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„Mi 
Niejeden czytelnik, znający dob- 

rze stosunki wyznaniowe w Rzeczy- 

pospolitej, ze zdumieniem przeczyta 

powyżej sformułowane w tytule okre- 

ślenie. Określenie to nie do nas nale- 

ży — t 

urzędowego Metropolji prawoslawnej 

(„„Woskresnoje Cztienije“ 

ało z 

  

wzięte ono za 

  

organu 

w Polsce 

Nr. 32—33) co więcej, zostało ono 

użyte w enuncjacji oficjalnej Episko- 

   patu Prawosławnego w czasie uroczy- 

stości wręczania Metropolicie Dyoni- 

zemu brylantowego krzyża, stanowią- 

cego dar hierarchji prawosławnej w 

Polsce z okazji jubileuszu 10-lecia 

pozostawania Metropolity Dyonizego 

na czele połskiego prawosławia. 

Imieniem zgromadzonego Episko- 

patu przemawiał Arcybiskup Wileń- 

ski ks. Teodozjusz, odczytujący pod- 

biskupów 
   

pisany przez wszystkich 

djecezjalnych uroczysty adres, gdzie 

podwakroć powtarza się wyraz 0 

Golgocie przewodniczenia w służbie 

Cerkwi Prawosławnej w Polsce i o 

bezustannem przebywaniu na Golgo- 

cie pierwszego hierarchy tej Cerkwi. 

Rozumiemy dobrze uczucia, jakie ży- 

wić mogą hierarchowie prawosławni 

w Polsce do osoby swego Metropol.- 

ty. Rozumiemy dobrze podniosły na 

strój chwili, gdzie patetyczne słowa 

świadczą o wezbranych uczuciach. 

Ale ani na chwilę nie możemy przy- 

puścić, żeby grono dostojników cer- 

kiewnych, przygotowujących zawcza- 

su dziękczynny adres dla swego Met- 

ropolity, nie rozumiało wagi słów, 

padających w chwili uroczystej, 

Na Golgocie ukrzyżowano Chry- 

stusa i na Golgocie lala się krew. 

Golgota byla wielkiem odkupieniem 

świata. I kiedy zestawimy tę wzniosłą 

przenośnię z sytuacją prawosławia w ° 

Polsce i z warunkami pracy pierw- 

szego hierarchy tego prawosławia — 

otrzymamy tak wielką dysproporcję 

pomiędzy warunkami Golgoty, a rze- 

czywistem położeniem Cerkwi Prawo- 

sławnej w Polsce, że zaiste opano- 

wuje zdumienie, jak mogły paść tak 

wielkie słowa w tak małej okolicz- 

mości i w tak krzywem zwierciadle 

przedstawiające rzeczywistość. 

Spróbujmy objąć wzrokiem poło- . 

żenie nprz. rosyjskiej Cerkwi Prawo- 

sławnej na świecie. W Rosji — bisku- 

pi na wyspach Sołowieckich, kapłani 

w więzieniach, lud karmiony bezboż- 

nietwem. U steru Cerkwi stoi metro- 

polita, kierowany przez rząd sowiec- 

ki. Świątynie obrócono na muzea i 
jadłodajnie i wypędzono z nich Boga. 
Życie religijne, jeśli gdzie kiełkuje, 
to kryje się w podziemiach. Oto 0b- 

raz stanu prawosławia w Rosji S0- 

wieckiej. Ale dla tego rzeczywistego 

obrazu nie znaleziono, jak dotąd, ze 

strony hierarchów prawosławnych w 

Polsce tak odpowiadającego określe- 

nia, jak Golgota. 

Prawosławie rosyjskie na emigra- 

cji — w Berlinie, Paryżu, Jugosławji 

it. d. jest w zupełnem rozbiciu. Ry- 

walizują pomiędzy sobą poszczególni 

hierarchowie, jedni flirtujący polity- 

cznie z Sowietami, inni oglądający się 

za restytucją monarchji rosyjskiej. 

Cerkiew i wierni pozostają w dezor- 

ganizacji i dezorjentacji, i w zgor- 
Szeniu przyglądają się klątwom, któ- 

remi wzajem się obrzucają ich hie- 

  

Pod protektoratem Pana Marszałka Józefa Piłsudskiego 

lll-cie Targi Północne i Wystawa Lniarska w Wilnie 
DZIS 0 GODZINIE 11-ej OTWARCIE TARGÓW i WYSTAWY DROBIU i ZWIERZĄT FUTERKOWYCH. 

gia polskiego prawosławia . 
rarchowie. I dla tego stanu rzeczy nie 

znaleziono dotąd ze strony biskupów 

prawosławnych w Polsce tak dokład- 

nego określenia, jak Golgota. 

Natomiast nimbem tego męczeń- 

stwa i przelanej krwi opromieniono 

warunki pracy Metropolity Dyonize- 

go. Zrobiono to w chwili, gdy zbliża 

się przygotowywany oddawna Sobór 

krajowy Cerkwi Prawosławnej w 

Polsce, zrobiono w warunkach jak 

najdalej idącej pomocy Rządu Rzeczy- 

pospolitej dla prawosławia polskiego, 

zrobiono to wówczas, gdy zawdzię- 

czając temuż Rządowi Cerkiew Pra- 

wosławna w Polsce zdołała zachować 

swą niezależność i odgrodzić się od 

włpiywów niszczących z zewnątrz, 

gdy posiadła swój budżet na cele wy- 

znaniowe, zaofiarowany przez Pań- 

stwo, gdy tej Cerkwi 

normalne warunki bytu i rozwoju, 

rozbrzmiewają 

zapewniono 

gdy w świątyniach 

modły wiernych. 

Czcigodny Ksiądz Arcybiskup Te- 

odozjusz wykonał wolę zgromadzo- 

nych biskupów i odczytał ten nie- 

szczęśliwy adres. Nie możemy wie- 

rzyć, by Jego Ekscelencja, czyniąc 

zadość woli Episkopatu Prawosław- 

nego, nie przypomniał sobie w chwili 

odczytywania tych słów, z jakiej pra: 

wdziwej Golgoty musiał unosić swe 

życie, przybywając przed kilkunastu 

laty do Polski. Przyjeżdżał do nas z 

Rosji, gdzie, on, zasłużony władyka 

na kilku władyctwach, nie mógł zna- 

leźć miejsca dla służby Bożej i czy- 

nienia swego powołania kapłańskie- 

go, bo prawosławie rosyjskie znalaz- 

ło się istotnie na Golgocie. 

  

W podobnych też warunkach byli 

i inni członkowie dzisiejszego Episko- 

patu prawosławnego w Polsce z Met- 

ropolitą Dyonizym na ezele, którzy u 

nas znaleźli warunki i możliwości 

pracy dla swojej Cerkwi Czy w chwili 

odczytywania tych słów o Golgocie 

służby dla prawosławia w Polsce byli 

oni w zgodzie ze swojem sumieniem? 

Czy sędziwemu pasterzowi nie za- 

drżał głos, gdy wymawiał to oskarże- 

nie? 

Chcemy wierzyć, że jakieś chwi- 

lowe rozgoryczenie podyktowało hie- 

rarchom prawosławnym w Polsce te 

niezrozumiałe słowa. Że trzeba je od- 

nieść na karb patetycznego nastroju 

chwili i szumnych kadzideł, które 

palono na cześć jubilata. Ale wątpli- 

wem się wydaje czy Metropolita Dy- 

onizy uzna za możliwe w fałszywej 

atmosferze  niezasłużonego nimbu 

kroczyć w roli pierwszego hierarchy 
Cerkwi Prawosławnej w Polsce. 

Rzeczywistość 

sadzie i fałszywości jubileuszowych 
kadzideł, a elementarne poczucie 

sprawiedliwości i objektywności wa- 

runków naszego bytu państwowego 

pozwoli każdemu czytelnikowi jubi- 
leuszowego adresu stwierdzić zadzi- 

wiającą emocjonalność i brak równo- 

wagi w okolicznościowych enuncja- 
cjach Episkopatu Prawosławnego. 

  

Wielkie słowa należą się wielkim 
czynom i wielkim okolicznościom. 

Szukajmy zawsze zdrowej i praw- 

dziwej miary. 

zaświadczy o prze- , 
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Z SIEMIENOWICZOW 

JULJA TATAROWSKA 
Bo krótkich lecz ciężkich cierpieniach opatrzona Šw. Sakramentami zmarla 

dnia 5-go września 1933 r. 
Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Kolejowej Nr | do kościoła 
św. Kazimierza odbędzie się dnia 6 września o godz. 5 po poł. Nabożeństwo 
żałobne w tymże kościele dnia 7 b. m. © godz. 10. poczem nastąpi eksportacja 

na cmentarz Wojskowy (na Antokolu) 
O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 

  

CÓRKI. ZIĘCIOWIE I ROSZINA. 

    

Wyjszd Marszałka Piłsudskiego do Zaleszczyk. 
W poniedziałek, dnia 4-g0o b. m. 

o godz. 8 m. 20 rano kurjerem Jwow- 
skim wyjechał z Warszawy na kil- 
kunastodniowy odpoczynek do Za- 
leszezyk Marszałek Piłsudski. 

W Załeszezykach Marszałek Pil- 
suciski zamieszkać ma w domu inży- 
niera drogowego nad Dniestrem w są- 

siedztwie parku p. Turnau. 

W Zaleszczykach bawił w nie- 
dzielę wojewoda tarnopolski Moszyń- 
ski, który osobiście obejrzał tereny, 
z których korzystać będzie Marsza- 
łek Piłsudski i wydał odpowiednie dy- 
spozycje miejscowemu staroście. 

  

Mussolini — medjator 
pomiędy Niemcami a Rosją Sow.* 

PARYŻ, (Pat). „Matin* donosi z 
Rzymu, że ambasador sowiecki Chin- 
czuk przebywa tam w dalszym 
i prowadzi rozmowy. z politykami! 
włoskimi. 

Musolini, zdaniem korespondeni2, 
interwenjował już kilkakrotnie w 
Berlinie w sprawie zaostrzenia się 
kampanji hitlerowców przeciw Sowie 
tom, w szczególności w sprawie po: 
pierania przez Niemcy akcji, mającej 
na celu oderwanie Ukrainy od Zwią- 
zku Sowieekiego. 

Mówią, że ambasador Chinczuk 
pragnie, żeby Mussolini przyjął na 
siebie rolę medjatora między Niem- 
cami a Sowietami, przyczem Rosja 
chętnie widziałaby zbliżenie z Niem- 
eami, a nawet gotowa jest zawrzeć z 

   

    

Holandja wypowiada rozejm celny 
LONDYN, (Pat). Mac Donald 0- 

trzymał dziś od holenderskiego mini- 
stra spraw zagranicznych pismo, wy- 
"rażające w imieniu rządu holender- 
skiego ubolewanie, że konferencja nie 
doprowadziła ani do stabilizacji wa- 
lutowej, ani do zmniejszenia wszech- 
światowych ograniczeń. Wobec tego 
rząd holenderski uważa się za zwol- 
nionego z zobowiązań €o do rozejmu 

   
miemi pakt o nieagr Zawarcie tego 

paktu. umożliwiłoby Sowietom zaję- 
<ie się wyłącznie zagadnieniami na- 
tury wewnętrznej, które w... danej 
chwili wysuwają się na plan pierw- 
szy. 

    

JEST TO ZADANIE NIEŁATWE. 

MOSKWA. (Pat). Antysowieckie wystąpie 
nie Hitlera na kongresie w Norymberdze wy 
wołsłG ostre komentzrze prasy moskiewskiej, 
„Za Industrjalizacju* pisze, że Hitler z ma. 
nisekim uporem narzuca się Światu kapiia 
lizmu w charakterze obrańcy przed hbolsze- 
wizmem. Słowa jego jako kanclerza Rzeszy 

wagę polityczną, ale nie za 
wieckiej, która wie, czego 

     

  

        

ma się spodziewać po hitleryžmie. Artykuł ° 
  kończy się groźbą, że jeżeli wydarzy się ka 

fast te niechaj hitlerowcy mają pretensję 
do samych siebie. 

  

celnego i postanowił wypowiedz 
ten rozejm z terminem jedniomiesię- 
«zmym, po którym to czasie zastrzega 
sobie całkowitą swobodę działania w 
zakresie ceł. Holandja jest więc pier- 
wszem państwem, które wypowiedzia 
ło oficjalnie rozejm celny, ustanowio 
ny przez londyńską konfereneję eko- 
nomiczną. 

„Dożynki” stronnictwa ludowego 
Podżegaczy aresztowano. 

WARSZAWA, (Pat). Powiatowy zarząd 
stronnietwa ludowego na pow. stopnicki, wo 
jewództwa kieleckiego usiłował zorganizować 
3 bm. w Piaskach Wielkich pod pretekstem 
urządzenia dożynek ludowych zgromadzenie 
polityczne pod gołem niebem. Ponieważ wła 
dze administracyjne nie wydały uprzedni» 
zezwolenia na urządzenie tej imprezy, zgre 
madzenie jako niełegalne zostało rozwiąza 
ne, a uczestników jego wezwane do rozejścia 
się, ` 

Podburzona przez agitatorów oraz przez 
pes. Araszkiewicza, część zebranych zaczęła 

  

wznosić okrzyki antyrządowe oraz nawoły- 
wać do nierozchodzenia się. W czasie akcji 
znajdująca się na miejscu policja zaatakowa 
na, została kamieniami, wobec czego zmuszo 
na była oddać w górę strzały ostrzegawcze 
po których tłum rozproszył się. Z pośród u- 
czestników zajścia nikt żadnych obrażeń nie 
odniósł, natomiast kilku policjantów a wśród 
nich kemendant powiatowy P. P. w Stopni 
cy, poturbowanych zostało dotkliwie kamie 
niami, Kilku bardziej czynnych awanturni 
ków i podźegaczy aresztowano, poczem spo. 

kój został w pelni przywrócony. 

  

  

Przyjęcie w poselstwie 
sowieckiem. 

WARSZAWA, (Pat). Charge d'affa 
ires poselstwa sowieckiego w Warsza 
wie Odolski wydał wczoraj przyjęcie 
z okazji pobytu delegacji historyków 
sowieckich w Warszawie, na między- 
narodowym kongresie historycznym. 

Na przyjęciu obecni byli członko- 
wie poselstwa sowieckiego i profeso- 
rowie sowiecey, stanowiący delegację 
sowieckich historyków, — p. mini- 
ster spraw zagranicznych Beck, re- 
daktor Gazety Polskiej minister Mie- 
dziński, naczelnik wydziału prasow» 
go M. S. Z. Przesmycki oraz liczni 
przedstawiciele świata naukowego. 

„Litwa — kluczem pokoju 
europejskiego" 

w łondyńskim „Observer* twierd 
tak p. Sisley Huddleston. Dopatruja 
się przyczyn konfliktu polsko-niemie 
ckiego w kwestji dostępu dla Polski 
do morza, autor sądzi, że w razie fede 

racji polsko-litewskiej kwestja ta zo- 
stałaby z łatwością rozwiązana. Po- 
krewieństwo i wspólna przeszłość obu 
tych narodów powinnyby, zdaniem 
autora skłonić je do porozumienia, 
któreby usunęło najgroźniejsze w Eu- 
ropie niebezpieczeństwo wojny. W 
ten sposób — kończy p. Huddleston 
— Litwa może stać się kluczem po- 
koju w Europie. 

Artykuł powyższp jest dalekiem e- 
chem lansowanej od czasu do czasu 
w Niemczech koncepcji „wymiany* 
Pomorza na Kłajpedę. Ё 

   

Herriot u Kalinina. 

MOSKWA, (Pat). Herriot w towa- 
rzystwie ambasadora francuskiego w 
Moskwie Alphanda przyjęty został na 
przeszło godzinnej audjencji u Kali- 
nina. 

