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Zawodna sugestija 
klamsiwa. 

Na dzień dzisiejszy t. j. 1 sierpnia 

Z. S. R. R. i związane z nim komuni- 

styczne partje poszczególnych krajów 

wyznaczyły po raz trzeci doroczny ob- 

chód „czerwonego święta antywojen- 

nego*. Jeżeli chodzi o nasze ziemie, 

graniczące bezpośrednio z terytorjum 

państwa radzieckiego, to rzec bez prze- 

sady można, iż zakonspirowane władze 

kompartji już na kilka miesięcy przed 

tym obchodem skoncentrowały tu „na 

papierze” wszystkie swe siły dla roznie 

cenia agitacji i wywołania jej skutków. 

Chwalą się tem komuniści przynaj- 

mniej sami w swych oficjalnych orga- 

nach po tamtej stronie kordonu i w 

szeregu wydanych šwistkow, rzeko- 

mo w sercu tych ziem, w Wilnie. 

Przeglądając perjodyki komunisty- 

czne w rodzaju: „Do walki”, „Czyrwo- 

„Młody Komunista*, znaj. 

dujemy w nich tyle bezecnych, a za- 

  

ny Šciag“ 

rezem Śmiesznych kłamstw na temat 

rzekomego zrewolucjonizowania mas 

na „Białorusi Zachodniej”, iż wprost 

  

ogarnia czytelnika niewysłowione zdu- 

mienie i uczucie krańcowej odrazy do 

tego rodzaju metod działania. Każde 

słowo w tych świstkach jest wstrętną 

prowokacją uczuć przeciętnie uczciwe- 

go człowieka, bez względu na jego 

ideologję polityczną. 

Gdyby dać wiarę temu, co piszą ko- 

amuniści, nałeżałoby ze stanowiska ob- 

rony zagrożonej egzystencji Rzeczypo-. 

spolitej Polskiej ogłosić na Ziemiach 

Wschodnich „stan wojenny”, skupić 

tu całą energję na krwawych pora- 

chunkach z wrogiem wewnętrznym, 

rozstrzeliwać codziennie dzesiątkami 

tylko już samych prowodyrów  bun- 

tów, skonsygnować tu wszystkie siły 

obronne państwa. 

W cyniźmie swym autorzy tych 

posuwają 

się tak dalece, iż najmniejsze zamie- 

szanie uliczne, obławę policyjną na 

złodziei kieszonkowych, burdę w po- 

ciągu pijanych rekrutów, no i oczywi- 

ście najmniejszy przejaw energiczniej- 

szej interwencji nazewnątrz głodnych 

rzesz bezrobotnych zapisują na ko- 

ść żywotności kompartji i jej wzra- 

stającej rzekomo popularności w naj- 

szerszych masach obywateli polskich. 

Znajdujemy w tych swistkach bom- 
bastyczne wiadomości o jakowychś 
i to, będących na każdym kroku bun- 
tach w szeregach armji polskiej, a za- 
razem alarmy na temat postępowania 

„mobilizacji i wyekwipowania wojen- 

nego sił zbrojnych Polski* dla nowej 

wojny z Z. S. R. R. 

Cel tego jest przejrzysty: — wywo- 

ływanie zamieszek na ziemiach  Pol- 
ski i podtrzymanie „ducha wojenne- 

go” w masach obywateli Związku re- 
publik radzieckich. 

W zdekonspirowanych i zlikwido- 

wanych w porę swych instrukcjach K. 
P. Z. B. wskazuje, iż najważniejszemi 

grupami proletarjatu z punktu widze- 

nia jej akcji antypaństwowej są: ko- 

lejarze, robotnicy przemysłu wojen- 

nego, robotnicy przedsiębiostw pań- 

stwowych i miejskich, wreszcie robot- 

nicy większych przedsiębiorstw pry- 

watnych, budując jednocześnie swe 

wielkie nadzieje na wznieceniu  roz- 

kłądu w armji. Mówi się w tych instru 

kcjach wyraźnie, iż należy „straszyć 

grozą wojny kobiety*, zaś do usług 
dla kompartji zaprawiać dzieci, jako 
element najmniej odpowiedzialny za 
swą nieświądomą działalność. 

Prowodyrów komunistycznych, nie 
znajdujących 

siaj posłuchu w masach robotniczych 

niesłychanych prowokacyj 

    

najmniejszego już dzi- 

boli oczywiście najwięcej to, że w ma- 

sach tych. dojrzewa coraz wyraźniej 

świadomość obywatelska, zrozumienie 

ciężkiego momentu światowego kryzy- 

su ekonomicznego i wyjątkowego po- 

\ 

łożenia Polski, mężnie opierającej się 

prowokacjom wojennym swego wscho- 

dniego sąsiada i rewizjonistycznym 

zakusom niemieckim. 

Fakt, że rosną z dnia na dzień sze- 

regi robotnicze na gruncie ideologji 

państwowej polskiej, oparte o obóz 

Marszałka Piłsudskiego, w Wilnie i 

na terenie jego wpływów, doprowadza 

komunistów do prawdziwego szału, iż 

ostatnim środkiem ich ratunku jest: 

sugestja kłamstwa. O Polsce piszą i 

głoszą, gdzie mogą, jako o państwie 

„przodującem w przygotowaniach do 

wojny” z Z. S. R. R. 

Szczytem bezdennej głupoty tej 

metody jest usiłowanie wmówienia w 
chłopów, że dla utrzymania pokoju 
akcja komasacyjna na wsi jest szko- 
dliwą. 

Niema poprostu ani jednej dzie- 
dziny pracy ekonomicznej i kulturał- 

  

nej, nie mówiąc już o ruchu narodo- 
wym wśród mniejszości, gdzie nie usi- 
łują komuniści upiec swej pieczeni na 
тлес2!7. $ В: В. 

Na szczęście są to wszystko usilo- 
wania papierowe, więcej obliczone jak 
już podkreśliliśmy na „podtrzymanie 
ducha rewolucyjnego* w Z. S. R. R. 
niż nawet na efekt zewnętrzny u nas, 

   

gdzie ta bibuła zaledwie jest od czasu 
do czasu podrzucona tak pechowo, że 
zawsze prawie trafia w ręce. policji. 
Kolporterką jej jest najczęściej jakaś... 
biedna, chcąca zarobić kobiecina, czy 

  

nieświadome dziecko z ulicy żydow- 
skiej. 

Czego zatem mamy spodziewać się 
po dniu dzisiejszym? 

Odpowiedź prosta: Już w dniu na 
stępnym nowej serji wydawnictw pro- 
pagandowych za kordonem, z których 
dowie się świat, a przedewszystkiem 
ludność Z. S. R. R. o „rozruchach w 
Polsce*, o „nowych zbrodniach poli- 
cji faszystowskiej, o „aresztowaniu 
setek działaczy komunistycznych i t. 
p. bredniach. 

Nie lekceważymy sobie bynajmniej 
niebezpieczeństwa, tu i ówdzie zaob- 
serwowanych przejawów agitacji ko- 
munistycznej, nie twierdzimy, iż na 
naszym terenie wcale komunistów nie- 
ma, lecz wskazujemy, jakiemi to me- 

komuniści 

sztuczny zamęt w naszym kraju i pod- 

todami usiłują wzniecać 

trzymywać swój prestige we własnym 
„Tajų“. 

Niewątpliwie i dziś może mieć 
miejsce jakieś sztucznie wywołane 
zbiegowisko, może znów zatknięta zo- 

stanie na jakimś dachu, czy słupie czer 

wona płachta, lecz napewno nie bę- 

dziemy mieli widowisk jakiegoś mi- 
tingu, czy pochodu z odważnymi ora- 

torami K. P. Z. B. 

Dzień dzisiejszy wbrew  usilowa- 

niom propagandy bolszewickiej, minie 
niewątpliwe jako dzień jej nowej klę- 
ski w atmosfezre wewnętrznego ładu 

i spokoju w Polsce, którym hołduje sil- 

ny i sprawiedliwy rząd, i ogół świado- 
mych dobra Rzeczypospolitej obywa- 

teli. : Sir. 

Znižka cen mąki i chleba 
w Warszawie. 

WARSZAWA, 31. VII. (Pat). W 
dniu 31 b. m, na pierwszem posiedze- 
niu komisji badania cen, powołanej 
przez komisarza rządu m. Warszawy, 
przedstawiciele młynarzy i piekarzy 
warszawskich zadeklarowali zniżkę od 
1 sierpnia r. b. ceny mąki żytnio-pytlo- 
wej z 38 na 36 gr. za klg. w hurcie, zaś 
ceny chleba żytnio-pytlowego od dnia 
3 sierpnia z 45 na 43 gr. za klg. w de- 
talu i ceny chleba razowego z 35 na 
38 gr. za klg. 

Silne lotnictwo 
te potega Państwa! 
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Pienarne posiedzenie klubu 
parlamentarnego B. B. W. R. 

Prezydjum  Bezpartyjnego Bloku 
Współpracy z Rządem zawiadamia, że 
dziś w sobotę, dnia 1 sierpnia r. b., o 

godzinie 10 rano odbędzie się w lokalu 
sejmowym plenarne posiedzenie klubu 
parlamentarnego posłów i senatorów 
B. B. W. R. — (Iskra). 

388 933 zł. na powodzian. 
+ WARSZAWA, 31. VII. (Pat). Głów- 

ny Komitet Społeczny Pomocy Ofia- 
rom Powodzi województw wileńskiego 
nowogródzkiego i białostockiego po- 
daje, że do 30 lipca b. r. na rzecz ofiar 
powodzi złożono ogółem 388.933 zł. i 
6 gr. 

8) PAŃ 

Główny punkt ciężkości 
na zagranicy. 

BERLIN. 31.VII. PAT. „Vossische 
Ztg*. Przynosi informację, że sta- 
nowisko banków zagranicznych w 
sprawie  prolongowania kredytów 
niemieckich nie jest jeszcze zupełnie 
wyjaśnione. 

Niemieckie koła bankowe wyra- 
żają nadzieję, że przedstawiciele 
banków zagranicznych, którzy w dn. 
wczorajszym opuścili Berlin, wpłyną 
na banki amerykańskie i angielskie 
w duchu uchwał, powziętych pod- 
czas rokowań berlińskich. Główny 
punkt ciężkości tych pertraktacyj 
przenosi się obecnie zagranicę. 

Obrady gabinetu rzeszy. 

BERLIN, 31. VII. (Pat). Gabinet 
Rzeszy obradował dzisiaj bez przerwy. 
Według informacyj biura Conti, w 
pierwszym rzędzie chodziło o załat- 
wienie spraw pozostających w związ- 
ku z reaktywowaniem wolnych obro- 
tów bankowych. Trudność polegała 
na różnicy, zachodzącej między kon- 
tem bieżącem a kontem oszczędnościo- 
wem banków. Rząd Rzeszy pragnął- 
by uniknąć nowych trudności, jakie 
mogłyby powstać skutkiem wycofywa- 
nia depozytów oszczędnościowych, nie 
uzasadnionego potrzebami gospodar- 
czemi. 

Rada główna i dyrektorjaum Banku 
Rzeszy odbyły dziś wspólne posie- 
dzenie pod przewodnictwem prezesa 
Banku Rzeszy dr. Luthera, któremu 
wyrażono zaufanie. Na posiedzeniu 
tem powzięto ważne uchwały w spra- 
wie zreaktywowania pełnych obrotów 
płatniczych banków niemieckich. 

Rozpoczęcie normalnych 
wypłat. 

BERLIN, 31. VII. (Pat). Wiedług infor- 
macyj prasy, począwszy od poniedziałku 
wielkie banki niemieckie rozpocząć maią 
normalne wypłaty. Ze względu na sytuację 
na rynku pieniężnym kasy i konta oszczęd 
nościowe wypłacać mają nadal w zakresie 
ograniczonym. 

Bank Rzeszy podwyższył 
stopę dyskontową. 

BERLIN, 31-VII. (Pa). Bank Rze- 
szy podwyžszyl z dniem | sierpnia 
b, r. stopę -dyskontową na 159/,, 
stopę zaś lombardową z 159/, na 
20/0. 

Przedłużenie rozporządzenia. 
BUDAPESZT, 31-VII. (Pas). O- 

głoszono tu wczoraj rozporządzenie, 
przedłużające do dnia 14 sierpnia 
obowiązujące od chwili zamknięcia 
banków zarządzenia tymczasowe. 

W ten sposób depozyty oszczęd- 
nościowe będą mogły być podejmo- 
wane nadal tylko w wysokości 500/ę. 
To samo dotyczy rachunków bie- 
żących i rachunków czekowych. 
Sumy podejmowane nie mogą prze- 
kraczać 1000 pengo. 

Tydzień Bernarda Shawa 
w Z. S. S. R. 

Pobytowi Bernarda Shawa w Z. Z.S. R. 
przypisują w sowieckich kołach większe zna- 
czenie, aniżeli jakiemukolwiek innemu goś- 
ciowi z zagranicy. Ostatni tydzień w ZSSR 
śmiało nazwać można „tygodniem Bernarda 
Shawa”. 

W Moskwie Bernard Shaw był właściwie 
dwa razy. Pierwszy raz przy swem przyjeź- 
dzie do ZSSR a po raz drugi w dzień swych 
75 urodzin. Wrócił on w dniu tym do Mo- 
skwy z Leningradu. Przy tej sposobności 
zwiedził Ermitaż, Pałac Zimowy i inne Oso- 
bliwości. 

Na jego cześć urządzono w Moskwie spe 
cjalny bankiet, uroczysty koncert i wyścigi. 
Zwiedził on również wzorowe gospodarst- 
wo sowieckie t. zw. „Komunę Lenina* w 
tambowskiej gubernji. 

Pomimo _podeszłeg wieku Bernard 
Shaw nie objawia nych oznak: zmęczenia 
Od wczesnego ranka przybywają do niego 
komuniści, obwożą go po różnych miejs- 
cach, słuchają jego dowcipów i aforyzmów. 
które następnie zamieszczone są w prasie 
sowieckiej a dopiero wieczorem odwożą go 
do hotelu. 
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Mickiewicza 1 
Telefon 5-93. 

  

DRUSKIENIKI 
ZDROJOWISKO 
POŁOŻONE NAD NIEMNEM 

prowadzone przez Departament Służby Zdrowia Min. Spr. Wewn. 
na zasadach zdrojowisk państwowych. 

  

KĄPIEL 

i lekarzy-konsultantów. — 

WYCIECZKI BLIŻSZE 1 

KABARET—,„DANCING" 

RESTAURACJA 

  

NOWE ŹRÓDŁO SOLANKOWE WYSOKIEJ WARTOŚCI 

HYDROPATJA—ELEKTROTERAPJA—!NHALATORJUM 

Zakład zaopatrzony we wszystkie nowoczesne urządzenia lecznicze, 
pozostaje pod stałą opieką Rady Naukowej złożonej z profesorów U. 5. В. 

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

KĄPIELE KASKADOWE — JEDYNE W POLSCE. 

PLAŻA WZOROWO URZĄDZONA NA WYSPIE NIEMEŃSKIEJ. 
SPACERY ŁODZIAMI — RYBOŁÓWSTWO — GRZYBOBRANIE 

DALSZE DO MALOWNICZYCH OKOLIC 
ROZLEGŁE LASY SOSNOWE, JEZIORA, WZGÓRZA I DOLINY 

ZDROWO, PRZESTRONNIE, ZACISZNIE i TANIO! 
Sezon trwa od 15-go maja do 30-go września. 

Wszelkich informacyj bezpłatnie udziela na miejscu i listownie 
Komisja Zdrojowa. 
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SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 

BOROWINOWE 

Pogłoski o głębszych zmianach 
w polityce zagranicznej Litwy. 

Zaniepokojenie w Niemczech. 

BERLIN, 31-VII. (Pat). W ostatnich dniach prasa berlińska z zanie- 

pokojeniem pisze o rzekomo przygotowujących się głębszych zmianach 

w litewskiej polityce zagranicznej. 

Niedawno do miejscowości kąpielowej Połąga, gdzie bawi obecnie 

premjer litewski Tubelis wraz z innymi członkami rządu kowieńskiego, 

przyjechali przedstawiciele dyplomatyczni Litwy i czołowi politycy litew- 

scy. Rozmowy polityczne toczyć się tam mają głównie nad sprawą sto- 
sunku Litwy do Niemiec. 

Rozwój wypadków w Niemczech oceniany jest pesymistycznie. Przy- 

czynia się do tego znacznie ciężka sytuacja gospodarcza, wywołana kry- 

zysem niemieckim. Po raz pierwszy od szeregu lat bilans handlowy 

Litwy w miesiącu czerwcu był bierny. Koła litewskie przypisują to ogra- 

niczeniu eksportu produktów litewskich do Niemiec. 

Wypadki polityczne w Europie Zachodniej wytwarzać mają silne 

prądy w kierunku nowej orjentacji polityki zagranicznej Litwy. Nowy 

ten kurs zmierzać ma do porozumienia z Francją, a tem samem i Polską. 

Sytuacja jest tak dalece niewyjaśniona, że nawet tak drobna sprawa, 

jak uregulowanie małego ruchu granicznego między Litwą a Niemcami 
nie mogła być załatwiona. 

Krążą wersje, że poseł litewski w Berlinie Sidzikauskas ma być 
przeniesiony na placówkę londyńską, 

Z faktu tego prasa niemiecka wyciąga wniosek, że Litwa dr. Szaulis. 
a jego stanowisko objąć ma 

pragnie przenieść swą aktywną politykę zagraniczną do Paryża i Londy- 

nu i tam szukać bliższych kontaktów politycznych. 

Dzienniki niemieckie liczą na to, że prezydent Smetona i premjer 

Tubelis nie zgodzą się na ten zwrot w polityce zagranicznej Litwy. 

  

Mac Donald o wizycie w Berlinie. 
LONDYN 31.7. Pat. — Na życze- 

nie jednego z członków Izby Gmin, 
aby Mac Donald złożył oświadczenie 
w sprawie ostatniej wizyty ministrów 
angielskich w Berlinie Mac Donald 
odpowiedział, że Izba powinna pa- 
miętać o tem, że wizyta ta była po- 
prostu oddaniem wizyty, którą złożyli 
ministrowie niemieccy w Londynie. 

