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Opłata pocztowa ulszczona ryczałtem.

Rok XIV.

DZIENNI
Wilno, Czwartek 14-go sierpnia 1930 r.

 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA:

w niedzielę od 12 — 1 pp.

| ul. Dominikańska 4. Telefon Redakcji
i Administracji 448, Drukarni 1244. Fdres drukarni: Mostowa 1.

Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Fdministracja otwarta od g. 9—5,
„Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.   

 

(ogūnėr 20 gr.
Nr. 186. |

LENJKI
 

 niem miejsca o 25 proc. drożej.
terminowe umieszczenie ogłoszeń.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,
za granicę 8 zł.

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 40 gr., za
tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej,
zagraniczne o 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-

Administracja nie bierze odpowiedzialności za
Konto czekowe w P. K. O. Me 80187.
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Dr. D. ZELDOWICZ
(Choroby weneryczne, skórne'i narządu

moczowego)
POWRÓCIŁ i wznowił przyjęcia chorych.

Ul. Mickiewicza 24, tei. 277.

ZAWARTA

LETNISKO-LINDVARÓM
Przy samej stacji kolejowej sprzedają się parcele pod wille dla

osób lub stowarzyszeń pragnących mieć letniska
w bliskości Wilna w uroczej, suchej i zdrowotnej miejscowości przy lesie
i jeziorze.—Oświetlenie elektryczne. — Na miejscu kościół, poczta, tele-
graf, telefon, apteka komunikacja kolejowa
z Wilnem.—Ceny przystępne, warunki spłaty dogodne, nawet miesięczne.

Zwracać się do zarządu majątku Landwarów lub do Pierwszej
Spółki Parcelacyjnej w Wilne Mickiewicza 4.

Ža AA A UDA AD AAW
D
)

WASZA

CUD WISŁY
książka posła profesora Stanisława STROŃSKIEGO
PIERWSZE LAT DZIESIĘĆ

zawiera m. innemi dzieje spisane w dniach pamiętnych zdarzeń

CUDU WISŁY
na tle dziesięciolecia

627 STRON

Nakładem Młodych Obozu Wielkiej Polski
ukazała się pod tym nagłówkiem praca p. Jana Rembielińskiego, reda

„Myśli Narodowej* w Warszawie, poświęcona dziesiątej rocznicy
bitwy pod Warszawą. Praca oświetla przedewszystkiem tło polityczne,
na jakiem rozegrały się wypadki wojenne w r. 1920, a następnie w spo-

sób bezstronny przedstawia przebieg tych wypadków.
Do nabycia w Administracji „Dziennika Wileńskiego: Cena 60 gr.

  
   

CENA ZŁ. 20-    

i Wisła»

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną

Wileńska 15—5%

lub stałe mieszkania

i autobusowa (co godzinę)

381—5 o
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Powrót Prezydenta Rzeczypospolitej.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. We środę wieczorem powrócił w towarzystwie
min. Zaleskiego z. Estonii przez Gdynię p. Prezydent J. Mościcki.
Należy się spodziewać, iż min. Zaleski wystosuje do rządu niemiec-
kiego ostrą notę w sprawie znanej mowy Trewiranusa.

Niemcy mówią coraz szczerzej.
Za Górny Śląsk i Pomorze proponują nam „Niderlandy*

ukraińsko-litewskie.
(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Berliński komunistyczny dziennik
Abend* ogłosił rewelacje z rozmowy ministra Trewiranusa
i obecnym szefemiReichswehry generałami von Seckt

„Welt am
z byłym

i von Heye.
Rozmowa ta rzekomo odbywała się bez wiedzy Kurcjusza.
I Postawiono wczoraj następujące postulaty: |

Zniesienie ograniczeń dla armji, marynarki i floty napowietrznej;
zniesienie t. zw. Korytarza pomorskiego, odzyskanie Górnego Sląska,
przyłączenie Fustrji i zwrot kolonii.

że korytarz Poznań — Toruń w rękach polskichrencji dowodził,
Von Heye podczas tej konfe-

umożliwia atak na Berlin, gdy odzyskanie tego obszaru zapewnia po-
wodzenie ataku niemieckiego na Warszawę. Jako rekompensatę dla
Polski za t. zw. korytarz pomorski przeznaczał szef Reichswehry
obszar Kłajpedy, zaś za Górny Sląsk Ukrainę sowiecką.

Afera Agabekowa.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Jak donoszą z Paryża zjawił się tam niedawno
naczelnik wydziału wschodniego GPU. Agabekow,

o organizacji GPU. Przyjazd Agabekowaw swoim czasie rewelacyj
autor głośnych

tłómaczono sobie jakąś specjalną misją. Istotnie po jego pojawieniu
się nastąpiły zamachy terorystyczne na Biesiedowskiego i Millcra.
Francuskie władze bezpieczeństwa dokonały u Agebekowa rewizji
poczem został on wysłany z granic Francji.

 

Echa mowy min. Treviranusa.
Mowa Treviranusa pokrywa się z oficjalną polityką Rzeszy

BERLIN. (Pat). Podczas roz-
mowy na temat niedzielnego prze-
mówienia w sprawie rewizji gra-
nic polsko-niemieckich współre-
daktor „Berliner Boersen Courrier*
skierował do ministra Treviranusa
pytanie, czy zdawał sobie sprawę
z odpowiedzialności, jaką brał na
siebie, występujące jako minister.
W odpowiedzi Treviranus oświad-
czył, iż w obecnych czasach wzmo-
cnionego życia demokratycznego
i parlamentaryzmu ministrowie
są jawnymi reprezentantami opi-
nji publicznej swego kraju i za-
danie ministerstwa nie polega na
przesiadywaniu w odciętym od
świata gabinecie i braniu udziału
w tajemniczych obradach. Prze-
mówienie moje — ciągnął Trevi-

/ )ranus — nie było niczem innemNA« jak starannem sformułowaniem
myśli, rozpowszechnionych wśród
szerokich sfer społeczeństwa nie-
mieckiego, chociaż do takiego
sformułowania nie byłem urzędo-
wo upoważniony. Na zapytanie
czy mówiąc o rewizji granic, brał
pod uwagę rewizję zapomocą in-
nych środków aniżeli pokojowych,
minister Treviranus odpowiedział,
iż Niemcy nie są dostatecznie
uzbrojone, aby zdobywać zapo-
mocą oręża. Z tego zdajemy so-
bie lepiej sprawę, aniżeli nie-
mieccy pacyfiści. Z tego powodu
ciągnie dalej Treviranus—krzywda
na wytkniętej granicy może być
usunięta tylko w drodze jedynie
możłiwej, w drodze pokojowego
porozumienia. Według ministra
Treviranusa art. 19 statutu Ligi
Narodów jest przecież zupełnie

wystarczający, ażeby niemożliwą
do zniesienia sytuację na wscho-
dzie Niemiec nietylko poruszyć
w Lidze Narodów, ale i usunąć.
Według informacyi „Vorwaertsu*,
powyższej rozmowy udzielił mini-
ster Treviranus redaktorowi „Ber-
liner Boersen Courrier" z polece-
nia gabinetu Rzeszy. Co do samej
treści rozmowy, to niemieckie
dzienniki socjalistyczne utrzymują,
że myśli zawarte w rozmowie Tre-
virunasa pokrywają się z oficjalną
polityką zagraniczną Rzeszy, któ-
ra niezależnie od wewnętrznych
sporów partyjnych, popierana by-
ła zawsze przez niemiecką partję
socjal-demokratyczną'

BERLIN. (Pat.). Prasa niemiec-
ka w dalszym ciągu omawia sy-
tyację wywołaną  niedzielnem
przemówieniem ministra  Tre-
viranusa. Stosunki niemiecko-pol-
skie — pisze „Taegliche Rund-
schau* — są obecnie nieomal w
takim stopniu napięte, w jakim
znajdowały się stosunki niemiec-
ko-francuskie w roku 1923—24.
Dziennik utrzymuje, że Trevira-
nus zdaje się być przedewszyst-
kiem tym, który wyznaczony jest
na torowanie drogi do rewizji
granic wschodnich. Młody ten
minister obdarzony jest siłą,
ruchliwością i zdrowemi nerwami
inie da się sprowadzić z raz
obranej drogi, mimo ataków.
skierowywanych przeciwko nie-
mu z rozmaitych stron. Projekt
mianowania  Treviranusa  raini-
strem prowincyj wschodnich Rze-
szy oznacza, że zagadnienia

wschodnie mają dla Niemiec
pierwszorzędne znaczenie.

Akcja pomocy dla prowincyj
wschodnich, prowadzona z ini-
cjatywy Prezydenta Rzeszy może

" w najlepszym razie tylkow części
zapobiec panującemu kryzysowi.
Zapomocą kredytu, przez opiekę
społeczną i kulturalną uda się
może odwrócić najgorsze, lecz
prawdziwą przeszkodą normalne-
go rozwoju stosunków jest trak-
tat wersalski. Obecną propagandę
Treviranusa z rewizją granic
wschodnich  „Taegliche Runds-
chau“ porėwnywa do ognia hu-
raganowego.  Przedewszystkiem
chodzi o wykuwanie w świado-
mość społeczeństwa niemieckie-
go, że na Wschodzie musi się
stać coś, kończy dziennik — co

zapewni Niemcom nową siłę
Rzeszy. Według „Kreuzzeitung*,
sprawa rewizji granic niemiecko-

polskich jest zbyt poważna, by
można było ją tuszować zapomo-
cą źle zrozumianej dyplomacji.

Dla Niemiec istnieją tylko
dwie drogi—albo uznać oficjalnie
konieczność rewizji granic i dą-
żyć wszelkimi siłami do tego ce-
lu, albo uprawiać nadal politykę
porozumienia, co może się od-
być tylko kosztem państwa nie-
mieckiego. Socjalistyczny „Vor-
warts” wyraża żal, że Treviranus
przez swój sposób żądania re-
wizji granic osiągnął to, że naro-
dowa opinja francuska zwraca się
obecnie przeciwko zwolennikowi
polityki porozumienia Briandowi.
Treviranus nie przypuszczał na-
wet, że właśnie przemówienie, w
którem domagał się rewizji gra-
nic, będzie miało wręcz przeci-
wne skutki, a mianowicie, wywo-
ła żywy opór.

+

Uczniowie gimnazjalni podpalaczami
Ujęcie zbrodniarzy.

LWÓW, (Pat.). Prasa donosi,
że we wtorek aresztowano i od-
stawiono do więzienia we Lwowe
5 sprawców ostatnich zbrodni-
czych podpaleń w folwarku w
Wyszkach i w Mikłaszowie pod
Lwowem. 4 z nich są to ucznio-
wie gimnazjalni, uczęszczający do
klas od V doVili, jeden zaš jest
zecerem. Dalej donosi prasa,. iž
dochodzenia w sprawie napadu
rabunkowego na ambulans pocz-
towy pod Bórbrką trwają w dal-

szym ciągu. Policja aresztowała
dwóch osobników, podejrzanych
o udział w napadzie. Nadto otrzy-
mała policja z Nowego Sącza
wiadomość, że aresztowano tam
pewnego podejrzanego o ten na-
pad osobnika, usiłującego przejść
nielegalnie przez granicę czecho-
słowseką Dokonano też szeregu
aresztowań na terenie wojewódz-
twa tarnopolskiego, gdzie przy-
trzymano kilkaqaście osób.

Przed sesją Rady Ligi Narodów.
GENEWA. (Pat). 60-ta sesja

Rady Ligi Narodów rozpocznie
się w Genewie 5 września, pod
przewodnictwem przedstawiciela
Venezueli Zumeta. Sesja ta bę-
dzie poświęcona w znacznej czę-
ści przygotowaniom do prac Zgro-*
madzenia, które zbierze się 10
września, Rada rozpatrzy między
innemi kwestję wprowadzenia w
życie poprawekw statucie Stałe-
go Trybunału Sprawiedliwości
Międzynarodowej, oraz wyznacze-

nia terminu konferencji dla ogra-
niczenia fabrykacji narkotyków.
Rada zajmie się także rozpatrze-
niem stanu obecnego  pertrakta-
cyj pomiędzy Polską a Litwąi
zaznajomi się ze sprawozdaniem,
którego zażądała” w tej sprawie
od komisji tranzytowej. Prócz te-
go Rada Ligi zapozna się z pra-
cami komisji współpracy intelek-
tualnej, komisji mandatowej, ko-
mitetu finansowego i innych.

Wojna domowa w Chinach.
WASZYNGTON. (Pat). Konsul

generalny Stanów Zjednoczonych
w Kantonie nadesłał wiadomość,
iż Kan-Chou otoczone zostało
przez chińskie wojska czerwone.
Amerykański biskup katolicki oraz
szereg innych cudzoziemców są
narażeni na niebezpieczeństwo z
powodu wycofania się wojsk nan-

kińskich. Konsul generalny odbył
z  przedstawicielami lokalnych
władz chińskich konferencję w
sprawie wytworzonej sytuacji.

KANTON. (Pat). — Na rzece
West-Riwer statek chiński na-
tknął się na minę. Około 70
osób, przeważnie kobiet, uto-
nęło.

Powstanie w indjach.
PESHAWAR. (Pat). Sytuacja

w mieście i okolicach znacznie
się poprawiła od chwili przybycia
posiłków wojskowych i pociągu
pancernego. Straty w ludziach są
nieznaczne. Zginęło jedynie 6 żoł-
nierzy tubylczych i wielu jest ran-
nych. Przewidują, że w Pershawa-

rze ogłoszony będzie stan oblę-
żenia.

POONA, (Pat.). We środę ra-
no odbyła się druga konferencja
Gandhiego z dwoma bandytami i
panią Naidu, kolejnymi z kiero-
wników ruchu rewolucyjnego,
którzy obecnie znajdują się w
więzieniu.
 

 

GENERAŁ WEYGAND
Bitwa pod Warszawą

(Odczyt wygłoszony w r. 1929 w Brukselli).

VIII

Cud Wisły.

Oto, w skrócie, który chciał: ona już tylko sławnem wspom-
bym:był uczynić jeszcze zwię- nieniem, wszystkie jej dzieci,
źlejszym, a bardziej ujmującym
istotę rzeczy, ta bitwa pod War-
szawą, która uwolniła ziemię pol-
ską i zapewniła jej odzyskane w
walce posiadanie* granic wscho-
dnich.

Cud Wisły, powiedziano. Cud,
to znaczy zdarzenie, w którem
objawia się ręka Opatrzności?
Nie ja będę temu przeczył, bo
podziwiałem, w owym sierpniu
r. 1920, z jaką żaliwością naród
polski padał na kolana w kościo-
łach i szedł w procesjach po uli-
cach Warszawy. HF zresztą, czyż
przygotowaniem tego drugiego
cudu nie był już pierwszy, gdy
po wojnie światowej widziało się,
pod skrzydłami Orła  Biśłego,
zrośnięcie trzech części rozdar-
tych, które były między siebie
rozdzieliły na więcej niż sto lat
trzy Cesarstwa, dzisiaj pogrążone,
które w czasie wojny znałazły się
w dwu obozach przeciwnych.

