodzenia 

i jest już na tropie podpalacza. 

ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

Do szpitala Sawicz przywiozło Pogotowie 
Ratunkowe Leonorę Lisowską, z ul. Targo 

wej 13, liczącą lat 26. Wypiła ona w celach 
samobójczych esencję octową, zmieszaną z 
jodyną. Życiu nie grozi niebezpieczeństwo, 
przyczyna nieznana. 

Wspierając bezrobotnego, 
pomagasz sobie. 

E. KOBYLIŃSKA. 21 

ZŁOTE SCHODY. 
Tu musiała wysłuchać dalszych dowodów, ale 

właściwie nie słyszała ich wcale, tylko, spoglądając 

na szlachetną twarz Mety z bladą aureolą warkoczy 

'nad czołem, na jej słodkie usta, których każde poru- 

szenie tchnęło n'eopisanym wdziękiem, myślała, że 

sam jej widok wystarczyć powinien dla przekonania 

oponentów. Patrząc na nią, wiedziało się napewno. 

że to jest Oleńka z „Potopu*, a więc musi rozumieć, 

czego od niej żąda ojczyzna. Tylko... mimo wszystko 

Lilka była nieubłagana. Meta potraf'ła z niej wydo- 

być słowa, które wszystko wyjaśniły.. Spowiedź, 

ksiądz. 

— O, to już głupstwo, doprawdy! — krzyknęła 

rozdrażniona Ludka. Ona sama już przecie zerwała 

wszelki stosunek z promiennym Bogiem dzieciństwa 
i z białą, przepojoną zapachem kadzideł sukienką, 

w której ong'ś sypała Chrystusowi kwiaty w takt 

dźwięcznego płaczu rozdygotanych dzwoneczków. 

+, Ale Meta powiedziała: „Pssl..““ i położyła jej 

dłoń na ustach. 

Ani słowa, Luluś! Nałeży uszanować przeko- 

nania koleżanki... Wiesz po sobie, jak bolą niedeli- 

katne dotknięcia. Więc nie utrudniajmy koleżance 

ciężkiej chwili, w której zrywa z dawnem otoczeniem. 

Ach, ta Meta! Dopięła tego, że Lilka rozpłakała 

się głośno i rzuciła się do kolan młodszej od siebie 

dziewczyny, która macierzyńskim ruchem przygar- 

nęła jej głowę do piersi. Ludka podziwiała z całej 

duszy swoją niezwykłą przyjac'ółkę, mówiącą o ser- 

(decznej tolerancji. Ona sama bardzo mało okazywała 

cierpliwości w stosunku do przeciwników, a jej wo- 

  

  

jownicza i drwiąca postawa w dyskusjach doprowa- 

idzała do pasji przeciwną stronę. 

Więc po wyjściu Lilki Meta powiedziała: 

— Zadaniem naszem (oprócz wielu innych): jest 

wzbudzenie szacunku nawet wśród wrogów ideowych. 

— Myślę, że to jest twoja specjalność! — uniosła 

się nagle Ludka. — Ja tam nie lubię tych czułości. 

Precz z roztkliwianiem się! To cielątko zakochało się 

w Retmanie, a ty wytaczasz przeciwko głupstwu naj- 

cięższą baterję ideologii. 

Ale Mecie trudno było uwierzyć w podobne rze- 

czy. Ona wszystko musiała brać z najlepszej strony. 

To też zamknęła usta Ludce, mówiąc spokojnie o roli 

kobiety w nowobudującej się Polsce. 

— Kobiety powinny się przestać kochać, a wtedy 

dopiero potrafią się zająć porządnie jakąś robotą— 

zauważyła nagle Ludka, nie zważając na zakłopotane 

osłupienia przyjaciółki. Precz z miłością! — Wyplenić 

seksualizm! 

