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MH 
Jedno z pism krakowskich umieś- 

ciło przed paru dniami wywiad z p. 

Witkowskim, delegatem m. Nowego 

Yorku na odsłonięcie pomnika Wilso- 

na w Poznaniu. Z pośród uwag po- 

szczególnych tego interesującego wy- 

wiadu najbardziej charakterystycz- 

nemi były następujące. Na pytanie 

dziennikarza krakowskiego — „jakie 

zmiany znalazł pan w Polsce?* Polak 

amerykański odpowiada w ten spo- 

sób: 
„Widzę ogromny postęp, mimo 

ciężkich warunków ekonomicznych. 

Porównując nastroje ludności polskiej 

z amerykańską muszę stwierdzić, że 

tego przygnębienia jakie rzuca się w 

oczy w Stanach Zjednoczonych w Pol- 

sce nie zauważyłem. Być może, że kon- 

trast między bardzo wysokim pozio- 

mem życia obywatela Stanów Zjedno- 

czonych przed kryzysem a chwiłą 0- 

becną jest powodem przygnębienia 

większego niż tu, gdzie obywatel miał 

mniejsze wymagania od życia, ale mi- 

mo to różnica jest i to bardzo znacz- 

na“ (L K. GC 
Jakże ogromna treść psychologicz- 

na zawiera się w tych kilku słowach. 

Przypomnijmy sobie ileśmy to razy 

deklinowali słowo Ameryka jako sy- 

nonim: materjalnego dobrobytu i tech- 

nicznego postępu. Jaki magiczny 

wpływ w świecie międzynarodowej fi- 

nansjery posiada słowo dolar. Trzeba 

to wszystko przypomnieć i zważyć 

ażeby zrozumieć całe znaczenie słów 

„tego przygnębienia, jakie rzuca się 

w oczy w Stanach Zjednoczonych w 
Polsce nie zauwažylem!“ Zastanówmy 
się czy tak jest i czy to jest słuszne?! 

Gdybyśmy teraz pojechali do „Sta- 
nów Zjednoczonych* to w myśl p 
słowia białoruskiego „lepszy pański 

  

    

  

astatki, jak biednych dastatki“ zasta- 
libyśmy ten sam zapewne zewnętrzny 

dobrobyt co i dawniej. „Piąta Awe- 

niu* napewno niewiele się zmieniła. 

Ale chętnie wierzymy p. Witkowskie- 

mu, że w nowej Ameryce nie jest le- 

piej, a może nawet jest gorzej, niż w 

starej Europie. 

Przed kilku dniami Europa prze- 

chodziła ciężką chorobę niemiecką. 

Zachwiały się dumne arystokratki 
kas ogniotrwałych t. zw. mocne wa- 
luty, marka niemiecka, a nawet fun- 
ty... Tymczasem nasz skromny kilko- 
letni kopciuszek w rodzinie walutowej 
okazał się o wiele bardziej odporny, 
niż jego zachodnio-europejskie ku- 
zynki. 

Nie trzeba mówić jeszcze hop do- 
póki się niemieckiego rowu nie prze- 
skoczy. Niejeden jeszcze trudny dzień 
czeka i Polskę. Ale naogół możnaby 
powiedzieć o nas tak: „jesteśmy o wie- 
le silniejsi, niż nasza wiara”. 

I tutaj dochodzimy do pewnego 
paradoksu historycznego (obok wielu 

innych), który jednak z punktu wi- 
dzenia psychologicznego paradoksem 
nie jest: Połska jest dłatego silna, że 

najwięcej jest w niej do zrobienia. 
Żaden może kraj w Europie nie wy- 
maga tak olbrzymiego nakładu pracy 
ludzkiej jak właśnie Polska. 

Nie będziemy tych prac wyliczać. 

    

DRUSKIENIKI 
ZDROJOWISKO 
POŁOŻONE NAD NIEMNEM 

prowadzene przez Departament Służby Zdrowia Min. Spr. Wewn. 

na zasadach zdrojowisk państwowych. 

KĄPIELE 
NOWE ŹRÓDŁO SOLANKOWE WYSOKIEJ WARTOŚCI 

HYDROPATJA—ELEKTROTERAPJA —INHALATORJUM 
Zaklad zaopatrzony we wszystkie nowoczesne urządzenia lecznicze, 
pozostaje pod stałą opieką Rady Naukowej złożonej z profesorów U. S. B. 

Zakład stosowania słońca, powietrza i ruchu 
odpowiada wymaganiom współczesnej nauki i techniki. — — 

KĄPIELE KASKADOWE — JEDYNE W POLSCE. 
PLAŻA wzoROWwO URZĄDZONA NA WYSPIE NIEMEŃSKIEJ. 

SPACERY ŁODZJAMI — RYBOŁÓWSTWO — GRZYBOBRANIE 
DALSZE 

ROZLEGŁE LASY SOSNOWE, JEZIORA, WZGÓRZA I DOLINY 

ZDROWO, PRZESTRONNIE, ZACiISZNIE I TANIOI 
$ezon trwa od 15-go maja do 30-go września. 

Wszelkich informacyj bezpłatnie udziela na miejscu i listownie 
Komisja Zdrojowa. 
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М, 
Są one gigantyczne, od meljoracyj po- 
leskich do wypracowania zgodnego 
współżycia kilkunastu narodowości, 
od nowych kodeksów do dróg smo- 
łowcowych. I przyprawiając nas 0 
trudności gospodarcze same jedno- 
czešnie stanowią te nasze potrzeby naj- 
lepsze lekarstwo: jest niem łatwość 
tworzenia nowych warsztatów pracy. 

Oczywiście tam, gdzie wszystko 
jest wyeksploatowane do ostatecznych 
granic, gdzie ulica najmniejszej wio- 
ski górskiej jest polana asfaltem, a 
każda rzeczułka uregulowana, — tam 
inicjatywa twórcza musi się dobrze 
wysilić, ażeby znaleźć swoje miejsce 
pod słońcem. Nieraz wędrując po ide- 
alnych serpentynach górskich Alp czy 
Wogezów zastanawiaiem się nad py- 
taniem co będą robiły przyszłe poko- 
lenia w tych idealnych warunkach, 
jeżeli przeszłe zrobiły tyle dła dopro- 
wadzenia krain zachodnich do takiego 
stopnia doskonałości?! 

Ale każda doskonałość graniczy 
niestety poczęści ze stagnacją. Nie 
więc dziwnego, że kraje bardziej do- 
skonałe pod względem technicznym 
są bliższe nietylko stagnacji gospodar- 
czej, ale i psychologicznej. Udosko- 
nałać to co juź istnieje jest rzeczą i 
trudniejszą i bardziej żmudną, niż 
tworzyc nowe wartości elementarne, 
łatwe do skopjowania u sąsiadów. 
To też słowa Amerykanina p. Witkow- 
skiego nie są w gruncie rzeczy tak 
dziwne, jakby się to na pierwszy rzut 
oka wydawać mogło. Poiska jest kra- 
jem nawskroś dynamicznym, krajem 
wielkich możliwości twórczych. Nie 
więc dziwnego, jeżeli nawet w epoce 
ogólno-światowego kryzysu praca nie 
ustaje tam, gdzie wciąż jeszcze jest 
tyle do zrobienia. 

Byłoby” jednak- jeszcze lepiej, gdy- 
by pogląd gościa z Ameryki został roz- 
powszechniony wśród Polonji amery- 
kańskiej. Jeżeli w Ameryce jest tak 
źle, to najlepiej zabierać manatki i 
wracać do starego kraju, któremu jest 
tak potrzebny i amerykański rozmach 
i amerykańska wiara w siebie, no a 
i dolary też nie zawadzą. Po odlocie 
ptaków wędrownych powinien się roz- 
począć ich przylot. 

W Stanach Zjednoczonych istnieją 
Koła Polaków Kresowych, istnieje 
również i Koło Wilnian. Jest więc do 
kogo zawołać i w Wilnie: wracajcie! 
Oczywiście bowiem proces reemigra- 
cyjny będzie tem bardziej twórczy im 
więcej przywiązania do ziemi będzie 
okazywała „rosada* ludzka. 

W ostatnich czasach wiele się w 
Wiinie pisze i mówi o elektryfikacji, 
lnie, eksporcie rękawiczek i t. d. Ideali- 
styczne Wilno poczyna, jeżeli jeszcze 
nie w kierunku materjalistycznym, 
to już mówić o materji. Niewątpliwie 
jednak ten neo-materjalizm wileński 
byłby o wiele bardziej realny, gdyby 
zechcieli przyjąć udział w naszej pra- 
cy gospodarczej i amerykańscy wileń- 
czycy. Niema tego złego, coby na do- 
bre nie wyszło. Niewątpliwie są i w 
kryzysie światowym siły, które można 
wyzyskać twórczo. Swój. 

    

        

SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

DO MALOWNICZYCH OKOLIC 

Choroba min. Czerwińskiego. 

WARSZAWA, 29. VII. (Pat). W 
stanie zdrowia chorego od 4 tygodni 
p. ministra wyznań religijnych i oś- 
wiecenia publicznego Czerwińskiego 
nastąpiła zmiana o tyle, że w dniu 29 
b. m. dokonano operacji chirurgicz- 
nej przewodu żółciowego. Operacji 
dokonał dr. Czarkowski w obecności 
dr. Kijewskiego przy udziale dr. Ja- 
kubowskiego i dr. Noszczaka. Ope- 
racja powiodła się całkowicie i jest 
wszelka pewność, że po 4 tygodniach 
p. min. Czerwiński będzie mógł po- 
wrócić do normalnej pracy. 

  

I w Czechach zniżka poborów 
urzędników. 

PRAGA , 29. VII. (Pat). W ramach o0sz- 
czędności budżetowych, przeprowadzanych 
przez rząd czechosłowacki postanowiono zni 
żyć z ważnością od 1 lipca r. b. o 10 proce. 
pobory urzędników, pełniących służbę za- 
graniczną, dyplomatyczną i konsularną. 

Lioyd George 
poddał się operacji. 

LONDYN, 29. VII. (Pat). Biuletyn 
lekarski głosi, że wskutek operacji, 
jakiej poddał się dziś Lloyd George 
przyczyna nematurji została całkowi- 
cie usunięta. Pomimo, że operacja by- 
ła poważna, stan chorego jest zada- 
walający. Lloyd George liczy lat 68 

LONDYN, 29. VII. (Pat), Stan 
zdrowia Lioyd Geor. jest w dal- 
szym ciągu zadawalający. 

Wśród rezmów o pokoju. 

HAMBURG, 29. VII. (Pat). W: najbliż 
ych dniach mają odbyć u ujścia rzeki 
lby do morza ćwiczenia Reichswehry, ma 

jące na celu obronę przed atakiem lotników 
nieprzyjacielskich. 

Ćwiczenia te mają być zakrojone na wie!- 
ką skalę i odbędą się w obecności prezdsła- 
wicieli ministerstwa spraw wewnętrznych, 
kolei i przedstawicieli prowincyj, 

Moratarjum dla rolników. 
wschodnio-pruskich. 

BERLIN, 29. VII. (Pat). Dementu- 
jąc pogłoski o rzekomym planie og- 
łoszenia ogólnego moratorjum dla 
rolnictwa niemieckiego na obszarach 
wschodnich, biuro Volffa donosi, że 
obecnie rozważany jest projekt przyj- 
ścia z pomocą zagrożonemu rolnict- 
wu. Możliwe jest, że w tym celu og- 
łoszone zostanie moratorjum dla pe- 
wnej kategorji zobowiązań dłużni- 
czych, zaciągniętych przez rolnictwo 
niemieckie. * 

Pewrót do władzy. 
BUKARESZT, 29. VII. (Pat). Były prezes 

rady ministrów Juljusz Maniu został przy- 
jęty w Sinaji na audjencji u króla, która 
trwała 3 gidziny. Koła polityczne przypisują 
tej audjencji wielkie znaczenie. 

Prasa podkreśla, że audjencja ta jest zna 
miennym faktem, świadczącym o bliskim po 
wrocie Maniu na stanowisko kierownika na- 
rodowej partji chłopskiej, a zarazem faktem, 
zapowiadającym powrót Maniu do życia po- 

Finansowy dyktator Ameryki 
> w Paryżu. 

PARYŻ, 29. VII. (Pat). Przybył tu z Lon 
dynu amerykański sekretarz skarbu Mellon. 

  

       

  

  

Z 7 proc. na 10 proc. 
GDAŃSK, 29. VII. (Pat). W dniu dzisie;- 

szym Bank Gdański podniósł stopę dyskon- 
tową z 7 proc. na 10 proc., a lombardową 
z 10 na 12 proc. Podwyżka stouy dyskonto- 
wej objaśnia się zwiększeniem obiegu ban- 
knotów ponad normę od 20 do 25 proc. Są 
wszelkie dane ku temu, że nadwyżka obiegu 
jest tezauryzowana. 

Zawieszenie dziennika 
polskiego. ‚ 

BERLIN, 29. VII. (Pat). Wydawnictwa 
„Gazety Olsztyńskiej* zostało zawieszone 
przez nadprezydenta prowincji wschodnio- 
pruskiej na okres 4 tygodni. Zarządzenie to 
wydane zostało z powodu artykułów, jakie 
polski dziennik wychodzący w Olsztynie, og- 
łosił 16 i 19 b. m. 

Przed 1 sierpnia. 
BUKARESZT, 29. VII. (Pat). W! związku 

z osłatniemi zamachami bombowemi na li- 
njach kolejowych i w celu niedopuszczenia 
do zapowie nych na dzień 1 sierpnia r. b. 
demonstracyj komunistycznych władze do- 
konały wśród komunistów aresztowań. 

Ogółem aresztowano około 600 osób, m. 
in. w Piesarabji uwięziono czterech agentów 
bolszewickich, przybyłych z Rosji sowieckiej, 
przyczem skonfiskowano przy aresztowaniu 
2 tys. ulotek przeciwpaństwowych. 

Fuzja banków. 
BERLIN, 29. VII. (Pat). Państwowy Bant 

Saski połączy się według informacyj biura 
Wolffa, z powszechnym niemieckim zakła. 
dem kredytowym w Lipsku „Aligemeine De- 
utsche Kredit Anschtalt'. Oba banki utwo- 
rzą komandytowe towarzystwo akcyjne. Wo- 
bec tego, że kraj związ y Saksonja gwa- 
rantuje wszelkie zobowią a Banku Sas- 
kiego, gwarancja ta odnosić się będzie па 
przyszłość również i do obu połączonych in- 
stytucyj finansowych. 

  

  

   

   
   

  

    
    

Pogłoski o konferencji francusko-polsko- 
niemieckiej! 

Zakulisowe rokowania w Berliniel 

BERLIN, 29. VII. Z kół zbliżonych 
do tutejszej ambasady angielskiej do- 

wiaduje się korespondent „II. Kurj. 

Codz.*, iż w pertraktacjach jakie by- 

ły prowadzone rano między Mae Do- 
naldem i Briiningiem oprócz sprawy 
pancernika „B*% dużo miejsca zajęło 
także omówienie stosunków polsko- 
niemieckich. 

Stało się to z tego powodu, iż 
.kanelerz Briining jako jedną z przy- 
czyn, dla których rząd niemiecki nie 
może zgodzić się na proponowane 
przez Francję moratorjum politycz- 
ne, wskazał na „problem Prus Wscho 
dnich“, którego rozwiązanie uległoby 
odroczeniu na wypadek politycznego 
moratorjum. 

Pan Briining motywował także 
budowę pancernika „B* koniecznoś- 
cią utrzymania połączenia morskiego 
między Rzeszą a Prusami Wschodnie- 
mi (?) na wypadek powikłań między- 
narodowych, dając do zrozumienia, 
iż Niemcy byłyby gotowe przyjąć wa- 
runki francuskie, gdyby także i ten 
„problem bezpośredniego połączenia 
Rzeszy z Prusami Wsehodniemi* zo- 
stał obecnie załatwiony w myśl nie- 
mieekich inteneyj. 

Premjer angielski przyjąć miał b. 
chłodno powyższe argumenty nie- 
mieckie i ze swej strony zapropono- 
wał p. Briiningowi, aby na przyszłą 
konferencję niemiecko-francuską za- 
proszono także przedstawiciela Pol- 
ski. 

Krok taki mėgiby, zdaniem mia- 

rodajnych kół angielskich przyczynić 
się nietylko do przyśpieszenia poro- 
zumienia francusko-niemieckiego, ale 
także do przywrócenia atmosfery po- 
wszechnego zaufania. 

Na amerykańskie, angielskie, fran 
cuskie koła finansowe, od których za- 
leży akcja pomocy dla Niemiee, już 
samo zwołanie takiej konferencji 
franeusko-niemiecko-polskiej wpłynę- 
łoby niezwykle uspakajająco, a tem 
samem i zachęcająco do inwestycyj 
finansowych w Europie środkowej i 
wschodniej. 

Tak samo pedziałałaby ratyfikacja 
traktatu handlowego polsko-niemiee- 
kiego. 

Kanclerz Briining wskazać miał 
w odpowiedzi na to, iż zarówno sto- 
sunek do Polski, jak i sprawa pan- 
cernika „B“ stanowią zagadnienia nie 
zwykle drażliwe, na które niemiecka 
opinja publiczna reaguje bardzo czu- 
le i reakcja taka może się stać nie- 
bezpieczna dla podstaw gabinetu, któ 
ry opiera się na autorytecie jaki po- 
siada w narodzie niemieckim prez. 
Hindenburg. Dlatego jest rzeczą ko- 
nieczną pozyskanie głowy państwa 
dla tych idei międzynarodowego po- 
rozumienia. 

W tym duchu też kanclerz Brii- 
ning i min. Curtius utrzymywali swo- 
je sprawozdanie złożone po powrocie 
z Londynu prez Hindenburgowi, któ- 
remu przedstawili konieczność pozy- 
skania pomocy Francji i któremu 
przedłożyli konkretne propozycje. 

Chcieliby pieniędzy ale... pacichu. 
PARYŻ 29.7. Pat. — Przerwa w 

rokowaniach francusko - angielskich 
wywołała, jak zaznacza „Le Matin*, 

pewne zdziwienie ze względu na wybi- 
tnie umiarkowane, a nawet przyjażne 
warunki, postawione przez Bank Fran- 

cuski oraz ze względu na niesporne po 
trzeby city londyńskiej. Opór finan- 
sowy Anglików możnaby wytłumaczyć 
czynnikiem natury moralnej, albowiem 
myśl pomocy ze strony rynku parys- 

kiego wydawała się im szczególnie po- 
niżającą. Anglicy woleliby inną kom- 
binację, a mianowicie, aby Bank Fran-, 
cuski poniógł im drogą codziennych 
dyskretnych dobrych usług i by nie 
było oficjalnie mowy o pożyczce. Jed- 

e — kończy dziennik, rzeczy do- 
szły do takiego stanu, że jedynie kre- 
dyt skonsolidowany w pożyczce może 
zapewnić stałość Bankowi Angielskie- 
mu. 

