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druga konferencja pińsk 
_ Nadesłano nam program II pin- 

iej konferencji kapłańskiej w sprawie 

ji Kościelnej, która odbędzie się w 

  

liach 1,213 września 193! r. w 
| |imachu Wyższego Seminarjum Du- 

hownego. : 
Oto ten program: 

Dzień I. 1 września. 

Godz. 10-ia „Veni Creator“. Msza 

. w kaplicy seminaryjnej. Przemó- 

Mienie celebransa. Godz. 114 Inaugu- 
| |acja. Wybór prezydjum. Pierwszy wy- 

ład p. t. „Obecny stan prawosławia 

* Polsce, Rosji i innych krajach”. Wy- 

Mosi ks. Jan Urban T. J. z Krakowa 

odz. 13-ta obiad. Godz. 15-ta Wy- 

ład II p. t. „Główne różnice między 
ystemem moralnym katolickim, a pra- 

+ Woslawnyn:“, wygłosi ks. prof. dr. 

gnacy Świrski z Wilna. Godz. 17-ta, 
'yklad III p. t. „Prawa celibatu rucho- 

Wieństwa w kościołach wschodnich", 
Wygłosi ks. prof. Tytus Hałuszczyński, 

BW. ze Lwowa. Godz. 19-ta wie- 

zerza. 

      

За ч 

   

в Dzień I. 2 września. 

` Do godz. 9-tej Msza św. Herbata. 

' E 9-ta wykład IV p. t. „Praca mi- 
[Wina (unijna), wśród prawosławnych 

I nas i jej metody, wygłosi ks. jau 

| Urban T. ]. z Krakowa. Godz 11 wy- 
ład V p. t. „Sposoby i śiodki ozywie- 

ia i rozpowszechnienia kultu Najświęt 

ego Sakramentu w obrządku wschod 

im“, wygłosi jeden z Fapłanów ob- 

oządkuć =grecko-słowiańskiego: - God”. 
M3-ta obiad. Godz. 15-ta wykład VI] 

) t. „Cel i organizacja pi*:kich kon- 

encyj unijaych“, wygłosi ks. prof. 

r. Kazimierz Kułak z Pińska. Godz. 

    

F-1a wolne wnioski i rezołucj: Kon- 

rencji. (iodz. i9-ta Wieczerza. 

Dzień Ill, 3 września. 

Godz. 10-ta uroczysta Msza św. 

* obrządku greczo-słowiańskim (kon- 

telebra) w Kałedrze pińskiej. Godz. 

| 13-ta (po Mszy šw.). Uroczyste po- 

|| Siedzenie- w Katedrze ku  uczczeniu 

1500-lecia Soboru Efeskiego. w czasie 

órego wygłosi wykład ks. prof. dr. 

Henryk Cichowski p. t« „Prymat ra 

Soborze Efeskim*. Godz. 13-ta za 

onczenie Konferencji. (Te Deum i 

| błogosławieństwo Najświętszym Sa- 

kramentem. Godz. 14 obiad. 

„ Ро obiedzie, w razie sprzyjającej 

peb dy, dla życzących wycieczka do 
Terebnia, unijnej placówki, położonej 
śród błot poleskich 0 14 klm. 

Pińska. 

__ Jeżeli konierencje uniire wogóle. 

są zjawiskiem zewszechmiar pożąda- 

liem, to konferencja tegoroczna jest 

wprost konieczna. 

Praca unijna jest niezwykle ciężka 

| odpowiedzialna. Na kazdym kroku 

Są tysiączne przeszkody i trudności, 

które trzeba usuwać umiejętnie, sta- 

howczo, lecz spokojnie; byle posu- 

 nięcie nierozważne, lub błędne, natvch 
Miast budzi głośne echa i rodzi co- 

laz nowe komplikacje; słowem, dzia- 

4 alność misyjna wymaga szczególnego 

Poświecenia się, roztropności i szla 

ad 

    

  

   

  

V akcji „obrządku. wschodniego* 
2 pełrił on błędów i tałszywyci: 

że trzeba stanowczo coś kar- 

nie zmienić, aby na prżyszłość 
e PRażać się na coraz  dotkliwsze 

| moralge straty. 
R 

ostatni w nowoczesnej 
 knijnej, był szczególnie ciężki, 

Ne wzrosła bynajmniej powaga 

wieckich kapłanów - wschodnich: 

„*resztowanie ukraińskiego nożowca 
hw Albertynie, awantury księży Peli- 

 Denko i Hapanowicza  nierozważne 
Wystąpienie publiczne ks. Różyckiego, 
którego skutekiem było urzędowe 

wiadczenie władz Cerkwi prawosław 

"hej o nieco osobliwej przeszłości tego 

akcji 

    
   

R 

fine, 
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cja nie uwzględni 

| 

księdza, — wszystko to przyczynia 

się do popularności obrząc.ku sq 

sób najmniej poządany a (la Kuś 

wysoce nieprzyjemny. 