  

W * # 

Obie studentki wyszły razem, spierając się nieco, 

i zawiane śniegiem, dobrnęły do przystanka tram- 

wajowego. Meta pojechała do Psychoneurologicznego 

Instytutu, a Ludka udała się do stołówki na spotkanie 

zbliżającego się w śnieżnej zadymce losu... Zadyszany 

chorobliwie dzień, jęcząc na drutach telegraficznych, 

spływał już razem ze śniegiem w wilgotne objęcia 

wieczoru! W zadymionej stołówce paliły się mdławe 

kule elektryczne i hałasowali studenci, a przy 

drzwiach umieszczono stolik z ogromnym, kolorowym 

afiszem, który przez namalowanego trębacza ogłaszał 

wszem wobec o bału młodzieży z „Wyzwolenia* 

(„Klerykalizm ich zjada* powiadał o nich Stefan). 

Przy tym stoliku siedziała najbardziej wytworna 

studentka, uczesana szykownie i oparta o poręcz 

krzesła z niedbałym wdziękiem. Od czasu do czasu 

  

      

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

  
  

МОа Е NS. KI 

Pioruny w pow. brasławskim i święciańskim 
6 stodół od uderzenia piorunu spaliło się 

w dniu 7 bm. o północy we wsi Baściuny, 
gminy twereckiej powiatu święciańskiego. Ro 
dziny Pancichowiczów i Kajetów poszkodo- 
wane są na sumę 8.500 zł. 

Na, ekoło 1700 zł, szkody przycznił pio- 
run Aleksandrowi Paukszcie, we wsi Czyżu 
ny, gminy rymszańskiej powiatu  brasław- 

skiego, paląe jego wielką stodołę wraz z te- 
gorccznemi zbierami i narzędzia rolnieze. 
Było to w czasie burzy na godzinę przed pół 
nocą dnia 7 bm. 

Korsakowi Franciszkowi, mieszkańcowi 
miasteczka Widze w powiecie brasławskim 
picrun spalił w dniu 7 bm. przed samą pół- 
necą dom mieszkalny, wartości 800 złotych. 

Opóźnienie pociągu 
warszawskiego. 

Wczorajszy pociąg pośpieszny z 
Warszawy przybył do Wilna z ok, » 
godz. opóźnieniem. Tak znaczne 
opóźnienie pociągu komentowane 
było w najfantystyczniejszy sposób. 
Powstała wersja, że pociąg uległ ka- 
tastrofie, przyczem podobno jest moc 
zabitych i rannych. Rzecz prosta, że 
krążenie takich wersyj wywołało w 
mieście duże zaniepokojenie, zwłasz- 
cza u osób spodziewających się przy- 
jazdu krąqwnych lub znajomych. Na 
dworcu zgromadził się dość znaczny 
tłum zaniepokojonych wilnian, ocze- 
kujących na przybycie pociągu. 

Okazało się, że pociąg przyb”: 

tak znacznem opóźnieniem na sku- 
tek zatarasowania toru w Warszawie 
przez wywrócenie się dwóch lokomo- 
tyw. 

Legja — W. L. T. W. — 5:2 
WARSZAWA. (Pat).We czwartek na kor 

tach WILTK. zakończył się mecz tenisowy 
Legja — WLTK, o drużynowe mistrzostwo 
Polski. Zwyciężyła Legja w stosunku 5:2. 

Gruntowna reorganizacja 
kina Rewii. 

Kino „Rewja* zrobiło w r. z. cie- 
kawy eksperyment łączące kino z pro- 
dukcjami artystycznemi. Teraz w ło- 
nie imprezy zaszły zasadnicze oraz 
personalne zmiany, wiążące się zaró- 

wno z nowym charakterem popular- 
no-rozrywkowym  Kina-Rewji jak i 
posunięciami natury artystycznej. 
By tę zmianę specjalnie zaakcento- 
wać zrobiono przerwę międzysezono- 
wą w czasie której wre praca aktor- 
ska i organizacyjna. 

Okazuje się, że dobry pomysł znaj- 
dzie zawsze środki dla swej realiza- 
cji — znalazły się i tu — pieniądze 
tak że spółka z dużym rozmachem 
przygotowuje otwarcie sezonnu, któ- 

ry swe nowe oblicze ukaże Wilnu już 
w początkach września. Jak się do 
wiadujemy Dyrekcję „„Rewji* bierze 
w swe ręce znany z energji dotychcza- 
sowy kierownik Admin. Teatrów p. 
Bronisław Borski, 
Les LL LŽ) 

Morze—to płuca narodu 

  

Nr. 212,(2753) 