   

Niema pieniędzy bez moratorium politycznego 
PARYŻ, 29. VII. (Pat). Pe Niem- 

czech Anglja zwróciła się o pomec fi- 
nansową do Francji. Według udzielo- 
nych informacyj warunki te polegać 
mają na przyjęciu do dyskonta przez 
Bank Franeuski krótkoterminowych 
zobowiązań Banku Angielskiego do 
wysokości 2 i pół miljardów franków. 

Sprawa ta została wyjaśniona do- 
piero zasadniczo. Porozumienie osta- 
teczne nastąpi wówczas, gdy Londyn 
zwróci się do Banku Franeuskiego z 
oficjalną prośbą o udzielenie mu wy- 
mienionych kredytów. 

Omawiając tę sprawę prasa po- 
ranna wskazuje na zależność całej 0- 
peracji od zażegnania kryzysu nie- 
mieckiego oraz od stanowiska, jakie 
zajmują Niemey wobec moratorjum 

Mac Donald 
LONDYN, 29. VII. (Pat). Mac Donald, 

czyniąc aluzję do rozmów berlińskich, któ- 
rych jak oświadczył, jest bardzo zadowolony 
zaznaczył, że spotkanie z niemjeckimi męża- 
mi stanu uwieńczone było jak największem 
powodzeniem. 

Omówiliśmy — powiedział Mac Donald— 
wszystkie sprawy, dotyczące pokoju, rozbro- 

politycznego. Wchodzi w drugim wy- 
padku w grę kwestja bardzo poważna 
— pisze Sauerwein w „Le Matin* — 
właściwie sprawa zaangażowania ka- 
pitałów w Angiji dotyczy nietylko je- 
dnego Banku Franeuskiego, obchodzi 
ona również i ogólną politykę Fran- 
cji. 

Powstaje pytanie, czy odpowiada- 
łoby interesom Francji zasilanie pie- 
niędzmi rynku angielskiego wówczas, 
gdy udzielone Anglji fundusze w zna- 
cznej części obrócone zostaną na ra- 
tunek Niemiec. Działając w ten spo- 
sób za pośrednictwem Anglji, Francja 
nie mogłaby z tego ratunku wyciąg- 
nąć takich korzyści, któreby osiągnę- 
ła, gdyby weszła w bezpośrednie po- 
rozumienie z Niemcami. 

zadowolony. 
jenia, handiu oraz wszystkie związane z temj 
sprawami inne zagadnienia. Praca ta będzie 
prowadzona w dalszym ciągu. Pozostaje 
nam wiele etapów do przebycia. Pierwszą 
rzeczą, na którą winniśmy zaczekać, jest 
sprawozdanje rzeczoznawców bankowych, 
które będzie istotnie miało wielkie znacze- 
nie. 

Nie szkodzić Francji za... francuskie 
pieniądze! 

PARYŻ 29.7. Pat. — Opinja publi- 
czna Francji, która wymaga, ażeby 
przed udzieleniem Niemcom  olbrzy- 
mich kredytów, o których jest obecnie 
mowń, rząd Rzeszy zapewnił gwaran- 
cje polityczne, — żąda również, ażeby 
korzystając z poparcia finansowego 
Francji, Anglja nie prowadziła polity- 
ki niezgodnej z jej interesami. Głów- 

nal*. Otóż pierwszym warunkiem za- 
ufania jest położenie kresu wszelkim 
nieporuzumieniom politycznym. Nie- 
porozumienia takie niestety istnieją 
między Paryżem a Londynem, a ton, 
który zachowali w Berlinie ministro- 
wie angielscy, nie wskazuje na to, że 
cheą oni uczynić wszystko, co jest tyl- 
ko możliwe, ażeby zlikwidować niepo- 

  

  

nym celem jest obudzenie ponownie rozumienia. 

zaufania — pisze dziennik „Le Jour- 
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Włosi przeciwko Anschiussowi. 
HAGA, 29. VII. (Pat.) Stały Trybu- 

nał Sprawiedliwości Międzynarodowej 
wysłuchał w dniu wczorajszym prze- 

mówienia rzecznika Czechosłowacji 

Kromana, który wskazał na niebezpie- 

czeństwo, jakie grozi niepodległości 

Austrji naskutek unji celnej z Niemca- 

  

Silne lotnictwo to potęga 

mi, oraz delegata włoskiego Pillettiego 
który wyjaśnił, że unja celna dałaby 

Niemcom prawo mieszania się do 

spraw austrjackich. Tego nie można 

pogodzić z samą zasadą niezależności 
i suwerenności wolnego państwa. 

      

Państwa! 
SEA 

  

       

Trzeźwy głos. 

GDAŃSK, 29. VII. (Pat). „Danziger 
Landesztg.* donosi z Paryża, że uka- 
zała się tam książka pióra litewskiego 
attache wojskowego Skorupskisa p. t. 
„Powstanie narodu*, w której autor 
wypowiadać się ma za połączeniem 
Litwy z Polską. Połączenie to — zda- 
niem Skorupskisa leży w interesie 
obu narodów, które bronić się muszą 
przed bolszewizmem z jednej strony i 
przed niemieckim ,„„Drang nach Osten'* 

z drugiej. Dziennik dodaje, że Skorup- 
skis zbliżony jest do prezydenta Sme- 
tony. 

Zgon zasłużonego oficera. 
WARSZAWIA 29.7. Pat. — Dziś o godz. 

16.30 zmarł nagle w Warszawie na udar 
serca $. p. porucznik rezerwy Władysław 
Topczew prezes Związku Oficerów  Re- 
zerwy okręgu warszawskiego i wiceprezes 
zarządu głównego tegoż Związku. Zgon na- 
stąpił w gmachu 21 p. p. w którym to puł- 

ku &. p. porucznik Topczewski odbywał 6-ty- 
godniowe ćwiczenia wojskowe. Topczewski 
odznaczony był orderem Polonia Restitu 
ta, złotym krzyżem Zasługi i innemi orde- 
rami. 

Burzliwe lato tegoroczne. 
BRZEŚĆ n. Bugiem. 29.7. Pat. — W go- 

dzinach popołudniowych nad częścją pówia- 
tu stolińskiego przeszła wczoraj burza grado- 
wa z piorunami i deszczem. Od nawałnicy 
najbardziej ucierpiała gmjna wyszecka, gdzie 
grad zniszczył kompletnie około 600 ha plo- 
nów ogólnej wartości do 100 tys. zł. Gwałto- 
wna wichura uszkodziła wiele domów, zry- 
wając dachy. Ogółem uległo zniszczeniu 2 
tys. ha plonów wartości przeszło 170 tys. zł. 
Powyrywane zostały i ponjszczone niemal 
wszystkie drzewa owocowe. Wpobliżu Da- 
widgródka wichura wyrwała z korzeniami 
kilkaset sztuk starych dębów. Ogólne straty 
jak dotychczas obliczają powyżej 200 tys. zł. 
W Dawidgródku grad wybił przeszło 1000 
szyb w oknach. Na stacji Widzjbór piorun 
zabił kilkanaście sztuk bydła. Wypadków z 
ludźmi nie zanotowano. 

Wielka burza nad Pemorzem. 
TORUŃ 29.7. Pat. — Onegdaj nad zacho- 

dnią częścią Pomorza szalała burza z pioru- 
nami, wyrządzając znaczne szkody. 

W miejscowości Wielkie Bałówki piorun 
zabił jedną osobę i na pastwisu zabił kil- 
ka sztuk bydła. к 

  

  

  

   

   

Protest. 
BERLIN, 29. VII. (Pat). Austrja, Szwaj- 

carja i Czechosłowacja założyły w Berlinie w 
urzędzie spraw zagranicznych protest prze- 
ciwko 100-markowej opłacie za wyjazd oby- 
watelj niemieckich zagranicę. Urząd spraw 
zagranicznych w odpowiedzi swej przyrzekł 
podjąć kroki, mające na celu złagodzenie, 
względnie cofnięcie odnośnego zarządzenia. 

Również związek przemysłowców niemieckich 
na dzjsiejszem posiedzeniu wystąpił ostro 
przeciwko opłatom paszportowym. 

Przykład godny naśladowania 
HAMBURG, 29. VII. (Pat). Tutejsze urzę- 

dowe biuro prasowe zwraca się do publicz- 
ności z wezwaniem, aby osobników, którzy 
rozsiewają nieprawdziwe pogłoski, jakoby 
rząd chce zabrać część oszczędności, złożo- 

nych przez obywateli w kasach oszczędno$- 
ciowych, wydawała w ręce policji. 

Odjazd Hendersona. 
BERLIN, 29. VII. (Pat). Minister Hender- 

son w towarzystwie sir Walforta Selbi odje- 
chał wczoraj o godzinie 21.59 pociągiem po- 
śpiesznym do Berlina. 

Za nielegalny handel 
dewizami. 

BERLIN 29.7. Pat. — Policja niemiecka, 
aresztowała we Wrocławiu wiedeńskiego ban 
kiera, dr. Lembergera, jego prokurenta o- 
raz miejscowego kupca za uprawianie nie- 
legalnego handlu dewizami zagranicznemi. 
Kupiec wrocławski pod pozorem pośredni- 
czenia w sprzedaży kilku tysięcy dolarów ie- 
dnemu miejscowemu przedsiębiorcy po kur- 
sie znacznie wyższym od urzędowego wziął 
jako zadatek 750 dolarów, poczem zrobił da- 
niesienie do urzędu policyjnego przeciwko 
bankierowi wiedeńskiemu i jego prokuren 
towi. Wiobec załajenia jednak wziętej przez 
niego zaliczki policja «aresztowała również 
donosiciela. 

Giełda warszawska z dn. 29.VII. b.r. 

WALUTY i DEWIZY: 
DORY ZOO RI 5, 9,(4—9,06—9.62 
Holanėja . . ‚ .. . 360,00 - 360,90 —369,10 
Londyn + . .  - « . 13,30'/,—43,46 - 43,25 
Nowy York kabel . . . 8,926—8.046 — 8,906 
Paryż . . « - < . . » . 34,99—35,18—34.90 
Praga . . . . « « « « . 23,44—26,50—26,88 
Szwajearja . . . * . 174,07—174.50—173,64 
Wiedeń. . . . „ . . 125.50—125,83—125,1% 
WRODKY 2-4 «280012. 46,73 — 46,80 — 46,81 

PRPIERY PROCENTOWE: 

4%, pożyczka inwestyce. . 80,75—55.25—80,75 
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w sprawie zredukowanych. 
(Artykuł polemiczny), 

O losach zredukowanych urzędni- 
ków prawdopodobnie myślała nie je- 
dna głowa. Pan Barwicki w swym ar- 
tykule „Do kolegów zredukowanych 
(Nr. 169 „Kurjera Wilenskiego“) pro- 
buje znaleźć wyjście z tragicznego po- 
łożenia drogą nadzielenia ich ziemią, 
budulcem i pomocą pieniężną ze stro- 
ny Skarbu. Nie sądzę, aby to dało się 
uskutecznić z wielu powdów: oto naj- 
główniejsze z nich: 

A więc — Skarb przeżywając о- 
becnie ciężkie czasy, nie może dać mil- 
jonów, następnie inteligencja zupełnie 
nie jest zdatna do stwarzania na no- 
wo wiejskiego gospodarstwa.  Czło- 
wiek, który nigdy nie trzymał w ręku 
siekiery i nietylko nie pracował na ro- 
li, ale możliwe, że pracy tej nie przy- 
patrywał się zbliska, nie będzie wie- 
dział od czego zacząć i jak do niej 
przystąpić. Zgadzam się, że wrodzona 
inteligencja w tem mu nieco dopomo - 
że, ale tego mało, na każdym bowiem 
kroku czeka takiego pracownika moc 
zagadnień, którym podołać nie będzie 
mógł. Nieoznajomionym z pracą na 
roli, trzeba dać gotowy aparat gospo- 
darczy, na którym, przy wskazówkach 
rzeczoznawcy zwykłego sobie drobne- 
go rolnika, mogliby intensywnie praco- 
wać ' 

Takie aparaty są. Niejednokrotnie 
w rozmowie z ziemianami słyszałem 
że wobec spadku cen na ziemiopłody, 
drożyzny robotnika i wielkich podat- 
ków, nie mogą oni podołać prowadze- 
niu gospodarstwa i z chęcią swe fol- 
warki by wydzieržawili lub sprze- 
dali, aby wziąć się za inny rodżaj pra- 
cy. Skarb za pomocą Banku Rolnego 
takie majątki może zakupić, przyczem 
należność właścicielom wypłaci nie za 
raz, a po upływie dajmy na to 10—20 
łat, a do tego czasu co rok wypłacać 
będzie odsetki od całej należnej im su- 
my. Zakupione folwarki sprzedaje bez- 
robotnym, którzy już w drugim roku 
poczynają spłacać dług do Skarbu, czy 
też do Banku z takiem wyrachowa- 
niem, aby cały dług był spłacony w 
terminie, oznaczonym przy zawarciu 
umowy Skarbu z ziemianinem. Przy 
takich warunkach Skarb nie byłby na- 
rażony na straty. 

Bezrobotni ze swej strony formują 
Kółka Rolnicze w składzie 10 — 15 
głów rodzin i nabywają folwark z ca- 
łym inwentarzem martwym i żywym, 
przyczem ziemia, odarzu powinna być 
podzielona na działki, o powierzchni 
10—15 ha; właścicielem każdej dział- 
ki staje się nie Kółko Rolnicze, lecz 
pewna osoba, wchodząca w skład Kół- 
ka; robić się to powinno poto, aby w 
razie nieporozumień w Kółku, każdy 
uczestnik mógł z niego wyjść i założyć 
na swojem polu własne gospodarstwo. 
Jeżeli mieszkanie ziemianina dla człon 
ków Kółka nie starczy, to są jeszcze 
domki służby folwarcznej, która, wo- 
bec osobistej pracy uczestników Kółka 
będzie znacznie zmniejszona. Mając 
cały warsztat w ruchu, nietrudno bę- 
dzie prowadzić gospodarstwo, które, 
nie opłacające służby, wpłacając znacz- 
nie mniejsze podatki (małe gospodar- 
stwo) pozwoli spłacać za ziemię raty 
pieniężne wraz z proc. i starczy na 
skromne życie. 

Z kształceniem dzieci sprawa nieco 
wikła się, ale ostatecznie i z tem dałoby 
się uporać. Wszystko to jest natural- 
nie lepsze niż głodowanie. 

Trzeba jeszcze zaznaczyć, że nie 
wszyscy z pośród bezrobotnych zgo- 
dzą się iść na rolę, gdyż znajdą się ta- 
cy, co posiadają pewne zasoby mater- 
jalne, liczą na pozyskanie posady, al- 
bo wprost nie poczuwają się na siłach 

To są pierwiastki dawnego patrjo- 
tyzmu w Mickiewiczu, ale nierównie 
więcej znajdziemy w jego uczuciach 
pierwiastków nowych, z ducha roman- 
tyzmu poczętych. Naprzód owa reha- 
bilitacja pierwotnego instynktu w po- 
staci ukochania własnej ciaśniejszej 
Ojczyzny. Żaden z naszych poetów nie 
uczynił tak jak Mickiewicz, swego ro- 
dzinnego zakątka tłem własnej poezji. 
Świadczy o tem niemal cała twór- 
czość: „Balladyna, „Grażyna”, „Pan 
Tadeusz“, nie mówiąc już o pierw- 
szych młodzieńczych próbach („Mie- 
szko, Żywiła*) i o wspomnieniach о- 
sobistych związanych z ziemią rodzin- 
ną w „Dziadach' wileńskich i w „Kon- 
radzie Wallenrodzie*. Wspólne całe- 
mu romantyzmowi ukochanie przyro- 
dy przybiera u Miekiewicza postać go- 
rącego przywiązania do ziemi „pagór- 
ków leśnych i łąk zielonych, a nie 
bardziej charakterystycznego dla Mi- 
ckiewicza, jak chłodny, wyłącznie ar- 
tystyczny zachwyt dla przyrody krym- 
skiej wraz z fanatyczną tęsknotą do 
litewskich borów i trzęsawie w „So- 
netach Krymskich, obok zespolenia 
się duchowego z ojczystą przyrodą w 
„Panu Tadeuszu”. Zespolenie to doty- 
czy nietyłko przyrody, ale i ludzi z 
„Kraju lat dziecinnych*. Gdy słyszy- 
my jak Sędzia dowodzi, że: 

    

„и panów rozmowa 
Była to historja żyjąca krajowa, 
A między szlachtą dzieje domowe 

powiatu”. 

Kiedyś. za czasów Tołstoja w Ro- 
sji, były zakładane takie gospodarstwa 
uczestniczyła w tem wyłącznie mło- 
dzież, która jednak zamiast pracować, 
prowadziła dyskusję, na tle erotycz- 
nem, kłóciła się i kończyło się wszyst- 
ko rozpadem stowarzyszenia. 

Teraz sprawa przedstawia się ina- 
czej, ziemia należałaby nie do Kółka, 
a do poszczególnych osób i chcący pra- 
cować oddzielnie, mogą w każdej chwi 
li Kółko opuścić. Najważniejszym atoli 
atutem powodzenia jest to, że po woj- 
nie światowej wielu, wielu ludzi posia- 
dło przeświadczenie, że tytuły, honory 
służba są niczem w porównaniu z zie- 
mią, ona bowiem tylko zapewnia pe- 
wną niezależność i byt. 

Wejść w porozumienie ze Skarbem 
i Bankami, ziemianami, obejrzeć ma- 
jątki, organizować Kółka i t. d. WSZY- 
stko to potrzebuje dużo czasu i nie są- 
dzę, aby można było to załatwić wcze- 
śniej niż do 1 kwietnia, początku robót 
polnych. 

Nie podaję detali, jenó myśl w jaki 
sposób wyjść z błędnego koła; gdyby 
ona podobała się, to inicjator może ze- 
chce bliżej nią się zająć. 

  

S. Tuhan-Baranowski. 

ESBO 

Przegląd prasy. 
Wezorajszy „Il. Kur. Codz.* przy- 

nosi jako artykuł wstępny wywiad z 
b. min. spr. zagran. K. Skrzyńskim. 
Wywiad kończy się następującem u- 
jęciem naszego stosunku do Niemiec 

NA CZEM POLEGA POLITYKA POLSKA 
WOBEC NIEMIEC? 

