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b „Przegląd Gospodarczy*, organ 

górnictwa, przemysłu i banków, poda- 

je przemówienie p. Andrzeja Wierz- 

bickiego na posiedzeniu rady central- 

nego związku polskiego przemysłu, 

górnictwa, handlu i finansów w dniu 

29 maja. 

Przemówienie to nie daje wiele ma- 

terjału co do stosunków gospodarskich 

sowieckich. Pan Wierzbicki wyliczył 

przemysłowców polskich, biorących 

udział w wycieczce, wykazując, że 

przez swą obszerną działalność na 

_ polu przemysłu rosyjskiego, w szcze- 

gólności, członkowie wycieczki posia- 

dali odpowiednie przygotowania dla 

orjentowania się w stosunkach gospo- 

'darczych Rosji wogóle, jej przemysłu 

w szczególności. 

„W Moskwie, poza naradami fa- 

chowemi i zwiedzaniu fabryk, obser- 

wowaliśmy tłumy uliczne, które różnią 

. się od tłumu zachodnio-europejskiego 

"swym ubiorem i zachowaniem się. Jest 

to tłum odziany, ale nie ubrany, to jest 

bez zewnętrznej pieczęci elegancji i 

14 mody, właściwej tłumowi, Europy. za- 

| 

chodniej.... dużo w tym tłumie „podróż 

ników, to jest ludzi z walizkami i ko- 
szykami, spędzających swój czas wol- 

ny od pracy na poszukiwaniu, czy nie 

da się gdzieś czegoś kupić poza ra- 

*cjami, otrzymywanemi na kartki w tak 

zwanych zamkniętych  rozdzielniach, 

to jest w sklepach państwowych, lub 

, "spółdzielczych, obsługujących * każdą 
ściśle określoną kategorję przydzielo- 

* mych do niego urzędników i robotni- 

ków*. ` ) 
"Następnie p. Wierzbicki podaje, że 

„ według informacyj prasy, pracuje w 

- Rosji przeszło 3000 amerykańskich in- 

żynierów; obok nich pracuje cała fa- 
'langa instruktorów niemieckich. Bliż- 
szych szczegółów 0 tych fachowcach, 

. pracujących w Rosji, pan Wierzbicki 

" nie podaje. Zdaniem jego torują oni 
drogę eksportowi swoich krajów. Zda- 

je się, że rzecz ma się całkiem odwrot- 

nie; Rosja sowiecka, Sprowadzając 
maszyny z Niemiec i ze Stanów Zjed- 

noczonych, potrzebuje monterów i in- 
struktorów, co do ich użycia. Przed ro- 
kiem prasa amerykańska donosiła, że 

inżynierowie amerykańscy, udający się 
do Rosji, jako przedstawiciele firm, 

(importujących swe maszyny do Rosji, 

T ubezpiečzają swe życie na wysokie su- 
_ my, mając poczucie, że tam może spot- 
kać ich kalectwo, lub śmierć, prawdo- 
podobniej niż w innych krajach. 

W rozmowach z kierownikami prze 

' mysłu rosyjskiego, delegacja nasza, 
jak. twierdzi pan Wierzbicki, przyszła 

do przekonania, że „poza obrabiarka- 

‚ ® mogliśmy dostarczać Z.S.S.R. wa- 

- gony, parowozy, części taboru, walce 

szosowe, maszyny kopalniane, kotły 
- parowe, aparaty gorzelnicze, cukrowni 

cze, do wyrobu cementu i t: d. Dla 
tych wszystkich instalacyj Z.S.S.R. jest 

i będzie jeszcze długo wielkim rynkiem 

odbiorczym. Naprzykład, kredyt, zmo- 

bilizowany przez koncerny śląskie na 

dostawę do Z.S.S.R. żelaza, mógłby 
być bardziej produkcyjnie zużytkowa- 
ny na dostawę przez te same koncer- 

ny tych lub innych wyrabianych przez 
nich instalacyj, | 

W imnem miejscu swej relacji pan 
„ Wierzbicki mówi: „pojechaliśmy do 

Z.S.S.R. dla pogłębienia wzajemnych 

„stosunków gospodarczych, lecz nie dla 
_jawarcia wielkich interesów, bo dla 

jelkich interesów z Z.S.S.R. potrzeb- 

' ne są wielkie kredyty, potrzebna Jesi 
możność finansowania tych interesów 

na wielką skalę. Tymczasem Bank Pol- 

Ski przeznaczać może na weksle so- 
 wieckie pewną tylko część swego port 
lelu. Weksle sowieckie są długotermi- 

* nowe i struktura Banku Polskiego nie 
Pozwala na przyjmowanie weksli po- 
mad pewną miarę, a że portfel banku 
kurczy się, wskutek kryzysu. gospodar 
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Nasi przemysłowcy i Sowiety 
czego, że część portfelu jest zamrożo- 

na kredytem rolniczym, przeto i miej- 

sce, które Bank Polski oddać może 

wekslom sowieckim jest względnie 

skromne. — i to zakreśla granicy ilo- 

ściowego rozwoju naszej wymiany z 

Sowietami“. 

Zwiększenie kredytów na handel 

z Sowietami, popierają nasi przemy- 

słowcy; ich tradycyjne nastawienie na 

rynek rosyjski do tego pobudza, tym- 

czasem trzeba pamiętać, że nie ekspor 

terką kredytów, ale importerką kredy- 

tów winna być Polska. Jest ona też ol- 

brzymiem polem dla instalacji i przy 

uzyskaniu kredytów może stać się 

znacznym rynkiem. odbiorczym. 

Względy polityczne winny  wpły- 

nąć na szukanie naszej linji ekspansji. 

„Ze wszystkich państw  kapitalistycz- 

nych świata, Polska w Z.S.S.R. ma 

prasę najgorszą — poprostu dlatego, 

że jest najbliższym sąsiadem. Wszelkie 

rzekome zakusy „interwencji'* kapita- 

listycznej przypisuje się Polsce, jako 

rzekomemu przyszłemu wykonawcy tej 

interwencji i Francji, jako jej inspira- 

torce. Całe zło kapitalizmu  personifi- 

kuje się w Polsce; Polska obok Fran- 

cji i Papieża jest najczęstszym objek- 

tem plakatów agitacyjnych i karyka- 

tur... Polska jest dogodniejszym objek- 

tem napaści, któremu narażenie się jest 

mniej tyzykowne pod względem go- 

spodarczym*. ' 

Gzy. wobec-takiege nastawienia an- 
typolskiego Sowietów, Polska nie po- 
winna raczej szukać kontaktu gospo- 

darczego z Rumunją, Turcją i bliższym 

wschodem? Kredyty na rozwój stosun- 

ków gospodarczych z temi państwami 

mogą być bardziej produkcyjne, nie-. 

tylko pod względem gospodarczym, a!= 
i politycznym, niż kredyty, wzmagające 

zdolności komunikacyjne i wytwórcze 

Sowietów. WŁ. St. 

   

OBRADY W MINISTERSTWIE KO- 
MUNIKACJI 

WARSZAWA. (Pat) — Dnia 16 
bm. pod przewodnictwem p. ministra 
komunikacji inż. Kuehna, obradował 
zjazd dyrektorów wszystkich dyrekcyj 
kolejowych. W obradach wzięli udział 
również wszyscy dyrektorzy departa- 
mentów, główny inspektor oraz naczel 
nicy samodzielnych wydziałów i szef 
sekretarjatu ministra komunikacji. O- 
brady otworzył p. minister komunikacji 
przemówieniem, w którem podkreślił 

konieczność prowadzenia jak najbar- 
dziej oszczędnej gospodarki we wszyst 
kich gałęziach służby kolejowej. Pan 
minister wezwał wszystkich dyrekto- 
rów, aby polecili swym najbliższym 
współpracownikom przestrzeganie za- 
sad oszczędnościowych. Między innemi 
p. minister wskazał konkretnie na pew 
ne dziedziny gospodarki, w których 
można osiągnąć oszczędności bez naru 
szenia interesów gospodarki społecz- 
nej. Do takich dziedzin należy ósobowy 

ruch kolejowy, który z roku na rok wy 
kazuje stały wzrost przebiegu pocią- 
gów, co nie jest uzasadnione potrzeba- 
mi ludności, gdyż frekwencja w sto- 
sunku do przebiegu pociągów spada. 
Dlatego też p. minister polecił przepro 
wadzenie rewizji zaludnienia poszcze- 
gólnych pociągów i zależnie od wyni- 
ków tych badań redukcję sezr. po- 
ciągów, począwszy od jesiennego roz- 
kładu jazdy. Co się tyczy obecnie o- 
bowiązującego letniego rozkładu jazdy 
polecił p. minister skasować te pocią- 
gi lokalne, które posiadają małą frek 
wencję. —  - 

Dalej zwrócił p. minister uwagę na 
sposób wykonywania robót kolejowych 
zalecając unikanie przeprowadzania 
tych robót we własnym zarządzie, a ra 
czej oddawanie ich firmom prywat- 
nym. Pan minister zezwolił poszczegól 
nym dyrekcjom na uruchamianie spe- 
cjalnych pociągów dla wycieczek tury 
stycznych w porozumieniu z biurami 
podróży. at 

WYBORY REKTORA UNIWERSYTE- 
- TU JAGIELLOŃSKIEGO 

KRAKÓW. (Pat) — Na rektora U- ' 
niwersytetu Jagiellońskiego na * rok 
1931 — 32 obrano ks. prof. Konstan- 
tego Michalskiego. * 
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BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 

KLECK — Sklep „Jidnošė“. 

    

      
  

Przyjęcia u P. Prezydenta i Prezesa R. Min. 
WARSZAWA. (Pat) — Pan Prezydent przyjął w dniu 17 bm. ministra pracy i 

opieki społecznej p. Hubickiego z delegacją komitetu wystawy chałupniczej w osobach 
p. ministra Simona i dyr. Dreckiego, którzy przybyli zaprosić Pana Prezydenta na zwie- 
dzenie wystawy. O godzinie 12.30 był u Pana Prezydenta Rzeczypospolitej z wizytą 

pożegnalną dr. Lisiewicz, minister pełnomocny i konsul generalny Rzeczypospolitej Pol- 

skiej w Monachjum. Wreszcie o godzinie 13 Pan Prezydent przyjął delegację Rady Na- 

p. Lubomirskiego i Wielowieyskiego. 
+ 2 

WARSZAWA. (Pat) — Prezes Rady Ministrów Aleksander Prystor przyjął w dniu 
17 bm. marszałka Raczkiewicza, przewodniczącego społecznego komitetu pomocy dla 

ciiar powodzi woj. wileńskiego, nowogródzkiego i białostockiego, który poinformował 

p. premjera o akcji komitetu. 

WARSZAWA. (Pat) — Pan prezes Rady Ministrów Prystor przyjął w dniu 17 bm. 

ministra przemysłu i handlu Zarzyckiego, a następnie ministra pracy i opieki społecznej 

Hubickiego. 1НЕИ 

В. marszalek Senatu, prof. USB. 
J. Szymanski w Brazyiji 

RIO DE JANEIRO. (Pat) — Były marszałek Senatu prof. ]. Szymański 
wyjechał po 2-tygodniym pobycie w Rio de Janeiro do Kurytyby, gdzie spę- 
dził podczas wojny i po wojnie blisko 10 lat jako proiesor oftalmologji na u- 
uiwersytecie w Paranie. Prasa tutejsza Śledziła pobyt gościa polskiego z du- 
żem zainteresowaniem i oprócz obszernych danych biograficznych ogłaszała 
szczegółowe sprawozdania ze wszystkich wystąpień prof. Szymańskiego 1 
manifestacyj na jego cześć, podkreślając jego zasługi dla nauki brazylijskiej, 

prof. Szymański jest bowiem autorem pierwszego wogóle podręcznika oftal- 
mologji, wydanego w języku portugalskim. й 

Nowy akt terorystyczny UOW 
ZABÓJSTWO ALUMNA SEMINARIUM UNICKIEGO. 

LWÓW. (Pat) — W dniu 16 bm. do przechodzącego ulicą Grodziskich aluruna gre- 

cko - katolickiego seminarjum duchownego Eugenjusza Bereznickiego dał niejaki Wasyl 

Irenko dwa strzały rewolwerowe, zabijając go na miejscu. Po dokonaniu tego czynw 

morderca usiłował zbiec, torując sobie drogę rewolwerem, przed ścigającymi go prze- 

chodnianu, dwa razy strzelił do robotnika Stanisława Swiecińskiego i ranił go w prawą 
rękę i palce. W końcu został przez policję zatrzymany i rozbrojony. Przechodnie usiło- 

wali dokonać nad mordercą samosądu. Irenko odmawia wszelkich zeznań co do swej 

osoby, jak i co do motywów. zbrodni. й 

MORDERCĄ — ABSOLWENT GIMNAZJUM RUSKIEGO. 

LWÓW. (Pat) — Wczoraj wieczorem organa śledcze PP ustaliły nazwisko sprawcy 
zabicia alumna grecko-unickiego“ malego' seminarjum. ducho wnego,._ oraz. póranienia 
strzałami rewolwerowemi przechodnia Stanisława Swidzińskiego, który usiłował zatrzy- 
mać uciekającego ra0rdercę. 

Śledztwo ustaliło, że zatrzymany nazywa się lwan Mysyk i pochodzi z Synowódz- 
ka Wyżnego. Jest on absolwentem gimnazjum ruskiego we Lwowie i bratem Romana 
Mysyka, który w daiu 6 marca 1929 r. dokonał na rozkaz UOW napadu na listonoszaj 
pieniężnego Stanisiawa Kochanowskiego przy ul. Grodeckiej i obecnie odsiaduje karę 7- 
letniego więzienia. Iwan Mysyk potwierdził następnie tożsamość swej osoby i oświadczył 
co następuje: „Oorganizacja UOW, której jestem członkiem poleciła mi zabić Berežnic- 
kiego, a ponieważ wszelkie rozkazy tej organizacji muszą być wykonane, wobec tego, 
nie namyślając się, zastrzeliłem Bereżnickiezo dostarczonym mi rewolwerem". Dalszych 
zeznań Mysyk odmówił. Śledztwo w toku. 

DALSZE SZCZEGÓŁY MORDERSTWA. 

LWÓW. (Pat) — Dochodzenie policyjne przeciwko Iwanowi Mycykowi, mordercy 
ałumna Eugenjusza Bereźnickiego, ujawniło dalsze szczegóły morderstwa. Iwan Mycyk, 
członek UOÓW, otrzymał 15 bm. w Synowódzku Wyżnem od jednego z członków t.zw. 
trójki, t.j. komórki organizacyjnej UOW rewolwer oraz polecenie zabicia Bereźnickiego. 
Udał się on natychmiast do Lwowa i spędziwszy noc na Wałach Gubernatorskich, odj 
samego rana, z fotograiją Bereźnickiego w ręku oczekiwał w bramie domu przy ul 
Grodzieckiej na Bereźnickiego. W-g dałszych zeznań, Bereźnicki uważany był za prowo- 
katora w kołach młodzieży ukraińskiej, za co też został zgładzony. Wydział Śledczy po- 
licji państwowej zaaresztował też studenta ukraińskiego i współlokatora zamordowane- 
go niejakiego Kordysa, który towarzyszył Bereźnickiemu ii po zabiciu go zbiegł z miej. 
sca zabójstwa. Zachodzi podejrzenie, że Kordys współdziałał z Micykiem. 

———— 

Porwanie biskupa i czterech ksiežy 
HANKOU. (Pat) — Bandyci, którzy porwali w czasie napadu na sie- 

dzibę misji katolickiej koło Laohokow biskupa Ricci i 4 księży misjonarzy, 
wystosowali obecnie ultimatum, w którem zaznaczają, iż jeżeli okup nie zo- 
stanie wpłacony w ciągu 10 dni, wszyscy porwani misjonarze zostaną strace- 
ni. Ksiądz chiński, wypuszczony na wolność w celu doręczenia ultimatum, oś- 
wiadczył, że nie jest to tylko czcza pogróżka. Na propozycję przedłużenia ' 
terminu bandyci nie zgodzili się. 

Delegacja Instytutu Kościelnego 
u Ojca Świętego 

RZYM. (Pat) — Ojciec Święty przyjął na audjencji polskich wychowańców — - 
stytutu Kościelnego których przedstawił rektor msgr. Zakrzewski. Papież wygłosił do ze- 

branych krótkie przemówienie — udzielając im błagosławieńswa i odmawiając przytem 
modlitwę w języku polskim, którą wszyscy obecni powtórzyli. 

  

  

Konferencja rozbrojeniowa Ligi Narodów 
GENEWA. (Pat) — Sekretarz generalny Ligi, zgodnie z rezolucją sty- 

czniaąwej sesji Rady, rozesłał w dn. 17 bm. do członków oraz do rządów na- 
stępujących: Afganistanu, Brazylji, Stanów Zjednoczonych AP, Egiptu, Ek- 
wadoru, Meksyku, Turcji i ZSRR zaproszenia na międzynarodową konferen- 
cję rozbrojeniowa, zwołaną na 2 lipca 1932 r. Jednocześnie sekretarz gene- 
ralny prosi o przesłanie listy delegatów na tę konferencję. 

Sprawa środków odurzających 
„GENEWA. (PAT) — Na posiedzeniu międzynarodowej konferencj w sprawie o- 

graniczenia fabrykacji środków odurzających delegat rosyjski Bogomołow iwywodził, że 
przedewszystkiem musi się wyjaśnić kwestję, jak wielkie zapasy środków odurzających 
znajdują sie obecnie w różnych krajach, Bogomołow twierdził, że Japonja posiada ol- 
brzymie zapasy narkotyków i że również we Francji znajduje się tak wiele heroiny, że 

Francja mogłaby w nią zaopatrzyć cały świat. Pozatem Bogomołow: domagał się ażeby 
zamieścić w konwencji postanowienie w sprawie międzynarodowej kontroli ogranicze- 
nia fabrykacji i rozdziału środków odurzających. Rząd sowiecki jest zdania, że kontro- 
la nie powinna być przekszywana Lidze Narodów. : ; 

Trzecia lista ofiar katastrofy „St. Philibert“ 
Ё NANTES.. Pat. Ogłoszono tu trzecią listę ofiar katastrofy parowca 
„St. Philibert", która w zestawieniu z dwoma poprzedniemi daje ogólną 

liczhę ofiar 503 osoby. * BY. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: A 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“, 
GARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W, Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzynski. 

LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy 
nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych  ©gaz z pi 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej. Adminiatracja nie į Ža 

do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowoinie. Za dostarczenie numern dowodowego 20 gr 

   

    

                                  

    

     

   

   

                      

     

   

      

    

    
   

    

     

   

    

  

     

  

    

   
   
   

    
   

  

    
   

  

   
    

   

  

     

   
   
   

   
   

    

    
    

    

      

| NIESWIEŻ — ui. Ratuszowa — Księgarnia jaźwińskiego | 
NOWOGRODEK -—— Kiosk St. Michalskiego. 

| N. ŚWIĘCIANY -- Księgarnia T-wa „Ruch“. › 
K. Malinowskiego. QSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

PIRSK — Księgarnia Połska — St, Bednarski. _ 
POSTAWY.  — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, mł. Miekiewicza 14 

| STOŁPCE — kKsięgesyia F-wa „Ruch”. ; 
ST. ŚWIĘCIANY — ui, Rynek 0 — N. Tarasieiski. . 
WILEJKA POWIATOWA — «i. Mickiewicza 24, F. Juczewska 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Rach”. 
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Dziennikarze katoliccy 
na Węgrzech 

Kilka dni temu powróciła z. Węgier wy- 
cieczka naszych dziennikarzy katolickich. W 
Skład wycieczki wchodził: ks. praiat Z. Ka 

ki dyrektor KAP ks. prałat A. Kwiat- 
ii red. ]. Czarnecki z Warszawy, ks. 

J. Kłos, redaktor „Przewodnika ka- 
ickiego“ i p. J. Gutschke z Poznania, oraz 

ks. E. Kosobowicz T,J. z Krakowa. Wyciecz- 
ka polska przybyła na zaproszenie Towarzy 
stwa literatów i dziennikarzy katoł na Wę- 
grzech im. kardynała Pazmany. 

Prezes Towarzystwa dr. Z. Hindy rozto- 
czył nad polską wycieczką dyskretną a ser 
deczna opiekę, ułatwiając Polakom zetknię 
cie się z wybitnymi działaczami katolickich 
Węgier, zapoznanie się z dorobkiem ich in 
stytucyj szkolnych, społecznych i wogóle 
z całokształtem katolickiego życia na Wę- 
grzech. 

Dominującem wrażeniem było, że katoli- 
cyzm węgierski przeżywa okres wspaniałe- 
go rozkwitu, który ma do zawdzięczenia za- 
równo działalności Kościoła, duchowieństwa 
świeckiego i zakonów: Benedyktynów, Cy- 
stersów, Jezuitów i innych, jak również i ca 
łego. społeczeństwa, owianego duchem szcze 
rze katolickim i w sposób wprost entuzja- 
styczny wcielającego wskazania Akcji kato- 
sickiej. 

W stosunku do katolickiej. Polski Węgry 
ożywione są głębokiemi uczuciami przyjaź- 
ni. Wycieczka polska była na każdym kro- 
ku przedmiotem niezmiernie serdecznych о- 
wacyj i ponad wszelkie oczekiwanie uprzej 
mego i niezwykle gościnnego przyjęcia. Te 
przyjazne manifestacje miały miejsce nietyl 
ko w Budapeszcie, ale wszędzie, gdzie wy- 
cieczka się udawała, a więc w Ostrzyhomiu, 

U podstaw konfliktu 
MIĘDZY * TOLICĄ ĄPOSTOLSKĄ | 

A FASZYZMEM sad 
Tych, eo od dłuższego czasu obserwują 

rowój wypadków we Włoszech, uderza Sze- . 
reg pozornych przeciwieństw, a nawet nie- 
dorzeczności w postępowaniu faszystów. 
Wszyscy wiedzą, że jedną z przyczyn ostat- 
nich manifestacyj antypapieskich była zasada: - 
„absolutnej integralności" faszyzmu, który z 
nikim, a więc nawet i z Kościołem nie chce - 
dzielić prawa do wychowania młodzieży, Ale 
nie dalej, jak przed dwoma laty, włoski mi- 
nister oświaty opowiedział się wyraźnie w | 
parlamencie za koniecznością religijnego wy 
chowania młodzieży, ponieważ  rozdźwięki | 
ideowe na tle stosunku do religii w starszem 
pokoleniu okazały się dla narodu bardzo nie- 
korzystne. Takie oświadczenie padło ż ust 
czołowego reprezentanta rządzącej partj: w- 
r. 1929. A oto teraz.w pełni zatargu ze Sto- 
licą Świętą o jeden z podstawowych czyn- 
ników wo!ności religijnej — o prawo do 
zrzeszeń katolickich, minister wychowania 
narodowego, Balbino Giuliano, wygłosił w 
dniu 6 bm. przy otwarciu międzynarodowej 
Sztuki Crześcijańskiej w Padwie mowę, w 
której złożył hołd świętym Antoniemu, Fran- 
ciszkowi z Assyżu i Tomaszowi z Akwinu, 
przyczem wypowiedział zdania i uwagi na- 
wskroś katolickie. Dn. 9 bm. „Lavoro Fasci- 
sta" umieścił długi artykuł p.t. „Drogi wiary” 
o niezwykłych uzdrowieniach w Lourdes i | 
o kościelnem poświęceniu sztandaru zwią- 
zku faszystowskiego, ten sam „Ląvoro Fa- .| 
scita”, który bezpośrednio przedtem w: ciągu | 
długich tygodni Bóg wie co wypisywał o | 
Akcji katolickiej, o encyklice „Rerum Nova | 

  
  

            

Szeged, Pannaholm, Cirs, Balatoon i in. Tum" i o rżekomo bezprawnem ingerowaniu | 
Vszędzie dziennikarze katoliccy * spotykali Kościoła w sprawy społeczne, występując 

się z żywą sympatją dla Polski : polskiego „przeciwko „wyraźnym wskązaniom Ojca św. “| 
narodu, wielowiekową tradycją związanego | Przeciwko „Ossćrvatore R.". 

ią Te pozorne niedorzeczności dadzą się je- - 
dnak wytłomaczyć, gdy się wniknie głębiej | 
w cechy, które charakteryzują umysłowość | 
dzisiejszego pokolenia Włochów. Od chwili, | 
kiedy powstała kwestja rzymska, aż do jej 
rozwiązania dwie „generacje we Włoszech | 
wychowywały się w szkole bez nauki reli- - 
gii Nauczanie religii w szkole prywatnej | 
było częstokroć bardzo ograniczone ij niedo- 
stateczne. To też nic dziwnego, że ludziom, 
którzy dzisiaj biorą udział w życiw publicz- | | 
nem, prawie zupełnie brak wykształcenia re- 
ligijno - filozoficznego i  apologetycznego. 
Nawet katolicy praktykujący z rodzin inte- 
iigentynch nie mają często zrozumienia dla 
podstawowych zasad katolicyzmu. Dla wielu | 
problemy moralności sa dziedziną, która nie | 
wiele ma wspólnego z religją. Długotrwałość 
takiego stanu rzeczy sprawiła, że katolicyzm ча 
włoski w życiu publicznem stanął w obliczu 
poważnych niebezpieczeństw. Ilekroć Koś- * | 
ciół zabierze głos w sprawach, dotyczących | 
życia społecznego, we włoskiej, opinji publi- 
cznej zaraz ujawnia się pewne zamieszanie 
pojęć. Pismo „Critica Fascista*" w numerze | 
z 1 bm. umieściło artykuł o nowej encykli- | 
ce społecznej Piusa XI, który. wprost razi cia 
snotą poglądów. Autor artykułu wykazał do- | 
bitnie, że nie rozumie chrześcijańskiego ru- | 
chu robotniczego, który tak niedawno z oka- 
zji jubileuszu encykliki „Rerum Novarum* | 
ściągnął do Rzymu przedstawicieli kilkudzie- | 
sięciu narodów. Kościołowi zarzuca się tam, 
że „ga!wanizuje swoją działalność na tere- 
nie. społecznym” i wtrąca się do polityki. Ma 
to być rzekomo pogwałcenie traktatów late- 
rańskich. Nie encykliki papieskie, lecz faszy- | 
stowska „Carta del Lavoro“ jest miarodajna | 
dla katolickich faszystów. В 

Trzeba jednakże stwierdzić, że w łonie. 
faszyzmu obok zwolenników wspomnianej — 
wyżej zasady „absolutnej integralności" ist- | 
nieje kierunek umiarkowany. Reprezentanci 
tego kierunku z Arnoldem Mussolinim na cze. 
le, uważają, że konflikt obecny da się usu- 
nąć przez wydalenie z szeregów Akcji ka- 
tolickiej dawnych członków rozwiązanej par. 
tjj Don Sturzo. Z odłamem umiarkowan: : 
sympatyzuje nacjonalistyczne šzkrzydio fa- 
szystów, któremu przewodzą prezydent se- 
natu Federzoni i minister sprawiedliwości 
Rocco. Który z tych dwóch odłamów wpły- 
nie decydująco na dalszy bieg wydarzeń, 
trudno narazie przewidzieć. W każdym ra- | 
zie przy próbach odpowiedzi na to pytanie | 
warto wziąć pod uwagę niedawną mowę Se- | 
kretarza partji faszystowskiej Giuriatiego w | 
Lucca. Powiedział on tam, że w przyszłości 
faszyzm musi okazać swoje nieprzejednane | 
stanowisko i swą wolę niedzielenia z nikim | 
nieograniczonej władzy. Jeżeli słowa te ma- 
ja znaczenie hasła, to w takim razie jesteś- 
my dopiero na początku przykrego okresu 
ciężkiej walki o zasady między Kościołem 
katolickim a państwem faszystowskiem. 

z Węgrami, jak również ze znajomo: 
"polskich spraw i dużą chęcią zb'iżenia się 
do naszego narodu na terenie konkretnej 
pracy katolickiej. 

„ Towarzystwo literackie im. kard. Paz- 
many — szczęśliwy inicjator tej wycieczki— 
w przeświadczeniu, że prasa jest dziś naj- 
potężniejszym czynnikiem zbliżania narcdów 
przedłożyło gościom polskim _ współpracy 
prasowej polsko - węgierskiej. W tej spra- 
wie zwłaszcza goraco przemawiał hr. K. 
Sechenyi rozwijając w ogólnych . zarysach 
projekt i.program iej współpracy, który ze 
strony polskiej został przyjęty. z żywem uz- 
naniem. Na konierencji, poświęconej tej 
ważnej sprawie, ustalono szereg wytycznych. 
Postanowiono więc nawiązać stałą wymianę 
informacyj między katolikami obu krajów. 
Polska Katolicka Agencja Prasowa podjęła 
Się dostarczania perjodycznie krótkich infor 
macyj oraz szeregu obszerniejszych artyku- 
łów, poświęconych życiu katolickiemu Polski. 
Odwrotnie Węgry będą wysyłać do KAP-ej' 
biuletyny z dziedziny życia katolickiego na 
Węgrzech. Informacje będą redagowane w 
językach irancuskim i niemieckim. W zgod- 
nym wyniku konterencji postanowiono, aby 
systematyczna współpraca prasowa, oparta 
o dobrze zorganizowaną wymianę informa- 
cyj, stała się w nowych warunkach życia 
obu narodów wzniosłem spoidłem i ważnym 
czynnikiem zbliżenia. W ten sposób wycie 
czka dziennikarzy katolickich na Węgry przy 
niosła pożyteczne rezultaty, doprowadzając 
do zbliżenia katolików obu narodów. 

  

   

  

  

KANCLERZ BRUENING ZGADZA SIĘ 
NA REKONSTRUKCJĘ GABINETU 
BERLIN. (Pat) — W-g informacyj ko- 

munistyczneį „Welt am Abend“, kanclerz 
Bruening na konferencji z: przedstawicielami 
niemieckiej partji ludowej, jaka poprzedziła 
wczorajsze posiedzenie konwentu senjorów, 
miał wyrazić zgodę na rekonstrukcję gabine- 
tu w odpowiedniej chwili w myśł postula- 
tów ciężkiego przemysłu niemieckiego. 

W związku z tem zbliżona do niemiec 
kiej partji ludowej „Deutsche Allgemeine 
Ztg“. ogłasza oświadczenie przywódcy par- 

tji ludowej Dingeldey"a, odnoszące się do 

rozmów z kanclerzem Brueningiem. Kanclerz 

— zdaniem. Dingeldey"'a — podnieść może 
walkę o rewizję reparacyj tylko na czele 
rządu, któryby zapewnił mu całkowity pre- 
stige i zdecydowaną postawę. Ponieważ de- 

kretu nie można już było cofnąć bez naraże- 

nia na niebezpieczeństwo, Rzesza Niemiecka 

nie będzie mogła wykonać swych zobowią 

zań, nastąpić muszą zdecydowane reformy 
w-g jednolitego i wszechstronnego planu. 

Zadanie to wymaga nowych i energicznych 
osobistości w rządzie. 

  

Dnia 9 bm. zmarł we Fryburgu | 
Szwajcarskim na udar serca о. Ргйт- 
mer, dominikanin, profesor i b. rektor 
uniwersytetu we Fryburgu, uczony © 
rozgłosie światowym, autor wielu nie-- 
zwykle cennych prac z zakresu teolo- 
gji moralnej. : gł 

MSZA ŚW. NA DWORCACH KOLEI. 
WĘGIERSKICH : 

Węgierskie koleje państwowe, przy. | 
chylając się do prośby związków i sto- | 
warzyszeń katolickich, umożliwiły 
utworzenie na dworcach łatwo dostęp | 
nych i skromnych kaplic, w których w | 
niedziele i święta wczesnym rankiem | 
odprawia się Msza św. dla podróżnych. 
pragnących wypełnić swój obowiązek 
religijny. Podobne kaplice wzniesione 
zostały na dworcach kolejowych w 
Monachjum. : 

  

KONGRES EUCHARYSTYCZNY W 
LIDZIE 

LIDA. (Pat) — Onegdaj zakończyły 
sie obrady |-go Kongresu Eucharysty- 
cznego w Lidzie, w którym wzięło u- 
dział przeszło 20 tysięcy wiernych. О- 
brady odbywały się na Zamku Gedy - 
mina oraz w salach kinoteatrów „Nir- 
wana“ i „Edison“. W kongresie uczest 
niczył ks. biskup Michalkiewicz, ks. 
prałat Lubianiec, liczne duchowieństwo 
przedstawiciele władz  państwowyca, 
wojska, szkolnictwa, organizacyj społe 
cznych i szerokie masy ludności. Mar- 
szałkiem kongresu był p. Suszyński, 
gen. dywizji w stanie spoczynku. Ucze 
stnicy kongresu przesłali depesze hołdo 
wnicze do Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej, . p. Marszałka Piłsudskiego, ; i 
nuncjusza apostolskiego i arcybiskupa CZY$ SPEŁNIŁ SWÓJ OBOWIĄZEK 
metropolity wileńskiego. — Przed zam WOBEC WSPÓŁOBYWATELI DO- | 
knięciem kongresu uchwalono szereg TKNIĘTYCH KLĘSKĄ POWODZI? | 
rezolucyj.. zaje ; Konto P.K.O. nr. 82100 | 
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"roku zniszczyła oziminy nierownolegle 
| wszystkich gospodarstwach, lecz zrobiła nie 

- spodzianki, niszcząc oziminy 
tak i miejscowe w niektórych  miejscowo-   

  

ECHA KRAJOWE 
  

ODEZWA WIL. ODDZ. OKRĘG. STO- 
WARZYSZ. CHRZ. NAROD. NAUCZ. 

SZKÓŁ POWSZECHNYCH 
Do P. T. Członków Stowarzyszenia w pow. 

Brasławskim. 
Doszło do naszej wiadomości, że w pow. 

Brasławskim, jacyś dwaj osobnicy jeżdżą po 
szkołach i atakują tych nauczycieli, którzy 
należą do Stowarzyszenia Chrz. Nar. Naucz. 
Szkół Powsz., namawiając ich do wystąpie- 
nia z organizacji. Nie wiemy, czy ci „działa- 
cze* występują z własnej inicjatywy, czy też 
z ramienia tych, lub innych czynników, wro 
go ustosunkowanych do Stowarzyszenia, a 
nie zdających sobie sprawy z tego, że tego 
rodzaju nieuczciwa, a destrukcyjna akcja 
wytwarza jedynie li ferment, zakłócający 
spokój w normalnym trybie Życia i pracy 
miejscowego nauczycielstwa i zarazem go- 
dzi w autorytet nauczyciela. Metody, jakie- 
mi się posługują owi agitatorzy, nieprzebie- 
rający w środkach działania, świadczą nie- 
tylko o niskim ich poziomie intelektualnym, 
ale też i etycznym. Rozsiewanie dokoła sie- 
bie wersyj o rzekomej masowej dezercji 
członków ze Stowarzyszenia, nie może być 
uważane inaczej, jak tylko działaśnością an- 

„ tyspołeczną, spowodowaną jedynie złą wolą. 

Zarząd Okręgowy Stowarzyszenia zaprze 
cza wszelkim kłamiiwym insynuacjom, ma- 
jacym charakter wywrotojwej taktyki zwał- 
czania Stowarzyszenia, wzywa swoich człon 
ków do spokojnej pracy organizacyjnej na 
własnym terenie i poleca im, gdyby wypad- 
ki podobnej akcji powtarzały się i nadal, 
niezwłocznie powiadamiać o tem: Zarząd ce- 
lem przeprowadzenia dochodzenia i wyciąg 
nięcia odpowiednich konsekwencyj. 

Za Zarząd Oddziału Okręgu Wileńskiego 
: prezes Antoni Romanowski 

Wilno, dnia 15-VI 31 r. 

KOMUNIKAT 

Zarządu Związku Ziemian pow. Osz- 
miańskiego z dnia 28 maja 1931 r. 
Długotrwała a obfita w opady śnieżne 

| zima już zawczasu nie rokowała że oziminy 
wyjdą dobrze z pod śniegu. Dopiera w koń 
cu kwietnia, a w niektórych miejscowościach 
w maju można było przekonać się o zni- 
szczeniach, spowodowanych przez zjawie- 
nie się na oziminach pleśni śniegowej (fusa- 
rium nivale), która miała dobre warunki dla 
rozwoju i w niektórych gospodarstwach 
zniszczyła oziminy do 100 proc., a wogóle 

| przyczyniając ogromne straty, jak dla. rolni 
| ków większej tak i mniejszej własności. 

Zebrane dane przez Wydział Powiatowy 
w przedmiocie katastrofalnego stanu ozimin 
stwierdzają, że do 75 proc. ozimin w powie- 

| cie zostało zniszczono. Rozmiar klęski zwięk 
sza się przez to, że właściciele gospodarstw 
rolnych z powodu masowych jesiennych 
zobowiązań w roku ubiegłym, a niskich cen 

| na zboże, byli zmuszeni wyprzedać zapasy 
zboża jarego już jesienią, pozostawiając Za 
ledwie potrzebną ilość na wyżywienie in- 
wentarza i zasiew pół przeznaczonych ra 
wiosnę, wobec czego o odsiew w większej 
części przestrzeni zniszczonych ozimin nie 
mogło być mowy. 

Tego rodzaju stan rzeczy wpłynie bez- 
względnie na zmniejszenie w dużym stopniu 
urodzaju zbóż ozimych przez co siła nabyw 
cza znacznie się zmniejszy, a co zatem idzie, 
że rolnik nie będzie w stanie w roku bieżą- 
cym opłacić wszelkiego rodzaju podatków, 
oraz innych zobojwiązań, związanych z pro 
wadzeniem swych gospodarstw. 