„Parasoi przeciw burzy". 
Australijski inżynier Fryderyk Kreeckle 

wynalazł aparat, posiadający zdolność roz- 
pędzania chmur deszczowych. Apa ten, 
nazwany przezeń „parasolem przeciwko bu- 
rzy, przypomina z wyglądu zewnętrznego 
bardziej może jakąś piramidę albo metalo- 
wą choinkę, aniżeli parasol. Konstrukcja pa- 
rasola przeciwko burzy jest wcale nieskom- 
plikowana: na okrągłej masywnej podsta- 
wie umocowana jest prostopadle olbrzymia 
ilość drutów metalowych różnych wielkości, 
Druty te w liczbie 3—4 tysięcy ułożone są w 
ten sposób, iż w samym środku podstawy są 
one najwyższe. ku brzegom zaś niższe. 

Podczas silnego zachmurzenia, jeszcze 
przed nadciągnięciem burzy, leży aparat 
ustawić w danej miejscowości na wysokim: 
słupie. Poprzez metalowe druty aparatu, ja- | 
ko idealne przewodniki, elektryczność wy- 
ładowuje się w sposób najzupełniej spokojny 
bez wszelkich wstrząsów jedynie wpobliżu 
aparatu dają się słyszeć słabe trzaski, w no- 
cy zaś na końcach drutów zauważyć można 
małe niebieskawe iskierki. Stopniowo, skut- 
kiem osłabienia wyładowania elektyrcznego 
chmur, oddzielne kropełki wody, nie podle- 
gając siłe wzajemnego przyciągania, rozpra 
szają się na większej przestrzeni: chmury 
rozchodzą się i ostatecznie znikają zupełnie. 

Wynalazek inż. Kreeckl'a stosowany był 
przezeń kilkakrotnie, podobno z dobrym wy- 
nikiem, Е 

    

  

  

  

  

EUGENJA KOBYLINSKA 

ŚWIAT w SZKOLE 
(pamiętnik nauczycielki) 

Książka ta wyszła już z druk. „Lux* 
i jest do nabycia w księgarniach wil. 
Skład główny w księg. Św. Wojciecha 

CENA Zł. 3.50. 

CASINO| 
Dziś podwójny program! Wspaniała 

komedja tryskająca humorem 
Nadzwyczajny doda- 
tek dźwiękowy p.t. 
NAD PROGRAM: Dodatek w naturalnych kolorach p.t. RYTM i TANIEC. Ceny: balkon dz. 25 gr. parter 54 gr. 

p. te BUSTER SIĘ ŻENI z Busterem Keatonemi Reginaldem 

Denny, Sally Ayres w rol. główn. 

Lot kapitana Skarżyńskiego nad Atlantykiem 
  

Podwójny program! 1) 

HELIOS |» SZTABS-KAPITAN GUBANIEW 
w erot. 
komedji Anny Ondra KRÓLOWA JAZZBANDU 

z życia rosyjskiego. W rol. gł. Owerto, A. 
Dymsza, Liii Zielińska, Edm. Nebel. 

CENY ZNIŻ.: Na l-szy seans balkon 25 gr.. parter 54 gr., wiecz. od 40 gr. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20. 
  

Genjalnie 

PAN 

Nejestr MandloW). 
Do Rejestru Handiowego Wydzialu Za- 
miejscowego Wileńskiego Sądu ОКге- 
gowego w Lidzie w Dz. A. w dniu 27 
lipca 1533 roku wciągnięto wpisy nastę- 

pującej treści: 

2253—1I. Firma: „Rejza Milinka sklep spożyw- 
czy i zboża* w lwieńcu handel artykułami spożyw- 

Firma istnieje od 9 maja 1933 

roku. Właścicielką przedsiębiorstwa jest Rejza Milińka 
zam. w Iwieńcu na ul. 3-go maja pod Nr. 7. 

czemi i zbożowemi. 