Korzystano przy tej sposobności, 
ażeby prowadzić w dalszym ciągu roz 
mowy, rozpoczęte w Chequers i roz- 
ważano sytuację finansową w zwią 
ku z dziełem dokonanem przez konfe- 

  

rencję londyńską. 
Wynieśliśmy z tych rozmów prze- 

konanie, że zaproponowana przez kon- 
ferencję akcja zapobiegłaby doraźnie 
trudnościom finansowym Niemiec. 
Rozważaliśmy również w Berlinie in- 
ne ważne kwestje, interesujące oba 
kraje, jak np. sprawę rozbrojenia i kon 
wencję genewską w sprawie godzin 
pracy w kopalniach. 

Wkońcu Mac Donald podkreślił 
niezwykłą serdeczność, z jaką przyj- 
mował go w. Berlinie zarówno rząd, 
jak prasa i publiczność. 

  

Nowa kompiikacja. 
PARYŻ, 31. VII. (Pat). Oczekiwano w ko- 

łach finansowych, że po powrocie do Lon- 
dynu Mae Donalda zawarta zostanie -umowa 
między Bankiem Angielskim a Bankiem 
Francuskim co do pomocy, jaką ten ostatni 
ma udzielić w celu utrzymania parytetu fun- 
ta szterlinga. 

Wezoraj obiegły wiadomości, iż rokowa- 
nia między Londynem a Paryżem zostały 
przerwane. Wiadomości te okazały się jed- 
nak nieprawdziwe. Rokowania zostały tyl- 
ko chwilowo wstrzymane. 

Według informacyj, pochodzących ze źró- 
deł miarodajnych, zawieszenie rokowań na- 
stąpiło naskutek interweneji angielskich pry- 
watnych banków, które zwróciły się do min. 
Snowdena z prośbą © zabezpieczenie kredy- 
tów, udzielanych przez banki. Żądanie io 

stawia wyższe sfery angielskie wobec no- 
wego zadania, kompiikującego poważnie 0- 
gólne zagadnienia finansowe. W tych oko- 
licznościach pomoe Francji okazuje się bar- 
dziej pożądaną i rokowania zostaną w naj- 
krótszym czasie wznowione. 

Kronika telegraficzna. 
— Briand lekko niedysponowany, odje- 

chał do Cocherell, na kilkudniowy odpoczy- 
nek. 

— Briand jakkolwiek wyjechał do Co- 
cherel, to jednak będzie w da ym ciągu 
kierował sprawami swojego ministerstwa. 

— Wyłądowali w Moskwie lotnicy Hern- 
i Pangborn, odbywający lot dookoła 
a. 

— Miss Amy Johnson przybyła do Omska 
— Przedstawicielem polskim w tymezasć- 

wem zarządzie m. Czerniowiec będzie nad- 
radca inż. Kossowski. W! ten sposób Polacy 
otrzymaliby po raz pierwszy od .wielu lat 
należne im przedstawicielstwo w zarządzie 

        

miasta. Zaznaczyć należy, że inż. Kosowski 
jest członkiem zarządu Polskiego Związku 
Szkolnego. 

— W związku z wykryciem w Łodzi afe- 
ry fałszerskiej biletami kolejowemi w dniu 
wezorajszym aresztowano kilka osób. Pro- 
kurator Mandecki, kierujący śledztwem, wy- 
dał zarządzenie opieczętowania biura „Or 
bis* przy ul. Andrzeja Nr. 5 i aresztowania 
kierownika lidzkiego oddziału tej instytucji 
p. Schirmera. W godzinach wieczornych 
Schirmer był poddany badaniu. 

— W lasku Bulońskim w Paryżu aresz- 
towano młodą Niemkę Emę Krueger, która 
przybyła z. Moskwy z instrukcjami dla bo- 
jówek komunistycznych z okazji manifesta- 

otowywanych na dzień 1-go sier- 
sztowano również Rossignola, se- 

za organizacji młodzieży komunistycz- 
nej, z którym wymieniona wyżej Emma Kru- 
eger porozumiewała się. 

— Organ Stahlhelmu wyraża przekonanie, 
plebiscyt pruski zakończy się sukcesem. 
Stahlhelm nie prosił komunistów o pomoce 
Chcemy — oświadcza dziennik — przekształ- 
cić państwo w duchu wojskowym i zaczy 
namy od Prus. 

— Wpobliżu miejscowości Kirchhunden 
w Westfalji zderzyła się wczoraj manewru- 
jąca lokomotywa z pociągiem osobowym. 10 
osób odniosło obrażenia. 

— Na zebraniu hitlerowców w Berlinie, 
w którem wzięło udział 100 narodowych so- 

ów i 300 komunistów, policja prze- 
ję, konfiskując wśród u . 
szereg pistoletów i noży. 

dzenia doszło do bójki mię 
zem 

Ha 

  

  

     

  

    
     

   
    

   

   
   prowadzila re 

stników zebrani 
Podczas zgron 

dzy komunistami i hitlerowcami, prz 
4 osoby odniosły rany. Policja opr! 
lokal. 

— Pełniący funkcje radcy ambasady fran 
cuskiej w Warszawie p. Bressy mianowany 
został konsulem generalnym. 
й Wezoraj o godz. 8 wieez. wystartował 
sterowiee „Hr. Zeppelin* z Berlina do swej 
stacji macierzystej we Friedrichshafen. Na 
lotnisku berlińskiem w Tempelhodie powitał 
załogę sterowca m. in. ambasador sowieck: 
w Berlinie Chinczuk. Sterowiec wylądował o 
godz. 4.52 we Friedrichchshafen, kończąc w 
ten sposób swój raid podbiegunowy. 

— W okolicach Iłukszty łotewska straż 
graniczna zatrzymała dwóch osobników, któ. 
rzy zamierzali przekroczyć granicę polską 
Jeden z nich w czasie usiłowania ucieczki 
został ranny. Wylegitymował się jako 16 le. 
tni obywatel polski Piluczenko i został u- 
mieszczony w szpitalu w Dyneburgu. 

— Okręgowy Urząd Ubezpieczeń w Stry- 
ju rozwiązał zarząd tutejszej Kasy Chorych 
i zamianował komisarza Kazimierza Hor 
skiego, byłego komisarza organizacyjnego na 
okręg Skole-Dolina. Komisarz Horski objął 
dziś urzędowanie. 

— W San Pietro el Sarso znalezione bom 
bę na oknie koszar milicji faszystowskiej. 
+ PEETĘYDAWTON ESKA RIO R EDWARD о1, 

Syndykat suchej destylacji 
drzewa. . 

Prace nad utworzeniem Syndykatu prze- 
mysłu suchej dystylacji drzewa znajduje się 
w pełnym biegu. Na zebraniu przedwstęp- 
nem przedstawicieli poszczególnych zakła- 
dów tej gałęzi wytwórczości, które odbyło 
się w Białymstoku w dniu 27 b. m. stwier- 
dzono znaczny napływ zgłoszeń. Zapisy na 
listę uczestników nowego Syndykatu przyj- 
mowane są obecnie poza dotychczasowemi 
dwoma punktami, Białymstokiem i Lidą ró- 
wnież we Wiłodawie, będącej, jak wiadomo 
poważnym ośrodkiem przemysłu suchej de- 
stylacji drzewa. Działalność Syndykatu obej- 
mie wszystkie tereny, na których ist eje 
ten przemysł, w pierwszym rzędzie zaś, о- 
czywiście, Kresy Wschodnie i Małopolskę 
Wschodnią. Po ukonstytuowaniu się, ńowrv 
Syndykat przystąpi do Centralnego Związkn 
Przemysłu i Górnictwa. 

Następne zkolei zebranie uczestników 
Syndykatu suchej destylacji odbędzie się w 
Białymstoku 2 sierpnia. Rozpoczęcie działał. 
ności Syndykatu spodziewane jest z koń- 
cem września. (Iskra) 2 IST sz 
Pepieraicie przemys! krajowy 
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WOLNA TRYBUNA. 

Moje wspomnienia i rozważania z powodu 
budowy pomnika Montwiłłowi. 

W niedalekiej przyszłości. na jed- 
nym z placów w centrum naszego 
miasta, ma stanąć sporych rozmiarów 
pomnik Józefa Montwiłła. 

Bank Ziemski, asygnując nasku- 
tek zabiegów szanownego inicjatora 
tego projektu p. Ludwika  Ostrejki, 
sumę na koszta budowy pomnika, 
cheiał tem, oczywiście, uezcić pamięć 
swojego długoletniego dyrektora na- 
czelnego. rzecz całkiem prywatna i 
bardzo, bardzo żałować należy, że 
pierwotna koncepcja wzniesienia tego 
pomnika na skwerku przy „Lutni — 
upadia, pozostawiając pomnik (j 
cze tylko w projekcie) že się tak wv- 
rażę — bez gruntu pod nogami. Po- 
wtarzam: wielka szkoda że się tak sta- 
ło, gdyż przyjęcie go przez Magistrat 
na place miejski — całkowicie zmieniło 
rzecz całą. Gdyby nie to, sprawa nie 
nabrałaby charakteru publicznego, 
podlegającego dyskusji, a ja uniknął- 
bym, tak niesympatycznej dla mnie, 
walki z osobą nieżyjącą, a w dodatku, 
na innem polu tak bardzo zasłużoną. 

Teraz ten pomnik będzie już nie- 
tylko wyrazem hołdu tej lub owej o- 
soby, tej lub innej instytucji, lecz całej 
ludności m. Wilna, która jest placu 
tego właścicielką i która, po odsłonię- 
ciu, przejmie go na wieczne czasy pod 
swoją troskliwą opiekę i swoim kosz- 
tem utrzymywać będzie. Jakież są ty- 
tuły do takiej wdzięczności Wilna 
Montwiłłowi? 

Bezwątpienia, że jak szlachetny 
inicjator tego uczczenia, tak i te 
wszystkie znane i poważane osoby, 
które zostały zaproszone do Komitetu 
Budowy, a również i Magistrat, śpie- 
szący z udzieleniem  płacu pod ten 
pomnik, mieli i mają na względzie 
wielce pożyteczna i na uczczenie za- 
sługującą, działalność społeczną Mont- 
wiłła rozwiniętą przez niego po roku 
1905, a z poprzedniej lecz o tym sa- 
mym charakterze: szkołę rysunkową, 
bazar rzemieślniczy oraz próby zor- 
ganizowania stolarzy i szewców wileń- 
skich i przyjście im z pomocą kredy- 
towo. 

A więc jeden tytuł do uczczenia 
pamięci Montwiłła jest: jego działal- 
ność społeczną. A drugi? — Montwiłł 
jako, działacz polityczny? 

Z tym gorzej. 
Za pamięcią Montwiłła, jak pasmo 

dymu wlecze się, jego również, nie- 
stety, długoletnia działalność poli- 
tyczna. 

Co z tem zrobić? Jak oddzielić 
Montwiłła—filantropa, od Montwiłła 
—olityka, który na swojem wielce 
wpływowem stanowisku decydującego 
czynnika w instytucjach dla długo i 
krótkoterminowego kredytu, twardą 
ręką acz w dobrej wierze prowadził 
politykę ugody? 

Dla dodatnich stron jego działal- 
ności zapomnieć o ujemnych? Ow- 
szem, tak nawet Wilno zrobiło, lecz 

nie trzeba windować go na pjedestał, 
nie trzeba tworzyć pozorów że Wilno, 
dorwawszy się do wolności, za pierw- 
szy i najpilniejszy swój obowiązek 
uważa wystawienie pomnika właśnie 
Montwiłłowi, chociaż ma do uczezenia 
takie osobistości jak Mickiewicz i Sy- 
rokomla, Konarski i Sierakowski. Czy 
czasem tego lub owego to zaszczytne 
wyróżnienie Montwiłła nie doprowa- 
dzi do fałszywego wniosku że stało się 
to naskutek odmiennej jego rojenta- 
cji politycznej? 

     

      

Instrumentami, któremi w tych 
czasach kompletnego braku u nas 
wszelkich organizacyj społecznych, 
Montwiłł dla swojej gry politycznej 
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nie Želigowskiego), 

posługiwał się, były Bank Ziemski, 
który grupował bądź w charakterze 
akcjonarjuszy, bądź, klijentów, zie- 
mian z całego obszaru Litwy i Białej 
Rusi oraz Zarząd i Rada miasta Wil- 
na, w owym czasie, stolicy kraju. 
Przez długie lata Montwiłł sam nale- 
żał do Rady i dopiero w roku 1904-ym 
zwycięska grupa cenzusowych obywa- 
ieli miasta, która przystąpiła do wy- 
borów pod hasłem „kataryniarzy z 
Rady Miejskiej precz” na listę kandy- 
datów na radnych nie wciągnęła go. 

Z działalnością Montwiłła stykałem 
się w przybliżeniu od roku 1892, a że 
dla tej grupy ludzi, do której miałem 
honor należeć, Montwiłł bynajmniej 
papieżem nie był, pozwalaliśmy sobie 
na krytyczny stosunek jak do wystą- 
pień jego osobistych tak i kierowanej 
przez niego grupy „ugodowców. Za- 
znaczyć należy. że czasy to były tak 
martwe i głuche, iż okazje do efek- 

  

  

towniejszych wystąpień, nadarzały się 
bardzo rzadko i to takie, lokalne. z 
których korzystało się przez urucho- 
mienie tylko Zarządu Miejskiego lub 
Zarządu i Rady. 

Na wspólne wystąpienie obywateli 
m. Wilna i ziemian, trzeba było cze- 

kać aż do odsłonięcia pomnika Ka- 
tarzyny. 

W celu wywołania dyskusji na te- 
mat czy jest rzeczą właściwą stawia- 
nie Montwiłłowi 
publicznym, 
wspomnień moich osobistych, podać 

pomnika na placu 
zamierzam, głównie ze 

opis kilku takich wystąpień, rozpo- 
czynając od pełnego charakteru „.po- 
chodu z pochodniami”. 

Dla nie znających stosunków ów- 
czesnych w Wilnie zaznaczam, że, oż 
czywiście, ten lub inny pomysł mani- 
festacji 
chodzić od tego lub innego gorliwca, 
lecz realizacja tych pomysłów mogła 
nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą 
Montwiłła, który był przywódcą i u- 

„miał być przywódcą. Żeby mogło być 
inaczej, żeby naprzykład taki pochód 
o którym niżej, mógł się odbyć bez 
udziału jego woli — to jest całkowicie 
wykluczone. 

wiernopoddańczej mógł po- 
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Trzeci dzien „„wspanialych“ uro- 
czystości z powodu szczęśliwie doko- 
nanej koronacji najjaśniejszego pana 
Mikołaja Il-go miał się ku końcowi. 

Już stróże domów, wypędzeni ze 
swoich nor przez policjantów, usta- 
wiali i zawieszali przed frontem swo- 
ich kamienie, napełnione łojem z 
tkwiącym w- środku knocikiem, lam- 
pioniki. Za małą chwilę, nad rynszto- 
kami wszystkich ulic miasta, miała 
zajaśnieć „blestiaszęzaja” iluminacja. 

Ponieważ z powodu uroczystości 
sklepy były zamknięte, czas miałem 
wolny, postanowiłem przeto wczes- 
nym wieczorem pójść na herbatkę do 
przyjaciół. Gdy z ulicy Zawalnej skrę- 
całem na ulicę Gubernatorską( obec- 

posłyszałem or- 
kiestrę grającą „Bože caria chrani“, 
wšciekle krzyki „hura, hura“ i zoba- 
czyłem całe mnóstwo pochodni. Na- 
razie zaciekawiony, począłem biec w 
tamtą stronę, lecz pewne wspomnienie 
zatrzymało mnie w pół drogi, bowiem 
„.obraz zapomniany, miniony, dałeki 
stanął przedemną. 

Koronacja Aleksandra III-go i rów- 
nież, jak obecnie, trzydniowe uroczy- 
stości. 

Wieczorem któregoś z tych dni, 
przyglądając się iluminacji,  znalaz- 
łem się wpobliżu Katedry. Światła 
płoną, muzyka gra, śpiew, krzyki, — 
słowem coś niezwykłego. 

NAD NAROCZ! 
(Wspominki zeszłoroczne). 

I. 

Schronisko powoli maleje w odda- 
leniu. Ustaliliśmy dokładnie kierunek 
naszej podróży, trochę „na oko“, tro 
chę przy pomocy mapy, którą rozpo- 
rządza „wojsko. Siedem i pół kilo- 
metra dzieli nas od celu wędrówki. 
Płyniemy wesoło, rozglądając się po- 
jeziorze, co chwiła innem i razem — 
cudnem. Krajobraz stopniowo się zmie 
nia; jedne brzegi rosną, inne maleją 
aż do delikatnej, ledwie widocznej, błę 
kitnej linijki na widnokręgu. Dokoła 
olbrzymie, nieruchome - zwierciadło 

wód, zlekka tylko przez naszą łódź na- 
ruszane. Jakiż spokój! Jakże bajecznie 
się tu wypoczywa po targnięciach i 
zgrzytach codziennego dnia w dużem 
mieście. 

Stara i tylokrotnie ograna, a prze- 
cież w tym miejscu zawsze niezużyta 
zjawia się melodja. — „Płyń barko 
moja, pogoda sprzyja...* — nucę pat- 
rząe na sternika, który z angielsko-wi- 
leńską flegmą.. porusza imitującem 
ster, wiosłem. Patrzę i konkluduję swa 
wolnie: 

— Jedyny chyba, na świecie ster- 
nik z monoklem... 

Brzęk... monokl wypadłszy z oka 
sternika dzieli się z jękiem na dwoje, 
przy akompanjamencie ogólnej weso- 
łości. Efekt zupełnie nieoczekiwany... 

— Panie Stefanie — ubolewa ster- 
nik — co pan zrobił... 

    

— Kto, ja? No wiecie państwo... 
Płyniemy wśród żartów i wesela, 

wyławiając co chwiła chrabąszcze, 
topielców 

pływa ją- 
których tu, nieszczęsnych 
jest niesłychane mnóstwo, 
cych po całem jeziorze. 

Tymezasem „Nos“ rośnie. Już wi- 
dać dokładnie jego zadrzewienie i bia- 
łe pasmo piasku przy wodzie, wzgórek 
z dużemi sosnami, zarośla łóz. Wpły- 
wamy w rzadką trzcinę, ostrożnie i po 
woli, aby nie spłoszyć siedzącego wą- 
skim, długim pasem na piaszczystej 
ławicy, w płytkiej wodzie stada rybitw, 
na nasz widok, już zdala kwilącego nie- 
spokojnie. Co płochliwsze zrywają się 
do lotu, jedna po drugiej, aż wszystkie 
ulatują w dal. Ubolewamy nad ich 
nierozsądkiem. Gdybyż odczuły jak 
przyjaźnie jesteśmy dla nich usposo- 
bieni. 