Wobec tego, że pleśń śniegowa w tym 
we 

jak szlachetne 

ściach do 100 proc. a w niektórych tylko 
10 — 20 proc. Zarząd Związku Ziemian po 
wiatu Oszmiańskiego postanowił prosić Wła 
dze miarodajne o spowodowanie powołania 
"w czasie jaknajkrótszym specjalnych komi- 
syj powiatowych z udziałem: ogranoma po- 
wiatowego, przedstawicieli urzędu skarbo- 
wego, okręgowego T-wa Organizacyj i Kó- 
lek Rolniczych i Związku Ziemian w celu 

ustalenia rozmiaru powyższej klęski żywioło- 
wej w każdem gospodarstwie, które zgłosi 
się do wyżej wymienionej komisji. 

W tych gospodarstwach gdzie zostałoby 
skonstatowano zniszczenie ozimin, naszem 
zdaniem należałoby zastosować ulgi najbar- 
dziej celowe, a mianowicie: 

1. Zmniejszenie państwowego podatku 
gruntowego za rok 1931 — 32 łącznie z do- 
datkiem komunalnym о 50 ргос.; 

2. zmniejszenie gminnego podatku wy- 
równawczego, oraz innych świadczeń gmin- 
nych za rok ubiegły o 50 proc.; 

3. Zmniejszenie składki ogniowej za rok 
1931 o 50 proc.; 

4. niewymierzanie w roku 1932 podatku 
dochodowego za rok 1931; 

5. przeniesienie terminu częściowej spłaty 
w Państwowym Banku Rolnym i w Banku 
Gospodarstwa Krajowego oraz Kasach Ko- 
munalnych pożyczek zaciągniętych w latach 
ubiegłych, oraz w roku bieżacym do 1932 r. 

Prezes Związku Ziemian pow. Oszmiań- 
skiego A. Żyliński 

SŁONIM 
— Nowe kłopoty Rady Miejskiej. Jak już 

donosiliśmy, budżet miejski został zwrócony 
Radzie dla zrównoważenia. Rada miejska 
tedy, która za ostatnią swą pracę poczyta- 
ła uchwalenie budżetu, będzie właśnie nad 
nim jeszcze obradowała, jak nas informują, 
w połowie bieżącego tygodnia. 

Sytuacja jest tem gorsza, że wydział po- 
wiatowy nie zatwierdził regulaminu o po- 
borze opłat kopytkowych na rzecz miasta, 
co przysparza deficyt budżetowy miasta o 
20 tys. złotych. Przypuszczamy jednakże, 
gdyż o tem już teraz się mówi, że Rada 
Miejska odwoła sie w tej materji od decyzji 
wydziału do wydziału wojewwódzkiego. Nie 
znając bynajmniej intencji ani zamierzeń wy 
działu wojewódzkiego, Śmiemy _przypu- 
szczać, że nadzieje p.p. radnych na utrzyma 
nie postanowień uchwały o poborze podat- 
ku kopytkowego na rzecz miasta, są płonne. 
Trudno bowiem sobie wyobrazić, by Wy- 
dział Wojewódzki w okresie tak trudnej sy- 
tuacji finansowej, szczególnie drobnego ro! 
nika, obarczał ten element nowemi šwiad- 
czeniami pieniężnemi na rzecz samorządu 
miejskiego. Z tego założenia wychodząc, 
należy przypuszczać, że Wydział Woje- 
wódzki raczej zatwierdzi uchwałę Wydziału 
Powiatowego. A gdyby nawet stało się ina 
czej i Magistrat u ał 20.000 zł. z opłat, 
deficyt niemi nie byłby w całości pokryty i 
budżet nada! pozostałby niezrównoważony. 
Chodzi tu jeszcze o 60.000 zł., niezbędnych 
na zapłacenie za motor Diesla i placu pod 
elektrownię. Ta większa kwota to najpoważ 
niejsza suma, nad którą głowić się będą 
niewątpliwie na posiedzeniu rady jej człon- 
nowie z p. Jelskim na czele. 

Przypuszczać należy, że rozpocznie się 
oc obcinania subsydjów organizacyj i insty- 
tucyj, do finansowania których miasto acz- 
kolwiek nie jest ustawowo zobowiązane, jed 
nakże panowie radni zrobili z tego swoje 
ogródki, które zależnie od swego wpływu i 
popułarności kultywują. Ma się wrażenie, że 
ten dział budżetu jest uważany za najpo- 
trzebniejszy. Ta delikatna strona budżetu 

    

nawet i w okresie wyjątkowej sytuacji gospo ; 
darczej miasta i kraju niebardzo będzie re- 
dukowaną, bowiem wnioskodawcy wrażliwi 
są na krytykę i zacięte zwalczanie. Obcię- 
cia jednak będą, bo nastąpić muszą, Jecz 
zrobi się je tam niestety, gdzie skonstatuje 
się linję najmniejszego oporu, a nie najmniej 
szą potrzebę. i 

Narazie tyle. Nie przesądzając sposobu 
i środków pokrycia deficytu i zbilansowania 
budżetu, zgóry musimy zaznaczyć, że przy- 
szłe posiedzenie Rady. miejskiej będzie cie- 
kawe, przyczem do niespodzianek w najroz- 
maitszej formie i charakterze trzeba się 
przyszykować. 

Pamiętajmy jedno, że w komisji finanso- 
wej rady prezydjuje i nadal p. Starostecki 
(PPS CKW), który chętnie zgłasza wnio- 
Ski o zasiłkach i wypłatach, lecz unika nie- 
stety wskazania źródła ich pokrycia, pozosta- 
wiając swoje wnioski kasie miejskiej do wy- 
płaty, a obecaym do poklasku. Wik. 

W WIRZĘ STOLICY 
SPORTOWA NIEDZIELA 

Na meczu piłkarskim Polska — Czecho- 

słowacja było 10.000 zmartwionych osób. 

Przyszli, zapłacili drogo za bilet i wszystko 

po to, by stwierdzić, że nasi w porównaniu 

z Czechami są ociężałymi, ślamazarnymi, 

tępymi tłomokami. 

Nie pomógł stokilowy Martyna — cóż z 

tego, że gruby i silny, kiedy nieobrobny i 

klops. Lepiejby się wziął do dźwigania cię- 

żarów. 

Albo osławiony Pazurek: armata w ru- 

chu, ale co strzeli, to 15 metrów nad po- 

przeczką — przez 90 minut nie trafił do bram 

ki ani razu. 

Szczuplutki Smoczek był najgorszy na 

boisku, pętał się i przeszkadzał więcej swo- 

im niż Czechom. Tym zresztą niełatwo było 
przeszkadzać, zwinni, zręczni, szybcy, żon- 

glowali piłką i nieraz robili wała z naszych 

— zwłaszcza zawzię'i się na Szallera (eks- 

wilnianina) — biegał nieborak od lewego 

łącznika do lewo skrzydłowego, a oni prze- 

mycałi mu piłkę to pod nosem, to między 

nogami. 

W rezultacie Czesi załadowali niezdarne- 

mu Fontowiczowi 4 gole, nie puścili żadne- 

go, dostali 1200 dolarów i objadłszy się na 

bankiecie, dobrze wstawieni, zawrócili do 

Pragi. 

Piękna to rzecz piłka nożna! Zwłaszcza 

gdy się gra tak dobrze, że za występy pła- 

cą niczem tenorom bohaterskim. 

Dobrze zagrać! — wszyscy tego tylko 

sobie życzyli na Derbach. Trafić wśród 10 ko 
ni — nielada sztuka. Wagram dotychczas 

zarobił swemi nożyskami 200.000 zł. Jak tu 

Nt u UW ca 

Stan finansów w Niemczech 
BERLIN. (Pat) — Sprawozdanie Banku Rzeszy za drugi tydzień bm., datowane 15 

czerwca wykazuje daiszy dopływ dewiz i złota na sumę 544,3 miljona mk. Uwzględnia- 
jąc wyzbycie się przez Bank Rzeszy weksli zagranicznych na sumę 100 miljonów mk. 
oraz odpływ dewiz w ldn. między 13 a 15 bm. na sumę około 209 miljonów mk., ogólny 
ubytek pokrycia w Banku Rzeszy w pierwszej połowie czerwca br. prasa ocenia na zgó- 
rą miljard mk. Odpływ dewiz był zatem w ubiegłym okresie gwałtowniejszy, aniżeli pod 
czas kryzysu w kwietniu 1930 r. i w październiku br. Obecnie spodziewany jest okres 
uspokojenia, gdyż terminy większych płatności przypadają dopiero na'ultimo czerwca. 
Pokrycie banknotów markowych złotem i dewizami wynos obecnie 48,1 proc. a pokry- 
cie ogólnego obiegu banknotów 44,7 proc. 

nie spadło poniżej ustawowej normy 40 proc. dzięki odpowiedniemu skurczeniu 
obiegu. 

wobec 54,5 proc. na ultimo maja. Pokrycie 

się 

Nowe trzęsienie ziemi w Tokio 
TOKJO. Pat. We środę o godz. 9 min. 10 odczuto tu trzęsienie zie- 

mi, które jak dotychczas zdołano stwierdzić, nie wyrządziło poważniej- 
szych szkód. 

TOKJO. Pat. Trzęsienie ziemi odczuto również na niewielkiej prze- 
strzeni w Japonji wschodniej, a w szczególności na półwyspie Izu. Szko- 
dy są nieznaczne. Rannych nie było. 

Angielska pożyczka dla Austrii 
WIEDEŃ. (Pat) — Dzienniki wieczorne stwierdzają, że przez podpi- 

sanie umowy z konsorcjum zagranicznem i przez udzielenie zaliczki w kwocie 
150 miljonów szylingów przez banki angielskie przesilenie gospodarcze, któ 
re groziło Austrji z powodu zachwiania się bytu zakładu kredytowego, zosta- 
ło zażegnane. 

Hitlerowcy w Piławie 
KRÓLEWIEC. Pat. W Piławie odbył się zjazd hitlerowców, który 

zgromadził około 1500 osób. Celem ominięcia zakazu noszenia bronzo- 
wych koszul uczestnicy zjazdu wystąpili w jednakowych koszulach koloru 
białego. Podczas zjazdu urządzono szereg ćwiczeń i marszów. 

Dyrektor Polskiego Radja w Ameryce 
NOWY YORK. (Pat) — Parowcem „France“ odjechat dyrektor Polskie- 

go Radja p. Chamiec, jadący do Lozanny na sesję międzynarodowej komisji 
wymiany programów radjowych. Do Warszawy przybędzie p. Chamiec 2 li- 
pca. Pan Chamiec odwiedził tutaj miarodajne osobistości ze świata finanso- 
wego i radjowego i zawarł układ z National Broadcasting Company w spra- 
wie transmisyj Polskiego Radja. W prasie amerykańskiej ukazały się liczne 
wywiady z p. Chamcem. 

Pani Wilson jedzie do Poznania 
NOWY YORK. (Pat) — Parowcem „Lewiatan* odjechała do Poznania 

pani Wilson z siostrzenicą oraz również do Poznania były ambasador Un- 
derwood Johnson. 

  

Katastrofa samochodowa 
PARYŻ. (Pat) — Bawiący w Paryżu radca legacyjny Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych p. Karszo-Siedlecki wyruszył w dn. 17 bm. na wyciecz 
kę do Bretanji. Po przejechaniu kilku kilometrów od miasta Nantes samochód 
którym jechał p. Karszo-Siedlecki, chcąc uniknąć zderzenia z autem ciężaro 
wem, wyjeżdżającem z bocznej drogi, skręcił gwałtownie i wpadł do przydro- 
żnego rowu. Drzwi samochodu otworzyły się i przez nie wypadła jadąca z 
Karszo-Siedleckim pani Marja Borysławska, która, przygnieciona ciężarem 
przewracającego się samochodu została zabita na miejscu. Sam p. Karszo- 
Siediecki odniósł lekkie powierzchownie rany. Ciężej ranny jest szofer. Zwłoki 
pani Borysławskiej odwieziono do Nantes. 

Dzika zabawa — dwa trupy 
KATOWICE. (Pat) — Wczoraj wieczorem wydarzył się w Mikołowie 

niezwykły wypadek. Koło godziny 9 zebrało się w stodole kilku bezrobotnych 
racząc się wódką. Kiedy wszyscy byli już pijani, jeden z nich Roman Niesz- 
porek zaproponował niejakiemu Kałużnemu zabawę w strzelanie do żywego 
celu. Kałużny przyniósł z domu karabin z czterema nabojami, a Nieszporek, 
rozebrawszy się kazał do siebie strzelać. Pierwszym strzałem Kałużny zranił 
g w lewą rękę, a kiedy ranny oburzył się, że źle strzela, dał dalsze dwa strza 
ły, z których jeden ugodził Nieszporka w serce i położył go trupem na miej- 
scu. Ostatnim nabojem strzelił Kałużny do siebie, zabijając się na miejscu. 
Nadmienić należy, iż Nieszporek już kilkakrotnie usiłował pozbawić się życia. 

DOOR WROCIC OECONE POTTERZE К НРЦИРЧАЕВАЛГСЕРННОАЧВЧСЧТ СЕМЕ И SRS TINDI TRY 

nie stawiać na niego? Ale znowu ostatnio 
Beduin leje stale Wagrama — więc... 

Ostatecznie wszystkie konie były dobrze 

obstawione, nie mogło być fuksa—po nagrodę 

86.000 zł. nie ubiegają się zarżnięte chabety. 

Zwycięstwo Essora nie było sensacją — 

totalizator 31, świadczy o dobrym węchu 

wielu widzów. Najwięcej był / ucieszony pe- 
wien długi jegomość, co w ostatniej chwili zde 

cydował się nie grać Jaremy, nie zdążył kupić 

biletu, ale założył się ze znajomymi o 50 

groszy, że wygra Essor. - 

— He, a to ze mnie znawca, wykrzyki- 

wał radośnie. 

Można spudłować sto biegów, ale trafna 
przepowiednia w Derby, to patent na znaw- 

stwo. 

Kto nie był ani na meczu, ani na wyści- 

gach, ten z pewnością pojechał do Spały. 
Prezydent zaprosił sportowców i w pocie 
czoła przyglądał się ich niepojętym ewolu- 
cjom. Sztafeta A.Z.S.-u zyskała całkowite 
uznanie — 44 sekundy to jeszcze można wy 
trzymać, ale gdy na bieżni ukazał się Petkie- 
wicz, Prezydent aż zbladł: 

— „czy on aby nie zechce tu biegać ma- 
ratonu?“ — zapytał adjutanta. Szczęściem 
Petkiewicz zadawolnił się tysiącem metrów. 
Wielki mistrz nie jest w formie; ożenił się z 
zamożną panienką, otworzył sklep sportowy 
na Nowym Świecie — i laurów nie zbiera. 

Prezydent dziękował, gratulował, podzi- 
wiał wszystkich wzdychał wesoło w miarę, 
jak zachodziło słońce i zawodnicy kończyli 
swe popisy. LG 

„Dni Mickiewiczowskie” w Nowogródku 
MŁODZIEŻ — MICKIEWICZOWI 

Dnia 13 i 14 czerwca poświęcone 
były uczczeniu Mickiewicza przez mło 
dzież gimnazjum Jego imienia w Nowo 
gródku, oraz przez szkoły powszechne. 
Obchód zorganizowany staraniem ucz- 
ni i uczenic gimnazjum im. Ad. Mickie- 
wicza — pod kierownictwem pp. dyrek 
torostwa Bańskich — był, tak ze wzglę 
du na instytucję, zespół aktorski, pro- 
gram i cel — (ufundowanie sztandaru 
szkolnego) — najbardziej „„Mickiewi- 
czowską“ ze wszystkich uroczystości 
czerwcowych i zgromadził w sali te- 
atru miejskiego liczne tłumy  publicz- 
ności, zarówno na  popołudniowem 
przedstawieniu, przeznaczonem dla 
młodzieży, jak i uroczystem wieczor- 
nem. 

Mickiewicz i młodość — oto byli 
gospodarze tego wieczoru. My starzy, 
czuliśmy sie tam gośćmi — dopuszczo- 
nemi w roli jedynie widzów do tej u- 
czty, gdzie młodzi byli u siebie, w tem 
prostem zrozumieniu, że dla nich to pi- 
sał poeta — ich miał na myśli, oni Mu 
są najbliżsi. 

Zaczynając od przemówienia wstęp 
nego p. prof. Bańskiej aż do ostatniej 
sceny w zaścianku Dobrzyńskich — 
wszystko było właściwie jedną Odą 
Młodości na cześć Tego, który ją tak 
dobrze rozumiał. 

P. Bańska —. podkreślając wszyst 
ko co mamy do zawdzięczenia Mickie- 
wiczowi i obowiązki jakie te Jego du- 
chowe dary na nas i na następne po- 
kolenia wkładają —- umiała to wypo- 
wiedzieć prosto, a zarazem z bogatą 
treścią — unikając patosu, tak często 
towarzyszącego podobnym tematom — 
a gdy na zakończenie usłyszeliśmy, iż 
na sztandarze szkolnym, wypisane bę- 
dzie hasło: „Mierz siły na zamiary — 
wielu z nas pomyślało, że już to się 
dzieje — już nasza szkoła mierzy swe 
siły na zamiary, gdy młodzież i jej 
kierownicy umieli osiągnąć tak piękne 
wyniki swej pracy, jak te, co nam te- 
raz ze sceny widzieć i słyszeć jest da- 
nem. 

Więc — p. Ryszard Kiersnowski 
ucz. kl. 8 — wygłosił odczyt: „Mickie- 
wicz jako Syn ziemi Nowogrėdzkiej“, 
w którym każde słowo świadczyło, że 
prelegent sam, te pagórki i pola i dwor 
ki zna i kocha nie gorzej, niż to czy- 
nił Mickiewicz, a że jak nam wiadomo, 
obdarzony jest ładnym talentem poetyc 
kim, życzymy, aby i jemu ta ziemia no- 
wogródzka, na której pierwsze swe lau 
ry zbiera — służyła zawsze za tło i 
myśl przewodnią. 

Po odśpiewaniu paru pieśni przez 
chóry mieszane, na przyciemnionej sce 
nie ukazał się korowód dziewcząt i 
przy efektach świetlnych rozegrała się 
„Oda do Młodości* w śpiewie, dekla- 
macji i plastyce z akompaniamentem 
fortepianu — świetnie wykonana z ca- 
łą swoboda dykcji ruchów przez ucze 
nice klas starszych. 

Po krótkiej przerwie -— ukazuje 
się na scenie pokoik Ewy z III części 
Dziadów; p. Marja Sawoszczykówna 
w roli Ewy — w białej stylowej sukien 
ce — opanowana, spokojna, niczem 
wytrawna artystka teatralna, porusza 
się i mówi z taką swobodą, jakby mia 
ła dużo więcej niż swoje lat 16; w 
koło niej — róże, lilje, narcyze i anioł- 
ki, przy coraz mieniącem się oświet- 
leniu, szeleszczą skrzydełkami — ra- 
mionka rytmicznie wznoszą się i opu- 
szczają — wokoło białej postaci klę- 
czącej Ewy — snuje się widzenie... 
Duch Mickiewicza napewno się do nich 
w tej chwili uśmiecha. 