Na konferencji prasowej Herriot 
oświadczył, że jest gorącym zwolen- 
nikiem francusko-sowieckiego zbliże 
nia kulturalnego oraz podkreślił wo- 
lę pokoju, dominującą wśród najszer- 
szych warstw ludności ZSRR. Kores- 
pondenci zagraniczni powstrzymali 
się od stawiania pytań, ponieważ Her- 
riot, jako osobistość nieoficjalna, od- 
mówił odpowiedzi w kwestjach poli- 
tycznych. 

Sowieckie loty do stratosfery 
MOSKWA. (Pat). Agencja „Tass* donosi, 

że w ciągu bieżącego miesiąca 2 balony sa 
wieckie podejmą lot de stratostery. Pierwszy 
z bałenów, któremu nadano miano „Z. S. R. 
R-* i który prawdepodobnie pozostanie w po 
wietrzu około 18 godzin, rozpeznie lot za 2 
dni, jeżeli tylko warunki atmosferyczne bę 
dą sprzyjające. 

  

Nywi pożeracze przestrzeni 
QHICAGO. (Pat). Lotnik Weddel Paterson 

jubior z Lusiany osiągnął nowy rekord szyh 
kości na aerepłanie, robiąc z górą 300 mil 
angielskich na godzinę. 

PARYŻ, (Pat). Według doniesień z Pen 
sylwanji, lotnik Mehara osiągnął na szybów 
cu mowy rekord, wykenująe 43 loopingi w 
czasie 30.minutowego lotu. 

  

Bunt w armji kubańskiej. 
NOWY YORK, (Pat). Donoszą z Hawany. 

że w armji kubańskiej wybuchł bunt. Na cze 
le buntu stanął sierżant Batista. Do buntu 
przyłączyli się uczniowie i podoficerowie szko 
ły wojskowej, którzy postawili na rogach u. 
lie karabiny maszynowe, zagradzając w ten 
sposób drogę wojskom wiernym rządowi, wy 
słanym w celu stłumienia buntu. Buntownicy 
ustanowili junte rewolucyjną, złożoną # 19 
członków, która wybrała, 5 komisarzy, ma 
jących pihstować władzę wykonawczą па 
Kubie. Rząd kubański ma się zwrócić do Sta 
nów Zjednoezenych z prośbą © interwencję. 

ŁONDYN. (Pat). Według wiadomości z 
Hawany nowa rewelueja kubańska, rozpoczę 
ta wczoraj, dokonała się tym razem hez 
przelewu krwi 1 bez сроги. Na czele rewe 
lueji stoją epróez sierżanta Batisty, prof, uni 
wersytetu Martin oraz dziennikarz  Carbo. 
Giównym czynnikiem rewolucji są żywioły ra 
dykalno _ społeczne, które wyobrażają kieru 
nek socjalistyczny, ale nie komunistyczny. 

Garnizon miasta Santiago de Kuba, opa 

newany przez rewolucjonistów, przeszedł r: 
ich stronę. Żołnierze garnizonu uwięzili ofi 
cerów, a wypuściłi na wolność żołnierzy, sie 

    

Dotkliwe straty 
poniosło lotnictwo sowieckie. 

MOSKWA. (Pat). Dziś rano w pobliżu 
stacji Łopastnia na, południe 6d miasta Po- 
dolska wydarzyła się katastrofa samolotowa 
w której zginęło 8 oób, a mianowicie: zastęp 
ea koimsarza ciężkiego przemysłu i sześ urzę 

dv. przemysłu lotniczego Baranów wraz 2 żo 
ną, szef awiacji cywilnej Holeman, jego ża 
stępea Pietrow, dyrektor fabryki samolotów 
Gorbunow, ezłonek prezydjum Gosplana Zar. 
car, piłot Dorfman i mechanik Płotnikow. 

dzących w areszcie jeszcze z czasów gen. Ma 
hadc: Rewcluejoniści złożyli z urzędu guber 
natera i burmistrza miasta. Doszło do długo 
trwałej strzelaniny, która, jednak nie pociąg 
nęła za sobą żadnych strat w ludziach, nie 

hyło nawet rannych, 

DYMISJA RZĄDU? 
HAWANA, (Pat). Prowizoryczny prezy 

dent republiki kubańskiej Cespedez, został z. 
wezwany do stolicy z Santa Clara, dokąd u- 
dał się, ky zbadać rozmiary spustoszeń, spo 
wodewane przez cyklon. Nagły przyjazd Ces 
pedeza jest w związku z rewołueją. Dymisja 
rządu cezekiwana jest lada chwiła. 

KRĄŻOWNIKI ST. ZJEDN. 
U WYBRZEŻY KURY. 

WASZYNGTON. (Pat]. W związku z róż 
ruchami na Kubie, rząd Stanów Zjednoczo 
nych wysłał tam jeden krążownik i 3 torpe_ 
dowee. 

    

WIADOMOŚCI z KOWNA 
ENEKGICZNY KONSUŁ! 

„Rytas“ Nr. 194 we wzmianee p, t. „Czyż 
nigdy nie zostanie poskromiony bezczełay 
konsul?* pisze: „Obecny konsul niemiecki 
już nieraz wykazał swą niełojainość wobec 
Litwy. Pomimo to jednak nadał pozostaje w 
Kłajpedzie, W ostatnich dniach dowiódł em 
swej nielojalnošei. Mian, gdy Sass rozpoczął 
drukowanie swego organu  „Volkskurjejr“ 

konsul w. ł do drukarni jednego ze swych 
urzędnik póświadczył przez niego, by dru 

karnia nie przyjęła drukowania pisma Sas- 
se. Nadto konsuł udzielił  Dyrektorjato»i 
wskazówek w sprawie regulowania bezrobo 
cia. Należy przypuszczać, iż litewskie M. S. 
Z. wyciagnie konsekwencje z nielojalnych 
postępków konsula*. 

Przyp. redakeji. Powód tak bezceremoń 

jalnej interwencji konsula niemieckiego był 

     

  

    

następują 

  

    

jpedzcy są całkowicie zhitle- 

OWA anizacje niemieckie i prasa są 

kierowane i finansowane przez urzędowe sfe 

ry Rze Organem tej „współpracy* jest 

dziennik emeler Dampfboot*. Niedawno 

ass zapragnął własnowolnie sięg. 

po kierownictwo ruchem hitlerowskim 
w Kłajpedzie, opierając go ma sferze prze- 
Gewszystkiem robotniczej i nadając mu cha 
rakter bardziej lewicowy i radykalny, W 
tym celu zaczął wydawać dziennik „Volks- 
kurier“, 

Niemcy k 

      

    

pastor v. 

nąć 

  

Po zorjentowaniu się w sytuacji, wytwo- 
rzonej przez tę secesję, organy rządowe Rze 
szy, zajmujące się sprawami kłajpedzkiemi, 
postanowiły zlikwidować krnąbrnego działa 
cza i wrócić jednolitość frontowi hitlerow. 
skiemu w Kłajpedzie. Musiał odpowiednie in 
strukcje otrzymać i konsul niemiecki w Kłaj 
pedzie. Był on o tyle niezgrabny, czy też 
wprost  bezcercmonjalny, że nie krępowa? 
się bezpośrednio, przez swego urzędnika wy 
wrzeć nacisk ma drukarnię by nie drukowa 
ła pisma, postawionego na hitlerowskim in- 
deksie, Jednocześnie w poblisikej Tylży za. 
broniono hitleroweom uczęszczać do lokali 
publicznych, w których znajduje się zakaza 
ny „Volkskurier*. i 

Historja z „Volkskurierem* jest charakte 
rystyczna dla stosunków panujących w Kłaj 
pedzie. 

POGŁOSKI 0 DYMISJI GUBERNATORA 
KRAJU KŁAJPEDZKIEGO, 

„Brihva Žeme“ Nr. 191. (VIII. 1933): Gu. 
kernator Kraju Klajpedzkiego Gilis złożył na 
ręce rządu litewskiego prośbę © zwolnienie 
go na urlop zdrowotny. Rząd litewski przy- 
jął podanie. W kłajpedzkich sterach politycz 
nych krążą pogłoski, iż gubernator Gilis po 
urlopie nie powróci na swe stanowisko, Wer 
sje te potwierdza okoliczność, iż guberna 
tor Gilis udaje się na urlop akurat w chwiii 
ważnych powikłań politycznych, gdy rząd li. 
tewski zerwał, zawartą w 1925 r. umowę koś 
cielną z Niemeami. Ostry ton prasy kłajpedz 
kiej i niemieckiej pozwała przypuszczać, iż 
zerwanie umowy przeistaczy się w nowy kon 
flikt litewsko - niemiecki. (Wilbi). 

Przyp. red. W: związku ze spodziewanem 
ustąpieniem gub. Gilisa wymieniani są jako 
ewent. jego następcy m, in. obecny dyrektor 
depart. w Min. Spr. Wewn Nowakas i attachć 
wojskowy w Berlinie Szkirpa Obaj uchodzą 
za zwolenników polityki „silnej ręki* w Kłaj 
pedzie. 

BYLI, CZY NIE BYLI? 

! Elta donosi, iž według informacyj agen. 
cji Wolfa, w uroczystościach tannenberg- 
„skich obok konsula niemieckiego w Kłajpe. 

ie p. Toepke udział wzięli również przedsta 
wiciele Dyrektorjatu Kłajpedzkiego, 

Natomiast „Memeler Dampfboot* zwórci 
lo się do Dyrektorjatu Kłajpedzkiego, gdzie 
się dowiedziało, iż wiadomość o udziale przed 
stawicieli Dyrektorjatu we wspomnianych 
uroczystościach nie odpowiada rzeczy wistoś 
ci. Podobno ani członkowie Dyrektorjatu, ani 
też urzędnicy kłajpedzcy nie brali w tej uro- 
czystości udziału. „Któż więc tu ma rację — 

is" — oficjalna niemiecka agen 
; czna czy też Dyrektorjat kłajpedz 2“. (Wilbi). ! "r 

   
    

DOKOLA WIZYTY P. GLEMZY I TALLAT _ 
KIEŁPSZA W WILNIE. 

„Lietuvos Aidas“ Nr. 194 (IX. 1933): Pra 
sa polska ogłosiła, iż prezes Izby Rolniczej p. 
'Tallat - Kiełpsz i dyrektor t.stwa „Pienocen 
tras“ p. Glemža w czasie swego pobytu w 
Wilnie prowadzili rokowania z przedstawi 
cielami tamtejszych orgamizacyj ekonomicz. 
nych w sprawie rozszerzenia stosunków gos 
podarczych pomiędzy Litwą a Polską. Wiado 
mość ta mawet przedostała się do prasy za- 
granicznej, Wi związku z tem zarówno p. 
Kiełpsz, jak i p. Glemża oświadczyli, iż wi. 
zyta ich w Wilnie miała charakter prywałay 
i że zwiedzając niektóre instytucje gospodar 
cze ograniczyli się do informowania się i żad 
nych narad w sprawie rozszerzenia stosua- 
ków gospodarczych z Polską nie prowadzii:. 
(Wilbiy, 

  



Jeszcze o daninie majątkowej. 
Termin wpłacenia daniny mająt- 

kowej minął przed paru dniami. Jed- 
nakże, jak dotąd, : olbrzymia więk- 
szość nie płaci i zwlekając, naraż 
na kary za zwłokę. Większość ta 
pomina, że przymusowa  egzekuc 
daniny majątkowej rozpocznie się już 
w połowie bieżącego miesiąca. ( Nie 
dotyczy to płatników daniny od po- 
datku gruntowego oraz podatku od 
nieruchomości). Wielu tłumaczy się 
nieświadomością i czeka pouczeń. 
Zdaje się jednak, że prędzej doczeka 
się sekweslratora. Dzisiaj chcemy tyl 
'ko jprzypomnieć: kto płaci daninę i 
w sa wysokości. Mówiliśmy już 
dosy sno o daninie majątkowej od 

płainików podatku gruntowego. Obec 
nie pomówimy o daninie ma jatkowej 
kupcow i przemysiowcow, oraz wla- 
ścicieli nieruchomości. 

Otóż, podstawą, od której oblicza 
się daninę dla płatników podatku 
przemysłowego jest obrót osiągnięty 
w roku 1931. Oczywiście, obrót osta- 
teczny, ten, który został po odwoła- 
niach, zwolnieniach j ulgach, t. j., od 
którego faktycznie płacono podatek 
obrotowy. Dla wymiaru obowiązują 
następujące zasady: 

) daninę oblicza się dla każdego 
przedsiębicrstwa handlowego i prze- 
mysłowego, zajęcia przemysłowego 
oraz samodzielnego, wolnego zajęcia 
zawodowego zosobna, a więc obrót 
poszczególnych przedsiębiorstw, nale- 
żących do jednego płatnika, nie zli- 
cza się razem dala obliczenia daniny 

Jeżeli np. ktoś ma zakład handlowy 
i przemysłowy, albo dwa przedsiębior 
stwa handlowe — to danina majątko- 
wa oblicza się oddzielnie dla każdego 
z tych zakładów czy przedsiębiorstw 
i oddzielnie się ją pobiera; 

2) dla przedsiębiorstw i zajęć po- 
wstałych w ciągu roku 1931 podstawą 
wymiaru daniny jest obrót ustalony 
za tę część roku 1931, w ciągu której 
te przedsiębiorstwa istniały. A więc 
np.: jeżeli przedsiębiorstwo powstało 
15 lipca 1931 roku — to danina ma- 
jatkowa będzie obliczana od obrotu 
osiągniętego w czasie od 15 lipca do 

31 grudnia 1981 r.; 
3) przedsiębiorstwa i zajęcia po- 

wstale dopiero w roku 1982 i później 
nie mogą być pociągnięte do płacenia 
daniny w r. 1933; 

4) również nie będą płaciły daniny 
majątkowej te przedsiębiorstwa, któ- 
re zlikwidowały się już do roku 1933, 
chociażby miały obroty w roku 1931; 

5) wolne od daniny są przedsię- 
biorstwa handlowe i przemysłowe, 
oraz zajęcia zawodowe, jeżeli ich Gie 
rót w r. 1931 nie przekroczył 20 ty- 
sięcy złotych (zryczałtowane podatki 

—27 tys. zł.). 
Wysokość nadzwyczajnej daniny 

majątkowej od płatników podatku 
przemysłowego wynosi: 1) 0,4 proc. 
od tysiąca złotych obrotu nie przekra- 
czającego 50 tys. zł. rocznie, 2) 0,6 
proc. od tysiąca złotych obroiu po- 
nad 50 tys. zł. rocznie. Inaczej mó- 
wiąc: w pierwszym wypadku, za każ- 
de tysiąc złotych obrotu trzeba zapła- 
cić, tytułem daniny majątkowej, 40 
groszy, w drugim zaś — 60 groszy 

Podstawą, od której oblicza się 
daninę dla płatników podatku od nie- 
ruchomości jest roczny przychód u- 
stalony dla wymiaru państw. podatku 
od nieruchomości, t. j. taki przychód, 
od którego faktycznie wymierzono 
ostatecznie podatek od nieruchomo- 
ści, po uwzględnieniu różnych odwo- 

łań i ulg. 
Dla wymiaru obowiązują następu- 

jące zasady: 
1) daninę oblicza się zosobna dla 

każdej nieruchomości; 
2) wolne są od daniny budynki 

nowowzniesione, części dobudowane 
i nadbudowane w czasie od 1 stycz- 

nia 1923 r. do końca roku 1937; 
3) wolne są również od daniny 

nieruchomości w miastach, wzgl. bu- 

dynki na wsiach, których podstawa 
wymiaru podatku od nieruchomości 

   
     

   

      

   

  

   

      

  

   

  

    

nie przekracza 1000 zł. rocznie. 
Wysokość nadzwyczajnej daniny 

majątkowej od płatników  podatka 
ed nieruchomości wynosi: 1) 0,4 proce. 
od rocznego przychodu, lub wartości 
czynszowej, jeżeli nie przekraczają 
one sumy 2000 zł. 

2) 0,6 proe. od rocznego przycho- 
du lub wartości czynszowej wynosi 
więcej niż 2000 złotych rocznie. 