Lecz, jak mówi nasze stare
przysłowie: pomagaj sobie, a nie-
bo ci dopomoże, tak teżi Polska
cudownie sobie pomogła.

Naprzód, w długim okresie
czasu, gdy wielu sądziło, że jest

gdziekolwiekby były, €zyto żyjąc
w niewoli na ziemiach dawnej
Polski, czyto na wychodztwie w
krajach Europy i Ameryki, nigdy
nie przestały być Polakami, ko-
chać Ojczynę, znać jej dzieje,
mówić jej językiem, pragnąć go-
rąco jej zbawienia. Toteż, gdy
wielkie dnie nadeszły, wszyscy
powstali, by spełnić zadanie, do
którego od kilku pokoleń przy-
gotowywali się ojcowie. | oto na
wezwanie Paderewskiego przyby-
ło ze St. Zj. Ameryki ponad
15,000 ochotników, którzy stwo-
rzyli podstawę* polskich dywizji,
utworzonych we Francji.

PA potem, w czasie ciężkich
przejść roku 1920, widzieliście,
jak bardzo Polska sobie pomaga-
ła i jak, sprowadzona niemal do
własnych tylko swych ;zasobów,
dzięki silnej woli Rządu i Do-
wództwa, nieustraszonej odwadze
i ofiarności żołnierzy, wierze
wszystkich Polaków w losy Oj-
czyzny, mogła podnieść się z
klęski w sposób tak prawdziwie
niezwykły. A od tego czasu oka-
zała się też Polska godną swego
zwycięstwa. Spokojna i nieulega-

jąca upojeniu, prowadzi ona, po-
śród sąsiadów potężnych i trud-
nych, politykę istotnie twórczą,
cierpliwą i pokojową, odbudowu-
jąc swą skarbowość i wydobywa-
jąc na jaw swe bogactwa gospo-
darcze, tak iż nie słyszy się tego
pytania: czy sądzicie, że Polska
ma warunki życia? Zarazem zaś
nie zapomina o tem zwycięstwie
i stara się mieć wojsko zdolne
ocalić ją znowu, gdyby nieszczę-
ście chciało, że taka byłaby ko-
nieczność.

Wojna światowa, ze swemi
rzeziami i spustoszeniami, była
plagą bezprzykładną w dziejach.
Ale pozostawiła nam wielkie na-
uki. Jedną z najpiękniejszych jest
zwycięstwo pod Warszawą.

Uczy nas onó, że, jeśli kraj
jakiś chce żyć w wclności i sza-
cunku, musi utrzymywać we
wszystkich gorące uczucie mi-
łości ojczyzny, oraz że, we wszyst-
kich umysłach tym płomieniem
oświeconych, musi uwydatniač
znaczenie wysiłku i konieczność
poświęcenia, bo bez wysiłków i
poświęceń nigdy nie dokonano
nic wielkiego. (lczy nas ono,
jednem słowem, że narody mają
los, na jaki zasługują. Podobnie
jak Polska,, tak i Belgja, w woj-
nie jak w pokoju, dała tu światu
wspaniałe świadectwo tej prawdy.

Z Litwy.
Jeszcze įedna mowa pro-

„ wokacyjna „Elty”. Redaktor
gazety litewskiej malwer-

santem.
„Elta” donosi, że do Kowna z

Rygi przyjechał administrator wy-
chodzącej w Rydze litewskiej ga-
zety. „Darbininku Balsas” (Głos
Robotnika) Dawidajtis.

Dawfdajtis stwierdza, iż „Głos
Robotnika”, jak i wychodzący w
Wilnie organ litewskiej politycz-
nej emigracji „Pirmin”, wychodzą
za pieniądze otrzymywane od
rządu polskiego, za pošredni-
ctwem centralnego komitetu |i-
tewskich emigrantów. Faktyczny
redaktor „Głosu Robotniczego”
Buracas, jest jednocześnie i człon-
kiem centralnego komitetu emi-
grantów litewskich.Buracasdłuższy
czas ukrywał przed Dawidajtisem
źródło otrzymywanych pieniędzy,
lecz zapoznawszy się z doku-
mentami, Dawidajtis przyszedł do
przekonania, iż wydawnictwo „Gło-
su Robotniczego” i „Pirmina”
finansuje rząd polski. Wobec cze-
go postanowił on zerwać z Bura-
casem i wrócić do Litwy. |

Dalej, według relacji tegoż
Dawidajtisa, przybewający w Ry-
dze i Wilnie emigranci litewscy,
a także znajdujący się w więzie-
niu pruskiem b. szef emigrantów
litewskich Pleczkajtis, znajduje się
w ścisłym kontakcie z przywód-
cami socjal-demokratycznej partji
w Litwie.
W swoim czasie Pleczkajtis

przez zamieszkałego w Wilnie
emigranta  Joniszkisa, posyłał
przez Rygę korespondencję do
Litwy, adresowaną przez znanych
działaczy partji soc.-demok. Wo-
góle emigranci litewscy w Wilnie
i Rydze są tej samej organizacji,
do której należą Popłauskas i Ja-
nuszynis w Wilnie i Buracas w
Rydze. Organizacja ta pracuje za
pieniądze otrzymane ze źródła
polskiego i wykonuje wszystkie
Polakom potrzebne zadania.

Tyle donosi „Elta* w komuni-
kacie, sporządzonym przez litew-
skie ministerstwo spraw  zagra-
nicznych. Lecz „Elta* zupełnie
nie wspomina, dlaczego Dawidaj-
tis, pracujący w Rydze blisko 4
lata, opuszcza Rygę. Otóż ten
sam Dawidajtis, pracując w cha-
rakterze administratora w „Głosie
Robotniczym”, w ciągu 3lat trwo-
nił i okradał dobro emigrantów
litewskich, a kiedy malwersacje
te wyszły na jaw, poprostu zbiegł

do Litwy i tu ogłosił powyższe
rewelacje. (as)

Litwa nie chce brać udziału
w konferencji agrarnej.
W związku z zaproszeniem Li-

twy na konferencję agrarną w
Warszawie, władze litewskie -o-
świadczyły, że Litwa w żadnym
wypadku nie przyjmie tego za-
proszenia. Stanowisko Litwy jest,
jak głosi oświadczenie, powsze-
chnie znane i dotąd nie uległo
zmianie. Dopóki Polska nie zwró-
ci Litwie Wilna, dopóty Litwa nie
będzie konferowała z Polską, nie-
tylko w sprawach politycznych,
lecz i gospodarczych. (w)

Litwa a Targi Północnej
w Wilnie.

„Liet. Aidas“, nawiązując do
konferencji agrarnej w Warsza-
wie, oraz wizyty dyrektora Il-ch
Wileńskich Targów Północnych,
inż. Łuczkowskiego,w Rydze, Tal-
linie i Helsingforsie, dopatruje się
w tem nowej akcji Polski w kie-
runku usidlenia państw bałtyckich.
Pismo stwierdza, iż według ko-
munikatów prasy polskiej, łote-
wski minister oświaty Zemles, b.
premjer Skujeniekis, dyrektor de-
partamentu ministerstwa skarbu
Kalnozols i in., urzędowe osoby
w Łotwie zapewniły p. Łuczkow-
skiego, iż Łotwa weźmie w wy-
stawie wileńskiej jaknajżywszy
udział. Podobnież przychylnie po-
traktowaly wystawę wileńską
estońskie koła gospodarcze. Bar-
dziej chłodne przyjęcie w Hel-
singforsie p. Łuczkowski tłuma-
czy obecną sytuacją polityczną w
Finlandji.

Z tego wszystkiego — pisze
nieco dalej „L. A.* — wynika, iż
Polskę zaczynają kłuć w oczy te
objawy zbliżenia litewsko-łotew-
skiego, które stwierdziła prasa.
Dyplomacja polska ostatnio wy-
kazuje wielką aktywność dla
utrzymania Łotwy i Estonji w or-
bicie polityki polskiej. Niewątpli-
wie, targi wileńskie są jednym ze
środków dla osiągnięcia tego celu.

Sądzimy — kontynuuje dalej
swe wywody „L. A." — iż zarów-
no społeczeństwo litewskie, jak i
koła urzędowe, rozumieją dobrze,
jakie wrażenie mógłby wywołać
w Litwie „jaknajžywszy“ udział
Łotwy w targach, organizowanych
w okupowanej stolicy litewskiej.
Wrażenie to byłoby tembardziej
niepożądane, iż 12 sierpia rozpo-
czynają się urzędowe rokowania
w sprawie zawarcia układu han-
dlowego między Litwą a Łotwą.
Pomyślny ich wynik zależy w
znacznym stopniu od szczególnie
spokojnej atmosfery politycznej.
To też pismo sądzi, iż wynurze-
nia p. Łuczkowskiego w prasie
polskiej odmalowane są w zbyt
różowych barwach i urzędowego
udziału Łotwy w tych targach
oczekiwać nie należy.

„Niewątpliwie — kończy urzę-
dówka litewska —iż nie możemy
zabronić poszczególnym firmom
łotewskim, dopatrującym się w
targach zbawienia, wysłać swe
eksponaty do Wilna, jednakże
musimy zwrócić ich uwagę na to,
że moc towarów firm łotewskich
znalazło sobie rynek wLitwie. To
też, gdyby niektóre firmy łotew-
skie pociągała obiecana reklama
prasy polskiej, być może warto
byłoby im pamiętać również o
tej „reklamie*, którą udział ich
w targach wileńskich gmógłby
sprawić w Litwie". |

Humor.

Dożynki u pana Kacenlufta.
Przodownice z wieńcem śpiewają:

„Dorzneliśmy pszenicki
Dorzniemy i žytka...

Pan Kacenluft do ekonoma:

Nu, co to za paskudne szpi-
wanie? To jest agytacje do
pogrom!
 

 

Komunikat Stronnictwa Narodowego
i Klubu „Młodych”.

Zarząd Stronnictwa Narodowego i Klubu „Młodych* wzywa
wszystkich członków i sympatyków do gremjalnego udziału w obcho-

dzie 10-lecia „Cudu nad Wisłą” 15 sierpnia r. b.

Delegacja Stronnictwa ze sztandarem przybędzie do Ka-

tedry o godz. 10-ej rano. Członkowie i Sympatycy winni się
zgromadzić przy sztandarze. Po skończonem nabożeństwie
wraz ze sztandarem pochód naakademję do ogrodu po-Bernar-

dyńskiego.
RODACY STAWCIE SIĘ LICZNIE!
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CENZOROM WILEŃSKIM KU ROZWADZE.
W roku ubiegłym zamiešci-

liśmy szereg wiadomości doty-

czących działalności starosty świę-

ciańskiego p. Mydlarza.

Wiadomości te rzeczywiście

mogły być dla p. Mydlarza nader

przykre, ale były one zgodne z

rzeczywistym stanem rzeczy |

wskazywały czynnikom miarodaj-

nym na konieczność usunięcia z

zajmowanego stanowiska urzędni-

ka, który nie posiada odpowied-

nich kwalifikacyj. a postępowa-

niem swoim obniża jedynie auto-

rytet władzy.
Niestety władze wojewódzkie

zamiast pójścia po drodze przez

nas wskazanej ograniczyły się do

milczącego zaakceptowania kon-

fiskaty naszego pisma przez wi-

leńskie Starostwo Grodzkie.

Było to postępowanie niezgo-

dne ani z prawem, ani z dobrem

państwa, ani z powagą naszych

władz.
Skłoniło to nas do napisania

artykułu zasadniczego, w którym

omawiając zarządzoną konfiskatę

stwierdziliśn:y dosłownie, co na-

stępuje: „jest ona (konfiskata)

skutkiem kompletnego niezrozu-

mienia przez czynniki administra-

cyjne podstawowych zadań presy

wogóle, a opozycyjnej w szcze-

gėlnošci“.
W dalszym ciągu pragnąc uza-

sadnić nasze stanowisko usiłowa-

liśmy cenzorom wileńskim wy-

tomaczyć, iż nieraz obowiązkiem

dziennikarza jest wytykać zarówno

przekroczenia tych czy innych

dygnitarzy, jako też wszelkiego

rodzaju nietakty, które ośmiesza-

jac ich osobiście, jednocześnie

podkopują powagę władzy.

Abstrahując całkowicie od

wypadku, który wywołał ówczesną

konfiskatę, ilustrowaliśmy nasze

dowodzenie zmyślonym zresztą

przykładem z Grecji, gdzie wła-

dze wyższe nie chciały usunąć z

zajmowanego stanowiska jakiegoś

naczelnika rejonu, który się od-

znaczał nieuctwem, głupotą, zło-

śliwością, brakiem wychowania

it. d.
Otóż cenzorzy wileńscy z po-

czątku czuli się dotknięci cyto-

wanym przez nas ustępem o bra-

ku zrozumienia zadań prasy.

Jakto możebyć, żeby starosta,

jego zastępca, czy też referent

prasowy na czemś się nie rozu-

mieli?
Skonfiskować za takie posą-

dzenie „Dziennik Wileński". I rze-

czywiście skonfiskowano. Nie dość

tego.
W cytowanym przez nas przy-

kładzie dopatrzono się karygod-

nego obrażania _ przestawicieli

władz, z czego wynikałoby, że or-

gan konfiskujący wszystkie przy-

miotniki dotyczące owego grec-

kiego naczelnika rejonu przypisał

staroście święciańskiemu p. My-

dlarzowi.
Tak sprawa doszła do rozpra-

wy sądowej, która się odbyła w

czerwcu r. b.

Po zaznajomieniu się z treścią

naszego artykułu, Sąd zmuszony

był przedewszystkiem przyznać

rację naszemu twierdzeniu, co do

owego kompletnego braku zrozu-
mienia zadań prasy.

Okazuje się więc, że my, dzien-

nikarze opozycyjni, daleko lepiej

rozumiemy swoje zadania i obo-

wiązki niż referenci wileńskiego

Starostwa Grodzkiego, względnie
ich przełożeni.

Co gorsza, lepiej znamy obo-

wiązujące w Polsce prawodaw-"

stwo, niż niektóre organy admi-

nistracyjne powołane do czuwa-

nia nad tem, by prawo nie było

gwałcońe.
Losy ogromnej większości za-

rządzonych konfiskat są tego naj-

jaskrawszym dowodem. Jeżeli nas

za to twierdzenie skonfiskują, nie-

omieszkamy na rozprawie sądo-

wej dowieść słuszności naszego

twierdzenia, tak jakeśmy dowiedli

owego braku zrozumienia zadań

prasy.
A teraz przechodzimy do za-

gadnienia drugiego.

Owej obrony w drodze konfi-

skat, podkopywanej rzekomo przez

prasę powagi władzy. Pozwolimy

sobie zapytać przedewsżystkiem:

kto właściwie podkopuje powagę,

czy urzędnik, który czyni żle, czy

prasa krytykująca, lub ośmiesza-

jąca jego postępowanie?