To świat przyszłych kobiet — a w 
następnej scenie: ,„Narada w zaścian- 
ku Dobrzyńskich" — widzimy świat 
przyszłych mężczyzn. Scena aż się mie- 
ni od barwnych żupanów, kontuszów i 
szamar. Oto Gerwazy ze swym sąż- 
nistym scyzorykiem, oto Kropidło, Ko- 
newka, Prusak, Brzytewka; oto świet- 
ny Maciek nad Maćkami i p. Buchman 
w białej, peruce i francuskim stroju; oto 
wreszcie Jankiel, stojąc na ławie mity- 
guje i zaprasza na chrzciny małego 

HALABARDA 
Ostry zatarg pomiędzy faszystow- 

„skim rządem włoskim i Watykanem 
zwrócił oczy całego Świata w tę stronę, 
a między innemi zainteresował opinję 
wojskiem  papieskiem. Ktoś puścił 
nawet plotkę, że maleńka armja Wa- 
tykanu, zaopatrzyła się w kulomioty i 
broń „nowoczesną*, ponieważ dotych- 
czas uzbrojona była w rynsztunek sta- 
rożytny. Oczywista plotka! Każdy ro- 
zumie, że nawet w wypadku najwięk- 
szego naprężenia i zupełnego zerwania 
pomiędzy obydwoma państwami, do 

walki zbrojnej dojść nie może i że ar- 
mja papieska, ze względów najbar- 
dziej zrozumiałych, nie może brać czyn 
nego udziału, funkcje jej sprowadzają 
się dziś do roli reprezentacyjnej. Staro- 
żytny charakter wojska papieskiego 
nadaje mu cechy pewnej egzotyczno- 
ści, budzi zainteresowanie. W dzisiej- 
szych czasach ze specjalnym  uśmie- 
chem mówi się zawsze o małych pań- 
stewkach, a tembardziej o filigrano- 
wej armji, której demonstracyjną bro- 
nią jest — halabarda. Niesłusznie po- 

_ budza to do pewnych refleksyj woien- 
nych. Nie odbiegliśmy jeszcze pomimo 
tanków, aeroplanów i gazów zbyt da- 

_ leko od wieku halabardy. Znaną jest 
"rzeczą, że na ironcie zachodnim, pod- 

czas wielkiej wojny, która przeszła 
wszystko dotychczas notowane w tej 
dziedzinie, ran ciętych, zadanych bia- 
łą bronią, było więcej niż od kul kara- 
binów ręcznych i maszynowych. Na 
pierwszem miejscu stała artylerja, na 
drugiem broń sieczna, na trzeciem do- 
piero kula karabinowa. Wiadomem 
jest również, że podczas ataków bag- 
net nie oddawał takiej usługi jak zwy- 
czajna, wyostrzona łopata, którą moż- 
na ciąć niby toporem. Czemże jest ta 
łopata, jak nie krótką halabarda?... 
Żelazne hełmy wróciły też na głowy 
wojowników i to w chwili, kiedy się 
zdawało, że na zawsze zardzewieją w 
ludzkiej pamięci o rycerzach średnio- 
wiecznych. — Nie, stanowczo nieda- 
lekośmy odbiegli, ani duchem, ani że- 
lazem od wieku halabardy, w kićrą 
uzbrojona jest dziś armja papieska. 

Watykan liczy 518 mieszkańców 
cywilnych, pozatem zaś księgi adreso- 
we wykazują 765 żołnierzy i 95 ofice- 
rów, stanowiących siłę zorojną pań- 
stwa. Nie wszyscy z poś"*4 tych żoł- 
nierzy i oficerów zamies kują wew- 
nątrz dwumetrowych murów v.atykań- 
skich, ale w każdym razie nazwiska 
ich figurują w wielkiej księdze adreso- 
wej. Są to przeważnie Włosi i Szwaj- 
carzy. O tych ostatnich najwięcej się 
imówi, najwięcej znana jest „gwardja 
szwajcarska", bo też najczęściej się 

    

prezentuje wycieczkom i pielgrzym- 
kom. Najbardziej jednak szlachetną i 
dystyngowaną jest inna. a mianowicie 
„Guardie Nobili“. Ten rodzaj „broni 
powstał z połączenia dwóch odmien- 
nych formacyj za czasów Piusa VII. 
Przedtem istniały „Laucz spezzate” i 
„Cavalleggeri“. Przed latv do iormacyj 
tych należeć mogli wyłącznie synowie 
szlacheckich rodzin państwa watykan- 
skiego. Papież Benedykt XV przywileje 
te rozszerzył na cały obszar ltalji, a to 
w celu,ażeby dwór papieski uprzystęp 
nić najszerszym warstwom szlachty 
włoskiej. Dziś, ta najmniejsza jednost- 
ka bojowa najmniejszego państwa na 
świecie, składa się wyłącznie z o 
rów. Dowódcą „Guardie Nobili* jest 
dostojnik wojskowy odpowiadający na 
szej randze generała broni. Pozatem 
jest jeszcze dwóch genc'ałów, jeden 
brygadjer, dziewięciu / pułkowników, 
dziewięciu kapitanów, / dwudziestu 
jedniu poruczników i osiemnastu pod- 
poruczników. Do roku 1904 „Nohili“ 
była kawalerją, ale Pius X nie lubiai 
zbyt ostentacyjnych ceremonii, pod- 
czas których członkowie tej gwardii 
towarzyszyli powozowi konno i zniósł 
koni. 

Na drugiem miejscu stoi „gwardia 
Szwajcarska”. Cudowne mundury tej 
gwardji obmyślił niegdyś Michał Anioł 
i dziś pozostały one takiemi, jak przed 

  

а- 

   

wiekami. Szerokie kattany i obszerne 
spodnie o barwach granatowej, żółtej 
i czerwonej, rzucają się zdaleka poboż 
nym pielgrzymom w oczy. Głowy przy 
brane w błyszczące hełmy z piórami. 
Wspaniale wyglądają ci gwardziści 
podczas uroczystości, wsparci na ha- 
labardach, przepasani mieczami. —- 
Gwardja ta ustanowiona została je- 
szcze w roku 1505 i z małemi przerwa- 
mi przetrwała do dnia dzisiejszego, 
licząc obecnie 110 żołnierzy 1 10 о#- 
cerów. Pierwszym kapitanem tej gwar 
dji był obywatel Lucerny. Następnie 
Papież obdarzył tytułem kapitana 
gwardji burmistrza Zurichu Marka 
Rousta, ale ten niezadługo umarł i prze 
kazał tytuł swemu synowi. Ów znów 
padł. w walce z Karolem V wr. 1527 
idąc do ataku na czele gwardji. Na- 
stąpiła pewna przerwa. Gwardja szwaj 
carska została. rozwiązana i dopiero 
Papież Paweł III powołał ją znowu do 
życia. W roku 1548 zawarty został 
ostatecznie pokój, mocą którego Pa- 
pież posiadł między innemi prawo wer- 
bowania 225 żołnierzy, 4-ch oficerów i 
4-ch trębaczy ze Szwajcarii. — Gdy w 
roku 1798 Rzym zajęli Francuzi, Oj- 
ciec święty zmuszony był opuścić mia- 
sto i gwardja szwajcarska została roz- 
wiązana. Nie było jej przez lat szes- 
naście. Pius VII powrócił w roku 1914 
do Watykanu i uformował ponownie 

starą gwardję. — Dziś gwardja szwaj- 
carska pozostaje na żołdzie Watyka- 
nu, jako zwyczajna formacja wojsko- 
wa. 

W przeciwieństwie do tego, funkcje 
swe honorowo pełni najmłodsza z jed- 
nostek wojskowych Watykanu, nie- 
dawno ustanowiona „gwardja pałaco- 
wa'., Powołana do życia przez Piusa 
IX, zneformowana następnie przez Le- 
ona XIII jest najliczniejszą, bo składa 
się na nią cały bataljon podzielony na 
cztery kompanje. Każda z tych kom- 
panij posiada 80 ludzi i jednego trę- 
bacza. „Gwardja Pałacowa* liczy po- 
zatem 30 oficerów i zaopatrzona jest 
w wielką kapelę. W ten sposób w ma- 
lowniczych strojach, podezas wyjątko- 
wych uroczystości występuje 500 żoł- 
nierzy i w pełnem uzbrojeniu otacza 
tron Papieża. Gwardję Patacową nie 
jest latwo zobaczyč w Watykanie. Spe- 
cjalne ceremonje wywołują ją dopiero 
na plac i do komnat pałacowych. Bły- 
szczą wówczas stalowe hełmy i ostrza 
halabard.... 

Prócz wymienionych formacyj woj- 
skowych posiada Watykan jeszcze żan 
darmerję, pełniącą funkcje policyjne, 
najbardziej nowoczesne, najbardziej 
praktyczne. Żandarmerja składa się ze 
stu ludzi i 3 oficerów. Nazywają ja 
Włosi również „Karabinieri*. Żandar- 
mi co dwie godziny, przez całą noc i 

Jankielka. Chociaż niektóre wąsy i czu 
pryny siwe lecz młodość w oczach, 
głosach i postaciach aż kipi — aż się 
przelewa. A nam, co pamiętamy inne 
czasy — staje w oczach obraz chłopca 
z tej samej 7-ej czy 8-ej klasy z przed 
iat dwudziestu — w długim po kolana 
granatowym mundurze ze  srebrnemi 
guzikami lub czarnej „rubaszce* na 
boku zapiętej — zgaszony, zamknięty 
w sobie — oglądający się na „pedla* 
z ukrytem starannie w kieszeni wyda- 
niem zagranicznem dzieł tego samego 
Mickiewicza — a drżący w duszy, czy 
przejdzie do następnej klasy, z powodu 
nie dość „rdzennego* akcentu rosyj--4 
skiego; i z radością myślimy, że cho- 
ciaż dzisiaj, my starsi jesteśmy tu tyl- 
ko gośćmi — widzami — chociaż przy 
szłość do was nie do nas należy — je- 
dnak — gdyby nie ofiary przez nasze 
pokolenie poniesione — czyby ten wie- 
czór tu w Nowogródku mógł być takim 
iakim jest? 

Dnia 14 czerwca odbyło się przy li- 
cznym zjezdzie m'odziežy i nauczyciel 
stwa ze szkół powszechnych  „Šwię- 
to Pieśni* poprzedzone odczytem p. 
inspektora Oświaty pozaszkolnej z Ku- 
catorjum Wileńskiego — Dracza. — 
12 chórów, liczących kilkuset uczest- 
ników, wykonało szereg pieśni ludo- 
wych, przeplatanych tańcami. 

Na obu tych obchodach obecne by- 
ły bawiące w tych dniach w Nowo- 
gródku wycieczki szkół, seminarjów 
nauczycielskich i organizacyj społecz- 
nych z Wilna, Grodna, Radomia, To- 
runia, Trzemeszna i z miast i miaste- 
czek województwa Nowogródzkiego. 

M. Róm. 

ZAC <К 
77 ais : 

„Tygodnik Illustrowany“ — nr. 24. Воу- 
Żeleński mówi o „Wielkim Krakowie" i jego 
mistycznych związkach z „Zielonym Baloni- 
kiem*; syiwetę samego Boya, jako „mala- 
rza atmosfery', daje J. E. Skiwski. Artykuł 
wstępny (dr. T. Jaworskiego) wyczerpująco 
omawia „Niedolę rolnictwa polskiego. W »- 
artykule „Światek muzyczny” W. Stromen 
gera otrzymują czytelnicy wizerunek życia 
muzycznego Warszawy, życia zamkniętego, 
ciasnego, tak bardzo niedociągniętego do 
poziomu zachodńiego. Dr. R. Ciechanow pi- 
sze o „Banku wypłat międzynarodowych*. 
Ponadto są w numerze stałe i obficie wypeł 
nione rubryki: „Idee i zdarzenia”, „Zagra- 
nicą“, „Kronika teatralna" i t.d. Dwie po- 
wieści i szereg aktualij dopełnią całość. 
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RUCHOMA BUDA- STRZELECKA - 

na terenie powiatu lidzkiego. 
LIDA. (PAT) — Oddział lidzki Związku 

Strzeleckiego uruchomił pierwszą na tere- 
nie powiatu t.zw. budę strzelecką, która wy- 

„jechała na objazd powiatu celem propagowa- 
nia strzelectwa wśród szerokich sfer społe- 
czeństwa. Z budy będzie mógł korzystać 
każdy obywatel za drobną opłatą i w ten spo 
sób zaprawiać się do systematycznego u- 
prawiania strzelectwa. Buda ma jednocześnie 
charakter propagandowy w związku z za- 
gadnieniem obrony narodowej oraz ze spra- 
wą zbliżających się wiełkich zawodów strze 
leckich narodowych i międzynarodowych. — 
Ministerstwo Skarbu, doceniając znaczenie 
propagandowe takich bud strzeleckich, zwoł- 
niło je od wszelkich podatków. 

ZDRÓWIE A MODA 
Paryska gazeta „La Croix“ podata 

w jednym ze swych numerów artykuł 
znanego lekarza, występujący przeciw 
modnemu dziś zbyt lekkiemu, sporto- 
wemu ubieraniu się młodzieży. Lekarz 
ten twierdzi, że niedostateczne okrywa 
nie pleców, piersi i nóg, jest powoden: 
licznych chorób. Można bez przesady 
powiedzieć, że jeszcze wciąż wielka ; 
śmiertelność wśród dzieci i młodzieży 
ma przyczynę w tej zbytnio „nudyz- 
mowi'* hołdującei modzie. Na tę spra- 
wę powinni jaknajrychlej zwrócić uwa- 
ge rodzice i wychowawcy, odpowie- 
dzialni przecież za zdrowie swego po- 
tomstwa. 

  

dzień, wysyłają patrole, które strzegą 
pałacu, ogrodów i całego terenu suwe- 
rennego państwa. W odróżnieniu od 
„żołnierzy* mają żandarmi dużo do 
soboty. Przedewszystkiem walczą za- 
jadle z przypadkowymi „turystami*, 
którzy dla większej emocji i w nadziei 
zobaczenia czegoś zgołą nieoczekiwa- 
nego, przedostają się do Watykanu po- 
przez wysoki, dwumetrowy mur, nie 
uzyskawszy pozwolenia na pobyt w 
Watykanie. Tego rodzaju ciekawość 
zaspokajana jest zazwyczaj w komen- 
dzie żandarmerji, gdzie po wylegity- 
mowaniu „turyści'* wypuszczani są na 
wolność i „wysiedłani'* poza granice 
Watykanu. Pozatetm na całym terenie 
Watykanu panuje zupełny spokój, a je- 
go mieszkańcy nie przysparzają żan- 
darmerji kłopotów. Natomiast od cza- 
su ogłoszenia suwerenności, liczba cie- 
kawskich z poza murów, zwiększyła| 
się znacznie. Ekscesy zaś wyczynian% 
przez faszystów, antywatykańskie de- 
monstracje, a nawet zgoła groźne obja 
wy podpalań i napadów, zmusiły żan- 
darmerję papieską do nieustannej czuj- 
ności i obrony suwerennych praw Wa- 
tykanu. . Jedynie więc żandarmerja 'to- 
czy dziś walkę czynną w chwili kon- 
fliktu, a rola jej sprowadza się do stra 
ży granicznej. —. Dotychczas jednak 
nikt, nawet największy wróg kościoła, 
nie był uderzony halabardą... aż. 

  

  
 



  

Dzień w dzień przynoszą nam gazety 
liczne depesze 0 antypolskich _demonstra- 
cjach w Niemczech, o prowokacyjnych prze 
mówieniach, o rewizji granic wschodnich. 
Ze strony polskiej również nie brak tych i 
owych wystąpień. bynajmniej nie sprzyjają- 
cych  uspokojeniu wzajemnych stosunków. 
Studenci obu narodowości nie pozostają w 
tyle za przykładem starszych. Nie zajmuje 
mty się międzypaństwową polityką na tere- 
nie Niezależnej Trybuny. Interesują nas na 
tomiast ruchy młodz akad. niemieckiej (jak 

żdej innej) z tytułu zwykłego koleżeń- 
. Przyzwyczailiśmy się, niestety, ` у— 

dzieć w nich przedewszystkiem wrogów. I 
5to dowiadujemy się z radością, że we Wro- 
clawiu istnieje poważne towarzystwo mło 
dzi od kilku łat pracujące nad zbliženiem 
polsko-niemieckiem. Sa to pacyfiści katolicy, 
pracujący w myśl szeregu orzeczeń papie 
skich o współżyciu państw i narodów.. Po 

| nieważ jednak uważają, że najbardziej za- 
ognionym konfliktem, mogącym najłatwiej 
doprowadzić do nowej wojny światowej, jest 
konflikt niemiecko-polski, za „specjalność* 
obrali sobie pracę na tym terenie. Dziś są 
już dość znani w Niemczech — niemal nic 
się © nich nie słyszało w Polsce. Nie jest to 
meże dziwne, gdyż działają przeważnie na 
terenie Niemiec — ale... czyż właśnie @а- 
tego nie powinniśmy się z nimi zetknąć? Ma 
my w Niemczech grupę naprawdę bezintere 
sownych j serdecznych przyjaciół, którzy 
się wznieśli ponad ciasny deptak ślepego 
nacjonalizmu i, przełamując się być może 
niejednokrotnie, nie dla naszej pochwały, czy 
wdzięczności, lecz dta swej wzniosłej idei, 
pracują wytrwale i z entuzjazmem. Czy nie 
powinniśmy im odpowiedzieć tem samem? 

Grupa wrocławska pozostaje w ścisłym 
kontakcie z p. Kaspar Mayerem z Wied- 
nia, stojącym na tej samej płaszczyźnie ideo 

  

    

  

  

(NA MARGINESIE 

w starych murach  Batorowych, w 
Dziekanacie Sztuk Pięknych wisi pisany 
szłachetną ręką Xięcia Adama Czartoryskie- 
ga autograf pod stalorytem Massarda: 

„Katolicyzm nie powinien bydź z miło- 
ści Ojczyzny, ale Patryjotyzm z miłości 

Z wyjątkiem chyba nielicznej i nawia- 
sem mówiąc, nieszkodliwej grupki naszych 
internacjonalnych komunistów z kol. Wro- 
ną na czele, wszyscyśmy natrjoci, przynej- 
mniej większość nas takimi się kreuje. Wszy 
scy czujemy się synami tej ziem. gdzie są 
prochy ojców naszych i <; mv poczuli 
ciepło rodzimej kultury. 5; gólniej tu w 
Wilnie szlachetny rys prawdziwej i szczerej 

      
| 

  

ET, polskiej, wychowanej na tradycji 
Jagiellonów i króla Stefaia, zahartowanej 
w zawsze żywym romantyżnie miasta, uwy- 
pukla się i nabiera specyfirzgo piętna w 
wyrazie „tutejszy*. I żeby nie przkięta śpiącz 
ka podarcza, Wiin> zali bym do naj- 
szczęśliwszych miast, gćzie mieszkańcy, a 
szczególnie jej kwiat, młodzież akademicką, 
trwają w starovosskiem „kochajniy sie“. 