2254—]. Firma: „Łaźnia Ogólna Zarządu Gminy 
Wyznaniowej Żydowskiej w Wołożynie*. Przedmiotem 
jej jest zyspokojenie potrzeb rytualnych ludności 
żydowskiej. Firma istnieje od roku 1910 roku. Właś- 
cicielem jej jest Zarząd Gminy Wyznaniowej 

skiej w Wołożynie, w osobie prezesa Jankiela Garbera 

i członków Śrola Łunina, Jankiela Ruchamkina, Szo- 

loma-Lejby Rubinstejna, Chaima Cyrulnika, Josela 
zam w Woło- Perskiego i Jankiela Zimernickiego, 

żynie. 

2255—1. Firma „Hurtownia wódek w Lidzie Mi- 
spółki 

sprzedaż wyrobów Państwowego Monopolu Spirytu- 

sowego na powiat lidzki. Siedzibą spółki jest Lida 

i zarząd oraz skład główny mieszczą się na ul. Su- 

walskiej pod Nr.72. Spółka egzystuje od dnia | lipca 
na czas nieograniczony. 

i: Michał Borkowski, Ben- 
cjon Krygiel, Mojżesz Ławit, Abram Ilutowicz i Szym- 

szel Pupko. Spółka jest firmowa i została zawarta 

na mocy umowy, sporządzonej na piśmie w dniu 13 
czerwca 1933 roku. Zarząd spółki stanowią wszyscy 
wspólnicy. Bencjon Krygiel i jeden ze wspólników 
uprawnieni są do zarządzania i rozrządzania mająt- 
kiem spółki oraz będą podpisywać weksle, czeki, 
umowy i pełnomocnictwa pod pieczęcią firmową. 

*. Przedmiotem chał Borkowski i S-k 

      

1933 roku i została zawa! 
Wspólnikami są zamieszk 

925/V1 

Poego na temat pokrewieństwa 
człowieka z małpą p.t. 

cenach niskich. 
E
E
E
E
 

ydow- 

Akuszerka 

Marja LalnertWa 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 

W. Z.P. Nr. 69. 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

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

jest 
  

  

na. Do wynajęcia 

x kuchnią 
ul. Jagiellońska 9—13     

Włsna wytwórnia zeszytów, bruljonów i innych wy- 
robów introligatorskich. 

EEFEEEFEEFEFFEEEFEEFEEEFEEFE 
Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamże gabinet kosmetyex 
my, usuwa zai 
dawki, kurza: 
W. Z. P. 48. 

Zgubiono 
czarny zeszyt z wiersza- 
mi dnia | sierpnia r. b. 
w III kl. 
w drodze z Oran do Wil- 

Uczciwego znalazcę 

  

skonstruowany kołowrotek niezwykłych pomysłów według słyrnej powieści Edgara Allana 

MORDERSTWA PRZY RUE MORGUE 
W roli głównej znakomity odtwórca niezapomnianej roli „Drącula* Bela Lugosi. 

tajemnic! Niezwykłe napięcie! Ceny na | s. balkon 25 gr. parter 54 gr. 
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Jedyna na Kresach Wschodnich Polska Hurtownia Ę 
PAPIERU i MATERJAŁÓW PIŚMIENNYCH 

POD FIRMĄ 

„Papier Spółka Akcyjna” 
Wiino, Zawalna 13, telefon 501. 

NA SEZON SZKOLNY 
poleca p. Detalistom i Spółdzielniom wielki wy“ 

bór materjałów szkolnych i kancelaryjnych po 

Dreszcze grozy! Labirynt 
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Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
sa lewo Gedeminowską 

ul. Grodzka 27. 

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

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

э 2„ P._29. 

szczki, bro 
ji wąmy 

832: 

  

  

  

pociągu p. p. 

  

proszę o zwrot za wyna- | Pianina is 
1 lub 2 pokoje Ur ARG wissławją: MEliwiwa 

37—32. Wejście z ulicy 
Ciasnej, p. Estko. 7702   

  

błyskała uśmiechem, chowając jego perłową jasność 

w gęsty mrok futrzanego kołnierza. Za nią stał po- 

chylony piękny brunet, połyskując równiutkim prze- 

działem we włosach, aż błękitnych od czarności. 