Niezdrowa sensacja o podłożu kry- 

ininalnem zaczyna towarzyszyć nie- 

którym kapłanom obrządku wschod- 

niego. 

Z drugiej strony bezwzględna ru- 

  

  

joł 

  

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów 

  

    
niezamówionych nie zwraca. Administra- 

ia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

POLI 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
ENIAKONIE - Butet Kolejowy. 

Księgarnia T-wa „Lot“, 

     
    SZTY 

i £BOKIE 

GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

- Buiet Kolejowy. 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Z 
KLECK — Sklep „łzdność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

Y OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy 
łane 

iczne 50 
miejsca. 

    
proc. drożej Ogłoszenia             

  

     
  

POSIEDZENIE KOMITETU E KONOMICZNEGO MINISTRÓW 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 26 
b. m. odbyło się pod przewodnictwem 

- prezesa Rady Ministrów. Aleksandra 
Prystora, posiedzenie Komitetu Ekono 
miczńego Ministrów. Na posiedzeniu 
tem, uchwałony został program poli: 
lyki zbożowej na rok gospodarczy 
1931 — 32. 

Pozatem komitet ekonomiczny ti- 
chwalił szereg zarządzeń, zmierzają- 
cych do zorganizowania i usprawnie- 
mia eksportu drzewa, upoważnił wła: 

syfikacja zupełnie otwacuic prowadzo- 

na w akcji-nt:syjne;, sp: tyka sie Z cd- 

'az energiczniejszym protestem róż- 

nych sfer społeczeństwa katolickiegc. 

Pod tym wzgledem niczwykle zna- 

mienne jest stanowisko katolików — 

Ukraińców, podzielonych na dwa ohe- 

zy w stosunku do  „odšwiežania“ 1 

„oczyszczania* "obrządku i zgadzają- 

cych się w jednem: że faworytowanie 

1osyjskości w Albertynie jest jednak 

zanadto jaskrawe. 
! rzeczywiście: dość wstąpić w 

Albertynie do ochronki „wschodniej, 

prowadzonej przez ex-Polski dla dzie- 

ci białoruskich i posłvszeć imiona 

chłopców: Sierjoża, Sznroczka. Wa- 

niczka, — żeby zrozumieć. iż sympa- 

tje kapłanów wschodnich do narodu 

1osyjskiego zostały posuniete stanow- 

czo za daleko! 

Czysto zewnętrzna, irytująco — 

niezgrabna rosyjskość „wschodników* 

odstrasza od obrządku wielu katoli 

ków, ale nile zdobywa i svniatji praw- 

dziwych prawosławnych. Przeciwnie. 

Rozmach, z jakim Cegkiew prawosław- 

na atakuje obrządek * wschodni, coraz, 

sie zwiększa i pr zybiera formy wprost 

1 iedopuszczalie. 

W ruch poszły już nie argumenty, 

lecz zwykłe połajanki, wyciągnięte z 

zapomnienia plugastwa  „Poczajew- 

skich listkow*'; nienawiść zaczyna gó- 

rować nad rozsądkiem i poczuciem 

przyzwoitości. 

W tej atmosferze nieufności i nie - 

nawiści, trudno mówić 0 normalnej 

pracy i o rozwoju akcji unijnej na na- 
szych -ziemiąch. 

I obrządek nie rozwija się prawie 

wcale; dowodem — brak dopływu in- 

teligentnych i uczciwych  prawosław- 

rych sił do szeregów kapłańskich. 

Zwiększenie ilości kapłanów 

pomoca niemal sztucznego „przydzia- 

tu“ do obrzadku księży łacińskich sy- 

tuacji nie uratuje. 
Trzeba więc w sposób stanowczy 

przeprowadzić pewne zmiany w meto- 

za- 

dach działania misjonarzy unijnych, 

aby nie doprowadzić do gorszących 
starć pomiędzy katolikami a prawo- 

sławnymi. 