Otóż, by odpowiedzieć na po-

wyższe pytanie bez błędu, należy

się trochę zastanowić, i uświado-

mić sobie, że przecież dzienni-

karz jest w pierwszym rzędzie wy-

razicielem opinji publicznej, jest

jakby głosem społeczeństwa, któ-

re, gdyby milezało na widok wy-

kroczeń, nadużyć, lub śmieszno-

stek, złe świadectwo samoby sobie

wystawiało.
To też, dziennikarz nie może

milczeć, lecz wielkim głosem wo-

łać ma obowiązek: „Zle się dzie-

jel Są nadużycia! Ten, a ten

urzędnik jest śmieszny na swojem

stanowisku!" s
Przecież to takie jasne.

Tymczasem cenzorzy wileńscy
dotychczas nie mogli, czy też nie

chcieli tego zrozumieć i konfi-

skując w swoim czasie nasz ar-

tykuł, kazali p. prokuratorowi do-

wodzić, że wszystko, cośmy o

owym niefortunnym  dygnitarzu

greckim pisali od a do zet, sto-

suje się do jednego ze starostów

województwa wileńskiego.

I prokuratorowi nieswojo i ów

starosta musiał ładnie czuć sie,

gdy się dowiedział o konfiskacie
i rozprawie sądowej.

W ten sposób żadnej powagi

się nie obroni, ale publiczność

obecną na rozprawie sądowej

ubawić można kapitalnie.
A teraz jeszcze jedno.
Skoro w óbecnych ciężkich

dla prasy czasach pismo opozy-
cyjne stawia starostwu, czy in-

nemu urzędowi jakiś zarzut, to
chyba posiada na to niezbite do-
wody. Więc, czy nie lepiej za-
miast konfiskaty najprzód prze-
prowadzić dochodzenie i usunąć
przyczynę zła i dopiero, gdyby
się okazało, że zarzut był nie-
słuszny, pociągnąć pismo do od-
powiedzialności. W przeciwnym
razie naraża się „powagę władzy”

na niepoważny proces, którego
koszta w ostatecznym wyniku za-
płaci — ...nie Grecja.

Kończąc te nasze podyktowa-

ne szczerą życzliwością uwagi ra-
dzimy również usilnie zwalczać
fałszywą ambicję, dzięki której u
nas osobę starosty, czy też refe-
renta uważa się za bardziej nie-
tykalną nawet od osoby Prezy-
denta Rzeczypospolitej. Słusznoś-

ci tego ostatniego twierdzenia
nieomieszkamy udowodnić na
jednym z najbliższych procesów

sądowych o konfiskatę „Głosu
Wileńskiego" chociażby.

- P. Kownacki.
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Między Berlinem a Moskwą

toczą się obecnie rokowania w

celu osiągnięcia ścisłego zobo-
wiązania przez rząd sowietów, że
zaniecha wszelkiej propagandy i
mięszania się do niemieckiej po-
lityki wewnętrznej. Skądinąd są
znane podobne układy z Moskwą
i wiadomo co należy sądzić o
przyrzeczeniach sowietów w ta-
kich wypadkach. (lrzędowa Rosja
zrzuca z siebie odpowiedzialność
za trzecią miedzynarodówkę, któ-
ra dąży stale do wywołania świa-
towej rewolucji. Z tego powodu
musi się wszelkie umowy z Mo-
skwą w sprawie propagandy uwa-
żać za bezcelowe. (lkłady z so-
wietami nie stanowią wcale ochro-
ny przed agitacją Moskwy, nato-

oTAi SS

W dziesiątą rocznicę
Cudu Wisły.
Kartki z pamiętnika.

d. 14 sierpnia 1920 r.

Miesiąc upiynął od chwili za-
jęcia Wilna przez czerwone hor-
dy bołszewickie. Krótki przeciąg
czasu, jakże niemożliwie był dłu-
gim i ciężkim... Z każdym dniem
zmora tłocząca duszę staje się
cieższą i bardziej gnębiącą. Zda
się, że jakieś żelazne wrota zam-
knęły się poza nami, utrudniając

nam nietylko styczność z dalszym
światem, ale i tamując przypływ
powietrza.

Nie wychodzę prawie nigdzie
poza biuro Macierzy, z cichego
mieszkania mojego przy zaułku
Januszkowskim położonego; ja i
służąca Bronisława Gedrojciówna
jesteśmy jedynemi mieszkankami
małego domku, ukrytego wśród
drzew i krzewów. ;

Jakżeby miło mogło być w

bolszewizm zagraża Niemcom.
miast musi każde państwo w
własnym zakresie działania starać
się o zamknięcie swoich granic

przed tą propagandą bolszewi-
ków. Szczególnie Niemcy mają

wiele powodów do największej
ostrożności i takich zarządzeń,

które położą tamę agitacji bol-

szewickiej. Niemiecka polityka
zagraniczna nie będzie mogła się
na stałe ograniczyć do zachowa-
nia ścisłej neutralności w obrę-
bie istniejących traktatów. Jasną
rzeczą jest, że się zbliża dzień, w
którym Niemcy będą /musia-
ły rozstrzygnąć za wschodem lub
zachodem, przyczem należy im

tylko życzyć, aby w tym dniu

miały jeszcze zupełnie wolną wo-

lę i aby radykalizacja lewicy i

tej zielonej i kwiecistej pustyni

w innych warunkach! Obecnie

nie wychodzę nawet do ogrodu,

nie patrzę na kwiaty, które jaśnie-

ją coraz to piękniejszemi bar-

wami.
Upalne słońce męczy mię,

sprawia mi ból fizyczny, pożądam
deszczu, burz z wichrem i gradem,
błyskawic i piorunów, by zmyły
z ulic ukochanego miasta, tę ca-
łą hołotę zanieczyszającą je mo-
ralnie i fizycznie. By  zatargały
strachem te rozbestwione dusze
i kazały im schować się kędyś,
nie rażąc naszych zmęczonych
oczu widokiem czerwonych czap
i chydnych postaci.

Brudne to, plugawei wstrętne...
Są między nimi jednak dusze
uczciwe, bardziej nieszczęsne
może od naszych biedaków, któ-
rych gnębią w swej czerezwy-
czajce. g
W opuszczonem mieszkaniu

doktora W. zamieszkało małżeń-
stwo bolszewickie. Urzędnik in-
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prawicy, dążącej jednocześnie do

rewolucji, nie poczyniła zbyt wiel-

kich postępów.
W czasopismie t. zw. „Zakonu

nowych Niemiec" ukazały się re-

welacje, które oświetlają jaskrawo

plany moskiewskie w Niemczech.

Pismo to, zawiera treść protokółu

uchwalonego na tajnem posiedze-
niu egzekutywy lil-ej międzyna-

rodówki komunistycznej w Mo-

skwie, w którym są podane wy-

tyczne linje komunistycznej pro-

pagandy związku sowietów w

Niemczech. Ten dokument jest

bardzo ważny z powodu obliczeń,

dotyczących nietylko partji ko-

munistycznej w Niemczech, ale

też pewnych kół narodowych,

które się spodziewają sukcesów

w polityce zagranicznej przez ści-

słą współpracę z Rosją. Opinja

publiczna zauważyła dzięki wy-

darzeniom w partji narodowo-so-

cjalistycznej, że w obrębie partji

Adolfa Hitlera rozwija się odłam,

który krzewi teorje narodowo-

bolszewickie i oczekuje rozwoju

rewolucji niemieckiej przez du-

chowy i materjalny sojusz z Ro-

sją. Grupa sympatyzująca z ro-

syjskimi metodami, jest już tak

silna, że Hitler usiłuje obecnie

pozbyć się tych żywiołów, z oba-

wy, że one utrudnią świeży na-

pływ do jego parżji z obozu mie-
szczańskiego.

Protokół moskiewski zaleca

następujące postępowanie: „na-

sza urzędowa polityka zagraniczna

w stosunku do Niemiec musi być
przyjazna, aby pozyskać zaufanie

narodowych kół 'w Niemczech;

oczywiście dzieje się to tylko po-

zornie. Bardzo ostrożnie musimy

zaznaczyć nasze przeciwieństwo

wobec traktatu wersalskiego. Fby
nie obudzić nieufności w sprzy-

mierzonych mocarstwach, poleca

się komisarjatowi  handlowemu,

aby więcej niż dotychczas zaku-

pywał szczególnie w Anglji, Francji

i Ameryce. W ten sposób powię-

kszy się bezrobocie w Niemczech,
a zarazem ułatwi się naszą pracę

agitacyjną. Musi się użyć wszel-

kich środków w celu uzyskania

najściślejszego połączenia z naro-

dowemi kołami w Niemczech. To

się uda najlepiej w ten sposób,
iż się im zaofiaruje pomoc woj-
skową czerwonej armji w celu

uwolnienia od jarzma sprzymie-
rzonych mocarstw  genewskich.
Musimy ich jednak za wszelką
cenę łudzić, aby jak najrycblej

urzeczywistnić plany rewolucji w

Niemczech, która musi być o

wiele krwawsza, aniżeli rewolucja

rosyjska. Rewolucja niemiecka

stanowi dla związku sowietów

kwestję bytu najwyższej wagi i

istnienie jego jest możliwe, tylko

w razie najrychlejszego upadku
Niemiec".

Takie wiadomości zawiera pis-

mo, które musi przyjąć na siebie

odpowiedzialność za ich prawdzi-

wość. Gdyby jednak dokument
był nawet fałszywy, to jego treść
jest w każdym razie prawdziwa.

W Moskwie liczą się napewno z
mimowolną współpracą radykałów
z prawicy niemieckiej, którzy ma-

ja przygotować rewolucję ręka w

rękę z niemieckimi komunistami.
Nędza mas ludu niemieckiego
przyśpiesza radykalizację szerokich

kół ludności, a rozgoryczenie lu-
dzi zdeklasowanych i rozczarowa-

nych wiedzie ich do partji Adolfa

Hitlera. Skrajna lewica i skrajna
prawica w Niemczech pracują

wspólnie. Moskwa widzi ze zrozu-
miałem zadowoleniem ten sojusz
jakkolwiek każdy sprzymierzeniec

się spodziewa, že „jego“ rewolu-

cja zwycięży i że on potrafi so-
jusznika jeszcze rychło wczas po-
konać.

Prasa niemiecka omawia te
wydarzenia z wzrastającą obawą
i zapytuje, czy Niemcy są powa-

żnie zagrożone przez bolszewizm.

Odpowiedzi nie są zbyt pomyślne

W usunięciu masowej nędzy, w
stworzeniu znośnych warunków

bytu upatruje się wyjście z tej

sytuacji. Należy wspomnieć, że

odpowiedzialne czynniki otrzymują

równocześnie poważne ostrzeże-

nia i wezwanie do energicznego

oporu przeciw bolszewickiemu nie-
bezpieczeństwu w państwie.

x

Tyle agencja niemiecka „Elta”. ,

Rewelacje te, jakkolwiek dotyczą

przedewszystkiem Niemiec, są dla
nas bardzo pouczające.

tendentury wojskowej z żoną.

Małżeństwo młode. Nie chcąc
iść w służbę komunistów, ukry-

wali się czas dłuższy. Czerwone

władze uwięziły rodziców, by więc

uchronić starców od męczeństwa

i śmierci, młodzi zgłosili się do

służby. Jak niewolnicy przybyli

tu z armją. Rodziny ich są za

kładnikami ich lojalności. O lo-

sach swych i przeżyciach młoda

kozaczka opowiadała służbie do-

ktora, dając jednocześnie wyraz

głębokiej nienawiści dla swych

władców-ciemiężycieli, życząc im

pogromu przez wojska polskie.

Przez cały czas pobytu w

mieszkaniu doktora zachowywali

się bez zarzutu. Odjeżdżając wraz

z armją ciągnącą na Warszawę,

żegnali serdecznie służbę, a wy-

nagradzając za posługę polecali,

by się modlono o zwycięstwo
Polski nad bolszewikami.

Ciężki nastrój wzrósł od chwili

wyjścia stąd armji. Odchodzące

watahy głośno wołały, że idą do
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2 prasy.
Pismo prorządowe © min.

Czerwińskim.
„Dziennik Poznański” tak roz-

poczyna swój artykuł o p. min.
Czerwińskim:

„Przyznajemy otwarcie, że działal-

nością P. Czerwińskiego, jako Min. W.

i O. P., nigdy nie byliśmy zachwyceni.

Życzliwy atoli stosunek nasz do Rządu,
jako całości, z góry musiał wykluczać
i wyklucza wyraźną względem działal-
ności tego lub owego członka Rządu
opozycję”. Ą

(Pismo miało nadzieję, że zwy-
ciężą zdrowe prądy.

„Jak widać atoli, ani mianowanie
nowego podsekretarza stanu w tem Mi-
nisterstwie, ani powszechny pomruk nie-
zadowolenia ze wszystkich prawie kół
miarodajnych w kraju, naprawy tej cał-
kowicie nie dokonały. Dawne przesądy

i błędy tkwią w tym resorcie i działają,

jak widać,z niesłabnącą siłą. Dlatego też
znajdujemy, Iż dalsze milczenie nasze
pod każdym względem jest niewskaza-
ne i byłoby nawet karygodne, gdybyś-

my, jako uczciwy organ opinji publicz-

nej, chcieli w dalszym ciągu tolerować

zło, zdaniem naszem zbyt już dokucza-
jące i ze wszech miar niebezpieczne”.

Dobrodzieje.
W kołach legjonowych przy-

jęte jest tytułować się nawza-

jem „obywatelu”, co „ABC” uwa-
ża za niesłuszne i radzi zastąpić
innem słowem, np. „dobrodzie-

ju“.
Ludzie ci uwažają się za dobrodzie-

jów Polski od szeregu lat pławią się w
morzu Samo-uwielbiania. W umysłach
ich zatarła się już różnica między po-

czuciem spełnionego obowiązku a skrzy-
wioną świadomością zasługi, uprawnia-
jącej do... wszystkiego.

Oni zwrócili Polskę Polsce, na „mo-
ralnej wadze narodowej * szala zasług
jest tylko po ich stronie.. Oni tylko są
prawdziwymi żołnierzami niepodległości.
Hallerczycy, Bajończycy, Murmańczycy,

ochotnicy hallerowscy z r. 1920, bez-
imienny legjon narodowych pracowni-

ków niepodległości z okresu zaborców
to niepodległościowcy... drugiej klasy.

O nadmiar skromności i objekty-

wizmu w stosunku do zasług innych

„obywateli“ Iegjonowych nikt nie po-
sądzi.

Cho robliwe wolbrzymianie własnej
zasługi historycznej w następstwach
swych stało się głównym bodaj powo-
dem chorych stosunków w dzisiejszej
Polsce.

Ludzie. którzy uważają się za do-

brodziejów Narodu nie łatwo staną do
karnej służby obywatelskiej, lecz w
dalszym ciągu świadomie lub niešwia-
domie kopać będą przepaść między
sobą, a resztą społeczeństwa składają-

cą się w ich mniemaniu z obywateti
2-giej klasy...