Należy pamiętać, że od nakazów 
zapłaty nadzwyczajnej daniny mająt- 
kowej niema odwołań. Jeżeli jednak 

    

w Urzędzie Skarbowym obliczono 

niezgodnie z powyższemi zasadami, 

  

lub jeżeli w toku instancji podstawa 
wymiaru (t. j. obrót, przychód z nie- 
ruchomości. wzgl. wartość czynszo- 
wa) uległa zmianie — płatnik ma 
prawo żądać sprostowania wymiaru 

daniny. 
Na zakończenie przypominamy 

jeszcze raz terminy płatności dla po- 
szczególnych grup płatników. 

Otóż, termin płatności daniny dla 
płainików podatku przemysłowego 
(kupców. handlowców) upłynął już z 
dniem 30 sierpnia rb. Natomiast płat 
nicy daniny, obliczanej do podatku 
gruntowego, (rolnicy) mają jeszcze 
czas do 30 września rb. na opłacenie 
pierwszej raty (połowy) i do 15 listo- 
pada rb. na opłacenie reszty. Wresz- 
cie termin płatności daniny dla płat- 
ników podatku od nieruchomości u- 
pływa z dniem 30 listopada rb. 

W. R. 

        

670.000 

W NIEMCZECH, 
KOLONIZACJA NA WSCHODZIE 

BERLIN, (Pat). Nową odezwę, na- 
wołującą do dobrowolnego oddawa- 
nia ziemi na cele osadnicze ogłosił 
wczoraj naczelny związek właścicieli 
ziemskich w Niemczech, wskazując 
przytem, że na związku leży przede- 
wszystkiem popieranie kolonizacji 

na Wschodzie. 

OBROŃCA GŁÓWNEGO OSKARŻO- 

NEGO O PODPALENIE REICHSTA- 

GU ZRZEKŁ SIĘ OBRONY. 

BERLIN. (Pat). Z Amsterdamu donoszą, że 
adwckat Pauwels zrzekł się obrony oskarżo 

nego w procesie o podpalenie Reichstagu Van 

der Lubbego. Według informacyj biura Conti 
krok swój adwokai Pauwels uzasadnia dąžė 
niem „bolszewiekiego komitetu Van der Lub 
bego* do mieszania się w sprawy obrony. 

KANDYDAT DO NAGRODY 

POKOJOWEJ... 

PARYŻ. (Pat). Prasa 
głos „New York Times“, kt 

mej formie proponuje pr nie Hitlerowi 

(pokojowej nagrody Nobla. nclerz — pisze 

dziennik — przez swą awanturniczą polily 

kę doprowadził do jednolitego frontu prze- 

ciwniemieckiego całą Europę, uniemożliwia 

jąc przez to wybuch wojny, a przez to samo 

umacniając pokój. 

francuska cytuje 
w paradoksal     

  

  

  

insygnia królewskie i wystawa 

w zakrystji katedralnej. 

  

W zakrystji katedralnej oglądać 

można codziennie w godzinach od 

12—2 pp. umieszczone w gablotach 

insygnja i przedmioty odnalezione 

w krypcie grobowej, oraz obrazy, rze- 

źby i totograf je, wykonane w krypcie 

bezpośrednio po jej odkryciu. Insy3- 

nja i przedmioty są ułożone na czer- 

wonych poduszkach w 4 gablotach. 

w 1 gablocie złożono koronę po- 

grzebową Aleksandra Jagiellończyka, 

odnalezioną na czaszce króla. Wy 

ka korona o 6 fleuronach wykonana 

jest ze złoconego srebra niskiej pró- 

by. Wilgoć spowodowała znaczne u- 

szkodzenia korony, zwłaszcza fleuro- 

nów i dolnego brzegu opaski, i prze- 

żarła w bardzo wielkim stopniu zło- 

cenia. Koronę przy konserwacji od- 
czyszczono tylko z mułu, którym była 
oblepiona. Obok korony leżą dwa zło 
te pierścienie z turkusami różnej wiel 

kości, odnalezione pod czaszką króla. 

Pierścienie są rozmyślnie przecięte, 

a nie uszkodzone. Włożyła je do ‘ги- 
mny pod głowę króla prawdopodob- 

nie jego żona, Helena, carówna mos- 

kiewska, powodując się wschodnim 

zabobonem. Między pierścieniami le- 
ży grosz srebrny z czasów Aleksandra 

Jagiellończyka, odnaleziony w gruz:e 

jpod nawą główną w tym samym 

mniej więcej czasie, gdy odkryta 20- 

stała krypta z jego szczątkami. 

      ВОЕНОНАаа 

W II gablocie znajduje się koroiia 

pogrzebowa królowej Elżbiety, odna- 

leziona na przymurku na tabliczce z 

wieka trumny. Pod koroną na tablicz 

ce leżał złoty łańcuszek i złote kółko. 

Niska korona o 20 fleuronach wyko- 

nana jest ze złoconej blachy srebrnej 

niskiej próby. Wykonano ją nz 

starannie — jest to widoczne zwłasz- 

cza w zachodzących za siebie, założe: 

nych tak dla łatwiejszego znitowania, 

skrajnych fleuronach. Na złotym, k2j- 

dankowym łańcuszku, wisiał prawdo- 

podobnie odnaleziony wśród kości 

złoty medal z wizerunkiem po jednej 

stronie Zygmunta Starego, po dru- 

giej — Zygmunta Augusta. Medal o 

średnicy 4 cm., dzieło słynnego me- 

daljera M. Schillinga, w otoku doko- 

la popiersia Zygmunta Starego nosi 

napis: „SIGISM. P. REX. POLONIE. 

M. D. LITHV 1533*. Na 5 tarczach, 

umieszczonych między słowami tek- 

stu, znajdują się herby Pilski, Litwy, 

Czech i Habsburgów. Napis w otoku 

dokoła popiersia Zygmunta Augusta 

brzmi: „SIG: AVG: SEGVND: FILIVS: 

REX. 'POLON. 1.6. Trudno decy- 

dująco odpowiedzieć, jaką rolę od- 

grywało kółko złote, nie jest to w 

każdym razie obrączka. Możnaby 

przypuszczać, że kółko służyło do 

przeciągania łańcuszka lub chusty na 

szyi. Obok łańcuszka leży w gablocie 

k) 

Čentralna Kasa (półek Rolniczy! 
ZAŁOŻONA W 

ODDZIAŁY: WARSZAWA, KRAKÓW, "LWÓW, TORUŃ, ŁUCK, WILNO 
KAPITAŁY WŁASNE Dn. 

Przyjmuje wkłady na rachunki bieżące (czekowe) i książeczki oszczędnościowe 
(wkłady zwrotne na każde żądanie lub terminowe) i zapewnia 

najwyższe oprocentowanie — obecnie do 8”, 
Zebrane fundusze Centralna Kasa przeznacza na finansowanie rolników, zorga- 

nizowanych w 3.000 — różnych spółdzielni rolniczych 

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

DAJE WIĘC CENTRALNA KASA CAŁKOWITE ZABEZPIECZENIE 
i NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE WKŁADEK 

OSZCZĘDZAJCIE i LOKUJCIE SWE OSZCZĘDNOŚCI 

w Centralnej Kasie Spółek Rolniczych 
w Wilnie, ul. A. Mickiewicza Ne 28. Tel. 13-65. 

i) 

JANIE 

K_U_ В ЗЕ R WIELE Nausak_|I 

Powrót połskiej ekspedycji polarnej. 

  

polskiej ekspedycji polar 

  

   
Członkowie 

     inż. sław Centk Władysław Łyss 
kowski i Slanisław Siedlecki (pośrodku) 2 

WORRY ZAAROWSE 

Rozmowy na 
PARYŻ, (Pat). Albert Julien zapo- 

wiada na dzień 18 bm. rozmowy fran- 
cusko-angielskie w Paryżu na temat 

    
   

1909 R. 

1-VII-33 r. 6.909.000,— 

ziemią, budynkami i inwentarzem 

    J) 

Udział akademików w ob- 
chodzie 400-lecia urodzin 

Stefana Batorego. 
Wezoraj u p. starosty grodzkiega 

odbyła się konferencja wszystkich 
prezydjów wileńskich w sprawie czyn 
nego udziału akademików w organi- 

zowanym obchodzie 400-lecia urodzin 

króla Stefana Batorego. Prezydja kor 

poracyj zgłosiły swój akces do współ 

pracy z Komitetem Obchodu Jubile- 

uszu, 

  

  

krewnymi i przyjacióimi, po przybyciu de 
Gdańska na pokładzie polskiego kutra ba- 
dawczego „Ewa udają się do Gdyni. 

    
   

  

temat Austrji. 
zagadnień polityki międzynarodowej 
Publicysta „Petit Parisien'* zaznacza, 
że przedmiotem obrad będzie przede- 
wszystkiem sprawa niepodległości 
Austrji, odbudowy ekonomicznej Ea- 
ropy Środkowej i Bałkanów i wres:- 
cie sprawa konferencji rozbrojenio- 
wej. Wymiana poglądów przewidzia- 
na jest również z gabinetem rzyms- 
kim, a w zakresie rozbrojenia z repre 
zentantem Stanów Zjednoczonych 
Normanem Davisem, który dziś wła- 
Śnie ma wylądować w Londynie. 

  

Nie mają zaufania. 

BERLIN, (Pat). Wiadomość o za- 

powiedzianej na 18 bm. konferencji 

francusko-angielskiej w Paryżu z u- 

działem Normana Davisa wywoluje 

tu duże zainteresowanie, a nawet pe 
wne zaniepokojenie. Prasa berlińska 

daje wyraz zdziwienia, że już nietyi- 

ko we Francji, ale i w Anglji nie ma- 
ją zaufania do pokojowych zamiarów 

Niemiec. Z oburzeniem odrzucane są 

pogłoski o przedstawieniu na forum 
Ligi Narodów skargi na temat 

wzmożonych zbrojeń niemieckich ©- 
raz o przygotowywanym rzekomo ul- 

timatum Francji. 
„Boersen Ztg.“ uspakaja, že dyplo 

macja wyczerpie wszelkie możliwoś 

ci, stojące do jej dyspozycji, zanira 

zdecyduje się na podobny krok. „An- 

  

   

  

    
griff* pisze, że obowiązkiem dyplo- 

macji angielskiej jest powsttzyma 
  

podobnego posunięcia 

„Niemey znają — kończy dziennik -- 

swe obowiązki, ale również i swoje 

prawa i nie dadzą się nastraszyć. 

Francji od 
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Nie zapomnij nabyć losu 
Loterji Państwowej | 

w największej i najszczęśliwszej 

w WILNIE kolekturze „LICHTLOS“ 
Wielka 44 © P.K.O. 81.051 Ad. Mickiewicza 10 

Pawilon na Terenie Ill Targów Północnych. 

  

* . 
Oszmiańczuk na wystawie. 
(Monolog wstępny do rewji „Len“ ). 

Aż od Oszmiany ja przyjechawszy 

niema gdzie! Narodu tego nabiw- 

szy sie jak śledzi do baryłki. 
Nu, esz ja. Cały dzień 

badział sie po wystawie i duchu chwycić nie 

moga. Ale napa 

Qt, zebrali 

i miastowe i kużdy 

pokazuji co ry 

ką 

      

i namordował s 

  

ył sie okuratnie.        
> na ystkie i wie 

  

Argi v      

ymšci chwali sie. Jeden 

   y jak parsiuki hoduji, dri 

biez sach robi, 

patrzaj, chata z darmowego drzewa stawi 

gl 

  

    kol trzeci,     ny 

ruch idzi niewidany. Miastowa kasa postawi 

ła laka facecja, co ludziom piniondz przypo 

mina, bo juź szmat chto zapomniał 

wygląda 

jak on 
Na prawo od bramy — jakiści ti 

      
   

ksat po sił bałwana na wierówce, Jeszcze 

i pochwalił sie co, słysza: „sznur polskiego 

wyrobu* — znakim tego coby nicht nie miał 

  

pomyszleni co z szubienicy oderwać sie moż 

Jest dalej i taka kramka co bilety na lo 

terja puszcza, 

no. 

Jest i trzy karuzeli koło same 
    

  

go teatru postawione żeb, л: artistom 

  

zy sie, 
       

   

przy kałarynkach le (weselej) było 

grać. Jedno słowo—jesi szmat różnych szop, 

chatuszek i kramiukow — tylko jednej chro 

minki niestai. Takiej malusieńkiej, stareń 

kiej chatuszki gdzie po 

: sekwestratory no wios 
    

  

ana jak komornik; 

h pracujo. Niechaj 

by było widacia jak wieski narod sk 

a i medytuji: skąd lu złolówka 

    

        

  

za gło 5 

    
Oj, szmat jeszcze takich biedulków 

  

skach badzia sie — ale w naszych 

mianskich stronach — już niewidaciu, 

rać Bogu, ni komornikow ni licyta- 

   

  

m ja panstwu po sekrecie powiedzieć 

nasz dobrodziej 

ligowski (niechij 
   

  

zych stronach 

i opiekun — pan jenerał 

co w ne 

  

tan Bóg da jemu zdrowia!|. 

Zejrzał on co narod zholawszy 

  

i wymyślił taka słowa co: „ziemia n 

tyo powinna nas wykarmi 

poczoł w gazetach pisać i książki 

t ludzi do lnu siar 

    

   
go coby kapeczka odzienia i piniędźukow przy 

zapasili, 

  

Ale tutejszy narod c 

śmieli sie i » 

Byli takie 

. Byli takie, to 

ale byli i 
takie, to zobaczyli wielki w tym interes, Pu- 

czeli rucha pojawili sie kupcy 

towe ludzi w Inia 

b Lasa moda po całej 

Obaczyłi 

co     

   

nie daw 

    

starej mody rzucić nie chcieli — 

  

     
sie E li 

   

Oszmianie i 

ludzi co lu mały śmiech i dawaj len si: 

wszystkich parafjach. 
  

    

prze Było już czym į podalki piaci- 
i cukru dzieciom kupić, a drugi szlachcie pa 

i złotówka mia w kapszuku zabadziaw 

    

Włójska ubrała sie w len, ludzi poczeli 

ALB ać bielizna i garnitury Iniane — tylko 

  

największy kłopot, 

  

Niewiedzieli, biedulki, ci do twarzy im bę 

dzi płótna,      

  

ci nie? Z wielkim strachim kup: 

ka jedna i druga i teraz 

patrzajo iebie i medytujo: ci to aligane 

ko będzi jak wszystkie miastowe do wieśnia 

o upodobniw sie? Bo już trzeb: 

co 

ła Iniana spodnice 

    

czek bę 

po 

pieknieńkie i mileń 
że Boże strzeż! 

      

sekrecie powiedzieć, nasze paniusi i 
   

e, ale zajzdrosne i fan» 

  

berzyste, 

Niechaj tyko Janowa obaczy u Piotrowej 

perkalowy kaftanik, to zara sobie jedwabny 

funduji, a jak Piotrowa zajrzy u Janowej ka 

a, to po 

do kraminki leci, nie daruji. 

A na moj rozum, żeb obiedwie kupili Inia 

szmirowa spdn atłasowa dla siebi 

  

„ne sukieneczki, jednaby kwiatuszki wyszyła 

  

238 (2879) 

Pszczelarstwo. 
Hasło miodne dość licznie zgroma 

    

dziło z różnych stron Polski miłośni- 
ków e dosyć hodujemy pszczół i za 
ry i jako pożywka, i jako przeróbka, 
mało ma sobie równych. smakoły- 
ków. Nie dosyć hodujemy pszezł i za 

  

mało wyrabiamy miodów do picia, « 
wszak to trunek przez ojców naszy 
ulubiony, tani, zdrowy i smaczniej- 
szy o wiele od win owocowych. 