Chodzi o ujęcie polityki polskiej w wyraz 
świadomy dziejowego przeznaczenia Polski — 
związanej nierozerwalnie z ogólnoświatowe- 
mi problemami i przejęcie się tą rzeczywistoś- 
cią tak głęgoko i tak silnie, iżby tę samą wia- 

rę i to samo przekonanie udzielić i wlać naj- 
pierw sojuszniczce Francji, która tego skrze- 
pienia się i stwierdzenia naszej indywidual- 
ności tylko pragnie, następnie Niemcom, któ- 
rzy jeśli chcą pacyfikacji, muszą wobec świa- 
ta poddać tę swoją wolę także próbie jasnej, 
odważnej, świadomej celu rozmowie z Pol- 
ską z otwartą przyłbicą 

— My chcemy współżycia z Niemcami — 
oświadcza p. Skrzyński -—życzymy im roz- 
woju i utrwalenia się ich warunków bytu, w 
ich załamaniu nie widzimy ani interesu wła- 
snego, ani interesu świata, ale widzimy w ją- 
trzeniu nieodpowiedzialnych czynników mię- 
dzy nami źródło fatalnych następstw ogól- 
nych i rozumiemy, że do ich usunięcia na- 
leży przystąpić niezwłocznie, stanowczo, ucz- 
ciwie. 

PODMIOT A NIE PRZEDMIOT POLITYKI. 

Niema odprężenia i uspokojenia stałego 
na Zachodzie bez pacyfikacji na Wschodzie. 
Pokój jest jeden i wola pokojowa jedna. I 
w tym wysiłku, w którym musimy wytężyć 
wszystkie nasze żywotne zdolności, zaharto- 
wane w nieugiętej woli, świat musi zobaczyć 
że my istniejemy i to istniejemy nietylko, ja- 
ko przedmiot ataków innych lub przedmiot 
wstawiennietwa wielkiej naszej sojuszniczki, 
ale, jako żywy, odpowiedzialny podmiot eu- 
ropejskiego działania. 

ECHA TEGO WYWIADU W BERLINIE. 
Wywiad b. premjera Skrzyńskiego, udzi 

lony warszawskiemu sparwozdawcy politycz- 
nemu „I K, C.*, wywołał w tutejszych kołach 
politycznych bardzo wielkie wrażenie 

Prasa tutejsza przynosi obszerne wyciągi 
z tego wywiadu, podkreślając oświadczenie p. 
Skrzyńskiego, że Polska nie życzy sobie ka- 
tastrofy Niemiec, ale przeciwnie, wyjaśnienia 
stosunków. 

Prasa podkreśla dalej, iż oświadczenie p. 
Skrzyńskiego posiadać może doniosłe zna 
czenie. 
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Rozprawa o Anschluss zbliża 
się ku końcowi. 

HAGA, 29. VII. (Pat). Pierwsza serja prze- 
mówień stron przed Trybunałem Sprawiedli- 
wošci Miedzynarodowej w sprawie unji cel- 
nej austrjacko-niemieckiej pozostała dziś za- 
kończona. W piątek przedstawiciele państw 

uderzy nas odrazu fakt, że przecież 
„Pan Tadeusz* to także „dzieje domo- 
we* Nowogródczyzny, w których od- 
źwierciadla się jednak historja całego 
kraju. Opowiadając napozór domowe 
plotki swego powiatu. Mickiewicz zdo- 
łał poprzez drobne fakty życia prowin- 
cji skierować nasz wzrok ku wielkim 
dziejowym wydarzeniom, dotyczącym 
losów całej Polski. I tak zaczynając 
od wypadków najbliższych akcji po- 
ematu, widzimy, jak znajdują swoje 
odbicie w życiu i umysłach bohaterów 
soplicowskich, wojny napolcońske, ie- 
gjony, walka o konstytucję 3 maja i 
Targowica, Konfederacja barska, wspo 
mnienia wyprawy wiedeńskiej, wojen 
szwedzkich, blask i świetność czasów 
baroku i renesansu (uczta staropolska) 
unja Polski z Litwą i t. d. W ten spo- 
sób zadzierzgnięta zostaje nić, łącząca 
„dzieje domowe* z dziejami całego 
państwa, patrjotyzm, czerpiąc swą si- 
łę żywotną z przywiązania człowieka 
do jego rodzinnych stron, nabiera co- 
raz większych horyzontów. 

Ale na tem nie koniec. W „Księgach 
Narodu i Pielgrzymstwa otwierają się 
dla tego patrjotyzmu coraz dalsze per- 
spektywy. Protestując przeciw wypa- 
czeniu w językach europejskich słowa 
„Ccywilizacja* przez ograniczenie go do 
zdobyczy kuliury materjalnej, poeta 
głosił, że prawdziwa cywilizacja chrze 
ścijańska polega na zdolności poświę- 
cenia się obywatela dla swego kraju. 
Nie wystarcza więc miłować ojczyznę 
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Skandaliczny stan więzień 
amerykańskich. 

Więzienia z przed 100 lat. 
NOWY YORK. 2:7. (Pat) — Nowy ra- 

port komisji Wickerhama, badającej ame- 
rykański system penitencjarny i stan więzień 
w Stanach Zjednoczonych, cytuje cały szereg 
przykładów wprost nieprawdopodobnej bru- 
talności względem więźniów w bardzo wielu 
z pośród 3 tys. zakładów karnych. W wielu 
wypadkach więzniowie są bici batem, obłe- 

wani strumieniami lodowatej wody, ałbo iež 
umieszczani w celach, raczej podobnych do 
klatek, gdzie trzymani są w zupełnej ciemnoś 
ci na głodowych racjach, a wszystko za naj- 
lżejsze pfzekroczenia regulaminu więzienne- 
1 

$ Komisja stwierdza, że system ten zupełnie 
nie osiąga zamierzonych celów poprawczych 
i na porządku dziennym są bunły więzniów 
i zamachy na dozoreów, czy innych funkcjo- 
narjuszów więziennych. Komisja żąda po- 
wołania do życia zakładów karnych nowego 
typu, w którychby więźniowie znajdowali się 
pod opieką wykształconych wychowawców. 

Według danych komisji, więzienia federal 
ne mieszczą liczbę więźniów, przekraczają- 
cą o 66 proc. ich właściwą pojemność. 

Więcej niż 1/3 budynków zakładowych są 
to stare budynki, mające nieraz po 100 lat. 
Bardzo często nie posiadają one żadnych u- 
rządzeń sanitarnych. 

Samobójstwo defraudanta. 
GDAŃSK 29. 7. Pat. — Wielkie porusze- 

nie wywołała wiadomość 0 samobójstwie 
głównego kasjera towarzystwa zakładów ośŚ- 

„wietlenia elektrycznego w Sopotach Opitza 
oraz wiadomość, że zastępca jego Vołkmana 
został aresztowany. 

Jak się wyjaśniło, dokonali oni wiełu 
malwersacyj, sięgających znacznej kwoty. 
Volkmann był pozatem prezesem Kasy Cho- 
rych. Obaj wymienieni, jak donosi „Danzi 
ger Volkstimme*, należeli do prawicowych 
organizacyj. 

Choroby zakaźne w Polsce. 
W ciągu miesiąca czerwca zanotowano w 

Polsce następujące wypadki zachorowań na 
choroby zakaźne: dur brzuszny 126 zacho 
rowań i 10 wypadków śmiertelnych, dur o 
sutkowy 75 zachorowań i 5 zgonów, czer- 
wonka 6 zachorowań i 1 zgon, płonica 257 
zachorowań i 7 zgonów, błonica 190 zacho. 
rowań i 11 zgonów, odra 295 zachorowań i 
3 zgony, ksztusiec 64 zachorowań i 5 Z40- 
nów, wreszcie gorączbka połogowa 24 zacho 
rowania i 5 zgonów. 

Rozwój prasy zawodowej. 
W ciągu miesiąca czerwca r. b. powstał» 

    

    

    

„w Polsce ogółem 36 nowych czasopism, z 
czego 12 w Warszawie, I w Wilnie, 3 w 
Krakowie, 6 we Lwowie, oraz I w Katowi- 
cach, Jaroslawiu, Lomžy, Częstochowie, Mi- 
kołowie, Zakopanem, Głębokiem, Równem, 
Opocznie, Wąbrzeźnie, Sandomierzu, Poz- 
naniu i Lipnie. ; 

Nowopowstałe czasopisma są to przewa- 
żnie tygodniki i miesięczniki fachowe i spo- 
łeczne, wydawane przez poszczególne orga- 
nizacje, zrzeszenia i t. p. 

Plan przyszłego dworca cen- 
tralnego w Warszawie. 

W: związku z zakończeniem budowy tu- 
nelu i przystąpieniem do rozbiórki gmachu 
dotychczasowego dworca głównego w War- 
szawie, kierownictwo przebudowy węzła 

warszawskiego kończy obecnie prace nad 
szczegółowym planem kolejności robót przy 
budowie przyszłego dworca centralnego. 

Dworzec centralny obejmować będzie 
wieiki czworobok między Aleją Jerozolim 
ską i Gmielną a Marszałkowską i projek- 
towaną arterją N. S. Dworzec obejmować 
będzie 12 torów. Stopniowo w miarę wykony 
wania podziemnej części dworca centralnego 
będą uruchamiane tory w dolnym poziomie, 
a kasowane tory na górnym poziomie. Pier- 
wszy pociąg wejdzie na dworzec centralny 
już z końcem przyszłego roku, gdyż do tego 
czasu uruchomiona będzie częściowo linja 
średnicowa. Z chwilą ukończenia budowy 
dworca centralnego, wszystkie pociągi dale- 
kobieżne będą kierowane przez tunel i dw5- 
rzec centralny. Poza dworcem centralnym w 
obrębie miasta będą jeszcze dwa dworce: 
Warszawa — wschodnia i Warszawa — 
Czyste. Inne dworce będą dla ruchu osobo 
wego zamknięte, 

Obok dworca centralnego znajdować się 
będzie przyszłe metro miejskie, wpobliżu 
zaś postój autobusów. Przed dworcem na te- 
renie dworca obecnego będzie przestrzeń ot- 
warta — największy w Warszawie plac, po- 
kryty kwietnikami. 

Popierajele | przemysi 
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„Zeppelin“ wraca. 
BERLIN, 29. VII, (Pat). Sterowiec „Hr, 

Zeppelin" opuścił ziemię Franciszka Józefą, 
kierując się w stronę ziemi Północnej, 

BERLIN, 29. VII. (Pat). Dziś nadeszła z 
pokładu parowca „Resoluto*, należącego do 
linji Hamburg—Ameryka wiadomość, że оК- 
ręt ten przejął depeszę stacji nadawczej na 
„Zeppelinie*, według której sterowiec znaj- 
dował się wczoraj o północy w odległości 
410 mil morskich od grupy wysp norwes- 

kich Spitzbergen, a więc na zachód od zie- 
mi Franciszka Józefa. 

Według ostatnich wiadomości, sterowiec 
„Zeppelin* zawrócił z drogi zpowrotem do 
Leningradu, dokąd ma przybyć jutro rano. 
Dziś przed południem sterowiec znajdował 
się nad Nową Ziemią. Ostatnio nadeszłe wia 
domości drogą pośrednią z pokładu „Zeppe- 
lina* potwierdzają te informacje. 

Centralne zawody konne o mistrzostwo armii. 
Drugi dzień zawodów. 

Wczoraj w drugim dniu zawodów kon- 
nych o tytuł mistrza armji, ukończone zosta- 
ły trzy pierwsze próby z pośród pięciu prze- 
widzianych. 

Tym razem grupa zawodników od Nr. 29 
do Nr. 55 ćwiczyła w koszarach 4-g0 pulku 
ułanów, popisując się sprawnością w ujeżdża- 
niu konia, zaś druga grupa jeźdzców od Nr. 
1 do Nr. 28 włącznie na torze wyś igowym w 
Pośpieszce odbywała próby II-gą i Ill-cią tj. 
władania szablą i lancą oraz strzelaniu z ko- 
nia. 

Po podsumowaniu punktów karnych przy- 
padających na każdy zespół, okazało się do- 
tychczas, iż pierwsze miejsce trzyma 3 p. 
strzelców konnych (1068 pkt. karnych), dru- 
gie — 5 p ułanów (1215 pkt. karnych), trze- 
cie — p. ułanów (1342 pkt. karn.), i czwar- 
te miejsce — 15 p. ułanów (1396 pkt. karn.). 

Indywidualny najlepszy wynik dotychczas 
posiada rotm. Kulik z 4 p. ułanów (87 pkt. 
karnych), drugie miejsce otrzymuje rtm. Pie- 
czyński z 16 p. uł. (118 pkt. karnych), trze- 
cie miejsce zajęli por. Totjew z 3 p. strzelców 
konnych, oraz por. Wiszniowski z 19 p. uł., 
którzy posiadają po 150 pkt. karnych. 

Nagrodę indywidualną szefa dep. kawa- 
lerji M. S. Wojsk. płk. dypl. Brochwicz-Le- 
wińskiego w postaci złotej papierośnicy zdo- 
był por. Totjew za najlepsze ujeżdżanie koni. 
W próbie tych wyczynów por. T. otrzymał 
tylko 338 p .k 

Dziś rozegrana będzie czwarta próba wy- 
trzymałości konia. Próba ta, niezmiernie tru- 
dnych wyczynach będzie miała znaczenie de- 
cydujące 

Próba rozpocznie się o godz. 5 rano i po- 
legać będzie na tem, że z Pośpieszki startować 
będą w odstępach 3 minutowych wszyscy bio- 
rący udział w zawodach jeźdzey 

  

  

  

  

Próba rozpocznie się o godz. 5-ej rano. 
Składa się ona z 4-ch części; 

Część I-sza: bieg bez przeskód na prze- 
strzeni 6 klm. w czasie 25 minut. 

Część 1l-ga — bieg z przeszkodami na dy- 
stansie 3 i pół klm. w czasie 7 minut. 

Część Ill-cia — bieg drogami polnemi na 
przestrzeni 18 klm. w czasie 1 godz. 15 m. 

Część IV — bieg 5 klm. naprzełaj (choss- 
country) w czasie 11 min 7 sek. 

Cala próba polegać będzie na przebyciu 
32 i pół klm. w czasie 1 godz. 57 min. i 7 
sekund. 

Za czas gorszy od ustanowionego w wa- 
runkach próby ježdzcom doliczane będą pkt. 
karne, za każdą sekundę spóźnienia. 

Start poszczegółnych zawodników odby- 
wać się będzie co 3 minuty, Zaś między każ- 
dym biegiem jeźdzcy korzystać będą z 3 mi- 
nutowej przerwy. 

Punktem kulminacyjnym zawodów  bę- 
dzie piątkowy konkurs hippiczny rozgrany o 
godz. 3 m. 30 po poł. w Pośpieszce oraz roz- 
danie zwycięzcom nagród. 

Ponieważ ze wszystkich prób jedynie ta 
ostatnia ze względu na jej rodzaj i godzinę 
będzie przystępna dla publiczności, przeto w 
piątek plac wyścigowy w Pośpieszce zaroi się 
niezawodnie miłośnikami sportu konnego. 

Z całą przyjemnością zaznaczamy, iż or- 
ganizalorzy zawodów oraz biorący w nich u- 
dział zawodnicy są mile ujęci serdecznem 

   

przyjęciem, z jakiem się spotykają na każ- 
dym kroku. 

Zadowolenie to notujemy tem skrzętniej, 
że dowodzi ono raz jeszcze jakiem uwielbie- 
niem otacza społeczeństwo armję, a w sżcze- 
gólności asów naszej kawalerji, goszczących 
w naszem mieście. Kr. 

   

Zamiast jednodniówki. 
Nawet nasze wileńskie kocie łby na ulicy 

Mickiewicza jakby wyrównały się, wyszli- 

fowały, są więcej płaskie, jednem słowem 

dostosowały się do nowych szerokich chod- 

ników. Są ładne. Oczywiście nie łby kocie, 

a chodniki. A myśmy już tracili nadzieję, 

bo od września ub. roku chodnik na naszej 

pryncypalnej ulicy wyglądał jak stara poła- 

tana spódnica przekupki z ulicy Jatkowej, 

lub innej, przeplatana... rynsztoczkami, to 

kamuszkami i t. d. kawałeczkami... to dobry, 

to zły chodniczek. Jednem słowem ta łata- 

nina chyba nikogo nie zachwycała. Wszyst- 

ko na świecie się zmienia. I nasze Wilno się 

zmienia w wyglądzie swoim. Jeszcze rok te- 

mu pędziły wagonetki, hen przez Jakóba Ja- 

sińskiego, Tartaki od góry Bouffałowej do 

„mostu Zwierzynieckiego na Wilji i sypane 
były szańce, nie szańce, kopce, nie kopce, 

lecz gdy tak sypano lotny piasek bez końca lu- 

dziska dowiedzieli się, że to ma powstać 

promenada nad Wilją. Gdybym wydał jed- 

nodniówkę, rysunek przedstawiałby się tak 

mniej więcej: 

Olbrzym (czytaj a la Ciotka Albinowa: 

wielbrzym) jedną nóżkę postawił na brzegu 

Wilji, drugą na Bouffałowej Górze, Tworzy 
to jakby łuk — tylko nie triumfalny. W do- 
le uwijają się ludziska, kopiąc górę i setki 
wagonetek wiozą piasek w stronę rzeki. 

Rysunek zaopatrzyłbym napisem: „Wilję 
ujarzmił — góry rozkopał...* Wszystko się 
odmienia... Nadeszła wielka fala wiosną i 
zmyła doszczętnie szaniec. Z promenady nie 
zostało ani śladu. Na drugiej zaś stronie 
rzekomej jednodniówki narysowałbym ład- 
ny, modny dancing w restauracji pod zło- 

tą lipą — przy ul. Mickiewicza Nr. .... Jesz- 

cze dalej można narysować naszą Wilenkę, 

jako rusałkę, zasypaną do połowy ziemią. 

I tak rysuneczek za rysuneczkiem. 
SOERAKRNYCÓRANNONA — — — — — — — — — 

«do pracy na roli. przystąpią do składania replik. 

Patriotyzm Mickiewicza a ideały 
państwowe nowoczesnej Polski. 

