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„zaczeły działać siiy 
wiodące do przezwyciężenia depresji . 

Instytut Badania Konjunktur Go- 
spodarczych i Cen w następujący spo 
sób charakteryzuje sytuację gospo- 
darczą w Il-im kwartale 1933 r.: 

Mnożące się objawy polepszenia 
się sytuacji gospodarczej w wielu 
krajach świadczą o stanowczem prze 
łamaniu tendencyj zniżkowych na ryn 
'ku światowym. W żadnym kraju kon 
'junktura nie weszła w fazę zdecydo- 
'wanej poprawy, możliwe są jeszcze 
przejsciowe załamania, natomiast nie 

'ulega wątpliwości, że zaczęły działać 
Siły wiodące do przezwyciężenia de 
ipresji. 

W Stanach Zjednoczonych siły ie 
posiadają charakter bardziej spekula 
cyjny, w Niemczech polepszenie wy- 

ika z planowej akcji robót organiza- 
5 anych przez ciała publiczne. w Au 
glji poprawa jest raczej wynikiem sa- 
'moczynnego działania sił ekonomicz- 
nych. Procesy obiegu kapitałów i 
kredytów między krajami w znacz- 
niejszym zakresie nie rozpoczęły się 

jeszcze, wstrzymywane przez wypad- 
ki polityczne i zamieszania wywołane 
przez spadek dolara, co w dużym sto 
'pniu hamuje poprawę konjunktury 
"w poszczególnych krajach. 

W Polsce, przy bardzo niskim po- 
ziomie produkcji, duży wpływ na 
zmiany ogólnych rozmiarów wytwa- 
rzania wywierały czynniki związane 
z przesunieciami sezonowości oras 
czynniki przypadkowe. W  obecnem 
przesileniu bardzo częsio zachodzi 

ziawisko skupiania produkcji w cią- 
gu krótkiego stosunkowo okresu, przy 
jej silnem zmniejszeniu w okresie po- 
zostałym, co prowadzi do ostrzejsze- 
go niż w dobrej konjunkturze przebie 
gu sezonowości. Tak jest naprzykład 

w ruchu budowlanym -od którego za- 
leży szereg innych przemysłów, jak 
mineralny, częściowo metalowy, drze 
wny i t. p. Tem się między inemi wy- 
jaśnia bardzo niski poziom produkcji 
w kwartale pierwszym roku bieżącego 
— wskaźnik 48,2 oraz silny wzrost 
w kwartale drugim sprawozdawczym 
— wskaźnik 55,2, czyli wzrost o 14,5 

proc. Wzrost ten wyjaśnia się zresztą 
nietylko kompensowaniem  ostregu 
spadku produkcji w sezonie zimowym 
lecz również newnemi momentami 
przypadkowemi, jak np. strajkiem w 
marcu w przemyśle włókienniczym, 
po którym wzmożono produkcję, aby 
nadrobić ubytek wywołany właśnie 
strajkiem. Ponadto w przemyśle 
laznym znaczne zamówienia sow 
kie wywołały ożywienie produkcji: 
również w przemyśle drzewnym po- 
większenie się oksportu spowodowa 

ło znaczny wzrost wytwarzania. W 
typowo eksportowym przemyśle cyn- 
kowym sytuacja przestała się pogar- 
szać, zmniejszył się nałomiast eks- 
port węgla. Poprawa sytuacji konjun 
'kturalnej w Europie wzmoże silnie 
korzystny wpływ eksportu na naszą 
ogólną sytuację gospodarczą — i mo- 
że stać się bodźcem do poprawy, po- 
dobnie jak to było w roku 1926. 

Oznak samoczynnej wewnętrznej 
poprawy jesz stosunkowo nie- 
wiele, brak również akcji forsowne 
go i sztucznego „nakręcania* konjun 

ktury. Rozmiary produkcji ostatnie- 
go kwartału były jednak o 1,4 proc 
"większe, niż produkcja tegoż kwarta 
łu w roku ubiegłym. Wyjaśnia się to 
zresztą ,przejściowem ożywieniem w 

przemyśle włókieniczym oraz ekspor- 
tem żelaza i drzewa, przemysły wę- 
glowy i spożyw: (cukier) mają po- 
ziom produkcji niższy niż w roku ub. 

Na rynku pieniężnym procesy 

zwiększenia płynności odbywały się 

madal. Deprecjacja dolara zniszczyła 

'pewne objawy tezauryzacj wzmaga- 

jąc zakupy poszczególnych dóbr 1 о)- 

jektow, jako formy lokaty. Zarządze- 
nia konwersyjne i moratoryjne w za- 

kresie zadłużenia długoterminowego. 

(długi państwowe) zmniejszyły zapo- 

trzebowanie kredytu na cele finanso- 
we, co osłabiło nacisk deficytu bud- 

żetowego na rynek pieniężny. Nacisk 
ten osłabł znacznie w ostatnim kwar- 
tale skutkiem stopniowego stabilizo - 

wania się wpływów podatkowych. 
Zresztą zarządzenia konwersyjne do- 
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piowadzily do pewnego zwiekszenia 
premji za ryzyko i dlatego stopa pre- 
centowa nie obniżała się w tym sio- 
'pniu, jak to odpowiadaćby mogła 
zmniejszonemu zapotrzebowaniu na 

   

    

„kredyty w związku z ograniczeniem 
produkcji i obrotów. 

Również rozwijała się nadal odbudo 
wa kapitałów obrotowych  przedsię- 
biorstw, o czem świadczy silny spa- 
dek protestów wekslowych oraz 
wzrost stosunku rezerw kasowych 
przedsiębiorców w bankach akcyj- 
nych — do wkładów długotermino- 
wych. Spadek wartości wystawionych 
weksli jest między innemi dowodem 
zmniejszenia się zadłużenia finanso- 
wego (prolongat weksli). 

Ceny przestały spadać, ostatnio 
wyraźnie zaznaczyła się lekka ten- 
dencja zwyżkowa. Ustanie spadku cen 
posiada doniosłe znaczenie dla ren- 
towności przedsiębiorstw, przez wła- 
ściwe ukształtowanie stosunku do 
'utargów. Spadek cen (o ile koszty nie 
obniżają się równomiernie) pogź 

  

ten stosunek i czyni przedsiębiorstwo 
'niezdolnem do wywiązywania się 4 

1 

    

zobowiązań, co ujemnie wpływa z3- 
równo na przedsiębiorstwa związane 
jak i banki, które przedsiębiorstwom 

tym udzieliły kredytów. Ogólny po- 
ziom cen hurtowych w końcu drugie- 
go kwartału był wyższy o 0,5 proce. 
niż w końcu pierwszego kwartału. W 
tym samym czasie zboża podniosły 
się o 8,8 proc. natomiast spadły cenv 
'bydła o 5,5 proc. i nabiału o 11.9 proe 

ryjaśnia się wpływem sezonu 

rowce przemysłowe wykazały wzrost 
o 1,6 proc., ceny półfabrykatów po- 
zestały bez zmiany, natomiast jednak 

dobra gotowe obniżyły się o 1.1 proc.. 
co stanowi zjawisko niewątpliwie u- 

'jemne. 
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Możliwości przechodzenia do po- 
prawy mniej są zależne od czynników 
'wewnętrznych, które odznaczają się 

wysokim stopniem stabilizacji, a wię- 
cej od czynników działających na rvn- 
ku światowym: ceny zbóż i surowców, 
ruch kapitałów i kredytów, eksportów, 
eksport drzewa, węgla, żelaza — wszy 
stkie te podstawowe nniki syluaeji 
gospodarczej są całkowicie niezal 
od jakiejkolwiek akcji wewnętrznej. 

    

      

     
  

  

  

  

Na zdjęciu fragment obozu koncen 

Wśród aresztowanych widzimy od lewej: posła do 
Fryderyka Eberla i b. dyrekszę ta Rzeszy 

acyjnego w 

niem 

REWOLUCJA NA KUBIE. 

  

Teren wypadków. 

PREZ. MACHADO OPUŚCIŁ KUBEK. 

HAWANA (Pad). Prez. Machado 6d 
leciał aerapianem deo stolicy archipe- 
lagu ang ciego Bachama Nassau. 
Nassau oddalene jest o 3 dni drogi 
morskiej od Newego Yorku. 

  

        
    

KREW LEJE SIĘ OBFICIE. 

LONDYN (Pat). Donoszą z Hawany, 
że według krążących tam pogłosek 
burmistrz miasta Hawany został za- 
mordowany. Biura prezydenta Macha 
de zrewoltowany tłum spiondrowai i 

owo obrabkował, W asie wczo 

  

   
  

    

    
     

  

       

     

  

200 esób. Wiele osób od- 
kie rany w ćzasie starć 
jskiem, Tłum w dalszy 

  

      

byłych ministrów, Ulice Hawany prze 
biegają tłumy rozentuzjazmowanych 
mieszkańców, wznoszących okrzyki 
na cześć rewolucji. 

CESPEDES — PROWIZORYCZNY 

PREZYDENT — OBJĄŁ WŁADZĘ. 

HAWANA (Pat). Nowy, prowizory 
czny prezydent Cespedes y Ortiz zło- 
żył przysięgę, oświadczając, że posta- 
ra się stworzyć rząd, w którym będą 

reprezentowane wszystkie stronnici- 
wa. Prezydent Cespedes y Ortiz roz- 
wiązał kongres i sąd najwyższy. 

Według ostatnich wiadomości na 
całej wyspie panuje już zupełny spo- 
kój. Według danych ofiejalnych w 
czasie rozruchów zginęło 40 osób w sa 
mej Hawannie. 200 osób jest rannych. 
NOWY YORK (Pat). Do Miami na 
Florydzie przybył aeroplanem były 
sekretarz stanu rządu kubańskiego 
Ferrara. 

A XTNRNTRTETAIPM 

Sytuacja w irlandji. 
DUBLIN (Pat). Dzień 13 b. m. w 

Dublinie minął bez poważniejszych 
incydentów. W znacznym stopniu na 
leży to zawd „ać surowym zarzą- 
dzeniom władz, które przedsięwzięłv 

środki ostrożności. Jedynym incyden- 
tem poważniejszym w Dublinie było 
starcie między tłumem a 6 faszystami 
irlandzkimi, którzy w niebieskich ko- 
szulach wyszli ze swej kwatery głów- 
nej. Tłum rzucił się na nich i niewąt- 
pliwie zmasakrowałby ich, gdyby nie 

    

  

interwencja cywilnej gwardji, która 
kilkakrotnie szarżowała tłum. Uwol- 
nieni z rąk swych prześladowców fa- 
szyści doznali licznych obrażeń cie- 
lesnych. 

W obawie rozruchów strzeżono głó 
wniejsze ulice i gmachy rządowe. 
W pobliżu grobu 3-ch bohaterów ir- 
landzkich stały przygotowane samo- 
chody pancerne, a w nodwórzach po- 
bliskich domów ukrvte były karabi- 
ny maszynowe. 

Zjazd weteranów powstań, 
      

POZNAŃ. (Pat). W niedzielę od- 
był się się w Poznaniu zjazd delega- 
tów Związku Weteranów Powstań Na 
rodowych z łat 1914 — 1919. Obrady 

й hss AZJA 

  

Największa miejscowość w najmniejszej republice. 
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żywa obecnie ciężki kryzys. 
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Brauna, Gie- 

recke, Flescha i d-ra Ma;cuca, 

  

Łotwa zamyka szkoły polskie. 
DYNEBURG (Pat). Dyneburski za 

rząd szkolny na swem estatuiem posie 

dzeniu uchwzlii zamknięcie szkoły 

polskiej w Juchnikach pow. dyneburs 
kiego, liczącej przeszio 100 uczni Po- 
laków, 

Sowiecko-włoski traktat o nieagresji. 
PARYŻ (Pat). Dziennik „L'Oeu- 

vre* donosi z Rzymu , że traktat o 
nieagresji sowieeko-włoski ma być 
podpisany w ciągu przyszi. tygodnia. 

Wykluczenie Niemiec 
z obrad kongresu nauczycielskiego. 

ARYŻ. (Pat). Dzienniki donoszą z 
Santander (Hiszpanja). że na odbywa 

jącym się tam międzynarodowym kon 

gresie nauczycielskim uchwalono wnio 

sek francuski, padtrzymywany przez 

delegację austrjacką, o wykluczenie z 

obrad delegacji niemieckiej. 

Przedstawiciele nauczycielstwa nie 

mieckiego, natychmiast po złożeniu 

wniosku przez delegata francuskiego, 

opuścili kongres, nie czekając na wy- 

niki głosowania. 

LIST ARCYBISKUPA WROCŁAW- 
SKIEGO. 

BERLIN (Pat). Arcybiskup wroc- 
ławski Bertram ogłosił list do studen- 
tów teologji katolickiej w którym pro- 
testuje przeciwko hezsensownym za- 
rzutom, jakoby duchowieństwo nie od 
znaezało się prawdziwem poczuciem 
narodowem i jakoby kościół nie wy- 
stępował poważnie za nowym porzą- 
dkiem państwowym w Niemczech. Ko 
ściół katolicki nrzeświadczonv jest, 
że właśnie teraz przypadają ludności 
katolickiej wielkie zadania do speł- 
nienia. Kard. Bertram w 
na niezależność kos 
od wszelkich politycznych reform rzą 
dów i konstelacyj politycznych. Koś- 
ciół katolicki, opierając się na włas- 

autorytecie, ma do spełnie- 
ze zadania. 

G WSTĄPI DO KLASZTO- 

RU. 

BERLIN (Pat). Vossische Ztg.* donosi 
że były kanclerz Bruening zamierza 
wkrótee złożyć swój mandat i wstąpić 
do klasztoru, Były premjer wirtember 
ski dr. Bolz również ma zamiar wstą- 
pić do klasztoru. 

TEATR ŻYDOWSKI. 

BERLIN. (Pat). Według doniesień prasy, 
komisarz do spraw organizacyj kulturalnych 
Hinkel udzielił związkowi Żydów niemiec- 
kich koncesji na prowadzenie teatru żydow- 
skiego w Berlinie. W kencesji zastrzeżono, 
że teatr żydowski nie bedzie miał prawa 

urządzania przedstawień publicznych, ho- 
wiem sprzedaż biletów wstępu odbywać się 
kędzie musiała wyłącznie wśród członków 

związku. 

STARCIE KŁUSOWNIKÓW Z ŻAN- 

DARMERJĄ. 
BERI (Pat). Ubiegłej nocy wpobliżu 

miasteczka Neustadt, na granicy Palatynatu 
Bawarskiego doszło do starcia między poste 
runkiem żandarmerji a, 2 kłusownikami. Na 
pomoce żandarmom pośpieszył gajowy, ostrze 
liwująe uciekających kłusowników. W wyni 
ku strzelaniny zabity został jeden kłusow 
nik w którym rozpoznano 25-letniego suden 
ta medycyny Poppa. 

          

  

    

        

zjazdu poprzedziło nabożeństwo w ko 
ściele O. O. Salezjanów, poczem na- 
stąpiła uroczysta inauguracja obrad 
w sali Belwederu. 