Ale jest coś, co nas jątrzy i rczdziela, 
coś, co jest wszeca:nrzykre : niestety, 
wszech-polskie. 

   
      

  

    

    

  

  

    
„Pawiem narodow byłaś i popuga' -— 

mówi Słowacki i slusznie, Mast budowie w 
pczytywnej pracy 0 , 6 włesn2 . r dzim.e, 
sięgamy @0 obcych wzw , w docaiku 
złych. 

Wojujący  sracjonaiizm presko-kowieński 
to nie wzór do naśladow:nva. jeśli kto chce 
drsić siebie i int h, w swych ciasnych 
grericach etnogra'iczny ca, truano mu w : 

ić, ale my, Poiacy, nie naśladuj 
ny tego co jest obce naszej odwiecznej kul 
turze.. Tylko niewiara, defetyzm narodówy, 
może nas wypaczyć z raz wytkniętej drogi 
włesnej. 

Ale o to mniejsza — nad teni nożne dy 
skutować i zgodnie ze swamni przekonanis- 
m: walczyć, ale walka musi być szlachetna 
i rycerska, i walczący o swe ;dee wirni 
pamiętać, że tak po jednej jak i po drugiej 
stronie musi być poczucie własnej ; obcej 
godności narodowej. W szczególności cdro- 
si się to do nas, Polaków, abyśmy się w 
Rzeczpospolitej zanadto nie rozpychal: się 
swą polskością aby nie budzić zrozumiałej 
akcji samoobrony u współobywateli obcej 

    
  

  

Niezależna Trybuna Akademick 
WROCŁAW, WIEDEŃ i NADRENJA W POLSCE Zorganizacyj ideowych 

  

logicznej. Oto wpadło nam przypadkowo w 
ręce sprawozdanie z podróży dr. Henryka 
Dembińskiego z Krakowa i p. Kaspra Mayra 
po Nadrenji, z szeregiem odczytów, po któ 
rych zwykle odbywała się dyskusja, na te 

y sporu niemiecko-polskiego i sposobów 
o rozstrzygnięcia. Jako teren podróży, 

wybrano Nadrenję, gdyż tam pierwsze fun— 
damienty pracy pacyfikacyjnej poczęto klaš 
jeszcze przed wojną. W ośrodkach zaś 
mniej  zaognionych „hakatyzmem* najłat- 
wiej będzie rozpalić ogień wzajemnej mi- 
łości międzynarodowej i stamtąd z czasem 
ogarnąć cały kraj. W większości wypadków 
były odczyty i dyskusje w przeróżnych 
organiz. h młodzieży, wciągano jednak 
do akcji wszystkich „kogo się da — dzienni 
karzy, pracowników społecznych, duchow 
nych i td. urządzano specjałne konferencje 
(np. Kolonje), uchwalano rezolucje etc. W 
ciągu jednej krótkiej podróży  zorganizowa 
no zebrania w kilkunastu miastach, zazna- 
jomiono z zagadnieniem okrągło dwa tysiące 
słuchaczy, poruszono je w szeregu czaso- 
pism. 

Tyle wyłowiliśmy z krótkiego sprawo- 
iua, omiawiającego j.aru*ygodniową dzia- 

Praca trwa już długo i wciąga w 
sw2 grono coraz wiekszą iłość ludzi. 

Niemcy pracować umieją  —chočby z 
tego tyiko powodu warto się z opisanym ru 
chem zetknąć. Zetknięcie się to będzie 0— 
becnie o tyle latv zę 
b. począł w Wiedniu wychodzić informa- 
cyjny miesięcznik p. t. „Polnisch-deutsche 
Korrespondenz". Roczna prenumerata 3 marki 
Zresztą przypuszczam „7 па wszelkie zapy 
tania odpowiedź nadejdzie chętna — byle 
znalazło się chętne zapytanie. Adresować 
można: Kaspar Mayer, Internationaler Ver- 
sóhnungsbund. Wien, VII, Dėblergasse 2 
— 26. Antoni Gołubiew. 

     

     

    

    

  

   

  

    
    

  

  

  

PRAWDZIWY PATRJOTYZM WILNIAN 
WIECÓW AKAD.) 

narodowości i wyznania. Chodzi mnie o me 
tody. Grzmieć i podkreślać aż do Śmiesz- 
ności swą polskość na każdym kroku, przy 
fałszywej często deklamacji o zbyt i tak 

żelkiej polskiej tolerancji, doprawdy, je- 
eli nie „hadko słuchać”, to przynajmniej 

nie wypada w murach naszej uczelni, gdzie 
powinien wśród nas, młodych, w pierwszym 
rzędzie budzić się zmysł państwo Tu, 
a nie gdzieindziej winniśmy szukać + e 
rej dyskusji poza wszelkiemi  tendencjam 
asymilatorskiemi wspólny język porozumie- 
nia z kolegami innych wyznań i narodowych 
ambicyj, aby na gruncie wspólnoty państwo 
wej budować rodzinę akademicką, a przez 
nią zakładać kamień węgie!ny pod trwały, 
gmach Rzeczpospolitej. Teraz, na ławie u- 
niwersyteckiej w obliczu czystej nauki w 
atmosferze młodzieńczych, szlachetnych u- 
niesień, jest na to czas, później może być 
zapóźno, gdy się sfilistrzeje w swem zacie 
trzewieniu narodowem. 

I dziwnem, a zarazem humorystycznem 
jest, jak mówił na wiecu H. Dembiński w 
odpowiedzi kol. Dudzie „ten najwięcej o 
swojej polskości krzyczy, kto w swem naj- 
bliższem pokoleniu ma jej najmniej”. Weźmy 
nazwiska największych wodzów młodego, 
wojującego nacjonalizmu w Warszawie, 
niech mówią same za siebie: 

Curtius — prezes Bratniej Pomocy, Ba- 
yer — prezes OZKN., Kahl, Mosdorf i t. p. 
Wilno podobnemi nazwiskami poszczycić 
się nie może, bo pod tym względem jest 
lepsze od stolicy.  Wileūscy wszechpolacy 
przez ścisłe związanie z warszawską centra 
lą i przez brak własnej twórczej myśli dla 
Wilna nie są groźni. 

Wilno ze swym Uniwersytetem jest poł- 
skie, ale nigdy „wszechpolskie*. 

Wilno w swej większości jest katolickie, 
ale nie „katolicko-narodowe* w swym pu- 
stym dźwięku. Wilno — to stolica dawnej, 
ale nie dzisiejszej Litwy, a przedewszystkiem 
stolica Ziem Byłego Księstwa Rusko - Li- 
tewskiego. 

A. wileński Uniwersytet jest i pozostanie 
„tuteįszym“. O tem winniśmy pamiętać. 

Katolicyzm wileński moc swą czerpie nie 
z miłości ojczyzny, źródło tkwi w kaplicy 
Ostrobramskiej, skąd też płynie  patrjo- 
tyzm prawdziwych wilnian. 

K. Antoniewicz. 

    

    

man, 

Z POD TŁOCZN! DRUKARSKIEJ 
ższy artykuł otrzymaliśmy 

przed miesiącem. Jednak ze względu 
aa aktualny materjał wpływający do 

teki redaktora, możemy go dopiero 
"4, dzisiaj umieścić na łamach „Trybuny*. 

Red. 

„Podchorąży* — Pomiętnik pierwszego 
Kursu Kompanji Podchor. 29 Dywizja Pie- 
choty. Kompanja Podchorążych Rezerwy Pie 
choty 1930 — 1951. — Tłocznia „Lux* — 
Wilne. — 

ileż to legend chodzi wśród nas o woj- 
sku, o podchorążówkach, o zbliżającym się 
termime „wcielenia”, Ileż to słyszymy  ze- 
wsząd opowiadań wesołych i ponurych, 
ileż to słyszymy groźb, bądź to, że wszyst 
kie guziki muszą DYĆ Ww wojsku zawszć Za- 
pięte, bądź to, że ubranie nie złożone „w 
kostkę" doprowadza tradycyjnego sierżan- 
ta de głuchej pasji i do represyj w ro- 
dzaju „powstań, „padnij”. lleż to wkładamy 
wysiłku w celu wykręcania się, odwieczenia 
etc. straszliwej chwili. 

& tem wszystkie nie mamy najmniejsze- 
go pojęcia © życiu w wojsku, o życiu na- 
szem za rok.. za dwa... Bez względu na 
nasze sympatje pacyfistyczne, czy military- 
styczne warto jest zaznajomić się z trybem 
życia w osławienych podchorąžėwkach War 
to zajrzeć do koszar i sprawdzić nasze wnio 
ski. Warto wchodzić kiedyś w ich progi z 
jako tako przynajmniej obionem pojęciem 
jak one wygląda 
ny „Podchorąży 

  

    
   

  

W przedmowie do numeru mówi Redak 
cja: zh) 

„Może niejednemu z nas wydawało się z 
  

  

początki, że chodzi tylko o przetrwanie ki 
         kurastu miesięcy twardej szkoły, że uda S 

przejść przez nic Z zaciśniętemi zębami w 
wysiłku znieczulenia na dolę i niedo!ę żoł- 

  

   
nierską. Pismo nasze — „Podchorą; 
czy o nieudanej próbie obojętności”. 

zee nas jeszcze manwery, praktyka pułkach, cale lato spędzimy w znojnym 
wudzie, ale ziś daliśmy się unieść ser 
com. Nie potratliśmy służby wojskowej u- 
ważać za bezduszny obowiązek oddania Oj- 
czyźnie najpiękniejszych chwil życia, podo- 
bnie jak się płaci państwu podatek w gotów 
ce czy naturze. Dajemy to co się nie. da na 
Pieniadze ocenić..." 

Czyż nie czujemy w tych słowach owego 
miłego zawodu, jakie sprawiła  rocznikowi 
Siódmemu służba wojskowa. „Dali się unieść 
sercom. Czy rocznik ósmy, który „pójdzie 
w tvm roku, potrafi pozostać obojętnym...? 

" Ale to zobaczymy za rok, gdy ukaże się 

świad 

  

     

          

(zapewne) następny „Podchorąży”. Dziś 
mamy w ręku numer tegoroczny... 

„ Jest to, jak zaznaczono w podtytule, pa- 
miętnik. Pamiątka. Więc po jednym (jedy- 
uym) artykule „rzeczowym* Ža Święcie 

kiego — kaprala tytułowego p.t. „Troska o 
dowiódcę* następują impresje, wspomnienia, 

obrazki, Przed naszemi oczyma maluje 
się życie podchorążaka w formie niezwykle 
ciekawej, żywej i różnobarwnej. Na grosz 
niema nudzenia, natomiast dużo doskonałe- 
go humoru. Ote tytuły tych teljetonów : 
„Nasz kapitan", „Myśli podchorążaka*, „It 
ustopada', „Na Rumlėwce“, „Dobre dnie“, 
„Od pobudki do capstrzyku“, „Ponure svl- 
wety na jasnem tie", „Družynowy“, „St. 
Strzelec Chonik — kontroler kuchenny”, 
„Historja dziejów”, „Zamiast kroniki*. | 

. Jeszcze ciekawsze od artykułów są mo 
że tetografje. Całv szereg migawek z życia podchorążaków, doskonale dobranych i cie- 
kawie ugTupowanych daje nam wyraźny ob- 
raz ich „doli i niedoli". Np. duże fotografje ze wspólnym tytułem: „Widok z okna kosza 
iewego na zewnątrz i wewnątrz”. 

Strona graficzna b. staran: ie! - 
bry. Okładka efektowna i URO wę 
wana. Mielibyśmy zastrzeżenia do układu 

5, 23. Ale to są drobiazgi. 

  

  

stron 4, 15, 
Redagował pamiętnik nasz starszy Kblec 

ga Józef Święcicki. — „Podchorąży* jest. 
nabvcia w księgarni Zawadzkiego w Wil 
Do. obejrzenia w Kole Prawników. 

Ćw; 

CZWARTEK AKADEMICKI 
Miłą niespodzianką był ostatni „Czwar 

tek „ wypełniony przez produkcje Chóru 
Akademickiego. Urozmaicony program staran 
nie opracowane poszczególne numery, zwła 
szcza, Śpiewy i tańce, a przedewszystkiem 
odpowiedni poziom produkcyj — oto rzeczy 
które wytworzyły niezmiernie miły nastrój 
* dały studentom estetyczne zadowolenie. 

Z uznaniem należy podkreślić dobre chęci 
tak dyrygenta p, Z. Dołęgi, jak i członków 
Chóru, „žė pomimo gorącego okresu egza- 
minacyjnego nie szczędzili pracy, by przy 
gotować „Czwartek”. RS 

Przepełniona sala była najlepszym dowo- 
dem że młodzież akademicka * interesuje 
się sztuką i że niefortunny występ Żywej 

  

(iezetki nie zniechęcił do samej idei 
„Czwartków ”. r A 

Z żalem  rozchodzili się i „artyšci“ i 
„wWidzowie”, do domu, 
było głosy: Oby 
cej 

1 a tu i tam słychać 
takich Czwartków było wę 

(D 

  

„že od 15 maja r.- 

  

    już przedtem umówione, 

s L 

Odrodzenie. W niedzielę 21 b. m. odbę- 
dzie się jak zwykle, msza odrodzeniowa o 
godz. 9 m. 15 — ze wspólnem przystąpie- 
niem do Komunji św. Po mszy agapa, a o 
godz. 10 m. 30 zebranie członkowskie. O- 

ŚĆ stkich konieczna, gdyż będzie 
omawiana praca wakacyjna. e 

O godz. 14 zbiórka w lokalu „Odrodze- 
nia* i wycieczka na Burbiszki. 

= š 
Brak uczciwości 

Tyle się już pisało, tyle mówiło o meto- 
dach walk ideowych, że już naprawdę nie 
chce się do tego tematu wracać i znowu za 
czynać wszystkiego od początku. I dlatego 
wiele rzeczy pomija « się milczeniem. Jeżeli 
jednak ludzie nie moga zrozumieć, że milcze 
nie jest nieraz bardziej druzgoczące, niż naj 
głośniejsze protesty” —i korzystając z mil 
czenia coraz mniej etycznie, coraz smutniej 
walczą, bo trzeba czasem zerwać z milcze- 
niem i powiedzieć jasno i wyraźnie: Szanow 
ni kożedzy, metody wasze przekraczają mia 
rę już nawet nie etyki akademika polskiego, 
ale zwyczajnej uczciwości przeciętnego 
człowieka. Na powiedzenie to zgodzi 
chyba każdy, kto ma sumienie, nieprzytło- 
czone koszmarem  partyjnictwa, gdy prze- 
czyta ostatni wakacyjny numer „Akademika 
Polskiego”. Pisze się tam, oczywiście ano 
nimowo: „P. Dembiński, udający odrodzeń- 
ca, jest redaktorem sanacyjnego „Słowa” i 
obrońcą Żydów oraz przeciwnikiem, „Nu- 
merus clausus*. Jest to pierwszy akademik 
w Polsce, który poważył się zaatakować od 
wewnątrz „Rzeczpospolitą Akademicką“. A 
dalej: „wiec zwołany w Warszawie w spra 
wie opłat akademickich uchwala taki punkt 
rezolucji: „Młodzież potępia  delatorską 
działalność kolegi Henryka Dembińskiego z 
Wilna i uważa go za szkodnika społecz 
nego i wroga niezamożnych akademików. 

Przytoczone cytaty nie wymagają chyba 
dalszych komentarzy. Każdy uczciwy  czło- 
wiek zakwalifikuje je należycie. I tylko nie- 
zmiernie smutno, że akademicy polscy stosu 
ia takie metody. J. Wierzbicka. 

Z Kół Naukowych 
Zrzeszenie Kół Naukowych USB. Dnia 

12 czerwca odbyło się zebranie Rady Zrze- 
szenia Kół Naukowych Studentów USB. na 
którem złożono sprawozdanie z dotychczaso 
wej działalności ZKN. i sprawozdanie finan 
sowe z Alma Mater Vilnensis. Na wniosek 
kol. Dembińskiego Henryka Rada ZKN. wy 
raziła absolutorjum i podziękowanie ustępu- 
jącemu zarządowi z prezesem kol. Bolesła 
wem Sulewskim. 

Nowy Zarząd wybrano w składzie nastę 
pującym: prezes — kol.. Szacki Piotr, (ko 
ło Historyków); wiceprezes — koł. Anto- 
niewicz Kazimierz (Koło Prawników); sekre 
tarz — kol. Bortkiewiczówna Anna (Koło 
Rolników); skarbnik — kol. Trypućko Józef 
(Koło Połonistów); kierownik działu nauko 
wego — kol. Rozwadowska Ada (Cech 
św. Łukasza). 

Do Komisji Rewizyjnej weszli: kol. d'Ay- 
stetten Eugenjusz („Lechja“) — przewodni 
czący; kol. kol. Sadowska Helena (Koło Che 
mików) i Popławski Ignacy (Koło Rolników) 
— członkowie. т 

Do prezydjum Rady ZKN. weszli: kol. 
Dembiński Henryk, (Koło Prawników) — 
przewodniczący; kol. kol. Stupkiewicz Sta- 
nisław (Koło Połonistów) i kol. Petrusewicz 
Kazimierz (Koło Przyrodników) — członko 
wie. 

Sekcja Towarzyska Koła organizuje w 
dniu 21 VI rb. (niedziela) „Wycieczkę Bra 
ci Prąwniczej* do Trok. Zapisy przyjmuje 
sekretarjat Koła codziennie od godz. 14 — 
15. Koszta z przejazdem i wiktem 5 zł. 
Zbiórka w lokaiu Koła w najbliższą niedzie- 
le punktualnie o godz. 7 m. 30. 

Sekcja Wydawnicza Koła ostatnio wyda- 
l: skrypt p. t. „Teorje Duguit“a i Kelsena“. 
Skrypt jest do nabycia w lokalu Koła i 
i kosztuje 1 zł. dla członków Koła, a 1 zł. 
50 gr. dla nieczłonków. 

   

  

  

się 

damskie i męskie 
Rowery pierwszorzędnej jakości 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a 

Ceny niskie, dogodne warunki wypłaty 
ądajcie cenników. 

2 SĄDÓW 
ŻONOBÓJCA I JEGO POMOCNIK 
W czoraj na wokandzie Sądu Apelacyjne 

go znalazła się sprawa mieszkańców osady 
Karolin gm. Dubno, Teodora Pronko i Piotra 
Ulidy. Obaj są oskarżeni o zabójstwo żony 
Teodora Pronki - Juljanny. 

Od dłuższego czasu małżonkowie Prosz- 
ko żyli w ustawicznej niezgodzie, Powodem 

  

„do tego służyła Nadzieja Późniak, którą łą 
czyły z Pronko blizkie stosunki. Ulida będąc 
świadkiem jednej z licznych awantur małżon 
KÓW. dał swemu przyjacielowi następującą 
radę. 

„Poco ci jest potrzebna ta nieznośna ba- 
ba, za pieniądze można się Jej pozbyć”, Mę- 
żowi, rada przypadła do gustu. Zapropono- 
wał Utidzie 200 zł. i omówił! z nim plan dzia 
łania. 