Do tej kontroli ideowej jaknaibar- 

dziej jest powołane grono kapłanów, 

zbierających się w Pińsku, aby sine 
ira et studio rozważać zagadnienia, 

związane z akcją unijną w Polsce. 
Tegoroczna kenferencja bińska be- 

(zie się nieco różniła oć pierwszej 
pod względem doboru referatów, któr< 

w tym roku będą bardziej aktualne. 

Referaty najciekawsze i najbardziej 

ważkie ze względu ha ich aktualnoś:, 

wygłosi, jak w zeszłym 

Urban, T. |. 

Pierwszy wykład o stanie prawc 

sławia w Europie, bedzie niezawodnie 

zawierał dane rewelacyjne, szczego|-- 

nie jeżeli chodzi o Rosję. Co my wie- 

my o stanie prawosławia w Rosji?.. 

Prawie nic! 

Orjentuiemy się w podziale Cer- 

kwi na obrzędy, grupy, sekty, Mamy 

dane (niešciste) o stanie i sytuacji 
duchowieństwa, ale czem żyją, jak czu 
ją, wierzą i kochają miljonowe rzesze 

prawosławnych — o tem nie wiemy 

ric. Wiełką więc przysługe całemu 

światu chrześcijańskiemu okaże ks. Ur- 

ban. zarysowując stan prawosławia W 

Rosji. 

Referat ten powinien wywołać oży- 

wioną dyskusje, gdyż dokładne uświa- 
Gomienie stanu prawosławia w Euro- 

roku, x. Jan 

dze TESP-u do sfinalizowania pertrak- 
tacyj z irancusko-niemieckiem  poro- 
zumieniem potasowem, dotyczących 
wńormowania [eksportu irancuskich, nie 
mieckich i polskich soli potasowych; 
powołał przy prezesie Rady Ministrów 
specjalną komisję, do opracowywania 
dalszych zarządzeń z zakresu walki 2 
kryzysem i łagodzenia skutków bezro- 
bocia. 

Wreszcie polecił odnośnym mini 
strom przeprowadzenie obniżenia upo- 
sażeń władzom naczelnym banków. 

Skazanie b. senatora Kozickiego 
RÓWNE. Pat. Wczoraj wieczorem ukończona została rozprawa przeciw- 

ko byłemu senatorowi Sergjuszowi Kozickiemu oskarżonemu z art. 129. Ko- 
zicki, nawołując Ukralńców do głosowania za listą Nr. 8 (Selrob), wygłosił 
przemówienie o treści antypaństwowej. Sąd, pod przewodnictwem s'dziego 
Przysieckiego, skazał Kozickiego na rok ciężkiego więzienia z zaliczeniem 
aresztu śledczego Kózlcki został narazie wypuszczony na wolność za kaucją 
3 tys. zł. A 

Proces Katowickiej „Polonii 
KATOWICE. PAT. —. Зай Grodzki Ww 

Katowicach rozpatrywał w piątek po „pol. 

sprawę przeciwko „dpowiedzialnemu redak- 

torowi Polonji Skrzypczak:.wi, oskarżonemu, 

7 art. 131 K.K. za umieszczenie alarmującej 

wiadomośc. o rzekomych projektach śnfla- 

cyjnych rządu 

Oskarżony tłnmaczyi się, że wiadomość 

ta przyszia z redakcji warszawskiej + ze 

wzgiędu na późną pore nie miał możności 

icj przeczytać. Po przemówieniach oskarżo- 

nego i obrońcy i przesłuchaniu jako świadka 

red. naczelnego Tabaczyńskiego sad, wy- 

dał wyrok, w którym uwzględniając — тес- 

becność w redakcji jako okoliczność łago- 

dzącą, uznał jednak, że zamieszczenie teg' 

rodzaju notatek nie da się niczem usprawie- 

dliwić całkowicie. Wobec tego red. Skrzyp- 

cząk skazany został na grzywnę w wysoko- 

ści 500 złotych 

  

Odroczenie angielskich długów Polski 
JEDNOCZEŚNIE RUMUNII, JUGOSŁAWII, ESTONJI I ŁOTWY 

LONDYN. PAT. Rząd brytyjski za- ; 
wiadomit w dniu 26 b. m. przedstawi- 

cieli Polski, Rumunji, Jugostawji, Esto- 

nji i Łotwy o decyzji, wyrażonej w 

ostatniej deklaracji Snowdena w Izbie 

Gnrin, a dotyczącej długów wojennych, 

przyczem rząd brytyjski stwierdził, że 

skoro tylko propozycja prezydenta 

Hoovera zostanie ogólnie przyjęta, 

bedzie on skłonny odłożyć na rok, po- 

cząwszy od 1 lipca r. b. przyszłe spła- 

ty, wynikające z poczynionych awan- 

sów na odbudowę i innych drobnych 

długów, zaciągniętych od Wielkiej Bry 
tanji. 