Zajęcie się pszczołami jest otoczo- 
ne do dziś dnia urokiem przesądów i 
tajemnych „sekretów” znanych tylko 

starym ludziom. Miedzy innemi trwa 
przeyonanie, że tylko zacny i prawy 
człowiek może się tą „bożą gadzinką“ 

zajmow: ć, nieczyste ręce tylko szko- 
dę jej przy ą. Na dowód jak sta- 
rem jest to przekonanie, może służyć 

fakt, że w dawnych czasach hodowcy 
pszczół i pasiek byli zwalniani od 
pr ęgi w sądach. Owad gospodar- 
my świadczył za swego właściciela: że 
praw jest i zacny. Na Białej Rusi „s 
berstwo“, na Litwie „bitniukostwo“, 

stanowi spółkę przyjacielską do opie 
kowania się i hodowania pszezół, a 
jest honorem udzielanym przez sta- 
rych gospodarzy nie każdemu. a 
Wileńszczyźnie klimat przeszkadza 

  

   
   

   
    

    

  

* trochę dostatecznemu rozwojowi pa- 
siek, ale zato mamy tak kwietne łąki, 
jak mało gdzie. A wrzosowiska, acz 
dają miód cokolwiek cierpki, to jest 
on przez amatorów specjalnie poszu- 
kiwany. Zało koniczynowy, lipcowy i 
gryczany to specjały każdemu znane. 

Zjazd wczorajszy rozpoczął się 
nabożeństwem u 5w. Anny, poczem w 

lokalu Teatru w ogrodzie po-Bernar- 
dyńskim wygłoszono, |po otwarciu 
azdu jpod przewodnietwem ks. Pre- 

zesa Żywickiego szereg referatów. 

GIEŁDA WARSZA 

    
    
  

     

          
    

      

     

6,2 o Gai: ze 

3,18 — Berlin w obr. 
endencja niejednolita 

ink Polski 83,50 — 84 — 83.25. 
Гепа. niejednol 

iDolar w obr. prywatnych 6 

Rubel 4,72 — 

a druga wyhaftowała — tak i byłaby u ich 

wielka zgoda i mały koszt!... 

Oj! Obojętnie mnie ci czasem nasze paniu 

jo tej pomyszleni co ja, Oszmian- 

        

ej delikatności dla ich nie mam 

-żesz pozwolona mnie będzi pa- 

Ć, co w Krakowie ma 

    

wogródzka płólna na kużdym oknie w 

literami wypisana stoi, Żydo- 

weczki (co najpiekniej ubierajo sie) — wszyst 

kie w lnianych sukniach tego lala chodzo | 

a bogacienkie 

nadto ta moda chwalo. 

Tyko w W» 

nym płólnem id 

rafini chce być podobna i znakim tego za 

niczna tandeta nosi... 

  

awie ciężko jakości z Inis-     

  

„ bo tam kużda fastryga da 

  

Oj, szkoda co ja im nie moga powied 

  

tej białoruskiej pogaduszki co u nas w Osz- 

    

mianie gada sie: ob tym głodnym gościu, co 

wszy 

  

w gościna przyj: , siąd za stołem i pa- 

trzy jak gospodynia sławi na 510 ynia     

   
  

      

za naczynio a nic jemu nie daji! guśc 

czekał, nareście i gada: „słucha, otka! na 

szto mnie hetyja szklanki-filiżanki? Ty mnie 

u horszku daj — ale kab smaczno bylo!“ 

Tak i ze Inem. Na co nam szyfony i perkali 

— dajeie nam Inu — ale żeb dobry był i ta- 

my! Leon Wołłejko. 

L LL 

Samoloty turystyczne nad Wilnem. 
W związku z 5 krajowym konkursem sa- 

molctów turystycznych, dzisiaj w środę, mie 
dzy godz. 10 a 13 przelatywać będą do Wil 

na zawodnicy, biorący udział w konkursie. 

Oczekiwanych j i 
dowač one a na lotnisku na Porubanku. 

        

Po krótkim postoju celem uzupełnienia ха- 
pasu benzyny i zamełdowania się komisarze 
wi sportowemu aeroklubu Rzeczypospolitej 
inż. Jancwiczowi, lotniey odłatywać będą ke 
lejno do Baranowiez. 
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УОН Й1 
A. i M. Kwašniewskich 

poczta Sobolew 

woj. Lubelskie, tel. 

18 P. K, O. 9979, 
Warszawa, telefon 

425-33. z ni 

Cenniki 

jesienny na żądanie 

na sezon 

gratis i franko 

Ceny znacznie 

żon e 

NA S S 

*złoty pierścień z 5 djamentami, uło- 
żonemi w kształcie lilji, odnaleziony 

przy szczątkach królowej, a z boku 

gabloty — srebrna tabliczka z wieka 
trumny, z wyrytemi na skrzydełkach 
herbami (Habsburgów, czeski i wę- 
gierski). Tekst napisu jest znany Z 

Guz srebrny z cyzelowanemi herbami 

SVE 18“, a nie XIX, jak zwykle po- 

dawano. 

W III gablocie umieszczono insyg- 

nja pogrzebowe Barbary Radziwiłłó- 

wny i przedmioty, odnalezione w jej 

trumnie, Insygnja pogrzebowe Alek- 

sandra i Ełżbiety były niewątpliwie 

  

Rys. J. Hoppen. 

jarbary Radziwiłłówny na skrzydełku labliczki 

z wieka trumny (z lewej strony). 

  

Tarcza herbowa ikrólowej Elżbiety, wyk   a ma skrzydełku tabliczki z wieka trumny 
(z prawej strony). 

wielu publikacyj, więc go nie przyta- 
схат. Stwierdzić tylko muszę, że w 

drukowanych dotychczas tekstach te- 

go napisu jest sporo błędów, między 
innemi błąd w liczbie łat królowej 

Tekst autentyczny mówi, że królowa 

zmarła. „VILNAE ANNO AETATIS 

  

wykonane w Wilnie, Barbary Radzi- 
wiłłówny — w Krakowie. Korona 
berło i jabłko insygnjalne wykonane 
Są bardzo starannie ze srebra wyso- 
kiej próby. Złocenia zachowały się 

doskonale. Korona o 14 fleuronach, 
nieco wyższa od korony królowej El- 

  

  žbiety, ma rednicę 0 2 cm. prawie 

mniejszą niż tamta. Kielich berła jest 
opracowany bardzo subtelnie, Koronę 
otacza wspaniały złoty łańcuch, a po- 
a leżą 3 pierścienie: skromna zło- 

ta plecionka, złoty pierścień z 2 dja- 
mentami (średkowego kamienia brak; 

i wspaniały złoty pierścień z dja- 

mentem, szmaragdem i rubinem — 

otok pierścienia zdobi niello. Po bo- 

kach gabloty leżą 2 tabliczki. Srebrna 

tabliczka z wieka trumny ma na 

skrzydełkach pięknie cyzelowane na 

guzach larcze herbowe, zwieńczone 

koronami. Na tarczach umieszczon* 

są herby Polski, Litwy i Radziwiłłów. 

Dokoła guzów wybite są litery: 
„BDRP* (Barbara Donina Regina Po- 
loniae). Znany tekst tabliczki zawiera 

szereg błędów. Drugą tabliczkę, rów: 
nież srebrną, odnaleziono wewnątrz 

trumny. Tabliczka ta, piei wotnie 
przy szyta do szaty na piersi, zawiera 

jakby metrykę śmierci. Podaję poni- 

żej dosłowny tekst.tabliczki, niezna- 

ny i dotąd nigdzie niedrukowany, a 
zawierający kilka interesujących 

Szczegółów: 

ANNO, DOMINI. M. D. L. I. SERI- 

NISSIMA. PRINCEPS. DOMINA. 

BARBARA. DEI. GRACIA. REGINA. 

POLONIE, MAGNA. DVX. LITHVA- 

NIE. RVSSIE. PRVSSIE. SAMOGI- 

TIE. MASOVIE. QZ. DOMINA. ECZ. 

EX FAMILIA. DOMVS.RADZIVVY- 

LONVM. PROGENITA. CONIVNX. 

SECVNDA  SERENISSIMI. PRINCI- 

PIS. DOMINI. SIGISMVNDI. AVGL- 

STI. DEI GRATIA. REGIS POLONIE. 

      

MAGNIDVCIS. LITHUANIE. ECZ. 
ANNO. ETATIS. SVL VIGESIMO. 
OCTAVO. NONDVM. COMPLETO. 
CRACOVIE. OCTAVA. MENSIS. MAY 
HORA. PRECISE. XVIII A. IMMA- 
TVRA. MORTE. ABSVMPTA. HIC. 

TVMVLATA IACET. 
W IV gabłocie jest umieszczony 

miecz króla Aleksandra Jagiellończy- 
ka, odnaleziony wśród jego szcząt- 
ków. Wskutek usunięcia działania 
wody pochwa skórzana zbutwiała pra 
wie całkowicie, a rękojeść rozpadła 

się. Przerdzewiałe ostrze miecza jest 
kilkakrotnie złamane, a skruszałe 
jego zakończenie zupełnie się rozpa- 
dło. 

Pośrodku zakrystji leży na stole 

oprawiony w drewnianą oszklaną ra- 
mę krzyż, wycięty ze złotogłowiu, 
„zdjęty z trumny Barbary Radziwił- 
łówny. Na złotogłowiu, bardzo uszko- 
dzonym wskutek wieloletniego zawil- 
gocenia, widoczny jest jeszcze dobrze 
piękny wzór renesansowy. Konserwa- 
cię złotogłowiu, naszytego na płótno, 
przeprowadziła w roku ubiegłym na 
koszt Komitetu Rządowego Opieki 
nad Grobami Królewskiemi w Wilnie 
p. Marja Bułhakówna. 

Na specjalnie urządzonym drew- 

nianym parawanie w zakrystji wiszą 
obrazy i fotograf je, wykonane w kryp 

cie. Na dłuższej ściance w dolnym rzę 

dzie wiszą rysunki ołówkiem i kred- 

kami, podmalowane akwarelą, prof. 
Ferdynanda Ruszczyca: 1. Widok o 

gólny wnętrza krypty w chwili jej 
odkrycia, 2. Szczątki królowej Bar- 
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Dni Chrystusowe u Ostrejbramy. 
Niezwykły to widok i aż dziwnie, 

że niezwykły, bo w murach świątyni 
zbratanie społeczne, miłość bliźniego, 

cierpienie rozradowane i serca  0l- 
warte. 

Tak przecie być powinno ciągle 
w społeczeństwie  chrzešcijanskiem, 
taki duch powinien nieustannie i nie- 
zmiennie przenikać serca wiernych 
Niestety, nie zawsze umieją dojść do 
jasności najpiękniejszej nauki, prze- 
chodzą mimo niej obojętnie. 

Traf zrządził, że idąc na nabożeń- 

stwo za chorych w Ostrejbramie spot 
kałam prowadzonego do więzienia 
mocno skutego draba. Silny, młody, 
zdrów i rumiany, przystojny, miał na 
twarzy rozlaną ponurą tępotę, jakby 
wszelkie człowieczeństwo, wszystko 
co jest boskiego w człowieku uleciało 
z niego w chwili popełnienia czynu, 
za który, może... 

A potem widziałam te twarze cho- 
rych, bezwładnych, dzieci, kobiet i 
mężczyzn wszystkich wieków i 
nów, poorane cierpieniem fizyczne, 
ałe jaśniejące nieopisaną błogości 
rozradowaniem, słodyczą. Dusze tych 
ludzi wołały głośniej niż ich cierpiące 
ciała, cały kościół był pełny miłosier- 
dzia i takiej Chrystusowej radości, 
jakiej równej szukać by trzeba chyba 
w katakumbach za czasów pierw- 

szych chrześcijan, którym męczeńst- 
wo byłe radością, a ofiara życia tri- 

umfem nad śmiercią ciała. 
Chorzy już od Tana dorožkam', 

niesieni na noszach, których 80 przy- 
gotował Czerwony K wspierani 
przez bliskich i sanilarjuszki, dzieci 
ułomne na rękach rodziców, płyną ci- 
chą falą, skupioną i przejętą w jasne 
mury otaczające Kaplicę. 

Niestety, zła pogoda nie pozwała 

pozostać u stóp ołtarza, z którego pa- 

trzy słodkie oblicze wileńskiej Ma 
donny. Więc gromadzą się w kościele 
św. Teresy, który Iśni od świateł i 
drga od śpiewów przy dźwięku orga- 
qów. I gdy to całe cierpienie fiz 
runęło na posadzkę świątyni, gdy Ко- 
ściół stał się jakiemś wielkiem obo- 
zowiskiem bólu, ludzkiem Getshemani 
w obliczu Boga, a od ołtarza popły- 
nęły sakramentalne słowa Najwyż- 
szej Ofiary, rozjarzył się cud współ- 
czującej miłości. Twarze chorych, 
niektóre trupiej bladości, szare, ciem- 
ne z bólu, bezsilne, „nędzne, zacięle 
lub już obojętne, zaj iały. Inaczej 
tego nazwać nie można.'Zaczęły prze- 
świetlać się blaskiem, kurcz cierpie- 
nia rozpłynął się w błogim uśmiechu, 
'w spokoju, w cichem zadowoleniu. 
Tu i ówdzie łzy, płaczą prawie wszy: 
cy zdrowi, klęcząc przy swoich i ob- 
cych, sanitarjuszki, obyte chyba z cier 
pieniem, mają łzy w oczach, Koło 300 
chorych leży lub siedzi, pogotowie ze 
środkami rzeźwiącemi czuwa, wstrzy 
kują eter i kamforę, bo biedne serca 
tluką się w osłabłych organizmach 

'do pęknięcia. 
Tu matka kilkorga dzieci z gruź- 

licą w bezwładnej prawej ręce, pod- 
nosi paroletniego chłopczyka „„Żebyż 
choć on był zdrów*, tam dwie dziew- 
czynki: ułomna w bieli I-ej Komunji 
biedactwo, szeroko rozwartemi ocza- 
*mi patrzy na ten widok, obok, jak 
zwiędły kwiat chwieje się śliczna twa- 
rzyczka 7-letniej bezwładnej gruźlicz- 
ki o rękach i nogach jak cienkie ło 
dygi.. Tam po starczej twarzy łzy 
płyną, tu jakieś chłopaczki zajadają 
bułki. siedząc na posłaniu, staruszki 
piękne jak wizje, mają oczy wniebo- 
wzięte... Nad choryrhi pochylają się 

serdecznie zdrowi, podtrzymują osłab 

łych, jakaś dziewczyna wsparła gło- 

wę na bocznym ołtarzu i cicho ciągle 

„płacze. 
Zrywa się śpiew: „Niechaj będzie 

pochwalony Przenajświętszy Sakra. 
ment* a potem „Boże coś Polskę* 
śpiewa cały kościóŁ.. I tak będzie 
przez trzy dni. Arcybiskup Jałbrzy- 
kowski w licznej asyście odprawia 

  

     

  

   

     

sta- 

    

   

        

   

  

   

  

  

nabożeństwo i idzie pomiędzy cho- 
rych rozdając obrazki z Wizerunkiem 
Najśw. Panny. 

Nabożeństwo to, powstałe w Ho- 
landji za imicjatywą ks. Willenborg: 
z Bloomendal w 1925 r. w Polsce zo- 
stało rozpowszechnione przez ks. Rę- 
kasa, kierownika Akcji Apostolskiej 
Chorych, obecnego na naszej wileń- 
skiej uroczystości, która na będących 
w kościele i na tłum stojący na ulicy, 
uczyniła głębokie wrażenie. 

Hel. 

  

  

  

  

Romer. 

Program Il dnia uroczystości 
6 września 1933 r. 

Godzina 8. Odsłonięcie cudownego obrazu 
Matki Boskiej Ostrobramskiej, Dostawienie 
chorych do kościóki ostrobramskiego i urzą 

    

   

  

dzenie ich na miejscach, które otr di od 
komitetu w I dniu Triduum Euc tycz. 
nego. 

Godzina 9. ości śpie 
enie cho- 

ieradeł, szarpi, opa 
a św. odpr. 