Jeszczė echa zjazdu radom-
skiego.

O tem z jakich elementów
składał się zjazd radomski i ja-
kie panowały tam nastroje świad-

czy następujący fakt, podany

przez katowicką „Polonję”, po-

twierdzony także przez inne
pisma.

„Charakterystyczne jest, że w chwili,

gdy gen. Górecki mówił o tem, że w

Polsce brak jest kapitałów i kapitały
fe trzeba tworzyć z pośród zebranych,
zabrzmiały okrzyki: „zabrać kosztow-

ność kościelne". Wyłącznie podczas

przemówienia gen. Góreckiego rozległy

się okrzyki: „na latarnię z sejmem*.

Dożynki i dorzynki.
Nie minie tydzień od wesołe-

go zjazdu radomskiego, a już

szykuje się nowa zabawa. Do-

żynki w Spale. Niedawno za-

mieściliśmy urzędową depeszę

PAT'a o nadzwyczajnych przygo-
towaniach, które poczyniono w
Spale: o budowie specjalnego
budynku. mogącego pomieścić
15 tys. uczestników, o scenie
obrotowej, jaką pośzczycić się
może ledwo kilka pierwszorzęd-
nych scen w Polsce, o „kuchni
która jednocześnie może wydać
4 tys. obiadów.

Na uroczystość tę sprowadze-
ni zostaną rolnicy ze wszystkich
stron Polski. Odbędzie się defila-
da włościan w strojach ludowvch,
z bydłem, sochami, bronami i

t. pod. Defilada ta ma trwać ni
mniej ni więcej niż 3 i pół go-
dzin. Uczestnicy otrzymają dar-
mowe utrzymanie: obiad, kiełba-
sę etc.

„A no — powiada „Gazeta
Warszawska" — rolnikom dobrze
się powodzi, niechże się zaba-
wią”.

Tylko kto za tę zabawę płacić
będzie?

Oczywiście... Grecja.
„Kołej i tak niema kogo wozić.
Będzie i kiełbasa (oczywiście nie

wyborcza). Pile gdzie jest monopo|ka?
Kto ma do niej większe prawo, czy le-
gun w Radomiu, czy rolnik, który sadzi
i kopie kartofle?

Komitet organizacyjny powinien na-
prawić tę krzywdę.

A więc bawcie się rolnicy!
Macie równocześnie dożynki

rzynki“.

J. Piłsudski o sobie.

W „Kurjerze Porannym* dru-
kuje p. Wieniawa-Długoszewski
notatki z rozmów i wynurzeń z

i do-

min. Piłsudskim. Jedna z nich
brzmi jak następuje:

„W roku 1926 w marcu, w Sulę
jówku w rozmowie ze mną:

— Wy, moi panowie, jeszcze dotąd
nie wiecie z kim macie do czynienia.
Patrzycie na mnie, niby widzicie mnie
i mówicie sobie — Piłsudski. A tym-
czasem nas tu jest całe towarzystwo,
cała gromada. Więc najpierw; Ziuk,
czupurny, uparty chłopak, którego wy-
starczy przestrzec, że pod grozą skrę-
cenia karku nie wolno mu się wdrapy-
wać na takie, czy na inne drzewo, aby
przy pierwszej sposobności znalazł sie
między najniedostępniejszemi jego ko-
narami. Pótem, panicz z Zułowa, senty-
mentalny, romantyczny, delikatny, prze-
pełniony uczuciami humanitarnemi i
szlachetnemi | popędami. Następnie,
Sakya - Muni, mędrzec, który poznał
świat i zbadał naturę ludzką do dna,
zna jej wszystkie insiynkty,.skłonności,
słabości i popędy. Zna dobre i złe
strony duszy ludzkiej i patrzy na nią
zimnem okiem, umiejącem widzieć po-
przez zasłony i maski i pozy. Wresz-
cie — wódz, biegły w obliczaniu szans
i sił sweich i nieprzyjaciela, mistrz w
wynajdywaniu miejsca i chwili ataku,
umiejący czekać na tę chwilę cierpliwie
i bez denerwowania się i umiejący wy-
korzystać kaźdy błąd przeciwnika, by
w sposobnym, czy koniecznym mo-
mencie tysiące ludzi rzucić w huraqan
boju jednym okrzykiem: Naprzód
chłopcy!

Rozumie pan, że w tem całem to-
warzystwie stosunki nie zawsze są
jednakie; toczą się dyskusje, wybuchają
gwałtowne spory, zawierają się przy-
mierza. Czasem Sakya - Muni sprze-
ciwia się Ziukowi, niekiedy panicz z Zu-
łowa chce opierać się wodzowi. Różne
tych sprzeczek i aljansów bywają re-
zuliaty, rozmaicie objawiają się one na
zewnątrz. Jedno jest pewne: biada lu-
dziom, biada mym wrogom, jeśli z Ziu-
kiem sprzymierzy się wódz”.

 

 

TEATRY MIEJSKIE."
„Kochanek pani Vidal'* komedja

w 3 aktach Verneuil'a. Reż.
Z. Ziembiński.

Jeżeli francuz wprowadzi do
swej sztuki jedną lub dwie pary
małżeńskie — to jakżeby mogło

obyć się bez tego, aby nie było
w niej chociaż jednej małżeń-

skiej zdrady. Zdrady, jeśli nie z
namiętności, a choćby skłonno-

ści, to z głupoty, niepohamowa-

nej wyobraźni a wreszcie roztarg-

nienia. Taką właśnie zdradę po-

pełnia * roztrzepana do absurdu
pani Vidal, Verneuil'a, z pędzącą

niby rozhukany rumak, nie zwa-

żający na płoty, rowy i inne

przeszkody, . wyobraźnią. Ta to,

wszystko wyolbrzymiająca, wy-

obraźnia z paru słów opowiadają-

cej grzeszki swego małżonka,

przyjaciółki, stwarza w jej roz-

wichrzonej glówce całe, zakaza-

ne romanse swego Bogu ducha
winnego a nieobecnego męża.

Chcąc się zemścić platonicznie
a z pozorami tylko grzechu, p.

Joanna sama ostatecznie wpada

w pułapkę rozbudzonego nagle,

Warszawy zamienić ją na „Kra-

šną“. Nie mamy żadnych pew-

niejszych wieści stamtąd, szepcą,

wprawdzie ludzie o tem, że woj-
ska polskie koncentrują się nad
Bugiem, że powstała armja ochot-

nicza. wszystko to jednak tak

gdzieś idzie z oddali, jakby wiew

z zaświata. W pismach miejsco-

wych, bolszewickich i litewskich
tylko czarne, jaknajqorsze wieści

i przepowiednie. J
Wkościołach ludzi pełno. Wła-

ściwie starców, kobieti dzieci, bo

chłopców widuje się tylko młodych

ponad lat 14—15. Starsi, „Wileńskie
dzieci” poszli jako ochotnicy. ln-

teligencj, tak jakby nie było.

Jedni powyjeżdżali, drudzy nie
pokazują się wcale jeszcze inni

siedzą w czerezwyczajce, „lub już

nie żyją.

Codziennie o 10-tej wiecz. za*

mykają się bramy domów, pusto-

szeją ulice i słychać tylko war-

czenie bolszewickich samochodów.
Biada domowi, przed którym ża-

słodkiego pociągu do młodego,
nieśmiałego i uczciwego chłopca

Komedja posiada trzy pierw-
szorzędne typy: Joannę Vidal,

Filipa Marselin i kamerdynera
Ferdynanda. Reszta figur: przyja-
ciółka, kandydat na kochanka,
mąż, plażowi plotkarze i złośliw-
cy, to niezbędny repoussoir, to
zębate kółka i śrubki puszczonej

w ruch miłosnej, tryskającej hu-
morem awanturki.

Wdzięk, nieśmiałość, naiwność,
nieznajomość życia Filipa i bez-
graniczne a niezrównane w swym
komizmie  roztrzepanie uroczej
małej kobietki, pani Vidal, skła-
dają się na szereg przewybor-
nych, pełnych życia scen. Pani
Werniczówna i Ziembiński, w
dwu tych rolach, dali prawdziwy
koncert lekkiej subtelnej, šwiet-
nie opanowanej gry aktorskiej.

Scena umowy zaangażowane-
go do roli kochanka „urzędnika”
z „dyszącą zemstą* mężatką u-
dała się, tak autorowi jak wyko-
nawcom pierwszorzędnie.

Pierwszy raz podobał mi się
p Krell. Ta sztywna, pełna powa-
gi i godności, z pogardą patrzą:

trzyma się takie auto... Mieszkań-
cy przedmieść spać nie mogą no-
cami spokojnie, budzą ich strzały
karabinowe, po których zalega
ponura cisza. Wstaje wówczas po-

bożny lud wileński i w ciemnoś-

ciach odmawia modlitwy za ko-
nających. Wielką jest pobożność
i wiara ludu naszego.į Znamien-
nam zaš jest, jak bardzo gorąco
zespolone jest Wilno z Polską.

Bronisława, u której, jako swej
przewodniczącej, zbiera się słuź-

ba żeńska z całego niemal Wilna,
powiadamia mnie, że wszystkie te

kobiety z których większość nie

była nigdy w Warszawie, składa

ofiary, robi śluby, ;zakupuje msze
św. na intencje zwycięstwa wojsk
polskich.

Przed kilku dniami ubogie ko-
biety złożyły na me ręce pewną

sumę, prosząc bym zakupiła Mszę

awiętą w Ostrej Bramie na inten-

cję ocalenia Warszawy. Na tem
nabożeństwie nie widziałem niko-
go w przepełnionej kaplicy, poza

Ńr. 186

Bezustanne zmiany atmosferyczne
przysparzają paniom wiele kłopotu nie-
tylko, że stale łudzi nas zdradziecko
piękna pogoda pod względem ubioru,
ale pozatem pozostawia niemiłe ślady
na kobiecej twarzyczce. Uipały i słońce
działają ujemnie na wygląd, dalej aktu-
alne w obecnym sezonie sporty, jak
również wycieczki nie odbywają się teź
bez pozostawienia na cerze czy to śla-
dów zmęczenia czy pewnego rodzaju
zaniedbania fizycznego. Jakkolwiek nie
należy z jednej strony unikać tych ro-
zrywek letnich, które tak zbawiennie
wpływają na zdrowy wygląd człowieka,
to jednakże z drugiej strony należy spe-
cjalną uwagę zwrócić na świeży i miły
wygląd naszej twarzy, któraby mimo
różnych szkodliwych czynników zacho-
wała swą mlcdzieńczość. Skutecznie
chroni cerę przed zabójczemi zmianami
atmosferycznermi a również zapobiega
skutkom zmęczenia i podrażnieniom
skóry, pod dłuższem używaniu sportu
niezmiernie uproszczony środek kosme-
tyczny, który zawiera właściwości pudru
i kremu, — tym produktem jest 'puder-
krem „Uza”. Po kilkurazowem zastoso-
waniu powyższego środka każda z pań
przekona się o jego niezbędności.
1453-s0 Wasza Mira.

ca na powojennych ludzi figura,
doskonale mu się udała. | maska
była świetna.

Dobrze akcentował pewność
siebie czekającego na swą kolej
kochanka p. Białoszczyński. P.
Tarnowicz (p. Smith) jak zwykle

 

wyglądała prześlicznie, w ostat-
nich jednak czasach zatraciła
miarę w szminkowaniu, co spra-
wia, że twarz tej barwy przypo-
mina chorego przy 40' gorączki.
P. Kozłowska wytwornie a zjadli-
wie dokuczała na wizycie, w roli
uszczypliwego gościa.

Mise en scene tak w Paryżu
jak w willi nadmorskiej b. ele-
ganckie.

Teatr Letni.
„Papa”, komedja w 3 aktach
de Fiers'a i Caillavet'a, reż.

ż F. Rychłowski.

Powitaliśmy znowu, tym razem
na deskach Teatru Letniego, mi-
łą a obok dowcipu i humoru
przesiąkłą melancholją, jaką bu-
dzi zawsze spóźniona miłość,
komedję niezrównanych i nieza-
wodnych majstrów francuskich,
co w wiernej spółce autorskiej
tyle lat przetrwali, dając Paryżo-
wi i zagranicy, przez pół bez ma-
ła wieku, moc niebanalnych wra-
żeń.

Widziało się tę komedję już
nieraz i wraca się zawsze z przy-
jemnością do tego hulaki ze
spóźnionym rozkwitem miłości
dla syna i kobiety, do tego
chłopca tak cudownie przystoso-
wanego do prostego życia na
wsi i nieskomplikowanych uczuć,
a tak niezgrabnego w paryskim
sałonie, do tej młodością tryska-
jacej dziewczyny, co stanu swe-
go serca długo zrozumieć nie
może, do jednej z najlepszych
postaci komedji zacnego, a tak
zabawnego w swej prostocie du-
cha wiejskiego proboszcza, i do
trapionego podagrą, zbyt szybko
przeżytego towarzysza hulanek,
pełnego jeszcze żądzy życia
„Papy“.

P. Rychlowski postaci tytulo-
wej dal žycie, rozmach i humor,
a miłość czterdziestoletniego zgó-
rą bon viveura do syna, a po-
tem młodej dziewczyny miała
momenty wzruszające. Gaucherie
Jasia w Paryżu w przeciwień-
stwie do jego, mimo wrodzonej
skromności, pewności siebie na
właściwym gruncie na wsi, roz-
winął p. Wyrzykowski bardzo
konsekwentnie i inteligentnie, z
dużem zrozumieniem i odczu-
ciem psychiki młodego chłopca.
Naiwność budzącego się serca w
Georginie miała dużo wdzięku w
interpretacji p.  Szurszewskiej.
P. Karpiński ujął postać druha hra-
biego z istotnym humorem, abez
szarży, piBiernacka była przez chwi-
lę piękną i'dystyngowaną ozdobą
salonu hrabiego de Larsac, a Joasia
(p. Stanisławska) kochała Jasia i
płakała bardzo szczerze i było w
końcu tak jak w refrenie starej
berżeretki: „Jean aime Jeanne,
Jeanne aime Jean, Jean aime

Jeaaanneee, Jeanne aime joli
Jean“.

Osobno słów parę O pro-

boszczu. W roli tej, w nowej zu-
pełnie ukazał
p. Żórowski. Skala uzdolnień,
której dowodzi każda z odtwarza-
nych dotąd ról, tak sobie róż-
nych, wielka. W jednych bywa
świetny, w innych gorszy. Jego

LLSS S OCZKASZEDŁ

służącemi i kobietami z ludu. Na
ulicy pod filarami tłum również
wielki.

od rana opowiadają, że Warszawa

nam się postaci
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Bolszewicy i ich stronnicy dziśAA
477

ęjuż jest w ich ręku. Wojska czer-
wone weszły na Pragę, gdzie ich
powitał 60 tysięczny zastęp pol-
skich komunistów. Jutro 15 sierp-
nia, o godz. 12 rano wjadą zwy-
cięskie wojska do serca Polski.
Warszawa będzie „Krasną*.