Obrady zagaił prezes Związku ge 
nerał w stanie spoczynku Taczak, któ 
ry zakończył swe przemówienie okrzy 
kiem na ść p. Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej i Marszałka Piłsudskiego. 
Zkolei nastąpił apel zmarłych powstań 
ców i przemówienia przedstawicieli 
władz. Następnie inż. Waliczka wygło 
sił referat na temat: „Zagadnienie Pol 
ski w okresie wojny światowej”, po- 
czem uchwalono depesze z wyrazami 
hołdu i czci do p. Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej, Marszałka Piłsudskiego, 
premjera Jędrzejewicza, ks. prymasa 
Hlonda i prezesa Związku Legjonistów 
Sławka. Na tem gen. Taczak zamknął 
oficjalmą część zjazdu. 

Zkolei rozpoczęły się obrady dele 
gatów, w których wyniku przyjęto sze 
reg rezolucyj. Między in. uchwalono 
rezolucję, stwierdzającą, że głównem 
zadaniem Związku Weteranów jest 
wierna i pełna czujności straż nad nie 
naruszalnością naszych granie, wywal 
czonych krwią żołnierza polskiego. W 
oparciu o historycznie stwierdzone su 
kcesy powstań ogół powstańców wiel 
kopolskich stwierdza konieczność za- 
tarcia różnie między poszezególnemi 
bojownikami o niepodległość i składa 
projekt ustawy weterańskiej z prośbą 
© rozpatrzenie. Związek ywa do wal 
ki całą zdrowo myślącą opinję publicz 
ną z kryzysem moralnym i materjal- 
nym, a w szczególności apeluje do о- 
gółu powstańców, by zgodnie stali u 
boku Rzeczypospolitej w walce o wy- 
walczenie lepszego jutra. Związek We 
teranów potępia wszelkie wystąpienia 
polityczne, które pod pozorem pracy 
narodowej przeszkadzają całości. 

            

6 

Nowy ambasador Francji 
w Rzymie. 

RZYM (Pat). Ambasador Francji 
w Rzymie de Chambrun złożył w nie- 
dzielę po południu królowi włoski»- 
mu listy uwierzytelnia jące. 

  

10. 
Gdynia (Pat). Dziś minęło 10 lat 

ed chwili gdy do portu gdyńskiego, bę 
dącego wówezas dopiero w projekcie 
przypłynął pierwszy statek z zagrani- 
cy. Dnia 13 sierpnia 1923 roku — jak 
głosi kronika portowa — zawinął do 
Gdyni o godzinie 22.30 statek „Kentu 
eky* pod dowództwem kpt, Cordina, 
będący własnością Company General 
'Pransatlantie i przywiózł pasażerów z 
Ameryki oraz ładunek towarów Sta- 
tek ten stał w prowizorycznym porcie 
kilka dni i odjechał. udając się do 
Franeji i Ameryki, zabierając partię 
emigrantów i robotników. 

    

Balbo marszałkiem Włoch. 
RZYM (Pat), Agencja Stefaniego 

podaje że na mocy dekretu królews- 
kiege gen. Balbo został mianowany 
marszałkiem państwa. Członkowie es 
kadry hydropianów otrzymali awan- 
se lub odznaczenia. 

Rooseveit wrócił. 
WASZYNGTON. (Pat). Przybył tu 

prezydent Roosevelt ze swej letniej re- 
zydencji w Hyde Parku. 

Ostrzeżenie. 
LONDYN. (Pat). „Sunday Refe- 

ree* rozpoczął druk artykułów pod ty- 
tułeni: „Niemcy zebrały ponownie swe 
zastępy”. Z tych dokumentów wynika 
jasno, że wszystkie siły Rzeszy naejo- 
nalistyczny regime kieruje ku jedyne 
mu istotnemu celowi — do przygotowa 
nia wojny. „Sunday Referee* docho- 
dzi do konkluzji, że jeśli pozwolą 
Niemeom na potajemne zbrojenia, to 
świat stanie w obliczu poważnych za- 
burzeń. 

i K A ye) 

NOWĄ WYPOŻYCZALNIA 
KSIĄŻEK 

Jagiellońska 16, m. 3 

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

premjum. 

    

    
     

  

    

  

    

    
   

    

Czynna od godz. 1l-ej do I8-ej. 

Warunki przystępne. 

MIEKKA: 

,Zjazd Zw. Podoficerów 
rezerwy. 

LWÓW. (Pat). W niedzielę Lwów 
gościł w swych murach ogólno - polski 
zjazd Związku Podoficerów Rezerwy 
Rzeczypospolitej. W zjeździe biorą u- 
dział liczni członkowie Związku i byli 
kombatanci. 

Uroczystości zjazdowe rozpoczęły 
się w sobotę otwarciem zawodów strze 
leckich i oddaniem strzałów honoro- 
wych przez przedstawicieli władz woj 
skowych, państwowych i samorządo 
wych. 

W niedzielę wczesnym rankiem od 
była się koncentracja wszystkich okrę 
gowych związków podoficerów. Po 
mszy polowej i defiladzie, w południe 
w Teatrze Wielkim odbyło się otwar 
cie zjazdu. Zjazd zagaił prezes zarzą 
du głównego Związku p. Jakubowski 
Wygłoszono szereg przemówień powi 
talnych, m. in. przemawiali dowódca 
O. K. gen. Popowicz i wojewoda Be- 
lina - Prażmowski. Odczytano wiele 
depesz z życzeniami. 

Po południu odbył się kiermasz i 
dancing podoficerski. 
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Parada wojsk szkockich. 

  Bataljon wojsk szkockich w 

uniformach defiluje na 
paradnych 

placu przed zam- 
kiem w Adlershat w Southampton, mieśco- 
wości znanej z dorocznych manewrów. 
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EUSTACHY TYSZKIEWICZ 
(W 60-tą rocznicę zgonu). 

W 1873-im roku, mianowicie dnia 
13 sierpnia zamknął powieki mąż zna 
komitych zasług, położonych dla staro 
żytnietwa i krajoznawstwa polskiego, 
wysoce powawžany muzeolog i autor 
licznych prac, dotyczących przedew- 
szystkiem historji Litwy i Rusi, Eusta 
chy hr. Tyszkiewicz. 

Zgon tego niezmordowanego bada 
a nasiąpił w narożnej kamienicy 
ążąt Ogińskich, przy zbiegu ulic: 

zisiaj zwanej Hetmańską, a wówczas 
Miljonowej i ul. Ostrobramskiej, a że 
upłynęło wówczas zaledwie 10 lat od 
powstania Styczniowego, klepsydra 
pośmiertna tego polskiego pisarza dru 
kowana być musiała wyłącznie po 
rosy jsku. Dopiero nieco  p0ž- 
niej dopuszczony był obok tekstu w 
języku urzędowym tekst w języku 
francuskim w wileńskich obwieszcze- 
niach żałobnych. 

Coprawda, niezadługo potem na u 
stawionym na Rossie nagrobku tego ar 
cheologa, oczywiście znalazł się na- 
pis polski, kióry jednak, niestety, nie 
podkreślił ani jednem słowem właści 
wych wielkich zasług Eusiachego 
hr. Tyszkiewicza. Zato nietylko nie 
pominięto w napisie tytułu jego hra- 
biowskiego, lecz wyryto nadto jego 
herb rodowy Leliwę. 

Ponieważ w roku zeszłym, pomnik 
namogilny E. Tyszkiewicza, mieszczą 
cy się na pięknej górce literackiej Ro 
Ssy, tuż obok nagrobków Władysła- 
wa Syrokomli i Mikołaja Malinowskie 
go, został starannie odnowiony a ma- 
wet odwrócony stroną frontową do 

ścieżki, wspinajacej się wzdłuż tych 
pomników, więc niedobrze się stało, 
że wówczas nie uzupełniono epitaf- 
jum nowowyzłoconego na granicie, 
wyryciem tych chociażby paru słów, 
któreby wskazywały na jego zasługi 
osobiste, poniesione dla wiedzy oj- 
czystej. 

Przecież na płytach zarówno Lud 
wika Kondratowicza jak i historyka 
Malinowskiego, którzy jak wiadomo 
byli członkami słynnej Komisji Arche 
ologicznej wileńskiej, którą zorgani- 
zował właśnie (prezes jej Eustachy hr. 
Tyszkiewicz, znajdują się wyraźne, a 
przysługujące tym pisarzom tytuły. 
Jest dosyć miejsca wolnego na pomni 
ku. E. T-cza, mianowicie po obu jego 
stronach, gdzie, mniemam, nietrudno 
(byłoby i teraz naprawić błędy osób, 
które się zajmowały obecnie i przed 
laty sprawą należytego oddania czci 
spoczywającemu tu mężowi nauki, 
drogą uzupełnienia pierwotnego napi- 
Su. 

cz    
  

   

  

Możeby nasi pisarze i krajoznaw- 
cy pomyśleli również o odznaczeniu 
tego domu, gdzie zbolały wskutek zni 
szczenia przez popleczników muraw 
jewskich dzieła tak świetnie przezeń 
rozpoczętego, Eustachy hr. Tyszkie- 
'wicz życia dokonał, A dziełem tem 
jak powszechnie w Polsce wiadomo, 
było ufundowanie przez naszego bada 
«cza historycznego i znakomitego kole 
kcjonera przebogatego Muzeum Sta- 
rożytności w Wilnie i następnie złą- 
czonej z niem Komisji Archeologicz- 
mej, skasowanej przez rząd rosyjski 
w roku 1865-ym. Przecież dla Wilna i 
«Па dobra jego kultury umysłowej, 
gwoli rozbudzenia w niem zamiłowa 
nia zabytków ojczystych, pracował 
masz uczony przez ciąg przeszło poło. 
wy swego życia, bo od roku 1835-go. 
W Wilnie też z początku zgromadził 
prywaine swoje muzeum archeologi- 
czne, które następnie posłużyło za pod 
sławę wspaniałej skarbnicy objektów 
prehistorycznych i narodowych pols- 
„'ke-litewskich pamiątek. 

Posiadam w swoim skromnym 
zbiorze niezmiernie rzadką planszę ii 
tograficzną, na której litograf wileń- 
ski Józef Oziębłowski zgrupował, wy 
obrażone w drobnvch rysuneczkach 
koloryzowanych kolekcję niektórych 
ciekawszych starożytności z działów 
historyczno-obyczajowego i kultu re- 

  

ligijnego, a które stanowiły jeszcze 
przed rokiem 1850-ym zawiązek do- 
dnowego muzeum E. hr. Tyszkiewicza. 

W tym mniej więcej czasie nasz 
popularyzator pamiątek krajowych 
wydał kilka innych, o wiele lepiej za- 
reprodukowanych rzeczy wileńskich; 
jak naprzykład: wyobrażenia wspa- 
niałych nagrobków sapieżyńskich, ja- 
kowe się obecnie w kościele św. Mi- 

chała restaurują, pięknego grobowca 
hetmana Aleksandra d-ra Gosiewskie- 
go, zburzonego potem w kościele św. 
Kazimierza (po zabraniu na cerkiew), 
pomnika sapieżyńskiego w kościele 
po-Trynitarskim, gdzie również ten 
zabytek barokowy został zniszczony, 
it. p. Wydał te rzeczy E, Tyszkiewicz 
już nie w Wilnie, lecz w Petersburgu. 

W lat kilka potem, słynny wyda- 
wca „Albumu wileńskiego, dr. J. K. 
Wilezyński, członek i współpracow- 
nik Komisji Archeologicznej wileńs- 
kiej opublikował w Paryżu, w zakła- 
dzie Lemercier'a przepiękne album, 
w którem współpracował nad Sekwa- 
ną nasz rodak Antoni Oleszczyński, 
świetny starożytnik. Wydawnietwo to 
nosi tytuł: „Muzeum Archeologiczne 
w Wilnie Musće Archóologique a Wil- 
по“, Opisywali to rzadkie album bibl 
jograficznie Karol Estreicher i dr. Jó- 
zef Bieliński. 

Po śmierci Eustachego hr. Tysz- 
kiewieza, spadkobiercy jego rozsprze- 
dali te zbiory prywatne drogą licyta- 
cji. Egzekutorem testamentu był Ś. p. 
Lucjan Moraczewski, znany antyk- 
warjusz wileński, głęboki przytem 
znawca numizmatyki polskiej. 

Tysiące listów pisywanych do Eu- 
stachego Tyszkiewicza przez uczo- 
nych polskich i obcvch, oraz wybitne 
osobistości ze świata miłośników 0s0- 
bliwości historycznych. (znajdowała 
się tam korespondencja ówczesnego 
króla Szwecji), nabyli Michał, Józet 
i Benedykt hr. Tyszkiewiczowie, 

Obecnie przystąpimy do skreśle- 
nia krótkiego życiorysu znakomicie 
zasłużonego archeologji krajowej mę- 
ża, 

. Eustachy hr. Tyszkiewicz, brat 
Konstantego, również starożytnika 
użytecznego badacza rzeczy krajc- 
wych, urodził się w roku 1844 w Ło- 
hojsku, dobrach dziedzicznych w pow. 
borysowskim, ziemi mińskiej. Ukoń- 
czył nauki w gimnazjum mińskiem w 
roku 1831. Od roku 1832, bawiąc w 
ciągu trzech lat w Petersburgu, korzy- 
stał skwapliwie z Bibljoteki cesanskiej 
która zawierała skarby do literatury 
i historji polskiej. 

Od roku '1835-go zamieszkał w Wil 
nie i zajął się gorliwie badaniami ac- 
cheologicznemi, na którem to polu ze 
brał bogate plony. Dla tychże badań 
archeologicznych w 1843 r. udał się w 
podróż do Szwecji, Finlandji i Danji, 
gdzie się spotkał z mnóstwem histo- 
rycznych pamiątek polskich, które po 
tem opisał, 

W. r. 1856 zamianowany został do- 
żywotnim prezesem .Archeologicznej 
Komisji Wileńskiej i Kuratorem Mu- 
zeum Wileńskiego, któremu ofiaro- 
wał niemal wszystkie swe zbiory, ob- 
fitujące zwłaszcza w cenne wykopali 
ska. Muzeum to wzbogacane było po- 
tem przez zamożne ziemiaństwo i nie 
których członków rzeczonej komisji. 

Szczególnie cennemi darami były te, 
które drogą własnych poszukiwań zdo 
bywał na terenie Czarnej Rusi Adam 
Honory Kirkor. Wartościowe zabyt- 
ki egiptologiczne oraz klasycznej kul- 
tury, były zaofiarowane przez Micha- 
ia hr. Tyszkiewicza z Birż. 

Wogóle rodzina Tyszkiewiczów ró 
wnież i pod względem materjalnym 
wspierała najgorliwiej tę instytucję. 

Zbiory owe mieściły się w pięknie 
udekorowanej wówczas sali, ozdobio- 
nej przepysznym plafonem Francisz- 
ka Smuglewicza i zawierały wiele wy- 
sokiej wartości artystvcznej i pamią- 
tkowej dzieł sztuki i okazów przyrod 
niczych oraz starożytności. Niestety 

  

LISTY Z WARSZAWY. 
Z gawęd kawiarnianych. 