Dzień już się kończy, słońce ogro- 
mne i czerwone kryje się za granatem 
lasu, nad dalekim, drugim brzegiem, 
rzucając na niebo i wodę niezmierne 
bogactwo najeudniejszych barw. Obie- 
gliśmy wdłuż i wszerz cały Nos. Obej- 
rzeliśmy Nanosy, niewielką, ale schlu- 
dną wioseczkę rybacką, z mnóstwem 
rozpiętych sieci, do drugiej wioski z ja 
kichś dziwacznych namiotów, podob- 
nych. Wdok nasz, zwłaszcza mój w 
kostjumie wioślarskim budzi oczywi- 
ście sensację i liczną galerję widzów. 

Gdy posuwając się powoli z tłu- 
mem, wchłaniałem w siebie wrażenia. 
raptem rozlega się: „szapku snimaj 
bałwan!* i jednocześnie ciężka ręka 
„gorodowego** spada na moje ramię. 
Ja potoczyłem się w jedną stronę, 
czapka w drugą... 

Orkiestra grała „hymn narodowy* 
o czem ja, głupie wiejskie pacholę, 
dopiero przed paru miesiącami przy- 
byłe do miasta, nie wiedziałem. Ale 
nie mi się nie stało. Przy pomocy do- 
brych ludzi i ja podniosłem się i czap- 
ka się znalazła, a do domu to już bez 
żadnej pomocy zmykałem tak, że się 
kurzyło. 

Odtąd od wszystkich tych punktów 
gdzie grano „hymn narodowy” i krzy- 
czano „hura trzymałem się zdaleka. 

Otóż i teraz słysząc i widząc coś 
wielce uroczystego, nie starałem się 
zbliżyć lecz z oddala badałem co to 
za manifestacja. A było coś istotnie 
niezwykłego — pochód z pochodnia- 
mi, rzecz dotychczas w Wilnie, przy* 
najmniej przezemnie, nie widziana. 
Właśnie co tylko ruszył z przed pa- 
łacu gubernatora kierując się ulicą 
Wileńską ku Prospektowi (obecna uli- 
ca Mickiewicza). Porządek pochodu 
był taki: najpierw postępowała orkie- 
stra wojskowa, za nią na olbrzymim 
koniu jechał p. policmajster, tuż za 
koniem policmajstra, prawie że się 
trzymając ogona, postępował jakiś cy- 
wil, za nim o parę kroków grupka 
cywilów, a dalej strażacy, stójkowi 
w ubraniach cywilnych, woźni Magi- 
straccy i tak zwani „,syszczyki* (po- 
licja tajna). 

Oni to w ogólnej liczbie kilkudzie- 
sięciu osób, z pochodniami w rękach, 
tworzyli pochód. 

Za tym, że tak powiem, urzędo- 
wym pochodem, biegło kilkudziesię- 
ciu uliczników, zwabionych dźwięka- 
mi orkiestry i światłem pochodni. Ci, 
chcąc się przyczynić do podniesienia 
świetności pochodu, chwytali płonące 
nad rynsztokami lampioniki i na każ- 
dy rozkaz rzucony przez policjanta 
„kryczytie ura* swojemi piskliwemi 
głosami wykrzykiwali „uha, uha“. 

Pochód poszedł dalej ulicą Wileń- 
ską ją zaś udałem się do moich przy- 
jaciół mieszkających przy ulicy Pre- 
obrażeńskiej (obecna Ludwisarska) 
róg placu Ignacowskiego. 

Może w godzinę, półtorej po mojem 
tam przybyciu, posłyszeliśmy orkiest- 
rę wojskową i wykrzykiwania zbliża- 
jące się do punktu, gdzieśmy byli 
Domyśliłem się, że to pochód zmierza 
pod klub oficerski (obecny lokal Ko- 
mendy Obozu Warownego, ale wów- 
czas do klubu należał i kościół Św. 
Ignacego, w którym była sala balo- 
wa). 

Jakoż istotnie od strony Katedry: 
pochód wkroczył na placyk, posuwa- 
jąc się w kierunku ganku klubowego. 
Zasięgnęliśmy języka i dowiedziliśmy 
się że dowodzącego okręgiem wojen- 
nym nie zastano w jego pałacyku pod 
górą Zamkową a że poinformowano iż 
znajduje się w klubie, więc przycho- 
dzą tutaj. Dowiedzieliśmy się rzeczy 
ważniejszych, że pochód został zaini- 
cjowany i zorganizowany przez za- 
rząd miejski *). 

Wyszliśmy na balkon i mogliśmy 
  

  

*) Zarząd Miejski składał się zwykle z 
czterech ławników — Polaków z wyboru i 
P. prezydena t(głowę miasta) Rosjanina, z no 
minacji. W tych wszystkich wypadkach gdy 
ławnikom Polakom chodziło o wylew swych 
uczuć wiernopoddańczych, prezydent czy to 
nie chcąc psuć charakteru manifestacji, czy 
przez szacunek dla własnej osoby — od u 
działu dyskretnie usuwał się. 

Rozmawiamy na tematy różne, koń- 
czymy na rybactwie. 

— A druty kolezaste nie przeszka- 
dzają łowić? 

— O bardzo. Dawniej to darli 
sieci, teraz już wiemi gdzie son. 

Zasieki tu, w czasie wielkiej wojny 
szły zimą wpoprzek jeziora i poszły na 
dno razem z pułkami rosyjskiemi, któ- 
re usiłowały je sforsować, wciągnięte 
tam przez Niemców w zasadzkę, a po- 
tem przez nich zbombardowane czy 
wysąadzone razem z lodem, minami. 
Teraz podobno niesposób tego drutu 
wyciągnąć; czekać trzeba, aż sam spró 
chnieje w wodzie. A może inaczej da- 
łoby się zaradzić? : 

Czas zbierač się do powrotu, Krwa- 
wo ognista kula już utonęła w dale- 
kim granacie i tylko od zórz na nieru- 
chomą wodę kładą się, jedna przy dru- 
giej, różnobarwne smugi, w nieopisa- 
nym przepychu i mocy kolorów, mnó- 
stwie i kontrastach odcieni. Od ciemni 
owego granatu i fioletu na widnokrę- 
gu, aż do stóp naszych, zmieniają się 
bez przejść czy gam, szkarłaty seledy- 
ny, fiolety i lila i złoto i znów seledyn 
i jeszcze niewiadomo jakie, nieuchwyt- 
ne ani pismem ani mową, blaski i tony. 

Ale już zwolna wszystkie przyga- 
sają. Ciemnieje cały świat dokoła nas. 
Jezioro jeszcze wciąż oddaje jasność 
w dzień. wchłonioną, niedługo wszak- 
że, bo idące z coraz czarniejszych le 
śnych mas na horyzoncie cienie, opa- 
nowują je stopniowo i nieubłaganie. 

  

kur- 
hanu, 

Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodni- 

czek łodzi; 

„Już mrok zapada, nigdzie drogi ni 
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zbliska przyjrzeć się wszystkiemu jak 
najlepiej. 

Pochód urosł ogromnie — teraz ca- 
łe tłumy gawiedzi ciągnęły za nim. 

Jakież było zdziwienie gdyśmy w 
cywilu tym, który kroczył tuż tuż za 
koniem policmajstra, poznali pana 

cza, — lego co to miat filaretę 
w swoim rodzie, osobę znaną i powa- 
żaną'przez całe miasto — ówczesnego 
wice-głowę miasta, a zaś w grupie lu- 
dzi idących za nim — pozostałych 
członków Zarządu Miejskiego pp. K. 
Sz. i B. 

Pochód zatrzymał się przed drzwia- 
mi wiodącemi do klubu i rozpoczęło 
się manifestowanie gorących uczuć 
wierno-poddańczych. 

Odbywało się to tak: 
Orkiestra zagrała „Boże caria chra- 

ni* przyczem prawie wszyscy biorący 
udział w zorganizowanym pochodzie 
— śpiewali. Gdy orkiestra zamilkła a 
genarala nie było jeszcze, rozpoczęły 
się „zdrawja*. Któryś z policjantów 
wykrzykiwał „da zdrawstwujet jego 
imperatorskoje  wieliczestwo, samo- 
dzierżec wsiej Ro: aki i taki, a obe- 
cni wpadali w dziki entuzjazm i przez 
kilka minūt ryczeli, „ura“, „ura“. Po- 
tem. to samo na cześć pani imperatry- 
cy, potem znowu „Boże caria chrani* 
i znowu wykrzykiwanie „da zdrawst- 
wujet“ i ryki ura i tak w kėlko. 

A generała jak nie było tak nie by- 
ło. — Ze wszystkich osób uczestniczą- 
cych w pochodzie, interesował nas tyl- 
ko P...icz, ta biedna ofiara polityka z 
prospektu Święto Jerskiego. -Stał na 
czele wprost niemożliwej  halastry 
pod drzwiami i, chociaż stał przeważ- 
nie bez czapki, widocznie pocił się 
gdyż co chwila ocierał chustką czoło. 
A pan generał długo czekać na siebie 
kazał... co najmniej z kwadrans. 

Wreszcie w licznej asyście raczył 
wyjść i powiedzieć „spasibo gospoda. 
Entuzjazm doszedł do szczytu a za 
chwilę pochód prowadzony przez p. P. 
i jego kolegów poszedł dalej. 

Gdyby ci panowie reprezentowali 
tylko siebie—byłoby to, ze względu na 
ich wiek i stanowisko, bardzo dla wi- 
dza przykre, brzydkie, ohydne nawet, 
lecz oni, niestety, byli wybrańcami wi- 
leńskiego społeczeństwa polskiego 
(sfer posiadających), oni całkiem lega- 
lnie społeczeństwo to reprezentowali i 
to właśnie było okropne! 

Resztę wieczoru, po takiem wido- 
wisku, spędziliśmy w żałobnem  mil- 
cezniu. 

Adwokat Adam Karpowicz, znany 
w owym czasie w Wilnie patrjota i 
społecznik, „uczcił* ten pochód wier- 
szem, który na zakończenie podaję: 

niespodziankę 

  

      

„Mężu zacny, 

sprawił 

I za jednym zamachem imię swe osławił. 

P...wicz — to dotąd było miano człeka, 

Go się wielkiej przyszłości u nas nie doczeka. 

Powaga, rozum, prawość — stare to rupiecie, 
Których Wiilno się pilnie pozbywa jak śmieci 
Ciężkie bo to są rzeczy: rozum i zasady, 

I w dążności do sławy największe zawady. 

jakąś nam 

To też wszystkich w zdumienie to niemal 
wprawiało 

Ze cię Wilno swym ojcem mieć raptem zech- 
ciało; 

Mówili o tem wiele, kiwali głowami 
"I wyborców nakoniec nazwali głupcami. 
Nad twoim losem także niejeden zabiadał, 
Żeś samotny w tem gronie dobranem zasiadał, 
Że ci wszystko tam obce, .dzikie i niemiłe, 

Aż tu iluminacji ognie zaświeciły. 
W, tem świetle prysło złudzeń niedorzecznych 

wiele: 

  

W uczezeniu cara Wilno winno stać na czeie, 
Bo car o naszym grodzie wciąż pilnie pa- 

mięta, 

Z jego łaski śpi miasto, ciche jak zaklęte, 
Bez głupich ideałów, marzeń o wielkości. 

Bez niedorzecznych wstrętów do niskiej pod- 

łości 

Wilnanie, jako żabki w swem 

błocie, 

Nie mają już pojęcia o powietrznym locie, 

Różne nowinki, plotki pochwytują chciwie, 
1 żyją w iej nicości niezmiernie szczęśliwie. 

odwiecznem 

Tam zdala błyszczy obłok? tam jutrzenka 
wschodzi? 

To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Aker- 
manu“. 

„Tam zdala* srebrna lampa już 
istotnie wypływa ponad wody Naro- 
cza. Wznosi się powoli nad daleką 
czernią lasu, w której jakieś duże, tu 
i ówdzie, zapłonęły ognie. Lekki wiatr 
chłodny od zachodu powiał i marszczy 
od niechcenia fale jeziora, a te w sze- 
rokiej, długiej smudze miesięcznego 
blasku, jak kute w srebrze wyglądają. 
Go za czar! Jaki niewypowiedziany 
urok ma ten powrót przy pełni księży- 
ca, ta podróż nocna łodzią przez Na- 
rocz! 

Nie widać już schroniska a jego świa 
tło jest ta kmdłe z odali, że tylko wiel- 
kie w pobliżu niego, nad wodą rozpa- 
lone ogniska znaczyłyby nam jego miej 
sce, gdybyśmy doń kierunek zagubili, 
Gasiłem później długo w noc ogniska 
owe; tyle zarzewia w nich pozostawio- 
no, że bałem się, by wiatr z tych zgli- 
szcz pożaru w lesie nie rozniecił. Powi- 
nien być wydany ostry zakaz palenia 
tam ogni, a jeśli jest — to pilnowany 
należycie. į 

O 22 i pół, pa dwugodzinnem wio- 
słowaniu przybiliśmy do schroniska 

Rankiem, przed 6-4 zrywam się i ре- 
dzę na balkon. Co za widok na jezioro! 
Cała toń jest niebieskiemi barwami 
przesycona. Wszystkie odcienie. Tam, 
daleko, daleko — szafir ciemny indy- 
go, potem bliżej błękit i wreszcie ja- 
kieś lazurowe tony aż po sam brzeg, 
tuż przed schroniskiem. Wczorajsze, 
spokojne zwierciadło gdzieś zniknęło 

W dzień koronacji cara sprawili się godnie; 
Na wydatki ojcowie nie skąpili zgodnie. 
Gdy pierwszy wystrzał z armat w powietrze 

uderzył, 

Zacny ojciec K....ski już do cerkwi mierzył. 
Poszło wszystko najpiękniej. 
Minął dzionek, drugi, 

Balowali bez końca liczne cara sługi. 

Aż się ku wieczorowi skłonił dzionek trzeci. 
Tu miasto swe niezwykle ubawiło dzieci: 
Pan policmajster konno wyjechał na czele, 
Za nim pieszo wileńscy szli przedstawiciele; 
Pan Sz.....ski, który projekt podał tej zabawy, 

  

Człowiek to bez skrupułów — cieszy się ze 
sławy, 

Ze ma w Wilnie łazienki, w których się 
obmyje 

liekroć kto nań splunie i — wesoło żyje. 
  

Pan K....ski — potomek trefnisiów to daw- 
nych 

Figle jego straciły dowcip przodków sław- 
nych, 

Pozostał gust do szopek i świecideł wszelkich: 
Mundurów z galonami, kapeluszów wielkich, 
Wykręca się jak błazen, front zmienia do- 

wolnie, 

Wywraca zasadami koziołki swawolnie, 

  

Pan B.....ski — to sgłdat moskiewski z krwi, 
kości, 

Zatrzymać mózgu w głowie nie miał on moż- 
ności, 

Bo zanadto go grzała czapeczka galowa; 
Car o mózg się nie pyta, byle była głowa. 
Zatem wojak bez mózgu to robi co inni, 
Gdy głupstwo jakie palnie inni temu winni. 
W końcu pan P.....wicz... Jakżeś 
Serce dzieci wileńskich gdyś tak paradował, 
Na czele garski moskwy i żydziaków wielu, 
Jakżeśmy cię nie znali, cny obywatelu 
Wspaniały czyn twój dowiódł żeś ty 

godności 

Ojca Wilna, żeś równy z innymi w zacności, 
Że Azją nie pogardzasz, dzi 
Twoich oczu ni uszu, że ciebie nie skazi 
Głupi wstręt do moskali, ich miłych hulanek, 

    

  

wart 

  

yzna nie razi, 

   Żeś chciwy czy w dziale pogadanek, 
Wileńskiego Wieśtnika twe imię wyryte; 
Czytałeś je? Czy serce twe radości syte? 

Czyś nie ochrypł, kochanku, od pieśni za cara, 
Boś nadużył sił gardła ponad zwykłą miarę, 
Gdyś z innymi przystawał u drzwi kuratora, 
Klubu oficerskiego i gubernatora. 
„Hura*. „Niech żyje Rosja — Boże chroń 

cesarza, 

„Obdarz laty mnogiemi zacnego mocarza”. 

Takeście się modlili wykrzykując wściekle, 

Aż echo zajęczało gdzieś w  podziemnem 
piekle. 

Dzięki wam, ojce miasta za żart godny szopy 
Wieść o którym zaleci w kraje Europy. 
Jeśliście sławy żądni — to mieć ją będziecie, 
Podziękują wam za to waszych wnuków 

dzieci. { 
Miasto dla was z uznaniem a wy z miastem 

  

w zgodzie, 

Żyjcie marząc o świetnym przed Azją pocho- 
dzie. 

Póki będzie głupota i ucisk panować, 
Póty wasze, poglądy będą tu królować. 

‚ Potoście rozum w kąt rzucili 

ą o jutrze głów swych nie trapili. 

   

Jeżelibyś, Szanowny Czytelniku, 
chciał wiedzieć o stosunku Montwiłła 
do tajnej oświaty polskiej w dobie naj- 
większego nacisku rusyfikacyjnego, to 
racz przeczytać drobną broszurkę pod 
tytułem „Ze wspomnień oświatowca”, 
Znajdziesz ją w księgarni Św. Wojcie- 
cha, Dominikańska 4. Cena groszy 50. 

Zygmunt Nagrodzki. 

"KZ ERO a 

Popierajcie Ligę Morską 
  

Wycieczki dziennikarzy zagra- 
nicznych do Polski. 

W. końcu sierpnia r. b. odbędzie się w 

Warszawie doroczny zjazd porozumienia pra 
sowego polsko-rumuńskiego, na który za- 
powiedziany jest przyjazd liczniejszej wy- 
cieczki dziennikarzy rumuńskich. 

Pozatem w jesieni spodziewany jest przy 
jazd do Polski wycieczek dziennikarzy but- 
garskich i greckich . 

Dziennikarze zagraniczni po krótkim po- 
bycie w Warszawie i zwiedzeniu stolicy, u- 
dadzą się w objazd po Polsce, zy zwiedzić 
Gdynię, Poznań, Łódź, Kraków i inne waż- 
niejsze ośrodki. 