( Dokończenie) 

dlatego, że „ją miłując, sami siebie mi- 
łujemy*, — aby użyć słów Skargi — 
trzeba się umieć dla niej poświęcać z» 
stanowiska nakazów chrześcijaństwa. 
Ten zwrot myślowy prowadzi jeszcze 
dalej na drodze do wyszlachetnienia 
uczucia patrjotyzmu. W artykułach 
politycznych drukowanych w „Piel- 
grzymie połskim* i stanowiących roz- 
winięcie ideologji „Ksiąg Narodu i Piel 
grzymstwa”, poeta ostro potępia tych 
eo dążą tylko do wolności Polski, nie 
pragnąc wolności innych Narodów. 
Kto chce wolności Polski bez wolności 
całej Europy, ten jest nieprzyjacielem 
Polski i nieprzyjacielem wolności. W 
ten sposób zapoczątkowane zostaje 
stwierdzenie odpowiedzialności moral 

  

nej narodu przed całą ludzkością i je- 
go światowej misji. Konsekwentnie do 
tego stanowiska Mickiewicz nazwie w 
„Prelekcjach* paryskich ojczyznę — 
ideją! 1 

Nietrudno dowieść, że ten typ pa- 
trjotyzmu, jaki reprezentował Mickie- 
wicz, daleki jest od teorji nowoczesne- 
go nacjonalizmu, który głosząc zasa- 
dę egóizmu narodowego i ekspansji 
kosztem innych narodów, jako wa- 
runku rozwoju własnego plemienia, 
kłóci się głęboko, zarówno z uniwer- 
salizmem chrześcijaństwa, jak i z tra- 
dycją polskiego patrjotyzmu, wyra- 
żoną najczyściej i najgłębiej w po- 
ezji Mickiewicza. 

A teraz zapytamy, która z tych 
interpretacyj miłości ojczyzny bar. 
dziej odpowiada naszym potrzebom 
życiowym i państwowym _ ideałom: 
czy patrjotyzm Mickiewicza, czy о- 
party na przesłankach materjalizmu 
i darwinizmu nacjonalizm? 

Jesteśmy dziś państwem. które 
skupia w jednym organizmie polity. 

cznym różne narodowości i wyznania 
i jest zarazem najbardziej na Wschód 
wysuniętą placówkę cywilizacji euro- 
pejskiej „Znajdujemy się między dwo 
ma  potęgami, jednako  wrogiemi 
chrześcijaństwu i niezależności ple- 
miennej i kulturalnej narodów, wcho 
dzących w skład Rzeczypospolitej. Z 
zachodu grozi nam niemiecki nac- 
jonalizm widzący w pożeraniu  in- 
nych plemian swój jedyny ideał pań- 
stwowy i jedyną rację bytu; ze 
Wschodu czai się na nas inny odwie- 
czny wróg, który swe stare imperja- 
listyczne marzenie ubrał w nową sza- 
tę i marzy o przekształceniu  ludz- 
kości całej w jakieś społeczeństwo 
mrówek z zupełnem zdruzgotaniem 
człowieka, jako indywidualności du- 
chowej. Stojąc pośrodku między te- 
mi dwoma potęgami o tak wyraźnej 
ideologji, musimy zdać sobie sprawę, 
jaką jest nasza państwowa ideologja 
i ją realizować, w przeciwnym razie 
nie znajdziemy w walee z tymi wro- 
gami dość siły moralnej, aby ich na- 
ciskowi sprostać. Droga jaką iść mu- 
simy jest jasna i wywodzi się bezpo- 
średnio z tradycji naszej dawnej pań- 
stwowości. Musimy bronić chrześci- 
jaństwa i praw wszystkich narodów 
do swobodnego i wszechstronnego 
rozwoju kulturalnego. 

Oczywiście stosunek do państwa 
polskiego poszczególnych narodowoś- 
ci, wchodzących dzisiaj w skład Rze- 
czypospolitej, inny być musi, niż był 
przed wiekami. Od czasu romantyz- 
mu nastąpiło rozbudzenie świadomoś 
ci narodowej u wielu plemion, które 
uważano za bierne podłoże dla roz- 
woju starych i panujących w dotych- 
czasowej historji narodów. Dziś pro- 
cesu tego nikt nie zatrzyma i dlatego 

Dawniej, za czasów zaborczych była ko- 
misja po błahoustrojstwu goroda, która 'je- 
dnak dbała, by brzeg Wilenki w ogrodzie 
po-Bernardyńskim był w, miarę ocembro- 
wany. Dziś zaś widzimy, że góra osypuje się 
i Wilenka powoli jest zasypywana piaskiem. 
Nastpnie: ulica Mickjewicza. Czy nie za 
długi to odcinek od Katedralnego aż do mot 
stu. Niechby ulica ta nosiła miano Mickie- 
wiczowskiej tylko do Sierakowskiego, lub 
Ciasnej (dawniej Pańskiej), A dalej samą 
nazwę możnaby zmienić, naprzykład na Cze- 
czotta Jana. I piękniejby było. Mickiewicza, 
Czeczotta, Zana... Oczywiście niechby była 
Czeczotta, po uprzedniem uporządkowaniu 
tego odcinka. To jedno. Po drugie, nie wy- 
pada by na głównej ulicy jaką jest Micikie- 
wicza gnieździły się brudactwa, „podejrzane 
spelunki i jakieś miasteczkowe kramiki i 

odrapane cuchnące domki, piwne i odludne 

pustkowia, tonące w ciemnościach (odcinek 
od Tartaków do mostu). Ktoś musi stanow- 
czo te rzeczy uporządkować. Zresztą nie 
chodzi mi o ul. Czeczotla. Niech sobie bę- 
dzie dałszy ciąg obecnej Mickiewicza nazwa- 
ny Sokola, Orla lub ochrzcić ten odcinek 
mianem jakiego innego mniej — więcej szla- 
chetnego ptaka. Jak mówią i wilk byłby 
syt i koza cała. Albo nasze ubikacje przy pl. 
Lukiskim. Wi reprezentacyjnem miejscu, 
gdzie się odbywają defilandy, gdzie są na- 
sze pamiątki narodowe, gdzie mieszczą się 
nasze Sądy — o kilka kroków stoi najpry- 
mitywniejszy ustęp, zatruwający wkoło po- 
wietrze! Potem zamiast zasadzania drzew na 
pustych placach — praktykuje się wycina- 
nie. Jakże ładnieby było żeby plac Łukiski 
był zasadzony krzewami. (Koło Ratusza — 
wycięto drzewa). Albo Karolinka: Najślicz- 
niejsze spacerów naszych latem, 
miejsce którego niejedno miasto nam poza- 
zdrościć mogłoby. Prawie pośrodku drogi, 

miejsce 

naśladowanie metod nacjonalizmu 
niemieckiego byłoby z naszej strony 
podcięciem  najżywotniejszych pod- 
staw bytu Rzeczypospolitej. Wprost 
przeciwnie! Lojalność państwa pol- 
skiego wobec kulturalnych dążeń bra 
tnich ludów, znajdujących się w gra- 
nicach Rzeczypospolitej, jest jedyną 
drogą do wzbudzenia w nich wiary, 
że tylko w oparciu o Połskę rozwój 
ich narodowy i kulturalny jest moż- 
liwy i zapewniony. Z tego przekona- 
nia wypłynie ich lojalność wobec Pol- 
ski w poczuciu własnego narodowego 
interesu. 

I tu nabiera ideowego znaczenia 
nawrót do patrjotyzmu Miekiewicza. 
Trzeba za jego przewodem krzewić 
w każdym obywatelu miłość do jego 
ojczyzny regjonalnej, a jednocześnie 
szerzyć patrjotyzm państwowy, jako 
rozumową i uczuciowa spójnię mię- 
dzy wszystkimi obywatelami Rzeczy- 
pospolitej. W XVI wieku Stanisław 
Orzechowski mówił o sobie, że jest 
„gente Ruthenus, natione Polonus*. 
Musimy dziś wrócić do tej formuły, 
oczywiście z tem zastrzeżeniem, że 
przez słowo „natio* będziemy rozu- 
mieli nie narodowość w sensie rasowo- 
plemiennym, lecz przynależność pań- 
stwową. W tym kierunku winno iść 
wychowanie państwowe, którego ce- 
jem między innemi powinno być osią- 

, gnięcie równowagi między kulturą na- 
rodową i kulturą państwową, zrozu- 
mienie, że nasze państwo jest gwaran- 
cją realizacji ideałów narodowych 
wszystkich plemion, które tworzą Rze- 
czpospolitą. Trzeba dążyć do tego, a- 
by każdy obywatel mógł myśleć o Pol- 
sce, jako państwie słowami Skargi. 
„Ją miłując, sami siebie miłujemy*. 

Aby tak się stać mogło, musimy się 
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kędy na lewo wije się drużyna pod górę i za- 
czyna się śliczny las — urządzono śmietnik, 
swałka nieczystot! I tych albo jest bez koń- 
ca... Była klęska powodzi... Bóg wie, czy nie 
powtórzy się kiedy znowu?... Jeśli nie setki, 
to dziesiątki domów jest podmytych, sporo 
części różnych posesyj osypało się. Jak czę- 
ścjowo zapobiec temu? Brzegi trzeba umoc- 
nić. Są rośliny i krzewy, które rozrastają się 
i daleko puszcza umacniają 
brzeg. Trzeba zasadzić te rośliny... Trzeba 
pomyśleć o tem... 

Dalszy ciąg jednodniówki „na potem“, 

korzenie, 

  

  

Aleksander Klewieki. 
Ti RT INIT 

WŚRÓD PISM 
„Naokoło Świata* Nr. 87 przynosi ogro.n 

różnorodnych tematów i ilustracyj. Świetne 
reportaże ilustracyjne z warszawskiej plaży 
oraz z „miasta nad ranem*, przezabawne 
tablice humorystyczne (M. Walentynowicz, 
Z. Jurkowski, E. Wierzbicki), zajmujący ar- 
tykuł o romantycznej prowincji w Pirene- 
jach“ i o zakulisowych tajemnicach filmu 
„Rango“; artykuł M. Biateckiego p. t. „Naj- 
większe obserwatorjum świata* (na Mount 
Wilson) oto kilka ciekawych pozycyj. Felje 
ton „Czarni bracia* Adrjama Zagórny prze- 
nosi nas w same serce Afryki—wraz z je; 
zabobonami i osobliwem wierzeniami. Żywe 
opowiadania i nowele (Jim Pokera: Błękitny 
pociąg; A. Wasilewskiej: Lato; J. Vorel: Wi. 
dowisko w Grand Guignolu), wreszcie 
dział grafologa, rozrywek i fotografij czy- 
telników „Naokoło Świata* składają sie па 
niezwykle zajmującą i barwną treść „maga 
zynu”*. 

B Nr. 30 „Wiadomości Literaekieh* przy nosi poemat młodego poety Szenwalda „Ku- chnia mojej matki”, szkic Boya-Żeleńskiego 
o prawdzie i kłamstwie w dziele Russa, ar- tykuł Jarocińskiej-Malinowskiej o wraže- niach z podróży po Europie Duhamela, ar- 
tykuł Żółtowskiej o książce Romier „Kto 
zwycięży? Europa czy Ameryka', obfitą kro- 
nikę francuską, całą kolumnę recenzyj z 
książek, w tem bszerny przegląd polskiej produkcji powieściowej pióra Piwińskiego. korespondencję z Paryża o sukcesie polskiej 

н wywiad z prof. 
leskim w sprawie świeżo utworzonej mię- dzynarodowej federacji literackiej, recenzje 

teatralne Krzywickiej, „Polskę zagranicą”, 
aktualności, 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
ENCYKLOPEDJA WOJSKOWA — wyd. 

Towarz. Wiedzy Wojsk. i Wojsk. Instyt. 
Naukowo-Wydawn. pod red. mjr. Ottona 
Laskowskiego — Warszawa 1930-31. Zeszyty 
1—6. Sądząc z pierwszych 6-ciu zeszytów te- 
go wydawnictwa, zostało ono zakrojone na 
dużą skalę. Pomimo wielkiej zwięzłości i ogromnej  iłości skrótów, zastosowanych 
przez redakcję, Encyklopedja na 480 stronie 
jest dopiero na literze B. Z tego widać jak 
wielki zakres słownictwa wprowadziłą re- dakcja w zakres swej pracy, która prócz po- jęć ściśle wojskowych, zawiera mnóstwo słów z dziedziny techniki, historji, geografji i t. p. 
choćby w pewnym związku z wojskowością 
pozostających. Ocenić wartość encyklopedji 
mogłoby jedynie pióro fachowe. Jednakże 
już z pobieżnego zaznajomienia się z po- 
szczególnemi opracowaniami przekonać się 
można, że encyklopedja ta, pierwsza zresztą 
i jedyna w Polsce w tym zakresie, zasługuje 
na duże uznanie ze względu na wszechstron- ność i sumienność opracowań. Dobry papier, wielka ilość rysunków, mapek, planów 
plansz kolorowych dodaje . wartości "ze wnętrznej temu wydawnictwu, które zasłu- guje na rozpowszechnienie nietylko wśród 
wojskowych lecz szerokich sfer społecznych, 
intersujących się historją, oraz rozwojem 
techniki wojennej. Cena zeszytu objętości 
80-ciu saron druku wynosi zł. 5. Zeszyty 
wychodzą mniejwięcej w odstępach miesięcz- 
nych. Prenumeratę można wpłacać na konio 
czekowe P. K. O. Nr. 21.785. 

(UE ii a 

„Bibljoteka Kowošei“ 
Plac Orzeszkowej 3. 

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

premjum. 

  

   

AE Modrakowskiej, 
a 

      

   E Czynna od godz. 1l-ej do 18-ej. 
š Kaucja 5 zł. Abonament 2 zł 

Ali i 

przedewszystkiem zdobyć na odwagę 
pójścia własną drogą bez oglądania się 
na obce wzory. Jesteśmy państwem, 
które łączy Wschód i Zachód, różne 
plemiona i wyznania, różne kultury i 
formy życia. Musimy stworzyć ideoło- 
się państwową, kióraby była przysto- 
sowana do naszych warunków życio- 
wych i historycznych. P 

Mówił Mickiewicz do emigrantėw, 
z których chciał zrobić apostołów wol- 
ności świata: „Jeśli wasza miłość oj- 
czyzny nie będzie większa, niż miłość 
Anglików, Niemców i Francuzów. nie 
ujrzycie wolnej ojczyzny*. I my dziś 
moglibyśmy te słowa powtórzyć. Nasza 
miłość ojczyzny inna musi być i wię- 
ksza, niż patrjotyzm innych narodów, , 
żyjących w odmiennych warunkach. 
Gdzie indziej wystarcza kochać ludzi 
własnego plemienia, ale obywatela Poł 
ski obowiązuje miłość do wszystkich 
plemion, zamieszkujących Rzeczpos- 
politą, bez względu na ich rasową i 
wyznaniową przynależność. I to nie 

jest pięknie brzmiący frazes, ani uro. 
czystościowa deklamacja: to nakaz 

zdrowego rozumu politycznego i wa- 
runek żywotności naszego państwa, 

I to trzeba było powiedzieć tu, w 
ojczyźnie Mickiewicza, w dniu gdy u- 
kończono sypanie poświęconego Mu 
Kopca. Bo i Mickiewicz nie byłby tym, 
kim był, gdyby Polska nie szła przez 
wieki całe na Wschód ze słowem bra- 
terstwa, wolności i kultury. 

Konrad Górski. 

(J
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A 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Dwa wypadki samochodowe. 

Auto ciężarowe z towarami w płomieniach. Zderzenie się 
auta z taksówką. 

Wezoraj z rana na trakcie oszmiańskim 
w odległości 15 kilometrów od miasta za- 

szedł następujący wypadek. Auto ciężarowe 
mieszkańca Oszmiany p. Lewina, zdążające 
z Wilna do Oszmiany z towarami, naskutek 
nagłego wybuchu zbirnika z benzyną stane- 

ło w płomieniach. Wszelkie usiłowania uga- 
szenia pożaru nie odniosły skutku. Auto z 
częścią towarów spłonęło doszczętnie. Stra- 
ty znaczne. 

cy robotami szosowemi w tem miejscu nie 
dał ludzi do pomocy w akcji ratowniczej, 
oświadezające, że ludzie jego nie są dla tego 
by gasili pożary. 

Druga katastrofa miała miejsce na trak- 
cie Batorego, gdzie zderzył się autobus zda- 
żający do Wilna z autem, mknącem w prze- 
ciwną stronę. 

Obie maszyny zostały znacznie uszko- 
Nie można pominąć milczeniem tego nie- dzone. Szofer samochodu — Kolicz został 

zrozumiałego faktu, że drogomistrz kierują- ranny i umieszczony w szpitalu. fe) 

Polsko-sowiecka konferencja OLKIENIKI 
graniczna. 

W rejonie odcinka granicznego Doł- 
hinów odbyła się onegdaj połsko-so- 
wiecka konferencja graniczna poświę- 
cona unormowaniu sprawy przekra- 
czania granicy na podstawie doraźnie 
wydanych przepustek. Dotyczy to rol- 
ników zamieszkąłych w obrębie pasa 
granicznego. 

Konferencja dała wynik pomyślny. 

Obóz „Czwartaków”. 

Koło st. Pohulanki w malowniczej okoli- 

«cy w widłach rzeki Mery i Żejmiany bielą 
się w blasku promieni słonecznych płótna 
namiotów —to obóz „Czwartaków* z Wil- 
na. Panuje tu ciągły ruch, gwar i praca z 

sołym uśmiechem gromadka harcerzy pę- 
ie obozowe, 

Wygląd obozu miły i estetyczny z ład- 
ną bramą, kapliczką oraz ozdobami stołu i 
klombów koło namiotów. Ozdoby te są du- 
amą zastępów, albo indywidualnych mistrzów 
pionierki, W obozie jest prowadzona kolo- 
nja „B * (Wilcząt). Poza normalnemi za 
jęciami, które są w każdym obozie harcerzy 

są dumni z kursu konnej jaz- 

n „Wywiądowca* ozdobi ramię 
ą Jeźdźca”. Chłopcy z wdzięcz- 

ą i dumą mówią, że konna jazda jak i 
obóz jest dzięki wybitnej pomocy K. P. H. 
D-ny, złożonego z grona oficerów 1 p. a. p 
Leg. 

Dni szybko biegną i wkrótce „Czwartacy“ 
zwijają już obóz ażeby długo wspominać mi 
le spędzone dnie obozowe. A. 

   

  

   

      

+ POŻAR KANCELARJI I PRALNI 
WOJSKOWEJ. We wsi Wojtowo, gminy o0!- 
kienickiej, spalił się dom w którym mieści- 
ła się kaneelarja i pralnia wojskowa. Straty 
ponad 30.000 zł. Powód nieustalony. 