Ghoć lato w pełni, wraca już z wy- 
wczasów pierwsza fala urlopników. 
Więc na ten temat pytania, rozmo- 

wy... 
— Doskonale pan wyglądasz... 
— Gdzie się pani tak opaliła? 
— Jakże tam było na Helu?... 
Najwięcej słyszy się opowiadań o 

Gdyni, Jastarni, Orłowie, Jastrzębiej 
Górze... 

Zachwyty. 
— Toć-to, panie, jeszcze kilka lat 

temu dziury były, nędza. A teraz... 
— Et, tylko bez przesady. Porów- 

maj pan z taką Ostendą. 
— Dobre sobie! Z Ostendą... Szko 

da, że nie z Niceą lub S. Remo. W cią 
gu paru lat więcej nie można było 
zrobić, niż zrobiono. 

Najwyższy podziw budzi Gdynia. 
Cud polskiej pracy, polskiej energji : 
rozmachu, Co się tyczy innych miejs 
cowošci nadmorskich, to wszyscy się 
zgadzają, że warunki mamy idealne, 
by z nich uczynić pierwszorzędne pun 
Ку kąpielowe. Plaże wspaniałe, ja- 
kich niema nigdzie w Europie. Po- 
zatem — kto chce, może mieć pełne 
morze, zbałwanione, niespokojne; kto 
tego nie znosi — ma wpobliżu cichą 
zatokę. ю 

— Dobrze, panie, ale.te urządze- 
nia prymitywne... 

— Ba! nie odrazu Kraków zbudo - 
wano. Przyjdzie czas i na to. Już о- 

becnie powstają hotele zupełnie w 
europejskim stylu. Jeszcze kilka lat, 
a zobaczy pan. Z całego świata będą 
tu ściągali goście. 

— Tylko najpierw drogi trzeba 
pobudować, Wracałem do Warszawy 
autem. Pókiśmy jechali przez Pomo- 
rze, szło Świetnie. Ale juź pod Włoc- 
ławkiem — stop, oś pękła, kicha na- 
'waliła... A tu w dodatku znikąd po- 
mocy. 3 

Mimo takich i tym podobnych uty 
skiwań, „polskie morze nie przesta- 
je być modne. Zaczyna nawet przyć- 
miewać sławę Zakopanego. Ale obok 
ludzi, których ciągnie moda i szlaki 
już utorowane, spotykam śmiałków, 
którzy urlop przeznaczają na szuka- 
nie wrażeń niepowszednich, przed- 
siębranie wypraw w krainy niezba- 
dane, „nietknięte stopą cywilizowa- 
nego“... bywalca kawiarni warszaw- 
skich, 

— Panie, zrobiłem nadzwyczajne 
odkrycie — mówi opalony na indja- 
nina. buchalter. 

— (Cóżeś pan odkrył? 
— Jeziora. Przecudne jeziora, o 

których, nikt nie wie... 
— Nikt? 
— No... może... ktoś tam słyszał, 

Ale ja pojęcia nie miałem... Nie wyo- 
'brażałem sobie, że to takie piękne. 
Toć-to bajki, zjawiska! A te lasy, te 
puszcze... Jestem opalony od stóp da 
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   Widok na nowy tymczasowy dworzec 
średnicowy w Warszawie po zburzeniu oka. 
lającego go w Aleji Jerozolimskiej Widoczne 
są podjazdy po obu stronach odkrytego tu- 

melu oraz perony betonowe, na których usta 
wiono już 4-ramienre wysokie lata: - 
ktryczne. Tory ma tem miejscu są całkowi- 
cie wykończone. 

  

Teatr muzyczny „Lutnia. 
„Ułani* wodewii ze śpiewami i tańcami. 

Świetną myśl miała dyrekcja teatru 
muzycznego wystawiając _ wodewil 
„Ułani*, właśnie, w przededniu rozpo 
częcia roku szkolnego, gdyż to miłe, 
żywe i barwne widowisko, pełne swoj 
skiego humoru i sentymentu, nadaje 
się wybornie na przedstawienia szkol- 
ne dla młodzieży, a i dojrzała publicz 
ność bawi się na niem doskonale. 

„Utani“ byli już wystawiani w Wił 

nie bodaj że w roku 13, ale w zuepłnie 
innej obsadzie i inscenizacji i znacznie 
mniej było w nich muzyki, śpiewów i 
tańców, gdyż w owe czasy nie mieliś 
my operetkowych artystów, którzy mo 
gliby pieśni Moniuszki i Niewiadom- 

r. 1863 był przełomowy w losach jakże 
tragicznych, zarówno Komisji Arche- 
ologicznej, jak i samego Muzeum, któ 
re już od roku 1865-go zostało zrefor 
mowane w duchu tendencyj rusyfika 
torskich ówczesnych władz w kraju. 

'Przyczem przepyszne zabytki staro- 
polskie i wiele bezcennych wprost pa- 
miątek miejscowych, w tem i kościei- 
nych, zagrabiono na rzecz cłównie Mo 
skwy, mianowicie tamecznego Muze- 
um Rumiancewskiego. Może, da Bóg, 
zczasem uda się odzyskać to zpowro- 
tem, : 

Owczesne, z lat 1856—65, wileń- 
skie Muzeum Starożytności, wspa- 
nialszem było pod względem zabytko 
wym od takichże skarbnic narodo- 
wych Poznania, Lwowa i Krakowa. 

Z licznych prac Eustachego hr. 
Tyszkiewicza ważniejsze są: ..Rzut o- 
ka na źródła archeologji krajowej..." 
(Wilno, 1842 r.) „Opisanie powiatu 
Borysowskiego i t. d.“ (Wilno 1847), 
stanowilo ono nader cenną monograf 
ję, zwłaszcza pod względem elnologi 
cznym; „Listy o Szwecji (2 t. Wilno 
1846 r.) i „Badania Archeologiczne 
nad zabytkami przedmiotów sztuki, 
rzemiosł i t. d. w dawnej Litwie i Ru 
si Litewskiej (Wilno 1850); History. 
czna wiadomość o zgromadzeniach i 
fundacjach męskich i żeńskich rzym.. 
katol. klasztorów w djecezji wileń.* 
(18538); „Obrazy domowego pożycia 
na Litwie“ (Warszawa 1865); „Birže, 
rzut oka na przeszłość miasta, zamku 
i ordynacji“ (Petersburg 1869); ,, Źró 
dła do dziejów Kurlandji i Semigalji 
z czasów Karola królewicza polskie- 
go* (Kraków 1870); „Archeolosia na 
Litwie* (Kraków 1872) wreszcie „Gro 
by rodziny Tyszkiewiczów (Warsza- 
wa 1873). 

Bližszych 

  

  

szczegółów 0 nauko- 
wym i literackim dorobku E. Tyszkie 
wicza można zaczerpnąć w Bibljogra 
fji Karola Estreichera, krytyczną zaś 
ocenę dzieł jego u nieuprzedzonych 
historyków literatury i 
przedhistorycznej, 

archeologji 

Diaulos. 

głów, bo całemi dniami wylęgiwałem 
się, jak nieboszczyk Adam w raju.. 

— Gadaj-że pan, gdzie to?... ©» za 
jeziora odkryłeś? Czy mają już naz- 
wy? : 

— A tak, owszem. Narocz, Mia- 
dzioł i jakieś mniejsze. 

Tak to warszawianie zaczynają 
powoli „odkrywać Polskę. Słyszy się 
dużo pomstowań na drożyznę pasz- 
portów. A przecież gdyby nie ona, 
nietylko Wileńszczyzna byłaby wciąż 
jeszcze terra incognita, ale kto wis, 
kiedyby się doczekała np. Jastarnia 
napływu gości, umożliwiającego in- 
'westycje i rozwój. 

Dopomógł tu niemało i  Hitle:. 
Poczeiwina odstraszył finansjerę war 
szawską od Sopot, Nauheimów, Wies- 
badenów i innych kurortów niemiec- 
kich. Obecnie znaczna część jej pie- 
niędzy pozostaje w kraju. 

"Wymknęło mi się tu nazwisko dy- 
ktatora „odrodzonych* Niemiec, mi- 
mo, że figura ta, sądzę, wszystkim się 
przejadła. Choć w czasach obecnych 
prasa nie może się uskarżać na ogór- 
kową mizerję tematów, niektóre pis- 
ma uczyniły sobie z Hitlera i Hitler- 
jady „piłę drewnianą*, coś w rodza- 
ju dawnego „węża morskiego. 

— Czy mie dość tego? — ziewa 
przehitleryzowany czytelnik. 

Aż tu nagle nowy „wyczyn* roz- 
brykanego kanclerza rasowych ger- 
manów ubawił i trochę zirytował 
"Warszawę, a zwłaszcza Warszawkę. 
Oto dowiedziano się, że na indeks ki- 
mematogratji niemieckiej dostała się 
— jako Żydówka — Pola Negri. 

  

skiego wykonać. Dzięki oryginalnej i 
pomysłowej wystawie i inscenizacji 
wodewil bardzo wiele zyskał i nabrał 
świeżości, życia i barwy, a doskonała 

gra prawie v stkich wykonawców. 
walnie się przyczyniła do tego, że o- 
negdajszą premjerę zaliczyć można do 
jednej z najlepszych. 

P. Halmirska w roli ponętnej wdó 
wki Anieli Dolskiej wykazała nam. że 
równie dobrze umie śpiewać piękne 
poważne pieśni Mniuszki i Niewiadom 
skiego, jak wesołe i lekkie aryjki ope- 
retkowe, a w roli damy porusza się z 

pełną wdzięku swobodą tak samo jak 
w roli subretki. P. Gabrielli w roli Pan 
ny Zosi, była pełna dziewczęciego cza- 

    

   

  

   ru i szezerego naiwnego sentymentu, a 
duet jej z p. Rewkowskim wypadł na- 
prawdę doskonale. 

P. Molska z p. Glińskim stanowi- 
li świetnie dobraną parę radcostwa 
Przyziemskich, Panie Lubowska i Mo- 
rawska były rozkosznie fertyczne, ja- 
ko Józia i Zuzia. 

Lecz stanowczo palmę humoru 
dzierży jak zwykle p. Wyrwicz - Wi- 
chrowski. Każde ukazanie się na sce- 
nie p. Wyrwicz - Wichrowskiego i p. 
Malinowskiej, jako małżonki Krop- 
ków. wywoływało największe i najgłoś 
niejsze wybuchy Śmiechu. Podziwiać 
należy pomysłowość . p. Wyrwicza w 
tworzeniu coraz to innych komicznych 
typków, samo niewymawianie sz i ż 
przez Melchjora Kropkę, daje nadzwy 
czaj komiczne efekty, które spotęgowa 
ne przez umiejęiną charakteryzację, 
grę i mimikę są bezkurencyjne, a 
trzeba przyznać, że p. Malinowska ja- 
ko jego połowica Julcia, dzielnie mu 
sekunduje. 

Cały sztab oficerski z p. Szczawiń- 
skim na czele dziarsko i ślicznie wy- 
glądał w mundurach ułańskich i z iś- 
cie wojskowym temperamentem i ani 
muszem  szturmował do serc nadob- 
nych  kielczanek. P. Rewkowskiemu 
powinszować można tak udanego de- 
biutu, gdyż nietylko jak było do prze- 
widzenia bardzo ładnie śpiewał, lecz 
grał i poruszał się na scenie jak zdol- 
ny ruiynowany aktor. Jedynie p. Ry- 
chłowski psuł udatną całość widowis 
ka, gra jego nie nadaje się do roli 
dziarskiego uwodzicielskiego pułkow 
nika ułanów z epoki Księcia Józefa. Aż 
się wierzyć nie chce, że artysta, który 
położył tak wielkie zasługi dla teatru, 
ma tak mało autokrytycyzmu, że nie 
zdaje sobie sprawy, iż robieniem okrąg 
łych jak talary oczu, beczeniem i ją- 
kaniem, pułkownik nie mógł podbić 
serca młodej, powabnej i zamożnej 
Anieli. 

Bardzo udatnie i oryginalnie po- 
myślaną jest inscenizacja piosenki 
„Przybyli Ułani”, 

  

Ža 

Gwiazda ta, dzieeko Warszawv (i 
to tej najbardziej warszawskiej, ro- 
dzimej), znana tu wciąż jeszcze pod 
panieńskiem nazwiskiem  Apolonji 
Ghałupiec, ma w żyłach tyle krwi aryj 
skiej, że mogłaby jej użyczać do lran 
stuzji nawet berlińskim Rosenbergom 
'Nie perwszy to, zreszłą, lapsus poli- 
tyków rasowych. szak niedawno 
pobili żonę dyplomaty włoskiego, bo 
jej krucze włosy i podejrzany fason 
nosa rózjuszył mordyjskie  ciolki. 
Bzdurna polityka rasowa, świeżo oś- 
mieszona przez Bernarda Shaw, stale 
obfituje w podobne niespodzianki. 

Ale wypadek naszej znakomitej 
filmiarki budzi szereg refleksyj. 

— Dobrze jej tak — oświadcza 
zabawiający konwersacją swego deli- 
kwenta golibroda. — Dobrze jej tak. 
Dlaczego się kryła ze swem pochodze- 
niem?... 

INegril... Negril... 
sobie nazwisko. 

— Ha, pseudonim. Wszystkie 
gwiazdy używają pseudonimów. Zre- 

dą, Który Anglik czy Francuz wy- 
mówiłby słowo: Chałupiec?... Język 
by zwichnął. Go innego: Negri. To 
nawet Amerykanin powtórzy. 

— Dobrze. Ale jak niedawno w pa 
ryskim szantanie śpiewała, to, mówią 
za Rosjankę się podała. Wolałaś być 
w Paryżu Rosjanką, aniżeli Polką. 
bądź sobie teraz w Berlinie Żydów - 
ką. Wąsiki przystrzyc? 

— Tylko że to mniej korzystnie... 
— Na mój gust, owszem: wąs 

przystrzyżony... 
— Ja nie o tem mówię. Powiadam 

Też wymyśliła 

      

— LODA HALAMA TAJEMNICZO ZNIK 
ŁA w piątek wieczorem. Znakomita tancer 
ka wyszła zdenerwowana z gmachu te: 

Rex w Warszawie i od tej chwili wsz 
Ślać po niej zaginął. Wypadek wywołał zro- 
zumiałe por i 

    

    

    

est to tylko 
e widzieć w 

iła romantyczne. 

— W SERWISIE PRASOWYM KAT. 

CJI PRASOWEJ (KAP) z daty 11 bm. 
depe z Citla del Vaticano, 
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mion Nowej zy n    

    b. ucznia gim 
jum polsk rbinie, Edmunda Ž. 
bowskiego, 
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neji. Pewna pomysłowa insty- 
e godnemu zaufania reflektanio- 

y rodzaju książeczki czekowej do 
ślonej wy ści. Czekami z niej może 

iacać wszelkie rachua 

  

     

  

   
   

    
popularn Pomyslowy 1 

biorca też chyba nie ma powodu do sar- 

— JEDYNĄ w swoim rodzaju wystawe 
urządzono w Berlinie. „Związek Niemcó 
Zagranicznych“ pod ha 
icym w ZSSR Niemcom ur. 

od głodu 
Związku spot 
pi žus 

— WY 
TYCZNY hrabiego, barona ceni się dzisi 
Niemczech. „stuprocentowe pochodzenie « 
sk W. pismach niemieckich można 

fotografje lekarzy, adwokatów, 
cicieli firm w towarzystwie podobizn „przod 

dowych* z dokiadnemi wymiarami od 
ich oczu, długości nosa i t. p. Wy- 

/ te stanowić mają o aryjskości ich po 
zenia. Pogoń za „drzewem genealogicz 

nem'* stała się dziś udziałem jak najszer 
szych kół ludności niemieckiej, Nic dziwne- 
go, każdy chce żyć... 