  

i całą powierzchnię wód poruszają dro 
bne, szybkie fale, które wiatr pędzi nie 
ustannie w naszą stronę. Jezioro jest 
jakieś dziwnie świeże i młode o tyra 
poranku wczesnym i pogodnym i tak 
doprawdy niebieskie, że nie pamiętam, 
bym kiedykolwiek taką  niebieskość 
wód oglądał. 

Zbiegam na brzeg, na pomost i w 
wodę, coraz dalej i głębiej w jezioro, 
aż się po szyję, prawie, nie zanurzę — 
wtedy już płynę na głęboką wodę, pó. 
ki zmęczenie nie zwróci mnie do brze- 
gu. 

Po śniadaniu znów łodzią wzdłuż 
niezwykle pięknych w tem miejscu. 
wybrzeży. Wyniosłe, urwiste, wysokim 
lasem porośnięte. piętrzą się stromą, 
ciągle przez fale jeziora podmywaną 
ścianą żółtej, pomieszanej z piaskiem 
glinki. Wspaniałe, leciwe sosny rosną 
tuż nad urwiskiem; runęła jedna z 
wysuniętego na jeziorze cypla, koroną 
w sine, coraz większe fale, Wiatr coraz 
mocniej dmie, ciemnieje niebo i jezio- 
ro, fale wzrastają, u brzegów pieniąc 
się i kwitnąc w białe grzywy pó ca- 
łym Naroczu. 

Przybiliśmy do brzegu, rychło na 
głazach nadwodnych lądując, poczem 
nastąpił podział towarzystwa ciągle w 
wczorajszym będącego składzie. Część 
większa udała się w głąb lądu, zaś my 
— kol. H. (ze szczątkiem monokla) i 
ja. przypadkiem, za pośrednictwem a- 
paratu fotograficznego, przyłączyliśmy 
się do innego, niemniej miłego, niż po- 
przednie. Po paru zdjęciach pobiegłem 
sam, wciąż brzegiem jeziora, coraz da- 
Jej, aż do łąk płaskich i bagnistych, 
aby zobaczyć jeszcze, przed odjazdem 
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& ОМА МА DZIEŃ. 

Jak donosi Kurjer Łódzki robotnicy fab- 
ryki Poznańskiego opodatkowali się na rzecz 
swoich bezrobotnych. 

Składka jest niewielka, ale fakt jest go- 
dzien uwagi. Dotychczas, o ile wiem, jest 
to pierws składka dobrowolna jednej licz- 

niejszej grupy ludz 

większego z nieszc 

jest bezrobocie. 

Bezrobocie nie jesi 

  

    

    iej na rzecz tego naj 
   

„ jakiem niewątpliwie 

wyłączną chorobą 

robotniczą. Inteligencja w dobie obecnej jest 
niem jeszcze bardziej dotknięta. Zapowiada 
się pozatem większe nasilenie tego zła. 

Natomiast nie nie zwiastuje, ażeby jaka- 
kolwiek grupa z inteligencji czy mieszczań- 
stwa poszła za szlachetnym przykładem ro- 
botników łódzkich. Na wszystkich ustach 
spoczywa słowo „Rząd*, które w pojęciu na- 

szego biernego i mało-przedsiębiorczego spo- 
łeczeństwa chronicznie być zastępcą 

wszelkiej inicjatywy. 

  

ma 

Liczba bezrobolnej inteligencji w Wilnie 

jest jeszcze bar- 

W. Wilnie 

i widoków na 

nie jest wielka, ale sytua 

dziej tragiczna niż gdzicindz 

niema przemysłu, niema wię 

przyszłą pracę. Człowiek, który spadł z eta- 

tu, znajduje się w syiuacji beznadziejnej. Nie 

jednak nie słyszeliśmy, 

społecznej w rodzaju szeroko obecnie dysku- 

towanego w Warszawie osadnictwa na roli, 
ani o jakichś innych rodzajach samopomocy. 

A jednak jest-to sprawa bolesna, paląca! 
Czyżby nasze t. zw. warstwy wyższe miały 

mniej kultury serca od robotników z fabryki 
Poznańskiego. 

SOO OSA REA PRĘT OKADAREBAC 

Chemja w małżeństwie. 

Wiadomo powszecrnie, jak szybko ro 
ja się wiedza eugeniczna. Już wiele dzi 

można powiedzieć, w dziedzinie określenia 
charakterów i skłonności ludzkich, tak waż- 
nych informacyj dla racjonalnego obierania 
zawodu i zawierania związków małżeńskich 
Do pomocy eugenika przybrała sobie wiele 
innych gałęzi nauki, ja kpsychologja, psy- 
choanaliza, psychotechnika, a nawet chemja. 
Lekarka angielska p. Tulley Yonge, zrobiłą 
odkrycie, że przewaga pewnych składników 
w organizmie ludzkim wpływa bardzo na 
charakter i psychikę danego osobnika. Czyn- 
niki te, zasadnicze w liczbie szesnastu dzielą 
się na 22 typy chemiczne, które wykazuje 
chemiczna analiza krwi. Są więc typy wa- 
pienne, szotowe, żelazne, węglowe, w miarę 
jak w składzie krwi przeważa dany skład- 
nik, Typ wapieny naprzykład to ludzie z 
predyspozycją do poważnej kultury umys- 
łowej, zamiłowani w pracy i wżyciu spokoj- 
nem, domowem z lekką skłonnością do mi- 
zantropji i melancholji. „Azotowcy* przeci- 
wnie lubią zabawy, życie poza domem, pra- 
cę nocną, późne wstawanie, ciągłą nowość i 
odmianę. Podobnie jak ci, w których krwi 
przeważa: żelazo. Niech więc Bóg broni, mó- 
wi p. Tulley, człowieka „żelaznego* lub „.a- 
zotowego* przed wyborem żony z gatunku 
chemicznie „wapiennego', nigdy się nieporo- 

zumieją i zawsze ich upodobania będą krań- 
cowo różne. Odkrycie p. Tulley ma swoją 
dobrą i ważną stronę. Nie powstrzyma ono 
zapewne młodych ludzi o typach ehemicz- 
nych sobie przeciwnych od zawierania zwią- 
zków, które za dobre uzna miłość, a nawet 
zmysł rozsądku, ale taka analiza rozpoznaw 
cza przyczynić się może do wzajemnych us- 
tępstw, opartych na dokładnej znajomości 
różnych właściwości charakteru. 

— „Świat Kobiecy* (Rekord). Numer 
sierpniwy t. j. 15, tego czasopisma zawiera 
— jak zwykle — około 120 najrozmaitszych 
modeli, m. in. wiele lekkich wdzięcznych Stt- 
kienek urozmaiconych nowoczesnemi szcze 
gólikami, dużo komplecików, płaszczy, ne- 
gliżów, bielizny i moc garderoby dziecięcej. 
W: treści, prawie zupełnie poświęcionej pra. 
ktycznej stronie życia, a mianowicie: infor- 
macjom o modzie, poradom z zakresu higje- 
ny i kosmetyki, ubiorom dla młodych ma- 
tek, robotom ręcznym i przepisom gospodar- 
skim — znajdujemy również niezmiernie cie 
kawe artykuły, poruszające tematy 'najbar- 
dziej aktualne. I. W. Kosmowska pisze > 
„Galerniczkach* Zuzanny Normand, słynnej 
autorki francuskiej. Outsider krytytkuje in 
stytucję egzaminów wstępnych do pierwszej 
klasy gimnazjalnej. Michalina Grekowicz o- 
powiada o swojej rozmowie z Zofją Roma- 
nowiczówną, jedną z najstarszych i najczei- 
godniejszych postaci dzisiejszego Lwowa. 
Marcella Halicz opisuje afrykańskie przygo- 
dy młodej piłotki Elli Beihorn. Sherban Si- 

dery zamieścił specjalnie dla „Świata Ko. 
biecego* napisany artykuł o księżnie Bi. 
besco. Wreszcie tę część społe zno-literacką 
zamykają „Opowie: trystynie Dziw- 
nej' Haliny Górskiej, oraz nowela LE 
„Duch przy bridge'u*. 

   

    

ani o samopomocy 

      

        

  

      

   

ASK ISI TAI RI T TIT ISI 
krętą Naroczankę, która tam wijąc się 
nakształt Skamandra, wśród gęstych 
trzein i rokiciny, wypływa z Narocza. 
Spłoszyłem stado kaczek, dość czę 
stych tu, na całem jeziorze, a potem 
czajkę, która, samotna, kwiląc żałośli- 
wie długo i nisko krążyła ponad moją 
głową, w obawie o swe gniazdo, nai- 

wnie usiłując zmylić uwagę intruza. 
Pędzę w moim leciutkim kostjumie 

wioślarskiem przez las zpówrotem. sa- 
dząc przez krzewy, pnie i doły. Cóż to 
za szalona satysfakcja, zrzuciwszy nie- 
wygodny i antyhigjeniczny ubiór miej- 
Ski, urządzić sobie taki „bieg naprze- 
łaj”, przez ten las, malowniczo w fali- 
stym terenie położony. Żeby jeszcze 
nie te wojenne druty kolczaste, tu i 
ówdzie nogom przechodnia grożące 
zdradziecko—nicby nie było do życze- 
nia. ; 

› Powrėt. Juž p. inż. Janowicz sam 
nas autem w lesie znalazł, odjazd do 
domu obwieszczając, a nam dwum — 
„prasie”, tę miłą wiadomość. że oto 
już nie trzęsącym aptobusem, ałe w 
naszem nowem, miłem towarzystwie, 
„Durantem* eleganckim we czworo 
powracamy. 3 

Jeszcze zdjęć parę. Burzliwe wody 
Naroczu zupełnie już sciemniały i tyl- 
ko pieniste grzebienie, gęsto po całym 
jego obszarze rozsypane bielą się niby 
śnieżne płaty. Jeszcze przejażdżka z 
piękną panią i ze sternikiem o połów- 
ce monokla w oku. Jeszcze Śliczne, 
dwa, małe wilezki, niedawno w lesie 
matece wydarte, teraz na sprzedaż 
przez wieśniaka przyniesione. Jeszcze 
posiłek przed podróżą, kąpiel w jezio- 
rze i odjazd z żałem, z rzuconem poza 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Fała pożarów nie ustaje. 

Podpalenie składu leśnego. 

We wsi Łunie, gminy słobódzkiej, pow 
kiego, cd uderzenia pioruna zapali- 

gospodarstwo Józefy Czemomordowej 
000 złotych. 

    
   

    

  

Przysposobienie rolnicze 
w pow. mołodeczańskim. 

a terenie powiatu akcja przysposobie- 
rolniczego została rozpoczęta w roku 

)) W roku tym zorganizowano 8 zespo- 

po 100 m. kw. konkursowych z. upra: 

wą buraków pastewnych. Rezultaty osiągnię 
ie w pie n roku pracy były nadspodzie 
wanie doł dyż przeciętny plon z jędne- 

go ha wynosił około 4 tys. pudów. 
-_ Rezultaty te hęciły ludność miejsco - 

do tworzenia zespołów  konkurso- 
ch, tak iż w roku 1930 do pracy stanęły 

»społy po 500 m. kw. z pośród samodziel 
h gospodarzy i 7 zespołów młodzieżowych 
200 mir. kw. z uprawą buraków paste- 

ziemniaków, kapusty i kukurydzy. 
Zakończeniem prace zespołowych była wysta 
wa powiatowa w Mołodecznie w dniu 26 Ii- 
stopada 1930 roku, która zobrazowała wynik. 

' konkursowiczów. Wyniki te okazały 
5 dzo dobre, nie ustępujące nawet wym- 
kom w Poznańskiem i wynosiły np. dla bu- 
raków pastewnych zbiór 13.350 pudów po 
przeliczeniu na 1 ha na poletko na lichej 
ziemi, gdy dotychczasowy plon nie przewyż- 
szał nigdy około 6.000 pudów z 1 ha. Na- 
ogół wystawa naocznie przekonała szeroki 
ogół drobnych rolników, jakie rezultaty о- 
trzymać można przy racjonalnej uprawie roli 

u właściwych nawozów sztucz- 
plony wszystkich warzyw upra- 

z konkursowiczów, o wiele prze 
ajlepsze nawet urodzaje osiąga- 

s przez gospodarzy. 
Na wystawie zostały również rozdane na- 

graody rzeczowe, po trzy na każdy zespół. 
Nie też dziwnego, iż pomimo srożącego 

się kryzysu w roku bieżącym, akcja przys- 
posobienia rolniczego postąpiła o dalszy krok 
naprzód, jednocząc w szeregach konkurso- 
wiezów zarówno starszych, samodzielnych 
gospodarzy, jak też i młodzież wiejską 

Na wiosnę 1931 roku stanęło do wyści- 
gów 35 zespołów konkursowych samodziel 
mych gospodarzy i 10 zespołów młodzieżo 
wych z uprawą buraków pastewnych, ziem- 
miaków i kapusty, ponadto naskutek umie- 
jętnej agitacji personelu  agronomicznego 
sejmiku mołodeczańsiego — 8 zespołów ho- 
dowli kur rasy „zielononóżek*. 

Już pierwsze lustracje, przeprowadzone 
przez naszych agronomów wśród uczestni 
ków, konkursu stwierdziły olbrzymie zainte 
resowanie się onkursami nietylko samych 
uczesiników, ale również i ich sąsiadów, a 
także stwierdziły zapowiadające się doskona- 

łe wniki uprawy konkursowych warzyw, tak 
iż mamy nadzieję, że w roku bieżącym wy- 
stawa powiatowa wykaże, że powiat nasz 
stoi na pierwszem miejscu w wojewódzi- 
wie w dziedzinie wyników prac przysposo- 
bienia rolniczego, rezuliatami swemi mogąc 
śmiało konkurować z wynikami uprawy w 
Poznańskiem, tej dzielnicy o najwyższym po 
ziomie kulturalno-rolnym w Rzeczypospoli- 
tej. 

Zaznaczyć należy, iż postęp i rozwój praz 
w dziale rolnym w pierwszej mierze zawdz'ę 
czamy staroście mołodeczańskiemu p. Jerze- 
mu Tramecourtowi, który otoczył rolnici- 
wo tutejsze troskliwością i opieką, starając 
się wszelkiemi siłami udzielić na ten cel jak 

więcej pieniędzy ze szczupłych bardzo 
środków, jakiemi rozporządza Sejmuk Powia 
žowy. К 

ORANY 
Śmierć pod kołami pociągu. Miacielica 

j, mieszkaniec miasteczka Łużki, pow. 
ńskiego, onegdaj na stacji Orany rzu- 

ię pod koła pociągu towarowego i po- 
miósł śmierć na miejscu. 

Przyczyny samobójstwa nie są narazie 
wyjaśnione. W celu ich wyjaśnienia, władze 
wszczęły śledztwo, lecz narazie bez skutku. 

(e! 

  

   
   

       

      

    

  

     
    

    
   

     

   

      

  

HRUZDOW 
-+ Eksplozja granatu. Koło wsi Podharce 

gminy hruzdowskiej, mieszkaniec tej wsi Ju- 
ljan Zamojć, pasąc w polu bydło, znałazł 
Stary granat. Zaczął go oglądać, obracać, dłu 
bać, a w trakcie tej manipulacji uderzył gra- 
natem o kamień. 

Skutek był piorunujący. Granat eksplodo- 
wał w ręku nachylonego nad kamieniem wie 
śniaka i poszarpał mu całą twarz. (e) 

WOROPAJEWO 
-- Rozprawa nożowa. Onegdaj na rynku 

woropajewskim dwaj włościanie: Franciszek 

W  Januszyszkach, pow. święciańskiego 
wybuchł pożar w składzie materjałów leś- 
nych Borucha Abelewicza. Spłonęło mater- 
jału budowłanego za 18.000 zł. Ponieważ ma- 
terjał ten był zaasekurowany na sumę 11.800 
zł. zachodzi podejrzenie, że skład został pad 
palony przez zemstę. (e) 

  

  

   

Martoł ze wsi Jasinki i Paweł Burak ze wsi 
Białej, czując oddawna do siebie urazę, za 
częli bójkę na noże. 

Na odgłos bójki pośpieszył policjant, któ 
ry chciał rozbroić walczących, ci j 50- 
lidarnie stanęli przeciw niemu i nie zdra- 
dzali zamiaru poddać się rozbrojeniu i are 
sztowaniu. 

Pol nt musiał poporosić o pomoc lud- 
ność cywilną, która tłumnie zgromadziła się 
dokoła bójki. Dopiero wówczas tylko udało 
się odprowadzić do komi tu zacietrze- 
wionych i poranionych włościan. (e; 

E GKARYAARREAAAAOOYCWOOEĘKARAO IA 

Popierajcie Ligę Morską 

Bolączki międzymiastowej 
komunikacji autobusowej. 

Centrum tej komunikacji, na naszych 
ziemiach t Wilno. Jest ło rzeczą znaną 
jak również znanem jest i to, że po za waž- 
niejszemi centrami obok Wilna, jak Grod- 
nem i Białymstokiem istnieją linje uboczne 
pomiędzy małemi miastami, głównie powia- 
towemi, zwłaszcza tam wszędzie gdzie istnie- 

je znaczniejsza odległość od stacyj kolejo- 
wych. 

Niezależnie od narzekań i manifestacyj 
nych strajków na tle ustawy drogowej, która 
zresztą nie weszła w życie i w pewnej mie- 
rze słusznie przewiduje obciążenie przed- 
siębiorstw autobusowych na rzecz funduszu 
drogowego — przedsiębiorcom dobrze się 
powodzi. 

Autobusy nie chodzą nigdy puste, ceny 
zaś biletów przejazdowych są jak na nasze 
stosunki nawet stosunkowo za wysokie i 
znacznie wyższe od cen biletów kolejowych 
w klasie 3-ej. 

Mimo to, istnienie tej nowoczesnej ko- 

munikacji, ze względu na słabo rozwinietą 
sieć kolejową na naszych ziemiach posiada 
doniosłe znaczenie gospodarcze. 

Największy ruch panuje na linji Wilno- 
Grodno-Białystok, gdzie kursuje aż kilka- 
dziesiąt wozów. Jest to niejako trasa repre- 
zentacyjna, łącząca Wilno z Warszawą. Szo 
sa jest za wyjątkiem: odcinka wielkiego m. 
Wilna, wprost świetna, zaszczyt przynoszą” 
władzom państwowym polskim, które olbrzy- 
mim zapewne wielomiljonowym nakładem 
zbudowały ją ku pożytkowi swemu i obywa- 

teli. jac właśnie te cele na myśli—należy 
zwrócić uwagę miarodajnych czynników, 
ci co największe korzyści z tej szosy ciągną 
— przedsiębiorcy autobusowi, za małemi 

        

   

  

  

   

  

  

  

    

wyjątkami wypaczają cel, ignorując sobie 
interesa obywateli. 