29-g0 sierpnia 1030 r. zabrał Pronko żo- 
nę z dzieckiem i pojechał do Grodna. Poje- 
chał aby uzyskać pożyczkę potrzebną mu 
na opłacenie Ulidy. 

_ Po otrzymaniu pieniędzy wieczorem udał 
się Pronko z żoną w drogę powrotną. 

Na cmentarzu w pobliżu wsi Chaniewi- 
cze oczekiwał na nich Piotr Ulida. . 

Nie dojeżdżając cmentarza, jak to było 
Pronko wszczął 

sprzeczkę z żoną, dając tem samem znak 
Ulidowi do natarcia. 

Ulida wyskoczył z zasadzki i przygotowa- 
ną siekierą uderzył Pronkową po głowie. U- 

derzenię było słabe i dopiero drugie, zadane przez męża pozbawiło biedną kobietę życia. „Po dokonaniu morderstwa Pronko udał 
się na posterunek PP w Dubnie i zameldo wał o tem, że nieznani bandyci napadli na niego i po odebraniu gotówki zabili żonę. On według tej wersji zdążył uciec. 

St. post. Dudek udał się 
na miejsce wypadku. 
martwą przy niej zaś 
Policja nie dała wiary 
wała sprawców mordu. 3 

j T kę oskarżenia 
sie do winy, cofając jednak 
li zeznania, złożone 5 że neis 
Starali się wmówić, że zeznania te R wymuszone przez policję. r 

Nie pomogły žadne wykrety. S, 
x0wy w dniu 29 lutego rb. A 
Pronkę na bezterminowe więzienie, a Ulidę 
na WE lat Samoa więzienia. 

niu wczorajszym Sąd Apelacyi 
rok ten zatwierdził. РОН 

natyčhmiast 
Pronkowa byla juž 
dogorywało dziecko. 
zeznaniom i areszto- 

rzyznali 

u w vu 

WKRÓTCE KOMISJA RZECZOZNAWCÓW WYBIERZE PROJEKT 

W dniu wczorajszym odbyło się zebranie Zarządu Komitetu Głównego 
Budowy Pomnika Adama Mickiewicza w Wilnie, pod przewodnictwem gen. 
Lucjana Żeligowskiego. 

Na posiedzeniu przyjęto projekty pomnika Mickiewicza, nadesłane przez 
artystów zaproszonych w dniu 3 stycznia rb., a mianowicie: Ksawerego Du- 
nikowskiego, Henryka Kuny, Antoniego Madeyskiego, Czesława Przybylskie- 
go i Tadeusza Tołwińskiego. Termin zebrania komisji rzeczoznawców, która 
wybrać ma projekt przeznaczony do nagrodzenia, ustalono na dzień 6 i 7 
lipca roku bież. 

  

Śmiertelne porażenie prądem 
MONTER ELEKTROWNI MIEJSKIE] ZGINĄŁ PRZY ROBOCIE W CYRKU. 

W dniu wczorajszym miał miejsce okropny wypadek śmiertelnego porażenia przez 

prąd elektryczny montera Elektrowni miejskiej Alionsa Suchockiego. 

Zmarły tragicznie Suchocki zawezwany został do przybyłego na gościnne występy 

cyrku Staniewskich celem dokonania pewnych poprawek. Jak widać przez nieostrożność 
dotknął się on nieizolowanego drutu i to spowodowało katastroię. 

Morderca 12-!etniego chłopca 
DEZERTER MĄKOSA 

JUTRO RANO ZAPŁACI ŻYCIEM ZA SWĄ ZBRODNIĘ 

Podawaliśmy swego czasu, że dezerter z 23 pułku ułanów Stanisław 
Mąkosa w dn. 26 listopada rz. podczas pobytu we wsi Pierklinie pod Świę- 
cianami udusił 12-letniego chłopca Romualda Zienkiewicza, w obecności jego 
3-letniej siostry. 

Udusił go gdyż nie chciał mieć świadków kradzieży, bowiem chłopiec . 
widząc, że nieznajomy zabiera ubrania i palto ojca począł krzyczeć. 

Morderca uciekł lecz już w kwadrans potem aresztowany został przez 
policjanta, któremu wydał się on podejrzany. 

Wojskowy Sąd Okręgowy nr. 3 skazał zbrodniarza na karę śmierci 
przez rozstrzelanie i wydalenie z wojska. 

Wojskowy Sąd Najwyższy wyrok ten zatwierdził. 

Skazany odwołał się z prośbą do łaski, lecz Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej nie skorzystał z prawa łaski i prośbę o ułaskawienie wczoraj odrzu- 
cit. Wyrok wykonany będzie w Wilnie prawdopodobnie jutro rano o ile dziś 
nadejdą akta sprawy. 

Bestjalski mord pod Baranowiczami - 
SZWAGIER MORDUJE SIOSTRĘ ŻONY W CELU ZAWŁADNIĘCIA 

OJCOWIZNĄ 
W dniu wczorajszym obok drogi Baranowicze — Koipienica znaleziono zwłokij, 

młodej dziewczyny z rozbitą głową. Mordu dokonano siekierą, zadając ciężką, śmiertel- 

ną ranę. Natychmiast wdrożone śledztwo władz śledczych stwierdziło, że zabita nazywa 

się Anna Weszczyłko z Baranowicz i ż esprawcą mordu jest jej szwagier Adam Szutowicz 

działający w porozumieniu ze swą żoną Nadzieją. 

Mordu dokonano kierując się pobudkami natury materjalnej. Siostry dziedziczyły 

po rodzicach posiadłość, którą Szutowicz chciał zawładnąć z żoną. 

  

KRO 
М. + g. 2 m. 43 

Marka M. 
jutro . 

Gerwa ego 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METE- 

QROLOGJI U. S. B. W WILNIE 
z dnia 17. 6. 1931 roku 

Ciśnienie srednie w mm. 760 
Temperatura średnia --19 
Temperatura najniższa --12 

Temperatura najniższa 12 

Opad w mm. 0 

Wiatr: południowo - zachodni. 

Tendencja: stan stały, spadek. 

Uwagi: półpochmurno. 

  

    
Z. s. g. 7 m. 55 

   

MIEJSKA 
— — Wymówienie pracy nie może nastąpić 
w okresie ćwiczeń rezerwy. |ak wiadomo, 
powołanie na ćwiczenia rezerwy pracownika 
czy robotnika nie rozwiązuje umowy pra 
cy w żadnym wypadku. j 

Pracodawca nie ma prawa wymówić ro 
botnikowi pracy w okresie odbywania przez 
niego ćwiczeń rezeqwistów aż do końca te 
go kokresu. 

Co dotyczy pracownika umysłowego, to 
pracodawca nie może wypowiedzieć pracy 
w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych, 
lecz pracownik ma obowiązek natychmiast 
zawiadomić pracodawcę o powołaniu na 
ówiczenia, a jeśli tego nie uczyni, pracodaw 
ca ma prawo wypowiedzieć mu pracę na- 
wet w okresie odbywania przez pracownika 
ćwiczeń wojskowych. 

Robotnikowi pracodawca nie może  po- 
trącać za czas Ćwiczeń, natomiast pracowni 
kowi może potrącić za czas ówiczeń taką 
sumę, jaką otrzyma rezerwista od skarbu 
w postaci zasiłku dla odbywających ćwi- 
czenia wojskowe. 

WOJSKOWA 

— Baczność podoficerowie rezerwy! Za- 
rząd Koła Wileńskiego OZOPR, podaje do 
wiadomości członków Koła, że dnia 21 b. m. 
(niedziela) o godz. 16 w pierwszym terminie 

1 17 м drugim w lokalu przy ul. Żeligow 
skiego 4, odbędzie się walne zebranie człon- 
ków Koła, celem wybrania delegatów na 
zjazd Ogólno-polski, mający się odbyć dnia 
15 VIM r.b. w Gdyni. . 

Obecność wszystkich członków koniecz- 
na! 

AKADEMICKA 
— „„Czwartek harcerski" We czwartek 

dn. 18 VI b. r. o godz. 20 staraniem Akade 
mickiej Drużyny Harcerskiej odbędzie się 
w lokalu Ogniska Ak. ( Wielka 24) „Akade 
micki Czwartek Harcerski, poświęcony wra 
żeniom z wycieczki łotewskiej. Wstęp iwol- 
ny. Goście mile widziani. 

SZKOLNA 
— Dyrekcja Gimnazjum 00. Jezuitów w 

Wilnie podaje do wiadomości, że egzamin 
wstępny do klasy I, II, i III rozpocznie się 

  

Grypę i przeziębienia zwalcza szybko i 
skutecznie Togal.. Po zażyciu kilku table- 
tek w stadjum  początkowem znikają na- 
tychmiast chorobliwe objawy. Nieszkodliwe 
dla serca, żołądka i innych organów. Prze- 
szło 6000 lekarzy wyraziło swe uznanie dla 
skuteczności działania Toga!u. Wypróbujcie 
więc sami, lecz żądajcie zawsze tylko ory 
ginalnych tabletek Togal — niema bowiem 
nic lepszego! We wszystkich ' aptekach. 
Cena zł. 2. 

KA 
w poniedziałek dn. 22 czerwca o g. S-ej. 
Zgłoszenia przyjmuje kancełarja (Wilno, 
Wielka 58) do soboty codziennie od godz. 
11—13. 

  

TOWARZYSKA 
— Złote gody. W ub. niedzielę dnia 14 

VI rb. na Kolonji Wiłeńskiej w gronie naj- 
bliższej rodziny i przyjaciół odbyła się uro- 
czystość Złotych Godów znanych i stałych 
mieszkańców Wilna: Jadwigi z Burych i 
Edwarda Mongirdów. 

Tegoż dnia na intencję jubiłatów ks. ka 
nonik Jan Kretowicz odprawił mszę świętą 
w kościele św. Franciszka  (po-Bernardyń- 
skim). Z powodu choroby i nieobecności ju 
bilatki ceremonje kościelne, związane z ju 
bileuszem, nie mogły się odbyć. a 

KOLEJOWA 
— Dyrektor Kolei p. inż. K. Falkowski, 

wraca w dniu dzisiejszym (18. 6) z War- 
szawy, dokąd wyjechał na trzy dni na Zjazd 
Dyrektorów ko!ei w Ministerstwie Komuni- 
kacji. 

Е RÓŻNE 
— Oddział centralnego związku stenogra- 

tów Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie. Po- 
daje do wiadomości, że prezesem na rok 
1931 pozostał pan Eugenjusz Borejko, se- 
kretarzem pan Ryszard Popławski. Jedno- 
cześnie podaje się do wiadomości, że dzia- 
lalność oddziału wileńskiego będzie obejmo- 
wała wszystkie województwa wschodnie. 
— Zmiana ordynacji wyborczej we wszy 

stkich izbach przemysłowo - handlowych. 
Ustawa o izbach przemysłowo - handlo 
wych w obowiązującem dotychczas brzmie 
niu, przewidywała, że po 3-letniej kadencji 
ustępuje połowa radców, a ich miejsce zaj 
mują nowi z wyborów. 

Jak się jednak okazuje, min.. przem. i han 
diu opracowuje obecnie projekt nowej usta 
wy, która wprowadza 5-letnią kadencję izb 
oraz przewiduje zmianę ordynacji wybor- 
czej. 

a Zmiany w zarządzie Stowarzyszenia 
Absolwentów Instytutu Nauk Handlowo - 

Elektryfikacja m. Wilna 
Racjonalna elektryfikacja m. Wi!na i jego 

okolic, jako mająca pierwszorzędne znacze- 
nie dla gospodarczego rozwoju miasta, od 
szeregu lat stoi na porządku dziennym przed 
samorządem miejskim i społeczeństwem. Po 
wyższej sprawie Rada Miejska poświęciła nie 
jedno posiedzenie, zaś Magistrat przeprowa- 

dził szereg narad, zapraszając niejednokrot 
nie z innych miast wybitnych fachowców w 
charakterze rzeczoznawców. Przeprowadzo- 
ne w roku 1928 rozszerzenie elektrowni nie 
dało radykalnego rozwiązania i już w roku 
1932 obecnie istniejąca instalacja maszyn nie 
będzie wystarczającą dla zaspokojenia wciąż 
narastającego zapotrzebowania na prąd. 

Rada Naukowo-Techniczna przy Stowa- 
rzyszeniu Techników  Połskich w Wilnie, 
która nieraz zabierała głos w tej sprawie, 
obecnie stawia ja na porządek dzienny i 
urządza szereg wieczorów dyskusyjnych z 
udziałm sił fachowych i społecznych. 

Pierwszy dyskusyjny wieczór odbędzie 
się we wtorek dnia 23 czerwca r. b. o godz. 
20 w salach Stowarzyszenia Techników. Wi 
leńska 33, na którym inż. ]. Glatman, dyrek- 
tor elektrowni miejskiej wygłosi referat: 
„Projektowana rozbudowa istniejącej elektro 
wni miejskiej". 

Zapowiada się bardzo ciekawa dyskusja 
ze względu na możliwość rozwiązania ele- 
ktryfikacji m. Wilna i okręgu wileńskiego 
przez budowę hydro elektrowni, lub za po- 
raocą wykorzystania torfowisk wileńskich. 

Ze względu na doniosłość sprawy, poża- 
dany jest udział w dyskusji szerokich 
warstw społecznych. * 
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ё Posiedzenie w sprawie pomnikaMickiewicza Tragiczny zgon š.p. ks. 
Franciszka Romelki 
Wieczorem dnia 16 bm. w mieszka 

niu proboszcza parafji św. Mikołaja, 
ks. Stankiewicza, wystrzałem z'rewol- 
weru pozbawił siebie życia ks. Franci 
szek Romejko, proboszcz parafji kiemie 
žiskiej. 

Tragiczna śmierć kapłana, głęboko 
religijnego i ofiarnie oddanego pracy 
duszpasterskiej, była straszną niespo- 
dzianką dla otoczenia. Coprawda, zna 
jący bliżej śp. ks. Fr. Romejkę od dłuż 
szego czasu z niepokojem przyglądali 
się mu, obserwując coraz bardziej ja- 
skrawy stan psychicznej rozterki, wy 
wołanej ciężką chorobą i nie przepro- 
wadzoną należycie kuracją. Śp. ks. Fr. 
Romejko cierpiał ostatnio na manię 
prześladowczą, wyobrażał, iż traci ro- 
zum, odczuwał nagłe, męczące bóle — 
wskutek tego zawsze był podniecony, 
zdenerwowany, niespokojny. Wydawał 
nieraz zarządzenia dziwne, prawie nie 
wykonalne, był nierówny w stosunku 
do otoczenia, a jednocześnie pracował 
bez przerwy, nad siły. ` 

Dn. 16 bm. opuścił swą parafję i 
po przyjeździe do Wilna zamieszkał - 
na plebanji przy kościele św. Mikołaja. 
W dzień wyszedł na miasto i wrócił do 
mieszkania o g. 5, kiedy w mieszkaniu 
nie było nikogo. Wówczas wystrzałem 
z rewolweru skończył swe życie. 

S.p. ks. Franciszek Romejko zosta- 
wit list z prošbą o  zaopiekowanie 
swą siostrą Janiną i list ten zakończył 
rozpacznym okrzykiem: „Ja więcej nie 
mogę! Wybaczcie!'.. 

Zmarły ksiądz proboszcz cieszył się 
wielką miłością i zaufaniem swych pa 
rafjan, którymi się opniekował gorliwie 
i ofiarnie. : 

e ę 

Cała parafja kiemieliska została głęboko 
przejęta tragiczną śmiercią swego kapłana, 
śp. Franciszka. Romejko, kapłana o wyjąt- 
kowem samozaparciu się, a poświęcającego 
swe siły i zdrowie wyłącznie - @а dobra 
swych parafjan. Zmarł przedwcześnie czło- 
wiek o nieskazitelnym charakterze, tak dba- 
jący o niesienie wiernym posług religijnych, 
,„ absolutnie nie troszczący się o dobra do- 
czesne. W czasie rozszałałej epidemii grypy 
w parafji, nie bacząc na własną chorobę, a 
będąc naonczas sam chorym na grypę, jeź- 
dził do najdalszych zakątków parafji, niosąc 
słowa pokrzepienia, aż po komplikacji gry- 
"py, dostał różę w głowie, jednakże, nie zwa- 
żając i na tak poważną chorobę, pracował 
nadal, — w dalszym ciągu nawiedzał cho-. 
rych i w rezultacie nabawił się reumayzmu 
stawowego. Pomimo namowy osób przychył 
nych, nie chciał myśleć o własnej chorobie, 
aż siłą wywieziono Go autem do lecznicy do 
Wilna i umieszczono w klinice Litewskiej, w 
której przebywał około 3 miesięcy. Na dłuż- 
szy pobyt w szpitalu, aczkolwiek wymagała 
tego choroba, zgodzić się nie chciał, kieru- 
jąc się względami natury finansowej, bo nie 
dbając nigdy o swe zabezpieczenie materjał 

ne, nie mógł dalej pokrywać kosztów z tem 
związanych. Nie nałeżycie, a raczej 'wcałe 
niewyleczony, wraca do parafji i odtąd za- 
czyna się tragedja kapłana - pasterza swej 
owczarni. Najbliżsi nie dopuszczają Go do 
kościoła — jest w dalszym ciągu chory — 
każe nieboszczyków przynosić do własne- 
go domu, by tam oddać im ostatnie usługi. 
W ciągu ostatnich 2 tygodni anermalny stan. 
chorego był już bijący w oczy i w dniu 22 
bm. ma zamiar udać się znów do lekarza 
do Wiłna, jednakże przed wyjazdem żegna 
swych parafian, wygłasza już jednak przy 
term przemówienie człowieka ogarniętego sza 
łem. Każe wieźć się do stacji, by udać się do 
Wilna, lecz każe furmanowi starannie omijać 
csiedła ludzkie, kołuje po bezdrożach, zwra 
ca 3-krotnie do domu i wkońcu, zamiast „jak 
należało, dojechać do st. kol. Podbrodzie, 
dojeżdża do st. kol. Santoka, nakładając zna 
cznie drogi. W Wilnie zgłosił się u dr. Odyńca 
Jtóry nakazał choremu intensywną kurację, 
jednakże z cnwili na chwilę stan chorego się 
pogarszał — dostaje formalnego obłędu i w 
lustrze czyta w swych oczach obłęd i wszy 
®т znajomym, spotykanym w Wińłnie, 
wskazuje na czający się w swych oczach 
obłęd. Aż w końcu ta depresja psychiczna 
doprowadziła do tak fatalnego epilogu. Stra- 
ciliśmy w Nim rzetelnego kapłana i uwiel- 
bianego przez nas parafjan Proboszcza, je- 
dnakże ta Jego śmierć nas nie zgorszyła, a. 
Imię Jego długo pozostanie w naszych ser- 
cach. 

„Panie, nie pamietaj na Jego 
chwile”. 