    
     

        

ził wystawę... 
h w Sowietach. Akcja 

ła się z jaknajszerszem po 
stkich sfer. 

    

    

    

  

NIŻ TYTUŁ ARYSTOKRA- 
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Na letnie wywczasy. 

Szabią w Bałtyk. 

Wjechałeś na wąski pas helskiej mierzei, 

cy kształt szabli polskiej, T 

polskie B 

tową па wyj 

     

      

szablą tnie 

  

wybrzeże ę szablę ma go- 

padek wojny. Dziś, w chwili 

  

szablą dzieci, D. 
   pokoju ba 

  

ij nabie 

rają sił i zdrowia, harcując na ostrzu jej 

brzeszczota, 

Umie wykorzystaė Polska wąski skra- 

wek piaszcz rzadka    zarosiy sosnami, 
   który jej przypadł w udziale. U rękojeści 

szabli powstała nowa elegancka osada, Hal- 
lerowo. W| środku, w pięknym lesie sosno 
wym, wykwintna Jurata. Wsie, na półwys 
pie leżące, rozbudowały się do niepoznania. 
Można r 

        

: pierwsze dziesięciolecie zasta- 
ło mierze 

Zwias 

ę drewnianą, zostawiło murowaną 
Hel i Jastarnia — Bór zmieniły 

się do niepoznania, Na Helu powstała prze- 
śliczna dzielnica bi 

  

ych domków o czerwo 
nych dachach dachówkowych. Widać ja w 
dnie pogodne doskonale z aKmiennej Góry 
w Gdyni. 

Jasarnia, której domki wyglądały ongiś 
jak spadłe z nieba i w nieładzie spadania 

się bez płanu i składu — teraz Ja- 
mia ma niejedną willę murowaną o poe- 

cznej mazwie „Marzemiowo* lub „Morza- 
, ma kilka ulic z gazowemi lampami i 

siuchajcie, słucha 

    

  

ie! — kawarnie, restau- 

  

racje, dancingi, niemal że na europjeskim po 
ziomie. 

Jastarnia zyskała obszerny pont rybacki i 
erski. Długo cięły drogi mielizną, za 
аса wejście do poniu. Do dziś dnia 

ciężki młot baby bije pałe w porcie i buduje 
nowe mola. Pont helski rozszerzony, roz- 

st jeszcze bardziej. I tu jęczy dra 
ga i walą młoty. W. dobie kryzysu praca 
wre. 

    

szerzany 

  

Pędząc wagonem wybudowanej przez 
Polskę kolei, płynąc statkiem „Żeglugi Pol- 
skiej”, spojrz na półwysep helski nietylko 
przez zielone plażowe okulary, pomysl o 
nim nietylko jako o miejscu, gdzie będziesz 
leżał do góry brzuchem, robił z siebie mu- 

  

rzyra i smarował się olejkiem Floryda, Po 

myśl o póiwyspie jako o szabli. 

W. Toli, 

  

Wesoła historja, 
która mogła się zakończyć tragicznie. 

Gickawe zajście niepozbawione cech hu- 
mcrystycznych, miało miejsce onegdaj wpo 
bliżu majątku Świętniki. 

W. nocy do domu mieszkalnego msjątku 
przedostał się złodziej, który wykradł siam- 
tąd skrzypce, przedstawiające wartość co- 
majmniej 2000 zł. 

Uciekającego złodzieja zauważyli jednak 
włościanie, którzy rozpoczęli pościg. Ucieka- 
jący wpadł do lasu. Widząc, iż szybkość nóg 
zawodzi, ostatniemi siłami wdrapał się na 
wysckie drzewo. Goniący zauważyli ten ma- 
newr i zażądałi by zlazł, Złodziej jednak nie 
chciał złazić. Nik£ z włościan również nie 
kwapił się wleźć na drzewo, rozumująe zu- 
pełnie słusznie, iż pozycja złodzieja nie ro- 
kuje łatwej zdobyczy. Wobec tego włościa 
nie urządzili wartę, która dyżurowała pod 

drzewem przez całą noc, Złodziej jednak 
był wytrwalszy. Dyżurującym sprzykrzyto 
się czekanie. Wpadli więc na „dowcipny* 
pomysł. Postanowiii mianowicie spiłować 
drzewo. W: chwili gdy włościanie przysta 
pili do piłowania, nadbiegł gajowy, który 
sądząe, iż narafił ną złodziejaszków leśnych, 
wezwał ieh do zaprzestania piłowania, gro- 
żąc, iż będzie strzelał, Wkrótce sytuacja wy 
jaśniła się. 

Gajcwy znalazł skuteczniejszy i mniej ra 
dykałny sposób. Oddał do góry parę strza 
łów na postrach. To odniosło skuek i zło- 
dziej wraz ze skradzionemi skrzypcami złazł 
oddając się w ręce energicznych prześladow 
eów. Gdyby nie interwencja gajowego, cała 
przygeda mogłaby się skończyć dla, niego © 
wiele tragiezniej. (e) 

Niebezpieczny tulipan. 
Wczoraj, już nad ranem, wywiadowcy 

wydziału śledczego przechodząc ulicą Sło- 

waekiege zauważyli w oddali jakiegoś osob- 
nika z dwoma walizami w ręku, który na 
widok funkejonarjuszy policji rzucił się do 

ucieczki. Po krókim pościgu uciekającego za 
trzymano. Okazał się nim złodziej recydy- 
wista, oddawna poszukiwany przez władze 
śledcze za szereg kradzieży mieszkaniowych. 
Józet Różewski, znany jest policji pod przez 
wiskiem „Tulipana*. 

W odnaleznionych przy złodzieju wali- 
zach znaleziono szereg rzeczy, pochodzącyci 
z kradzieży, których Tulipan dokonał tejże 
nocy. , 

Jak się okazało, w godzinach wieczoro- 
wych „przy pomocy Gwarcia okna Różowski 
przedostał się de mieszkania ziemianina p. 
Józefz, Białobockiego i wykradł garderoby na 
sumę ponad 1200 zł, Należy zaznaczyć, iż 
złodziej dokenał kradzieży w cbecności śpią 
cego gospodarza, zabierając mu garderobę z 
krzesła, które sało tuż przy łóżku. 

Tejże nocy dokonał on jeszcze jednej kra 
dzieży w ten sposób zw. „na lipko', Przy 
pomccy wyjęcia szyby w e©knie przedostał się 
do skelpu Leona, Surwiłły przy ulicy Pit: 

  

że korzystniej być w Paryżu Rosjan- 
ką, niż w Berlinie Żydówką. 

— He-he-he! to to racja. I ktoby 
pomyślał, że się Szwaby raptem za 
Żydów wezmą? Ja sam jeszcze nie- 
dawno przysiągłbym, że to jedna ręka 
Przecież gdyby nie żydowskie szpie- 
gostwo, nigdyby Prusacy Moskalom 
rady nie dali, 

— E, gadanie. 
— Wiem, co mówię. Sam na woj- 

nie byłem... Małom to się napatrzyż, 
jak szpiegów wieszali? Mówię panu, 
najwięcej Żydów. A potem nie prze- 
wieźli to Niemcy w zaplombowanym 
wagonie tego czerwonego Żyda? 

— Jakiego czerwonego Żyda? 
— No, Lenina. 
— Lenin nie był Żydem. 
— Przechrzta. Jeden pies. 
— I nie przechrzta. 
Golibroda zamilkł. Chwilę przy- 

glądał się podejrzliwie golonemu i na 
gle zaczął zmienionym tonem: 

— A ja mówię: hunewot ten Hii- 
ler. Nietylko starozakonnym żyć nie 
daje, ale i na Polskę złem okiem pa- 
trzy. 

Tak to incydent Poli Negri dał a- 
sumpt niektórym sferom do rewizji 
zapatrywań na niemiecką politykę 
rasową. 

Nie brak jednak i takich, którym 
ona nie przestaje imponować, 

— Ot, Szwaby przynajmniej kon- 
sekwentni. Jak powiedzieli: precz z 
Żydami, to nawet najlepszemu gene 
valowi wypomną niearyjską babkę. 
'A u nas €o?.. Pierwszy lepszy Mo- 
siek da ogłoszenie narodowemu pis- 

  

  

sudskiego 10 i skradł stamtąd wyrobów ty- 
tóniowych i kolenjalnych na sumę 350 zł. 

Część znalezienych przy nim rzeczy 
zwróecno poszkodowanym. Policja poszukuje 
wspólników Tulipana. Samego Tulipana osa- 
dzono w areszcie eentralnym. (e) 

WŚRÓD PISM. 
— Przed sezonem jesiennym. Ostatni ze- 

szyłł „Tęczy*, ilustrowanego miesięcznika 
dla wszystkich, przynosząc wiele materjału 
wakacyjnego w postaci nowel, opowiadań, 
humoresek, konkursów, anegdot, feljetonów, 
— przynosi równocześnie zapowiedź i plan 
tego pisma na najbliższy sezon jesienny. Po 
okresie wakacyjnym, w którym przeważał 
materjał lekki, przyniesie „Tęcza*, w naj 
bliższych miesiącach szereg nowel najwybit 
niejszych polskich pisarzy reportaży z życia, 
artykułów z zakresu polityki międzynarodo 
wej, ankiet, dyskusyj i . innych. Redakeja 
„Tęczy”, pisma coraz pomyślniej rozwijają 
cego się, opracowuje obecnie bardzo szeroki 
plan wydawniczy, który ma „Tęczę* uczynić 
w jeszcze silniejszym stopniu pismem nie>d- 
zownem dla każdej rodziny. 

A ORZESZA 

mu, to zrobią z niego sarmatę, firmę 
chrześcijańską i wprost nie wiedzą, 
gdzie go pocałować. Kto napędza pu- 
bliczność szmoncesowym — teatrzy- 
kom? Prasa antyniemiecka... 

— (o pan tam chwalisz niemiecką 
'konsekwencję!... Ładna konsekwen- 
cja. Ich pragermanin nazywa się Mio- 
'tełka. A teraz kto przyjechał z Gdań- 
ska, jako reprezentant rasowych 
'Niemców?.. Pan von Wnuck, Przez 
e k, żeby nie było widać, że to zwy- 
'czajny wnuk jakiegoś polskiego dziad 
ka. Panie kochany, ten cały Hitler to 
jedna wielka mistyfikacja... To, panie 
ioprawione wydanie kapitana z Kó- 
penick. Tam szewciura mundurem 
zasugestjonował jedno miasto, a tu 
malarz pokojowy sugestjonuje cały 
naród tupetem. 

> Nie mów pan tak, Mamy prze- 
cież teraz układy z nimi. Jest już žgo 
ia polsko gdańska... 
‘° — Dobrze, dobrze! Tylko żeby 
'nam nie zamydlili oczu temi papier- 
kami. Na papierze i w warszawskich 
тохтомасЬ gwarantują szkolnictwo 
polskie, równouprawnione z niemie- 
ckiem „dla dzieci polskich lub mó- 
wiących ро polsku“. A jednocześnie 
na Śląsku Opolskim zamykają szkoły 
polskie. Tak wyglądają w praktyce 
oficjalne dusery dyplomacji hitlero- 
'wskiej. ы h 

— Na razie jednak trzeba je brać 
za dobrą monetę. 

— Nic się pan nie bój: nasz rząd 
doskonale wie, jak je brać. Frajerów 
tu niema. „Minęli te czasy”. 

Benedykt Hertz, 

  

| 
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KURJER SPORTOWY 
0 przynależność klubową. 

Sport w dalszym. ciągu kroczy zwy 

cięskim pochodem, zdobywając swo,e 
rekordy. Nie będzie to zbyt wielką 
przesadą jeżeli powiem, że świat cały 
jest obecnie pod wrażeniem imprez 
sportowych, pod wrażeniem ducha 
sportowego, który polrafił ogarnąć 

wszystkich i wszystko. 

Przecież jeżeli ktoś nie interesuje 

się dzisiaj lotami transatlantyckiemi 

albo rozgrywkami o puhar Dav 

względnie wynikami igrzysk olimpij- 
skich, to świadczy o nim ujemnie, mó- 
wi to, że osobnik taki nie bierze czyn- 

nego udziału w życiu. Zresztą nie za- 
stanawiajmy się nad tem zagadnie- 
niem, bo nie zasługuje ono na specjal- 
ną uwagę chociażby dlatego, iż dzisiaj 
jest na szczęście b. mało jednostek 
które wrogo ustosunkowowują się do 
zagadnień sportowych. 

Sport jest dzisiaj duchem czasu i 
obecny okres powojennych lat przez 
przyszłe pokolenia może być całkiem 
słusznie nazwany okresem sportu. 

A więc żyjąc w tym okresie sportu 
musimy poważnie zastanawiać się nad 
istotą tego sportu, który może być 

y za ruch społeczny, za prąd 
ziaływający na masy. 

Sport jest duchem czasu. Sport jest 
prądem oddziaływującym na masy. 

Wypowiedzieliśmy bardzo poważ- 
ne zdania, a więc musimy zastanowić 
się nad treścią tych zdań i caią bez- 
wzgłędnością w sposób najbardziej 
krytyczny ustosunkować do szeregu 
zagadnień społecznych, krytyczny ten 
stosunek otworzy przed nami szersze 
horyzonty, ale horyzonty te nie będą 
komicznie różne, ale przez ten właśnie 
krytycyzm ujrzymy i ujemne cechy 
życia sportowego. 

W artykule tym chciałbym właśnie 
pomówie o bolączkach sportowych. W 
dalszym wypadku nasuwają mi się 
pod pióro gorzkie słowa o życiu klu- 
bów. 

Przecież kluby sportowe anają być 
rodzinami sportowemi. W rodzinach 
tych wszyscy członkowie mają się czuć 
Jak u siebie w domu, a tymczasem klu 
by sportowe ograniczają się do mini- 
mum. zmieniając co chwila swoje pra 
wdziwe oblicze sportu. 

Nie wiem jak jest w innych mia- 
stach, ale z obserwacji mogę twierdzić, 
że w Warszawie, Krakowie, Lwowie 
czy Poznaniu jest nie lepiej niż w Wil 
nie i dlatego właśnie człowiekowi ro- 
bi się smutno na duszy. Perspektywa 
sportu zaciemnia się znacznie, a życie 
klubowe przestaje istnieć. 2 
„W Wilnie mamy przeciež kilkadzie 

siąt klubów sportowych, a żaden z 
nich nie może poszczycić się w pełni 
tego słowa znaczeniu — ogniskiem ro- 
dzinnem. Kluby wileńskie prowadzą 
suchotniczy żywot, ot byle tylko z 
dzisiejszym dniem. : 

: Stan taki oddzialywuje nadzwyczaj 
ujemnie, bo przecież w klubach spor- 
towych ma się prowadzić praca wy- 
<howawcezo-sportowa. 