Autobusy, szczególnie t. z. „grodzień 
skie“ są to obskurne klekoty, zapaskudzone 
przez żywy bagaż i tylko pośrednio służą 
komunikacji osobowej. 

W każdy czwartek, idące od strony Grod 
na autobusy popołudniowe zamieniają się w 
Ejszyszkach, słynnych z jarmarków, w „cie- 
żarówki”, zapełnione  prosiętami, kurami, 
masłem, skrzyniami jaj... i właścicielami, 
czy konwojentami tych bagaży. 

Przeciętny śmiertelnik musi posiadać og- 
romne względy kontrolerów, (robiących wra- 
żenie agentów handlarzy) by zdobyć miejsce 
na przejazd doWilna. 

W) Ejszyszkach i na postojach odbywają 
się przykre sceny, pozostawiania na środku 
drogi, zawiedzionych na komunikacji auto- 
busowej obywateli. Dla pasażerów miejsc 
zazwyczaj w dnie jarmarczne brak. Ci, co 

nie są handlarzami—a udało im się zdobyć 
miejsce, narażeni są na oddychanie zgniłą 
atmosferą w ciągu paru godzin. 

Autobusy są dla wygody garstki handln. 
rzy, zatrzymują się na ich życzenie i do Wil- 
na przychodzą ze znacznem opóźnieniem. 

Wskutek przeładowania bagażem, często 
psują się w drodze. 

Winę tu: wielką ponosi policja w Ej. 
szyszkach, trzymająca bezwzględnie stronę 
owych  „agentów-kontrolerów*, narażając 
mundur policjanta na zarzut, że miesza się 
do nieprzyzwoitych interesów. 

Wspomniana spółka „grodzieńska* win- 

    

na pozbyć się kontrolerów w stylu niejakić ^ 
go Moresa Borowika, który w bezprzykładnej 
formie odnosi się do... niektórych bezbaga- 
żowych pasażerów podlegających sobie wo- 
zów. W wyniku tych rozważań należy w 
dnie jarmarczne wyznaczać dodatowe auto- 
busy dla przewożenia bagaży, by przeciętny 
niehandlarz — obywatel nie był narażony na 
przykrości i straty. 

bos. 
WÓD LAIPSNIAI SSD 

siebie pełnem nadziejj — „dowidze- 

nia... 
  

Dowidzenia—piękne, wspaniałe, ko- 
chane Narocz. Dzięki ci za to bogactwo 
niezapomnianych wrażeń, które tu w 
ciągu — jakże krótkich — tych dwóch 
dni zyskaliśmy. Wrócimy tutaj nieza- 
wodnie, jaknajprędzej i nieraz jeszcze. 
Powiemy innym, niech przybywają 
tu. niech cieszą się twym czarem nie- 
wymownym, niech korzystają ze wszy 
stkich twoich ponęt, póki nie wedrą się 
tu tłumnie handłarze miejscy, nie o- 
panują i zaśmiecą tego cudnego brze- 

gu nad wielką twą i jasną wodą, aby 
ciągnąć zeń korzyści o wiele niższego 
gatunku. 

  

Nieunikniona to i zwykła rzecz, 
podobno. Następstwo naturalne, a 
nawet konieczne rozwoju każdej miej- 
scowości, jako letniska, czy też uzdro 
wiska, celu wędrówek turystów а’ ро- 
tem wszelkich pragnących wypoczyn- 
ku czy rozgrywek, ludzi. Zwykłe kon- 
sekwencje spadające na każdą, najbar. 
dziej nawet, czarowną okolicę, związa- 
ne z jej poznawaniem przez coraz licz- 
niejsze rzesze t. zw. publiczności. 

Jest na to, wszakże pewna rada. 
chociaż częściowe, przed tą klęską, 
zabezpieczenie. Oto już coraz częściej 

    na ..szerokim świecie”, w takich pięk- 
„niejszych, właśnie, okolicach. oznacza 
się pewne tereny, jako żabu, którego 
nikomu tknąć nie wolno siekierą, mło- 
tem czy kilofem, łopatą, czy innem na- 
rzędziem, uszczerbek w dziełach natu- 
ry czyniącem. Są to t. zw. ,.parki na- 
tury“, na mniejszą skalę — rezerwaty 
it. p. powstające dziś coraz liczniej 

  

na całym świecie. Coś w tym rodzaju 
trzeba uczynić nad Naroczem. Nadaje 
się do tego znakomicie cały ten,, pięk- 
ny, falisty i urwisty brzeg ze starszym, 
dużym lasem, już od schroniska, a co- 
najmniej — od pierwszej, chłopskiej 
enklawy rołnej, po błotne łąki Naro- 
czanki włtcznie. Jest to najpilniejsze 
zadanie dla Tow. Miłosników Narocza. 
Touring Clubu, Wil. Kom. Państw. 
Rady Ochr. Przyrody i t. p., a także 
mieszkańców okolic Narocza, jeśli nie 
ma ono zatracić całej swej atrakcyjno- 
ści, jeśli nie mają się jego brzegi zmie- 
nić w pospolite śmietnisko, w rodzaju 
jakegoś Otwocka  podwarszawskiego, 
czy t. p., jeśli wreszcie ma zostać nadal 
wspaniałym pomnikiem przyrody, per 
łą także i w pięknej oprawie. 

Kończę ten długi feljeton impresyj- 
ny, skiadając słowa uznania pod adre- 
sem kierownictwa Kursów Samoch. 
Stow. Techn. Pol. w Wilnie, w oso- 
bach pp. inż. Janowicza i Wojciechow 
skiego, oraz dżentelmenskiej grupie 
słuchaczów tych Kursów za zorgani- 
zowanie tej wycieczki (zapewne ogól- 
ny kryzys nie pozwolił jej zorganizo- 
wać wtym roku), która jest doskona- 
łą propagandą poznawania tego, jed- 
nego z najpiękniejszych zakątków na- 
szej ziemi. ! 

S. Z. Klaczynski. 

„Djablik drukarski“. To nie djablik, to 
caly djabel, bogdaj mu psi ogon odgryžli“ — 
jak mówi Makuszyński. W poprzednim od 
cinku z „czerwcowego błękitu* — zrobił „błę 

kit czerwony”, rzecz, pomijając nawet tu 
niezupełną zgodę z t. zw. sensem, wogóle 

dość nieprawdopodobną; z doktora Becu, ja- 
kiegoś Beku etc. pomniejsze już pomijamy. 
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Ostatecznie ustalony program 
Zjazdu Legjonistów 

w Tarnowie. 

Program X-go Ogólnego Zjazdu Legjoni- 

stów Polskich w Tarnowie w dniu 9-ym sier- 

pnia 1931 r. został ustalony ostatecznie i 

przedstawia się następująco: 

Godz. 6 — śniadanie na dworcu kolejowym; 

Godz. 9.30 — uroczysta Msza św. na boisku 

„Sokoła: nabożeństwo w 

wielkiej synagodze; 

Godz. 11 akademja na boisku „Sokoła; 

wzlot gołębi pocztowych, przemówienia, 

wręczenie adresu hołdowniczego przez 

sztafetę motocyklową Związku Legjoni- 

stów Polskich w Łodzi; 

Godz. 12 — pochód z boiska i defilada przed 

kościołem OO. Misjonarzy; złożenie zie- 

mi z grobu ś. p. Króla-Kaszubskiego z 

p. Kuby-Bojarskiego z Zakli- 

czyna i z cmentarza poległych legjoni- 

stów w Łowczówku do urny na płycie 

Nieznanego Żołnierza; 

uroczyste 

  

Pilzna, š. 

Godz. 14 — obiad w koszarach im. Chmielin- | 

skiego; 

Godz. 16 — wyjazd do Łowczówka i Mościce, 

wyjazd delegacji dla złożenia wieńca na 

grobie ś. p. Króla-Kaszubskiego w Pil- 

znie i ś. p. Kubys;Bojarskiego w Zakli- 

czynie, zwiedzenie Państwowej Fabryki 

Związków Azotowych w Mościcach (wy- 

jazd specjalnemi pociągami bezpłatnie) 

zwiedzenie zabytków Tarnowa; 

Godz. 21 — wieczerza w koszarach imienia 

Chmielińskiego, raut 

nach kasyna miejskiego. 

Zgłoszenia, które napłynęły już do komi- 
tetu organizacyjnego świadczą, że X-ty Ogól- 
ny Zjazd Legjonistów Polskich w Tarnowie 

będzie bardzo liczny. Poza delegacjami kra- 

jowych okręgów i oddziałów Związku Le- 

gjonistów Polskich na zjazd przybędą dele- 

gacje legionowe z Węgier, Rumunji, Francji 

i reprezentanci Ameryki. 

Okręg Łódzki wysyła specjalną sztafetę 

poczem w salo- 

motocyklową, która w Tarnowie wręczy 

Marszałkowi Piłsudskiemu adres hołodo- 

wniczy. ч 

Żniwa na Wileńszczyźnie. 
Prawie we wszystkich powiatach wo 

wództwa wileńskiego rozpoczęły się już żni 
wa, w niektórych zaś miejscowościach trwa- 
ja one już od tygodnia. 

Zbiory zapowiadają się źle, nieporówna- 
nie słabiej niż w roku ubiegłym. 

Samorządy muszą zredukować 
swe budżety. 

W ogólnym planie oszczędnościowym, re 
alizowanym obecnie przez rząd, jak się do- 
wiadujemy, zwrócona jest duża uwaga na 
zagadnienie kompresji budżetów samorządo- 
wych. Budżety te w ciągu paru ostatnich lat 
wzrosły w slapniu niepomiernie większym, 
aniżeli budżet państwowy. Podczas gdy w r. 
1926 stosunek wydatków terytorjalnych zwią 
sków samorządowych do wydatków państwo. 
wych wyrażał się cyfrą 32,2 proc., to w roku 
1929-30 stosunek ten wzrósł do 37,7 proc. 
Świadcz yto, że wydatki samorządowe wzra- 
stały znacznie szybciej, aniżeli wydatki pań- 
stwa. k 

Stosunek wydatków samorządowych do 
wydatków państwowych w chwili obecnej 
jest niewątpliwie jeszcze większy, jeśli weź. 
mie się pod uwagę, że w związku z polity- 
ką oszczędnościową rządu, budżet państwo- 
wy został mocno zredukowany, samorządy 
zaś, jak dotychczas, czynią niewielkie wysił- 
ki w kierunku zmniejszenia swych własnych 
budżetów. 

Ten rozrost wydatków poszczególnych 
związków samorządowych, oraz brak z icł. 
strony większego zainteresowania dla zaga- 
dnienia oszezędnościowego, postawił dziś 
niektóre gminy, szczególnie zaś gminy miej- 
skie w sytuacji finansowo dość przykrej. Nie 
też dziwnego, że w tym stanie rzeczy nie- 
które samorządy, dysponując zmniejszonemi 
wpływami mają trudności pod względem 
punktualnego wywiązania się z ich zobowia- 
zań finansowych. 

Samorządy te winny — zdaniem kół 
miarodajnych — poważniej zainteresować 
się sprawą usprawnienia swej administra: 
i dokonać niezbędnych dziś oszezędności, 
któreby zrównoważyły ich budżety, co leży 
nietylko w interesie samych samorządów, 
ale i w interesie całego państwa. 

W tym też kierunku oddziaływuje na sa- 
morządy ministerstwo spraw wewnętrznych, 
zgodnie z dyrektywami uchwalonemi przez 
rząd w ogólnym planie akcji oszczędnościo- 
wej. (Iskra) 

Z Federacji. 
15-60 SIERPNIA MOST ZIELONY 

NA WILJI ZNAJDZIE SIĘ 
W. NIEBEZPIECZEŃSTWIE. 

Pomimo tajemnicy, jaką okrywa 
swoje prace przygotowawcze do święta na- 
sza Federacja wileńska, udało się nam do 
wiedzieć, że Most Zielony na Wilji w dniu 
15-go sierpnia ma się znaleźć w niebezpie- 
czeństwie. Przygotowuje się bowiem imprezę 
pokazową, która ma polegać na ataku lotn'- 
czym na Most Zielony i obronie tego mostu 
zapomocą zasłony gazowej. 

    

  

  

WYTRZYMAŁOŚĆ NÓG ZDECYDUJE 
O NAGRODACH. 

Oprócz tych imprez i zabaw idowych, 0 
których pisaliśmy, Federacja wileńska przy- 
gotowuje zawody sportowe, w których w. 
mą udział drużyny sportowe wojska, policji, 
Związku Strzeleckiego i przysposobienia woj 
skowego. Dla zwycięzców przewidziane są 
nagrody. Bliższe szczegóły o tych zawodach 
podamy niebawem. 

ASFALT PARKIETEM SALI BALOWEJ. 
Ów kawałek asfaltu przed Sądem Okrę- 

gowym Federacja zamierza wykorzystać ala 
zabaw ludowych. W tym celu ńa placu Łu- 
kiskim, poza orkiestrami mają być ustawio- 
ne głośniki. Biorący udział w zabawach będą 
mieli możność popisywania się zdolno. 
tańców na gładkim asfalcie i na $ 
powietrzu. Trzeba zauważyć, że wybór miej- 
sca na tańce jest istotnie dość szczęśliwy, 
gdyż na kilkudziesięciumetrowej przestrzeni 
wyasfalłowanej jezdni będzie mogło tańczyć 
kilkaset par. 

  

  

  

  

     

  

KOEDUKACYJNE KURSY 

PISANIA 

NAMASZYNACH 
w Wilnie, Dąbrowskiego 5. 

Sekretarjat czynny od g.5—6-ej. 

  

  

М ТРЕ КЕ 

Wyrazy hotdu i podziekowania 
Ojcu Swietemu 

za hojną ofiarę na powodzian. 

Wieść o klęsce powodzi, która nawiedziła 
Wileńszczyznę w kwietniu r. b., dotarła ró 
wnież do stóp Stolicy Apostolskiej, a Ojciec 
Święty Pius XI, współczując niedoli ludno- 
ści Wileńszczyzny, przesłał jej za pośred- 
nictwem władz kościelnych wyrazy współ. 
czucia oraz polecił doręczyć Komitetowi O- 
bywatelskiemu Pomocy Ofiarom  Powodzi 
hojną ofiarę 20 tys. lirów. 

Wileński Komitet Obywatelski Pomocy 
Ofiarom Powodzi uważając za swój obowia- 
zek złożenia w Watykanie imieniem ludno 
ści wyrazów hołdu i podziękowania w formie 

adresu, który za pośrednictwem warszaw- 
skiej Nuncjatury przesłany będzie do Rzy- 
mu, zrealizowanie swej uchwały — ро- 
wierzył z pośród swego grona ks, bisk. Ban- 

  

   

durskiemu i dyrektorowi P. K. O. w Wilnie 
p. Biernackiemu. 

Tekst adresu, pióra ks. bisk. Bandur 
skiego, w tłumaczeniu francuskiem profeso- 
ra U. S. B. Glixellego, został według proje- 
ktu p. prof. Ferdynanda Ruszczyca wykona- 
ny artystycznie przez p. Achremowicza. Ad- 
res zdobią pięknie wykonane wizerunki Mat. 
ki Boskiej Ostrobramskiej, św. Kazimierza 
i św. Jerzego. 

Pod adresem położyli swe podpisy człon 
kowie Komitetu Pomocy Ofiarom Powodzi z 
gen. Żeligowskim, jako prezesem, p. mar- 
szałkiem Senatu Raczkiewiczem, p. woj. Be- 
czkowiczem, prezydentem miasta Folejew- 
skim i innymi na czele. Adres został opraw- 
ny w stylizowaną okładkę ze skóry, wyko- 
naną przez p. Strzedzińskiego. 

  

Treść adresu. 
Ojcze Święty! 

Jak niegdyś nad zgłodniałym ludem Ga- 

lilejskim odezwał się czuły głos miłości Chry 

słusa Pana: „Misereor super turbam*, „Żal 

mi tego ludu“, tak i dziś z wyżyn Watykań- 

skich rozlega się na cały Świat echo mięk- 

kich słów tkliwej troski Ojea Chrześcijań- 
stwa i dociera wraz z czynną pomocą wszę- 

dzie tam, gdzie największy hól i cierpienie, 

gdzie klęski żywiołowe i inne nieszczęścia 

nawiedzają ludzkie plemię. 

Doświadczyło tego i Wilno i Ziemia Wi- 

leńska i Nowogródzka i Białostocka, na- 

wiedzone w r. b. straszną klęską niewidzia- 

nej od wieku powodzi, gdy Ty, Ojcze Święty 
na pierwszą wieść o tej strasznej katastro- 

žie pośpieszyłeś nam ze słowami pociechy i 

szezodrą ofiarą 20.000 lir włoskich, przesła- 

ną za pośrednictwem J. E. Ks. Are. Franc. 

Marmaggi, Nuncjusza Apostolskiego w War- 

szawie na ręce J. E. Ks. Are, Wileńskiego, 

Romualda Jałbrzykowskiego. 

łaskawy ten dowód Twej pamięci o nie 

szezęśliwych poruszył do głębi serca wszy- 
stkich obywateli zamieszkujących te ziemie. 

Wilno, które dobrze pamięta i mile wspo 

mina chwile Twego pobytu, gdy jako Wizy- 

tator Apostolski korzyłeś się u stóp Cudo- 

wnej Madonny Ostrobramskiej i u grobu 

Patrona Polski i Litwy Św. Kazimierza, tem 

żywiej i moeniej odczuwa ten dowód niez- 

wykłej łaski papieskiej. 

To też „Wileński Komitet obywatelski 

niesienia pomocy ofiarom powodzi*, złożony 

ze wszystkich przedstawicieli społeczeństwa 

bez różniey wyznań i narodowości składa Ci, 

Ojcze Święty, imieniem obywateli tej ziemi 

najserdeczniejsze i najgorętsze podziękowa- 

nie i dziękczynienie za to nowe ogniwo w 

łańcuchu licznych świadectw i dowodów Oj- 

cowskiej życzliwości i miłości, jaką żywisz 

dla nieszczęśliwych i zanosi gorące modły 

do Najwyższego Pasterza dusz naszych, by 

Cię w najdłuższe lata zachował w czerstwem 

zdrowiu i w pełni sił dla chwały Kościoła 

Świętego, dobra Chrześcijaństwa i pożytku 

całej ludności. 