Po 

Rozpoczęcie urocz 
wem chóru „Akord*. 1) Błogosław 
rych i ich płócien (prz 
trunków i t. p.) 2) Uroczy: 
wi ks. Superjor Jan Rzymeł 
wygłosi kazanie ks. Franciszek Kafars 

Komunji kapłańskiej, rozdanie Komunj у 
dla wszystkich chorych. Jednocześnie czyia 
ne będą Msze św. рт bocznych ołtarzach; 
w kaplicy zaś przed cudownym obrazem od 
prawione zostanie osobne nabożeństwo dia 
chorych zdrowszych i zdrowych uczestników 
Triduum. 

Po zakończeniu I części nabożeństwa 
chwilowy wypoc zynek dla chorych rozdanie 

       

    

   

  

        
  

    

   

  

Godzina 11. 
1) Wystawienie ^ 

abozenstyva czešė II. 

Sakramentu, moiit     
    

      

wa odpustowa, i mówiona 
przez kapła 2) Kazanie do chorych — wy. 
głosi ks. M Rekas. 3) Wikładanie rąk na 
głowy chorych przez wszystkich obecnych 
kapłanów. 4) Nieszpory, Ma Antyto 
na, Oracja. 5) Procesja w ych, bło- 
gosławienie amentem każ 

    

dego z osobna, 
O godzinie 12.30 zakończenie, 

zi N0000000000000000000.00000000000000 

LIBIA | nleligene 
о50 by 

Zapewniony byt ša 
Informacyj udziela: T-wo Bankowe 

w Grodnie przy ul. Hoovera 9.   

  

ADO AAAA ADAM DA DADA 

KURIE R WI LE NS Ku 

Tragiczny wypadek na ul. Nowogródzkiej. 
Tragiczny wypadek wydarzył się wczoraj 

w godzinach porannych przy ulicy Nowo- 
gródzkiej, 11_letni złodziejaszek — syn ojca 

i matki złodziejki w czasie sprzecz 
środku ulicy 15letni 
Klimaszewskiego zam 

  

/letówał 
Ludwika 

   
chłopaka 
przy ulicy Prostej 16. 

Gkcło godziny 8 zrana, gdy Klimaszew- 

  

ski przechodził wpobliżu bramy domu 
/ Nowogródzkiej zauważył dwóch 

zków, kręcących się około 
furmanki udającego się na targ włościanina 
i usiłujących Ściągnąć z fury jakiś pakunek 
Klimaszewski rócił na to uwagę wło 
nina, czem wywełał gniew u owych złodzie 
jaszków. 

Kiedy Klimzszewski chrci 

Awantura w 
W poniedziałek późno wieczorem w pi- 

wiarni przy ulicy Miekiewicza 41 wynikła 
awantura. 

Kiłka osebników na czele z niejaką Ja. 
niną Usowiczówną zam. tamże craz B. Stan 
kiewiezem i W, Staszkiewieżem poczęli demo 
lować urządzenie lokalu, tłue szyby i t. d. 

© awanturze właściciel resłauraeji za: 
mował przechodzącego wpobliżu posterunko 
wegc J. Plichtę, który niezwłocznie wbiegł 
do Ickalu, usiłując zatrzymać awanturników. 
Ci jednak sta towi zacięty opór. 

Staszkiewicz rz R na posterunko_ 
wegó i uderzył trzykrotnie  po- 

     

  

   
   

      

jednego z nich 

  

    

   
go 

zatrzymać drugi zlodziejaszek, jak się 
później okazało 11.letni Szabad, podbiegł do 
2 i uderzyt g0 seyzorykiem w ramie. 

nie te było fatalne w swych skut 
ryk przebił acrię powodując 

śmiertelną ranę. Po kilku chwiłach Klima- 
szewski zmarł, Śmierć nastąpiła jeszcze przed 
przybyciem pogotowia ratunkowego. Młodo 
ciany złodziejaszek po dokonaniu tego czynu 
zbiegł. 

Zwłoki tragicznie zmarłego chłopca prze 
wiezionG do kostnicy przy szpitalu św. Jak. 

j policja zatrzymała uczesi- 
. 11_letniege Szabada, 13-letnie 

ewieza oraz 11 letniego Lubeca —- 
stke dzieci rodzieów ze Świata przestęp 

czeg6, (e) 

Restauracji. 
czem usiłował rozłyoić, a gdy się to nie uda 
ło — napastnik rzucił się do ucieczki. 

*Pe dłuższym pościgu posterunkowy do. 
padł uciekającego, Wówczas Staszkiewicz 
wyrwał z parkanu deskę, usiłując uderzyc 
nią posterunkowego. 

Policjant w ebronie własnej zmuszony 
był użyć breni, raniąc napastnika bagnetem 
w rękę. 

W międzyczasie na miejsce wypadku przy 
było jeszcze dwóch posterunkowych przy po 
mocy których wszystkich napastników obez 
włedniono i przewieziono do aresztu policyj 
nego. * 

   

  

      

  

   

  

  

   

  

Za zastrzelenie wiešniaka. 
Tłum chłopów omal nie zlinczował właściciela folwarku. 

Z Wilejki donoszą © wypadku, który omał 
nie doprowadził do samosądu. 62-letni Ni. 

kodem Sełowiej, właściciel folwarku Odkup 
gm. kościeniewiekiej ustąpił część ziemi swe 
mu bratankowi Konstantemu. 

Ten costzatni na własną rękę zawierał ust 
ne umewy z okolicznymi gospodarzami, wy 
dzierżawiając im ziemię pod uprawę, czy też 
ped łąkę. 

Między innymi Jakób Achrem otrzymał 

taką łąkę w dzierżawę z tem, że połowa ze 
branegG sizna należeć będzie de Konstante_ 
go Sołowieja, 

Nikodem Sołowiej pewnego dnia poskar 
żył się bratankom, ż robotnicy ostatniego. 

kcsząe sianc, wychodzą poza yczne дга- 

nice. W! tej też sprawie Konstanty onegdaj 
zgłosił się ze swym dzierżawcą do Swego 
stryja Niekodema Sołowieja, aby zatarg ure 
gulować, 

Wobec negatywnego jednak stanowiska 
wiaściciela folwarku — Solowieja i takie 

  

   

    

  

goż stanowiska Achrema, który ubliżył na- 
wet właścicielowi, oburzeny jego zuehwałem 
zachowaniem się Nikodem Sołowiej wyjął z 
kieszeni rewclwer i trzykrotnie strzelił do 
dzierżawey, kładąe go trupem na miejscu. 

Wiadcmość o zabójstwie błyskawieznie 
obiegła cały folwark. Wieśniacy podnieceni 
wypadkiem tłumnie skierowali się do miejs 
ca zajścia, cheąe z całą bezwzględnością pom 
ścić zabójstwo wieśniaka przez właściciela 
folwarku. W tłumie ktoś krzyknął! na szu- 
bienicę go*, a zelektryzowana masa chłop- 
ska rzuciła się na Nikodema Sołowieja, bi. 
jąe i szarpiac go bez litości. 

Powiadomieny o zajściu posterunek po 
licyjny wysłał patrol, który przybył wporę 
na miejsce i z trudem wyrwał Sołowieja z 
rąk rozgniewanego tłumu. 

W stanie ciężkim Nikodema Sołowieja 
odwiezieno do szpitala w Wilejce. Policja 
prowadzi dochodzenie. (e) 

KURJER SPORTOWY. 
Światła i cienie heroicznej walki. 

Co mówi o biegu 

Sport Polski, a z nim i całe spor- 
tewe Wilno jest obecnie pod wraże- 
niem odbywającego się wyścigu ko- 
larskiego dookoła Polski. 

W poniedziałek u białych bram 
miasta, sportowem sercem wiłaliśmy 
wszystkich uczestników wielkiej im- 
prezy, ktśra już teraz powtarzać się 
będzie rok rocznie. "Nie będziemy 
chyba potrzebowali czynić jakichkol- 
wiek przerw, które „osłabiająco wpły- 
wają na zainteresowanie sportem. 

Z roku na rok wzbogacać się bę- 

dzie tradycja biegów kolarskich do- 
okoła Polski. 

Pisząc o biegu, który wymaga ko- 
losalnej pracy, zgóry uplanowanego 
programu, a i niepośledniego wysiłku 

jak fizycznego, tak też i umysłowego, 
udaliśmy się do komandora biegu p 
Feliksa Gołębiowskiego, który uży- 
czył nam szeregu ciekawych wyjaś- 
nień. 

  

   

A więc na wstępie pytam o genezę 
III biegu dookoła Polski. 

— Geneza, myśl biegu zrodziła się 
w kołach członków Warszawskiego 
Towarzystwa Cyklistów. Postanowi- 
liśmy za wszelką cenę bieg ten prze- 
prowadzić. Nawiązaliśmy ścisły kon- 
takt z P. U. W. F., a po otrzymaniu 
pomocy od płk. Kilińskiego i ppłk. 
Krzyskiego, jak również pomoc ze 
strony Ministerstwa Komunikacji 

bary Radziwiłłówny po zdjęciu blo- 
ków popiołu i wapna (widok od wej- 

  

Ściaj, 3. Czaszka króla Aleksandra w 
koronie, 4. Korona królowej Elżbiety 

  

   na przymurku w krypcie, 5. Szczątki 
królowej Barbary Radziwiłłówny (wi- 
'dok od przymurku), 6. Czaszka kró- 
dowej Barbary Radziwiłłówny w ko- 
ronie. 

W górnym rzędzie wiszą abrazy 

  

  

  

olejne prof, Ludomira Slendz. 
1. Widok ogólny krypty, 2. Szczątki 

królowej Barbary Radziwiłłówny po 

zdjęciu bloków popiołu i wapna (ca- 

Rość), 3. Szczątki królowej Barbary 
Radziwiłłówny (fragment), 4. Widok 
z góry na rozpadniętą trumnę królo- 
wej Barbary i złotogłów, 5. Czaszka 
króla Aleksandra w koronie. 

Z boków po obu stronach wiszą 
prace art. mał. Jerzego Hoppena: 
IL. szka w koronie królowej Bar- 
bary Radziwiłłówny — akwarela, 

2. Wnętrze krypty z widokiem na 

Когу tarzyk wejściowy — akwaforta. 
3. Szczątki królowej Barbary Ra- 

dziwiłłówny po zdjęciu bloków po- 
fpiołu i wapna — akwaforta. 

Na węższej ścianie parawanu za 
'wieszono obrazy olejne art. mal. Ka- 
kimierza Kwiatkowskiego: 1. Szczątki 
królowej Barbary Radziwiłłówny po 
zdjęciu bloków popiołu i wapna (ca- 
łość), 2, Szczątki królowej Barbary 
(Radziwiłłówny (fragment), 3. Widok 
z boku na trumnę Barbary Radziwił- 
łówny, 4. Czaszka w koronie króla 
jAleksandra, 5. Korona królowej Elż. 
biety na przymurku w krypcie. 

        

Przed parawanem ustawiono na 
postumencie rzeźbę w bronzie prot. 
Bolesława Bałzukiewicza, przedsta- 
wiającą szczątki Barbary Radziwil- 
łówny po zdjęciu bloków popiołu i 
wapna, i tegoż artysty model wnętrza 
krypty. 

Osobno umieszczono na parawa- 
nie fotografje prof. Jana Bułhaka, 
wykonane w krypcie, doskonale ob- 
razujące widok wnętrza krypty w cza 
sie jej odkrycia i przebieg prac kon- 
serwacyjnych oraz moment odnale- 
zienia serca i wnętrzności króla Wła- 
dysława IV, Specjalne zainteresowa- 
nie obudzić muszą fotografje portre- 
tów królowej Elżbiety i Barbary, na- 
desłane na prośbę Komitetu przez o- 
becnego właściciela portretów, ks. 
Czartoryskiego z Krakowa. Portrety 
te, oprawne razem jakby w zamyka- 

Jącą się księgę, stanowiły własność 
Zygmunta Augusta, są to więc port- 
rety autentyczne, a nie fantazyjne, 
jak np. znany nieświeski portret Bar- 

ku Radziwiłłówny. Obok tych por- 
tretów i fotografja portretu Elż- 
biety w wieku 16 lat, znajdującego się 
w Muzeum Germańskiem w Norym- 
berdze, użyczona Komitetowi przez 
prof, dr. Batowskiego z Warszawy. 

Wystawa, zorganizowana w zak- 
rystji, doskonale pozwala wyrobić so- 
bie pojęcie o wyglądzie krypty i kon- 
serwacji szczątków królewskich, to 
też zachęcić można Śmiało wszyst- 
kich miłośników zabytków przeszło. 
ści, by jak najdokładniej z nią się 
zapoznali. $. Lorentz. 

    

przystąpiliśmy natychmiast do twór- 
czej pracy. 

Rzecz oczywista, że pomoc ta nie 

może całkowicie zaspokoić naszych 
potrzeb, to też wszelkie deficyty 
kryte zostają przez zarząd W, T. C. 

Nie mając odpowiednich środków 
postanowiliśmy w tym roku charak- 
ter biegu nieco zmienić, to znaczy 
ograniczyć ilość startujących. Nie do- 
puściliśmy do startu zawodników pod 
rzędnych, a chcieliśmy widzieć tyl- 
ko samych asów, to też zamiast ma- 

sy startujących kolarzy Warszawa 
pożegnała na Dynasach garstkę wy- 
brańców. Wyruszyło 52 zawodników 
mających jednak za sobą niejedno 
zwycięstwo, niejeden bieg. 

Zawód sprawił nam Więcek, któ- 
ry pisał, że jest chory, a potem spot- 
kaliśmy go na trasie całkiem zdrowe- 
go. Tak samo zresztą stało się z Mi- 
chalakiem, na którego poważnie li- 
czyliśmy, ale tutaj stanęło na przesz 
kodzie zdrowie Michalaka. Lekarz 
stanowczo zaprotestował i Michalak 
razem z tłumem żegnał nas w War- 
szawie. 

Prócz tych niespodzianek mieliś- 
my i inne, które są tragiczne, bo 
mistrz biegu II dookoła Polski Stefań 
ski padł ofiarą złych warunków at- 
mosferycznych i ze łzami w oczach 
po wypadku musiał zrezygnować 7 
dałszej walki. Kiełbasa również wy- 
cofał się. a przecież w tym roku Kiel- 
basa zwyciężał co niedzielę, bijąc 
głośnych mistrzów. 

  

  

— Pytam zkolei o trasę i nastrój? 

— Trasa jest Świetna, odpowiada 
pan prezes, wszędzie witają nas 0- 
wacyjnie. Przed Toruniem w Połoń- 

  

    , to z prawdziwą staropolską go- 
ścinnością przyjmował naszych za- 
wodników, wręczając im wielkie ju- 
bileuszowe żetony. 

Z Torunia wyjechaliśmy w deszcz. 
150 klm. mieliśmy walki z wiatrem. 
Zawodnicy do Ostrołęki przyjechali 
wyczerpani. 

Nieszczęście chciało, że pod Mła- 
wą wielce obiecujący kolarz Korsak 
Zalewski potłukł się dotkliwie jednak 

etap skończył. Do Grodna z Ostrołęki 
już jednak nie wyjechał i z wielkim 
żalem musieliśmy rozstać się z nim. 

Ostrołęka przyjmowała nas mile. 
Rano, gdyśmy wyjechali z tego miłe- 
go miasta do Grodna, to przez cały 

czas trasa była wspaniała. Policja. 
szkoły, oddziały P. W. i t. p. organi- 
zacje strzegły zawodników, pilnując 
"rasy. Tutaj zaznaczyć muszę, że na 

Pomorzu trasa nie była strzeżona i 
raz zbłądziliśmy nawet co mogło po- 
ciągnąć za sobą nieobliczalne wprost 
nastenstwa. 

Przed Grodnem wita nas nieodłą- 
czny towarzysz III biegu — deszcz. 

W Grodnie przyjmuje Cracovia, 
goszcząc nas w swoim lokalu klubo- 
wym. 