Życia klubowego nie zastąpi żaden 
kurs wychowania fizycznego, ani za- 
wody sportowe. Życie klubowe to coś 

„głębszego, to .praca, która nie posiada 
żadnego odpowiednika, a jeżeli zaczy- 
namy odczuwać brak życia klubowe: 
80, to w takim razie ustawać zaczyna 
praca sportowa, a tworzy się chaos, 

który jest bardzo niebezpieczny. 
Kluby sportowe nie zdają nieraz 

sobie sprawy z tych poważnych zagad 
nień społecznych i istnieją tylko poto 
by mieć kilku zawodników, którzy od 
czasu do czasu ukazywaliby się na bo- 
iskach sportowych. 

„ Anormalny ten stan musi koniecz - 
nie ulec poważnym zmianom i moim 
zdaniem czynniki miarodajne kierują- 
ce życiem sportowem powinne przepro 
Wadzič lustrację prac klubowych i w 
spsób stanowczy pozamykać te orga- 

COMMON 

„ Helena Romer 
Tutejsi. Nowele. wyd. Rój, Warszawa 
Swoi Ludzie. Nowele .wyd. L. Cho- 

miński. Wilno. 

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

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

Rezurekcja Wieleńska. (Zdobycie 
Wilna w 1919 r.) Scena Wileńska, 

(i 

CO BĘDZIE ZE SKOCZNIĄ 
NARCIARSKĄ. 

Chociaż do zimy mamy jeszeze 
sporo czasu, to jednak już teraz war 
to sobie pomyśleć o skoczni narciar- 
skiej. bo jeżeli teraz nie zaczniemy 
prac przygotowawczych, to za mie 
będzie już zbyt późno i Wilno może 
pozostać bez skoczni narciarskiej, bo 
ma Antokolu dotychczasowa skocznia 
„została zburzona. 

Zwracamy więc uwagę zaintere- 
'sowanych osób by zechciały łaskawie 
owglądhąć w te wszystkie sprawy i 
może warto byłoby już teraz przy- 
stąpić do pracy nad budową nowej 
skoczni narciarskiej, która dla Wii- 
na jest koniecznie potrzebna. 

Warto więc zwołać zebranie zwią 
„zku narciarskiego i wytknąć sobie 
plan działania, bo praca nf: pójdzie 
tak szybko, jak nam się wydaje, prze- 
to najwyższy już czas rozpocząć go- 
rączkową robotę. 
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nizacje, które nie dają o sobie znaku 
twórczej pracy. Lepiej niech w Wilnie 
będzie kilka tylko klubów sportowych 
ale niech one będą solidne, bo inaczej 
nie będzie można mówić o żadnym 
absolutnie postępie. 

Dawniej «chociaż  cbowiązywały 
pewne przepisy przy wstępowaniu „do 
klubu, a teraz, to klubów takich jak 
kolejowe, akademickie czy wojskowe 

należą ci wszyscy którzy tyłko sobie 
tego chcą. 

I tak do A. Z. S$. należą nietylko 
akademicy i młodzież ucząca się, ale 
SCi którzy nic wspólnego nigdy z uni- 
wersytetem nie mieli i mieć nie będą 
wspólnego. 

Tak samo jest w Ognisko KPW. 
Z zasady do klubu kolejowego należeć 
mogliby tylko kolejarze, ale przecież 
wystarczy przejrzeć spis członków by 
przekonać się o znikomym procencie 
kolejarzy, to samo zreszlą jest i w klu- 
bach wojskowych do, których wchodzą 
cywilni. 

Protekcyjny ten system przyjmo- 
wania członków nadzwyczajnych jest 
nieraz Śmieszny, bo bywa tak, iż w 
klubie staje się więcej czionków nad- 
zwyczajnych niż zwyczajnych i tak w 
A. Z. S. większy procent jest niestu- 
dentów, a w KPW. zamiast kolejarzy 
są studenci i t. d. A co gorsze, że nikt 

tego nie uważa za złe i z każdym dniem 
grzęźniemy coraz głębiej. Wierzę, że 
za kilka lat stan ten nikogo już nawet 
razić nie będzie, bo do wszystkiego 

        

można przyzwyczaić się. Nie oznacza 

to jednak wcale by stan taki miał w 
dalszym ciągu trwać. Tutaj kluby mu 
szą same zrozumieć wytwarzaj się 
paradoksalna sytuację i jakieś kroki 
trzeba przedsięwziąć, bo jeżełi nie bę- 
dziemy zwracali uwagę na element 
klubowy. który jest mało zgrany, to 
w takim razie o pracy sportowej w 
pełni lego słowa znaczenia nigdy nie 
będziemy mogli mówić poważnie. 

   

  

Kiub wojskowy — musi być klu- 
bem wojskowym, kolejowy — kolejo- 
wym, akademicki — akademiekim i 
t. d. 

Wówczas zacznie u nas rodzić się 
silna tradycja klubowa, wówczas bę- 
dziemy mieli prawdziwy obraz pracy 
sportowej, wartość której odrazu wzro- 
śnie podwójnie. 

Mówiąc więc o przynależności klu 
bowej zwracamy uwagę na element 
napływający by go odpowiednio skie- 
rować i wychować. 

Plagą sportu wileńskiego jest rów 
nie to, że poszczególni sportowcy na- 
leżą do 10 klubów, a więc siedzą na 
stu stołkach. Jegomość taki wybiera 
sobie sekcje tych klubów w których 
jest mu najlepiej i nic sobie z tego nie 
robi. Uważam, że dla dobra ogółu, dla 
dobra sportu wszystkie kluby muszą 
powziąć uchwałę zabraniającą należe 
nie jednej osobie do dwóch klubów, a 
wówczas zapanuje porządek i zacznie 
u nas w klubach wychowywać się przy 
wiązanie do barw klubowych zaczną 

redzić się silne pokolenia sportowe. 
J. N. 

Spływ kajakowy przeż Polskę do Morza. 

foment podczas sluzowania w Brdy -- 
u kajaków, wchodzących w skład flo-    

* 

GDYNIA. (Pat). W dniu 13 bm. zakończy 
ły się tu uroczystości, związane ze spływem 
do morza. Rano wszyscy uczestniey spływu 
zebrali się ustóp Kamiennej Góry nad ma- 
rzem, gdzie przy cłtarzu polowym odprawia 
na została msza Święta, — Po nabożeństwie 
przemawiali: komisarz rządu m. Gdyni So- 

kół oraz gen. Kwaśniewski, który podkreś- 
lił, że spływ de morza, nie był jedynie wy- 
czynem sportowym, ale doniosłą potężną 
manifestacją patrjotyczną, podkreślającą wo 
bec całego świata, a zczególnie naszego sąsia 
da z Zachodu, czem dla nas Polaków jest 
morze i Pomorze i że ujścia królowej wód 
Polski — Wisły oraz skrawka naszego wy 
brzeża bronić będziemy do ostatniej krorli 
krwi, Na zakończenie gen. Kwaśniewski 
wzniósł okrzyk na cześć miasta Gdyni, a na 
stępnie wręczył komisarzowi Sokołowi oz- 

Łotwa —Estonja 1 : 2. 
Wezoraj w Tallinie odbył się mię 

dzypaństwowy mecz piłkarski Eston- 
ja— Łotwa. 

Wygrała Estonja 2:1. 

Cracowia wygrała w Nitrze. 
W Czechosłowacji gościła wczoraj 

piłkarska drużyna Cracovii, która po 
konała zrgrzebską Concordię 3:2 (0:1) 

Dziś Cracovia gra z Bratisłavią 
we wtorek walczyć będzie z Nitrą. 

Wspaniałe wyniki lekkoatle- . 
tów z Ameryki. 

W Budapeszcie startowali lekkoat 
leci Ameryki, którzy uzyskali szereg 
wspaniałych wyników. 

Metcalfe przebiegł 100 mtr. w 10,3 
sek., a 200 mir. w 20,6 (!). 

Spitz skoczył 2 metry. W innyen 
konkurencjach wyniki były również 
pierwszorzędne: 5.000 mtr. 1, min. 
45,5 sek; 1500 mtr. — 3 min. 56.6 s.; 
110 mtr. przez płotki — 14,4 sek., a 
400 mtr. — 47,6 sek, 

Słowem wszystkie pierwsze miejs- 
ca zajęli Amerykanie. 

  

START POLEK W BRUKSELI. 

Wczoraj w Brukseli odbyły się 
wielkie zawody lekkoatletyczne z u- 
działem Walasiewiczówny i Wajsów- 
ny. 

Niestety nasza mistrzyni Walasie- 
wiezówna pojedynek z Szurman prze-- 
grała, i tak na 100 mtr. Szurman mia- 
ła 11,9 sek., a na 200 mtr. — 24,5, Wa- 
lasiewiczówna przegrała o dłoń. 

Daleko lepiej poszło Waśsównie. 
która zwyciężyła w dysku — 42,90 i 
w kuli — 11.46. 

Walasiewiczówna startowała po- 
nadto w skoku wdal, zajmując pierw 
sze miejsce 5.50 i biegu na 800 mtr. — 
2 min. 26 sek.   

tyli spływu „przez Polskę do Morza, organi- 
zowanego przez Ligę Morską i Kolonjalną. 

* * 

dobny adres hołdowniczy nastepujacej tres 
ci: 

„Uczestnicy spływu przez Polskę do mo- 
rza ku Gdyni, polskiemu wspaniałemu porto 
wi, dumie każdego Polaka, ehłubnemu świ: 
dectwu energji i pracy narodu, przybyli ze 
wszystkich krańców Rzeczypospolitej, aby 
zadokumentować przywiązanie de odwiecz 
nego polskiego bałtyckiego brzegu*. 

Zkelei na promenadzie nadmorskiej ka- 
misarz rządu w otoczeniu przedstawicieli 
władz odebrał defiladę uczestników spływu, 
owaczjnie witanych przez licznie zgromadze 
mą pubiezność. W-gedzinę później na dzie 
dzińcu Urzędu Emigracyjnego odbyło się roz 
danie nagród zespołowych, 16 indywidual- 
nych, a nadto każdy z uczestników otrzymał 
dyplom. " 

PROPAGANDOWE ZAWODY PŁ+*- 
WACKIE. 

Zarząd związku pływackiego bę- 
dąc w trudnej sytuacji stara się przy 
najmniej na W od czasu do czasu 
przeprowadzić jakąś imprezę propa- 
gandową. 

I tak we wtorek będziemy mieli na 
Wilji zawody propagandowe polegają 
ce na przepłynięciu Wilji wszerz. 

Wszyscy pływacy będą puszczani 

  

   

Vsz 
na czas z przystani W. K. S. Pogoni. 
Meta mieścić się będzie na pomoście 
Wii. T. W. 

Do zawodów tych zgłaszać.się mo 
gą stowarzyszeni, jak i niestowarzy- 
szeni. Zawody odbędą się w dwóch 
konkurencjach: pań i panów. 

Organizatorzy zawodów przewidu 
ją pierwszym zawodnikom pamiątko- 
we nagrody w postaci żetonów i dyplo 
mów. 

Zgłoszenia kierować trzeba do se- 
kretarjatu Z. A. K. S. Ludwisarska 4, 
względnie do W. K. S. Pogoni por. 
Kosacki. 

Zawody rozpoczną się o godzinie 
1i-ej. 

  

WILNO CHCE WALCZYĆ ZE ŚLĄ- 
SKIEM, 

W połowie września lekkoatleci 
Wilna pojadą na Górny Śląsk, by ro- 
zegrać w Królewskiej Hucie mecz lek- 
koatletyczny. 

Ślązacy zgodzili się na propozycję 
i mecz został już zakontraktowany. 
Odbędzie się on w jednym dniu, a 
więc trudno jest ułożyć skład Wilna, 
bo jak wiemy kilku z naszych czoło- 
wych zawodników brało zawsze udział 
w szeregu konkurencjach. Przykła- 
dem może być w danym wypadku Wie 
czorek. 

Przed startem w Królewskiej Hu- 
cie część naszych lekkoatletów, a to 
członkowie K. P. W. Ognisko 3 i 4 
września startować będą w Katowi- 
cach w zawodach kolejowych. 

70 KAJAKÓW W LEGACISZKACH. 

Sport kajakowy rozwija się w Wil- 
nie niezwykle pomyślnie. Setki kaja 
ków podąża codziennie w stronę We- 
rek i zpowrotem, wtedy, gdy. tylko nie 
liczni kajakowcy docierają do Legaci 
szek. Kierownietwo tej Koólonji spec- 
jalną opieką otacza wycieczki, dążąc 
do jaknajwiększej propagandy sportu 
i uroczej miejscowości. Do Legaciszek 
plynie się 40 km. z prądem (4—6 go- 
dzin). Droga śliczna. Za papiernią w 
odległości 4 km. spotyka się na prze 
strzeni 800 mt. b. silny prąd i kamie 
nie (Sojdie). W Legaciszkach przybijać 
należy koło promu, gdzie można kaja 
ki pozostawić. Koszta pobytu (utrzy- 
manie i nocleg) 3—4 zł. od osoby 
Większe wycieczki korzystają ze zni- 
żek. Kajaki do przystani w Wilnie do- 
starcza Kolonja za opłatą 2—3 zł. od 
sztuki. 

Ogółem w ciągu lata do Legaciszek 
przybyło wycieczek kajakowych 70. 15 
sierpnia spodziewana jest większa ilość 
wycieczek ze względu na „„Dożynki*. 
SERUEORAZNNDAA 

  

Oryginalne zawody sportowe. 

    

Oryginalne zawody sportowe stra 
londyńskich urozmaicone jprysznicem. 

Raid motocyklowy Ligi. 
13 godzin walki z deszczem. Zmęczenie zawodników, 

wieiki wysiłek sportowy. Doskonała organizacja. 
Deszcz, błoto i złość! Nad Wilnem 

zawisły ołowiane chmury. Niedzielę 
spędzić trzeba było w domu, bo przez 
'cały czas lał ulewny deszcz i o space- 
rze, albo o przejażdżce kajakiem nie 
mogło być mowy. Najwięcej, rzecz 0- 
czywista, ucierpieli na tem sportow- 
cy. 

Całe jednak szczeście, że wczoraj w 
'Wilnie nie mieliśmy żadnych specjal 
mych zawodów lekkoatletycznych, czy 
tenisowych, a jedynie tylko przez Wil 
no przejechali zabioceni motocyklis- 
ci raidu Legji Warszawskiej. 

Doroczny ten raid cieszy się zaw- 
sze dużem powodzeniem, gromadząc 
ma starcie rekordową liczbę zawodni- 
ków. Trasa raidu jest bardzo długa, 
bo wynosi przeszło 1000 klm., a do te 
go dodać jeszcze trzeba, że raid trwa 
dwa dni, a więc są tutaj całkiem po- 
ważne przeszkody, które jednak nie 
odstraszają naszych dzielnych spor- 
towców. Sama przecież Legja potra- 
fiła zgłosić przeszło 26 zawodników, 
a do tego doszli jeszcze i inni zawod- 
nicy klubów warszawskich, łódzkich, 
a i wileńskich, bo KPW. wysłało swo- 
ich trzech członków. Ogółem więc ra 
'no na stadjonie Legji w Warszawie 
zgromadziło się na starcie 40 zawodni 
ków (rachując tylko motocykle). Star: 

pił punktualnie o godzinie 4 i 
niebiosa tak chciały, że już rano lało 
jak z cebra, a wszysey żyli nadzieją, 
że może lada chwila wypogodzi się, 
jednakże ani rusz i kilometr po kilo- 
metrze szosa stawała się coraz gorsza 
a zawodników zaczęły opuszczać si- 
ły. 