Tu czynią się przygotowania
do uczt i zabaw ludowych na pla-
cu Katedralnym. Będzie to dzień

pogromu burżuazji polskiej. Zapa-

nuje niepodzielnie lud. Tak gło-

szą hasła bolszewickie, a cichy,

skupiony lud wileński wznosi za*

lane- łzami oczy ku swej Ostro"

bramskiej Pani i z głębi zbolałej
duszy woła: „Królowo Korony Pol-
skiej módl się za nami“. „Boga-

rodzico, miałżeby dzień poświęco-

ny Tobie być dniem naszego nie-
szczęścia"? Marja Reutt.

(D. n.).
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tieużywam ani maszynki do gole-
nia ani środków depilacyjnych

„takyzuję sie“

to jest tysiąc razy lepsze!
mówi p. Yvette Labrousse, królowa

piękności

MISS FRANCJA 1930
TAKY

KREM PARYSKI

niszczy włosy w przeciągu kilku mi-
nuł i jest środkiem zupełnie bezpie-
cznym. „TAKY* jest do nabycia we
wszystkich eleganckich sklepach. 

proboszcz był  przemiłym sta-
ruszkiem miał dobrotliwošė i
naiwność tak szczerą, humor tak
bajeczny, a coś tam chwilami
niedostawało. Należy w każdym
razie do artystów którzy robią
widzowi niespodzianki. To praw-
da, że nigdy nie jest monotonny.

Tempo sztuki trochę zbyt po-
wolne. :

Dyrekcja trochę przez
traktuje Teatr Letni. Należałoby
przypilnować nieco malarzy; tak
schlapany na biało na chybcika
kominek, choćby w skromnym
wiejskim dworze, taka „boazerja“
pod sufitem—nie uchodzi.

Pilawa.

Konkars fotograficzny.
Wileńskie Towarzystwo Miłośników

Fotografji ogłasza niniejszym |-szy Kon-
kurs Fotograficzny na warunkach na-
stępujących:

1) W konkursie mogą wziąć udział
członkowie Wileńskiego Towarzystwa
Miłośników Fołografji oraz wszyscy fo-
tografowie amatorzy, zamieszkali na te-
renie Województw wileńskiego i nowo-
gródzkiego.

2) Temat, technika pozytywu, for-
mat i ilość obrazów dowolne

3) Każdy obraz winien być zaopa-
trzony na stronie odwrotniej w godło
autora, tytuł obrazu i oznaczenie tech-
niki wykonania.

4) Do przesylki należy dołączyć ko-
pertę, zaopatrzoną tem samem, co
obrazy, godłem autora i dopiskiem
„Konkurs dla doświadczonych* lub teź
„Konkurs dla początkujących". Wewnątrz
koperta winna zawierać Imię i nazwisko
oraz dokładny adres autora. Otwarte
zostaną tylko koperty autorów prac na-
grodzonych.

5) Nadesłane na konkurs obrazy
winny być od początku do końca — po
za ewentualnym montażem na karto-
nie—wykonane własnoręcznie przez nad-
syłających.

6) Termin nadsyłania prac upływa
w dniu 15 października 1930 roku. Pra-
ce należy nadsyłać pod adresem Wil.
T-wa Miłośników Fotografji (Wilno Ja-
giellońska 8 m. p. J. Bułhaka).

7) W wyniku konkursu przyznane
zostaną następujące nagrody;

a) w grupie początkujących:
nagroda [w kwocie zł. 20.—

„ 4 „15
„ m, „ „ 10—

b) w grupie doświadczonych:
nagroda | w kwocie zł. 30.—

„ " sw 20—
„ L » 8 15—

8) Zaliczenie siebie do grupy do-
świadczonych pozostawia się całkowicie
uznaniu ubiegających się, natomiast za-
liezający siebie do początkujących mo-
że być przeniesiony przez Sąd Konkur-
sowy do grupy doświadczonych, jeżeli
Sąd na mocy złożonych obrazów będzie
miał podstawę do zakwalifikowania ich
autora do grupy doświadczonych.

9) Ogłoszenie wyniku konkursu na-
stąpi w pierwszej połowie listopada r,b.
na jednej z pierwszych pogadanek To-
warzystwa, oraz w polskich pismach fo-
tograficznych.

10) Prace nagrodzone zostaną re-
produkowane w jednem z polskich pism
fotograficznych.

11) Sąd Konkursowy stanowią p. p.
Jan Bułhak, Stanisław Turski i Franci-
szek Tyman.

12) Prace nienagrodzone będą do

nogę

  

ocebrania w miejscu ich złożenia w ter-
minie do 15 grud ia r. b. Ponieważ ko-
perty z nazwiskami osób nienagrodzo-
nych nie będą otwierane do tego ter-
minu, przeto obrazy wydane zostaną za
wymienieniem podanego na nich godła.

Zarząd Wileńskiego Towarzystwa
Miłośników Fotografji.

| Róbcie w domu smaczne i zdrowe
.

z agrestu,porzeczek, borówek czar-
nych jagód, malin, wisien, jabłek,

narzędzia i
nrzybory wszelkiago fodzaju oraz
drożdże w najlepszym gatunku do-

staniecie w firmie:
ZYGMUNT NAGRODZKI

Wilno, Zawalna 11-a. —10

zyta lt. p. Przepisy,

 

Z sali sądowej. |
Podpalacz ukarany.

Od pewnego czasu gospodarz
ze wsi Rusaki, położonej w gm.
Kozłowieckiej, pow. słonimskiego
Szymon Horodko gniębiony był
przez swego sąsiada Konstantego
Siniaka, który pod wpływem nie-
nawiści kilkakrotnie 'napadał na
Horodkę, bijąc go dotkliwie, a
nawet zadając uszkodzenia ciała
lub wyrządzając krzywdy ma-
terjalne.

Za przestępstwa te sąd cztero-
krotnie wymierzał Siniakowi kary
więzienia.

Nie wiele jednak to poskutko-
wało, bo oto Siniak obmyślił no-
wy plan, mający na celu znisz-
czenie swego wioga i w nocy
na 1 października ub. r. podpalił
wypełnioną plonami i narzędzia-
mi stodołę Horodki.

DTL EN Ni

Wilnianie!
Dziesięć lat mija od wiekopomnych dni sierpniowych, kiedy za

wstawiennictwem Królowej Korony Polskiej Naród nasz zdobył się

na największy wysiłek ducha, dając pod murami stolicy odpór hor-

dom bolszewickim, które niepowstrzymaną zdawałoby się lawą parły

na zachód, by krwawą łapę komunizmu położyć już nietylko na od-

rodzonej po 100-letniej niewoli Polsce lecz na całej Europie. Nad
brzegiem Wisły stoczyliśmy walkę nietylko o spokój i całość włas-

nych domostw, lecz tak, jak za dawnych czasów, ocaliliśmy Europę

przed nawałą dziczy mongolskiej. Już się zdawało, że osłabione dłu-

gim odwrotem młode wojsko Polskie nie zdoła oprzeć się wielokrot-

nie liczniejszym armjom najeźdzców, a jednak zdołało nietylko po-

wstrzymać wroga lecz pobić go na głowę i daleko na wschód na”

kreślić granice Polski i granice Europy. Jak się to stało? Oto cały

Naród polski stał się wówczas jakby jednym obozem walczących,

Zwarty i jednolity stanął do walki z wrogiem, a jednocześnie z wiel-

ką wiarą i pokorą korząc się przed Majestatem Bożym błagał o ra-

tunek i zmiłowanie. I Pan: Zastępów wysłuchał modłów naszych, da-

jac nam Cud nad Wisłą.

dzieży z wiarą w pomoc Bożą

Zbudził
ruszyły do boju mając w pierwszych

się duch Narodu, a zastępy mło-

szeregach bohaterskiego kapłana ś. p. ks. lg. Skorupkę.

To też dziś, gdy nadeszła dziesiąta rocznica Cudu nad Wisłą,

tak jak przed dziesięciu laty silni wiarą i jednością, śpieszmy złożyć

hołd i dziękczynienie Tej, Której wstawiennictwu, wierzymy w to nie-

zachwianie, zawdzięczamy cudowne odrodzenie ducha narodowego.

Spieszmy uczcić również

krwią ofiarną utrwalili

dniu tym myśli wszystkich legną

pamięć bohaterów, którzy własną

wolność i niepodległość Ojczyzny. Niech w
u stóp Królowej Korony Polskiej

błagając, by jak przed laty, zjednoczyła nas w obliczu wroga, dając

moc zwycięstwa, tak dziś by wstawiennictwem swem raczyła ubłagać

dla nas łaskę jedności w walce i wspó!nej pracy ku chwale Wielkiej

i Potężnej Ojczyzny Polski.

Komitet Obchodu 10-lecia

Wilno, 15 sierpnia 1930 r.
„Cudu nad Wisłą*..

Program uroczystości w dniu 15 sierpnia.
Godz. 10 m. 15 Nabożeństwo uroczyste w Bazylice celebrowane przez J. E. ks.

Arcybiskupa Metropolitę.

Godz. 1 po poł. Akademja w ogrodzie po-Bernardyńskim w muszli. Na Akademję

złożą się:

1) Zagajenie wypowie p. prezes W. Olszewski.

2) Odczyt p. t. „Czynnik nadprzyrodzony w „Cudzie rad Wisłą" — wygłosi

ks. Kazimierz Kucharski.

3) Chór „Hasło* pod batutą p. prof. J. Żebrowskiego.
4) Przemówienie przedstawicielki organizacyj kobiecych p. przezeski Marji

Weyssenhoffowej.

5) Odczyt p. t. „Co przyniósł Cud nad Wisłą dla robotnika i rolnika pol-
skiego?", wygłosi p. mecenas Mieczysław Engieł.

6) Przemówienie przedstawiciela młodzieży akademickiej p. Kazimierza

Hałaburdy.

7) Przemówienie uczęstnika bitwy pod Warszawą.

8) Chór „Hasło” pod batutą p. prof. J. Żebrowskiego.
9) Odśpiewanie hymnu „Boże coś Polskę".
Delegacje biorące udział w obchodzie przybywają do Bazyliki ze sztanda-

„rami, skąd pochodem ul. Królewską,

duńskiego na Akademję. Natychmiast po Akademii

św. Anny udają się do ogrodu po-Bernar-

uformuje się pochód,

który się uda na Rossę, by na grobach poległych obrońców Ojczyzny odśpiewać

„Anioł Pański”.

W przeddzień w godzinach wieczorowych odbędą się capstrzyki orkiestr.B

Komitet Obchodu Dziesięciolecia Cudu nad Wisłą wzywa całą ludność

Polską i Katolicką do jaknajliczniejszego udziału w nabożeństwie, akademii i po-

chodzie na groby obrońców Ojczyzny,
wystąpienia z pocztami sztandarowemi.

oraz organizacje do jaknajokazalszego

Mieszkańcy ulic, przez które uda się pochód zechcą odpowiednio do chwili

udekorować domy i okna.

 

KRONIKA.
Wiadomości kościelne.

— Prace komisji mieszanej
w prawie skonfiskowanych

dóbr kościelnych. Wiadomo, że
artykuł XXIV, punkt III Konkor-
datu, przewiduje zawarcie dodat-
kowego układu pomiędzy Rzeczą-
pospolitą Polską, a Stolicą Apo-
stolską w sprawie dóbr kościel-
nych, odebranych niegdyś kościo-
łowi rzymsko-katolickiemu przez
rządy zaborcze, a obecnie znaj-
dujących się w posiadaniu pań-
stwa.
W latach 1925—26 powołane

zóstąły Wojewódzkie Komisje Mie-
szane złożone z przedstawicieli
wojewodów i ordynarjuszów dje-
cezjalnych dla wstępnego zgro-
mcdzenia materjałów i uzgodnie-
nia stanowiska w sprawie tych
dóbr pokościelnych. Materjały te
miały służyć za podstawę prac
właściwej Komisji Mieszanej, po-
wołanej dla przygotowania ukła-
du. Obecnie zostały te prace po-
nownie podjęte w związku z za-
mierzonem podjęciem czynności
przez Komisję Mieszaną dla tych
spraw. Na mocy zarządzenia Mi-
nisterstwa W. R. ! O. P. poszcze-
gólni Wojewodowie mają w po-

Ogień z błyskawiczną szyb-
kością objął całe zabudowanie
i strawił je doszczętnie, wyrzą-
dzając poszkodowanem dotkliwe
straty.
W toku śledztwa okazało się,

iż sprawcą krzywdy Horodki jest
itym razem Siniak. Podpatrzył
go bowiem w chwili podkładania
ognia jeden z mieszkańców tej
wsi, a i sam Horodko, kiedy wy-
biegł z chaty wyratować swe
mienie, widział uciekającego z
pod stodoły Siniaka.

Sąd okręgowy w Grodnie,
mimo, iż podsądny uporczywie
zaprzeczał, by miał być podpa-
laczem, uznał winę jego za do-
wiedzioną i skazał na osadzenie
w ciężkiem więzieniu przez lat
sześć.

Skazany odwołał się do wyż-
szej instancji, lecz wykręty jego
i tu nie pomogły.

Sąd apelacyjny, rozpoznając
tę sprawę na ostatniem posie-
dzeniu, wyrok sądu okręgowego
zatwierdził w całej rozciągłości,
zasądzając od ukaranego dodat-
kowe opłaty i wszystkie koszta
sądowe. Kos.

rozumieniu z miejscowymi ordy”
narjuszami djecezjalnymi pono-
wnie opracować i przygotować
zakwalifikowany materjał. W tym
celu zacznie działać w drugiej
połowie b. m. w Wilnie Komisja
Mieszana miejscowa, której zada-
niem będzie przygotowanie ma-
terjału informacyjnego i wnio-
sków dla Komisji Mieszanej w
Warszawie.

Do Komisji tej w Wilnie, Wo-
jewoda wileński delegowal dyrek-
tora Robót Publicznych inż. St.
Siłę-Nowickiego, nacz. wydz. ad-
ministracyjnego Michała Pawliko-
wskiego i kierownika oddziału wy-
znań Wiktora Piotrowicza. J. E.
ks. Arcybiskup Metropolita Wi-
leński R. Jałbrzykowski ze swej
strony do Komisji tej wyznaczył:
ks. kanonika Lucjana Chaleckie-
go, ks. dr. W. Meysztowicza i ks.
Józefa Marcinkowskiego.

Komisja ta przystąpiła już do
wstępnych prac nad badaniem
dokumentów i zbierania potrze-
bnego materjału. (d)

Z miasta.
— Zjazd Chemików Wileń-

skich. Jutro rozpoczyna się w
Wilnie trzydniowy zjazd Chemi-
ków Wileńskich, absolwentów b.
szkoły chemicznej w Wilnie.

Na zjazd przybędą z rozmai-
tych dzielnic Polski chemiey wi-
leńscy, zajmujący obecnie *po-
ważne stanowiska w dziedzinie
przemysłu polskiego.