Tworzyli oboje dobraną rasową parę i jakby razili 

w tej demokratycznej rozczochranej stołówce swoją 

rautową poprawnością i elegancją. Ludka nie spo- 

dziewała się już spotkać utrapieńca, który od pew- 

nego czasu zniknął z horyzontu. Przypuszczała, że 

wyjechał i nie wróc: tu więcej. Pewność ta pozwoliła 

jej odetchnąć swobodnie : przekonać się raz jeszcze 

o swojej względem nieznajomego antypatji. Nigdy 

jeszcze żaden człowiek tak jej nie przeszkadzał samą 

obecnością swoją, jak ten ironicznie uśmiechnięty 

brunet. 

To też na jego widok stanęła w drzwiach jak 

wryta. On udał, że jej nie dostrzega i z wyraźną czu- 

łością pochylił suchy profil ku wytwornej szatynce. 

— Odnaleźli się w korcu maku — pomyślała zła 

czegoś Luda. Ta wypasiona domową enotką gąska 

Orecka i „zaprasowany nieznajomy”. 

Mogę im udzielić swego błogosławieństwa. Tu 

Ludka przełknęła dziwną gorycz, którą poczuła w us- 

tach i „nieodwołałnie* znienawidziła obecnego pana. 

'Poczem zajęła się sprawami Związku, więc nie miała 

już czasu na nie innego. Gdy się wszystko już jako 

tako posklejało i połatało z wielkim nakładem gorą- 

czkowej wymowy i sileniem się na groźną postawę 

wobec niesfornej jak zwykle komisji, przyszła chwila 

zasłużonego wypoczynku. Dziewczyna poczuła, że w 

_ gardle jej zaschło od papierosów, które ćmili bez- 

względni koledzy i rozejrzała się, szukając wolnego 

miejsca przy którymś ze stołów. Pod ręką właśnie 

znalazł się Bolek, kuzyn jej z Wilna, roszczący prawo 

«do pewnej nad nią opieki. 

— Bolku, mój złoty. przynieś mi coś do picia — 
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rozporządziła się panienka. Tutaj będę czekała. 

'To mówiąc Luda wcisnęła się na ławkę między 

Manią Bielską, a Janką Rowińską i nad trzema pan- 

nami zatrzepotała natychmiast taka ulewa szczebiotu, 

taki dźwięczny grad śmiechu zadzwonił do wtóru 

szklankom i łyżeczkom, że Bolek mrugnął radośnie 

szaremi oczyma. Taka Luda, jaką widział w tej chwi- 

li, najbardziej mu przypadała do gustu. Bolek martwił 
się bowiem, dostrzegając, że śliczna dziecięca weso- 

łość znacznie przygasła w jego młodziutkiej kuzynce. 

Zawsze była zajęta, zawsze coś załatwiała — wprost 

nie miała czasu być młoflą. A Bolek nosił w szczupłej 

piersi wszystkie kanony Akademji Sztuk Pięknych, 

więc uważał że ta nowa Ludka jest chybiona pod 

względem artystycznym. 

W tej chwili znowu się śmiała! Dobrze jest! Lud- 

ka śmiejąca się była dla Bolka kopalnią niespodzia- 

nek. Nigdy nie można było ręczyć, co zrobi, gdy „wpa- 

dnie w szał”, ale zabawne wyczyny jej bywały dług » 

tematem rozmów wesołego studenckiego grona. To też 

wracając z sodową wodą Bolek wcisnął się pomię- 

dzy dziewczęta na ławce, aby rozrzułna radość miłej 

kuzynki operliła i jego serce musującem winem kap- 

rysów i śmiechu. Ale właśnie na wolne miejsce po 

przeciwnej stronie stołu zasiadia grupa młodzieży: 

Stefan. Ster, Janusz i ten „zaprasowany* brunet. Za- 

raz Ludka przygasła i zmierzyła intruza niechęinem 

spojrzeniem. Czujny Bolek dojrzał w uśmiechniętym 

spokoju ciemnej twarzy nieznajomego jakieś lekce- 

ważące wyzwanie. Solidaryzował się w zupełności 

z panieńską kapryśną niechęcią. 

— Chodźmy stąd! „Ten* znowu wlazł na twoje 

terytorjum — rzekł do kuzynki. Ale ta się nie poru- 

szyła. A brunet mówił niskim głosem do Stefana, rzu- 

cając ukradkiem spojrzenia w kierunku Ludki: 

(D. e. n.) 

  

    
Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

 