NOWA WILEJKA 
-- Podziękowanie, W maju r. b. w Sali 

Ogniska Kolejowego w N.-Wilejce odbył sie 
Dorczny Bal, urządzony staraniem Koła 
Przyjaciół Z. H. P. w N.-Wilejce, z którego 
dochód został przeznaczony na obozy letnie 
miejscowych drużyn. Zarząd Koła wyraża 
najserdeczniejsze podziękowanie P.P.: Afa- 
nasjewowi Borysowi za ofiarę w kwocie zł. 
25, inżynierowi A. Słuczanowskiemu, za bez. 
interesowne udzielenie Sali Ogniska, J. Junie- 
wiczowi oraz tym, którzy wzięli udział w 
urządzeniu Balu. 

ŚWIĘCIANY 
Pożary w Święciańskiem. Wczoraj w 

fol. Januszyszki gm. daugieliskiej z nieusta 
lonych dotychczas przyczyn spłonęło 1180 
festmetrów budulcow: drzewa, ułożonego 
w jednym stosie. Właściciel Obolewicz straty 
oblicza na kwotę 18.000 zł., Zachodzi przy- 
puszczenie że drzewo zostało podpalone 
przez zemstę. Organa policji wszczęły docho- 
dzenie. 

W. dniu wczorajszym na szkodę miesz- 
kańca wsi Teleszany gm. kiemieliskiej, Jur- 
gielańca Stanisława spłonęło gospodarstwo— 
dom mieszkalny, budynek gospodarczy i sto- 
doła. Straty bardzo znaczne. Wysokość ase- 
kuracji budynków 5 tysięcy. Przyczyna po- 
żaru dotychczas nie ustalona. 

  

    

PROTESTY WEKSLOWE 
ma terenie Izby Przemysłowo-Handlowej w Wilnie w czerwcu 1931r. 

w porównaniu z czerwc em ub. r. i majem b. r. 
  

  

  

  

    

        

  

          

Czerwiec © Czerwiec | Wzrost lub spadek w czerwcu 1931 r. 
1930 r. Kia; 1931 r, 1931-14 w porównaniu z: 

о- Pa 53 [ WEGzerwcem 1930x.| Majem 1031 +. U 19 AŁAWIRCER DOZ ED EZ T 
3 |583)8 >| 3 BoE leke Зва аее | Bea 
= dž = [AB = | dB woni w tys.zł. 

| - 

Wileńskie | 13.089| 2.208 14.594) 3.171] 14.145) 3,017| 8,0%] --366%| —3,1%| — 49% 
Bialostos. | 20.163| 3.326| 24 026) 4.052 23081, |--145%| +167%| —39%| —43% 
Nowogródz!, 6.868] 1.280| 8.242| 1.515] 8.000) + 165% ++31,8%| — 29%] + 11.4% 

| DOD 11.753] 1.778] 11.397) 1.937] 10.413 — 11,4%] — 159%| —8,6%| — 28% 
0kręg 

lzby P.-R. 
w Wilnie | 51.873] 8.592 38.254 10615 55.639) 10.079| 7,3%] + 17,3%| —45%| —5,6% 

JP/ZA. 

Niema czasu odkładać i zwiekać! 
Dziwna powolność i: opieszałość 

naszego Magistratu w traktowaniu 
spraw wymagających rzutkości i 
szybkiej decyzji, zaznacza się w coraz 
bardziej zastraszający sposób. Wiado- 
mości o nadużyciu w Kinie Miejskiem, 
krążyły już od bardzo dawnego czasu, 
łecz Magistrat nie troszczył się'o nie, 
aż do czasu zajęcia się sprawą - Kina 
Miejskiego przez Prokuratorję, co po- 
zwoliło różnym pośrednikom wzboga- 
cić się przez ten czas na koszt miasta. 

To samo niezrozumienie doniosło- 
ści szybkiej decyzji wykazuje Magi- 
strat w traktowaniu sprawy Teatrów 
Miejskich na przyszły sezon. Defini- 
tywna rezygnacja dyrektora Zelwero- 
wicza jest dla Wilna niepowetowaną 
stratą, ale skoro sprawa jest już nie- 
odwołalnie dokonana, nie czas lamen- 
łować i rozmyślać, ale należałoby bez- 
zwłocznie się zakrzątnąć i postarać, 
aby możliwie załatwić ją jak najprę- 
dzej i najlepiej. 

Reduta z dyr. Osterwą i dyr. Zel- 
werowicz, wyrobili gust i smak wśród 
publiczności wileńskiej, przez kilka 
łat mieliśmy jeden z najlepszych te- 
atrów w Polsce, to też trudno będzie 
teraz Wilnu dogodzić. Pozatem dyrek- 
tor Zelwerowicz przez dwa lata swojej 
świetnej pracy, nauczył chodzić do 
teatru i te najszersze warstwy naszego 
społeczeństwa, które przedtem zada- 
walniały się jedynie kinem nie zaglą- 
dając prawie nigdy do teatru. Należy 
więc dołożyć wszelkich starań aby się 
ta nowa teatralna publiczność nie zra- 
ziła, nie wolno Magistratowi dopuścić 
do zmarnowania owoców tej ciężkiej 
kulturalnej pracy. Magistrat powinien 
Ric nie zaniedbać aby Teatry Miejskie 
w Wilnie pozostały na tym samym 
Wysokim artystycznym poziomie, na- 
wet i wtedy gdy im zabraknie tak 
znakomitego artysty, kierownika i re- 
żysera jąkim jest p. Dyrektor Zelwe- 
rowicz. 

Koncepjeje obu spółek dyrektor- 
skich, z podawanemi w prasie nazwi- 
skami, wydają mi się z wielu różno- 
rodnych względów nierzeczowe niere- 
alne, tem bardziej że ich reprezentanci 
nie szliby po tak trafnie wytkniętej 
przez dyrektora Zełwerowicza linji re- 
pertuaru i opracowania sztuk. Go do 
kandydata wysuwanego przez Z.A.S.P. 
pana Warneckiego, trudno zabierać 
głos przedtem zanim się on sam wypo- 
wie. Najlepiej stosunkowo przedstawia 

  

się możliwość objęcia dyrekcji przez 
pana R. Wasilewskiego, który przez 
dwa lata swego pobytu w Wilnie poz- 
nał publiczność a przez współpracę z 
dyr. Zelwerowiczem przesiąkł jego me- 
todami i zapewnić może ciągłość po- 
lityki teatralnej, zwłaszcza jeżeli dyr. 
Zelwerowicz da się uprosić i zgodzi się 
pozostawić swoją firmę i zapewnić 
pewien kierunek artystyczny bodaj na 
odległość. 

Ale z tem wszystkiem nie wolno 
dłużej zwlekać, gdyż czas już najwyż- 
szy aby nowy dyrektor mógł przystą- 
pić do angażowania zespołu. Przewle- 
kły okres niepewności co do losów Te- 
atrów, który tak żywo niepokoi wileń- 
ską teatralną publiczność, dla artys- 
tów powoli staje się torturą, to też nie 
można im mieć za złe uciekinierstwa 
z Wilna i angażowania się do innych 
miast. Pan Żurowski zaangażował się 
do Ateneum, pani Eichlerówna do Kra 
kowa, mówią już również o wyjeździe 
p. Kamińskiej p. Łubiakowskiego, 
Wyrzykowskiego, a nawet tak wierny 
Wilnu p. Wyrwicz-Wiehrowski myśli 
już o opuszczeniu nas. Rzecz zrozumia 
ła, że teatry Warszawskie, Poznański 

i Krakowski bardzo chętnie zaangażu- 
ją najlepsze nasze siły, ale czyż my 
możemy patrzeć z spokojnie założone- 
mi rękoma, jak opuszczają nas nasi 
utalentowani artyści, i to nie dla ja- 
kichś lepszych warunków ale dlatego 
jedynie, że w Wilnie nie mają z kim 
pertraktować a nie mogą przecie po- 
zostać na lodzie. 

Jeżeli więc Magistrat nie chce, aby 
praca dyr. Zelwerowicza poszła na 
marne i aby zespół wileńskich teatrów 
na przyszły sezon składał się jedynie 
z młodego narybku i najsłabszych sił 
których żaden teatr nie zaangażuje, to 
powinien natychmiast powziąć decyz- 
ję i przeprowadzić obsadzenie stano- 
wiska dyrektora Teatrów. Dość jeszcze 
wcześnie aby zatrzymać tych, których 
Wilno utracić nie chce i nie powinno. 

Teatromanka. 

Od Redakcji. 

Umieszczając artykuł powyższy 
manty nadzieję, że sfery, miarodajne 
zechcą wreszcie wyjaśnić, jak właści- 
wie przedstawia się sprawa teatralna 
m. Wilna?! Sprawa ta zaczyna inte- 
resować coraz szersze sfery naszego 
miasta. 

RURI HR 

Nowy kandydat na dyrektora 
teatrów wileńskich. 

Do grupy kandydatów, refektują- 
cych na objęcie teatrów miejskich w 
Wilnie, doszedł jeszcze jeden, jest nim 
znany literat p. Zegadłowicz, który w 
dniu wczorajszym telegraficznie po- 
wiadomił o tem Magistrat. AE 

С 
Asfaltowanie jezdni. 

Na posiedzeniu Magistratu w dniu 
24 lipca r. b. na wniosek Szefa Sekcji 
Technicznej uchwalono przeprowa- 
dzić przetarg ograniczony na asfalto- 
wanie ulic w m. Wilnie. 

Projektowane jest w roku bieżą- 
cym wyasfaltowanie około 23.000 m* 
na następujących ulicach: Wileńskiej, 
Królewskiej, Trockiej,j Zamkowej, 

Wielkiej, Imbary, Ostrobramskiej i 
Dominikańskiej. 

Do przetargu wezwano następują- 
ce firmy pracujące w tej branży, a 
mianowicie: „Hałas« w Warszawie. 
„Termak* Katowice, „Trwałe Drogi* 
Warszawa, „„Polskie Tow. Asfaltowe* 
Warszawa, „Warszawskie Tow. As- 

faltowe“ Warszawa. „Emulgja“ Wie- 
den, „Sieczko Balinger“ Warszawa, 
„Kocent i Goždziewicz,, Poznan, „K. 
Gulbas“ Wilno, „Grece“ Warszawa i 
„Komdrobit“ Katowice. 

Termin skladania ofert z zalącze- 
niem wadjum, wyznaczono na godz. 
12-tą dnia 10-go sierpnia r. b. 

Magistrat zastrzegł sobie prawo 
oddania całkowitej ilości robót do as- 
faltowania, ewentualnie części lub na- 
wet całkowitego zaniechania robót. 

Asfaltowanie ulic pozostaje w šci- 
słym związku z zawarciem umowy 
na eksploatację komunikacji autobu- 
sowej z firmą „Arbon*, w której to 
umowie zostało obustronnie stwier- 
dzone, że sumy otrzymane od tej fir- 
my za eksploatację, całkowicie przez- 
naczone są na wykonywanie ułepszo- 
nych jezdni na linjach przebiegu au- 
tobusów. 

Jeżeli warunki złożone przez ofe- 
rentów odpowiadać będą interesom 
miasta, to asfaltowanie rozpocznie się 
w pierwszej połowie września r. b. z 
tem, że dziennie będzie wykonywano 
od 300 do 500 m* powierzchni. 

Magistrat zastrzegł, w podanych 
warunkach oferentom, że tylko kil- 
ka osób kierowniczych mogą być za- 
trudnione z poza mieszkańców mia- 
sta Wilna, reszta zaś pracowników i 
robotników ma być angażowana z po- 
śród stałych mieszkańców miasta za 
pośrednictwem P. U. P. P. 

Zarobek przy tej pracy powinno 
znaleźć około 150 osób dziennie na 
przeciąg dwóch miesięcy. 

Rozwiązanie dwu związków. 
W! związku ze stwierdz. przez władze admini 
stracyjne, że kierownictwo Związku zawo- 
dowego robotników kamaszników w Wilnie 
(ul. Subocz 2) i Klasowego związku zawo- 
dowego robotników piekarskich w Wilnie 
(ul. Szpitalna 9) prowadzą antypaństwową 
działalność wywrotową, działając w myśl 
dyrektyw partji komunistycznej, Sąd Okrę 
gowy w Wilnie na wniosek wileńskiego sta 
rostwa grodzkiego, rozwiązał obydwa wyżej 
wymienione związki. W dniu wczorajszym 
lokale tych dwu organizacyj zostały opieczę- 
towane. 
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List do Redakcji. 
Wiielce Szanowny Panie Redaktorze! 

W związku z notatkami prasowemi © 
rzekomych nadużyciach w Kinie Miejskiem. 
proszę o umieszczenie następujących uwag 
przed podaniem, w swoim czesie, gruntow- 
nych wyjaśnień na ten temat. 

Badanie ksiąg i dokumentów prowadzi 
się obecnie intensywnie przez Urząd Proku- 
ratorski—Wydział Kontroli Magistratu m. 
Wiilna. Badanie te jeszcze są nie ukończone 
i potrwają czas jakiś ze względu na przeglą- 
danie materjału za okres 6-cio letni. 

Jako Szef Oświaty i Kultury z ramienia 
Magistratu zarządzałem Kinem Miejskiem i 
zgodnie z oświadczeniem, złożonem na ręce 
Pana Prokuratora, za gospodarkę Kina Miej. 
skiego biorę odpowiedzialność. Przed ukoń- 
czeniem śledztwa nie uważam za właściwe 
dawać odpowiedzi na fragmentaryczne zarzu- 
ty, umieszczone w prasie. To że komuś bar 
dzo zależy na nadaniu największego rozgłosu 
tej sprawie przed ostatecznym wynikiem 
śledztwa jest bardzo znamienne dla cało. 
kształtu akcji przeciw Kinu Miejskiemu. 

Ta niezwykła aktywność nacechowana 
pozorną dbałością o. fundnsze miejskie ma 
swoje sprężyny działania narazie ukryte, a 
mianowicie jest to akcja konkurencyjna 
„Ster kinematograficznych* „, dla których 

Kino Miejskie było czynnikiem obniżającym 
ceny wstępu. Projekt przejścia Kina Miej. 
skiego na aparaturę dźwiękową stał się dla 
sfer kinematograficznych jeszcze większym 
postrachem.Dlatego-też akcję nasilono, aby 
pośrednio oddziałać na decyzję Władz Nad- 
zorczych, od których zależy zatwierdzenie 
tej pozycji budżetowej, uchwalonej przez Ra- 
dę Miejską. 

Oto źródła strategji i taktyki „sfer kine- 
matograficznych *. 

Źródłowe dane, które po ukończeniu 
śledztwa będę mógł podać do wiadomości 
publicznej przyczynią się do obalenia prze- 
sadnych i teadencyjnych pogłosek, a może i 
naświetlą „gorliwość* obywatelską tych sfer. 
które tą akcją kierują, 

Proszę przyjąć wyrazy 
uszanowania z jakiem pozostaje 

J. Łokuciewski. 
Ławnik Magistratu m. Wilna. 

Wilno, dn. 29/VII. 1931 r. 

® * ® 

Przyp. Red.: Umywanie rąk i odmawia- 
nie tłumaczenia oraz składanie winy na „sfe. 
sfery kinematograficzne* i ich „ukryte spr 
żyny* jest rzeczą niewątpliwie wygodną. Nie 
mamy złudzeń co do moralności, wymienio- 
nych „sfer*, lesz znaczenie ich ingerencji w 
tej sprawie wydaje się trochę przez p. Ł.prze- 
sadzone. Po pierwsze któżby się obawiał kon 
kurencji tak licho prowadzonej instytucji 
deficytowej jak Kino Miejskie w Wilnie, a 
pozatem sprawę tę ma w swoich rękach 

prokuratura i wyłącznie od niej pochodzą te 
„fragmentaryczne*, a przecież druzgocące za- 
rzuty w sprawie gospodarki w tej insty- 

tucji. ; 

    

prawdziwego 

  

Sprawa jeziora Dukszty. 
Linja, którą przebiega granica mię- 

dzy Polską a Litwą na odcinku jezio- 

ra Dukszty, pow. święciańskiego, woj. 

wileńskiego, została ostatecznie wyja- 

śniona. Wobec nieścisłych wiadomości, 

jakie pojawiły się w tym przedmiocie 

w prasie, komunikują nam ze źródła 

urzędowego, że linja graniczna na je- 

ziorze Dukszty została definitywnie 

wytyczona, Ściśle według zasad pro- 

tokółu z prac delimitacyjnych, doko- 

nanych staraniem władz polskich przy 

faktycznym współudziale władz litew- 

skich, bezpośrednio po decyzji Rady 

Ambasadorów z 15 marca 1923 roku. 

Obecne załatwienie spornej kwestji 

poprzedziła, jak wiadomo, polsko-li- 

tewska konferencja graniczna w dniu 

20 b. m. w Suntupiach, która biorąc 

jednomyślnie pod uwagę wspomniane 

wyżej zasady z roku 1923, powierzyła 

szczegółowe oznaczenie przebiegu gra- 

nicy dowództwom polskich i litews- 

kich oddz. granicznych na zakwestjo- 

nowanym odcinku. Zlecenie to zostało 

wykonane w dniach ostatnich w ten 

sposób, iż wytyczona i uregulowana 

granica przechodzi przez środek jezio- 

ra Dukszty. 

Wobec tego faktu, oficjalnie stwier- 

dzonego, upadają nieścisłe informacje 

dzienników, które donosiły, jakoby po 

polskiej stronie pozostała '/,-ta je- 

ziora Dukszty, zaś po stronie litew- 

skiej — */.. Sporną dotąd sprawę je- 
ziora Duksztańskiego uważać należy 

za zlikwidowaną w myśl porozumie- 

nia obu stron. 

Znowu wielki pożar 
przy ulicy Mickiewicza. 

Straż ogniowa w walce z rozszalałym żywiołem i gazami 
trującemi. 4-ch strażaków uległo poważnemu zatruciu. 

Pożar wyrządził ogromne straty. 

Wczoraj około godziny 4-ej po 
południu przy ul. Miekiewieza Nr. 7 
w gmachu, gdzie mieści się wileński 
oddział P. K. O. wybuchł nagle duży 
pożar. Ogień powstał w piwnicy, na- 
leżącej do wielkiego narożnego skle- 
pu winno-kolonjalnego p. Węcewi- 
cza. Ogień zauważono dopiero wów- 
czas, kiedy począł się już szerzyć z 
niezwykłą szybkością ogarniając czę- 
ściowo położony nad piwnieą sklep. 