Zjazd zaszczyci również swą
obecnością wybitna siła naukowa,
profesor Linde z Warszawy, któ-
ry dla rozwoju b. szkoły chemi-
cznej położył wielkie zasługi. Po
mszy św., która się odbędzie w
piątek o godzinie 8 i pół rano w
kościele po-Dominikańskim, ucze-
stnicy zjazdu zbiorą się na we-
randzie w cukierni Sztralla, po-
czem udadzą się do lokalu sto-
warzyszenia techników, gdzie o
godzinie 11 r. nastąpi oficjalne
otwarcie zjazdu.
W ciągu pierwszego dnia po-

bytu uczestnicy zjazdu zwiedzą
zakłady przetworów drzewnych
Balberyskiego w Nowej Wilejce,
wieczorem zaś obecni będą na
przedstawieniu w Teatrze Miej-
skim „Lutnia”.
W sobotę 16 b. m. o godzinie

3 po południu, w lokalu stowa-
rzyszenia techników prowadzone
będą w dalszym ciągu obrady,

K MLE BMS GK AI

oraz wygloszone zostaną referaty
z dziedziny chemji przemyslowej.
W godzinach popołudniowych

uczestnicy zjazdu będą obecni
na zbiorowym obiedzie w salo-
nach hotelu George'a.
W niedzielę 17 b. m. nastąpi

zamknięcie zjazdu, poczem ucze-
stnicy zwiedzą fabrykę tektury
Kureca w pobliżu Landwarowa.

Informacyj szczegółowych u-
dzielają:

Eugenjusz Landsberg (Anto-
kolska 17), Jan Kiewlicz (Anto-
kolska 2) i Zbigniew Smialowski
(Mickiewicza 6).
— Pożar seminarjum na-

uczycielskiego. Wczoraj o godz.
3.15 z niewyjašnionej dotychczas
przyczyny wybuch požar w gma-
chu państwowego seminarjum na-
uczycielskiego im. Tomasza Zana
przy ul. Ostrobramskiej Nr. 27.
Zaalarmowana straż ogniowa po-
żar szybko stłumiła, tak iż pastwą
płomieni padł tylko dach semi-
narjum. „ (w)

Sprawy miejskie.
— Nowy szacunek dzierża-

wionych gruntów miejskich.
Miejska komisja szacunkowa w
składzie p. p. Bańkowskiego b.
prezydenta miasta i ławników Za-
sztowta, Gordona oraz naczelnika
pomiarów miejskich inż. Walic-
kiego ustaliła już wstępne prace
i w poniedziałek przystępuje do
przeszacowywania wszystkich
gruntów oraz ustali czynsz na
najbliższe 10-lecie dzierżawy dzia-
łek ziemi miejskiej. d
— Personalne. Z dniem 15

b. m. szef sekcji zdrowia ławnik
dr. Maliszewski wyjeżdza na urlop.
Zastępstwo obejmuje ławnik Ło-
kuciewski, który z dniem tym
wraca z urlopu. _d

Sprawy administracyjne.
— Los podań złożonych p.

Prezydentowi Rzeczypospoli-
tej. Kancelarja cywilna Pana Pre-
zydenta Rzeczypospolitej nade-
słała do Magistratu m. Wilna 120
podań złożonych Głowie Państwa
podczas Jego ostatniego pobytu
w Wilnie.W podaniach tych różni
petenci proszą o wsparcia i za-
pomogi. Po przejrzeniu i zaopi-
njowaniu tych podań przez Ma-
gistrat, Kancelarja Pana Prezy-
denta udzieli niektórym petentom
zapomóg. (d)
— Osobiste. Naczelnik. Wydz.

Zdr. Ulrzędu wojewódzkiego dr.
Rudziński powrócił z urlopu wy-
poczynkowego i objął urzędo-
wanie.

Sprawy wojskowe.

—. Rejestracja rocznika 1910
—1912 r. Referat wojskowy Ma-
gistratu m. Wilna przystępuje z
dniem 1 października r. b. do
powtórnej rejestracji mężczyzn
urodzonych w r.1910. Rejestracja
potrwa cały miesiąc.

Z dniem 1 września r. b. od-
będzie się na terenie m. Wilna
rejestracja mężczyzn urodzonych
w 1912 roku. d
— Swiętog 19-ej dywizji. Dnia

15 b. m. 19 dywizja piechoty
obchodzić będzie w Mołodecznie
święto dywizyjne.  Ulroczystość
obchodzona będzie w 85 i 86 p.p.
oraz w 13 p. ułanów i 19 PAP.

Na uroczystość przybędzie do
Mołodeczna szereg gości z War-
szawy i Wilna. d
— Nabożeństwo w dniu ro-

cznicy „Cudu nad Wisłą”. 15
sierpnia r. b. o godzinie 10-ej w
kościele garnizonowym odbędzie
się dla garnizonu msza św. z
okazji Zwycięstwa nad Wisłą.

Sprawy prasowe.

— Konfiskata „Naszej Żyz-
ni*. Starostwo Grodzkie w Wil-
nie pociągnęło do odpowiedzial-
ności sądowej redaktora czaso-
pisma rosyjskiego „Nasza Żyzń*
za umieszczenie w Nr 538 art.
p. t. „Blaski* zawierającego ce-
chy przestępstwa przewidzianego
w K. K., pociągnęło również do
odpowiedzialności sądowej redak-
tora gazety „Express Wil." za u-
mieszczenie w Nr 215 wiadomoś-
ci mogącej wyrządzić szkodę
państwu.

Sprawy rolne.

— Wynagrodzenie za wy-
właszczone na cele reformy

rolnej majątki. Dnia 11 i 12
sierpnia, pod _ przewodnictwem
prezesa O. (. Z. p. St. Łączyń-
skiego, odbyło się posiedzenie
Okręgowej Komisji Ziemskiej w
Wilnie.

Po załatwieniu szeregu spraw
scaleniowych i  serwitutowych,
komisja ustaliła wynagrodzenie
za przyjęte w swoim czasie na
rzecz Państwa na cele reformy
rolnej nieruchomości ziemskie, a
mianowicie: 1) za majątek Ołsoki
z folwarkiem  Kniaziewo, gm.
Trockiej, pow. Wileńsko-Trockie-
go, b. własność Marji Czertowej,
obszaru 162 ha—82.000 zł., 2) za
majątek Barbaryn, gm. Dołhi-
nowskiej, pow. Wilejskiego, b.
własność _Konstantego - Marjana
Niezabytowskiego, obszaru 77 ha
—19.251 zł., 3) za maj. Daniłów-
ka, gm. Dokszyckiej, pow. Dzi-
śnieńskiego, b. własność Mirosia-
wa - Bohdana-Antoniego Siehniej
(Siegniew) Słotwińskiego, obsza-
ru 374 ha — 118.450 zł., 4) maj.
Żelazowszczyzna, gm. Kozłow-
szczyzna, pow. Postawskiego, b.
własność Włodzimierza Łęskiego,
obszaru 148 ha—48.900 zł, 5) za
maj. Karolinowo, gm. Kozłow-

szczyzna, pow. Postawskiego, b.
własność Włodzimierza Łęskiego,
obszaru 200 ha—69.360 zł., 6) za
maj. Gozdawa st., gm. Kobylnic-
kiej, pow. Postawskiego, b. wła-
sność Władysława Boczkowskie-
go, obszaru 65 ba — 18.600 zł. i
7) za maj. Ullino, gm. Łużeckiej,
pow. Dziśnieńskiego, b. własność
Marji Plater-Zyberkówny, obszaru
453 ha—159.100 zł. (I)

Sprawy robotnicze.
Nareszcie porządek z

dozorcami. Zatarg, trwający nie-
mal od pół roku między dozor-
cami a właścicielami domów, zo-
stanie wreszcie zlikwidowany. W
sobotę odbędzie swe pierwsze
posiedzenie mianowana z War-
szawy nadzwyczajna komisja roz-
jemcza, która po dokladnem
zbadaniu całej sprawy wyda bez-
apelacyjny wyrok, obowiązujący
zarówno dozorców, jak i właści-
cieli domów. (w)
— Kamasznicy organizują

Się. Wczoraj odbyło się posie-
dzenie kamaszników, na którem
definitywnie ustalono sprawę
przystąpienia do chrz. zw. zawo-
dowego szewców. Obecnie ka-
masznicy wybierają mężów Za-
ufania. (w)

Sprawy akademickie.
— Wileński Komitet Akade-

micki wzywa wszystkie organiza-
cje akademickie do jaknajliczniej-
szego przybycia na nabożeństwo
jubileuszowe 10-lecia Cudu nad
Wisłą do Katedry .o godz. 10-ej
rano w piątek dnia 15 b. m., jak

również wzięcia udziału w pocho-
dzie i akademji, które odbędą się
po nabożeństwie.

Sprawy szkolne.
— Nowa szkoła handlowa.

Od 18 września b. r. powstaje w
Wilnie, przy ul. Dąbrowskiego 1,
3 klasowa średnia męska szkoła
handlowa im. St. Staszyca.

Uczelnia ta stawia sobie za
zadanie dać męskiej młodzieży,
przyszłym polskim handlowcom
przygotowanie fachowe.

Właścicielka zakładu, p. Marja
Landsbergowa, uzyskała już dla
swego zakładu prawo, przysługu-
jące szkołom państwowym.

Program nauki taki jak we
wszystkich średnich państwowych
szkołach handlowych. Po za na-
uką przedmiotów obowiązkowych,
uczniowie będą mogli korzystać
z lekcji języków obcych i mate-
matyki. Przy szkole ma powstać
internat dla młodzieży zamiejsco-
wej. Opłata za naukę 30 zł. mie-
sięcznie.

Do zakładu będą przyjmowa-
ni uczniowie, którzy ukończyli 7
oddz. szkołę powszechną, lub 3
kl. gimn.

Z życia stowarzyszeń.
— Zarząd Wileńskiego Gnia-

zda T-wa Gimnastycznego ,„So-
kół'' wzywa wszystkich członków
T-wa do bezwzględnego stawienia
się w dniu 15 b. m. o godz. 9.30
rano w lokalu Gniazda na zbiór-
kę, celem wzięcia udziału w świę-
cie Cudu nad Wisłą.

Na zbiórce obowiązuje mun-

dur.
Sprawy białoruskie.

— Konfiskata „Krynicy”. Z
rozporządzenia Starostwa irodz-
kiego skonfiskowano nr. 24 „Bia-
łoruskiej Krynicy*—organu  Bia-
łoruskiej chrześcijańskiej demo-
kracji. (d)

Sprawy sanitarne.
— Apteczki ratownicze na

drogach publicznych. Ruch sa-
mochodowy na drogach stale się
wzmaga i mnożą się też wypadki
samochodowe. Najczęściej wy-
padki te trafiają się w miejscach,
gdzie samochody rozwijają więk-
szą szybkość, a więc w polu mię-
dzy osiedlami, często w znacznem
oddaleniu od miasta lub miaste-
czka gdzie jedynie może być
udzielona pomoc lekarska. Często
więc ofiary wypadku przez czas
dłuższy pozostają bez opetrunku,
co utrudnia dalsze leczenie a na-
wet w wielu wypadkach pociąga
fatalne dla zdrowia następstwa.
Przeciwnie, szybko udzielona w
razie wypadku pierwsza pomoc
zapobiega wielu komplikacjom i
może uratować zdrowie a nawet
życie. W tym celu dla dobra
podróżnych rząd przystępuje do
utworzenia na drogach publicz-
nych sieci aptęczek ratowniczych
rozmieszczonych vw miejscach
pozbawionych środków  leezni-
czych. Na razie takie apteczki
otrzymają na koszt skarbu drogi
bitę (szosy) państwowe na któ-
rych z natury rzeczy ruch samo-
chodowy jest większy i częstsze
są wypadki. Jednocześnie urząd
wojewódzki zalecił _ sejmikom
wprowadzenie apteczek na więcej
ruchliwych drogach samorządo-
wych. Apteczki będą umieszczo-
ne w budynkach służby drogo-
wej—koszarkach drogowych, dom-
kach droźników i drogomistrzów
a również w wynajętych u oko-
licznej ludności mieszkaniach,
funkcjonarjuszy drogowych. Spe-
cjalnie umieszczone na budyn-
kach tych znaki — białe tarcze z
czerwonym krzyżem będą infor-
mowały podróżnych o miejscach
rozlokowania apteczek ratowni-
czych Typ apteczki drogowej co
do swojej zawartości został opra-
cowany przez Zarząd Główny
Polskiego Czerwonego Krzyża

+   

żądać wszędzie -
wystrzegać się į

EE] A
wspėlnie z Automobilklubem pol-
skim i zaleca się również do u-
mieszczenia w autobusach. Sieć
apteczek, począwszy od dróg bi-
tych państwowych, stopniowo o-
bejmie inne drogi i otrzyma pla-
nowaną gęstość w ciągu 2 — 3
lat.
; Kronika policyjna.

-— Morderstwo czy Samo-
bójstwo w szpitalu św. Jakó-
ba. W wydziale dla obłąkanych
szpitala św. Jakóba znaleziono
uduszonego umysłowo - chorego
niejakiego „Michałka”.
W związku z tem w szpitalu

rozeszła się pogłoska, iż „Micha-
łek* został uduszony przez współ-
towarzyszy przebywających: fw
szpitalu na kuracji, którzy rzeko-
mo-.w ten sposób się zemścili za
systematyczne ich okradanie z
artykułów spożywczych.

Powiademione o tym wypad-
ku władze lekarskie, wszczęły
niezwłocznie dochodzenie. Rów-
nocześnie specjalna komisja le-
karska pod przewodnictwem na-
czelnego lekarza m. Wilna dr.
Minkiewicza, w wyniku szczego-
łowych badań stwierdziła, iż „Mi-
chałek” dostawszy w nocy silne-

      

go ataku epilepsji udusił się w
nocy. (d)
— (Obława. Władze bezpie-

czeństwa publicznego urządziły
wczoraj o godz. 8 i 10 wiecz.
dwie wielkie obławy na szumo-
winy miejskie zbierające się w
parku Botanicznym. W wyniku
obławy zatrzymano kilku złodzie-
jaszków, jednego umysłowo cho-
rego i 6 prostytutek. .

Wobec awantur, fktóre miały
ostatnio miejsce w ogrodach
Zamkowym i Zeligowskiego, wła-
dze policyjne zarządziły, by w go-
dzinach wieczornych w ogrodach
tych krążyły patrole policyjne. d.

Teatr, muzyka I sztuka.
— Teatr Miejski w „Lutni“.

Dziś  komedja Verneuil'a „Kochanek
Pani Vidal“,

Rozpoczęte zostaly przygotowania
do wystawienia komedji Keweckiego
„Para nie para“.

— Teatr Letni w ogrodzie po-
Bernardyńskim. Wystawiona ostatnio
w Teatrze Letnim komedja Cailłaveta
i Flersa „Papa”, osięgnęła wielki sukces
artystyczny. Dziś „Papa“.