Deszcz z wiatrem  przeszywał 
wszystko, na motocyklistach nie zosta 
ło suchej nitki. 

Po 18-godzinnej walce z deszczem 
i błotem zawodnicy zbliżyli się do 
góry Ponarskiej „gdzie mieścił się pół 

Wyniki 
Mieliśmy wczoraj tylko trzy mecze 

ligowe, które przyniosły następujące 
wyniki: 

Wisła, po ostrej walce pokonała 

Legję 3:2 (2:2). Dla Legji bramki zdo- 

byli Nawrot i Przeździecki, a dła Wi- 

sly wszystkie trzy bramki strzelił Ar 

tur. 

    

metek. Tutaj, dzięki organizatorom 
wieńskiego sportu motocykowego „p. 
mjr. Kurezowi, ppp. z Wt. T. C.i M. 
a i st. posterunkowemu z. Landwaro- 
wa H. Salomonowi przygotowano za- 
wodnikom posiiek i „kawałek dachu 
nad głową”. 

Kolejno zaczęły nadjeżdżać zdy- 
szane motoeyke, przywożąc wvczerpa 
nych zawodników, którzy dojeżdżali 
do Ponar resztkami sił, dygocąc z 

zimna, Na twarzach jednak wszyst- 
kich malował się sympatyczny uś- 
miech zadowolenia. Byli dumni z sie-. 
bie, dumni, że przezwyciężyli wszyst 
kie trudności techniczne i przyjecha- 
li do Wilna nie ulegając kuszącym wy 
poczynkom w miniętych miastach jak 
Białystok i Grodno. . 

Komandor raidu p. Wacław Kosso- 
wski z wyników jest zadowolony, gdyż 
ukończenie raidu przy tak okropnyca 
warunkach przez 95 proc. uczestników 
jest bardzo pięknym sukcesem. Trze- 
ba dodać, iż wśród zawodników były 
również i panie, które również zdały 
swój egzamin sportowo-motocyklowy. 

Wszyscy zawodnicy rozgościli się 
w 1 p. p. Leg. i, rzecz oczywista, za- 
raz po kolacji zasnęli wszyscy kamien 
nym snem. 

Dziś uczestnicy raidu projektują 
autobusową wycieczkę do Trok, 
jednak całkowicie zależne jest od p>- 
gody. Jutro rano nastąpi start do 
Warszawy, gdzie jest meta tego wiel- 
kiego raidu, 

Wypada nadmienić o doskonałej 
organizacji raidu. Na całej trasie usta 
wieni byli jposterunkowi, którzy psze- 
strzegali porządku. Dyscyplina wśród 
zawodników wzorowa. 

Zapewne raid Legji do Wilna, a 
raczej przez Wilno, zapisze chlubnie 
jeszcze niejedną kartę wspomni п 
sportowych. J. N. 

Ligowe. 
Pogoń przegrała wczoraj z Ru- 

ehem 5:1 (4:0). Gra brutalna, Niechcio 

ła zniesiono z boiska, a Kuchar sam 

przestał grać będąc kontuzjowanym. 

Podgórze wygrało z Czarnymi 1:0 

Gra hardzo piękna i na wysokim po- 

ziomie technicznym. 

   

  

co 

Mecze o wejście do Ligi. 
Rozgrywki piłkarskie o wejście do 

Ligi są w całej pełni i w Świecie pił- 
karskim wyniki spotkań czołowych 
drużyn A-klasowych cieszą się wieł- 
kiem zainteresowaniem, 

Wczoraj Polonja bydgoska niespo 
dziewanie zremisowała 1:1 (0:1) z Po- 
ienją warszawską. 

Naprzód Lipiny — Olsza Kraków 
5:0. Naprzód miał eały czas przewagę. 

Polonja przemyska zremisowała z 
Hasmoneą 2:2. 

W Brześciu zaś WKS. Śmigły wy- 
grał mecz rewanżowy z 4 D. S. Pan- 
cernych 3:2 (2:0). 

Piłkarze Łotwy w Wilnie. 
Prawie wszyscy zapewne już wie- 

dzą, że do Wilna na dwa dni mają 
przyjechać doskonali pułkarze Łotwy. 

Reprezentacyjny zespół / Łotwy 
przejazdem na rozgrywki piłkarskie 
do Włach rozegra u nas dwa ciekawe 
mecze: jeden z Makabi, a druki z W. 
KR. 8. 

Mecze te będą zapewne znów dos- 
konałą propagandą sportu piłkarskie- 
go w Wilnie, a W. K. S. powinien nam 
znów pokazać swoją piękną grę, ja 

ką podziwialiśmy na meczu z wiedeń- 
czykami. 

Łotysze grać będą w sobotę 26 z 
Makabi, a 27 sierpnia z W. K. S. 

Zaznaczamy, iż piłkarze Łotwy są 
znani i w roku ubiegłym reprezentac- 
ja Polska w meczu międzypaństwo- 
wym z trudem pokonała Łotwę stosun 
kiem jednej tylko bramki. 

Mecze więc z Łotwą mogą być rze 
czywiście ciekawe. 

Sule (Estonja) rzucił 66 mtr. 49 cnt. oszczepem. 
Doskonały lekkoatleta Estonji Sule 

rzucił ostatnio oszczepem 66 mtr. 49 
cmtr. W porównaniu z doskonałym 
wynikiem Fina Jarwinena wynik Suli 
wygląda blado, ale jak na stosunki 
polskie to 66 mtr. w oszczepie, to wy- 
nik pierwszorzędny, przecież jest on 
lepszy od rekordu polskiego. 

Sule ma właśnie przyjechać do Wil 
na na zawody lekkoatletyczne, które 
mają się odbyć już niebawem, bo 26 
i 27 bm. Razem z Sulą przyjedzi jesz 
cze dwóch jego kolegów, a mianowi- 
cie Willing, który w dysku miał nie- 
dawno 45 mtr. 84 entr., a w kuli 14 
mtr. 27 ent. Kultis zaś skoczył w dal 
7 mtr. 11 centr. 

Estończycy są więc pierwszorzęd- 
nymi lekkoatletami i start ich w Wil- 
nie wspólny z Łotyszami powinien 

obudkić zrozumiałe zainteresowanie. 

Dodać do tego trzeba, że prócz lek 
'koatletów zagranicznych startować bę 
dą dwaj czołowi lekkoatleci Jagiel- 
lonji: Kucharski i Luchaus. Przyjedzie 
również i Wojtkiewicz, który ostatnio 
był w doskonałej formie w oszczepie, 
rzucając przeszło 58 mtr. 

Zawody więc międzynarodowe po 
winne przynieść nam szereg pierwszo- 
rzędnych wyników, które mogą być 
daleko lepsze od rekordów Polski. 

Start więc lekkoatletów Estonji, 
Łotwy i czołowych zawodników Pol- 
ski budzi zrozumiałe zainteresowanie. 
Do tego dodać trzeba, że zawodnicy 
zagraniczni startować będą tylko w 
„Wilnie, a więc zainteresowanie będzie 
podwójne. 

SŁUCHOWISKA. 
20 złotych. 

Czy wiecie jak w obecnych czasach trud- 

wych pieniędzy 

zwłaszcza w 

mo o garść własnych uczci     
Jaką przedstawiają wartość, 

krajach wiernie stojących przy walucie zło- 

tej. W: tych krajach wartość pieniędzy ma 

się w geomeirycznym stosunku do trudnoś- 

zy istnieją jeszcze ludzie, 

   
     

    ci ich zdobycia 

    

którzy „zdob, * pieniądze? 

Pieniądze się 

  

wyp 

  

ciej się wymusza, na 
  

wuje, ale i to staje się bardziej 

mniej wra 

brać, a choć go ośmie- 

oplujesz moralnie, 

ji publicznej” jakby 

gdyż iudzie są coraz 

  

tąż. Nie da się taki ns 

  

szysz, skompromituj 
„Zdyskredytujesz w opin 

  

  

się dawniej powiedziało — ofiara twoja nie, 

ani mru-mru. Szczęśliwa tylko bestja, że się 

mie dała nabrać: „Nie mie stracone prócz 

honoru* — myśli radośnie. 

Tak, pieniądz ma wartość poważną. Okrą- 

gła dziesięciozłotówka... Czy może wzbudzić 

sympatję człowiek, który was o pożyczenie 

okrągłej dziesięciozłotówki poprosi najbez- 

czelniej w świecie. Dać w mordę takiemu, 

czy zerwać znajomość? Ani to, ani to, po- 

prostu się nie po 

  

za. Kolizje z sumie- 

niem zachodzą rzadko, bo takich, którzy ma- 

ją istolnie w danej chwili w kieszeni 10 

złotych jest bardzo niewielu. 

Ale przecież zdarzają się tacy. Sam zma- 

łem kilku, którzy mieli znacznie więcej. Pe- 

wien pan rozrzucai je nawet po ulicach. In- 

ny (sam widziałem!) płacił w restauracji za 

sznycle i szampan. 

Jeden z moich przyjaciół zdobył pienią- 

dze w uczciwy sposób. Wszystko jedno jak? 
Może wygrał na loterji, może napisał piękną 
książkę, może rozwiązał krzyżówkę w piś- 
mie angielskiem? Dość, że pewnego południa 
w portfelu na piersi poczuł paczkę 15-u, 20-0 
ziotówek, paczkę jakiej od czasu ulwierdze- 
nia się pozycji złotego na rynku dewizowym 
— nie miał, nie pamiętał. : 

Obiecał sobie, że tego dnia zje prawdzi- 
wy obiad a la carte, a wieczorem pójdzie do 
kawiarni, a może uawet do teatru. Potem 
kupi sobie papierosy „najprzedniejsze“, 
skarpetki, pismo ilustrowane i autenityczną 

książkę. Piękną chwilę miał mój przyjaciel. 
Aliści nim zdąrzył wypełnić jeden z za- 

miarów, już mu złożono 15 wizyt, spotkał 
10-u znajomych i zadźwięczało 15-ie telefo- 
nów od najserdeczniejszych i najpoufalszych. 
Tekst rozmów był ten sam. Ludzie, . którzy 
mieli do tego conajmniej pełne prawa pro- 
sili go wszyscy o to samo: pożycz, albo 
zwróć 20-cia złotych. Pierwszym paru nie 
umiał odmówić, Potem starał się dać odczep- 
nego 10, 5, 2 złote. Wikońcu zaczął odma- 
wiać. Pod wieczór przeliczył zawartość tego 
co mu zostało: były 4 dwudziesto złotówki, 
2 dwuzłotówki i bilonem 47 groszy. 

Następnego dnia o świcie spakował nieli 
czne manatki. Kupił bilet wycieczkowy za 
kilkanaście złotych i wyjechał daleko, da- 
leko od rodzinnego miasta. 

Wieczorem wybuchami świetlnych re- 
klam szalała stolica. Wśród gwarnych, peł- 
nych ulic nurzał się mój przyjaciel jak okręt 
w dobroczynnem morzu. W kawiarni arty- 
stycznej obsiedli stolik niegdyś przelotnie 
poznani koledzy. Kelner płacić! Proszę o re- 
sztę z 20-u złotych. Tego było dosyć. 4-ch 
kandydatów na dłużników, czterech odrazu 
chce go uczynić wierzycielem. Ofiarowują 
słowo honoru, że zwrócą za trzy dmi, 'w so- 

botę. Świat zaczynał tragicznieć. 
Tego dnia przyjaciel mój znowu dźwi- 

gał walizkę na dworzec. Pociąg wysadził go 
na małej prowincjonalnej stacyjce. Było ci- 
cho, pogodnie. Szumiały olchy i cień rzu- 
cały wierzby. 

— Jak się masz stary! kopa lat, a to do- 
piero radość! kopa lat! — Już go całował i 
obejmował daleki (o ile sobie przypominał) 
krewny. Świat tragiczniał. 

— Wiesz jak się cieszę że Ciebie spotka- 
łem. A to dopiero radość, żona moja i dzie- 
ci trzymają się chwałabogu w zdrowiu. Nie- 
bo cię zsyła. Przenocujesz u nas! Ale wiesz? 
czy nie mógłbyś mi do 15 pożyczyć 14-u 
złotych? 

  

Mój przyjaciel wyjął z kieszeni zegarek. 
— Qzy widzisz która godzina? 11 minut 

47. Módi się. A teraz czy widzisz ten SCyZO- 
ryk? Minuty Itwoje „juž  policzylem. Nie 
krzycz, nie charcz ltak. Juž po wszystkiem. 

Policja zatrzymała mego przyjaciela 
mordercę. Sprawa była jasna. 15 lat więzie- 
nia, dożywotnie, może śmierć, Ale świat dla 
mego przyjaciela już nie był tragiczny. Zo- 
bojętniał. Był zimny jak Antarktyda. 

Spokojnie udał się do celi, w kitórej mu 
wyznaczono areszt zapobiegawczy. Był uj- 
mująco łagodny. Z więźniem dobrze wycho- 
mym dózorca więzienny nie ma wielkiego 
kłopotu, Lubi takiego więźnia, umie ocenić. 
Między moim przyjacielem, a dozorcą na- 
wiązała się serdeczna przyjaźń. Przyjaźń się 
zacieśniała i rosła. Aż oto ipewnego wieczo- 
ru dozorca się zwrócił do przyjaciela: 

— Jestem w niemałym kłopocie. Czy nie 
mógłby mi pan pożyczyć pod więziennem sło 
wem honoru, albo na weksel 20 złotych, 
15-1 groszy i 2-óch, które są mi niezbędne 
w celu utrzymania się na powierzchni ży- 
cią nieurojonego w obecnym miesiącu? 

Przyjaciel mój nic mie odpowiedział. Nie 
dlatego żeby chciał miłczeć. Przeciwnie, po- 
ruszył parę razy bezdźwięcznie ustami. Po- 
tem skurcz bólu wykrzywił mu twarz. Zro- 
„umiał: utracił mowę. Świat tragiczniał po- 
nuro. 

Następnego rana na kratach znaleziono 
wisielca. Wisielec był zupełnie siwy. Przy- 
jaciel mój zdążył osiwieć jeszcze przed sa- 
mobójstwem. Tuz. 

      

  

EUGENJA KOBYLIŃSKA 

ŚWIAT w SZKOLE 
(pamiętnik nauczycielki) 

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

CENA Zł. 3. 

       

      

   



  

Uprawn skarbowych.  - Wichura i ulewa mad Wileńszczym,  , RABJO „„Wypadek samochodowy. 
Min. Skarbu wydało obecnie okół 

nik wprowadzający pewną inowację 
w urzędach skarbowych. Kierownicy 
urzędów zostali upoważnieni, między 
innemi, do ograniczania podatku do- 
chodowego do tej kwoty, którą podat 
nik wskazał w swojem odwołaniu, 
wniesionem do komisji odwoławczej 
przeciwko wymiarowi. Poza tem no- 
wy okólnik upoważnia prezesów Izb 

Skarbowych do uchylenia orzeczeń 
komisyj odwoławczych w wypadku je 
żeli podniesione zostały zarzuty za- 
równo natrury formalnej jak i mater- 
jalnej w skargach płatników do naj- 

wyższego Trybunału oraz w zażale- 

niach wnoszonych przez płatników w 

przewidzianym terminie. 