Gospodarczych w Wilnie. Zarząd Stowarzy- 
szenia Absolwentów Instytutu Nauk Handlo 

` 

ostatnie | 
janin. 

wo - Gospodarczych podaje do wiadomości 
członków, że w skład nowego Zarządu we 

szli: ' 4 
1) Borejko Eugenjusz — prezes, 2) 

Sławińska jadwiga wiceprezes, 3) Po- 
płąwski Ryszard — 4) Wojnicki 
P. — skarbnik, 5) Popławski St. — człowet: 
Zarządu, 6) Rogojszanka Ada — członek | 
Zarządu. 

„ Na czas nieobecności prezesa Eug. Borej 
ki w okresie letnim zastępować 40 będzie 
p. Stanisław Popławski. 

BALE I ZABAWY 
, — W sobotę dnia 20 czerwca odbędzie 

się w Salonach Kasyna Garnizonowego 
(Mickiewicza 13) Bal Dyplomowy absołwen 
tów Państw. Szkoły Techn. im. Marszałka 
Piłsudskiego w Wilnie. Przygrywać będą 2 
orkiestry:  jazz-band i dęta. Zaproszenia 
otrzymać można w Kasynie Garnizonowem 
w z. 16 — 19 oraz w Sek jaci 
Szkoły Technicznej (Holendernia 12) w go- 
dzinach 10 — 14. ` 

— „Zabawa maturalna“. Komitet orga- 
nizacyjny „Zabawy maturalnej" maturzystek 
gmin. SS. Nazaretanek į maturzystów 
gimn. OO. Jezuitów w Wilnie podaje do 

wiadomości, że ogólny dochód z „Zabawy 
maturalnej", urządzonej w salach Ogniska 
Akademickiego w dniu 14-go czerwca 
br, wyńosił 462 zł. 20 gr. 

Wydatki 310 zł. 20 gr. Czysty dochód w 
sumie 152 zł. przekazano na rzecz Bratnich 
Pomocy obu gimnazjó 

TE 

  

   P.L MINZYKA 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś o godzi- | 
nie 8.15 „Ulica“ R. Rice а, ciesząca się ogrom | 
nem powodzenien 
cja przedstawia życie wielkiej kamienicy w 
ubogiej dzielnicy Nowego Yorku, i fo: 
wający się na tem tle dramat rodzinny. 

(Dalszy ciag kroniki na stronie 4-ej.) | 

chorobach mo- 

  
  

   

Przy cierpieniach nerek, 
  

czowych, pęcherza moczowego i Z od ® 

„Fran: | cinka kiszek naturalna woda gorzka 
ciszka - Józefa*  lagodzi 
gwałtowne boleści przy wypróżnianiu. 
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Niezwykle trapująca ak- | 

i usuwa szybko || 
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Stu dolarowy falsyfikat 
PRZYWĘDROWAŁ Z ZAGRANICY 

W. Banku Polskim w Baranowiczach zatrzymany został niejaki Bielkiewicz Pawel 
mieszkaniec wioski Poieniczyce, gminy stołowickiej, który usiłował wymienić fałszywy 

banknot 100 dolarowy, przerobiony dość nieudolnie z autentycznego banknotu 2-dolaro- 

_ wego. Zatrzymanego Bielkiewicza wraz z fałszywym banknotem przekazano do dyspo- 

* zycji sędziego śledczego. 
* * Zeznał on, że falsyfikat otrzymał od jednego osobnika, który ze swej strony otrzy- 

mał go z za kordonu. ° 

ю Wobec tego nie ulega watpliwości, że. jest to falsyfikat sowieckiej roboty. 

Strajk dorożkarzy w Słonimie 
Onegdaj wybuchł w Słonimie strajk dorożkarzy spowodowany tem, że komisja prze- 

glądowa badająca stan dorożek poleciła w terminie 14-dniowym uzupełnić szereg bra- 

ków, Ponieważ nie wszyscy dorożkarze zastosowali się do tego, dwudziestu osobom co- 

fnięto prawo jazdy. 
To spowodowało strajk. W dniu 15 bm. strajkujący dorożkarze usiłowali, drogą 

"terroru, niedopuścić do uruchomienia komunikacji autobusowej. Policja zmuszona była 
interwenjować i w rezultacie w dniu wczorajszym dorożkarze rozpoczęli pracę 

dkowa śmierć umysłowo- 
"chorego osadnika 

< | W pobliżu osady Jarniewo pow. słonimskiego znaleziono zmasakrowane zwłoki 0- 
‚ sadnika Gabrjela Lichodziejewskie 

Dochodzenie policyjne nie. z. 
et 
lołało ustalić jć, kto był sprawca zabójstwa nie ulega je- 

dnak wątpliwości, że zbrodnia jest dziełem rąk okolicznych mieszkańców, którym zamor- 
dowany Lichodziejewski n.b. człowiek umysłowo chory bezustannie robił różnego rodzaju 

Kkrości i złośliwe figle. 
: Lichodziejewski miał wśród włościan wielu wrogów i oni to zapewno dokonali 
zabójstwo. 
ATS T TYETEPIĘCOA ZOOTY KARE STOPA OPRATOZERRZYABA 

żyserował tę arcyciekawą nowość R. Wasi 

lewski, który jednocześnie odtwarza jedną z 

- głównych ról. W pozostałych ujrzymy cały 

niema! zespół teatrów miejskich z Malinow 

' ską, Szurszewską, Zagrobską, Łubiakowskim 

' Wyrzykowskim oraz Żurowskim ‚ па czele, 

» Pomysłowa oprawa dekoracyjna, oraz efekty 

świetlne i dźwiękówe stwarzają odurzający 

nastrój wielkiego miasta. : 

— Teatr Letni w ogrodzie po-Bertardyń 
skim. Dziś o godzinie 8.15 po raz trzeci 

ы ргк;‘:ті!а krotochwila Z. Geyera „Szalona о- 

kazja“, ktora spotkala sie w Wilnie z bar 

dzo życzliwem przyjęciem u publiczności, 

"oraz u prasy, Reżyser Wyrwicz dał sztuce 

„tej szybkie tempo, ' lekkość djałogt raz 

"wyposażył ją w  przezabawane Sy 

* Swietną obsadę tworzą: Eichlerówna, Kamiń- 

ska, Niwińska, Budzyński, Jaśkiewicz: oraz 
Wyrwicz.. Efektowne urządzenie wnętrza 

skomponował J. Hawrylkiewicz. | 
‚ "Wkładki muzyczne, oraz piosenki w wyko 

“ maniu Zofji Niwińskiej wywołują ogólny 

_  poklask. ; 3 

— Występ orkiestry jazz-bandowej A. 

/ Golda w teatrze Letnim. W piątek dnia 19 

_ bm. e godzinie 8.30 wystąpi w teatrze Let- 
nim* znakomita orkiestra jazz-bandowa Artu 

ra Golda, która wykona szereg najnowszych 

 przebpjów. Program dopełnią piosenki, w 

_ świetnem wykonaniu znakomitego . artysty 
-. Tadeusza Faliszewskiego. 

_.  „— Dzisiejszy koncert popułarny w ogro- 

dzie po-Bernardyńskim. Dziś o godzinie 8.30 
odbędzie się w ogrodzie po-Bernardyńskim 

_. koncert popularny o niezwykle atrakcyjnym 

 -programie. Doskonała orkiestra wojskowa 6 

- pułku pod batutą kapitana Bogumiła Reszke 

* odegra szereg utworów kompozytorów pol 

skich i obcych. W drugiej części wystąpią 

artyści teatrów miejskich: Dejunowicz .(mo- 
nologi), Sawicka - Balcerzak (duet komicz- 

*" my), Sawicka — Malecki (taniec), oraz Żu 

o rowski (kuplety). 

i 1000 CO GRAJĄ W KINACH? 

ż ' Kino Miejskie — Zielona Brygada. 
ef s» s w Dżems. 

„HN — Marjanna. 

Eo wi Tada - Stylowy — parada. 
Światowid: Brzdąc 

SRS WYPADKI I KRADZIEŻE 
/ . —Straty pogorzelcėw wsi 

_ Łubie.ń. Według ostatnio zebranych da- 
' mych, dotyczących strat pogorzelców wsi 

- Łubień gminy rubieżewickiej wynika, 

  

    

   

że: 
_ spłonęło 85 domów, 92 chlewy, 57 szop, 52 

" 6, i 77 stodół — z żywego inwenta- 

| ty dowe. 1 Т good we u g - 
rzy, oraz artykuły żywnościowe. Ogółem 
straty wynoszą około 500,000 złotych. 

Pożar, jak wykazało dochodzenie 
' powstał wskutek zaprószenia ognia przez 

‚ — — Miły sąsiad. W  kinematografie Miej- 
_ skim na szkodę | Walszczakėwny  Marji 

(Kalwaryjska 124) skradziono 10 zł. Spraw. 
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| KAZIMIERZ LECZYCKI 

 „BWUDZIESTY 
"Panie obwiniły o to doktorów i 

_ siebie, nie domyślając się, że przyczy- 
ną choroby. był właśnie spadek go- 

$ 

   

` зас2!. Roman mógł juž myšleč i to: 
właśnie było najgorsze! : 

‚° Jest i będzie nazawsze  człowie- 

- kiem niepełnym, nieharmonijnym. Nie 
- można się przecież legitymować każde 
_ mu i każdej: „Roman Nawrocki, bo- 

haterski kapitan wojsk polskich, któ- 
ry utracił nogę na skutek działań wo- 

_ jennych*. A pozatem i wojna ulegnie 
kiedyś: zńieaktualizowaniu i takich ka 

_ lectw na świecie jest dużo. 
` — Szacunek jest szacunkiem, ale ży- 
_ cie jest życiem. Znajduje się dziś w 
* tem samem położeniu, co tamte Ćwiart 
ki i połówki człowiecze, wlokące ze 

_ sobą na łańcuchach obowiązku kobie- 
- ty, pełne sił, temperamentu i zdrowia. 
й Jedna z nich jest tutaj. Ta sama, 

   

    

  

cję, 

  

"wydawca Stanieław Mackiewicz 
e 2 WWE ч 2 

„aby je tutaj przytaczać. 

cę kradzieży Jurewicza Witolda (Bosaczko 
wa 4) zatrzymano. В 

— Chcieli pożywić się. Pankiewicz Wi- 
told (Biały Zaułek 8) i Wasiłewski Stani- 
sław (Więzienna 3) dokonali kradzieży 
śmietany i jaj na szkodę Satkiewicza Józe 
fa ze wsi Mielony: gminy niemenczyńskiej. 

— Policja w tajnym domu 
gry. Ubiegłej nocy policja wkroczyła nie- 
spodziewanie do mieszkania Anny Krasno- 
polskiej ul. Sawicz 1 m. 4), gdzie, według 
posiadanych przez policję informacyj, od pe- 
wnego czasu prowadzóno hazardowną grę w 
karty. Przypuszczenia te znałazły potwier- 
dzenie gdyż na miejscu znależiono siedem- 
naście osób. Nazwiska graczy zostały wpisa 

. nę do protokułu. 

— Pożar od podpalenia. W zaścianku Za 
bielińce pow. wilejskiego w osadzie osadni- 
ka wojskowego Aleksandra Utańskiego wy- 
buchł pożar. Ogień strawił: dwie stodoły, 
stajnie oraz dom mieszkalny. 

Zachodzi przypuszczenie, że osada zosta 
ła podpaloną z zemsty. 

Polska marynarka 
  

Posiadanie marynarki wojennej ma 
duże znaczenie nietylko podczas woj- 
ny, lecz i podczas pokoju. 

Dobrze wyszkolona i silna mary-- 
narka jest w czasie pokoju potężnym 
czynnikiem politycznym, oraz namacal- 
nym wskaźnikiem siły Państwa, która 
może być każdej chwili okazaną i w 
każdym punkcie świata. Państwo, opie 
rające się na sile morskiej, może pro- 
wadzić czynną politykę i rozwijać swój 
handel. Przykładów na to zbyt wiele, 

Niemożliwy 
jest rozwój marynarki handlowej, gdy 
brak wojennej, bo państwo powinno 
dać przedsiębiorcom towarzystw okrę- 
towych zapewnienie, że ich interesy 
będą zabezpieczone i mogą być bronio 
ne. Rozwój niemieckiego handlu mer- 
skiego szedł równolegle z rozwojem 
marynarki wojennej. To samo było od- 
dawna w innych państwach, jak Ho- 

«landja, Hiszpanja, Francja i Anglja. 
W zakres działania marynarki wo-' 

jennej wchodzi prowadzenie prac hy- 
drograficznych, jak pomiary, wydawa- 
nie map, instrumenty nautyczne, stacje 
ratunkowe, meteorologiczne, oraz za- 
pobiegawcze, które ułatwiają i zabez- 
pieczają żeglugę okrętów. 

Posiadając okręty strażnicze lub in- 
ne, dostosowane do służby patrolowei, 
marynarka wojenna ochrania rybaków 
podczas ich prac przy robołóstwie, o- 
raz ochrania wody terytorjalne państ- 
wa od najazdu rybaków: cudzoziemców 
przez co przyczynia się do . rozwoju 
przemysłu rybnego, który ma dla pań- 
stwa doniosłe znaczenie. 

Okręty wojenne, posiadające więk 
szą szybkość od okrętów handlowych, 
zawsze pierwsze przybywają z akcją 
"ratowniczą, czy to na morzu, czy na 
wybrzeżu jak np. podczas trzęsienia 
ziemi w Messynie. 

Marynarka wojenna posiada zawsze 
wielką ilość dobrze wykwalifikowa- 
nych fachowców najrozmaitszych spe- 
cjalności, którzy ukończywszy służbę 

którą odepchnął w chwili, kiedy do- 
szedł do. szczytu, za którym czaił się 
upadek. Zrobił to, ponieważ był harmo 
nijny, kochany i modny. A teraz, kie 
dy czuje się już znużeńcem, kiedy z 
konieczności zerwie z postojowością, 
wyjdzie z wojska i stanie się kandy- 
datem na potulnego tatusia rodziny, 
powie jej oczywiście: „tak!*, 

«Treści listu nie przypominał sobie, 
ale pamiętał jego intencję. Intencją by- 
ło oddalenie tego, co przyszło. A teraz 
musi zacząć zbliżanie, zdecydować 
się na zerwanie z przeszłością! | ; 

Ale energja obu pań znowu robi swo 
je. Ku ogólnej radości słupek srebrny 
zjeżdża w dół. A potem przychodzą 
słowa i uśmiechy, które każą zapom- 
nieć. : 

* * * 

P. Jadwiga nie pamiętała już pra- 
wie treści listu, który przyczynił jej 
ongiś tyle cierpień. Całą wrodzoną 
sobie energję i , temperament wkładała 
tylko w walkę z „jego śmiercią”, nie 
troszcząc się o to, co będzie później. 

В „ 

Konkurs upiekszeria 
okien i balkonów: 
Wzorem lat ubiegłych Wileńskie To- 

warzystwo Ogrodnicze urządza w br. kon- 
kurs upiększania okien, bałkonów ji ogrod- 
ków przy osiedlach m. Wilna. 

Okna i balkony musza być obsadzone 
żywemi kwiatami, w estetycznych donicz- 
kach lub paczkach. Kwiaty nałeży wybie- 
rać takie, któreby kwitły przez cały rok, 
względnie z łatwością i tanio mogłyby być 
żamieniane po przekwitnieniu na nowe, kwit 
nące. Paczki i doniczki w oknach i pod nie- 
mi, muszą być dostosowane do ogólnego 
charakteru frontonu domu. Bardzo iwysoko 
cenione będą szyldy estetyczne (wywieszki), 
umocowane pod prostym kątem do domu, 
przybrane żywemi kwiatami w odpowied- 
nich doniczkąch 

Do obsadzenia balkonów i okien, winny 
być brane kwiaty !etnie i rośliny pnące, dbać: 
też należy, ażeby koszt ich nabycia, lub ho- 
dowli wypadł jaknajtaniej. 

Przewidywane są następujące nagrody: 
Jedna I — zł. 100, trzy, II — książka 

„Kwiaty ogrodowe* Makowieckiego; pięć III 
— książka „Kwieciarstwo ogrodowe” M. Jan 
kowskiego, dziesięć IV rośliny kwiatowe z 
mieiscowych zakładów ogrodniczych. 

Oględziny dekorowanych balkonów, о- 
kien i ogródków, dokonane zostaną przez spe 
cjalna Komisję — dwukrotnie: pierwszy raz 
w końcu lipca : drugi raz w końcu sierp- 
nia. 

O dniu wyjazdu komisji na miejsce, u- 
czestnicy zostana poinformowani przez pra- 
sę. Osoby zgłaszające się da konkursu, win- 
ne zapisać się w Wileńskiem Towarzystwie 
Ogrodniczem, ul. Sierakowskiego 4, w godzi- 
nach urzędowych, do dnia 20 czerwca br. i 
wpłacić zł. 2 na koszty związane z ilustra- 
cią i oceną dekorowanych objektów. 

Również w bieżącym sezonie letnim urza 
dzone będzie przez T-wo Corso kwiatowe, 
termin którego ustalony zostanie w najbliż 
szym czasie i ogłoszony zostanie w prasie. 
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Walerjan Charkiewicz 
Zmierzch Unji Kościelnej na Litwie 
I Blałorusi-—szkice historyczne zł. 6.— 
Placyd Jankowski (Iohn of Dycalp)— 

życie i twórczość « Zł. 10— 

Bez steru | buscił (Sylwetka 
x prof. Michała Bobrowskiego) 2.— 

Ostatnie lata Alumnatu Pa. 
plesklego w Wilnie . 0.60 

„Žyrowice—lask krynice 0.50 
Plerwsze trudy I walk! wl- 

leńskich kolejarzy я ‚ 0.80 

20008606608698 
UA Ne 

wojenna 
oddadzą potem wielkie przysługi w 
dziedzinie przemysłu i nauki. 

Głównem znaczeniem marynarki 
wojennej w czasie pokoju jest ten mil 
czący wpływ, który wywiera ona swo- 
ją obecnością, lub nieobecnością na u- 
kształtowanie się politycznych i handlo 
wych stosunków państwa, a zatem na 
ogólny jego rozwój i dobrobyt. 

STATYSTYKA JEDNOSTEK PŁYWA- 
JĄCYCH MARYNARKI WOJENNEJ. 

Dzięki nieustannym zabiegom o u- 
czestniczenie w podziałe floty Niemiec, 
otrzymaliśmy w r. 1921 6 torpedowców 
„Mazur* „„Krakowianin', „Slązak* „Pod 
halanin* i „Kaszub* (ostatni zaginął 
wskuttek eksplozji w r. 1925 w porcie 
gdańskim). : 

4 monitory rzeczne „Warszawa', 
„Toruń*, „Pińsk* i Horodyszcze” za- 
początkowały regularną flotyllę rzecz- 
ną na rzekach Wiśle i Pinie. 

W r. 1924 skład floty wojennej 
powiększył się o jeden transportowiec 
„„Warta”, a w r. 1925 o transportowiec 
„Wilja”, które zostały zakupione, ce- 
lem przewożenia transportów wojsko- 
wych drogą morską. 