Z wyrazami najgłębszego hołdu i synow- 

skiego oddania 

Wilno, 26 maja 1931 r. 

„An IA i P A AA II IIS KISS 

Dwie konferencje w sprawie przesilenia 
teatralnego. 

Wyjazd do Warszawy. dyr. Zelwerowicza i d-ra Lorentza. 

Wczoraj p. wojewoda Beczko- 
wicz odbył dłuższą konferencję z p.o. 
prezydenta miasta p. W, Czyżem 
i konserwatorem d-rem Lorentzem. 
Tematem narad była sprawa obec- 
nego przesilenia teatralnego. Podług 
uzyskanych przez nas informacyj, 
p: wojewoda położył specjalny na- 
cisk na zlikwidowanie przesilenia 
teatralnego w jak najszybszym cza- 

sie, a mianowicie w ciągu dni naj- 
bliższych, Natychmiast po tei konfe- 
rencji p. wojewoda przyjął dyr. 
Zelwerowicza, z którym również 
omówił sprawę przesilenia. W wy- 
niku tych narad dyr. Zelwerowicz 
i dr. Lorentz wyjechali wczoraj wie- 
czorem do Warszawy celem poro- 
zumienia się na miejscu z Z. A. 
S. P.-em. 

Tajemnicze zaginięcie dekiaracji z aktów 
Magistratu — badają władze śledcze. 

Przed kilku dniami w sekcji П- 
nansowej Magistratu zaszedł dziwny 
wypadek zaginięcia z aktów jednego 
z dokumentów, którego specjalny 
charakter nasuwa całkiem uzasad- 
nione podejrzenia, iż ma się tu 
do czynienia z wypadkiem kradzieży. 

Przed niedawnym czasem w okre- 
sie składania deklaracyj dochodo- 
wych stwierdzono, iż jeden z właści- 
cieli domów niejaki p. Sz. w złożo- 
nej przez siebie deklaracji umieścił 
zeznanie niezgodne zrzeczywistością, 
Jak wiadomo, w takich wypadkach 
Magistrat wymierza karę kilkakrotnie 
przewyższającą podatek. W związku 

z tem p. Sz. miał być ukarany 
grzywną w wysokości 4900 złotych. 
Jako corpus delicti miała posłużyć 
omawiana deklaracja, którą załączo- 
no do aktów Jakież było zdziwienie 
urzędników, gdy chcąc przystąpić 
do sporządzenia nakazu, karnego, 
nie znaleźli już w aktach dokumentu, 
na którym przecie oparte było całe 
postępowanie prawne. 

Niezwłocznie wszczęto dochodze: 
nie, a jednocześnie powiadomiono 
władze śledcze, które ze swojej 
strony przystąpiły do zbadania tej 
niezwykle zagadkowej i tajemniczej 
sprawy. (©). 

  

KRONIKA 
  Dziś: Piotra ap. w okowach E= 

| Sierpień | Wschód słońca —g. 3 m, 57 

= | Zachėd — @. 19 м. 29 

Spost -zeženla Zaidadu Metocrologįi U. S. B 

w Wilnie z dnia 31 VII—1931 reku. 

  

Jutro: N. M, P. Anielskiej, 
  

    

Ciśnienie średnie w milimetrach: 758 

Temperatura ńrednia -|- 199 C. 

4 najwyższa: -+- 22° С. 

* najniższa: -|- 15° С. 

Opad w milimetrach: 5,3 

Wiatr przeważający: północny, 

Tendencja barom. słaby wzrost. 

Uwagi: pochmurno, rano mgła. 

UNIWERSYTECKA. 

— Zapisy do Uniwersytetu Warszawskie- 
go na rok akademieki 1931—1932. Kandy- 
daci na wszystie wydziały Uniwersytetu War- 
szawskiego winni od 1-go do 15 września r. 
b. złożyć w sekretarjacie U. W. podania, do 
których należy załączyć: własnoręcznie na- 
pisany życiorys, świadectwo dojrzałości w 
oryginale, metrykę urodzenia, 5 jednako- 
wych fotografji, dokument wojskowy, dowód 
obywałelstwa oraz kwit z opłaty wpisowego. 

Kandydatów na wydziały: lekarski, far- 
maceutyczny i weterynaryjny obowiązu 
wstępny egzamin walifikacyjny, za który.na. 
leżną taksę należy wpłacić przy składaniu 
podania. 

Kandydaci na wydział lekarski, któ 

nie posiadają w maturze stopnia z łaciny 
winni załączyć do podania świadectwo 7 
6-ciu klas tego przedmiotu, kandydaci z in- 
nych szkół akademickich — świadectwo wy- 
stąpienia z uczelni, w której dotąd studjo- 
wali, wreszcie kandydaci zmaturą nie tego 
roczną — świadectwo nienagannego prowa 
dzenia się. 

Ograniczenia przy przyjmowaniu do Uni 
wersytetu przewidziane są nadto na wydzia- 
le prawa (pierwszeństwo mają kandydaci 
z maturą typu humanistycznego) oraz na 
sekcji przyrodniczej wydziału matematycz- 
no-przyrodniczego (konkurs matur). 

OPIEKA SPOŁECZNA. 
— Badania uprawnień bezrobotnych do 

zasiłków. Jak się dowiadujemy, onegdaj za- 
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kończyła swe prace komisja badająca upra 
wnienia bezrobotnych reflektujących na u- 
trzymywanie zasiłków z Funduszu Bezro- 
bocia. 

Kom po zebraniu potrzebnych danvch 
przystępuje obecnie do sporządzania wnios 
ków. 

  

Z KASY CHORYCH. 
— Komisja Rozjemcza w Kasie Chorych. 

Przy Powiatowej Kasie Chorych ukonstytuo 
się Komisja Rozjemcza z dyrektorem 

K. O. p. Biernackim na czele. 
Komisja ma za zadanie badanie odwołań 

i zatargów między klijenłami a zarządzem 
Kasy Chorych, 

   
  

  

WOJSKOWA. 
— Korty powołania dla poborowych z 

cenzusem. Referat wojskowy Magistratu m. 
Wilna przystępuje z dniem dzisiejszym do 
wydawania kart powołania poborowym z 
cenzusem. Wszyscy z omawianej kategocji 
poborowych, którzy kart powołania z ja- 
kichkolwiek wzgłędów nie otrzymali winni 
są zgłosić się po takowe do referatu woj- 
skowego Magistratu (ul. Dominikańska 2). 

Wcielenie do szeregów nastąpi w połowie 
sierpnia r. b. 

— Dodatkowe posiedzenie Komisji Po 
borowej. Najbliższe posiedzenie Komisji :Po- 
borowej wyznaczono na dzień 12 sierpnia 

r. b. Posiedzenie to ma na celu danie moż- 
ności uregulowania swego stosunku do woj- 
ska, wszystkim tym mężczyznom, którzy o 
bowiązku tego z jakichkolwiek względów 
we właściwym czasie nie dokonali. 

Komisja będzie urzędować od godz. 8 ei 
rano w lokalu przy ul. Bazyljańskiej 2. 

RÓŻNE. 
— Podziękowanie Straży ogniowej, za 

okazany energiczny ratunek z narażeniem 
własnego życia, podczas pożaru w piwnicech 
moich przy ulicy Mickiewicza 7, panom ofi- 
cerom za intensywną i życzliwą pomóc, po- 
licji państwowej za pilnowanie towaru i u- 
trzymanie porządku, sąsiadom moim i wszy: 
stkim, którzy tak bardzo przyczynili się 
przy ratowaniu mienia mego, tą drogą skła- 
dam serdeczne „Bóg zapłać”! 

* K. Wecewicz. 
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Popierajele przemysł krajowy 
  

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski „Lutnia*. Dzisiejsza pre- 

mjera. Dziś ukaże się najnowsza sztuka re 
pertuaru scen zagranicznych, wyborna ko- 
medja Bois'a i Hansena „Jedynaczka króla 
mydła*. Nowość tę wyreżyserował R. Wasi- 
lewski. Efektowne dekoracje i urządzenia 
wnętrz pomysłu J. Hawryłkiewicza. 

Obsadę stanowią wybitniejsze siły zes- 
połu z Niwińską, Sawicką, Jasińską -Detkow- 
ską, Małyniczówną, Żurowskim, Balcerza- 
kiem i Łubiakowskim w rolach głównych. 

Premjera dziisejsza wywołała żywe zain- 
teresowanie. 

— Teatr Letni w ogrodzie po-Bernardyń- 
skim. Występy Janiny Sokołowskiej. Dziś po 
raz drugi wiełka ja w 17 odsłonach „Eu 
lalja z Portugaljji', w której wystąpi goś. 
cinnie niezrównana artystka Teatrów War 
szawskich Janina Sokołowska, której prze- 
śliczne piosenki w połączeniu z tańcem wy- 
wołają zachwyt i entuzjazm widowni. W re- 
wji tej wystąpi również świeżo pozyskany, 
wyborny piosenkarz Jerzy Sulima-Jaszczołt. 
Wśród wykonawców wyróżnić pozatem na- 
leży — J. Kozłowską, K. Wierzyńską, L. 
Sempolińskiego, A. Balcerzaka i H. Wierzyń- 
skiego z zespołem girls. Bogaty i efektowny 
program zawiera piosenki, monologi, skaet- 
che, oraz produkcje baletowe. 

Początek o godz. 8 m. 45. Ceny miejsc 
od 50-ciu groszy. К 

— Przedstawienie popoludniowe Rewji 
Warszawskiej” Jutro w niedzielę o godz. 
4 m. 30 po poł. zespół artystów warszaw- 
skich wystąpi na przedstawieniu popołudnio 
wem po cenach zniżonych w efektownej i 
melodyjnej rewji „Tylko walczyk jest naj- 
słodszy'. Atrakcją wielką będzie udział cza- 
rującej artystki Teatrów Warszawskich Ja- 
niny Sokołowskiej. 

Ceny miejsc zniżone od 50 gr. do 3.50 zł. 
— Występ taneczny zespołu A. Rejzer- 

Kapłan w muszli koncertowej. Dziś o godz 
9-ej wiecz. w muszli koncertowej w ogrodzie 
po-Bernardyńskim wystąpi zespół 50 uczenie 
A. Rejzer-Kapłan. 

Program nadwyraz barwny i urozmaico- 
ny składa się z różnorodnych produkcji ta- 
necznych do muzyki wybitnych kompozyto- 
rów w wykonaniu dzieci i grupy uczenie 
starszych. Na specjalne podkreślenie zasłu- 
gują dwie bajki: „Szecherezada* Rimskija- 
Korsakowa i „Królewicz i kot w butach* 
Czajkowskiego. 

Wejście do ogrodu 40 gr. dla młodzieży 
20 gr. Miejsca przed estradą 1 zł. W razie 
niepogody występ taneczny przeniesiony zo- 
stanie na poniedziałek najbliższy. 

— Powrót Dyr. A. Zelwerowicza Dyrek- 
tor Teatrów Miejskich Z. A. S. P. Aleksan- 
der Zelwerowicz, powrócił z urlopu wypo- 
czynkowego i objął kierownictwo Teatrów 
Wileńskich. ° 

— Występ króla żelaza MYSZY-MASSA. 
Dziś o godzinie 2-ej po poł. w Parku Spor- 
towym im. gen. Żeligowskiego (wejście z ul. 
Syrokomli) odbędzie się poranek muzyczny 
Wileńskiej Orkiestry Symfonicznej, oraz wy- 
stęp (króla żelaza) atlety wszechświatowej 
sławy Myszy:Massa. 

O godzinie 8 m. 30 wiecz. odbędzie się 
koncert Wileńskiej Orkiestry Symfonicznej 
pod dyr. R. Rubinsztejna, oraz gościnny wy- 
stęp słynnych artystów, ulubieńców wileń- 
skiej publiczności. 

BABJG 
SOBOTA, dnia 1 sierpnia 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu z Warszawy. 12.03: 
Koncert popularny (płyty). 13.10: Komuni- 
kat meteorologiczny. 15.45: Wiadomości 
wojskowe. 16.00: Słuchowisko dla dzieci. 
16.50: „Kajakiem z Warszawy na Hel* od- 

        

czyt. 17.10: Program dzienny. 17.15: „Mała 
skrzyneczka” listy dzieci omówi Ciocia Hała. 
17.35: „Wakacje polskiego zoologa* odczyt. 
18.00: Transmisja nabożeństwa z Ostrej Bra- 
my na całą Polskę. 19.00: Kom. Tow. Wi! 

Org. i Kółek Roln. 19.15: Pogadanka radjo- 
techniczna wygł. Mieczysław Galski. 19.30: 
Program na tydzień następny. 19.55: Komu- 
nikaty. 20.15: Koncert. W przerwie feljeton 
z Wilna wygł. red. Stanisław Mackiewicz 
p. t. „Myśl w ebcęgach*. 22.00: „Na widno 

kręgu. 22.15: Komunikaty. 22.30: Koncert 
chopinowski. 23.00: Kabaret (płyty) konfe- 

        

ransjerka Karola Wyrwicz-Wichrowskiego 
art. dram. 

NIEDZIELA, dnia 2 Sierpnia 1931 r. 

  

10.15: Transmisja dzwonów i nabożeńst- 
wa z Bazyliki Wileńskiej. Chór Katedralny 
pod dyr. prof. Władysława Kalinowskiegc 
11.58: Sygnał czasu z Warszawy. 12.00: Bi 
cie zegara i hejnał z wieży Katedralnej w 
Wilnie. 12.05: Koncert popularny (płyty! 
13.10: Komunikat meteorologiczny. 13.20: 
Pogadanki. Wi przerwach muzyka ze Lwo- 
wa. 15.00: Odczyt rolniczy p. t. „ Tępienie 
robactwa“: 15.20: Odczyty rolnicze. W przer. 
wach piosenki ludowe i muzyka ze Lwowa 
16.40 Program dla- dzieci, 17.10: Kwadrans 
buchaltera. 17.35: Odczytanie kom. „Z przed 
stu lat“. 17.40: Koncert popularny. 19.09: 
„Sytuacja gospodarcza Republik Bałtyckiel* 
odczyt wygł. Teodor Nagurski. 19.20: Audy- 
cja popularna „, W sierpniową  niedzielę“ 
19.35: Program na poniedziałek i rozmai 
tości. 19.40: Skrzynka pocztowa techniczna. 

19. Komunikat meteorologiczny. 20.00: 
„Święto narcyzów*, 20.15: Transmisja z War 
szawy. Koncert z Doliny Szwajcarskiej. W 
przerwie kwadrans literacki „Och troje i je 
den na przyczynek* humoreska R. Kiplin- 
ga, oraz repertuar teatrów miejskich. 22.00: 
„Egzotyczne typy” feljeton wygł. Roman Zre 
bowicz. 2. Komunikaty. 22.30: Transmisia 
z Warszawy. Recital śpiewaczy Anieli Szle- 
mińskiej. 23.00 Muzyka lekka i taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
NABOŻEŃSTWO. 

Na całą Polskę transm. naboż. z Ostrej 
Transmitujemy nabożeństwo z Ostrej 

Bramy, drugiego obok Częstochowy miejsca 
pielgrzymek. 

FELJETON PROF. SREBRNEGO. 

(Na całą Polskę). 
W przerwie koncertu wieczornego z War- 

szawy transmitujemy z Wiłna na całą Pol 
skę feljeton prof. Srebrnego p. t. „Piscator 
Brecht". 

8509000 Polaków na 
obczyźnie. 

Według danych statystycznych, zebranych 
przez Radę Organizacyjną Polaków z zagra- 
nicy z og. liczby 30 milj. Polaków, 8.500.000 
mieszka poza granicami Polski. 

Najwięcej Polaków, bo 4.000.000 zamiesz - 
kuje w Stanach Zjednoczonych A. P.; dalej 
idą Niemcy z półtora miljonem Polaków: 
Francja — 800.000; Sowiety — 800.000; Cze 
chosłowacja — 238.000; Brazylja — 200.000; 
Litwa — 200.000; Rumunja i Kanada — po 
100.000; Argentyna — 80.000; Łotwa — 70 
tys.; Gdańsk ,Węgry i Belgja po 30.000; Au- 
strją — 20.000; Jugosławja — 16.000; Da- 
nja — 13.000; Chiny i Holandja po 6.000: 
Anglja i Szwajcarja — po 3.000; Estonja i 
Kuba — po 2.000; Afryka — 1.200: Austral 
ja i małe republiki Ameryki Południowej 
po 1000; Włochy -—980; Turcja 800; Meksyk 
i Finlandja — po 500; Szwecja — 360; Lu- 
xemburg — 300; Bułgarja — 200; Persja, Ja- 
ponja, Hiszpanja, Grecja, Norwegja, Indie 
holenderskie i Portugalja — 100 osób, oraz 
Albanja — 24 osoby. 
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Z OSTATNIEJ CHWILI 
Niefortunna demonstracja komunistów. 

Oberwało im się od prowokowanych ułanów. 
LWÓW, 31. VII. (Pat). Dnia 30 lipca w 

Stanisławowie grupa złożona z około 30 9- 
sób urządziła demonstrację przy ul. Sapie- 
żyńskiej w bliskości koszar 6 p. ułanów, 
wznosząc okrzyki antypaństwowe i zachowu- 
jae się prowokacyjnie wobee żołnierzy. 

Gdy kilkunastu ułanów wypadło z bramy. 
eheąc samorzutnie rozpędzić hałasujących 
demonstrantów, ci rzucili się do ucieczki. 

Niektórzy jednak z pośród nich wystąpili 
agresywnie, przyczem w stronę ułanów pa- 
dły dwa strzały. 

Podekscytowani tem ułani wzmogli poś- 
cig i dopadłszy komunistów kilku z nich 
lekko poturbowali, 12 zaś schwytali i od- 
dali w ręce policji wraz z niesionym przez 
nich czerwonym sztandarem. 

Zuchwały napad rabunkowy. 
BORYSŁAW 31.7. Pat. — W dniu dzi. 

siejszym dokonano tu niezwykle zuchwałego 
napadu rabunkowego na Bank Ludowy w 
Borysławiu. Mianowicie o godz. 14 trzej n 
zbrojeni w rewolwery bandyci wtargnęli do 
lokalu tego banku, mieszczącego się w bu- 
dynku urzędu pocztowego na Wolance. Ban- 

dyci po obezwładnieniu jednego z urzędni- 
ków banku oraz woźnego, którzy wówczas 
byli w biurze, zrabowali 755 zł. z kasy oraz 
portiel weksiowy pożyczkowy na sumę prze- 
5210 20 tys. zł. Pościg za sprawcami napa- 
du pozostał narazie bez rezultatu. 