— Jakie jest wrażenie ogólne? 
— (ałość wypada jak dotychczas 

dobrze, można nawet powiedzieć, że 

  

  

  

     

      
    

f 

dookoła Polski komandor Feliks Gołębiowski. 4 

imponująco. 
W stosunku do przeszłości, widzi 

my wszyscy ogromną przepaść mię- 
dzy tamłemi dwoma biegami, a tym. 
Mam tutaj na myśli poziom walki 
sportowej. Chodzi mi o zachowywa- 
nie się zawodników. Zarzutów jest w 
tym roku daleko mniej. 

— Może pan komendant powie o 
ostatnim odeinku? 

— O Wilno nam chodziło specjal- 
nie. Słyszeliśmy niejedno pochlebne 
zdanie o sporcie wileńskim, a zawo- 
dnicy czuli, że tutaj nad brzegami 
przepięknej naszej Wilji powinni na- 

ycie odpocząć. 

Gdyby nie ulewny deszcz. który 
przez cały czas ostatniego etapu nas 
prześladował, to niewątpliwie publi- 
czność wileńska miałaby na mecie 
daleko więcej emocyj, bo na metę 
wpadło odrazu kilku zawodników, 
walka byłaby daleko ostrzejsza. 

          

Z organizacji i przygotowania je- 
steśmy zdumieni. 

— А teraz może słów КИКа © 
przyszłości? 

- Wilno było punktem kulmina- 
cyjnym, przełomowym. Teraz już 
chyba wszyscy dojadą do bram War 
szawy, a jest nas już tylko 30. Zostali 

c. którzy powinni koniecznie ukoń- 
czyć bieg. 

Na Dynasach oczekiwać tegorocz- 
nego mistrza maratonu kolarskiego 
będą chyba tłumy widzów, zwłaszcza 
że akurat w tym czasie ddbywać się 
będą ciekawe zawody torowe. 

Na tem rozmowę zakończy 

  

DZIŚ WILNO ŻEGNA KOLARZY. 

Dziś odjadą nasi goście w dalszą 
drogę. Teraz pojadą do Lidy gdzie 
przenocują. 

Odjazd nastąpi o godz. 11 z placu 

Katedralnego. Przed honoro KĘ star 
tem zawodnikom rozdane zostaną па 
grody. Olecki za zwycięstwo w ostat- 
nim wileńskim etapie otrzyma piękną 
nagrodę p. Wojewody wileńskiego, a 
inni zawodnicy dostaną nagrody za- 
ofiarowane łaskawie przez szereg or- 
ganizacyj sportowych. 

Po honorowym starcie uczestnicy 
biegu przedefilują ulicami: A. Mickie- 
wicza, Jagiellońską, Zawalną, W, Po- 
hulanką i Legjonową, by na 082 
Ponarskiej rozpocząć właściwy wyś 
cig. 

Z Wilna wyruszy ogółem 30 za- 
wodników. 

Wczoraj kolarze odpoczywali. Tu- 
taj zaznaczyć trzeba, że kolarze za- 

trzymali się w 3 B. Sap., gdzie do- 
slali doskonałe warunki odpoczynku. 
8 B. Sap. należą się więc słowa uz- 
nania za tak wielką pomoc. 

Wczoraj też zwiedzili kolarze mia 
sto, Targi, a wieczorem byli w tea- 
trze. 

  

Humory zawodników są dobre. 
Szykują się teraz do dalszych etapów 
do walki o pierwszeństwo. 

       

25-lecie Związku Strzeleckiego. 

Odezwa. 
Jesteśmy synami Narodu, którego 

historja liczy tysiąc lat. Polska Chro- 

  

brego, Stefana Batorego, Przemożna 
Polska Jagiellonów — to nasza du- 
ma narodowa. 

Powstanie Kościuszkowskie 
žolnierz—tulacz, žolnierz—ma 
z roku 1812, strugi najlepszej krwi 
polskiej z lat 1831 i 1868, niezmożona 
tęsknota ku Polsce z mroźnych tajg 
Sybiru, wreszcie rok 1905 — to wiel- 
ka historja Czynnego Umiłowania 
Wolności, to nieustanna buntownicza 
modlitwa o Wolną, Niezależną Rzec:- 
pospolitą. 

Chłopska kosa, zapał Kilińskich, 
szlachecka dwururka i robotnicza 
bomba — oto etapy zbrojnej walki 
o naszą niepodległość 

Spadkobiercą tej krwawej idei 
wolności siał się Związek Walki Czyn- 
nej, a następnie wyłoniony zeń Zwią- 
zek Strzelecki. 

Rok 1933 — to dwudziestopieciu- 
lecie Związku Walki Czynnej, to 
ćwierćwiecze Związku Strzeleckiego, 
to srebrne gody idei Marszałka Józeta 
Piłsudskiego, przekutej na orężną pol 
ską stal i na szary, strzelecki trua 
dnia codziennego. 

Pamięć o tem winna dolecieć du 
wszystkich "polskich  wiešniaczych 
chat, winna ożywić tętno polskiego, 
robotniczego serca, winna pomnożyć 

każde obywatelskie zmaganie. 
Lecz to mało! 
Sumując dorobek nasz od zacząt- 

ku szaleńczej myśli żołnierskiej 2 
przed lat dwudziestu pięciu aż do naj 

ch wartości obywatelskien 
dzisiejszego Strzelca, chcemy Ideę 
Zbrojnego Pogotowia ugruntować na 
niewyczerpanych, głębokich nurtach 
polskich sere kresowych, chcemy 

Rzeczpospolitą całą opasać gorejącym 
łańcuchem niezmożonych  polskien 
umiłowań i polskiej mocarstwowej 
tężyzny, chcemy przez Wilno, i 
Lwów, Katowice i Doruń roztocz) 

          

Droga do szczęścia. 

  

W minjaturze drapacz chmur. Pawilon 
ten cacko nowożytnego budownictwa wysta 
wowego — należy do popularnej kołektury 
Loterji Państwowej „Lichtlos* Eksponatów 
żadnych nie zawiera, bo i to właściwie dla- 

tego rodzaju firmy jest zbyteczne. 
Wystawcy chodziło o osiągnięcie celi 

propagandowego — w pospolitej mo 
zwrócenie na siebie uwagi. 

Cel ten jest osiągnięty 
już nie tylko firmy, a architekta. W 

    

   

  

  

  

dan 
wypadku splendor spada głównie na i 
M. Cholema Pawilon „Lichtlosu* — je 

  

prawdziwą ozdobą Iil.ich Targów Półno”- 
nych i Wystawy Lniarskiej. W dzień przy 

a torem wiodącym do wnętrza, oraz przy 
słowiową „drogą do szczęścia” dla nabyw- 
ców losów loterji, wieczorem bajecznie efek 
townem oświetleniem. 

RADJO 
WILNO. 

ŚRODA, dnia 6 września 1933 r. 

28; Gimnastyka; Muzyka; Dziennik 
spod. dom.; 11.57 

Przegląd prasy 
koncertu; 1 

    

  

  

   

      

por 

Czas; 12 
Kom meteor.; 12. 

nik poludn.; 
Pieš ni ludowe (płyty): 15.25 Giełda 

: Pogad. Zw. Młodz. Polsk; 15.45: 
Skrzynka PKO.; 16.00: Koncert symfoniczny 
(płyty): Słowo wstępne prof. Michała Józe. 
fowicza; ja z cyklu „Wędrówki 
mikrofonu yta na Targach Półno: 
nych w Iniarskim pawilonie wojskowym. Re 
T prowadzi Halina OE 

    
DRE 

1450: Program dzie 

  

        

    

     
    

  słowi. RR Gd 
gląd litewski; 

19.40: Kwadr. 
     Program ma 

20.00: Recital fortep, 
20.50: Dziennik wieczorny; 21.00: „Ciotka Al 
binowa mówi*; 2110: Muzyka lekka; 22.25: 
Wiadi sport.; 22.35: Kom. meteor; 22.40: Mu 
zyka taneczna z Ciechocinka 

   

CZWARTEK, dnia 7 września 1933 ;. 

7,00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dziennik 

ipor. Muzyka. Chwilka gosp. dom. 11,57: Czas. 
12,05: Muzyka. 12,25: Przegląd prasy. Kom. 
meteor. 12,35: D. c. muzyki. 1255: i 

połud. 14,50: Program dzienny, 14,55 
15,00: Piosenki kabaretowe (płyty). 
Giełda roln. 15655: Muzyka czeska (płyty). —- 
16,00: Audy: dla dzieci. 16,30: Duety wo- 
kalne. 17,00: Koncert kameralny. 18,00: T*ar. 
smisja z Chełma Lubelskiego. 19,15: Wiad. 
z pola bitwy pod Wiedniem 7. IX. 1683 r. 

  

    
  

    

  

  

  

  

          

przepotężną, serdeczną więź, Obywa- 
telskiego Pogotowia, zapewniającą 
całości państwowych poczynań po- 
trzebny spokój na wewnątrz, a groź- 
ną dla wszystkich tych, którzyby się 
ośmielili pokusić choćby o piędź na- 
szej ziemi. 

I oto w tym celu zwołuje Okręg 
Wileński Z. S$. do Wilna Zjazd-Złot, 
gotujemy na dni 9 i 10 września b. r. 
Uroczystość Zbratania Kresów. 

Zwołujemy Zjazd Zbratania, zbli- 
żenia się wzajemnego, zapoznania się 
ideowego i gospodarczego na terenie 
prastarego Wilna, na terenie Wileń- 
skich Targów Północnych. 

Z północnej stolicy Polski ślemy 
poprzez Wschód, Pałudnie aż na pol- 
ski Zachód serdeczne nasze wołanie: 
„Przybywajcie — w tysiącach*, 
wspólnemi ramiony otoczyć Najjaś- 
niejszą Rzeczpospolitą i z piersi na- 
szych stworzyć Jej.żywy mur! 

Komitet. 

Komitet honorowy 
obchodu XXV-ciolecia Związku 

Strzeleckiego i Zjazdu Przedsta- 
wicieli Ziem Kresowych w dn. 3 

i 10-1X br. w Wilnie. 

Gen. Żeligowski Lucjan — Prze» 
wodniczący Komitetu Honorowego. 
Senator Abramowicz Witold. Belina- 
Prażmowski Władysław — Wojewo- 
da Lwowski. Gen. Dąb-Biernacki Ste- 

      

fan. Drojanowski Wacław — Prezy- 
dent m. Lwowa. Ppłk. dypl. Florek 
Kazimierz Komendant Korpusu 
Kadetów Nr. 1. Ks. Biskup Gawlina 
Józ Dr. Gra ki — Wojewoda 
Śląski. Gen. Górecki Roman, Jaszczotl 

Władysław Wojewoda Wileński. 

    

Józewski — Wojewoda Wołyński. 

Jagodziński Zygmunt — Wojewoda 
Stanisławowski. Inż. Janowski Broni- 
sław. Kirtiklis Stefan — Wojewoda 
Pomorski.  Kościałkowski-Zyndram 
Marjan — Wojew. Białostocki, Pre- 

zes Zw. Rezerw. Kocur — Prezydent 
m. Katowic. Gen. Kruszewski Jan. 
Gen. Litwinowiez Aleksander — D-cr 

O. K. III. Lortz Jan — Prezes Zw. 
Powstańców Śląskich. Dr. Maleszew- 

  

ski Wiktor — Prezydent m. Wilna, 
Moszyński Kazimierz Wojewoda 
Tarnopolski. Premjer Prystor Alek- 
sander. Prystorowa Janina. Minister 
Piłsudski Jan. Prezes Zarz. Głównego 
Z. S. Paschalski Franciszek. Gen. 
asławski Stefan Wiktor. Gen. Popo- 

wiez Bolesław. Senator Dr. Pawelec. 
Dr. Piasecki Adam. Gen. Rydz-Śmigły 
Edward. Ppłk. dypl. Rusin Władys- 
ław — Komenadnt Główny Zw. Strzei. 
Marszałek Raczkiewicz Władysław. 
Prezydent m. Łucka. J. M. Rektor 
U. S. B. Staniewicz Witold. Gen. 
Skwarczyński Stanisław. Prezes Sła- 
wek Walery. Senator Staniewicz An- 
toni. Gen. Sosnkowski Kazimierz. 
Poseł Tyszkiewicz Jan. Prezes Dr. 
Weryński. 

Program uroczystości: 
8 wrzesień — piątek: 

Godz. 19 — Capstrzyk orkiestr w dzielni- 
cach robotniczych i na peryferjach miasta. 

      

  

9 wrzesień — sobota: 

Godz. 6 — Drużynowe zawody marszowe 
10 klm. ze strzelaniem z broni wojskowej. 
Start i meta na boisku sportowem na Pió. 
romoncie. 

Godz. 7,30 — Powiłanie na dworcu dele- 

gacyj. 
Godz. 10 — Zbiórka Związku Strzeleckie 

   

    

m (naprzeciwko kościoła św. Kazimie 
rza) — poczem krótka modlitwa w Ostrej 
Bramie. 

Godz. 11.30 — Raport oraz defilada Zw. 
Strzeleckiego |przed maczelnemi władzami 
Związku, — na Placu Łukiskim, 

Godz. 14 — Zawody z broni małokalibro 
wej o puhar Kom. Korpusu Kadetów Ma. 
szałka Józefa Piłsudskiego we Lwowie ua 
strzelnicy na Pióromoncie. 

Godz. 14—19 — Zwiedzanie: Miasta, Tar 
gów Północnych i Wystawy Lniarskiej. 

Godz. 18 — Udział zaproszonych gości w 
plenarnem posiedzeniu Regjonalnego Zjazdu 
Gospodarczego w Wilnie. 

Godz. 20 — 21,30 — Ognisko strzeleckie 
na boisku sportowem 6 p. fp. Leg. przy ulicy 
Kościuszki. Ognisko odbędzie się bez wzglę 
du na pogodę. 

Godz. 23 — Czarna kawa u Czerwonego 
Sztralla przy ul. Mickiewicza 12, organizowa 
na jprzez Akademicki Oddział Związku Strze 
leckiego. 

10 wrzesień — niedziela: 

Godz. 9,30 — Zbiórka na Placu Łukiskim: 
Związku Strzeleckiego, przybyłych delegacyj, 
organizacyj społecznych wileńskich i miejsco 
wego społeczeństwa. 

'Godz. 10 — 10,45 — Nabożeństwo polowe 
wraz z kazaniem. 

Godz. 10,45 Manifestacja jedności i 
braterstwa Ziem Kresowych. Przemówienia 
przedstawicieli przybyłych delegacyj. Pochód 
z Placu Łukiskiego na Plac Katedralny, zło 
żenie wieńca na trumnie Ś. p. ks. Biskupa 
Bandurskiego, na mogile Sierakowskiego i 

na Grobie Nieznanego Żołnierza. Rozwiąza. 
nie pochodu. 

„ Godz. 14 — 19 — Zwiedzaie miasta, Tar 
gów Północnych i Wystawy Lniarskiej. 

Godz. 19 — Raut (za zaproszeniami). 
Wieczorem pożegnanie na dworcu przy- 

byłych delegacyj i odjazd oddziałów strze 
leckich. 

UWIAGA: Uroczystości będą transmito- 
wane przez radjo na całą Polskę. 

19.25: „Skrzynka pocztowa Nr. 260“. 19,45: 
Wi grodzie Sobieskich i Żółkiewskich* —- 
felj. dr. Fr. Szyfmanówna, 20,00: Audycja bra 
zylijska. 20,40: Dziennik wieczorny. 20,50: 
Utwory Jama Brzechwy ze zbiorku „Trze 
Krąg * recytuje Halina Hohendlingerówna. — 
21,00: Koncert. 22,30: Wiad. sport. 22,407 
Kom. meteor. 22,50: Muz. tan. Ё 
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  Komedja iw 3laktach M. Maszyńskiego 

Bardzo trudno jest krytykować 

TEATR LETNI Kino Pan Arjana -: całego Wilna - „TAK A NIE INACZEJ* Ak-ustach zobaczyć. 