Wreszcie okólnik uprawnia preze- 

sów izb do darowania skutków prze 

kroczenia terminów. 

Burzliwe zajście na tle 
strajku tartaczanego. 

Na tle strajku tartaczanego doszło onegdaj 

do burzliwego star: pomiędzy strajkująey- 

mi a „lamistrajkami“, 

W godzinach porannych wiašeiciel tar- 
taku na Delni, Szapiro, telefonicznie powia- 
domił policję, iż na ulicy Wodociągowej wy- 
nikła formalna bójka, pomiędzy robotnikami 

strajkującymi a pracującymi. 

Po otrzymaniu tej wiadomości na miejs 

<e wypadku niezwłocznie wydelegowano kil 
ku policjantów, którzy po przybyciu na miej 
ce zastali co następuje: 

W demu Nr. 1Q przy wspemnianej ulicy 
zamieszkuje robotnik tartaczany Iwanowski, 

który nie przyłączył się do strajku i nadal 
pracował na tartaku Szapiry. Strajkujący 
kilkakrotnie wzywali go, by przyłączył się 
do strajku, a gdy to nie odniosło skutku, Kil 
ku wdarło się do jego mieszkania i zaczęła 

je demolować. 
Z epresji wyratowała Iwanowskiego ро- 

lieja. fe) 

   

  

  

   

  

Strajk robotników na tartakach 
wileńskich trwa w dalszym ciągu. 

Dwudniowe pertraktacje zmierza- 
jące do osiągnięcia porozumienia i do 
likwidacji przeciągającego się strajku 
nie dały narazie wyników. Dzisiaj 
pertraktacje mają być wznowione. 

ŻYWY TRUP 
W cyrku „EMPIRE w Baranowiczach 

cyrku. Oprócz 

popisów zade- 

  

  

Dziś ostatni występ 

szeregu niezwykłych 

monstrowany zostanie „Zywy Trup*, 

czyli zakopanie żywego człowieka do 

ziemi na całą godzinę. 

„ŻYWY TRUP* jest największą sen- 

sacją i zagadką XX wieku. 

KAŻDY POWINIEN TO ZOBACZYĆ! 
EET LS TT ATIKA KSS 

" DO WSZYSTKICH OFICERÓW 
I PODCHORĄŻYCH REZERWY, 
ZRZESZONYCH W Z. O. R. 

KOŁO LIDA. 

W celu gremjalnego wzięcia udzia 

łu w uroczystym obchodz „Roczni- 
cy wymarszu kadrówki* i „Święta 
żołnierza”, stawią się wszyscy ofice- 

rowie i podchorążowie rezerwy, zrze- 

szeni w Związku Oficerów Rezerwy 
R. P. Koło Lida w dniu 15 sierpnia r. 

b. o godzinie 8.30 w lokalu związku, 

ul. Suwalska 22, I p. 
Posiadający umundurowanie sta- 

wią się w mundurach. 
Zarząd lidzkiego koła Z. O. R. 

   

    

Przerwanie ruchu kołowego na ul. Ponarskiej. 

Ubiegłej nocy nad miastem oraz 
nad powiatami przeniosła się silna wi 
chura, która wyrządził znczne szkody 
na polach i w ogrodach, O sile wichu 
ry świadczą wywrócone na podmiejs- 
kich drogach drzewa oraz słupy tele- 
foniczne. 

W miecie na ul. Filareckiej woda 
podmyła jezdnię, która w jednem miej 
scu zawaliła się. Poza tem w ciągu 
dnia woda deszczowa zalała szereg 
mieszkań piwnicznych. Interwenjowa 
ła miejska stacja pomp. 

Na ul. Ponarskiej naskutek zamu- 

lenia rur kanalizacyjnych woda nie 
mając ujścia utworzyła ogromne je- 

«0. uniemożliwiając wpobliżu rzeź 
ni miejskiej ruch kołowy i pieszy. W 
godzinach wieczornych ruch na tym 
odcinku prawie że całkowicie został 
przerwany. Na miejsce wypadku za- 
wezwano straż pożarną, która jednak 
zaradzić nie mogła. Nad bezpieczeńst 
wem ruchu czuwa większy patrol poli 
cji. 

Naskutek ulewnego deszczu pod- 
niósł się również o kilka centymetrów 
poziom wody na Wilji i Wilence. 

  = | Dziś: Euzebjusza. 

  

| Poniedz. | ;„,,.. Wnicbowz. N.M.P. 

| 14 
Sierpnia Wachód słońca — g. 4 m. 16 

| Zachód . —g. 7 m. 05 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 
w Wilnie z dnia 13-VIII— 1933 roku. 
Ciśnienie 756 
Temp. + 11 
Temp. najw. + 14 
Temp, najn. + 10 
Opady — 48,7 
Wiatr: płn. 
Tend. barom.: spadek, następnie wzrost ciś- 

nienia. 
Uwagi: deszcz ciągły. 
Przeiwdywany przebieg pogody w dniu 
dzisiejszym 14 sierpnia, według PIM. 
Zachmurzenie zmienne, zwolna malejące 

i miejscami zanikające deszcze. Chłodno. 
Najpierw umiarkowane, potem słabe wiatry 
północno - zachodnie. W całym kraju słaba 
skłonność do burz, 

„KOMISJA DO PODNIESIENIA 
STANU GOSPODARCZEGO ZIEM 
PÓŁNOCNO-WSCHODNICH*. 

Rada naczelna zr.eszonego kupie- 
ctwa żydowskiego «ziem  północno- 
wschodnich, mająca siedzibę w Wil- 

nie, otrzymała wczoraj depeszę od 
swego prezesa inż. Kawenokiego, ba- 
wiącego obecnie w Katowicach, powia 
damiającą o powołaniu do życia na 

  

        

Górnym Słąsku specjalnej komi ji dla 
podniesienia stanu gospodarczego 

  

ziem północno-wschodnich. 
» Bliższych szczegółów w tej spra- 

wie narazie brak. Podamy je do wia 
domości czytelników w jednym z naj 
bliższych numerów pisma. 

DANINA MAJĄTKOWA, 

W ciągu ostatnich kilku dni urzę- 
dy skarbowe przystąpiły już do rozsy 
łania nakazów płatni h na daninę 

majątkową. Jest to, jak wiadomo, po- 
datek jednorazowy, obliczany od wy- 
sokości obrotu po 90 gr. od 1000 zł. 
dla tych przedsiębiorstw. które w ro- 
ku 1931 miały obrót ponad 50.000 zi. 

i pó 60 gr. od 1000 zł, obrotu od przed 

siębiorstw które miały obrót mniejszy 

niż 50.000 zł. 
Termin płatności upływa 31 sier- 

pnia. Po tym terminie podatek będzie 

iągany drogą przymusową wraz z 

przypadającemi odsetkami oraz kosz 

tami egzekucyjnemi. 

URLOPY W MAGISTRACIE. 

W kuluarach magistrackich mówi 

się o tem, iż cały ciężar pracy magist 

rackiej spoczywa obecnie wyłącznie 

na barkach dwóch ławników pp. Kru 

ka i Fiedorowicza. Pozostali członko- 

wie magistraiu korzystają z urlopu 

wypoczynkowego. P. Prezydent mia 

sta dr. Maleszewski wczoraj rozpoczał 

swój urlop wypoczynkowy, zaś ławni- 

cy dr. Safarewicz, Zejmo, jak ież 

wiceprezydent Czyż dotychcz 
lopów nie powrócili. 

    

  

   

        

  

      

NOWY RYNEK BANKRUTUJE. 

Jak donosiliśmy od kilku tygodni 
utworzony został decyzją władz miej- 
skich nowy rynek, kt mieści się na 
początku ulicy Konarskiego 

Okazuje się jednak, że koncepcja 

nie przyjmuje się. Brak frekwencii 

kupujących oraz -rzyježdžających na 

targ. W ubiegły piątek np. przybyły 

na rynek tylko dwie furmanki z pro- 

duktami mlecznemi. 

      

ULICA KARLSBADZKA 

dotychczas nie ma jeszcze oświetle- 

nia elektrycznego. Po nocach na uli- 

cy tej panują „egipskie ciemnošci“ co 

daje się szczególnie we znaki obecnie 

w ciemne noce jesienne. 

Mieszkańcy ul. Karlsbadzkiej zwTró 

cili sie z memorjalem do władz miej- 

skich domagając się zainstalowania 

wreszcie na tej ulicy lamp elektrycz- 

nych. 
Sądzić należy iż słuszna sprawa 

zostanie przychylnie potraktowana. 

TEATR | MUZYKA 
W. WILNIE. 

— Tylko (nieodwołalnie ostatnie) 2 goŚ- 

cinne występy znakomitych artystów Te- 

stru Narodowego Marji Maliekiej i Zbyszka 

Sawana. Dziś, w poniedziałek 14 sierpnia 0 

godz 8 m. 15 wiecz. ujrzymy na scenie se: 

aru Letniego wzruszającą do głębi sztukę 

D. Niceodemiejfo „Cień* ze znakomitymi 

gośćmi w rolach naczelnych M. Майска (Jo- 

anna) i Z. Sawanem (Michał) imo niezwy- 

kłego powodzenia tej sztuki Dyr. Teatru Let- 

niego udało się pozyskać występowiczów tyl 

ko na 2 występy: 

UWAGA! Ceny miejsc są zniżone (od 30 

do 2.99 — I rząd). * 

Jutro, we wtorek 15 sierpnia o godz. 1 

po poł. ukaże się na scenie Teatru Letniego 

po raz ostatni „Cień z M. Malicką i Z. Sa- 

wanem. Artyści bowiem kończą urlopy i Wwa 

cają do Warszawy. 

—- Leon Wołłejko znów na widowni. Wa 

czwantek 17 sierpnia Teatr Leini daje nową 

premjerę. Jest nią farsa w 3. akt. A. Bissona 

w przekładzie Kazimie Szuberta, „Czy jest 

co do oclenia*. Jak da świetna sztuka 

farsa Bissona „Czy jest co do oclenia* znów 

wraca na repertuar. Rolę naczelną Hipolita 

Kowalskiego odtwarzać będzie p. Leon Wol- 

lejko. 
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— Teatr muzyczny „Lutnia”. w 

dalszym ciągu barwne widowisko „Ułani*, u- 

rozmaicone piosenkami i tańcami, w wyko 

naniu całego zespołu artystycznego pod re- 

żyserją K. Wyrwicz - Wichrowskiego. W 

akcie II i IV itańce: polonez, oberek i mazur 

w układzie baletmistrza W. Morawskiego. 

Ceny miejsc od 25 gr. do 2.90. 

  

    

  

    

  

— Jutrzejsza popołudniówka w „Lutni*. 

Ze względu na dzień świąteczny, teatr „Lut- 

nia* wystawia jutro po południu o g. 4 peł- 

ną humoru i do pu — arcywesołą operzt- 

kę Kollo „Baron Kimmel* z M. ańskim 

w roli głównej. Ceny miejsc naj ze. 

— „Polska Krew*. Zespół teatru „Lutni 

rozpoczął przygotowania do wystaw 

wartościowego utworu muzycznego Nedb; 

„Polska Krew*. 
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ZŁOTE SCHODY. 
Przyrzekła więc czuwać nad nią, jak nad ro- 

dzonem dzieckiem, pomogła jej wstać z kanapy, oto- 

czyła ramieniem, ale dziewczyna wysunęła się z jej 

objęcia i stojąc oparta o ścianę, wyciągnęła rękę do 

zacnych kolegów z tym samym bezradnym półuśmie- 

_ chem, na widok którego Bolek poczuł gorącą wilgoć 

w oczach. Chłopcy z uszanowaniem ucałowali zimną 

. rączkę „Maleńkiej”, życząc jej dobrej nocy i odkłada- 

jąc wszelkie zapytania na sposobniejszą chwilę. 

Jednak w kilka minut później Ludka znowu we- 

szła do studenckiego pokoju. To, co miała powiedzieć, 

dotyczyło Janusza. Wzięła go porywczo za ręce... 

Chciała, żeby szedł natychmiast do Stefana. Bo może 

być niebezpieczeństwo. Więc trzeba schować „bibu- 

łę*, spalić adresy... zaraz natychmiast!... 

Nic więcej powiedzieć nie może, ale niech Janusz 

  

  

    

biegnie, niech biegnie!... 

Ludka wyszeptała wszystko bezładnie spieczone- 

mi ustami, a biedny Janusz poczuł cierń w sercu na 

widok zmizerowanej twarzyczki najweselszej dotych- 

czas koleżanki w Związku. 

— Panienko, proszę się kłaść! już łóżko posłane 

— oznajmiła gospodyni, wsuwając troskliwie głowę 

do pokoju studentów. 

— W tej chwili! Dziękuję pani — śpieszyła ra7- 

gorączkowana Ludka. A gdy drzwi się przymknęły za 

gospodynią, zapytała cicho: 

— Gdzie Meta? 

— Centralny Komitet! odszepnął tajemniczo Ja- 

nusz. Jakieś sprawy na prowineji. Widocznie ważne, 

' jeżeli wymagały osobistego wpływu koleżanki Mety. 

   ,  Wydawnietw
o „Ku 

  

rjer Wileński* S-ka z ogr. odp. 

— Ach... tak? — Ludka opuściła ciężką głowę, a 

przed jej zmęczonemi oczyma zakwitła wizja bladych 

"warkoczy Mety na tle dygotliwej ściany pędzącego 

w ciemną dal pociągu... 

ROZDZIAŁ XIV. 

Za świetlistym półcieniem dużego parawana wi- 

działa Ludka na ścianie czarny cień kobiecej głowy 

ze sterczącemi rogami papilotów... Było duszno. Dzi- 

waczna huśtawka gorączki podnosiła dziewczynę do 

góry i opuszezała głęboko aż do utraty oddechu wdół. 

Nie było to nawet nieprzyjemne, tyłko zbyt osobliwe, 

żeby można było spłoszony sen przywołać. Ręce i nogi 

wypełniły się gorącem powietrzem — może uleciały, 

Ale nie, tylko ich sucha lek- 

się wygodnie... Sen zwijał się 
jak dziwaczne balony? 

kość nie pozwala ułoż 

w kłębek pod obcą kołdrą, niecierpliwił się na gorącej 

poduszee, aż wreszcie zsunął się wdół, wsiąkając w 

czarny cień na podłodze... Zmęczona Ludka nie chcia- 

ła już zamykać oczu. Myślała... Zwolna myśli nabrały 

konkretnych kształtów, oderwały się od Świata nie- 

materjalnego i zdyszane, niespokojne stłoczyły się za 

perkalowym parawanem, w głębi pokoju, gdzie na 

białej ścianie wciąż się poruszał niesamowicie rogaty 

cień. Wydawało się dziewczynie, że te nieposłuszne 

myśli chcą się wyspowiadać obcej kobiecie, siedzącej 

     

przy lampie, więc podniosła się nieco i machnęła ręką 

ostrzegawczo. Senny szereg mglistych zjaw rozpłynąt 

się w półmroku dużego pokoju. Ale wnet zebrał się 

znowu w ciężką bezkształtność ruchomego kłębu, eo 

się wypłątywał z własnego chaosu tłumem znajomych 

dziewczynie postaci, od których aż się zaroiło ,w po- 

koju, aż powietrza zabrakło spieczonym ustom. 