W przyszłym tygodniu ukażą się
w Teatrze Letnim dwie wartościowe
komedje literatury ojczystej: „Majster
i czeladnik" J. Korzeniowskiego, oraz
„Marcowy kawaler" J. Blizińskiego.

Obie te komedje osiągnęły rekor-
dowe powodzenie w Teatrze Narodo-
wym w Warszawie.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 385 mtr.

Program:

Czwartek, dnia 14 sierpnia 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,05. Gramofon.
13,00. Komunikat meteorologiczny.
17,20. Kom. Organ. Społecznych.
17,35. Z Warsz. Odczyt i koncert.
19,00. Opowiadanie dla dzieci.
19,25. „Do Wilna  powrėciwszy“

część |-cza „Cywil w mundurze*, pog.
wygł. W. Hulewicz.

20,15. Odcinek powieściowy.
20,30. Koncert (Tr. z ogrodu Ber-

nardyńskiegow, Wilnie).
21,30. Tr. Warsz.

i muz. taneczna.

L PTSTK TNSTAR
NADESŁANE.

W porze letniej iracimy apetyt.
Byłoby jednak niesłuszne, gdybyśmy
temu nie przeciwdziałali. W ten sposób
spowodowalibyśmy bowiem coraz wię-
ksze osłabienie naszego organizmu.
Chronić powinniśmy od tego przede-
wszystkiem dzieci znajdujące się w wie-
ku szybkiego rozwoju. Latem używać
należyw tych wypadkach  przede- ©
wszystkiem budyni Oetkera, zawlerają- |
cych sole odžywcze | odznaczających
się wspaniałym aromatem. Cieszą się
one także wśród dorosłych pe=łnem
uznaniem.  Budynie Oeikera nabyć
można wobec ogromnego zbytu ciągle
świeże.

Słuchowisko
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£ kraju.
Samowola i szkodnictwo
pracowników pocztowych.

Popularny tygodnik ludowy
„Głos Wileński* zamieszcza nastę-
pujący list z powiatu brasław-
skiego:

„Będąc w sprawach służbowych
na terenie powiatu Brasławskiego
byłem mimowolnym świadkiem
niesłychanego zachowania się
urzędników pocztowych.

Rzecz cała działa się w zaś-
cianku Konowały, na gruntach
gospodarza p. Ignacego Podwal-
skiego.

Przez grunta p. Podwalskiego
przechodzi trakt łączący Twe-
recz z Widzami.

Otóż pracownicy pocztowi do-
konując remontu linji telegraficz-
nej, czy też telefonicznej przy
ustawianiu nowych i usuwaniu
starych słupów, całkiem rozmyśl-
nie zniszczyli zasiewy p. Podwal-
skiego.

Gdy ten ostatni zwrócił się do
urzędników zwracając ich uwagę
na fakt, iż wydzielony dla drogi
pas jest wolny i można na niego
kłaść słupy bez zagradzania dro-
gi, owi urzędnicy w sposób gru-
bjański odpowiedzieli, że jeżeli
będzie im dokuczał, to gotowi
mu przyczynić jeszcze większe
straty.

Straty spowodowane przez nie-
sumiennych urzędników poczto-
wych oceniono na 50 złotych.

Jest to dla rolnika poważna

wśród ludności miejscowej budzą
rozgoryczenie i niechęć.

Miejmy nadzieję, że rozzuch-
waleni pocztowcy zostaną po-
uczeni, że z cudzą własnością na-
leży się obchodzić ostrożnie.

Z POGRANICZA.
Krwawa masakra włościan,
zdąžających do Polski.
Wczoraj do Wilna późnym

wieczorem nadeszła wiadomośćo
krwawej masakrze, urządzonej
przez straż sowiecką odcinka
granicznego Dzisna nad grupą
włościan, usiłujących się dostać
na teren polski.

Według oświadczenia i zeznań
jednego ze zbiegów, chłopi w
ilości 9 osób wpadli w zasadzkę,
urządzoną przez żołnierzy sowiec-

kich i w zagajniku zostali powy-
strzelani.

Ci się szykują do „obcho-
dów".

W związku z mającemi się
odbyć uroczystościami w Polsce,
wobec przypadającej 10-tej rocz-
nicy odparcia najazdu bolszewic-
kiego z pod'Warszawy, Komin-
tern postanowił dzień ten wyko-
rzystać do propagandy komuni-
stycznej.

Jak donoszą z Mińska, z po-
lecenia Kominternu, jaczejki i
organizacje komunistyczne otrzy-
mały szczegółowe
urządzenia w dniu tym masowych
demontracyj antyrządowych, oraz
niedopuszczenia do uroczystości,

instrukcje do (

DBZ MS IA

granicza polskiego odbędą się
masowe pochody antypolskie.

O tych przygotowaniach
świadczą fakty ujęcia ostatnio na
pograniczu kilku łączników i kur-
jerów sowieckich, przy których
znaleziono szczegółowe instruk-
cje i rozkazy, wydane przez K.P.
Z. B. S. o przygotowaniach ko-
munistów do wystąpień antypol-
skich w poszczególnych miastach
Rzeczypospolitej. d

 

Sport.
Zlot żeńskich drużyn har-

cerskich.
WARSZAWA. (Pat). Dnia 11

sierpnia rb. rozpoczął się pod
Lidzbarkiem (Pomorze) pierwszy
ogólno-polski zlot żeńskich dru-
żyn harcerskich. Zjechało się 587
harcerek.

Rekord długotrwałości lotu.
ST. LOUIS. (Pat.).  Lotniey

amerykańscy Dale Jackson i Fo-
rest O'Brien pobili we środę po
południu rekord długotrwałości
lotu, osiągnięty niedawno przez
braci Hunter, którzy utrzymali
się w powietru 554 godziny. Jack-
son i O'Brien kontynuują dalej
swój lot. Do samochodu dostar-
czana jest drogą powietrzną żyw-
ność i paliwo.

Mecz tenisowy polsko-
japoński.

WARSZAWA. (Pat). W drugim
dniu meczu tenisowego Polska-

6:3, 6:3, 6:2, 5:7,6:3. Obecny stan
gier. dla Japonji«3:0.
W czwartek odbędą się ostat-

nie dwie gry pojedyńcze. W pierw-
szem spotkaniu walczyć będzie
Maks Stolarow z Abe, w drugim
meczu spotkają się Tłoczyński i
Ohta. Początek gier o godzinie
15 min. 30 na kortach reprezen-
tacyjnych Legji.
lili światowe igrzyska ko-

biece w Pradze.
Rozwój lekkiej atletyki kobie-

cej datuje się od czasu założenia
międzynarodowej federacji FSFI
w 1921 roku w Paryżu. Federacja
zorganizowała w następnym roku
pierwsze wielkie zawody kobiece
w Paryżu, w których wzięło udział
5 państw. Klasyfikacja tych pierw-
szych igrzysk przedstawia się na-
stępująco: 1) Anglja 50 pkt. 2)
USA 31 pkt. 3) Francja 29 pkt.
4) Czechosłowacja 12 pkt. 5)
Szwajcarja 6 pkt.

Il Igrzyska Kobiece odbyły się
w 1926 r. w Goeteborgu. Poraz
pierwszy wzięła w nich udział re-
prezentacja Polski, zajmując szó-
ste miejsce na 8 startujących
państw: 1) Anglja 50 pkt. 2) Francja
27 pkt., 3) Szwecja 20 pkt., 4)
Czechosłowacja 19 pkt., 5) Ja-
ponja 15 pkt., 6) Polska 7 pkt.,
7) Łotwa 1 pkt., 8) Belgja O pkt.

Organizacja Ill Swiatowych
Igrzysk Kobiecych została powie-
powierzona Czechosłowacji. Do
zawodów zgłosiło się 17 następu-
jących państw: Anglja, Belgja,
Estonia, Francja, Holandja,
Włochy, Jugosławja, Japonia,
Irlandja, Łotwa, Niemcy, Polska,

„ciekawy i interesujący.

odbędą się wewnętrzne zawody
lekkoatletyczne Sokoła.
W niedzielę 17 bm. drużyna

Sokoła Il w piłce siatkowej ro-
zegra mecz z drużyną S- M. P.

24 bm. podczas zabawy So-
kolej w ogrodzie Bernardyńskim
projektowany jest mecz piłki siat-
kowej i koszykowej między So-
kołem, a Ogniskiem. Mecz może
być bardzo ciekawy ze względu
na wysoki poziom gry obu drużyn.

Kto zdobędzie mistrzostwo
piłki nożnej.

Chociaż pozostało jeszcze sie-
dem meczy do zakończenia roz-
grywek o tytuł mistrza Wil. Okr.
Zw. P. Nożnej, to jednak może-
my już dzisiaj z pewną dokład-
nością powiedzieć, że i w tym
roku mistrzem pozostanie Kole-
jowy Klub Sportowy „Ogniska*,
który prowadzi jednym punktem
w tabeli mistrzowskiej przed Ma-
kabią.

Ognisko gra w piątek w Bara-
nowiczach z 78 p.p. i prawdopo-
dobnie zwiększy ilość punktów
wygrywając mecz. 23 bm. Ogni-
sko będzie miało ostatni mecz z
drużyną 1 p. p. Leg. Mecz ten
będzie mniej ciekawy od meczu
Ognisko—Makabi (3:1) to jednak
będzie chyba stał pod znakiem
niepewności, a przez to stanie się

Ja-Nie.

Ruch wydawniczy.
„Sztuki Piękne". Numer 6 ty

(VI Rocznika) za czerwiec 1939 ro-

Nr. 186

czaka, S. Radziejowskiego, I. Pień-
kowskiego, Z. Radnickiego, A. Kar-
pińskiego, Z. Pronaszki, W. Weissa,
F. Pautscha, S. Popławskiego, St.
Filipkiewicza, T. Axentowicza, W.
Jarockiego, T. Cybulskiego, A.
Hannytkiewicza, K. Chmurskiego,
M. Jablonskiego, J. Mehoffera, P.
Gajewskiego, M. Samlickiego, W.
Hoffmana, K. Pochwalskiego, T.
Grotta, W. Zawadowskiego, J.
Hryńkowskiego, H. Kuny, A. Kę-
dzierskiego, W. Wąsowicza, S.
Czajkowskiego, W. Borowskiego i
W. Skoczylasa.

Cena pojedyńczego numeru
zł. 6. Prenumerata kwartalna z
przesyłką zł. 17.

Do nabycia we wszystkich księ-
garniach i w Administracji „Sztuk
Pięknych" Kraków, Wolska 19.

GIEŁDA
WARSZAWA 13.VIII (Pat.)

Waluty i dewizy:
Belgja 124,67 124,98—124,36.
Gdańsk 173,50—173,93—173,07.
Holandja 359,20—360,10—358,30.
Londyn 43,39':+—43,50—43,29.
Nowy York 8,90—8,92—8,88.
Paryż 35,05—35,14—34,96.
Praga 26,42—26,48—26,36
Nowy York kabel 8,911—8,931—3,891
Szwajcarja 173,30—173,73—172,87.
Stokholm 239,63—240,23—239,03.
Wiedeń 125,93 —126,24--125,62.
Włochy 46,68—46,80—46,59.
Berlin w obrotach prywatnych 212.84.

Akcje:
Bank Polski 164,25—164.75, B. Za-

chodni 72, Siła i Swiatło 75. Cukier 33,50,
Węgiel 42,50, Lilpop 27,25, Starachowice
16, Borkowski 3,75, Haberbusch 111.

Papiery polskie na giełdzie
paryskiej.

PARYŻ. (Pat.). Dnia 12 b. m.

 

 
 

razsuma, o którą p. Podwalski ma
zamiar podać do Sądu Dyrekcję
Poczt i Telegrafów.

Pomijając sam fakt wyrządze-
nia szkody, stwierdzić muszę, że
podobne wybryki mocno szkodzą
powadze urzędników naszych, a

związanychz„Cudem nad Wisłą",
mających się odbyć w poszcze-
gólnych miastach Polski.

Dla większego
wania idei komunistycznej w po-
szczególnych miastach, graniczą-
cych z Polską oraz

Japonja dokończono spotkanie
Abe—Tłoczyński, przerwane przy
stanie 10:8, 4:2 dla Abego. Spot-
kanie wygrał Abe w stosunku
10:18, 6:2, 6:3. W grze podwójnej
Abe.Ohta przeciwko braciom Sto-
larowom zwyciężyli Japończycy

zamanifesto-

wzdłuż po-

Austrja, Szwecja, Szwajcarja, USA
i Czechosłowacja. Termin mi-
strzostw wyznaczony został na
3 —8 września rb. (Pat).

Zawody Sokoła.
W piątek o godzinie 14 na

boisku Ośrodka W. F. (Pióromont)

dlu.

ka artystyczna.
rotograwjur

ku, pod redakcją prof. Władysła-
wa Jarockiego, ukazał się w han-

Treść numeru: 1) Towsrzy-
stwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w
Krakowie (1854—1929). 2) K-oni-

Numer zdobi 24
z obrazów:

notowano po pierwszy na
giełdzie paryskiej 7*/, obligacje
komunalne Banku Gospodarstwa
Krajowego po kursie 93,20. Jest
to pierwszy papier polskich ban-
ków państwowych wprowadzony

J. Pub- i notowany na giełdzie paryskiej.

Przedruk wzbroniony.
RUDOLF BRINGER.
Mo zyę 26)

Sztylet z kryształu.
_" — Więt kim pan jest?
— Kim jestem? Jakto, panie Rosic, nie do-

myślił się pan? Kimże mogę być, jeśli nie Willia-
mem Ralfem Burntem?

— Tak też przypuszczałem...
— W Indjach nazywano mnie Crystal Dagger.

Sądzę, że poprosi pan swego przyjaciela pana Chaul-
vet, aby mi zwrócił mój kryształowy sztylet, na
którym mi bardzo zależy.

— Niech go pan sam poprosi.
— Naprawdę, panie Rosic, sprawia mi pan

przykrość.| Możnaby pomyśleć, że ma pan żal do
mnie. Przecież to ja okryłem pana sławą w „Paris-
Matin"...

Rosic czuł, że gniew jego powoli topnieje.
W gruncie rzeczy Burnt nie był przestępcą. Nie
mógł mu nic zarzucić. Zadrwił sobie tylko z niego.
Ale zamiast się gniewać, lepiej poprosić go o wy-
tłumaczenie niejasnych punktów w tej sprawie.

— Rzeczywiście, tylko pan mógł napisać ten
długi artykuł do „Paris-Matin”. Dlaczego pan, który

Burnt wybuchnął śmiechem.
— Jak widzę, gubi się pan w tem wszystkiem.

Ale ja to rozumiem. Dlaczego nie powiedziałem
swego nazwiska obchodowemu, a później bankie-
rowi w Viviers? Dlaczego zamieniłem walizkę? Dla-
czego napisałem ten artykuł? Wszystko panu po-
wiem, tem bardziej, że do Ljonu mamy dużo cza-
su. Zobaczy pan, jakie to wszystko proste. Czy
zna pan lorda Hytona?