Technicznie rzecz biorąc, długi te 

nie są długami wojennemi, lecz wywo 
łanie zostały koniecznosciami, wytwo- 

rzoremi przez wojenne warunki. 

WOJEWODA BECZKOWICZ U 
PREZYDENT * 

WARSZAWĄ. Pat. W dn, 26 b.m: 
o godz 10 min 30 Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej przyjął na audjencji 
wojewodę wileńskiego p. Beczkowi- 
cza. O godz. 11 Pan Prezydent po- 
dejmował herbatką uczestników zjaz- 
du botaników słowiańskich. 

Pan wojewoda Beczkowicz powró- 
cił dzisiaj w sobotę rano do Wilna. 

! ICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
ROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

— ul, Zamkowa — W, Włodzimierow. 

milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. 

NIESWIEŻ — ui. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michais 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia 
OSZMIANA -- Księgarnia Spółdz. Naucz. 

Ratuszowa — Księgarnia |52 ix yo. 
go. 

T-wa „Ruch“. 

PIŃSK — Księgarnia Polska — Si. Bednars4i 

wierzyński. 

jednosz; 
W numerach šwią! 

cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc 
ferminy druku mogą być przez Administrację zmieniane 

| R OK 

TYKA ZBOŻOWA I EKSPORT DRZEWA ODEZWA KS. PRYMASA 
JEm. ks. kardynał pryńias A. Hiond 

wydał rozporządzenie, aby w uroczy- 
stość św. św. Apostołów Piotra i Paw 
ła w dn. 29 b. m. odbyły sie specjalne 
nabożeństwa na intencje Kościoła i 
Ojca świętego. 

„Ciężkie troski — pisze ks. prymas 
— dręczą Ojca św. i katolików. Do 
nieustającego męczeństwa Kościoła 
pod bezbożnemi rządami sowieckiemi, 
do wzmagającej się wszędzie propa- 
gandy bezbożności i poniewierania mo 
1alnego natury ludzkiej, dor bezkamego 
niemal szerzenia wśród narodów zasad 
wiodących do naiokropnieiszych prze- 
wrotów i do zniweczenia całej kultu- 
ry, przybyły w ostatnich tygodniach 
nowe zimartwienia i obawy. W biały 
dzień bezczeszczono zuchwale i bez 0- 

  

poru puszczano z dymem w Hiszpaaji- 
świętosci, kościaiy, klasztory i zakłady 
katolickie. Przewlekłe spory o zagwa - 
raniowane konko:datem swobody Koś 
ciła na Litwie zaost:zy:y się w opłu 
kanv sposób. We Wloszech, a 
nawrt w samej stolicyp  chrześcijań- 
stwa, rozpętała się walka © © podstawo- 
we prawo Akcji Katolickiej, niepozba 
wiona niestety gwaiiów, dokonanych 
na członkach i siedzibach «organizacyj * 
katolickich. Posunięto się nawet d» 
pożałowania godnvch zniewag samego 
Ojca św. Zło podnosi głowe i pod 
16žnemi pozorami ' uderza w Kościeł 
Chrystusowy i w papiestwo. jako »- 
stoję prawdy, moralności, autorytetu i 

  

pokoju. 
Dzielimy z Ojcem św. wszystkie 

troski i smutki  ślubując Mu żnowu 
+ wierność 

posłuszeństwo. 
Boga gorące 

bezwzględna i 5ezgraniczne 
A zarazem ślemy do 
modlitwy, aby za przy 

czyną Najśw. Wspomożycielki  Wier- 
nych i św. Józefa, patrona Kościoła 
św., otoczył swój Kościół szczególną 
cpieką, zdwajająe skuteczność jego 
Czialania, budząc w katolikach męstwo 
i ducha apostolsziego i darząc (lica 
św. obfitością swych łask i pociech''. 

W końcu swego rozporządzenia po 
leca ks. prymas, aby podczas mszy 
św. kapłam odmówili modlitwę ZA Da- 

     

      

pieža, po sumie zaś i na nabożeń- 
stwach popołudniowych odśpiewane 
beda suplikacje. 

Podobne  zarzadzenia w myśl  u- 
chwały Episkopatu Polski wydali wszy 
scy nasi najprzew. księża biskutp'. 