Z niewyraźnego tłumu wyszła naprzód zaczerwie- 

niona z gniewu ciotka, a w uszach Ludki tak wyraž- 

nie rozległy się oburzone słowa: 

  

      

  

PONIEDZIAŁEK, dnia 14 sierpnia 1933 r 

7.00: Czas. 7.05: Gimnastyka, 7.20: Muzy- 
ka. 7.30: Dziennik porann Muzyka 
1.50: Chwilka gosp. dom. 11.5 zas. 12.03: 
Koncert z ogrodu „Bagatela*. 12.25: Prz 
gląd prasy. Kom. met. 12.35: D. c. koncertu. 
12.55: Dziennik południowy. 14.50: Program 
dzienny. 14.56: Utwory Offenbacha (płyty). 
15.25: Giełda rolnicza. 15.35: Audycja dla 
dzieci — pog. wygł. I. Łubiakowska. 16.00: 
Koncert z Ciechocinka. 16.35: Recital śpie 
waczy. 17.00: Pog. francuska. 17.15: Muzyka 
lekka. 18.15: Odczyt. 18.35: Recital śpiewaczy, 
19.05: Rozmaitości. 19.20: Odczyt litewski, 
19.35: Program na wtorek. 19.40: Feljeton ii 
tewski. 20.00: Operetka. Dziennik wiecz. Wi- 
leński kom. sport. D. c. operetki. Wiad. 
sportowe. Kom. met. D. c. operetki. 22.45: 
Muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
DYSKUSJA LITERACKA. 

W poniedziałek zainteresuje radjosłucha- 
czy djalog dwuch znanych krytyków litera"- 
kich: Włodzimierza Jampołskiego i Ostapa 
Ortwina na temat „Świat staje się coraz młot 
szy. Djalog ten nadany będzie ze Lwowa o 
ogdz. 19,40. 

  

   

      

NAPOLEON I TERESINA. 

Tegoż dnia o godz. 20 rozpocznie się 
smisja ze studja warszawskiego melodyjn 
operetki p. t. „Napoleon i Teresina“ Osk 
ra Straussa, w wykonaniu pierwszorzędnych 
sił wokalnych Warszawy. 

Humor. 
W, BEZMIARACH WIEKÓW. 

Jesteśmy zanadto związani z czasem, co 

utrudnia mam życie. Mój szwagier, profesor 

historji, liczy zupełnie inaczej, mówi tylko 

o setkach, o tysiącach lat! Czemu tak ję- 

czysz ? 
— Twój szwagier pożyczył wczoraj о- 

demnie dwieście franków ma dłuższy termin 
(Le Rire) 

  

   
   

   

  

dy wydarzył się onegdaj wypadek autobn- 
sowy. 

Mianowicie autobus, należący do Skindei 
skiej Spółdzielni Autobusowej „Jedn: A 
prowadzony przez kierowcę Szołoma Go- 

  

mankę Abrama, Anezuka ze Szezuezyna Lidz- 
kiego. Trzech pasażerów autobusu doznał» 
ogólnege potłuczenia. Koń złamał obydwie 
lewe nogi. Powodem wypadku było spłosze- 
nie się konia, który stanął wpoprzek szosy. 

Zwłoki 20-letniej dziewczyny na brzegu Niemna 
W dniu 9 bm. kąpiące się na Niemnie 

wpobliżu Lubczy pow. nowogródzkiego towa 
rzystwo, zauważyło na prawym brzegu leża 
ce zwłoki kobiece. Powiadomiona © tem 
policja ustaliła, że są to zwłoki niejakiej An 
ny Bujwołówny, mieszkanki wsi Hołyszcze, 
gm, lubezańskiej, która według oświadcze 
nia matki w dniu 4 bm. wyszła z domu i 
nie wróciła. 

Bujwołówna miała narzeczonego z któ- 
rym w ostatnich dniach już się nie widywa 
ła. Matka denatki oznajmiła, że narzeczony 
ja porzucił i że córka wkrótee miała zostać 
matką. 

Nieszczęśliwa dziewczyna bała wi- 
docznie dojrzewającego owocu miłoś nie 
mająe innego wyjścia, rzuciła w objęcia bię 
kitnych wód Niemna... 

     

Dożynki w Legaciszkach. 
Dnia 1 5sierpnia odbędą się w Le- 

gaciszakch tradycyjne doroczne dożyn 
ki. Wprawdzie nie ujrzymy tam „.przo 
downiec* z wieńcami, ale w roli ich 
wystąpią urocze kuracjuszki. Nie usły 
szymy dźwięków harmonij lecz wyna 
grodzi to orkiestra wojskowa, która 
hucznie przygrywać będzie do tanów. 

Zarząd Bratniej Pomocy i kurac- 
jusze szykują atrakcje (kort, tenis, ka 
jaki, bal - dancing) dla miłych gości. 

Koszta utrzymania 3 — 4 zł. od 0- 
soby; wycieczki korzystają z ulg. Bi- 
let wycieczkowy w obie strony (naby 
wa się w kasie w Wilnie) 3 zł. 20 gr. 
od osoby, zwyczajny 1 zł. 80 gr. Do- 
jazd do stacji Zawiasy—przesiadka w 
Landwarowie. 

Na stacji w Zawiasach czekają ko 
nie. Dla wycieczek kajakowych przy- 
stań przy promie. 
"UEN TASK TVR AS 

Morze—to płuca narodu 
  

Pragnąc uprzystępnić jak najszerszym masom możność pobierania nauki 

w średnich szkołach zawodowych P. M. S$, w Baranowiczach 

(4-0 klasowa Szkoła Drogowa i 

Czteroklasowa Szkoła Handlowa) 
Zarząd Polskiej Macierzy Szkolnej w Baranowiczach podaje do ogólnej wiadomości. 

iż na bieżący rok szkolny opłaty za naukę zostały w obu szkołach obniżone 

i wynoszą obecnie w klasie |—25 zł. miesięcznie, w kl. IM i 11I—30 zł. i w kl. I1V—35 zł. 

  

ZARZĄD P.M.S. į : 

  

NA WILENSKIM BRUKU 
NABITA BRON. 

Oszer Minkow zamieszkały przy zaułkw 
Węgierskim 13 manipulując naładowanym 
rewolwerem, spowodował srzal. 

Kula przebiła mu rękę. Pomocy udzieli- 
ło peszkodowanemu pogotowie ratunkowe. 

ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

Wiezoraj w godzinach porannych w celu 
pczbawienia się życia, w swojem mieszkaniu 
przy ulicy Subocz 15, zatruła się kwasem 
siarczanym 26-letnia Marja Rajska, którą 
karetka pogotowia ratunkowego przewiozła 
do szpitala Sawiez. 

Powedem zamachu samobójczego — nie- 
porozumienia rodzinne oraz ciężkie warunki 

materjalne. te) 

SKRADZIONY KARABIN. 

Ubiegłego wieezora policja przeprowadzi- 
ła nagle rewizję w mieszakniu jednego ze 
znanych policji paserów przy ulicy Raduń- 
skiej. W czasie rewizji, prócz innych rzeczy 
pochodzących z kradzieży, znaleziono rów- 
nież karabin, kóry zosał w sweim czasie wy 
kradzicny z ogniska kolejowego. (e) 

NIEOSTROŽNA JAZDA. 

Musia Poselska (zaut, Lidzki 9) jadąe r0- 
werem przez ulicę Zamkową wjechała na 
chodnik i potrąciła przechodzącą chodnikiem 

Jadwigę Chojnieką (Kopanica, 12), kóra doz- 
nała, na szczęście, lekkich obrażeń ciała. 

CZYJE ŁYŻECZKI? 

Uhbiegłej nocy wywiadoecy wydziału śled- 
czego znaleźli na ulicy Szkaplernej porzueo- 
ne, prawdopodobnie przez złodziei, 9 łyże- 
czek srebrnych, 8 łyżeczek edznaczonych iest 
monogramzmi „L. M.*, na jednej zaś wid- 
nieje napis „Lunapark. 

Właściciel łyżeczek może otrzymać je 
zpewrotem w wydziale śledczym przy uliey 
Śtojańskiej 3. (ep 

PAN) 
HELIOS| 

CASINO| 

Premjera! Prze- 
bój sezonu 1933-4 

Asy humoru 

Ostatni dzieńl NAJWIĘKSZA SENSACJA 
w/g niezapomn powieści E. A. POEGO p.t. 

Fiip i Flap 
FLIP i FLAP rozšmieszą was i 

Dziś premjera! Niebywały, wstrząsający, 

realistyczna akcja, film nowej produkcji p.t. 

lorda Lichtfelda wydał straszne owoce. 

rzucają z ekranu bom- 
by dowcipu w najnow 

szej orgji śmiechu 

MORDERSTWA PRZY RUE MORGUE 
(Pokrewieństwo człowieka z małpą) Dreszcze grozy! Jutro fenomenalny BORIS KARLOFF — „człowiek o stu twa- 

rzach“ jako gluchoniemy szeleniec najpotęžnieiejszym filmie sensac. DZIWNY 2ОМ (Labirynt tajemnic). 

SCHOÓWAJCIE SWE SMUTKI 
rozbawią do łez i doprowadzą do spazmów śmiechu. Nad program: dodatki. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20, w dni św. od godz. 2-ej. 

  

  

  

ZAKŁADY GRAFICZNE 

WILNO, UL. BISKUPIA 4. Tel. 3-40 

Wykonują wszelkiego rodzaju 
roboty w zakresie drukarstwa 

i introligatorstwa 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE |   

  

Akuszerka 

Ur Line 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5, 

W. Z.P. Nr. 69. 

МН Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 

  

telefon 10-90, 
od godz. 9—12 1 4—8. 

TAJEMNICA ZAMKU PORIOCK 
z piękną Elissa Landi i Wiktorem Mc Laglenem w rol.gł. Piękna Ewa ośrodkiem miłości i zbrodni! Eksperyment 

Nad program! Dźw. dodatek „Lot kpt. Skarżyńskiego" oraz dodatek Foxa. 

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

Zgub 3 weksle na 
u zł, 67, 64, 47, 

wyst. przez Eugenję Par- 
szukową, Jana Kornego, 
Czesława Zawadzkiego 
oraz umowa spółki na 
kupno samochodu Nr. 
38.209 i dowód osobisty 
wyd. przez Magistrat m. 

| Troki za Nr. 17, 

  

1 moezopłelowe, na im. 

ullca Mickiewicza 4, | Grzegorza . Kuczerenko, 
uniewažn! ca 

  

  

  

— Zobaczysz, zginiesz na szubienicy! że dziew- 

ała natychmiast:    czyna odpowiedz 

— To zginę!... 

Z tych gorączkowych majaczeń obudził ją własny 

głos, który sprowadził za parawan obcą kobietę. Na 

jej troskliwe słowa Ludka odpowiedziała przytomnie 

i wyraźnie, czem uspokojona niewiasta wycofała się 
  

w głąb pokoju... 

Gdy chora dziewczyna otworzyła oczy po raz 

drugi, nie dostrzegła już czarnej-rogatej głowy па 

przeciwiegłej ścianie. W pokoju panował mrok, a ró- 

żowe światło, tańczące na suficie, przeniosło ją nagle 

do sypialni wujostwa. Sama nie wiedziała, gdzie się 

znajduje. Oparta na łokciu usilnie wpatrywała się 

przed siebie, Nie, to nie był pokój ciotki. Światło ja- 

rzyło się mocniej, niż przed obrazem ostrobramskim. 

a w złotym pyle blasku szła ku niej nie Matka z Ostrej 

Bramy, lecz ciemny, surowy, bizantyjski Chrystus 

prawosławny. : 

Ludka krzyknęła, wciskając drobną twarz do 

poduszki... 

W chwilę potem, niby pociągana niewidzialnym 

magnesem, podniosła ostrożnie ku światłu przestra- 

szone oczy. 

—1I tu jest Bóg... Dlaczegoż we mnie zgasła lamp- 

ka przed ołtarzem? Ani Boga, ani ojczyzny... A wszy- 

stko tak boli!... 

Głowa opadła znowu, a szybko bijące serce stało 

się jedną, wielką wołającą w pustce nocnej tęsknotą. 

Przecież Ludka była tylko dzieckiem, zbłąkanem 

ych gwiazd... Jej ogromna sa- 

  

wśród popiołu wyg: 

motność w obojętnym wszechświecie stała się tak na- 

macalna, że prawie czuć było na twarzy chłodny od- 

dech niewzruszonej wieczności. 

Ludzie są osobno. a ja też osobno jestem, drę- 

czyła się dziewczyna. Przechodzi wszystko, przemijat 

Do czegoż mam się przytulić, żeby poczuć trwałość 

swojej miłości, jeżeli nie mam ani Boga, ani ojczyz- 

ny? 

Przypomniała sobie tę ciemną noc, kiedy całując 

zimną rękę ojea, bezwładnie na kołdrze wyciągniętą, 

krzyknęła wobec wszystkich nienawisinie: 

— A zato, żeś mi go odebrał, nie chcę Cię. Boże, 

znać więcej! Miała wtedy lat piętnaście i od tego cza- 

su ani razu nie zatęskniła do Boga... Wypełniło jej 

puste serce dążenie do dalekiej ojczyzny. Ale Polska 

— na żadnej mapie nie oznaczona — wybiegała z ram 

rzeczywistości, trzeba było szukać jej boleśnie i po- 

omacku. Szczęśliwi ci, co klęcząc pod filarami wynio- 

słego kościoła, oddawali w ręce niewidzialnego Boga 

wszelkie zawikłane boleśnie sprawy, aby je w wiecz- 

jak słodko 

   

  

ności rozwiązał! Jak słodko jest zaufać, 

jest uwierzyć!... 

— O, Panie! Panie! wybiegła z serca zdławionym 

szlochem niespodziewana, dziwaczna modlitwa. Cóż 

    

ja winna jestem, że nawet i teraz nie wierzę? Daj wia- 

rę! Daj ojczyznę, jeżeli naprawdę wszystko możesz 

Ale gdy mimowoli zwróciła w stronę światełka bła- 

galne spojrzenie, Chrystus Bizantyjski posłał jej 

wzrok surowy, zamigotał załzawioną tęczą i wybłys- 

nął z niej ostro promiennemi sztyletami, które opa- 

dły jej na oczy, jak kłujące, szumiące pszczoły. To był 

Bóg innej ojczyzny. Nie chciał jej znać. 

Jednakże serce. niespokojne serce sprężyło się 

łukiem ostatecznej rozpaczy i z tej napiętej złotej 

cięciwy rzuciło w bezdenne mfoki szloch dziecka; 

szukającego w pomroce Boga, Boga wszystkich о)- 

  

czyzn na ziemi. 

DG M) 

     