Naskutek wysokiej temperatury 
która wytworzyła się w piwnicy za- 
częły z wielkim trzaskiem pękać bu- 
telki z winem, wódką i koniakiem. 
Z piwnicy zaczęły się wydobywać kłę- 
by czarnego dymu i trujących gazów, 
które momentalnie wypełniły sklep, 
niezmiernie utrudniając akeję ratow- 
niezą. 

Kilka osób, które w trakcie tego 
zajmowały się w sklepie ratowaniem 
towarów straciło przytomność, lecz 
na szczęście wydobyto je szybko na 
czyste powietrze i uratowano. Niez- 
włocznie po wybuchu pożaru, na 
miejsce wypadku przybyły wszystkie 
oddziały straży ogniowej, które z 
wielką energją przystąpiły do likwi- 
dacji pożaru. Tymezasem sklep, a 
szezególnie miejsce wybuchu pożaru 
— piwniea wypełniła się tak zjadli- 
wym i duszącym gazem, że gasły na- 
wet pochodnie strażackie Wobec tych 
gazów, akcja ratownicza strażaków 
mogła się odbywać w maskach prze- 
ciwgazowych i przy pomocy specjal- 
nych aparatów tlenowych. Mimo tych 
środków ochronnych, maski i apara- 
ty tlenowe nie zabezpieczyły stra- 
żaków od poważnego zatrucia się ga- 
zami. : 

Co pewien czas z piwniey i ze 

sklepu wydobywano nieprzytemnych 
strażaków, którzy ulegli poważnemu 
zatruciu. Zaszła potrzeba niezwło- 
cznego zawezwania karetki pogoto- 
wia ratunkowego, która na miejscu 
udzielała pierwszej pomocy zatrutym. 
Aspirant straży ogniowej Prażmow- 
ski i strażak Jan Archamowicz ulegli 
tak poważnemu zatruciu, iż natych- 
miast przewieziono ich w stanie cięż- 
kim do szpitala św. Jakóba. Inych 2 
strażaków mianowicie: Pawła Mar- 
cienkiewicza i Józefa Ciechanowicza 
przewieziono do ambulatorjum po- 
gotowia ratunkowego, gdzie po dłuż- 
szych zabiegach udało się ich dopro- 
wadzić do przytomności i uratować. 

Ta nadzwyczaj trudna akcja prze- 
ciwpożarowa trwała do godz. 6-ej 
wieczór, kiedy to udało się zlokalizo- 
wać pożar. Pastwą płomieni oprócz 
sklepu p. Węcewicza padły również 
częściowo dwa sąsiednie sklepy p. 
Dutkiewiczowej i Podzelwera. 

Groźny pożar w śródmieściu zgro- 
madził na ulicy ogromne tłumy, po- 
rządek utrzymywały większe oddzia- 
ły policji mundurowej i konnej. Wy- 
noszone ze sklepów towary były pil- 
nowane przed złodziejami przez wy- 
wiadowców wydziału śledczego. 

Podczas trwania akcji ratunkowej 
ruch pieszy i kołowy na odcinku ul. 
Tatarska, Plac Katedralny ' został 
wstrzymany. 

Przeprowadzone pierwiastkowe do- 
chodzenie dotychczas nie ustaliło do- 
kładnie powodu pożaru. Przypusz- 
czalnie powstał on naskutek nieostro- 
żnego obchodzenia się z ogniem. 

Straty według prowizorycznych 
obliczeń sięgają ponad 150 tys. zł. 

(e) 

Władze nadzorcze zainteresowały się gospo- 
darką kina miejskiego i straży ogniowej. 
Sprawą przypuszczalnych nadużyć 

w kinie miejskiem zaciekawił się Urz. 

Wojewódzki, który codziennie porozu- 

miewa się z Magistratem co do wyni- 

ków prowadzonego dochodzenia. 

Jednocześnie Magistrat prowadzi 

energiczne śledztwo w sprawie gospo- 

darki miejskiej straży ogniowej. 

Aresztowania komunistów w mieście 
i na prowincji. 

W, związku z akcją komunistyczną, zda- 
żającą do urządzenia antypaństwowych de- 
monstracyjnych wystąpień na dzień 1-go 
sierpnia w którym komuniści obchodzą Świę 
to „międzynarodowego dnia młodzieży*, po- 
licja polityczna zatrzymała w mieście kilka 
wywrotowców. 

We wtorek wieczorem nieznaczna grupka | 
komunistów usiłowała urządzić przy zbiegu 
ulicy Rudniekiej i zaułku Dziśnieńskiego 
masówkę komunistyczną, leez na widok zbli- 
żającego się policjanta rozpierzchła się. Na 
miejscu zostawiono kilka dziesiątków roz- 
rzuconych ułotek. Jednego osobnika zatrzy- 
mano. Tejże nocy policja w rozmaitych pun- 
ktach miasta zatrzymała 6-ciu ajentów ko- 
munistycznych z bibułą wywrotową. 

KRO 
"| Dziś: Abdona, Julity m. 

Czwartek 

  

Jutro: + lgnacego Lojoli. 
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MIEJSKA. 
— Nowe ceny na mąkę i chleb. Starost- 

wo Grodzkie opracowało nowy cennik na 

mąkę i chleb, który w najbliższych dniach 

wejdzie w życie. Ceny są następujące: 

Mąka pytlowa żytnia 65 proc. — 39 gr. 

za klgr. mąka razowa 98 proc. — 28 gr. 

Chleb pytlowy żytni 65 proc. — 42 gr. za 

klgr., chleb razowy 98 proc. — 30 gr. 

Ceny na mąkę obowiązują z dniem 30 b. 

miesiąca. Na chleb z dn. 31 lipca r. b. 

— Typ autobusu i jednolity uniform szo- 
ferów. Magistrat m. Wilna w dniach najbliż- 
szych wyda okólnik w sprawie typu auto- 
busów, jakie mają kursować w Wilnie oraz 
unormuje sprawę jednolitego uniformu Szo- 
ferów. 

Okólnik ten wejdzie w życie z dniem * 
stycznia 1932 r. 

— Budowa garaży samochodowych. Ma- 
gistrat m. Wilna zażądał od „Arbonu* przed 
stawienia dokładnego planu budowy garaży 
samochodowych na placu przy ul. Legjo- 
nowej Nr. 2, który, jak wiadomo, został na 
ten cel odstąpiony „Arbonowi*. 

W związku z tem polieja przeprowadziła 
w mieście kilka rewizyj i zatrzymała parę 
osób. Wszystkich zatrzymanych osadzona 
w areszcie centralnym do dyspozycji władz 
sądowych. 

Jednocześnie władze bezpieczeństwa pu- 
blieznego dokonały likwidacji organizacyj 
komunistycznych na terenie powiatów wi- 
leįskiego, mołodeekiego i oszmiańskiego. Do- 
konano licznych rewizyj podezas których w 
ręce władz bezpieczeństwa wpadł ohfity ma- 
terjał dowodowy w postaci literatury wywro- 
towej i instrukeyj K. P. Z. B. polecających 
urządzać wystąpienia w dniu 1-go sierpnia. 
W wyniku rewizyj aresztowano 15 osób, i 
osadzono w więzieniach powiatowych. (e) 

  

NIKA 
SPRAWY PRASOWE. 

— Zatwierdzenie konfiskaty. Sąd okrę- 
gowy na sesji gospodarczej zatwierdził 0s- 
tatnio areszt nałożony przez Starostwo Gco- 
dzkie na nakłady następujących czasopism 
wileńskich: „Dziennik Wiłeński Nr. 12 z 
dnia 2-go czerwca r. b. za artykuł p. t. Echa 
wiecu akademickiego, „Wilniaus Rytojus* 
Nr. 145 z dnia 10 czerwca za art. „Co się 
działo w Olkienikach*, „Wilner Tog“ Nr. 
134 z dnia 10 czerwca za art, „Przekręcone 
słowa”, „Biełaruskaja Krynica* z dnia 17 
czerwca Nr. 20 za art. p. t. „Polskie Żodzi- 
szki na Lotwie“. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Cofnięcie zezwołenia. Ministerstwo W. 

R. i O. P., wobec stwierdzenia szeregu u- 
chybień natury formalnej i braku odpowied- 
niego poziomu, cofnęło zezwolenie wileńs 
kiej szkole dramatycznej na prowadzenie 
wykładów i przyjmowanie uczniów. 

Gimnazjum dla dorosłych im. ks. Piotra 
Skargi. Kuratorjum Okr. Szk. Wil. udzieliło 
p. Stanisławowi ,Bernackiemu, dotychczaso- 
wemu dyrektorowi Kursów Koedukacyjnych 
im. ks. Piotra Skargi koncesję na prowadze- 
nie wyłącznie dla dorosłych koedukacyjnego 
gimnazjum humanistycznego z oddziałem 
matematyczno-przyrodniczym. 

Gimnazjum to nadal będzie nosiło naz 
wę,im. ks, Piotra Skargi i mieścić się będzie 
w dotychczasowym, gruntownie odremonto- 
wanym lokalu przy ul. Mickiewicza Nr. 22 
(gim. E. Dzięcielskiej). 

Nowa uczelnia, jedyna tego typu na Wi. 

3 

leńszczyźnie, dostępna będzie dla młodzieży 
od łat 18-tu wzwyż i posiadać będzie klasy: 
od 4-ej do 8-ej włącznie, a wykłady przysto- 
sowane do programu gimnazjum państwowe- 
go prowadzone będą, począwszy od nowege 
roku szkolnego, w godzinach popoludnio.- 
wych. 

Kuratorjum, wydając koncesję na otwac- 
cie Gimnazjum im. ks. Piotra Skargi umożli: 
wiło uzupełnienie wykształcenia tym wszy- 
stkim, którzy we właściwym czasie z różnych 
względów uskutecznić tego nie byli w stanie. 

Nowej placówce oświatowej, której, 
brak odczuwał się dotkliwie, życzymy owoc- 

nych rezultatów. K. 

— Stare podręczniki szkolne będą uży 
wane w nowym roku szkolnym. Kuratorjum 
Okręgu Szkolnego Wileńskiego polecilo za. 
trzymać we wszystkich szkołach okr. szko!- 
nego podręczniki z roku 1930-31 na rok па- 
stępny. Wprowadzenie nowych podręczni- 
ków na rok szkolny 1931-32 może nastąpie 

dopiero wówczas, gdy nakłady starych podrę 
czników zostaną wyczerpane. Zarządzenie 
powyższe wydane zostało z uwagi na ogólną 
trudną sytuację materjalną, w jakiej znajdu- 
ją się rodzice, z wielkim trudem mogący po- 
syłać swoje dzieci do szkół. 

WOJSKOWA. 
— Nie wolno zatrzymywać dokumentów 

wojskowych rezerwistom. W myśl ustawy © 
powszechym obowiązku wojskowym, wszy- 
scy rezerwiści, czy też osoby zaliczone do 
pospolitego ruszenia,( powinny posiadać przy 
sobie wojsowy dokument legitymacyjny pod 
rygorem kary. 

Wobec tego, iż zdarzają się wypadki od- 
bierania takich dokumentów wraz z kartami 
mobilizacyjnemi przez władze cywilne, ko- 
mendant P. P. m. Wilna polecił pouczyć 
kierowników komisarjatów o niedopuszczal- 
ności takiego postępowania. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Strajk krawców chałupników. W Wi. 

nie od dłuższego czasu trwa strajk krawców 
chałupników. Akcją strajkową kieruje cech 

„Igły* Obecnie do strajku przyłączyli się 
kuśnierzy, którzy przed niedawnym czasem: 
porzucili strajk i przystąpili do pracy. Straj- 
kujący w celach demonstracyjnych zdjęli 
główki z maszyn. Ogółem strajkuje 450 osób. 

Strajk ma podłoże ekonomiczne. 

RÓŻNE. 
— Nadzorowi sanitarnemu pod uwagę. 

Niejednokrotnie już wzmiankowano w prasie 
o niepoprawnem zaniedbaniu Wilna pod 
względem sanitarnym. \ 

Szczególnie w dobie letniej należałoby 
zwrócić głównie uwagę na wszelakie lokale 
rozrywkowe, gdzie dla uprzyjemnienia so 

  

bie nudy miejskiej, jaki taki mieszczu 
zmuszony jest czas trawić, zwłaszcza je 
niestać go było na wyjazd na wieś. 

Mimo wakacyj i mimo kryzysu, a może 
właśnie dzięki kryzysowi na całkowite nie- 
powodzenie nie mogą chyba narzekać kin: 
Wliemy dobrze, że każdy lepszy „szlagier* 
czy „przebój* wyświetlany jest nawet w ma. 
łych dziurach przy pełnej widowni. 

Kina wileńskie, pod względem swego u- 
rządzenia wewnętrznego i higjeny za małemi 
wyjątkami, są to ohydne szatry, budy roz- 
rywkowe, brudne, pozbawione lub posiada- 
jące prowizoryczne (od oka) wentylacje, tak, 

iż panuje w nich szkodliwa dla zdrowia pu- 
blicznego atmosfera. Najjaskrawszym przy- 
kładem służyć może „urządzone* na 200 
miejsc kino „Lux“ przy ul. Mickiewicza 13. 

Wprost wierzyć się nie chce, że dotąd w 
istocie nadzorcze czynniki sanitarne nie 
zwróciły na wygląd wewnętrzny tego kina i 
panującą w niem atmosferę —uwagi. 

Kino to jest przygnębiająco niskie, nikiej 
pudło nie posiada faktycznie, mimo istnie 
nia czterech wentylatorów) wentylacji przy 
zwoitej poczekalni, a przytem tuż przy niej 
iście podwórkowy klozet wydzielający ohyd 
ną woń, którą oddychać zmuszony jest widz 
w czasie pobytu na seansie, Smrodliwe za- 
pachy bezwzględnie przedostają się na wi- 
downię, gdzie zgęszczają i tak już niemožli- 
wą atmosferę. 

Takie kino nie powinno być tolerowane 
przez władze sanitarne i Magistrat, którym 
chyba zależy na „zdrowej opinji* miasta, 
ani jednego dnia dłużej, (zyx) 

— Giężki kryzys w przedsiębiorstwach re- 
kawiezniczych. W. wileńskich przedsiębior- 
stwach rękawiczniczych daje się odczuwać 

b. ciężki kryzys, spowodowany brakiem płyn 
nej gotówki, skutkiem czego część przedsię - 
biorstw pracuje b. słabo, część zaś jest cał- 
kowicie unieruchomiona. Zachodzi obawa. 
że przedsiębiorstwa te nie zdołają wywiązać 
się z zamówień firm angielskich, które po- 
czyniły zamówienia na przeszło 50.000 ręka 
wiczek. W ten sposób w chwili obecn. istn. 
groźba zerwania umów z Anglją. 

— Pielgrzymka cechu szewców do Kal- 
warji. Z inicjatywy cechu szewców m. Wil- 
na w niedzielę dnia 2-go sierpnia r. b. o g. 
7-ej rano w kościele św. Jana odbędzie się 
Msza św., poczem wyruszy z kościoła pie!- 
gdzymka do Kalwarji pod kierunkiem ks. 
Bielawskiego. 

— Zakaz dodatkowych wymiarów podat- 
kowych. Władze skarbowe zauważyły, że 
niektóre urzędy skarbowe na terenie Wileń 
skiej Izby Skarbowej coraz częściej uskute. 
czniają dodatkowe wymiary zarówno w po. 
datku przemysłowym od obrotu, jak i docho- 
dowym, co świadczy niewątpliwie o tem, że 
pierwotne wymiary opracowywane były w 
sposób zbyt powierzchowny i niedokładny. 

Ponieważ tego rodzaju postępowanie 
władz wymiarowych wpływa ujemnie na ży- 
cie gospodarcze i daje pole do wnoszenia 
przez zainteresowanych płatników słusznych 
skarg oraz do podnoszenia zarzutów prze- 
ciwko sprawnemu funkcjonowaniu aparatu 
skarbowego, prezes Izby Skarbowej w Wil- 
nie polecił dopilnować, aby na przyszłość 
wymiary podatków uskuteczniane były w 
sposób jak najbardziej dokładny, przy uw- 
zględnianiu całkowitego posiadanego mater- 
jału, tak, iżby nie zachodziła potrzeba us- 
kuteczniania dodatkowych wymiarów. 

NKL TK USS ESEE PE SOSA SEOECZRRZKTZA 

Jak i gdzie powstają cyklony. 

Huragan, który spustoszył Lublin i jego 
okolice, należy zaliczyć do rzędu zjawisk 
przyrody zwanych cyklonami, ze względu na 
niesłychaną siłę i pęd, z jakim szalał on w 

przeciągu krótkiego stosunkowo czasu, po- 
zostawiając za sobą gruzy, ruiny, trupy i 
rannych. 

Cyklony tworzą się najczęściej w okoli- 
cach zwrotnikowych i podzwrotnikowych, 
gdzie wahanie ciśnienia atmosferycznego jest 
bardzo rozpięte. Przy ciśnieniu niskiem two 
rzy się cyklon, przy wysokiem — t. zw. an- 
tycyklon. 

Wir powietrzny wyrasta w postaci leja 
wielkiego, który wirując i kręcąc się nao- 
koło swej osi, posuwa się naprzód i pędzi z 
wielką szybkością. Te dwa rodzaje ruchu 0- 
wej trąby powietrznej, obrotowy i postępo 
wy, sprawiają, że porywa ona wszystko, co 
napotka na swej drodze z potężną siłą, oba- 
lając drzewa, budynki, łudzi, miotając niemi 
i unosząc je na dużą wysokość. 

Średnica wiru cyklonicznego jest b. roz- 
maita. Waha się ona między 30 a 400 me- 
trami. Szybkość postępowa cyklonu sięga od 
30 do 90 km. na godzinę. Rzecz jasna, iż 
taki młyn powietrzny, pędzący z szybkością 
pociągu kurjerskiego, burzy po drodze wszy- 
stkie przeszkody. Stąd też rozmiar spusto- 
szeń, jakie wywołał huragan-cyklon w Lu- 

      

  

  

   

belskiem. 

 



TEATR ( MUŻYKA 
— Teatr Miejski „Lutnia*, Dziś i jutro 

dwa ostatnie przedstawienia sensacyjnej 
sztuki Athertona „A Zuzanna nie chce”, któ- 
ra dzięki nadwyraz interesującej treści u- 
trzymuje widza w ustawicznem napięciu. 
Będą to również ostatnie występy wielu wy- 
bitnych artystów, udających się po tej sztu- 
ce na urlop wypoczynkowy. 

— Najbliższa premjera. Przygotowania 
do wystawienia ostatniej nowości scen zagra- 
nicnych „Jedynaczka króla mydła* — są 
w całej pełni. Obsadę stanowią wybitne siły 
zespołu pod reżyserją R. Wasilewskiego. No- 
we dekoracje według projektu J. Hawryłkie- 
wicza. Premjera wyznaczona została na so- 
botę dnia 1-go sierpnia. 