  

TRAGIZM GŁODNEGO I BEZ DACHU 
NAD GŁOWĄ DZIECKA NIECHAJ 
NIE CIĄŻY NA TWOIM SUMIENIU. 

  

WD TREE ATA IRO TDI CZY STOOREOREE INIT V TNN OIS EAN ZARAZ ATW AREA EAS TOKS 

Maszyna piekielna ma torze pod N.-Wilejlą 
Nieudany zamach na pociąg. — Taiemnicza akcja terorystów 

Wczoraj przed południem ro- 

zeszła się w Wiinie alarmująca 

pogłoska o ujawnieniu przygoto- 
wywanego zamachu na pociąg 
na linji! Wilno-Zemgale. Pogłoski 

na ten temat zostały natychmiast 

Sprawdzone. Z  miarodajnego 
źródła dowiadujemy się, że na 

torze kolejowym pomiędzy No- 

wą-Wilejką i Bezdanami wykry- 

to maszynę piekielną, ułożoną 

pod szynami. 

Wczoraj o godzinie 8-mej ra- 

no robotnicy pracujący normal- 
nie przy naprawie toru w odleg- 
łości 5-ciu kilometrów od No- 
wej-Wilejki w stronę Bezdan, 
niespodziewanie natrafili na drew- 
niane pudełko podłożone pod 

szynę prawego toru. Na pierw- 

szy rzut oka pudełko zdradzało 
podejrzaną zawartość. Według 
niektórych relacji posiadało one 
przyrząd zegarkowy. Robotnicy 
usunęli pudełko z narażeniem 
życia, jeszcze przed nadejściem 

pociągu osobowego z Wilna I w 
ten sposób zapobiegli strasznej 
katastrofie. Jednocześnie jeden 

z robotników pośpieszył zawia- 
domič władze. Natychmiast przy- 

byłe władze policyjne stwierdzi- 

ły, że pudełko jest maszyną pie- 
kielną, zaopatrzoną w przyrząd 

zapalny i materjał wybuchowy. 

О wypadku powiadomiono od- 
nośne władze w Wilnie, które 
wdrożyły natychmiast energicz- 
ne dochodzenie. 

Na miejsce znalezienia bom- 

by wyjechał z Wilna prokurator 

Sądu Okrągowego, Zdanowicz, 

oraz komendant policji powiato- 

wej Dubowski. Maszynę piekiel- 
ną przewieziono do Nowej Wi- 
lejki i poddano tam badaniom 
pyrotechnika. 

Ze względu na toczące się 

śledztwo, nie możemy narazie 

podać dalszych szczegółów. Na- 

„eży mleć wszakże nadzieję, że 

władze odnośne w najbliższym 

czasie wyświetlą całą aferę. Nie- 

wątpliwie ostatnia bomba posiada 

pewien związek z poprzedniemi 

alarmami na linji Bezdany-Pod- 

brodzie. Przypuszczalnie mamy 

do czynienia z organizowaną I 
kierowaną zewnątrz akcją sabo- 

tażowo-terorystyczną. 
TEST EWIE ORA WOW RAY INS GA OSI GITIS sK CATS 

pie pozwoli zorjegtować się w możii- 
wości powodzenia akcji unijnej. 

Drugi wykład ks. Urbana, na te- 
t metod wspó: łczesnej pracy unij- 

nej w Polsce, wystarczyłby za wszyst- 
kie teferaty. razem wzięte. — tak po- 
ważne i palące porusza 

"a 

: zagadnienie. 
Nie można więc się nie zdziwić, że ten 
referat został potraktowany nieco po 
macoszemu, chociażby pod względem 
niemożliwego ograniczenia w czasie. 

Z całą pewnościa twierdzić można, 
iż wygłoszenie wyczerpującego refe- 
ratu i przeprowadzenia rzeczowej. 

wszechstronnej dyskusji z konkretnym 

wynikiem, w granicach dwóch godzin, 

— jest niepodobieństwem | 
Bardzo ciekawy — i również daja- 

cy sposobność do ożywionej dyskusji 

-— referat wygłosi ks. prof. I. Świrski. 

Jaki sens ma referat ks. Kułaka, 

zrozumieč nie łatwo: czyżkv uczestni- 

cy konferencji nie rozumieli wcałe, w 
jakim celu przyjeżdżają do Pińska?... 

Wszyscy referenci są już nam do- 

brze znani z zeszłorocznej konferencji; 

przypuszczać należy, że i uczestnicy 

bedą ci sami. 