Rosic zaprzeczył.
— Był to najbogatszy człowiek w państwie, po-

siadał sto miljonów majątku, pałace, dobra ziem-
skie i całą dzielnicę Londynu. Miał jedynego syna,
który był dziedzicem tej olbrzymiej fortuny. Robert,
Bob, jakeśmy go nazywali, był czarującym chłop-
cem, ale wielkim dziwakiem. Tak, tak. Nie lubił
pieniędzy. Smial się ze swego majątku i zamiast
korzystać z niego, jakby to zrobił każdy na jego
miejscu, wolał szukać przygód po świecie. Pewne-
go dnia ku wielkiemu niezadowoleniu swego ojca,
pojechał do Indyj jako oficer. Zaciągnął się jak
każdy biedak, który jedzie do kolonji, aby zrobić

r sj Czy to nie dziwactwo? Niech pan słucha
alej.

Czy uwierzy pan, że ten kochany Bob, markiz
Westbury, książe Barnstaple, baronet Penbroke, pan
na tylu włościach, dziedzic lorda Hytona, zaciągnął

i tylko najbliżsi przyjaciele znali jego prawdziwe
pochodzenie.

To jeszcze nie wszystko. Dziwactwa swoje po-
sunął pewnego dnia do małżeństwa z młodą, wpra-
wdzie bardzo piękną osobą, ale córką jakiegoś kupca,
która w przyszłości miała zostać lady i być przyj-

mowaną na dworze.
Ta młoda osoba była córką Francuzaa raczej

pochodziła z rodziny francuskiej, która osiedliła się
w Indjach w czasach, kiedy kraj ten był w rękach
Francji, zdaje się za Ludwika XV... Wybaczy mi
pan, ale niebardzo znam historję. Otóż ten Fran-
cuz, nazwiskiem Doux sprzedawał jedwabie. Był
dosyć zamożny, a córka jego bezwzględnie jedną
z najpiękniejszych panien.

— Nie potrafię panu powiedzieć, gdzie Bob
ją spotkał. Zapewne na jakiemś oficjalnem przyję-
ciu, natomiast wiem napewno, że zakochał się
w niej od pierwszego wejrzenia i pragnął poślubić
ją jak najprędzej.

Powiedzialem mu: Bob, drogi przyjacielu, zro-
bisz głupstwo, a lord Hyton, twój czcigodny ojciec
wyrzeknie się ciebie.

Ale Bob wzruszył tylko ramionami.
— Lord Hyton, mój czcigodny ociec, nie ma

nic do powiedzenia w tej sprawie, mój kochany.
Mogę się zakochać, w kim mi się podoba. Zresztą

— Jarto? — Chcesz to ukryć przed nim?
— Oczywiście, gdyż wiem dobrze, że nie dał-

by mi swego zezwolenia, a ja mam zbyt wiele sza-
cunku dla mego ojca, abym miał być mu niepo-
słuszny.

— Bob, szalony chłopcze, miej się na bacz-
ności. Nie wróżę nic dobrego z tej awantury.
Boję się jakiegoś nieszczęścia.

— Ależ nic złego się stać nie może, a twój
przyjaciel Bob będzie najszczęśliwszym człowiekiem
na świecie.

Robert ożenił się z panną Doux i nietylko
nie zawiadomił o swym ślubie lorda Hytona, ale
nie wyjawił żonie swego prawdziwego nazwiska,
tak że pan-a Doux sądziła, że wyszła za ubogiego
oficera, którego całą przyszłość stanowiła szabla
i wrodzona odwaga.

W tyri czasie otrzymałem rozkaz objęcia nie-
bezpiecznej placówki w Kaszmirze i musiałem roz-
stać się z **obem.

— Cz, to tam — spytał Rosic, którego opo-
wiadanie t» zaczęło interesować — zdarzyło się
historja z k yształowym sztyletem, którą opowie-
dział mi prn Cazeneuve?;

— Ta'.
—Pan Cazeneuve doskonale wywiązał sięzpo-

lecenia, które mu pan zostawił.

t
a
c

najwidoczniej unika policji, opublikował całą sprawę? się pod przybranem nazwiskiem, nieszlacheckiem, (BK)

Ospanialų przysmak prizų metymdydaibiu |

nie dowie się o tem nigdy.

  

w całem tego słowa znacze-     

 

  
    

Z z Budyń Oetkera sporządza
1 niu, to delikatny w smaku budyń Oetkera. się bardzo łatwo na mleku,

dokładając nieco masła i cukru, a w danym razie nawet jajko, przyczem budyń
z jednego proszku starczy na 3 do 6 osób. Budyń Oetkera podany z sokiem ma-

linowym oraz świeżemi owocami lub konfiturami, stanowi cenny deser po obiedzie 4
lub kolacji, pr co zaoszczędzić : e

a możnanainn; ac Dr. August Other, Oliwa. 4a można na innych potrawach.

  

Od dnia 11 do 14 sierpnia 1930 roku 2 “ komedja w 10 aktach. Obraz pelen nie- juž tak dužy, že rachun-

włącznie będzie wyświetlany film: „Strzał Wśród -tżmgli bywałych przygód. Arcysensacyjne dzie- ki Saidas dokonywač Magistrat m. Wilna ogłasza kon-
glową, a mie na paj. KUFS Na obsadzenie stanowiska za-

stępcy Kierownika Wydz. Komu-
nikacji. |

Wymagane warunki: |
1. Obywatelstwo Polskie.
2. Ukończenie wyższego zakładu naukowe-

go z dyplomem.
3. Nieprzekroczony wiek 40 lat.
4. Swiadectwo zdrowia.
5. Praktyka z budowy dróg i mostów.
Jako wynagrodzenie przewiduje się pobory

klasy urzędn. z 10 proc. dodat. komunalnym. |Spraw VII
Własnoręcznie pisane podanie wraz z cu-

majątkowe E riculum vitae i dowodami stwierdzającemi wytma-

Miejski Kinematograf
| Sala Miejska ul. Ostrobramska 5

.

je wyprawy na Małpoludy. W roli głównej: SYD CHAPLIN. W obrazie udział biorą: Małpy, słonie, lam- aj. ała
arty, krokodyle, tygrysy, lwy i inne zwierzęta Nad program: 1) Tygodnik Eclair Nr. 47 w 1 akcie. 2) W

kraju ludożerców=komedja w 2 aktach. Kasa czynna od q 5 m. 30 Początek seansów od, g. 6. Następny Pow. Nowogródzki pocz- cach.
ta Zdzięcioł st. kol. No-
wojelnia Sprzedaje: ma- —Kiedy, mamusiu mam
szynę 2 parową, okonie: tylko jedną głowę —jod-
bil br. B ia bud. i ć

Dziśl Wielki niebywały podwójny Progi Nieporównane arcydzieło 1 raz w Wilniel Z cyklu „BIAŁE NIEWOLNICE" m a chu Siła 35 Ka: a EA
KIE [U „t: DZIEWCZYNA Z ZAKAZANEJ DZIELNICY sensacyjno-obyczajowy dramat w 10 akt. W roli głównej Dorys Ke- H.p. koni do-

"Sio „WANDA nyon i Loyd Hughes. Nad program: Zupełnie nowe wydanie polskiej produkcji, według znanego dzieła T. Dostojew- SAOLNK) Hestejone:
ul. WIELKA 30. Tel. 14-81. || skiego Skrzywdzeni i Poniżeni p. t: ZA zysk Sto W rea w 8 aktach. W roli głównej Lili Romska wane ogiery. 578—0=—=

ygmunt Modzelewski.
TANKISTKA TTTTNT TTTTTOTYBISETO!AisTAXTT KSI TI OIS TIT Gainocino) Ford 0s0-

Uniewažnia się bowy  rejestrow.

program: „Miłość i łzy Szopena".

 

 

 

 

   

 

 

Chcesz otrzymać Renówkizaubi kwit d to- enówka  trzechtonowa

IE wyNr.219/29 Pada! de? AKUSZERKI obydwa po rc moncie do gane warunki należy składać do dnia 10„wrzešnia

S 40. SPrZWAŁAARO RANA posadę 5 | sprzedania_Szeptyckie- -pogiiejskimajątek", 2. w, Magistracie m. Wilna ul. Dominikańska 2
Handlowego w Wilnie, Musisz ukończyć kursy PAŁ d —s0 uprzemysłowiony 2 pokój Nr. 52. 490

FRANCISZKA HR. ZAMOYSKIEGO wydany właścicielowi Rle- facko we  korespon- AKUSZERKA klm. od stacji kolejo-
TAK L ksandrowi Jelskiemu na dencyjne prof. Sekulo-Marja Laknerowa wej obszar 80 ha zie-

poczta Maciejowice woj. Lubelskie. dowód zdeponowania w wicza, Warszawa, Żóra- Przyjmuje od godz. 9 do mia dobra, piękne  Mejblum! Bardzo się dzi-==

POLECAJĄ NA SEZON JESIENNY I WIOSENNY wymienionym Banku 20 wia42-4. Kursy wyuczają 7 w., Kasztanowa 7 m.5. ogrody owocowe i wię, że nie otrzymałem K
akcji Wileńskiego Banku listownie: buchalterji, ra- WZP69 warzywne Na miejscu jeszcze od Pana pienię-

z . KNEW WICIWI Ziemskiego. 445 ona ind do pisania w dobrym Saka i ACE sA i dk Rorbdaiaio ę | |

-E=——==——=—i i „_ | rybionych. Dom mie- e "FE

| CIEJCIEJ po oj ak", stanie do sprzedania | skalny 6 14 poko:| q. „szanowny Panie |]  KARNIA “
p dob iglaste i liściaste am! handlu, prawa, kaligrafj, Żona — To niesłycha= „Ogniwo”* Sw. Jań-| jach sprzedamy do-| po, PRAC 7
Drzewka i krzewy ozdobne, iglaste ciaste. Se łasa f isania "na maszynach, nel lle razy zobaczysz Ska 9. 489 Gadblę Rozencwajgi Niech się I INTROLIGA- i

RÓŻE i KWIATY ZIMOTRWAŁE. CEBULKI KWIATOWE. akto? twoja żona towaroznawstwa, angiel- łądną dziewczynkę, to TORNIA ż
pragnie samochód—a ty skiego, francuskiego,
jej kupujesz naszyjnik z niemieckiego, pisowni, zapominasz żeś żonaty... 9—05. 254—50 = "
pereł? oraz gramatyki polskiej. Mąż: — Ależ, dziecko, Parowa  Farblarnia I * "NA m:

Po ukończeniu świadec- Mechaniczna — Pralnia OKAZJA! o]

koje umeblowane 2 kupić fałszywego samo- tów. nie wtedy sobie przypo- m. 2 od 3 do 5. domek bez lokatorów,
P — Nie mogę przecież two. Żądajcie prospek. wprost przeciwnie! Właś- Wilno, ul. Lwowska 4 za 16000 zł. sprzedam

oi 790—

wędzenie ciała orażiwszelkiego rodzaju wy- łącznie lub osobno nnn Pinar že t 2 4 hekt.

chodul X ci Jestem żona nie obdłużony, w dobrym ektarėw

rzuty skórne usuwa do wynajęcia. Mogą być ZE ARM ty... D” sprzedania labata stanie, o ioddóGi LR 4 1 kategorji w fol-
KREM LAIN-AGE 9 S l R A SASEGEJ łą rolniczą zagr. prakty= p aa RR na mle- kaniu 3 pok. i kuchnia z a ARA w Nowo-

w EE Jr. 1 ko Bystrzycka 13 dom wygodami, własny wodo- gródzkiem, ewentualnie
(z Kogutkiem) | ką jako Iešnik, rolniki PE==Kuriouieza, 446 ciąg; łazienka, eleklryka, Cały folwark zaraz do

Mickiewicza 1, tel.|niędzy zupełnie nie wy-siewek i sadzonek leśno-ogrodniczych.Wielki zapas

Dom H-K. „Zachęta” | Pan nie dziwi, bo ja pie-

Cenniki wysyłamy na żądanie.
Do sprzedania „DZIENNIKA

WILEŃSKIEGO” |
WILNO, Ui.Mo-
stowa Ni 1

Telefon 12 - 44.

PRZYJMUJE

WSZELKIE

3333—s2

 

 

 ziemi

 

Jest to idealny, nieszkodliwy kosmetyk, u- buchalter w majątkach ogródek, drzewa owoco: Sprzedania. Zgłoszenia22222

suwalący wady naskórka tak u dorosłych jak obecnie na niewymówio-

j u dzieci. R. M. Spr. W. Nr. PRACA nej posadzie leśniczego
LŚ - ZGUBY o Tal Państwowych szu-

Pei t iska. epozzukus mieszkania potrzebny pisarz obo- a pė ukio eja wa Nr. 15, od 4 do 6 po
į Mieszkania 3—4—5 pokoiikuch- S SLEDZIE MFelć <K1 2

e i z kradzioną książkę woj- rowy z praktyką hó- Dzien. Wil. m urek nie może dać poł. 3449—1

i pokoje + OK: A S skową wydaną przez dowlaną trzody chlewnej Ra KRÓLEWSKIE sóbie rady z zadaniemi
skrytka 20. PKU w Swięcianach na Zgłoszenia pisemne z oszukuję posady go- mało solone, tłuste, sztu- wreszci:rodzr 9 , e

LEKKA ŁÓDŹ
zaczyna <ośaepół rasowa tanio do

 

 

KUPNO- | pzez VS fiipoteka uregulowa- R zda, KeitaISSPRZEDAŻ || na. Informacje na miej- Wa Birżynie poczta Bie- ROBOTY |
Ma tylko jedną głowę. scu. Zwierzyniec, ul.Krzy- niakonie pow. lidzki. w zakres dru- |

429

 

karstwa |
1 Introligator- |
stwa wcho- |

 

spodyni lub inną pra- ka 60
okój /do wynajęcia. [JOKÓJ z wygodami imię Stanisława Pietkie- odpisami świadectw nad- r. poleca firma

Saja s udo 5 P tani do wynajęcia  wicza zam. w Kupczelo- syłać poczta Berdówka cę. Mogę złożyć kaucję. ZWIEDRYŃSKI obliczać na palcach. sprzedania.Dowiedzieć dzące.

godz. ul. Dąbrowskiego dla Pań Jagiellońska 8 wie gm. Jody unieważ- maj. Kirjanowce Zarząd Oferty do Adm. dla A. Wileńska 28. — Ależ Jurku—mówi Dwa listy. wz . 1 do 3 w po-

10 m. 7. 449—1 m. 3450 nia się. 176—2 majątku. —1J. 3430—4 396—ijego mamusia — jesteś 1. <Sżanówny |. Panie ski 2 zeg Antokol-

c|_||--——1
Redaktor odpowie zialny;KAZIMIERZHAŁABURDA.

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI, Drukarnia „Dziennika Wileńskiego” ul Mostowa 1