. śl w Anglji zalecana jest oszczędność. 
LONDYN, 31. VII. (Pat). Ogłoszone dziś 

sprawozdanie mianowanego przez rząd w 
dniu 11 lutego komitetu gospodarczego za- 
leca szereg oszczędności w wydatkach na 0- 
gólną sumę 96 i pół miljonów funtów szter- 
lingów w okresie eałego roku. 

Komitet zaleca m. in. zredukowanie o 20 
proe. wydatków na odszkodowanie na Бет- 
robotnych, co da ogółem oszczędności, wy 

noszące 66 i pół miljonów funtów szterlin- 
gów. 

Pozatem sprawozdanie rozważa zagadnie 
nie rozłożenia ciężarów na obronę Imper- 
jum, jak również problemat, czy możliwe 
jest wprowadzenie zmian w celu zmniejsze- 
nia wydatków na obronę morską bez nara- 

żenia na szwank bezpieczeństwa narodowego 

Kontratak oddziałów mukdeńskich przeciwko 
wojskom Syn-Yu-Shana. 

TSIEN-TSIN, 31. VII. (Pat). Wzmocnione 
oddziały mukdeńskie podjęły kontratak prze 
ciwko wojskom Syn-Yu-Shana, zdobywająe 

utraconą w dniu wczorajszym pozycję na 
północ od Paoting. 

Prof. Picacard zapowiada nowy lot. 
BRUKSELA 31.7. Pat. — Prof. Piccard za 

powiedział że niebawem dokona nowego Io- 
tu, lecz tym razem tylko do wysokości 4 
tys. metrów, ażeby móc skontrolować przy- 
rządy, na których robił doświadczenia w cza- 
sie lotu do stratosfery. Prof. Piecard wyraził 
zapatrywanie, że chwila, w której pierwszy 

samolot wystartuje do stratosfery, jest bar- 
dzo bliska. Zarówno Niemcy jak i Francja 
znajdują się w przededniu budowy pierw- 
szych maszyn przeznaczonych do tego celu. 
Prof. Piecard wyjeżdża w tych dniach z E- 
uropy do Ameryki. 

SS IIS EI T TPS PE TBT SIS RESORT 

Centralne zawody konne o mistrzostwo armii. 
Czwarty i ostatni dzień zawodów. 

Nagrodzenie zwycięzców. — Bankiet. 
Wczoraj, jak przypuszczaliśmy, na Pos- 

pieszkę ściągnęli b. licznie wielbiciele 5рог- 
tu konnego, by zapoznać się z pracą naszych 
kawalerzystów. 

Przeważali oczywiście wojskowi, a panie 
swą obecnością uświetniały imprezę. 

Punktualnie o godz. 15 m. 30 rozpoczęto 
V-tą i ostatnią próbę składającą się na ca- 
łość zawodów. 

Próba ta polegała na skokach. 
Na części toru tuż przed trybunami roz- 

mieszczone zostały różnego rodzaju przeszko- 
dy w liczbie 10-ciu, przez które zawodnicy 
musieli skakać z końmi. 

Do próby stanęło 45 zawodników, gdyż 
10 innych wobec nieudanych poprzednich po- 
pisów wycofano z końmi. 

Jeźdźcy, kolejno, według swej numeracji, 
występują na głos trąbki i odbywają wyzna- 
czoną trasę. 

Mimo to, że wszystkie konie są utrzyma- 
ne we wzorowej formie, a jeźdźcy trzymają 
się na nich dzielnie, rzadko któremu udaje się 
przesadzić wszystkie przeszkody bez błędu. 

Najtrudniejszą do przebycia okazała się 
przeszkoda 4 z rzędu, to też ci nieliczni za- 
wodnicy, którzy zdołali szczęśliwie tę prze- 
sądzić, byli nagradzani przez obserwujących 
entuzjastycznemi oklaskami. 

Nie obeszło się bez niespodzianek. Pod 
kilku jeźdźcami koń upadł, jednakże w żad- 
nym wypadku kierujący zawodnik nie stracił 
przytomności. Przeciwnie, jakby zrośnięty ze 
zwierzęciem, zmusił go do podniesienia się i 
kontynuowania biegu. 

Wreszcie o godz. 17.30 odbył jazdę ostatni 
z zawodników, a sędziowie oraz jury zajęli 
się obliczaniem wyników. 

W pół godziny później podniesiona zo- 
stała chorągiew 0 barwach 3 p. Strzelców 
Konnych, oznajmiając zebranym, iż zwycięz- 
cą jest zespół tego pułku. 

Na torze pod trybunami ustawiają się trzy 
zwycięskie zespoły po czterech jeźdźców w 
każdym oraz osobno por. Jaszczak, który od- 
niósł zwycięstwo indywidualne. 

Wychodzą jury z p. wojewodą na czele. 

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

Odczytane zostają wyniki zawodów: 
Nagrodę pierwszą oraz tytuł mistrza ar- 

mi otrzymał zespół 3 p. S. K. z Wołkowyska 
w składzie: por. Wacława Totjewa, por. Bro- 
nisława Korzona, por. Bazylego Nieczaja i 
por. Wiktora Zarębińskiego. 

Zespół ten miał 721 punktów karnych. 

Nagrodę drugą zdobył 4 p. uł. Zaniemeń- 
skich z Wilna. Skład tego zespołu stanowią: 
rtm. Bronisław Kulik, rtm. Kazimierz Cho- 
roszewski, rtm. Zygmunt Cierpicki oraz por. 
Aleksander Jeljaszewicz. Punktów karnych 
1139. 

Nagrodę trzecią przyznano 10 p. uł. z Bia- 
łegostoku w zespole: por. Czesława Szutkow- 
skiego, por. Marcelego Marcinkowskiego, 
ppor. Anatola Pierogorockiego i ppor. Włady- 
sława Muszyńskiego. Punktów karnych 1264. 

Nagrody indywidualne otrzymali: I-szą— 
por. Stanisław Juszczak, z 9 p. uł. w Trębo- 
wli (113 p. k.) Il-gą — rtm. Bron. Kulik 4 
p. uł. w Wilnie (147 p. k.) i Ill-cią por. Ba- 
zyli Nieczaj # 3 p. S. K. w Wołkowysku 
(185 p k.). 

Prócz tego, jak już donosiliśmy por. Tot- 
jew za najlepiej ujeżdźonego konia otrzymał 
indywidulaną nagordę w postaci złotej pa- 

pierošnicy. 
Następnie przy dźwiękach marszu odnoś- 

nych pułków p. wojewoda Beczkowicz zło- 
żył zwycięzcom życzenia a następnie przy- 
ozdobił kokardami łby zwycięskich koni. 

Nagrodę I-szą zespołową stanowi — obraz 
olejny Kossaka, I-gą — wazony kryształowe. 
II-cią — waza kryształowa. 

W godzinach wieczorowych w górnej sali 
restauracji George'a odbył się na cześć za- 

wodników i gości bankiet wydany przez do- 
wództwo 3 sam. brygady kawalerji. 

W czasie biesiady w której udział wzięli 
m. in. Wojewoda Beczkowicz, gen. Frank, 
zast.d-cy O.K. III gen. Grzmot-Skotnicki, gen. 
Orlicz-Dreszer, płk. dypl. Brochwicz-Lewiński, 
szef dep. kawalerji M. S. Wojsk. i wszyscy 
dowódcy pułków stacjonujących w Wilnie, 
wygłoszono szereg mów i toastów. 
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Właściciele autobusów wyco- 
fują swe wozy. 

Spadek frekwencji pasażerów. 

Wskutek ciężkiej ogólnej sytuacji 
finansowej, a zwłaszcza naskutek 
zwiększenia dodatku do podatku 
drogowego, większość właścicieli au- 
tobusów walczy z nieprzyzwyciężó- 
nemi trudnościami, nie będąc w sta- 
nie utrzymać swych wozów w ruchu 
i powoli zaczyna je wycofywać. Tak 
naprz.: już obecnie, jak się dowia- 
dujemy, 20 właścicieli autobusów 
„spółdzielni* wycofało swe maszyny 
z biegu. Powodem tego kroku był 
fakt, że rozesłane nakazy płatnicze 
przewyższają podobno możność płat- 
niczą właścicieli, pozatem ostatnio 
b. znacznie spadła frekwencja jeżdżą- 
cych autobusami. 

Podczas gdy przed niedawnym 
jeszcze czasem przeciętny wpływ 
dzienny z jednego autobusu wynosił 
ponad 100 złotych, obecnie rzadko 
kiedy przekracza 60 złotych. 

HSI TT EKT, 

KINAIFILMT 

HOLLYWOOD, HELIOS, CASINO. 

„Cudza narzeczona* jest niezłym, nie- 
mym filmem z „doklejoną* muzyką. Ak 
ma żywą, dość emocjującą, rozwiązanie nie 

banalne. Fabuła jest sensacyjna, pointa jej 
jednak tkwi nie w samej sensacyjności, ale 
w momencie uczuciowo psychologicznym Kon 
strukcja tego wszystkiego jest mimo pew- 
nych troszkę naiwnych uproszczeń, naogół 
poprawna. Wykonanie akiorskie czasem bar- 
dzo dobre, nie schodzi przeważnie, poniżej 
poprawności. Wyjątek stanowi zazdrosny na- 
rzeczony w początkowym epizodzie, bardzo 
szarżujący. Marlena Dietrich, tak szumnie 
reklamowana w ogłoszeniach tego kina, wi- 
dzialna jest dopiero w drugiej połowie fil- 
mu i niewyzyskana należycie, stosownie do 
jej interesujących możliwości artystycznych 

Z momentów dekoracyjnych — ładna t 
scena polowania par force, na początku 
filmu. 

Wznowienie „Rapsodji węgierskiej* u- 
ważamy za bardzo szczęśliwy pomysł. Te 

bardzo piękny film, dzieło nawskroś kinowe, 
obfitujące w pyszne momenty( sceny tań- 

ca czardasza, alarmu w garnizonie małego 
miasteczka etc.) odznaczające się świetnem 
wykonaniem aktorskiem, doskonałą reżyser- 
ja, jednem słowem, jeden z najlepszych sta 
rych filmów niemych Lil Dagower, Willy 
Fritsch, Dita Parlo, wraz z całym zespołem 
postaci drugoplanowych, często, jak wyko- 
nawca grajka, nie ustępujących swoim sław- 
niejszym partnerom wcale — wszyscy razem 
dają prawdziwy koncert aktorski, Dobór wy. 
konawców i charakterystyka środowiska —- 
znakomite. Wspaniałe są sceny, o motywach 
folklorystycznych, węgierskich (żniwa, do- 
żynki), wykonane nadzwyczaj starannie, 
prawie z pietyzmem dla stylu środowska 

Udźwiękowienie tego dzieła niewątpliwie 
uzupełniło je bardzo dobrze, są tam sceny 
dopraszające się koniecznie synchronizacji 
dźwiękowej. Wykonano ją zupełnie trafnie, 
szczęśliwie bez momentów mówionych. 

Nad program — bajeczna parodja ry- 
sunkowa van Beuren'a, na temat „Śmiej 
się pajacu”. 

„Nowoczesny pirat* z Rod la Roqu'iem 
i Ritą la Roy, nie jest czemś nadzwyczajnem 
w dziedzinie filmu, (czego się zresztą tru- 
dno spodziewać w czasie dojrzewania ogór 
ków), ale zręcznie zrobionym produktem ki- 
nowym, w którym nagromadzono sporo naj. 
rozmaitszych elementów, rozkładając je wca 
le efektownie, bez jakiegokolwiek wrażenia 
przeładowania czy nieporządku. 

Jest więc egzotyczna wyspa, jej pociesz- 
nie filisterscy i rozleniwieni wygodnym ży- 
wotem mieszkańcy (komiczna gwardja), jest 
wyjątkowo łagodny i dżentelmeński „pirat*, 
„łascynująca” tancerka, jej narzeczony (oczy 
wiście niedołęga), jak zwykle kino- i foto- 
geniczne morze, wraz z luksusowym yach 
tem pirata, Cóż więcej? Aha, no i zupełnie 
znośnie, choć czasem nieco naiwnie zma j- 
strowana fabuła, z momentami — owszetn, 
owszem — bardzo napinającemi uwagę wi 
dza. Zresztą całość jest wielce pogodna, są 
nawet sceny bardzo komiczne. 

Nad program tygodnik Fox'a, dla pol- 
skich widzów i słachaczów ciekawszy jeszcze 
niż zwykle, dzięki temu, że widzimy w nim 
i słyszymy doskonale, z wielką wyrazistością 
przemawiającego posła polskiego w Wiedniu 
(po polsku), na uroczystości otwarcia świe 
żo wyrestaurowanej i ozdobionej freskami 
znakomitego naszego malarza Rosena, pol- 
skiej kaplicy na górze Kahlenberg, pod Wie- 
dniem, kaplicy postawionej na cześć Sobies- 

kiego. (sk). 
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Echa olimpjady szachowej. 
O młodych graczach na praskiej olimpja- 
dzie szachowej. — Członek zwycięskie- 
go przedstawicielstwa Stanów Zjedno- 
czonych, Kashdan, o zakończonym tur- 
nieju. — Co mówi mistrz Nimcowicz. 

Olimpjada szachowa w Pradze, która w 
tych dniach zakończona została nieoczeki. 
nem zwycięstwem drużyny amerykańsiej, 
uzyskującej 48 punktów (Polacy 47 p., Cze- 
chosłowacy 46 i pół p.) była jedną z naj- 
gorętszych. Uwagi godnem było, że w O- 
limpjadzie tej wziął udział po dłuższej przer: 
wie mistrz świata Rosjanin Dr. Aljechin, wy- 
stępujący bod flagą Francji. Dotychczas bo- 
wiem miestrzowie świata brali udział w tur- 
niejach indywidualnych. Oprócz dr. Aljechi 
na grali w Pradze pod flagami różnych naro- 
dów wszyscy światowi mistrze świata z wy- 
jątkiem Capablanki i Nimcewicza. 

Przeciwko tym mistrzom świata po raz 
pierwszy wystąpiła w Pradze młoda gene 
racja szachowa, której niektóre nazwiska 
stały się głośne już na poprzednich turnie- 
jach międzynarodowych. Ameryanin Kas- 
hdan, Hindus Sułtan Khan, Czechosłowak 
Flohr, Jugosłowianin Pirc, Litwin Mikenas 
spotkali się, mierząc swe siły z starym: 
mistrzami Dr. Tartakowerem, Marshallem, 

Widmarem,  Spielmannem,  Rubinsteinem, 
Bogoljubowem i Aljechinem. Ich pierwsze 
wystąpienia odniosly sukcesy i pokazali, že 
będą godnymi następcami dzisiejszych mi- 
strzów. 

Znany mistrz szachowy Rosjanin Nimca 
wiez, który wprawdzie nie brał udziału w 
praskim turnieju olimpijskim ale gorliwie 
Śledził jego przebieg, mówiąc o młodej gene- 
racji powiedział, że Jugosłowianin Pire od- 
znacza się najbardziej akademicką grą. Suł. 
tan Khan jego zdaniem jest najbardziej uta- 
lentowanym a Amerykanin Kashdan najsil- 
niejszym. 

Również wśród praskiego społeczeństwa 
szachowego Kashdan cieszył się obok Alje- 
china największem zainteresowaniem. On 
też przyczynił się do zwycięstwa swej dru- 
żyny. W rozmowie z dziennikarzami Kas- 
hdan, liczący dopiero 26 lat powiedział, że 
początkowo grał w szachy tylko dla rozrywki 
Zatrudniony był na giełdzie i dopiero kiedy 
w roku 1929 nastąpił krach finansowy i kry- 
zys, straciwszy posadę, począł zarobk, grą 
w szachy. W roku 1928 brał udział w Olim- 
piadzie w Hadze, gdzie osiągnął piękne suk- 
cesy indywidualne. W Turnieju o mistrzost- 
wo Manhatan-Ches-Clubu w New Yorku u- 
zyskał drugie miejsce ża Capablancą. Po- 
wiada on że w Ameryce szachy nie sieszą 
się popularnością i chcąc zyskać sławę, trze- 
ba udać się do Europy. Tak też uczynił. Był 
przedstawicielem Ameryki na Olimpjadzie w 
Hamburgu. Uzyskał tam nagrodę za najlep- 
szą grę końcową w rundzie z Fłohrem. Zna- 
czne sukcesy osiągnął we Frankfurcie, gdzie 
zajął miejsce za Nimcowiczem i w Stok- 
holmie, gdzie pokonał Bogoljubowa i Spiel. 
manna. Z Aljechinem grał Kashdan po raz 
pierwszy w Pradze i re i 
jeżdża do Bleda, a jeś д 
spotka się z Capablancą aby uzyskać mi- 
strzostwo Świata. 

Również inni gracze zwycięskiej Ameryka 

z wyjątkiem Marshalla, który od 27 lat jest 
mistrzem Stanów Zjednoczonych, — to lu. 
dzie młodzi, od 22 do 27 lat liczący. Rów- 
nież pod flagami innych państw występowali 
młodzi szachiści. Młody Czechosłowak Flohr 
zajął pierwsze miejsce i postawił Czechosło- 

  

      

   

  

          

wację na trzecim miejscu, bezpośrednio za 
Polską, zwyciężczynią z hambursiej Olim- 

pjady. 
Rzeczoznawcy szachowi są zdania, že mlo 

da generacja w zupełności dorównuje sta- 
rym szachistom. Interesującem jest, że wzra- 
sta liczba zwolenników turniejów zbioro- 
wych, podczas gdy liczba zwolenników tur 
niejów indywidualnych maleje, 

Zaczarowany instrument. 
Skrzypce wielkich mistrzów. 

Na czem polega tajemnica czarującego, 
nieporówiianego w pięknie dźwięku, jaki 

wydają stare skrzypce mistrzów włoskich 
— Amatiego, Guarneriusa, Stradivariusa? 

Czem się tłumaczy wyższość tych skrzy- 
piec nad innemi? Wymierzono dokładnie w 
milimetrach kształty dawnych skrzypiec, zba 
dano drzewo, struny, wszystkie szczegóły. 
skonstruowano skrzypce podobne, jak dwie 
krople wody wymiarem i materjałem do 
tamtych — a jednak dźwięk ich nie był ten 
sam. 