Dziś! _ Super-film prod, .Metro* 1933.34 r, Mistrz WALLACE BEERY (CZEMP) w swem najnowszem 

  

  
autora gdy sam „nagrywa swoją 
sztukę, dając jej osobisty stuprocen- 
towy wdzięk. Coby było gdyby uro- 
czego matołka, zdobywającego seree 
wielkiej artystki nawet gdy jest w 
łachmanach, poważył się grae ktoś 
z mniejszym wdziękiem? Ale właśnie 
9 to chodzi, że się takie typy zda- 
rzają. Jest taka francuska sztuka „Je- 

an. de la lunc*, to brat wczorajszego 
poety dia podwórzowych śpiewaków. 
Trochę go przesłodził i przeszlachet- 
nił p. Maszyński autor, epizod z to 
rebką bardzo dobry, ale ze stu zło- 
temi... w dzisiejszych czasach? Duże 
jest takich kombinacyj, które się nie 
trzymają na nogach, tylko. z dezen- 
wolturą opowiedziane sobie przez 
autora. Nie możliwe? Nie bywaie? 
Nie prawdopodobne? A może... Któż 
prosi wierzyć — odpowie ci uroczy 
wagabunda i co mu zrobisz? 

Zręcznie się splata i tłumaczy w 
aluzjach do osobistych przeżyć boha 
tera treść jego utworu, sztuki nędza- 
rza, przyjętej przez Dyrektora, i tu 
znów musiał wywrzeć czar ów tajem- 
niczy wdzięk, bo inaczej jakże przy- 
puścić możliwość zetknięcia się łach- 

maniarza z Panem Dyrektorem. 
W sztuce wypowiada ubogi mło 

dzieniec swe uczucia do artystki, gra 
mej z życiem i naturalnością przez p. 

Grelichowską, опа dyskutuje z nim 
o treści utworu, czując, że tu chodzi 
o nich dwoje. Nie inaczej, Ta słodka 
i przelewająca się od sentymentalno 
ści, teatralizacja życia, przetłumaczo- 
na na majorową tonację i lżejszą me- 

lodję, chwyciła z Jewreinowa tylko 
zasadę, przerabiając ją z warszawska 
ma „takie coś”, pełne tkliwych afo- 
ryzmów o milości, że taka, i taka, 
i owaka, i jeszcze inna. Przypstrzyto 
się całą idyllę anegdotami czerpane- 
mi z francuskich fars, (marynarka), 
sceną na sceni Góż nip. robiła cier- 
pliwa publiczność tamta, ze sztuki p. 
Maszyńskiego, gdy jego bohater plótł 
ze sceny co mu natchnienie przynio- 
sło zamiast roli? 

iWszystko to się nie trzyma ni- 
czego i chodzi luzem, wagabunduje, 
jak ten głodny trubadur. Ale mimo 
wszystkie błędy techniki i niedbal 
o racjonalne postawienie sytuacj 
nonszalancja autora i aktora są tak 
miłe, mają tyle świeżości, sztuka jest 
tak czysta, (młodzieży wstęp dozwo- 
lony, przypuszczam?) tak w niej nie- 
ma nie zwykłego cynizmu jak war- 
szawskie, że słucha się jej z przy- 
jemnością, pobłażając tej całej zaba- 
wie, bo nie jest dla nikogo przykrą 
ani szkodliwą. 

Djalog lekki, wytworny, dowcipy 
dobre, szczerze wesołe, bez zgryźli- 
wości, satyra na dyrektora teatru b 
dobrze go ujął p. Łodziński), też lek 
ka i pogodna. Za tę atmosferę, ze tea 
rodzaj aury niefrasobliwej życzliwo- 
ści autora do swych postaci scenicz- 
nych, nałeży mu się oklask. To też 
nie szezędziła ich publiczność zapeł- 
niająca do ostatniego miejsca teatr. 

Cała ta miła historja o miłości po- 
dobała się ogólnie... a wobec tego czy 
warto podkreślać techniczne błędy? 
Widzieliśmy na scenie p. Wołłejkę... 
niestety, miał rolę tak banalną i zbęd 
ną, że nic z niej nie mógł wydobyć. 

Hro. 

  

     

  

  

   

    

I Daiš: Zacharjasza Pr. R Środa | j,;o. Jans M. 

| 6 | Si 

| | 5а słońca — g. 4m. | Września | Wschós słońca — g. 4.m.54 
Ё z] Zachód |, —g. 6m.14 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorołogji U.S.B. 
w Wilnie z dnia 5-VIII— 1933 roku. 

Przewidywany przebieg pogody w 

dniu 6 września 1933 roku według PIM. 
Zachmurzenie zmienne z zanikającymi 

opadami. Temperatura bez większych zmian, 
najpierw umiarkowane, potem słabnące wiat 
ry z kierunków północnych. 

MIEJSKA 
— Mąka dla biednych. Przed kil- 

ku dniami Zarząd miasta zakończył 
akcję bezpłatnego rozdawnictwa mą- 
ki, przesłanej do Wilna przez Fun- 
dusz Pracy dla podziału między ubo- 
gą ludnością i bezrobotnymu. Z akcji 
tej korzystało około 3000 bezrobot- 
nych, obarczonych rodzinami. Ponad- 
to Zarząd miasta przydzielił 6000 ki- 
logramów mąkii szkołom powszech- 
nym dla dożywiania biednych dzieci. 
Część mąki przeznaczono również in- 

stytucjom dobroczynnym. 

GOSPODARCZA 
— Na Wileńszczyźnie mają pow- 

stać eksportowe przetwórnie grzybów 
Niedawno donosiliśmy, iż na terenie 
Wileńszczyzny bawiła specjalna de- 
legacja z ramienia Polonji Amerykań 
skiej, która żywo się interesowała 
przem. przetwórczym i eksportem 
grzybów do Ameryki. Delegacja zwie 
dziła kilka ośrodków wytwórni grzy- 
bów, a między innemi zbadała moż- 
liwości założenia na terenie pow. wi- 
leńsko-trockiego i innych — fabryk 
przetworów grzybnych, 

Jak się dowiadujemy, sprawa ta 
jest obecnie na dobrej drodze i przy- 
puszczać należy, że kwestja budowy 
w Wileńszczyźnie podobnych fabryk 
zostanie pozytywnie rozwiązana już 
w przyszłym roku. W związku z tem 
na terenie Wileńszczyzny ma pow- 
stać kilka nowych placówek dla prze 
rabiania i eksportu grzybów do Ame- 

ryki. 

SPRAWY PRASOWE 
— Konfiskata popołudniówek żydowskich. 

Zarządzeniem władz administracyjnych skos 
fiskowane zostały w dniu wczorajszym wszy 
stkie żydowskie gazety popołudniowe, a mia 
nowicie: „Ovent Kurjer“, „Radjo“ i „Mes. 

les“, 
IKontiskatę wywołała fałszywa relacja z 

przebiegu wczorajszego wypadku na ul. | 
wogródzkiej, w wyniku którego utracił ży 
13-letni uczeń Klimąszewski. 

SPRAWY SZKOLNE 
— Dyrekcja Kursów im. Sz. Ko- 

   

     

_narskiego w Wilnie ogłasza dodatko- 
we wpisy na kurs II (kl. V—VI) oraz 
kurs III (kl. VII-VIII). Zajęcia już 
się rozpoczęły. Kursy zostały prze- 
niesione do nowego lokalu przy ul. 
A. Mickiewicza 7 m. 2. Kancelarja jest 
czynna w godz. 17—19. 

— Shelley“s Institute. Zapisy na 
kurs Stypendjalny dla młodzieży 
szkolnej po 5 zł. (bez wpisowego) 
przyjmuje kancelarja wyłącznie dnia 
7-g0 i 8-go września od godz. 11—13 
i od godz. 17—19, ul. Zygmuntowska 
Nr. 20 m. 3. 

  

Wyjazd dyrektora „Tommaka” 
Konferencja z Saurerem w Sprawie zwiększenia ilości 

wozów i przejęcia komunikacji zamiejskiej. 
Wczoraj wyjechał do Szwajcacji 

dyrektor Towarzystwa Komunikacyj 
Miejskich p. Kreis. Wyjazd jego zwią 
zany jest z koniecznością bezpośred- 
niego porozumienia się z Saurerem 
w najaktualniejszych kwestjach ko- 

munikacji autobusowej w Wilnie. W 
pierwszym rzędzie dyr. Kreis poruszy 
sprawę zwiększenia ilości wozów, kur 
sujących w mieście oraz kwestję prze 
jęcia przez Saurera komunikacji za- 
miejskiej. 

    18 w gimn, 
szkowej odł 
cieli Historji. 

SPRAWY RZEMIESLNICZ 
— Zlikwidowanie zatargu w piekarnietwie. 

Niedawno zawarta została jak wiadomo na 
wa umowa zbiorowa w piekarnictwie. Mime 
to część piekarzy — pracoda w usiłowała 
obniżyć robotnikom ustalone już stawki. Na 
tem tle powstał zatarg, który groził przej. 
stoczeniem się w strajk robotników piexar 
skich. Dzięki jednak interwencji p. Starosty 
Grodzkiego groźba str ostała 

    

    

  

     

    

  

   

        

żających płace robotnicze i na dłu 
ferencji zdołał odwieść ich od tego zamiaru. 
Właściciele piekarń przyrzekli respektować 
umowę zbiorową. 

  

— Komunikat Zw. Zaw. Rolników z Wyż 
szem Wykształceniem w Wilnie. Wszyscy 
Rolnicy z wyższem wykształceniem zb 
się dnia 8 bm. o godz. 8 wiecz. w Cuki 
Zielonego Sztralla przy ul. Mickiewicza 22. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Muzyczny „Lutnia*. — „Len“ 

„Polska Krew. Dziś, ciesząca iem 
powodzeniem widowi ko okolicznościowe 
wystawione z oka fargów Północnych. Na 
program składa się pokaż — rewja „LEN“, 
urozmaicony produkcjami baletowemi, pio. 

senkami, oraz trzyaktowa operetka Nedbala 
„Polska Krew. 

Udział bierze cały zespół artysty 
ru z Gabrielli, Hałmirską, Dembow 
Szczawińskim i Tatrzańskim na czele. 
tek o godz. 8 wiecz. 

      

   

  

  

   
      kim, — 

Począ 
    

Wycieczki zbiorowe korzystają z ulg bile 

towych. 
— „GEJSZA* w „Lutni*. — Prześliczna 

operetka Jonesa „Gejsza* wejdzie niebawem 
na repertuar teatru , „Lutnia*. Do roli głów- 

nej pozyskana została znakomita artystka 
opery warszawskiej 

— „Tak a nie inaczej” 
nim, Dziś, we środę 6 wi 
dzinie 8 m. 30 wiecz wystąpi gościnnie po 
raz 4-ty A a i pogody komedji w 
3ch aktach o „Tak a nie inaczej” — zna 

y aktor ka. polskich, autor tej ko. 

- Marjan Maszyński. Jego kapitalna 
przy współudziale uroc partnerki P- 

. Grelichowskiej i świetnie zgranego zespo 
łu naszych ulubieńców, wywołuje huragano 

ski na wypełnionej po brzegi widow 

            

   

  

   
   

    

  

   
       

jne. 
ych „Tak a nie ina 

  

Ceny miejsc zwyc 

— Jutro i dni nastę; 
czej”. 

  

NOWINKI RADJOWE. 
REPORTAŻ Z WYSTAWY LNIARSKIEJ. 
Zanim rozwiązana zostanie pomyślnie 

spraw zastosowania telewizji w radjo musi 
my się kontentować wrażeniami słuchowem', 
jakich dostarcza każda transmisja z życia. 
Wirażenia te uzupełnia zwykle informacja 
reportera radjowego, którego funkcje pod. 
czas dzisiejszego reportażu z Wystawy Lniar 
skiej (godz. 17) pełnić będzie H. Hohendiin 
gerówna. 

  

KONKURS MUZYCZNY. 

za kilka dni odbędzie się konkurs 
muzyczny p. n. „Słynne operetki'* zorganizo 
wany jprzez Rozgłośnię Wiłeńską dla wszyst 
kich radjosłuchaczy. Szereg cennych nagród 
ofiarowała firma M. Rabinowicza w Wilnie. 
Szczegółowe warunki konkursu podawane są 
codziennie przez mikrofon około godz. 19. 

    

   

      

ODCZYTY O SOBIESKIM, 

Z okazji 250 rocznicy odsieczy Wiednia 
Polskie Radjo zorganizowało cykl odczy! 
poświęconych osobie króla Jana III. Dzisiaj 
o godz. 18,15 p. Lucjan Kurdybracha ze Lwo 

wa mówić będzie o „Miłości wielkiego kro 
la*. (Sobieski i Marysieńka). Jutro zaś o g. 

     

  

19,45 dr. Franciszka Szyfmanówna wygłosi 

ciekawy feljeton p. t „W grodzie Sobieskich 
i Żółkiewskich*. 

Ofiara. 
Restauracja Palais de Danses złożyła za 

pośrednictwem naszej redakcji zł, 35,50 na 
IM Drużynę Harc. i zł. 35,50 na IX Drużynę 
Harc. 

Ofiarę złożono z okazji otwarcia przed 

siębiorstwa — zamiast przyjęcia. — Zgodnie 
z życzeniem p. Starosty Grodzkiego, który 
te instytucje wybrał. 

Groby królewskie. 
— Komitet Ratowania Bazyliki Wileńskiej 

zawiadamia, że wystawę insygnjów, obrs 
i zdjęć z grobów grólewskich można zwie 
dzać, po złożeniu skromnej ofiary na rzecz 
Bazyliki, codziennie od godz, 12 do 2. 

    

  

  

  

i najlepszem 
arcydziele HELIOS| 
w dramacie CASINO. 

wysokiego poziomu 

szających „CZEMPA'' i inne niezapomniane kreacje. 

artystycznego tego filmu. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10,20. mountu. 

SERCE OLBRZYMA (oryg-tytuł CIAŁO— Flesh). Współudział biorą: Karen Morley 
i Ricardo Cortez. Film ten o wartościach artyst., przewyż- 

NAD PROGRAM: Najnowsze tygodniki Pat'a i Para- 

К 5 24 5 haier „Pod da- 
Ian Brygida Helm *.;;12:.- Iwonne Made *czxx; 6.:,:. Albert Prejean 

ER 5 5 = E Realizacja słynnego 
|m POdrÓŻ poślubna we troje c:na7.3::::-.. 

NAD PROGRAM: urozmaicone dodatki dźwiękowe. 
  

  

Piękną cerę 
minimalnym kosztem 

„Skóra moja była bezbarwna, ciemna i zwię- 
dia. Naokoło nosa, podbródka i czoła two- 
rzyły się odrażające wągry, szorstka łuszczą- 
ca się skóra i rozszerzone pory. Dziś zaś 
moja gładka, delikatna. biała skóra 1 piękne 
cera są przedmiotem ogólnego podziwu i za- 
zdrošci“, Każda kobieta może obecnie łatwo 
wybielić, udelikatnić i upiększyć swą skórę 
przez zwykłe, codzienne stosowanie znakomi- 
tego paryskiego Odżywczego Kremu Tokalon, 
kolor biały (nie tłusty). Zawiera on świeży 
krem i oliwę, połączone ze składnikami wy- 
bielającemi, ściągającemi i wzmacniającemi 
skórę. Wnika momentalnie do por, uśmierza 
podrażnione gruczoły, Ściąga rozszerzone po- 
Ty, rozpuszcza wągry, które same odpadają. 
(Wybiela i udelikatnia najciemniejszą i nai- 
bardziej szorstką skórę. Nadaje skórze w cią- 
gu 3-ch dni nieopisaną Świeżość i piękno, nie- 

możliwe do osiągnięcia żadnym innym Spo- 
sobem. Należy go używać co rano. 
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RESTAURACJA 

„JTALJIA" 
przy Hotelu Italja 

Tel. 13-61. 

„Od dziś |-go września przygrywać będzie 
Pierwszorzędna Orkiestra Koncertowo 
Dancingowa. ierwszorzędna kuchnia. 

CENY UMIARKOWANE. 
  

  

Już za kilka dni wychodzi z druku bro- 

szura Wacława Zaleskiego p. t. 