'W międzyczasie kierownicze wła- 
dze morskie czynią usilne starania, by 
stworzyć zaczątek bojowej floty mor- 
skiej, posiadane bowiem jednostki 
pływające służą tylko do celów szkol 
nych i mogą być na wypadek ew. woj 
ny zastosowane jedynie, jako okręty 
pomocnicze. 

W tym celu przedstawiono odpowie 
dnim czynnikom projekt rozbudowy flo 
ty morskiej; lecz niestety, ciężki stan 
finansowy kraju uniemożliwił wtedy 
wprowadzenie tych projektów w życie 
i dopiero rok 1926 był przełomowym 
w życiu marynarki wojennej. 

Otóż w tym właśnie roku zawarto 
umowę z firmami francuskiemi w spra 
wie budowy 5 nowoczesnych jednostek ków* i „Wilno** oraz zakupiony — @а 13› 
pływających: . dwóch niszczycieli — 
torpedowców, które otrzymały nazwę szkolny „Iskra”. 

Nie próbowała nawet wymazywać 
z pamięci przykrych wspomnień, bo 
poprostu same wspomnienia zatarły 
się i zmalały wobec tragicznej rzeczy- 
wistości. W tem dužem, wynędznia- 
łem, a bardzo kochanem dziecku, była 
cząstka czegoś, co w jej światku było 
zawsze najświętsze i najdroższe. Gdy- 
by nawet nie był człowiekiem kocha- 
nym, a tylko poprostu jednem z ogniw 
straszliwego łańcucha cierpień wojen- 
nych, czułaby się 'tak samo poniżona 
niższością ofiary własnej. 

A pozatem ma jeszcze coś do 
ukrycia: chwilę, o której nie może my- 
myśleć bez wstydu. Kiedy wówczas w 
opisie bohaterskiej obrony Płocka wy- 
czytała jego nazwisko w rubryce cięż- 
ko ranni, szalona radość wybuchła w 
niej, jak pożar pod pokrowcem z sza- 
blonu współczucia! | : 

„Może będę mu potrzebna!* Oto 
była jej pierwsza, nielitościwa, niemy- 
śląca o jego katastrofie myśl.... Ale to 
nie znaczy wcale, ażeby mu się miała 
narzucać. Oczywiście skoro ranny wyj- 
dzie ze Szpitala, ona zdławi w sobie 
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KINO 
MIEJSKIE 
SALA MISISKA 
Ostrobramska 5 

Od dnia 16 do 19 czerwca 1931 roku włącznie będą wyświetlane fibny: 

„ZIELONA BRYGABA“ 
Dramat sensacyjny w 8 aktach. W roliach głównych: Patsy Ruth Miller I Rex Lease 

Nad program: „Moja połowa... twoja połowa* komedja w 2 aktach. 
Kasa czynna od godz. 5 ru. 30. Początek seansėw od godz. 6-ej w. Następny program: „W obronie kobiety". 

й 
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Dźwiękowy Ceny zniżone: Na 1-szy seans Balkon 50 gr. Parter 80 gi. Na pozostałe seansy Balkon 60 gr. Parter od 1 zł. 
KINO-TEATR к Sensacyjny Przebój dźwiękowy! 

HELIOS= + W rolach gł. L. BARYMORE, WILLIAM 'g' 1 

a WILEŃSKA 38. TAJERNIECZ! Е BŽĖM HAINES i KAROL DANE (SLIM). | 
Tel. 926. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

Z kino Dzis! M A R š 0 N D A V į E 5 w filmie dźwiękowym p. £ 
„KOLLYWOOD 66 w rolach pozostałych GEORGE BAXTER Mickiewicza 22. i LAVENCE GRAY tel. 15-28 53 ; 1 Nad program: Tygodnik dźwiękowy Paramouni'u. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 1015. 
  

  

ŻZwIĘKOWE KINO 

CGUING 
WIELKA RT. tal. 18-51 

Dži 
KARKOŁOMKE ZAKRĘTY 
CLARA BOW i RICHARD ARLEN. Nad program: Wszechśwatowy dodatek dźwiękowy,FOXA" 

| Początek seansów o g. 4, 6, 8 1 10.30. W dnie świąt. o godz. 2-ej. 
Wkrótca: Przebój dźwiękowy „DY NA 

Wielki dramat życiowył 
Obraz całkowicie mówiony po poisku 
W rolach głównych rudowłosa gwiazda 

Ceny znižome. 
MI T“. W roli gł. Conrad NagGi. 

  

Dziš premjera DŹWIĘKOWEGO filmu! Największy sziagier sezonuf 

  

  

Dźwiękowy 

Kino-Teat" WREELISA PARADA (ParamalUntu). 3 
„STYLOWY“ Najwspanialsza rewia całego Świata. W rol. gł. MAURICE CHEVALIER i polskie gwiazdy ekranu MARJA ZIMIŃ- 

Wielka 36 SKA i.M. MASZYŃSKI. spiew i djalogi w polskim języku. Nad program: 1) Aktualności całego świata, naj- 
BM nowszy tygodnik Paramountu. 2) Przepiękny utwor Flejszera p. t. „Moja ty gołąbka*, komedja-farsa w 2 aktach 

DZIŚ PODWÓJNY PROGRAMI 
KINO Król humoru niezrównany .CHARLIE CHAPLIN i JACGUE COGAN w wielkiem arcydziele komedji p, t. 

„ŚWIATOWID „B R Z D А С 
Mickiewicza 9. 

ŻOŁN 

SPORT 
Turniej tenisowy 
AZS WARSZAWA — AZS WILNO 

Dowiadujemy się, że zapowiedziany na 
dzień 20 i 21 bm. mecz miejscowego AZS-u 
z warszawskim zostanie rozegrany w nastę- 
pującym programie: 

5 gier pojedyńczych panów, 2 gry po- 
iedyńcze pań, 2 gry mieszane podwójne i 
dwie gry podwójne męskie. 

Gry powyższe odbędą według kolejnoś- 
ci klasyfikacji wewnętrzno - klubowej. 

Do drużyny wileńskiej wchodzą panie Gra 
bowiecka i Hohendlingerówna, panowie Jan- 
kowski, Weyssenhoiff j Pimonow, pary de- 
blowe nie zostały jeszcze wyeliminowane i 
podamy je w następnym numerze, jak rów 
nież skład drużyny warszawskiej. 

Turniej ten jako pierwszy międzymiasto 
wy na terenie Wilna budzi szerokie zaintere- 
sowanie w sferach sportowych. 

RADIO WIIFŃSKIE 

CZWARTEK, DNIA 18 CZERWCA 
12.5 — 13.10: Muzyka popularna (płyty) 
13.10: Komimikat meteorologiczny > 
15.25 — 1545: „Racjonalne odnowienie 

mieszkań” — odczyt z Warszawy wygłosi 
Janina Ginett-Wojnarowicz. 

16.40 — 16.50: Wiadomości 

dla wszystkich z Warszawy. 
16.50 — 17,10: „Ferdynand Ruszczyc — 

wojskowe 

laureat Wilna" — odczyt wygłosi prof. Ma- 
rjan Morelowski. Transm. na wszystkie sta- 
cje. 

17,10 — 17,35: „Utwory Debussey*ego 
płyty). 

1735 —18,00: „Walka ze: starością —od 
czyt ze Lwowa wygłosi prof. Wł. Sieradzki. 

18 — 19: Koncert popołudniowy. Wyko 
nawcy: Halina Kalmanowiczówna  (fort.) i 
ork. pod dyr. Wiktora Banaszewskiego. W 
przerwie recytacje w wyk. Haliny Hohendlin- 
gerówny. 

Program: 1) Offenbach — Intermezzo i 
Barkarola z op. „Opowieści Hofmanna". 2) 
Rubinsteim — Noc, 3) Wieniawski — Piosen- 
ka polska, 4) Ravel — 'Sonatina (fort. — 
5) Rico — Boston, 6) Fucik — Serenada, 
7) Liszt — Tarantela „Venezia e Neapoli 
fort., 8) Sarasete — Romans  anduluzyjski. 

19 — 19.20: „Skrzynka pocztowa Nr. 
154* — listy radjosłuchaczów omėwi Wi- 
told Hulewicz dyr. programu Radja Wil. 

19.20 — 19.35: Komun. Akadem Koła 
Misyjnego: 

19.40 — 1935: Komun. rolniczy z Warsz. 
19.55 — 20: Komunikat meteorologiczny 

z Warszawy. 
20. 15 — 21.30: Uroczysta audycja ku 

czci Adama Mickiewicza || || || 
21.30 — 22: Słuchowisko z Warszawy. 
22. — 22.15: „Uśmiech życia” — felj. z 

Warszawy wygłosi Irena Delmelówna. 
(22.15 — 22.20: Dodatek do prasowego 

dziennika radjowego z Warszawy 
22.20 — 2250: Koncert ze Lwowa. 
22,50 — 24: Komunikaty i muzyka ta- 

neczna z Warszawy. 

„Wicher“ i Burza” oraz 3 łodzi po 
wodnych „Ryś, „Wilk* i „Żbik*. 

* W tymże roku zostały wcielone do 
składu flotylli rzecznej dwa nowozbu 
dowane w kraju monitory rzeczne „Kra 

celów szkolnych na morzu szkuner 

miłość i nigdy nie pozwoli mu nawet 
wspomnieć 0 
wdzięczności. Zrobiła to samo, co każ- 
da przeciętna matka chrzestna. Oboje 
są wolni. Każde może iść gdzie chce. 

_ Ale cała ta niepiękna teorja roz- 
wiała się na szczęście sama przez się. 
Z całym dawnym genjuszem postojo- 
wości, Roman Nawrocki bez oficjal- 
nych zaręczyn przeszedł na ‘пагте- 
czeństwo. Panieńskie „ale* p. Jadwigi 
kazało jej wprawdzie użyć. kilkakrot- 
nie stowa „pan“, ale rekonwalescenci 
są dziećmi i nie można: ich martwić. 

Po przejściu na „ty'* życie osiadłe 
zaczęło asymilować duszę włóczęgi. Co 
raz bardziej natomiast oddalało się i 
nikło pasmo postojów. Czasami jednak 
nachodziły go dnie, w których urok 
dawnego życia zjawiał się w jakiejś 
nieodpartej, niesamowitej krasie. Je- 
szcze potulniej i bierniej poddawał się 
wówczas pieszczotom i gderaniom nie- 
grzecznych chorych, którzy nie chcą 
ciepłego rosołku, a: tylko oczy wolne 
i tęskniące, godzinami całemi tkwiły 
w Szybie okiennej, która przedzielała 

MOWA Drukarnia Wydawnictwa „Słowo Zanikowa 2 

  

„Jańska 11 tel. 4-72 

Na widowni wywołują nieustanne wybuchy šwiechu, 0 az znany film polski p. t. 
IERZA“ 

DOKTOR 

zełdowicz 
powrócił 

chor. skórne, wene- 
ryczne, narządów mo- 
czowych, od 9—do 1, 
5—8 wiecz. Mickiewi - 
cza 24. tel. 277. 

W roli głównej M. Malicka, 

     

    

Wiino, 
  DOKTOR 

Biamowicz 
wenery 

ikórne i moczopi 
WIELKA ‚ 21 
821, od9--1 i 3-— 

м WZ. P 

choroby 
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Br. wolfson st. Gudogał, 
wets yczne, moczopł, dzieć się ul. Mickiewi 
i skórne, nl. Wileńska czą d 2] m.6odgodz 
tel, 10-57 5—114—8 w. 1 do 4-ej ppł, 

PROBE NIK RBA 3 

Hżkuszerki] 
A BRODY TAOCNACHWCKI 

BRUSZERKA 

  

jątkach ziemskich, in 
formacje: Ficma „Inż 

  

  

   

  

   

   

Ł WWE Kiersriowski i Krużo- 
ŚMIAŁO NE łek S-ka", Wilno, Ad. 

INY, ASUWA ZMAFHZE?- A 23, tel. 
piegi, wagry, Inpłoż, -60. =9 

semi Miki, уе аоа оя е Н 

danie włosów Lietnisko- 
ielawicza 45 

ROSMETYKA sucho, malowniczo, la 
Sy SOsnowr. 

GABINET 3-a 17 od 9—10 i 4—5 

ZBKOSMETYKI : METY 
LECZNICZĘJ LO K A k F 

WILNO, MICKIEWI. 

a au 0! Urodeze. Mieszkanie 
je, dosko- 5-pokojówe z garażem, 

mali, cdświeża, msnwa nadające się na biuro 
jej skary i braki. Mosaż do Odnajęcia W. Po- 
twarzy t ciała (panie. hulanka 9, 
Sztuczne opalanie cery) gospodarz, 
Wypadanie wiosów 
łupież. Najaowsze zdo- 
bycze kosmetyki racjo- 

nalnej, 
Codziennie od g. 10— 8, 

W. Zu P. 48. 
——- Studentka 

Masaże twa humanistyki pos:adają- 
rzy: ca język francuski po- 

ręczne, wibracyjne i pla- 

styczne. Epllacje. 

szukuje kondycji na 

abinet + 4° 

Kosnegui ©e diG 

lato. Zgłoszenia w 

Leczniczej 

Adm.  „Śłowa* | pod 
C. M. : 

J. Hryniewiczowej. kęs e Pd 

Ч “.‚’Е!‘КА-МЮ ma. służącej, mam  dob'e 
Przyj.w g. I0-114-7 świadectwa. Aleja Róż 

W. Z. P. A+ 26, Nr. 4 m. '9. 

      

  

  

Otrzymano ii 
dužy WE zóżnęai BRZOZOWIE. 
kąpielowych i  siatel 
dAMSKIEM Skład aptecz Wyprzedaż 

perfumeryjny  ikapeluszy po cenach 
kosmetyczny prow. Wł, zniżorych Bukowska, 
NARBUTA Wilno, św. Zamkowa 18. 

  

  

salę i świat!... Godzinami całemi tonę- 
żadnym obowiązku la p. Jadwiga w tych oczach, które by- 

4 jedyną niemal pozostałością po daw 
, pięknym gościu z Jaworowa, usi- 

c wykryć do czego tak tęsknią". 
„i jak on mógł zachować te oczy, 

oczy niewinnej dziewczyny, podczas 
kiedy w jego życiu, działo się « tyle 
strasznych rzeczy, o których nie powie 
jej nigdy?!!“ : 

R T * * 

W ciągu ostatnich dni rekonwale- 
scencji Nawrockiego na pomoc paniom 
zjawił się nowy sprzymierzeniec. Sko- 
ro tylko wybawca i opiekun Romana 
zauważył w panu kapitanie ostateczny 
powrót do rzeczywistości, zaczął mu 
delikatnie przypominać o jego nowych 
obowiązkach życiowych. P. Łęska 
obiecała mu dać kawałek ziemi. Oprócz 
tego znajdą pracę na dworze. Nie bę- 
dą więcej w nędzy O, jak. to. dobrze, 
że była wojna! Mz 

Z początku Nawrocki słuchał tych 
zwierzeń tylko dlatego, że może nie 

"myśleć i nie odpowiadać. Nieustanne 

MS KANE EE   

  

M. Gorczyńska i Jerzy Marr. 

K. DĄB 

    

EG | 
„ Letnisko na wsi 

m0 26 Z CdłOdzieRGym utrży- 
maniem 5 zł., 9klm od 

dowie- 

Letniska | 
z utrzymaniem w ma- 

=—dze- publicznej licytacji „wyznaczana 

pensjonat południe u s t ny 0 
į 2 klm. od Kamionki, na wydzierżawienie rzeźni miejskiej, 

Mostowa wąrta umowa 

POSADY 

   

„MOGIŁA NIEZNANEGO 

PIANINA, FORTEPIANY 
i FISHARMONJE 

KRAJOWE I ZAGRANICZNE 
TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚĆI 

SPRZEDAŻ |. WVNAJĘCIE 

РОМ 5Ка 
3, m. 6. 

A o M k i 

"T TIA 
we wszystkich aptekach 1 

składach aptecznych zuanege 

środa oć odcisków 

Prow. A. PAKA 

     

  

ul. Niemiecka 
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Ogłoszenie 
6 przetargu na dzierżawę rzeź- 
ni miejskiej w Nowogródku. | 

Magistrat m. Nowogródka w dro- 

dzień 26 czerwca r D. godz. I2-tą w 
przetarg 

na okres jednego roku, z tem, że za- 
może być corocznie 

przedłużaną przez dzierżawcę: aż do 
roku 1936. ‹ 

Do licytacji mają prawe przystą- 
pić te tylko osóby, które przed licy ° 
tacją wpłacą do kasy miejskiej ka- 
ucję w wysokości 550 zł. 

Licytacja rozpocznie się in' plus 
od sumy 5.500 zł. rocznej dzierżawy. | 

Szczegółowe kondycje są do na- | 
bycia w. Magistracie za  zwrótem 

Informuje kosztów druku, w wysokośi | zł. 

(—) Inż. L. Walnik 
Burmistrz m. Nowogródka. 

(—) E. Szwaranowicz 
Sekretarz. 

m. Nowogródek, 
dnia 9 czerwca 1931 1. 

Nr. 5245. 

"OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie Vił 

rewiru, zamieszkały w Wilnie przy ul. Poło 
ckiej Nr, 14 m 3, zgodnie z art. 1030 UPC, 
obwieszcza, iż w dn. 24 czerwca 1931 r. o 
godz. 10-tej rano, w Wilnie przy ul. Niemie 
ckiej Nr. 21 odbędzie się sprzedaż z kcy 
tacji publicznej majątku ruchomege Firmy 
„„Bracia Kotdobscy“, składającego się z pa 
sty in wody kolońskiej, oszacowanego na 
sumę złotych 555 na zaspokojenie pretensji 
fir. „Fr. Soblik Velkozawod morskymś houba- 
mi“, D/H „Henryk Kahane w Warszawie i 
D/H. „A. Riisch". C-ie. ; 
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Komornik sądowy (—) A. Uszyūski. 
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pytania opiekunek, j 
bardziej męczące i więcej drażnią. Po 
tem poczyna się zastanawiać poraz 
pierwszy w życiu nad różnemi drobiaz 
gami z własnej przyszłości. Materja- 
lizm młodego mazura ściąga go. ku 
ziemi... opada na ziemię, jak pilot, któ- 
ry dojrzał lotnisko. 1 usprawiedliwia 
się sam przed sobą, że móże właśnie 
taki drobiazgowy materjalizm jest naj- . 
lepszem lekarstwem z apteczki ludo- 
wej na oderwany idealizm inteligencji. 

Echo zaś dawnego życia, mówi w 
nim tak: „potrzeba na swój ostatni po- 
stój osiąść, gdzieś wśród „swoich by- 
łych chłopców*".i pilnować ich, ażeby | 
mus wziął i w przyszłej, decydując! 
chwili górę nad niechciejem. Nietylko 
ja, ale i cały mój świat przechodzi już | 
do rezerwy. Armja czynna staje się 
ich własnością. Dziś, czy za 20:łat.... 
ale tak być musi.. i tak będziet*.... że | 
w nas będzie rósł Niechciej, a w nich 
Mus!!! 
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aktor 42, Witóld Tatarrytwń. 

     

   
     

   

  

    

     
  

„jak się czuje” są 

  

 