Ma to swoje ujemne strony, gdyż 

wykaże stały zasiąg wpływów, ale ma 

też i streny dodatnie, do ktorych m. 

in. należy lepsze wzajemne poznanie 

się, co ułatwia intensywniejszą pracę. 

Miejmy nadzieję, iż tegoroczna kon 

ferencja będzie szczególnie poważna 

i że doskonałe referaty, oraz rzeczowa, 

1a wysokim poziomie, dyskusja przy- 
czynią sie do rozwiązania wielu za- 

gmatwanych zagadnień i do napra- 

wienia. wielu biędówj i nierozważnych 

posunięć w dotychczasowej akcji urij- 

nej. W. Ch. * 

- dem i Państwem, 

POSTAWY — a: Poiskiej Macierzy Szkolnej. 

SŁONIM — Księgarnia D 

STOŁPCE — Księgarnia > 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 

WILEJKA POWIATOWA —. ui. Mickiewicza 24, F. Juczes «44 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“, 

NETGEAR ESET SZO TOO EITI KAS 

towy na stronie i + 40. Ba tekstem 15 Ż>ej i 3-ej gr 

. Lubowskiego, uł. ńickiewicza 13 

-wa „Ruch”. 

  

    

      

. Komunikaty orsż 
o 25 proc drożej 

je zastrzeżeń co 
oraz z prowincji 

nie 
20 gr. 

    

Zbiiżenie gospodarcze 
czechosłowacko-rumuńskie 

UTWORZENIE CZECHOSŁOWACKO- 
RUMUŃSKIEJ IZBY HANDLOWEJ W 

PRADZE. 

PRAGA. — W tych dniach założo 

na została w Pradze Czechosłowacko- 

'umuńska Izba Handlowa, która ma 

przyczynić sie da zintensywnienia sto 

sunków handiowych pomiędzy temi 

poli tycznie zaprzyjaźnionemi państwa - 

mi.  Konstytuujące zgromaczenie lzby- 
cdbyło. się pod jrzewodnictwem pre- 

zesa komitetu przygotowawczego, b. 

ministra cz. sł. dr. Schustera, który 
powitawszy posła pełnomocnego kró- 
lestwa rumuńskiego w Pradze Th. E- 
mandiego, -dalej czechosłowackie 73 

ministra handlu -l-ra Matorszka, jrzec 
stawiciela cz.sł. _ ministerstwa ralni- 
ctwa d-ra "Pazderkę, rununic "0 
attache handlowego w Pradze Das- 
calescu, oraz licznych przedstawicieli 
władz centralnych, organizacyj gospo- 
darczych i prasy, wygłosił przer: ówi? 
nie o przyczynach, jakie spowodowa-- 
iv założenie 'tej czechosłowacko - ru - 
muńskiej placówki gospodarczej, ma 
ącej na celu ożywienie stosunków 
handlowych pomiedzy Czechosłowa- 
cją a Rumunją. Program współpracy 
gospodarczej opracowano już w roku 
.928, kiedy postanowiono pracować 
w kierunku zbliżenia gospodarczego 
wszystkich państw, naležacych do 
Małej Ententy. Od tego czasu praca 
w tym kierunku poczyniła znaczne po 
stępy. Doszło do zawaicia umowy 

„ Landiowei pomiedzy Czechosłowacją a 
“ Jugostawją, utworzono czechosłowac- 

ko - jugosłowiańską izbe handlowa. | 
Założenie czechosłowacko - rumuńskiej 
izby handlowej jest dalszym krokiem 
do gospodarczegc zbliżenia państw 
Małęj Ententy. Dr. Schusier zaznaczył 
że odmienność Struktury gospodar- 
czej obu państw, umożliwia nawiąza- 
sie intensywnych  stosunkćw hardlo- 
wych. 

Poseł i minisier pełnomocny Rumu 
nii Th. Emandi z zadowoleniem wita 
założenie izby handlowej czechosłowa 
cko - rumuńskiej, zaznaczając 22 
przez uregulowanie stosunków hand- 
lowych poprawią się znacznie warunki 
życiowe obu państw. Czecnosłowack: 
minister handlu dr. Matouszek podkreš 
Jit, že izba handlowa będzie odpowied 
1iem uzupełnieniem czechosłowacke - 
"umuńskiej umowy handłowej, zawar 
iej w r. ub. w  Szczerbskiem Jezio- 
rze. 