Otóż tajemnicą właściwą starych skrzy- 
piec włoskich mistrzów jest lakier pokrywa- 
jacy je. Ów lakier, który po tylu setkach 
lat, nie stracił do dzisiaj swej miękkości, 
przejrzystości, szkliwa, koloru. Tajemnicą 
sporządzania tego lakieru zabierali ze sobą 
mistrzowie do grobu. 
z soku roślin wiadomych sobie. 

W połowie ubiegłego stulecia fabrykował 
skrzypce znakomity lutnista francuski, Jean 
Baptiste Vuillaume, człowiek bogaty. Czas i 
majątek poświęcił na odkrycie tajemnicy sta 
rych skrzypiec włoskich. Owocem jego pra- 
cy były skrzypce, które Vuillaume posłał na 

  

Sporządzali go sami . 

wystawę międzynarodową w Londynie w r 
1867. W witrynie leżały obok siebie skrzypce 
Stradivariusa ze zbiorów  Vuillaume'a i 
skrzypce jego własnej roboty. Z pozoru po- 
dobne zupełnie do siebie, wydawały inne zu 
pełnie, odmienne dźwięki, gdy dotknął ich 
smyczek. Tu był głos pani, tam — sługi jej. 

Tajemnicy bowiem lakieru dawnego nikt 
dzisiaj nie zna, a lakier, którym pokrywa 
się obecnie skrzypce jest preparatem che- 
mieznych raczej niż roślinnym. 

Nie można wobec tego dziwić się tym fanta- 
stycznym wprost cenom jakie płacą dzisiaj 
za Stradivariusów i Guarneriusów. Popyt 
jest coraz większy, a skrzypiec zbywa. Stra. 
divarius (1644—1738) zrobił koło 1000 instru- 
mentów. 

Muzyka na zawołanie 
w hotelach amerykańskich. 

W, sercu New-Yorku powstał wspaniały 
hotel Waldorf-Astoria, w którym luksus 
świeci niebywałe triumfy. Oto gość hotele- 
wy z pod Nr. 412 czuje się w usposobieniu 
słuchania preludium z „Tristana* Wagnera 
i komunikuje o tem życzeniu dyrekcji ho- 
telu: natychmiast telefon niesie centrali rad- 
jowej otrzymane polecenie, szybki rzut oka 
na czerwony i niebieski program przekonuje 
kierownika centrali o tem, czy właśnie o tej 
porze którakolwiek z rogłośni amerykańskich 
nie nadaje żądanego preludjum, poczem — 
w razie jeśli obstalowanego utworu w ete- 
rze amerykańskim niema — centrala sięga 
do diskoteki, do katalogu kartkowego „kon 
serw** muzycznych, wydobywa z olbrzymie- 
go zapasu płyt wagnerowskich arcydzieło, 
puszcza je w ruch i nadaje je przez radjo 
pod Nr. 412. Jeśli w tym samym czasie in 
ny gość z Astorji zażąda, dajmy na to, arii 
z „Carmen* lub „Aidy* — polecenie centra!: 
radjowej dosięga ewentualnie innego hote- 
lowego studja, do którego dźwięki „Trista- 
na* naskutek szczelnej ilozacji dolecieć nie 
mogą.W ten sposób muzyka stała się takim 
samym przedmiotem zapotrzebowania hote- 
lowego gościa, jak ta lub inna potrawa jad- 
łospisu, lub ten czy ów trunek, wyszczegól- 
niony w karcie win. 

Pielęgnacja ciała jest konieczną. 
Dotkliwe niedostatki wojny i lata głoda, 

które nastąpiły, zaciążyły mocno na naszem 
zdrowiu publicznem. To też ze względu na 
zdrowie najszerszych warstw należy powi- 
tać z wielką radością nadzwyczaj prędki roz 
wój sportów wszelkiego rodzaju. 

Ciężka walka gospodarcza, w której każ- 
dy z nas bierze czynny udział, wymaga os- 
tatecznego natężenia sił nietylko fizycznego 
ale i umysłowego. Kto nie chce w tej walce 
ulec, ten musi dbać o swój stan fizyczny i 
duchowy, a przedewszystkiem powinien po- 
siadać odpowiednie zasoby sił, któreby mu 
pozwoliły sprostać zadaniom, jakie nagle i 
niespodziewanie mogą go zaskoczyć. 

Dużo ruchu na powietrzu i w słońc, 
czego prawie wszystkie rodzaje sportu szcze- 
gólnie wymagają, jest niewyczerpanem źród. 
łem energji, zwłaszcza dla tych wszystkich, 
którzy przez charakter swej pracy zawodo- 

skązani na ślęczenie po całych dniach 
w zamkniętych murach. Uprawiając : 
dla zdrowia jakikolwiek sport, nie wolno 
nam zapominać, że skóra, która jest orga- 
nem odbiorczym przy wszystkich niema! 
działaniach od zewnątrz, jest najczęści:j 
prawie że niedostatecznie przygotowaną do 
wypełnienia swej funkcji. Przebywanie w 
zamkniętych pokojach, następnie bardzo nie 
stosowne ubranie, szczególnie jeeżli chodzi 
o ubranie męskie, kurz i inne nieczyst 
napotykane na każdym kroku przy dzien- 
nem spełnianiu naszego zawodu, nie przyczy 
niają się do należytego usprawnienia skóry. 
aby bez wszelkiej pomocy mogła spełniać 
swoją funkcję i umożliwić ciału zupełne wy 
korzystanie dobroszynnych a niezwykłych 
wpływów słońca, światła i powietrza. 

Przekonaliśmy się bowiem z doświadcze- 
nia, że skóra spełnia nietylko rolę pancerza 
ochronnego w stosunku do wewnętrznych or- 
ganów, ale że odgrywa ona również poważ- 
ną rolę przy wymianie materji całego orga- 
nizmu. Regulowanie ciepłoty i wpływ na 
gospodarkę wodną ciała przez wydzielanie 
potu, dopomaganie płucom w oddychaniu, 
wchłanianie różnych promieni i naodwrót 
ochrona przed nadmiernem przyjęciem tych 
promieni przez tworzenie barwników och- 
ronnych, to są właśnie najważniejsze czyn- 
ności skóry. Pozatem działanie rozlicznych 
gruczołów skórnych i włosowych z ich wy. 

dzielaniem tłuszczu odgrywa również dużą 
rolę w składnem funkcjonowaniu całego or- 
ganizmu do tego stopnia, że skórę możnaby 
poniekąd uważać za pewnego rodzaju oi- 
brzymi gruczoł, który wewnętrznemi wydzie- 
linami wprowadza do ciała ważne i koniecz- 
ne składniki. Samo przez się jest zrozumia- 
łem, że tak skomplikowany organ musi być 
otoczony szczególną pielęgnacją, zwłaszcza 
jeżeli nie jest należycie uodporniony na róż- 
ne wpływy zewnętrzne. Nawet w normalnych 
warunkach wymaga skóra systematycznej 
pielęgnacji, aby organizm był dość silny, 
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móc oprzeć się wielkim ujemnym wpływom 
atmosferycznym. Cały zastęp poważniejszych 
chorób, powstających z przeziębienia, znaj- 
duje otwarte drogi do wnętrza organizmu, 
jeśli skóra przez staranne pielęgnowanie nie 
jest odpowiednio uodporniona. Jakkolwiek 
kąpiele słoneczne, powietrzne i wodne są 
dla zdrowia naszego bardzo pożyteczne, to 
nieraz już musiał ciężko odpokutować, kto 
nieuodporniony i odpowiednio nieprzyspo. 
sobiony zażywał tych zdrowotnych ćwiczeń. 

Ilość środków polecanych do pielęgnowa- 
nia skóry jest niemal że nie do określenia, 
taż że laik zasypany olbrzymią ilością pre- 
paratów skutecznych i preparatów zupełnie 
bezwartościowych często nie jest w stanie 
wyróżnić tego prawdziwie dobrego od złego. 
Dlatego włanie chciałbym zwrócić uwagę na 
dwa preparaty, które wśród środków do pie- 
lęgnowania skóry zajmują wybitne i uprzy 
wilejowane stanowisko. Mam na myśli Ołe- 
jek Nivea i Krem Nivea. Podsiawą obu tych 
prepartów jest Euceryt, wydobywany z sn- 
rowego tłuszczu wełny owczej. Dzięki swym 
właściwościom wchłania Euceryt wielkie ilo- 
ści wody. Dlatego też preparaty zawieraja- 
ce Euceryt, wskutek łatwego łączenia się 
z wodą, mogą z łatwością domieszane im tłu- 
szcze doprodwadzić w głąb skóry, nie pozo- 
stawiając po sobie żadnego tłustego poły- 
sku. Uprawiającym sporty zaleca się szcze 
gólnie do pielęgnowania i usprawnienia skó- 

skórno:funkcyjny Olejek Nivea. Dzięt: 
iwościom swego składu chemicznego 

wnika Olejek Nivea w głąb skóry, a nie pe 
zostaje na jej powierzchni, jak się to spo. 
tyka u innych wielce zalecanych, a mało 

ściowych olejków skórnych. 
jkiem Nivea można doskonale uzupeł 

nić tłuszcz i wodę, które traci organizm cza 
sami w dość dużych ilościach przez wypa- 
rowywanie przy wyczynach sportowych + 
pracy, a masaż, jaki siłą rzeczy przy wciera- 
niu olejku przeprowadzamy, powoduje nale- 
żyte przekrwienie, odświeżenie i usprawnie- 
nie skóry. 

Działanie Kremu Nivea w zasadzie się ni- 
czem nie różni. Jedynie w praktycznem 
stosowaniu obu preparatów zachodzi ta ró 
nica, że Kremem Nivea pielęgnuje się te czę- 
Ści ciała, które są stale wystawiane na dzia- 
łanie powietrza, a więc głównie twarz i re- 
ce, podczas gdy Olejek Nivea przeznaczony 
jest do pielęgnowania tych części ciała, któ- 
re pokrywamy odzieżą. Zresztą krem Nivea 
jest doskonałym środkiem zapobiegawczym 
przeciw bolesnym oparzeniom słonecznym, a 
przy tem potęguje pożądane opalenie ciała 
w promieniach słonecznych. 

H. Farres, lekarz prak. 

OPADA OAESERECTZ OOO с * 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
NAJ-CIE W-RÓD NOCY NA DOM 

SCHADZEK. 

Przedwczoraj o godzinie i-ej w nocy do 
domu schadzek niejakiego Lejzera Garbs 
przy ul. Końskiej Nr. 4 wpadło trzech osob- 
ników w których właścieieł lupanaru poznał 
znanych mu z widzenia Berela Kacewa, Ge 
dalję Charmaca i Motela Lipajera. 

W parę chwil później jeden z osobników 
niespodziewanie zamknął na klucz drzwi 
wejściowe, poczem dwaj wyżejwymienieni a 
mianowicie: Berel Kacew i Gedalja Char- 
mae rzucili się na właścicieła domu scha- 
dzek, znanego policji pod przezwiskiem p 

liemajstra* i zaczęii go okładać kijami. 
Tymezasem Lipajer zaczął demolować urzą 
dzenie lokalu tłukąc jednocześnie lampki e- 
lektryczne, tak że w lokalu zapanowały cie- 
mności. Przestraszone napaścią lekkomyślne 
córy koryntu podniosły wśród nocy alarmu 
jące krzyki, które zwabiły przechodzącego 
wpobliżu policjanta. Lecz zanim policjant 
wpadł do lokalu, napastników już nie było. 
Tymczasem „poliemajster* przekonał się że 
podczas zajścia zginęła mu z mieszkania su- 
ma 300 zł. Zachodzi podejrzenie, że pienia: 
dze te skradli wyżejwymienieni napastnicy. 
Wdrożone w tej sprawie dochodzenie dopro- 
wadziło w dniu wezorajszym do ujęcia Li- 
pajera, Kacewa i Charmaca, których osadzo- 
no w areszcie centralnym. Dalsze dochodze- 
nie w toku. (ch 

W PRZYSTĘPIE SZAŁU. 

W, dniu 30 b. m. Lopatowska Malwina 
ul. Raduńska Nr. 31 w przystępie szału usi 
łowała podpali ćswój własny dom. Ogień 
w porę ugasili miesz. domu zaalarmo- 
wani przez męża wymienionej Stanisława 
Łopatowskiego. 

KATASTROFA AUTOBUSOWA. 
Wi dniu 30 b. m. autobus Nr. 38429 pro- 

wadzony przez Markowskiego Mieczysława, 
najechał przy ul. Antokolskiej, wskutek de- 
fektu kierownicy, na przydrożne drzewo. W 
samochodzie zostały uszkodzone resory, bło- 
tniki i latarnie. Wypadków z ludźmi nie 
było. 

  

  

    

  

  

   

  

   

  

   
  

     

   

  

  

  

    
     

  

    
    

   

  

PODRZUTEK. 

W dniu 30 b. m. przy ul. Zawalnej Nr. 66 
znaleziono podrzutka płci żeńskiej w wieka 
około 2 dni, którego umieszczono w przytuł- 
ku Dzieciątka Jezus. 

KOZDDZNEBZA WCZK ECCO ZORRO NNKT OC TCOEONNOETOWAOOÓ 

Ogłoszenie. 
Niniejszem podaję do wiadomości, iż 

  

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin | Organ Polskiego Związku 
Wydawców 

Dzienników i Czasopism 
Czasopismo poświęcone sprawom 
wydawniczo - prasowym. 

Wyszedł z druku Nr. 6—7 
(czerwiec — lipiec). 

Zawiera artykuły: Franciszka Gło- 
wińskiego — „U podstawy pracy wy- 

z dniem 1-go sierpnia 1931 roku 

PRZENIESIONE ZOSTAŁY 
biura Centrali Powiatowych Kas Chorych 
województwa wileńskiego z domu przy 
ulicy Słowackiego Nr. Il do lokalu Kasy 
Chorych m. Wilna, Plac Magdaleny Nr. 4, 
I-sze piętro. 

s 

1 Biejskie 
-— : 

Współczesny dramat W rolach BALA MIEJSKA | wionowy. Aktów 10. ułówae, Jadwiga Smosarska i B. Mierzejewski. 
iGstrobramska 5. — — — — 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. 
ui. TATARSKA 20 

Mebie. 
jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, | 

D zi śl Po raz pierwszy w Wilniel Przebój dźwiękowy! Dawno nie widziany ulubieniec wszystkich 

Rod la Rocque jako Współczesny Korsarz 
NAD PROGRAM: Przegląd dźwięk. „Foxa* CEJINQ stoły, szaty, łóżka itd 

Komisarz Zarządzający Wykwintne, Mocne, 
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ul. Wielka 47, tel. 15-41 SS” ania” NASTĘPNY PROGRAM: WIELKA PARADA mma V czyny ciężkiej sytuacji finansowej wy- 6185 ( )E. Kątkowski. NIEDROGO, 
dawnictw“, Ja, ERO 

Na tópndnych warmkach i njalny dziennikarz-wydawca Lord No- s = ' i i iffe“, „Pi d I NA RATY. 
Klmo Kolejowe | Program od dnia 29 lipca 1931 roku ° ® theliffe", „Pierwszy Powszechny Zjaz Ob 

Fascy- Mar Astor w najlepszej swo- 7 Iew( Z yn a Ž pie a Wydawców Ya i SEA wieszczenie. NADESZŁY NOWOŚCI. nującą y jej kreacji jako R.P.“, „Echa Zjaz "Z A ži ogan Zarząd Powiatowej Kasy Chorychiw Wilnie poda- 6181 | 

  

działy następujące: 
cyjnege—|l-gie Ogólne Zebranie człon- 
ków Polskiego Związku Wydawców, 

Z działalności władz wykonawczych 
Związku Wydawców, oraz z działalno- 
ści Związku Syndykatów Dziennikarzy 
i Syndykatów Dziennikarzy, Kronika 

je do wiadomości, iż w dniu 1.VII. b. r. odbędzie się 
licytacja ruchomoścj i należących do T-wa Eksploata- 
cji Zakładów Przemysłowych w Grzegorzewie, a skła- 
dających się z następujących objektów: 

60.000 klg. tektury, oszacowanej na 15000 zł., 
1.000 ratr. jodły papierówki, oszacowanej na 7.000 zł., 
oraz samochód 6-cylindrowy marki „Biuck“, oszacow. 

OGNISKO 
1obsk dworca kolejow.) 

w I0-aktowym potężnym dramacie aktorki, której światłem życia była miłość. Raj na latarni morskiej .. 
Klątwa przeszłości... Miłość uszlachetniająca... Krzywda kobiety... Żona i matka - oto symbol najczystszy kobiety. 

Początek o godz. 6-ej, w niedz. i święta o 4-ej pp 

MARLENA DIETRICH 

Mieszkanie 
3-pokojowe Zz wygodami 
do wynajęcia, ul. Kamien- 
na 5 (od M. Pohulanki 15) 

w wielkiem arcy- 

od 4—5 po poł., tel. 146. 

Dziś! Królowa ekranu, niezrównana : 

dziele dram. p, t. 

BŽWIĘKOWEB KINO u 
bohaterka filmu „Niebieski motyl'* 

  

56 : 
2 RATA Wi Krajowa: „Czytajcie* i strajk kolpór- 

5956 
LLV C (| D Ž. A N A R Ž EC Z O N A AO ROEE RI PPN: BE: Komisarz Zarządzający BB nie widziało! zeszytu papieru i farb. Przegląd Ustaw i Roz- а e. Kaka a Do wynajęcia 

28 stronic. porządzeń. Kronika Zagraniczna. 

  

Mickiew. 22, tel. 15-28 NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy „Paramountu". Początek seansów o godz. 4, 6. 8 i 10.30 MIESZEANIA 2 wygoda: 
  

  

Cena 1.50. Do nabycia we. wszystkich więk- Е Е ” Li 
3 s Я h ksi iach i u sprzedawców [ || K 2 mi 3-p х poko- Dźwiękowy Kino-Teatr | D.z151) Dźwiękowe arcydzieło K 0 b i et a ni e d от al že ń stw а Twa „Rught na większych dworcech || Ul. BIUMOWICZ | 1 RENIHJSDGT Dies оаы STYLOWY Poemat zakazanej miłości! p. t. Kia aw Gkkok ei se: Ghoroby skórne, AWTEAekiego*. 2150 
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