„Słowo po ośmiu 
latach więzienia” 

Rozdziały: Nie byłem szpiegiem. Ko- 
wieńskie więzienie. Prawne morderstwa. 
Trzeci Front. Zboczenia płciowe za kratą. 

Słowo. 

TANIE MEBLE 
Fabryka koszykarska poleca meble sa- 
lonowe, klubowe, werandowe, oraz do 
pensjonatów, lampy, bujaki i najroz- 
maitszą galanterję. dziecinne mebelki 

i łóżeczka. 

W. SŁONICZ, w. Pohuianka sm 

  

  

      
Czy jesteś już członkiem LOPP-u? 

"Wykonywanie wszelkiego rodzaju robót budowlanyc 

  

Pjostr MADAIOWY. 
Do Rejestru Handlowego Dział B, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięte nastę- 

pujące wpisy: 

W dniu 6.VII. 1933 r. 
135. IX. Firma: „Olkienicka Tekturowni 
jółka Akcyjna. Zarząd obecnie stano 

Dawid Bunimowicz. Miron 3 
eskin, Łazarz Rabinowicz i Mateusz Szr 
arządu oraz zmiana art. 27 statutu u 

ne zostały ma Whalnem Zgromadzeniu + 
w dn. 25 kwietnia 1933 r. — zaprotokulo 

+ rtak 

     

    

   

  

       

  

   

    

nem przez 
   

    

Jana Buyko, Notarjusza w Wilnie, i wciągniętem do 
repertorjum za rok 1933 pod Nr. 1293. 

970/V1. 

W dniu 23,VI. 1933r. 
267. II. Firma: „Łódzkie Włókno, Spółka z 934. 

odpow.**. — Spółka została zlikwidowa i wykrešia 
się z rejestru. 971/V1. 

    

565. II. Firma - Spółka z ograni- 
czoną odpowied i cią —- Spółka została zlik- 
widowana i wykreśla się z rejestru. 975/VI. 

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

pujące wpisy: 

W dniu 21.VI. 1933 r. 
13446. I Firma: „Przedsiębiorstwo Budowlane 

Hurynowicz i Charytynow — Spółka w Wilnie“. — 
n. 

Siedziba w Wilnie, zauł. Konarskiego 6—a. Wspólnicy 
zam. w Wilnie, Jan Hurynowicz przy ul. Pióromont 
11—5 i Włodzimierz Charytynow przy zamł. Konar- 
skiego 6—a. Spółka firmowa zawarła na mocy umowy 
z dmia 7 czerwca 1933 r. na czas nieograniczony. Za- 
rząd należy do obydwóch wspólników. Reprezento 

nie spółki wobec wszelkich władz i osób, przyjmo 
nie i wydalanie urzędników służby, robotników oraz 

mianowanie prokurentów, zawieranie wszelkich umów 
aktów pełnomocnictw, zaciąganie pożyczek, wydawa 
nie wszelkiego rodzaju zobowiązań w iej liczbie w 
sli, kupno materjałów budowlanych i wogóle dokony 
wanie wszelkich czynności w zakres działalności spół 
ki wchodzących należy do obu wspóln y łącznie 

  

  

   

  

    

          

drugiego, 

W dniu 24.VL. 1932 r. 
13447. I. Firma: „Šzachno i Rudnicki i Sora Liber 

man — Spółka. Sklep spożywczo galantery jny, że 
laza i naczyń. Siedziba w Podbrodziu, pow. Święciań 
skiego. Spółka istnieje od 1 lipca 1932 r. W) nicy 
zam. w iPodbrodziu pow. Święciańskiego.  Szachn» 
Rudnicki i Sora Liberman. Spółka firmowa zawaria 
na mocy umowy z dmia 31 lipca 1932 r. na czas nic. 
ograniczony. Zarząd należy do obu wspólników. — 
Wszelkie umowy, weksle, obligi i t. p. dokumenty mo 
gące za sobą pociągnąć zobowiązanie i podpisuja 
obaj wspólnicy łącznie. Korespondencję zwykłą, po 
leconą i pieniężną odbierać może jeden ze wspólni. 
ków za swojem pokwitowaniem. 983—V1. 

W dniu 1.VII. 1933 r. 
13449, I. Firma: „Koniuchowski Chajkiel“ w Lan- 

dwarowie,+gm. Trockiej, pow. Wil. — Trockiego -- 
Dostawa mięsa dla 22 Baonu KOP. Firma istnieje od 
1933 r. — Właściciel — Koniuchowski Chajkiel zam 
w Ejszyszkach, gm. Ejszyskiej, pow. Lidzkiego. 

984—VI. 

  

        

  
13450. I. Firma: „Nasze Ognisko — Rywka Ben. 

der“ w Wilnie, ul. Wielka Nr. 46. Sklep papieru. —- 
Firma istnieje od! 1933 r. — Właściciel — Rywka 
Bender zam. przy ul. Rydza Śmigłego 36 w Wilnie 

985—V1, 

13451. I. Firma: „Przedsiębiorstwo Robót Budow 
lanych Wincenty Łopaszyński* w Wilnie, ul. Mo- 
niuszki Nr. 25. Prowadzenie robót budowlanych. — 
Firma istnieje od 1938 r. — Właściciel — Wincenty 
Łopaszyński zam. tamże. 986—V1. 

  

Do Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego w Wil- 
nie w dn. 3. VI. 1933 r. pod Nr. 434 wciągnięto na. 
stępujący wpis dodatkowy R. H. Sp. 434. III. Firma: 
„Spółdzielnia Wydawniczo — Drukarska Wilner Tog 
w. Wilnie z odp. udz.“. 

Zarządcą spółdzielni jest Samson Kagan z Wit- 
ma u!. Sawicz 5—3 oraz jego zastępca Lew Strełowski 
z Wilna, ul. Stefańska 38—21. Zarząd jednoosobowy. 
Zastępców jeden. oświadczenie woli w imieniu spół. 
dzielni podpisuje pod stemplem firmowym zarządca 
lub jego zastępca.   

Akuszerka 

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

W. Z. P. Nr. 69 
  

  

Dr. J. Bernszteim 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, ra. 5 

przyjmuje od 9—] ; 4—8 
Z. W. P 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
an lewo Gedeminowską 

ul. Grodzka 27. 

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na uł. Orzeszkowej 3—]2 
(róg Mickiewicza) 

tamie gabinet kosmetycze 
my, usuwa zmarszczki, bre- 
dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z. P. 48. 8323 

Pokój 
dls 2 podróżujących 

potrzebny na kilka dni 
oferty do. Kurjera sub 

pokój 62. 

— parcelę 

Rabka budowlaną 
wymiarów 1.000 m? blisko 
parku — za zł. 3 000.— 

„lnformator* Rabka. 

Białe lilje 
narcyzy, piwonje i agrest 

taniej jak za pół ceny 
sprzedam ul. Legjonowa 

Nr. 41 M. Jakupezyk. 

Za długi 
mojej żony Juli Radzi- 

czowej zaimieszkałsj 

w Lebiedziewie pow. Mo- 
łodeckiego nie odpowia- 

dam W. Radzicz 

Kupię w Truskawcu 
Przemyślu 

rentowny dom, lub parcelę 
budowlaną. Marek, Nowy 
Sącz, Jagiellońska 6. 

POKÓJ 
potrzebny dla dwóch o- 
sób podróżujących na dni 

kilkanaście.  Ofetty do 
„Kurjera Wil." sub po- 

kój 62. 

Potrzebna 
maszynistka 

z własną maszyną do pi- 
sania do Teatru - Kina 
„Rozmaitości* Ostro- 
bramska 5. Zgłaszać się 
w Administracji Kina 

godz. 11—1. 

B. nauczyciel gimn. 
udziela lekcje i korepetycje 
w zakresie 8 klas gimnaz: 
jum ze wszystkich przed 
miotów.Specjalność mate» 
matyka, fizyką, jęz. poł- 
ski. Łaskawe zgłoszenia dą 
administracji „Kur. Wil” 
pod b. nauczyciel. 

            

  

    

  

Е, KOBYLIŃSKA. LIŃSKA. 

ZŁOTE SCHODY. 
— Ludka! Taka żmija — krzyknęła z pasją Bo- 

recka. — Niewdzięcznica! Tak mi się odpłaciła za do- 

„broć moją. A i ty, Mieczysławie, wyprowadziłeś mię 

w pole. Wiedziałeś dobrze, jak mi chodziło o Lolę 

i ciebie... 

Lola zarumieniła się z gniewu. 

Co mamie się stało? Mieczyk jest bardzo miły, 

ale na męża nie chcę go zanic! Za miękki dla mnie. 

Ja lubię mężczyzn prawdziwych! 
Natocki spojrzał na nią z pewnem zdumieniem 

i znów spuścił głowę, a Borecka'utyskiwała dalej: 

— 1 wierz tu ludziom! Taka słodka! O, ziółeczko! 

Niech mama w ten sposób o Ludce nie mówi. 

Ona nie złego nie zrobiła. 

— Nie złego? Okazała się wrogiem twoim. 

— Nie jest moim wrogiem! Ja wiem lepiej od 

mamy, co o niej sądzić należy—uniosła się Ludka — 

O, mój Boże, aresztowano ją? I ty, Mieczku, pozwoli- 

łeś? Rzeczywiście jesteś niezdara! 

— Gorzej! Jestem podły! Możesz uderzyć mię 

w twarz! Pozwoliłem, żeby zabrano to słodkie maleń- 

stwo! Stchórzyłem. A potem było już zapóźno. Och! 

Lolu, co ja mam teraz robić? — Natocki przygarnął 

się do jej ręki błagalnym gestem. 

— Trzeba ją ratować! — powiedziała panienka 

'iwardym głosem, tak dziwnym w tych miękkich 

usteczkach. 
— Na miłość boską, Lulus, nie wtrącaj się do 

- miczego! Chcesz ściągnąć na nas nieszczęście? Tem   

gorzej dla niej, jeżeli zrobiła jakieś głupstwo, ale 

myśmy się powinni trzymać zdaleka. Stanowisko 

twego ojca tutaj... — niepokoiła się Borecka. 

— Żadne stanowisko nie powstrzyma mię od 
ratowania przyjaciółki — energicznie powiedziała 

Lola. — Mieczysławie, musisz się dowiedzieć, co się 

robi w takich chwilach. 

;— Zabraniam! — krzyknęła spazmatycznie Bo- 

recka, która zaczęła niepoznawać potulnej Loli. — 

Zabijasz mię! Chcesz, żeby cię również aresztowano? 
Ciebie? Taką wątłą?... I tak nie wiadomo co będzie. 

Podejrzana osoba bywała w naszym domu! Co za 

wistyd! Jaka kompromitacja dla nas! Nigdy sobie nie 

daruję, żem tej żmji robiła tyle uprzejmości! 

— To ja się wstydzę tego, co mama wygaduje!'— 

zawołała Lola, odwracając się od matki. — Mieczyk! 

Musimy iść na miasto... do pana Janusza... on będzie 

wiedził napewno, co robić należy. 

— Nie pójdziesz! Nie pójdziesz, niedobre 

dziecko! 

— Pójdę! 

— Ach! Ach! — jęknęła pani Borecka przenikli- 

wie, opadając na kanapę. — Umieraml 

Luda przycisnęła gwałtownie dzwonek. Wpadła 

wystraszona pokojówka. 

— Andziu! zajmij się mamą. Trochę mamie nie- 
dobrze. Ja wyjść muszę! Mieczyk, choć ze mną! 

Pani Borecka odzyskała czemiprędzej przytom- 

ność i, zerwawszy się z miejsca, rozkrzyżowała ręce 

przed drzwiami. 

— Mamo! — powiedziała surowo rozpieszczona 

jedynaczka. — Jeżeli tak, to wyjdę w koszuli na bal- 

kon i zaziębię się, albo ucieknę i nie wrócę więcej.   

Proszę mi pozwolić robić to, co uznaję za słuszne, 

żebym mogła nadal żyć z mamą w zgodzie. 
Pani Borecka rozpłakała się na dobre, ale upartu 

córka już była w przedpokoju. Zasugestjowany nie. 

spodziewaną energją kuzynki Natocki poszedł za nią 

bez namysłu. 

Gdy wyszli na schody, młoda panna zatrzymała 

się i, naciągając rękawiczki, zapytała ze ściągniętemi 

brwiami: 

— Więc jakże to było? Opowiadaj! 

— Natocki już trochę otrzeźwiał i w opowiada- 

niu usprawiedliwiał postępowanie swoje nagłością 

faktu, który go zaskoczył. Nie przeczył, że nie znosi 

wszelkich nielegalności, które działają mu na nerwy. 

Jest estetą, wzdryga się przed brudną łapą policji. 
która mogłaby się wedrzeć do jego domu. Zresztą 

nerwy... No i stało się... Dość, że nie wie, co ma czynić 

dalej... Myśli, że Loleczka dobrem serduszkiem zo 

pożałuje i radę jakąś wynajdzie. 

— Straciłeś takie słodkie dziewczątko, Mieczku 
—powiedziała surowo Lola, nie zwracając uwagi na 

ostatnie słowa kuzyna. — Wątpię, żeby cię nadal 
kochać mogła. Nie byłeś mężczyzną. 

— (óż u licha, mogłem zrobić ostatecznie? — 

rozjątrzył się Natocki. — Może wyłamać jeden ze słu- 

pów telegraficznych i użyć go jako maczugi? Czy tak, 
czy inaczej, zawsze odprowadzonoby ją do więzienia. 

Wy, Polki, nie rozumiecie, że mężczyzna może się d'a 

was poświęcać tylko do granie możliwości. 

Lola uśmiechnęła się wzgardliwie. 

— Są różne graniee... Zale”ne od wielkości duszy 

poświęcającego się. A co do tej sprawy, to nigdy nie 

przypuszczałam, że należy łamać słupy telegraficzne! 

ii NS: S I I III I I IS NA TI III III I OS ON NN NS 
Drukarnis „ZNKCZ“, Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40. Bag. wydawnictwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. 

  

  

Tu nie trzeba było żadnej ofiary. Wprost trochę zim- 
nej krwi i odważnej serdeczności. Przecież trzeba było 
się dowiedzieć, gdzie ją odprowadzono... 
jakąś łapówkę... 

To się praktykuje... Fe, Mieczku, nigdy się nie -spo- 
То się praktykuje... Fe Mieczku, nigdy się nie spo- 

dziewałam. Natocki milezał obrażony już i na dalsze 

słowa jej skamieniały. Na ulicy złapał pierwszy lep- 

szy samochód i pomknęli szukać Janusza, nie mając 

chęci do dalszej rozmowy. Milcząca para podskaki- 
wała od czasu do czasu na elastycznych poduszkach, 
a na zakręcie Lolą rzuciło wiprost na Mieczysława. 
Odsunęła się tak szybko i z taką widoczną niechę- 
cią, że towarzysz jej zakipiał złością. Przecież — 

może dać 

"U licha! — sam cierpi nad tem wszystkiem. Odwa- 
żył się na taką publiczną skruchę i... jakież rezultaty? 

Spodziewał się w głębi duszy, że pachnące dłonie 

Loli ułagodzą jego boleść. Myślał, że serdeczna ku- 

zynka pomoże mu usprawiedliwić się przed włas- 

nem sumieniem... a tymczasem... Przesada... zawsze 

przesada! Rozgniewany Natocki poczuł, że zmniejsza 

się w nim poczucie winy, a wzrasta oburzenie na 

Ludkę, sprawczynię całego zamętu. Czy nie mówił 

jej, żeby dała spokój tym niebezpiecznym zabaw- 

kom? Nietylko słuchać nie chciała, ale przeniosła 

rewolucyjne zarazki w to beztroskliwe, zaciszne 

gniazdko, jakiem było mieszkanie Boreckich. Oto 

Lola stanęła po jej stronie... Smarkula ta robi mu 
jakieś zarzuty, próbuje go sądzić i potępić... Niech 
to wszyscy djablil... zdecydował ostatecznie, Pa 

gając kuzynce wyjść z samochodu. 

(D.óc. me) 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