OBECNE USTAWODAWSTWO 
KOŚCIELNE W HISZPANII 
W chwili, gcy miedzy republikaf- 

skim rządem Hiszpanii, a nuncjuszem 
apostolskim w Madrycie, tocza się 
10kowania w sprawie nowego uregu- 
lowania stosunków między  Kościo- 

co ostatecznie bę- 
czie jeszcze zależało od wyniku wybo 
16w, jest rzeczą interesującą zdać so- 
Lie sprawę z ustawodawstwa kościel- 
rego, które obecnie obowiązuje w 
tym kraju. 

Ustawodawstwo to opiera się na 
konkordacie, podpisanym 16 maja | 
1851 roku przez Piusa IX. i królowe 
Izabellę. Konkordat ten stwierdził, że 
selicja katolicka jest w Hiszoanji reli- 
tia państwową. Wprowadził on nowy 
[odział dłecezyj hiszpańskich i nadał 
statuty zakonom religijnym oraz kole- 
<jom misyjnym. tedna iego część, po- 
święcona jest sprawie świadczeń pań- 
stwowych na rzecz instytucyj kościel - 
rych, świadczeń, określonych zgod- 
nie z ustawą z 3kwietnia 1845 r., któ 
1a przywróciła duchowieństwu część 
skonfiskowanych dóbr. Na mocy tego 
samego układu Stolica Apostolska za- 
twierdziła szereg przywilejów dla mo- 
rarchów hiszpańskich, Xtóre były przy 
znane przez Benedykta XIV Ferdynan 
dowi VI w roku 1753, a przedewszy- 
stkiem prawo nominacji arcybiskupów. 
biskapów i zarządzających 77 : 
liczby beneficjow košcielnych. Kankor | 
dat byt ratyfikowany przez Hiszpanię 
l-go kwietnia 1851 r., a przez Pius2 
IX 5-go września tegoż roku 

W 1904 r. podpisany został nowy 
traktat uzupełniający, który m. in. za 
wierał postanowienia, dotyczące 
konów religijnych. Nie był on jednak 
wprowadzony w życie. W 10 lat ро- 
tem wynikły pierwsze konflikty między 
Hiszpanią i - Watykanem, 
stanowiska, jakie zajęły rządy liheral- 
ne Canalejas'a i Romanones'a. 

W ostatnich czasach przywilej mo- 
narszy mianowania biskupów został 
znacznie zmodyfikowany w ten spesób, 
że król wypowiadał się tylko o kandy- 
datach, których liste przedkładał mu 
sam Episkopat. 
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ECHA KRAJOWE \ 
Kongres Eucharystyczny w Brasławiu 

W. dniach 20 i 21 czerwca r. b. odbyły 
się w Brasławiu podniosłe uroczystości Kon- 
gresowe, na które przybyły niewidziane do- 
tąd tłumy wiernych z całego powiatu. Uro 
czystości zaczęły się o godz. + po poł. dn 
20 czerwca ingresem J. E. Ks. Biskupa K. 
Michalkiewicza, poczem po odpraw:dnych 
raodłach w kościele i odczytaniu Błogosła- 
wieństwa Papieskiego, odbyto się I Zebranie 
ilenarne na cmentarzu kościelnym. Na ze- 
brarie przybyli: P. Starosta, p. Burmistrz, 
przedstawiciele miejscowego społeczeństwa 
oraz uczęstniczył kilkutysieczny tłum wier- 
uvch Po obiorze Marszałka Kongresu, któ- 
rym został p. Bortkiewicz, oraz prezydjum 
głos zabrał J. E. Ks Biskup Sufragan, wy- 
Jaśniając wiernym znaczenie  Kongresóv/ 
Eucharystycznych. Następnie p. B Rusiec- 
ki wygłosił referat p. t. „Eucharystja, jako 
lekarstwo przeciw duchowi _ materjalizmu 
tegoż dnia wieczorem  obradowała Sekcja 
«la młodzieży pozaszkośnej pos przewodni 
<iwem ks. dyrektora: Fr. Kafar: 

Referaty wygłosili pp. Andruszkie 

  

  

   
wicz i 

B. Rusiecki. "Na zebraniu tej sekcji wzięli 
również udział członkcwie  SMP., którzy 
przybył pieszo na Kongres w ilości 500 
osob z 11 sztandarami. 

Ы Tymczasem przez cały wieczór oraz noc 
wciąż przychodziły. pielgrzymki z najdal- 
szych zakątków a między innemi z Leonpola 
Mior, Ikażni i t d, Można było podziwiać 
nadzwyczaj podniosły nastrój wiernych, któ- 
rzy mimo zmęczenia żarliwie modlili się 
adorując w kościele lub na cmentarzu, czy 
też przygotowywali się do spowiedzi i Ko- 
munji Św. 