— Teatr Letni w ogrodzie po-Bernardyń- 
skim. Ostatnie przedstawienia pierwszego 
programu Rewji. Dziś ukaże się po raz ostat- 
ni — świetna rewja p. t. „Tylko walczył 
jest najsłodszy* z udziałem. Kozłowskiei, 
Carnero, Osińskiej, Sempolińskiego, Klima- 
szewskiego, Wierzyńskich oraz zespołu girls 

— Występy Janiny Sokołowskiej. Jutro 
wystąpi w Teatrze Letnim urocza gwiazda 
scen warszawskich Janina Sokołowska, w 
nowej efektownej rewji „Eulaja z Portuga- 
lji'. Do rewji tej został pozyskany świetny 
artysta Jerzy Sulima-Jaszczołt. Nowa rewia 
ujęta w 17 barwnych obrazów odznacza się 
wytwornym humorem, werwą, oraz efekto- 
wnemi produkcjami tanecznemi. 

— Wielki koncert w muszli w ogrodzie 
po-Bernardyńskim. Dziś wystąpią w muszli 
koncertowej w ogrodzie po-Bernardyńskin: 
znakomici artyści rewji warszawskiej, Ko- 
złowska, Carnero, Osińska, Sempoliński, Kli. 
maszewski, Wierzyńscy, oraz zespół girls. 

Pierwszą część programu wypełnią pro- 
dukcje orkiestry 6 p. p. Leg. pod batutą 
kapelm. Bogumiła Reszke, Początek o godz. 
9-ej wiecz. Wejście do ogrodu 1 zł, miejsca 
przed estradą 2 zł. Bilety przy wejściu do 
ogrodu. 

— Występ taneczny Rejzer-Kapłan w mu 
szli koncertowej. W sobotę najbliższą odbę. 
dzie się w muszli koncertowej w ogrodzie 
po-Bernardyńskim występ taneczny zespo- 
łu 50 uczenic A. Rejzer-Kapłan. Bogaty pro- 
gram zawiera między innemi efektowne bai- 
ki „Szecherezada“ Rimskija - Korsakowa, 
„Królewicz i kot w butach* Czajkowskiego 

— Wieczór baletowy L. Winogradzkiej 

LICYTACJA EEEE 
Wileński Lombard 

Wilno, Hetmańska Nr. 1, (róg Wielkiej Nr. 53), telefon 722, 

i jej zespołu. Wie czwartek 30 lipca r. b. a 

godzinie 8.30 wieczorem w Parku Sporto- 
wym im. gen. Żeligowskiego (wejście z ul. 
Syrokomli) odbędzie się drugi wieczór bale- 
towy przed odjazdem za granicę Lidji Wi- 
nogradzkiej i jej zespołu, oraz koncert Wi- 
leńskiej Orkiestry Symfonicznej pod batutą 
Władysława Szczepańskiego. 

BABJO 
CZWARTEK, dnia 3 lipca 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu z Warszawy. 12.05: 
Muzyka lekka (płyty). 13.10: Komunikat me- 
teorologiczny. 16.40: Program dzienny. 16.45: 
Komunikat dla żeglugi. 16.50: „Wilhelm II 
w świetle nowych materjałów* odczyt. 17.10 
„Piscattor-Brecht* feljeton. 17.25: Znakomi- 
ci skrzypkowie (płyty). 17.35: „Radjo wśród 
inteligencji pracującej* odczyt. 18.00: Kon- 
cert popołudniowy. Wykonawcy: Witold Jo- 
dko (cytra) i or. salonowa pod dyr. Wiktora 
Banaszewskiego. 19.00: Skrzynka pocztowa 
Nr. 160. 19.2: Program na piątek i rozmai- 
tości. 19.30: Komunikaty i pogadanka mu- 
zycżna. 20.00: Transmisja opery z Salzburga 
„Małżeństwo w tajemnicy* Cimarosa (zes- 
pół op. „La Scala* w Medjolanie). 22.30: 
Komunikaty i muzyka taneczna. 

PIĄTEK, dnia 31 lipca. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka popularna (pły- 
ty). 13.10: Kom. meteor. 16.40: Program dzien 
ny. 16.45: Kom. dla żeglugi. 16.50: Pogadanka 
literacka w języku francuskim. 17.10: Kon- 
cert popularny (płyty). 17.35: „Wrażliwość 
kwiatów i jego części* — odczyt. 18.00: Mu 
zyka lekka. 19.00: Kom. LOPP. 19.15: Gra 
mofon. 19.30: Program na sobotę i rozm. 19.40 
Kom. 20.15: Koncert. 2200: „Sztuka uwodze 
nia atomów* — felj. 22.15: Kom. i muzyka 
taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
Czwartek 30, VII. o godz. 18 (ad. lok). 
Słuchając dzisiejszego koncertu popołud- 

niowego usłyszymy p. Jodko w grze na cy- 
trze, orkiestrę salonową pod batutą p. Ba- 
naszewskiego i w przerwie śpiew p. Józefy 
Małeniczówny, artystki czeskiej, bawiącej w 
Wilnie. 

TRAIN GETAC RIZIKOS TATTO 

Bopierajcie przemysł krajowy 

   

„Kresowja“ 

K. U R. J E R 

Nie wyrzucajmy butelek! 
Niema chyba gospodyni, któraby w obec- 

nych ciężkich czasach nie łamała sobie gło- 
wy nad tem, na czemby można oszczędzić. 
Cała bieda polega na tem, że naszą wadą 
narodową jest brak cierpliwości. Każda z 
nas chciałaby, aby oszczędność odrazu do- 
raźnie odbiła się na budżecie, Jeśli tak nie 
jest ogarnia nas zniechęcenie! i pocóż te 
wyrzeczenia? Nie kupiłam sobie kapelusza, 
na który miałam ochotę, a tu pieniędzy 
znowu nie wystarczyło do końca miesiąca! 
To już nie warto oszczędzać! 

Jest to oczywiście zupełnie fałszywa lo- 
gika. Oszczędność bowiem nie na tem po- 
lega, żeby sobie raz na miesiąc czy dwa 
odmówić większego wydatku, ale na unor- 
mowaniu codziennych wydatków w stosui:- 
ku do całego roku. Nic to, że w jednym 
miesiącu wydamy więcej, jeśli przez to w 
dwójnasób oszczędzimy w jednym z nastę- 
pnych miesięcy. Taki wkład zawsze się opła 
ci. 

Obecnie w sezonie wielkiej obfitości i ta- 
niości jagód i owoców, nie można zanied- 
bać poczynienia zapasów zimowych. Trzeha 
pamiętać — zwłaszcza tam, gdzie są małe 
dzieci — że owoce są najzdrowszem poży- 
wieniem, a w zimie będą bardzo drogie 
Dziecku zaś trzeba przez cały rok dawać 
rzeczy odżywcze, a nie tylko w sezonie. Po- 
za konfiturami, smacznemi i zdrowemi ła- 
kociami „nieocenionemi dla dziecka, nadzwy 
czaj pożyteczne w domu są wszelkie przet 
wory, zachowujące owoce w stanie, podob- 
nym do świeżego. Jeśli są umiejętnie prze- 
chowane w butelkach, to całą zimę można 
mieć porzeczki i wiśnie o zupełnie świeżym 
smaku. Dlatego też przez cały rok należy 
zbierać butelki, zazwyczaj wyrzucane, lub 
sprzedawane za parę groszy śmieciarzowi 
przez nasze służące, aby nie mieć potem kła 
potu w okresie butelkowania. 

Czyste, mocne butelki napełniamy owo- 
cem wiśni, czereśni (drylowanych),  рог1о- 
mek lub porzeczek, zalewamy ulepem z pół 
kilo cukru na 3 szklanki wody, tak, aby 
ulep nie sięgał szyjki butelki. Korkujemy 
nowemi korkami niezbyt mocno i obwiązu- 
jemy sznurkiem. Butelki ustawiamy w ko- 
ciołku, przekładając sianem, tak aby się nie 
stykały ze sobą i ściankami naczynia. Zale- 
wamy wodą i stawiamy kociołek na ogień 
Po 20 minutach wrzenia wystawiamy, wyj- 
mujemy, gdy ostyga, z wody, wciskamy głę- 
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Nr. 100.000 i od Nr. I do Nr. 2.100. 
UWAGA: 

dzie przyjmować. 

  

R. BIKNER 
pracownia kamieniarska 
ul. Rossa Nr. 15, tel. 17-29 

istnieje od roku 1885 

GOTOWE POMNIKI I PŁYTY 
PAMIĄTKOWE Z GRANITU 
SZWEDZKIEGO I KRAJOWEGO, 
BAZALTU, LABRODORITU 

I MARMURU. 
Wykonanie robót w zakres grobow- 
nictwa wchodz. na wszystkich cmen- 
tarzach wileńskich i prowincjonaln. 
w-g projekt. własn. i otrzymanych. 

UWAGA: Obejrzenie wyst. pomników— do kupna nie obowiązuje. 

1925 we 

Konsyst. 

  

  Nr. 14/2a   

podaje do ogólnej i i ją 1931 r. dz. 4-ej p.p. odbędzi wiadomości że. 10, 1 12 МОГОа па ie ot wie gawędzie niewykupionych i nieprolongowanych zastawów od Nr. 50.000 do 

W dniu”licytacji prolongat N-rów licytacyjnych lombard nie bę- 

szystkich ktoby wie- 
dział o miejscu za- 

mieszkania Stefana Orczy- 
kowskiego lat 42, s. Te- 
ofila i Marji z Koperskich, 
ostatnio zamieszk. w roku 

Włodzimiercu, 
pow. Sarny, uprasza się 

informacyj do 
Ewang.-Reform. 

o podanie 

Wilno, Zawalna 11. 

Sprzedaję 
okazyjnie dwie duże ładne 

draceny szerokolistne 
bardzo tanio — Zarzeczna 

  

tejestr HADAIDW. 
Do Rejestru Handłowego Dział A, 
Sądu Okr. w Wilnie, wciągnięto na- 

stępujące wpisy pierwotne: 

W dniu 22.V. 1981 r. 
12838. |. Firma: „Chaim Kloc“ w Ilji, pow. Wi- 

lejskiego. Sklep spożywczy i bakalejno galanteryjny. 
Firma istnieje od 1927 r.. Właściciel — Chaim Kłoc, 
zam. tamże. 753/\1—6127 

W dniu 30.V. 1931 r. 
12846. I. Firma: „Lejba Szrajbman* w Dołhino- 

wie, pow. Wilejskiego, handel zbożem i mąką. Firma 
istnieje od 1930 r. Właściciel—Szrajbman Lejba zam. 

6145 

tamże. 775/V1—6128 

12347. |. Firma: „Ester Sinder* w Chocieńczy- 
cach, pow. Wilejskiego. Sklep drobnych towarów 
i resztek bławatnych. Firma istnieje od 1926 r Właści- 
ciel—Ester Sinder, zam. tamże. 776[V1—6129   6143 

  

Od dnia 29-go do 31-go 
lipca 1931 roku włącznie 
będą wyświetlane filmy: 

W rolach 
głównych 

śl Miejskie 
ч Współczesny dramat 
D agawy salonowy. Aktów 10. 

Ostrobramska — — — — 

TRĘDOWATA Pieśń miłości) 
Jadwiga Smosarska i B. Mierzejewski. 

Kasa czynna od godz. 5 m. 30. — — Początek seansów od godz. 6-ej. — 
Od dnia |-go sierpnia r. b. Kino Miejskie nieczynne z powodu remontu. 
  

Dźwiękowe Kino 

C6/INS 
ul. Wielka 47, tel. 15-41 

Dziś! Po raz pierwszy w Wilniel Przebój dźwiękowy! Dawno nie widziany ulubieniec wszystkich 

Rod la Rocque jako Współczesny korsarz 
w emocjon. arcydz,, z udział. pięknej RITY LA ROY. 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 
sumu" NASTĘPNY PROGRAM: WIELKA PARADA 

NAD PROGRAM: Przegląd dźwięk. „Foxa* 
Ceny zniżone, 

  

Kino Kolejowe Program od dnia 29 lipca 1931 roku 
' Fascy- w najlepszej swo- 

0GNIS KO nująca Mary Astor jej kreacji jako 

(obek dworca kolejow.) Klątwa przeszłości... 
w I0-aktowym potężnym dramacie aktorki, której światłem życia była miłość. 

Miłość uszlachetniająca.. Krzywda kobiety... Żona i matka - oto symbol najczystszy kobiety. 
Początek o godz. 6-ej, w niedz. i święta o 4-ej pp 

Dziewczyna z piekła 
Raj na latarni morskiej... 

  

Prem|era! Po raz pierwszy w 
Wilniel Wersja dźwiękowa I! 
Prześliczny dramat miłosny! 

DŹWIĘK. KINO-TEATR 

„RELIOS" 
Wilsėska 29, tel. 9-26 

   

34) TADEUSZ SIKORSKI. 

ŻYCIE NA GAPE. 
Obrazki z Dalekiego Wschodu. 

Nazajutrz zdenerwowany i przygnębiony jechał 
do swego biura. Nocne widziadła minęły bezpowrotnie. 
Wiktorinow miał jednak nieprzyjemność zupelnie re- 

  alną. Nieznany wróg napisał anonim do ministra w bar- 
dzo ostrych słowach, wykazując w nim kompletną bez- 
czynność prokuratora. Były opisane jego podróże z ar- 
tystkami w służbowych wagonach, stałe przebywanie 
za kulisami, przyjmowanie aktorek w służbowym ga- 
binecie, z którego rozlegały się głośne pocałunki. Autor 
anonimu podkreślał, że prokurator ustawicznie rozjeż- 
dżał na koszt skarbu państwa, nie załatwiając przy tem 
żadnych służbowych czynności, a co najgorsze w ano- 
nimie była opisana zgoła nieprzyjemna sprawa ligi 
wolnej miłości, do której należał sam Wiktorinow 

— Oczywiście odpiszemy się. Wiesław Juljanowicz 
jest w tych wypadkach nielada mistrzem, — myślał 
prokurator, wychodzą z powozu przed gmachem sądu. 
Jakby jednak ustalić, kto może być autorem donosu. 
Gzy nie ta podła gadzina Monastyrski? 

  

W biurze Wiktorinow odbył naradę z Wichrow- 
skim. Na szczęście podczas rozjazdów służbowych by- 
wał z sekretarzem. Sprawy przysyłano do wagonu. 
Wichrowski je czytał i przygotowywał odpowiednie 
wnioski, które Wiktorinow podpisywał. Odpisy pism 
Wichrowski zachował, a przeto można łatwo udowo- 
dnić, że prokurator wykonywał nadzór nad sprawami. 
Co do pozostałych zarzutów, brak dowodów. W wy- 
niku narady zdecydowano, że Wichrowski napisze wy- 

      

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

Rapsodja węg 
Lil Degower, Dita Parło i Willi Fritsch. 

1 seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr., na poz.tean. Balkon 60 gr. Parter od | zł. Seansy od g. 4-ej, w niedz. 
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ierska 
NAD PROGRAM: Atrakcje dźwięk. ZE = 

w. od 2-ej 

  

  

Re 

jaśnienie. Wiktorinowa najwięcej interesowało, kto jest 
autorem anonimu. | 

—— Co pan myśli o Monastyrskim ? — zapytał 
— Wątpię, żeby adwokat, cziowiek sonany, pisał 

anonimy. Prędzej ktoś z wydalonych policjantów. 
— A ja jestem przekonany, że to Monastyrski. Do- 

brze znam adwokatów. Taki pan pójdzie na wszystko. 
Bacznie się przyglądał kopercie i papierowi, na 

którym był napisany anonim 

— Papier jest ze znanej petersburskiej firmy „O- 
rzek”. To dobry znak. Na Dalekim Wschodzie nie spo- 
tykałem tego papieru. Monastyrski był niedawno w Pe- 
tersburgu, tam kupował papier. Oczywiście maszyna do 
pisania nie jego. Sprawdzałem już z pismami, które 
wychodzą z jego kancelarji — mówił prokurator, spo- 
glądając radošhie na Wichrowskiego. 

— Mam myśl, — ciągnął dalej, zapalając się, — 
trzeba ustalić, czy Monastyrski nie posiada jeszcze ta- 
kiego samego papieru. Jakby to zrobić?... Żeby tak ktoś 
z jego znajomych poszedł do niego i nagle przypomniał 
sobie, że musi coś napisać i poprosił o papier... Jeżeli się 
okaże, że ma taki papier, to on jest autorem anonimu. 

— Czy pan jest z nim w dobrych stosunkach? — 
zapytał po chwili, rzucając na Wichrowskiego pytające 
spojrzenie. 

— Owszem, dawniej bywałem u niego, lecz od cza- 
su, kiedy popsuły się stosunki między panem a nim 
przestałem bywać. 

— To szkoda. Zresztą panu, Wiesławie Juljano- 
wiezu, nie wypada. Monastyrski mógłby powziąć jakie 
podejrzenia. Ja znajdę kogo innego. 

* Woźny zameldował, że przyszła pani Mironowa. 
Twarz Wiktorinowa przybrała radosny wyraz. Zwró- 
cił się do Wichrowskiego. 

— —Proszę kazać woźnemu odsunąć publiczność 
od mojego gabinetu, — mówił poufale trzymając Wi- 
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Druk. 

  

  

    

  
„Znicz*, Wilno, ul. Ś-to Tańska 1, telefon 3-40 

W_I EE Ń S KI 

biej korki i lakujemy. Porzeczki tak przygo- 
towane zachowują aromat i są doskonałe 
na lody. 

W zimie takie przetwory ułatwiają niez- 
miernie menu obiadowe: zamiast wodnisteż 
galaretki na deser, nie wnoszącej do organi- 
zmu żadnych absolutnie czynników odżyw- 
czych, kompot z takich owoców albo legv- 
mina stanowi już potrawę, a nie bezwarto- 
ściowy dodatek. H. P. 

żę 

Co przyniesie jesień ? 

W modzie interesuje nas zawsze nie to, 
co nosimy, ale co będziemy nosić. Gorączko- 
wa pogoń za nowościami i przewidywania 
przyszełej mody nigdy nie ustają. Są kobie- 
ty, które mają jakby szósty zmysł wyczucia 
tego, co będzie najmodniejsze — przewidywa 
nia ich są zawsze trafne i one te wprowadza- 
ją modę do szerokich mas. W obecnym se- 
zonie kobiety przewidujące myślą już potro- 
chu o jesieni, ale jeżeli jakikolwiek okres 
można nazwać czasem spokojnego używania 
tego co jest modne, to właśnie lato. W maju 
i w czerwcu w sklepach bławatnych i goto 
wych sukien działy się istne orgje. Pomęczo: 
ne ekspedjentki, nieledwie mdlejące rozkła- 
dały stosy wszystkich materyj przed paniami, 
słaniającemi się na obolałych nogach. Było 
istotnie w czem wybierać! Wydaje się, że 
wzorzyste tkaniny z każdym rokiem są ład. 
niejsze. 

Nasprawiałyśmy sobie — więc teraz uży- 
wajmy. Jest pełnia lata — kto mógł wyje- 
chać, uwodzi brzydką płeć mieniącemi sie 
barwami tęczy, powiewnemi  chiffonami, 
gdzieś w uzdrowiskach — miejmy nadzieję, 
że krajowych. Kto nie mógł — siedzi sobie 
w lesie sosnowym pod miastem, albo nawet 
spaceruje po mieście — w każdym razie mo- 
że teraz z całą satysfakcją prezentować wszy- 
stkie letnie kreacje. 

Jeśli chodzi o przyszłość, to można już 
sygnalizować jedno — skrócenie sukien. Po- 
południowe nie będą tak przesadnie i niewy- 
godne długie, jak w zeszłym roku, Bolerka —- 
tak wygodne! — nie będą już, niestety, mod- 
ne. Można je donaszać, nie należy sobie spra- 
wiać, jeśli chodzi o suknie na jesień. Ręka- 
wy w dalszym ciągu fantazyjne i pozostawia- 
jące duże pole do pomysłów. To obcisłe do 
łokcia, a dalej rozszerzające się w klosz, ni 

W dniu 1.VI. 1931 r. 
12848, I. Firma: „Gerszen Ejdelman“ w Dolhi- 

by diugie do kišci, a przecie odslaniające rę- 
kę do łokcia. To znów wąskie, ale z szere- 
giem falbanek, naszytych od łokcia w dół i 
poruszających się wdzięcznie przy każdym 
ruchu. Trudno zaręczyć, czy nie wrócą do 
mody zapomniane bufki naszych babek, bo 
w letnich sukienkach z kórtkiemi rękawami 
przebija już podobna tendencja. Ogólna lin- 
ja pozostaje bez zmiany, poza skróceniem 
sukni. Tylko paski robią się coraz szersze — 
raz są to szarfy aksamitne, związane na wiel- 
ką kokardę, innym razem paski lakierowane, 
też imitujące szarfy, spięte na klamrę lub 
związane w węzeł. Znowu pojawiają się fil- 
cowe kapelusze o wielkich rondach. O ile 
jednak na wiosnę jeszcze widziało się ronda 
faliste, opadające z boków, to teraz są to 
sztywne kapelusze, o angielskiej wstążce, al- 
bo lakierowanym pasku, z główką zagiętą 
naokoło do środka, naśladujące męskie ka- 
pelusze. Kolory przeważnie spokojne, dosto- 
sowane do angielskiego typu: szare, beige, 
białe do jasnych kostjumów. Widuje się rów 
nież niekiedy staroświecki i zapomniany ko- 
lor bordo: wszystko się powtarza na świecie. 

H. N. 
OCE 

Fale radjowe zastępują 
lodownie i chłodnie. 

To spostrzeżenie zrobił właściciel krótko- 
falowej stacji w Soest (Holandja), p. Robert 
Pape. _ Wiedług objaśnień wynalazcy, przy- 
rząd jego, zwycięsko współzawodniczący 7 
wszelkiego rodzaju drogiemi  chlodniami, 
składa się z generatora fali metrowej do 
ćwierćmetrowej długości, wytwarzającego 
w promieniu 20 metrów elktro-megnetyczne 
pole, w którem rozkład ciał organicznych 
odbywać się nie może. W domu Pape'a zna- 
leziono zupełnie świeże, wyłuskane ze skoru- 
pek jaja, które przeleżały na talerzach zgó- 
rą pół roku, ćwiartki mięsiwa, jagody i grzy- 
by, nie ujawniające po kilku miesiącach 
najmniejszych oznak zepsucia. 

Trzeba przypuszczać, że znane wypadki 
konserwacji ciał organicznych, zauważone 
w niektórych podziemiach, mogiłach i gro- 
bowcach, znajdują swe wyjaśnienie w istnie- 
niu elektro-magnetycznego pola, zasilanego 
przez reakcje, jak dotychczas niezbadane. 

Z innej strony można rokować krótkim 
falom ważną rolę w nowoczesnem gospodar- 
stwie domowem, w którem sprawa konser 
wowania produktów. dzięki 

  
wynalazkowi 

Nr. 173 (2115) 

Pape'a, dałaby się rozwiązać w sposób nie- 
spodziewanie prosty i mogłaby się stać na- 
wet gałęzią gospodarki miejskiej, zorgani- 
zowaną na podobieństwo takich  przedsię- 
biorstw, jak elktrownia, dostarczająca świat. 
ło lub wodociąg zaopatrujący mieszkanie w 
wodę. 

DKA EEST NETTO 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
POŻAR NA KRZYWEM KOLE. 

Przy ul. Krzywe Koło Nr. 7 wybuchł 
wezoraj © godz. 5-ej wieczorem pożar. Ogień 
strawił dach wędliniarni, Zlikwidowała ogień 
straż ogniowa. Powód pożaru nie ustalony. 
Dochodzenie w toku. (e) 

ZAMACH SAMOBÓJCZY. 
Przy ulicy Zarzecze Nr. 30 usiłowała po- 

pełnić samobójstwo przez zatrucie się esem- 
eją octową 27-letnia Róża Recner. Przewie- 
ziono ją do szpitala Sawicz. Powód — niepo. 
rozumienie rodzinne. (e) 

KOLEJNA OFIARA WILJI. 
UTONĄŁ URZĘDNIK KOLEJOWY. 

Wezoraj około godz. 7-ej wiecz. wpobliżu 
mostu Zwierzynieckiego utonął podczas ką- 
pieli niejaki Władysław Jaworczyński (ul. 
Krakowska Nr. 40) — urzędnik kolejowy. 

Jaworezyūski pływając trafił na głębię i 
poszedł na dno. Kiedy go wydobyto już nie 
żył. Zwłoki zabezpieczono do decyzji prokn- 
ratora. te) 

ZWŁOKI SZWEDZKIEGO ODNALEZIONO. 
Wi dniu 28 b. m. koło Trynopolu z Wilji 
zostały wydobyte zwłoki Szwedzkiego Pine- 
sa, który w dniu 21 b. m. utonął w czasie 
kąpieli koło Werek. 

KRADZIEŻE, 
— W dniu 28 b. m. Pawłowicz Michal: 

na ul. Belwederska 26 zameldowała, że przy 
ul. Jerozolimskiej skradziono jej płaszcz zi- 
mowy. Kradzieży dokonał Bejnarowicz Jó- 
zef, zamieszkały w domu Klimaszewskiego 
przy ul. Jerozolimskiej, którego zatrzymano. 
Płaszcza narazie nie odnaleziono. 

— W] dniu 26 b. m. Jerzewska Anna ul. 
Kościuszki 17 zameldowała o kradzieży ub- 
ranek dziecinnych przez Kozak Konstancję 
ul. Węglowa 23. Kozak z ubraniem zostałą 
zatrzymana. 

  

12860. I. 
ścieniewiczach, pow. Wilejskiege. Sklep gałanteryjny, 
spożywczy i resztek bławatnych. Firma istnieje od 

Firma : „Horodniczanka Adela“ 

  

w Ko- 

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 | 

  

nowie, pow. Wilejskiego. Sprzedaż artykułów spo-'| 1927 r, Właściciel—Horodniczanka Adela, zam. tamże. żywczych, bakalejnych i tytoniowych. Firma istnieje 761/V1—6118 od 1927 r. Właściciel — Gerszen Ejdelman, zam. 
tamże. 777/V1—%6130 12861. I. Firma: Sklep bławatny Krajman Gerc 

Koriski* w Wilnie, przy ul. Rudnickiej 17. Sklep 
12849. |. Firma: „Sora Kuziniec" w Dołhinowie, | bławatny. Firma istnieje od 1931 r. Właściciel — pow. Wilejskiego. Piwiarnia. Firma istnieje od 1929 r. 

Właściciel—Sora Kuziniec, zam. tamże. 778/VI-6131 

12850. I. Firma: „Struniewiczowa Anna" w Wil. 
nie, przy ul. Lipowej 27. Sklep spożywczo-tytoniowy. 
"Firma istnieje od 1929 r. Właściciel—Anna Śtruniewi- 
czowa. zam. tamże, 779/V1—6132 

W dniu 2.VI. 1931 r. 
12851. I. Firma: „Paweł Antonowicz" we wsi 

Kniachinin. gm. Krzywickiej, pow Wilejskiege. Sklep 
drobnych towarów. Firma istnieje od 1926 r. Właści- 
ciel—Antonowicz Paweł, zam. tamże.  780/V1—6133 

12852. |.. Firma: „Chana Rozyń”* w Ilji, pow. 
Wilejskiego. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 r. 
Właściciel—Chana Rozyń, zam. tamże. 781/VI—6134 

  

12853. I. Firma: „Zalman Kaufman“ w Ilji, pow. 
Wilejskiego. Sklep bławatny i drobnych towarów. 
Firma istnieje od 1929 r. Właściciel —Załman Kaufman, 
zam. tamże. 782/V1—6135 

W dniu 6.VI. 1931 r. 
12854. I. Firma: „Kacia Berman* w Wilnie, przy 

ul. Jatkowej 14. Sklep dodatków szewskich, Firma 
istnieje od 1919 r. Właścicieł — Berman Kacia, zam. 
w Wilnie, przy zauł. Dominikańskim 21/14. 783/VI—6136 

12855, I. Firma: „Jankiel Brejdo* w Ilji, pow. 
Wilejskiego. Sklep towarów drobnych i resztek łokcio- 
wych. Firma istnieje od 1927 r. Właściciel — Jankiel 
Brejdo, zam. tamże. 784/VI—6137 

  

12856. |. Firma: „Jan Czawłytko” w Ižy, gm. 
lżańskiej, pow. Wilejskiego. Sklep spożywczo-baka- 
lejny i tytoniowy. Firma istnieje od 1928 r. Właści- 
ciel—Jan Czawłytko, zam. tamże. 785/V1—6138 

12857. I. Firma: „Czernuski Mowsza* w Wilnie, 
ul. Subocz 2. Sklep mięsa. Firma istnieje od 1925 r. 
Właściciel — Czernuski Mowsza, zam. tamże. 

787/V1—6139 

12858. |, Firma: „Ester Gryngauz“ w Ilji, pow. 
Wilejskiego. Sklep resztek bławatnych i drobnych 
towarów. Firma istnieje od 1927 r. Właściciel—Ester 

788/VI—6140 Gryngauz, zam. tamże. 
  

Koriski Gerc, zam. w Wilnie, przy ul. Ostrobramskiej 2. 
762/V1—6119 

  

12862. I. Firma: „Krachmalnik Kusiel“ w Wilnie, 
przy ul. Nowogródzkiej 31. Sklep kości szmat i żelaza. 
Firma istnieje od 1920 r. Właściciel — Krachmalnik 
Kusiel, zam. tamże. 763/V1—%6120 

  

12863. |. Firma: „Lachowicz Antoni" w Wiwiór- 
ce, pow. Lidzkiego. Sklep wini wódek oraz wyro- 
bów tytoniowych. Firma istnieje od 1930 r. Właści- 
cieł — Lachowicz Antoni zam. w Lidzie, przy ul, Su- 
walskiej 58. 764/V1—6120 

W dniu 8.VI. 1931 r. | 
12.864. |. Firma: „Niemoj Josif" w Głębokiem, 

pow. Dziśnieńskiego. Sklep bławatny, Firma istnieje 
od 1931 r. Właścicieł — Niemoj Josif zam. tamtże. 

765/V1—6122 

„12865. 1. Firma: „Perska Judes* w Wilnie, przy 
ul. Żydowskiej 6, Łaźnia. Firma istnieje od 1931 r. 
Właściciel — Perska Judes-zam: tamże: 

766/V1—6123 

12866. I. Firma: „Jan Rogacz” we wsi Korólewcy, 
gm Wojstomskiej, pow. Wilejskiego. Splep spożyw- 
czy i drobnych towarów, oraz wyrobów tytoniowych. 
Firma istnieje od 1927 r. Właściciel — Jan Rogacz 
zam. tamże. 767/V1—6124 

KONCESJONOWANY ELEKTROMONTER 

STANISŁAW PIÓREWICZ 
UL. OFIARNA Ne 4, m. 9. 

WYKONY WA: instalacje elektryczne 
według wymagań technicznych, oraz 

dzwonki sygnalizacyjne. 

USTAWIA: aparaty radjowe i telefony. 

  

  

Okazyjnie i tanio 
przy ninimalnej gotówce poleca do sprzedaży 
piękae majątki ziemskie, ośrodki, działki, 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, & 

stoły, szafy, łóżka it,d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO,; 
та dogodnych waronkach | 

I NA RATY. | 
NADESZŁY NOWOŚCI. 

5692 

Poszukuje sie 

pielęgniarki 
do dziecka, 
siły wytrawnej. 

Zgłoszenia w Admi- 

nistracji „Kurj. Wil.” 

pod „Zaraz“. 6144 
  

Akuszerka 

Ма ВП 
przyjmuje od 9 r. do 7 w. 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 46, m. 1. 
W. Zdr. Nr 3093, 

Akuszerka 

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

W. Z. P--Nx. 69, 

  

  

Z: książ. wojsk. wyd. 
przez. P. K. U. Stare 

przy ul. Zawalnej 21. Skład materjałów budowlanych 
i drzewa opałowego. Firma istnieje od 1931 r. Właści- 
ciel — Mowsza Gelfarb w Wilnie, 
sarskiej 8/9. 

Firma: „Mowsza Gelfarb* w Wilnie, 12859, I. 

przy ul. Ludwi- 
789/V1—6141   

chrowskiego za guzik od munduru, — poco się mają 
gapić? Teraz trzeba być ostrożnym. Wogóle interesan- 
tów proszę mi nie przysyłać, a załatwiać w kancelarji, 
podania niechaj przyjmuje podprokurator Blinow, chy- 
ba, że jaki „nachał* koniecznie chciałby się ze mną wi- 
dzieć. 

— Miroczka, — zawołał, — witając serdecznie 
aktorkę. Już trzy dni cię nie widziałem, aż dostałem 
chandry. 

Mironowa wpadła na niego z całą pasją. 

— To takie twoje obiecanki? Miałeś mi przysłać po 
wóz, czekałam jak głupia. Tymczasem widzę, że żona 
rozježdža. To jest bezczelność. Ja mam pierwszeństwo, 
bo ona jest prokuratorową i korzysta z wszystkich praw 
i zaszczytów, a ja co? 

— Uspokój się milutka. Mam nieprzyjemności. Na- 
pisali na mnie podły paszkwil. Konie i powóz są skarbo- 
we, trzeba teraz poczekać aż się hołota, której zawa- 
dzam uspokoi. Lepiej niech widzą, że żona jeździ. Prze 
cież jesteś moją przyjaciółką. 

Posadził ją na kanapie, otoczył ramieniem, cało- 
wał ręce i usta. 

— O tem nic nie wiedziałam. No to trudno. Arty- 
stki są od tego, aby cierpiały. Ž 

— (Cóż to za łajdak napisał donos? — zapytała 
po chwili zupełnie już uspokojona. 

„— Mam podejrzenie na Monastyrskiego. Właśnie 
chcę cię prosić, abyś mi pomogła wykryć donosiciela. 

Przytuliła się do niego, czule pogładziła po głowie, 
szepcąc: 

— Wszystko zrobię co zechces 
ku ciszej, bo może kto podsłuchiwać. 

— Do tego trzeba użyć kogo z aktorów — tłuma- 
czył Wiktorinow. Asygnuję mu na wódkę sto rubli. 
Trzeba znaleźć takiego, który bywa u Monastyrskich, 
co nie będzie trudne ze względu na stosunki Monastyr- 

ale mów głuptas- 

  

   

  

Kamienice dochodowe, 
i drewniane z ogródkami. 

Dom Handl.-Komisowy „ZACHĘTA“ 
Mickiewicza 1, tel. 505, 

  
  

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz 

Święciany na imię Józefa 
Grockiego, uniew, się. 

6142 

place, letniska. 
domy murowane 

Mieszkania wolne. 

6093   ui Tr 

Popierajcie Ligę Morską! 
VT YRALINIITAUTMAEO S TTD NA 

skiej ze sferami teatralnemi. Może wpaść do niego ni- 
by przypadkowo i naraz przypomni mu się, że w pil- 
nej sprawie musi napisać kilka słów. Wtedy poprosi 
o papier. Ten papier trzeba mi dostarczyć. Zrozumiano? 

— Doskonale. Już mam ajenta. Pijaczyna Grigor- 
jew to zrobi. Ale jest eoś ważniejszego. Wiesz, że ci 
grożą? 

— Kto? 
— Szanowny mój małżonek. Powiada, że nie ma 

żadnych wątpliwości co do naszych stosunków. Krzy- 
czy, że się krew poleje. 

— A to dureń, więc przedtem miał wątpliwości, 
kiedy mieszkałaś razem z naczelnikiem komory? Teraz 
się zrobił zazdrosny. Nic sobie z tego nie robię. To są 
pogróżki pijaka. 

— (Ciągle się naradza z Monastyrskim, coś szep- 
czą, knują. Boję się o ciebie. Lalik mój miły. Przypu- 
szczam, że się nie targnie na życie, ale może cię czyn- 
nie znieważyć, a to ze względu na twoje stanowisko 
byłoby fatalne. 

— Masz rację, — zauważył i zamyślił się, 
chwili rzekł: 

-— Zaraz znajdę na to radę. 

Podszedł do aparatu telefonicznego. 
Proszę mnie połączyć z gabinetem gubernatora. 
— Czy to ekscelencja Michał Aleksandrowicz? Mo- 

je uszanowanie. Mówi prokurator sądu. Doszły do m: 
wiadomość z pewnego źródła, że szajaka terrorystów 
planuje zamach na mnie w związku z moją działalnoś- 
cią w sprawach politycznych. Oczyw ie pogróżki nie 
mogą wpłynąć na zaniechanie Ścigania złoczyńców. 
dnak na wszelki wypadek komunikuję o tem waszej 
cksceelencji do decyzji. Pauza. 

a po 

     
   

    

(D. c. n.) 

 