Nabożeństwo nccne — podniecone tłumy 
<ałegały płac przed kościołem, by w sku- 
pieniu zanosić módły do Chrystusa utajone- 
ge w Przenajświetszym Sakramencie Ołta- 
rza, a potem przez całą noc, gdy księża 
odprawiali Mszę św. przystapiło do Komu- 
nji w samym Brasławiu około ZY 
osób, pominio, że liczne rzesze  wiernyc 
uprzednio w swoich parafiach były 9r spo- 
wiedzi i przyjmowali Komunję Św. Rankiem 
nastepnego dnia odbyło się zebranie. Sekcji 
Nauczycielskiej. gdzie referaty wygłosik. 
po. B. Rusiecki i G. Maławko. Stosunkowo 
liczny udziai wzięli rauczycieje ze Stow. 
Chrześć. Narod. Szkół Powszechnych i nie 
którzy ze Związku Naucz. Sz. P. Przykry 
zgrzyt wywołał fakt nieobecności p, inspek 
tora szkolnego wogóle pedczas uroczysto- 
ści kongresowych oraz na posiedzeniu sek- 
cji. Również powszechną uwagę zwrócił 
fakt, że szkoły powszechne nie wzięły -w 
niedzielę gremjalnego udziału w nabożeń- 
stwie oraz uroczystej procesji. ‚ 

Tegoż dnia o godzinie 10 p. marszałek 
© Bortkiewicz zagaił II Zebranie Plenarne, 
wobec przeszło 15-tysiącznego tłumu. Re- 
ferat p. t. „Eucharystja, a śmiałaść przcko 
nań religijnych" wygłosił p. E. Andrųszkie 
wicz. Po odczytaniu rezolucji wzniesiono 
okrzyki na -cześć Ojca św. Piusa XI, Pa 
na Prezydenta Rzeczypospolitej oraz JE. 
ks. arcybiskupa metropolity i księdza bis- 

- kupa sufragana. 
Wkrótce po zakończeniu Il Zebrania 

Plenarnego bicie dzwonów oznajmiło wier- 
nym, że msza św Dpontyfikalna ma się za- 
cząć, Kto był w  Brasławiu — ten nigdy 
nie zapomni podniosłych chwil, gdy wobec 
p. p. starosty i dowódcy KOP-u, przedsta 
wicieli społeczeństwa, licznych grup Stowa 
rzyszeń Mł. Polskiej, kompanii KOP-u i 

.cddziału Strzelca, przeszło 20-tysiącznego 
tłumu, JE. ks. biskup K. Michałkiewicz ce 
lebrował mszę św. po której wyruszyła 
wspaniała procesja, Z rozrzewnieniem klę- 
kały tysiączne rzesze wiernych, oblegają- 
cych wzgórza na widok olbrzymiej i prze 
pięknej procesji, która w pochodzie trium- 
falnvm świadczyła o miłości de Chrystusa, 
< przywiązaniu wiernych do religii i koś- 
cioła oraz ©0 tem, že Polska byla i pozo-- 
stanie semper fidelis. Po procesji odczyta- 
10 rezolucje, powzięte na zebraniach, wresz 
cie przemówienie JE, ks. biskupa, które 
wzruszyło go głęb: wiernych, a następnie 
błogosławieństwo. Na tem skończyły  siż 
tak potężnie : wspaniale zorganizowane u- 
roczystości kongresowe. Z żalem rozchodzi 
ły się niewidziane dotąd tłumy w Brasławiu 
uwożąc ze sobą mocne postanowienie bro 
uić wiary katolickiej i oddać Polskę 
Chrystusowi. я 

I Kongres Eucharystycziy w Brastawiu 
uchwalił szereg rezolucyj. które podajemy: 

REZOLUCJE, UCHWALONE NA I 
KONGRESIE EUCHARYSTYCZNYM 
W BRASŁAWIU W DNIACH 20 I 21 

CZERWCA 1931 ROKU. 

Zebrana ludność katolicka pow.  bras- 
łewskiego na I Kongresie Eucharystycznym 
w Brasławiu, przejęta głęboko znacze- 
niem  Eucharystji w życiu prywatnem i 
publicznem uchwala: 

1. Szerzyć cześć Chrystusa Eucharystycz 
nego przez: częste przystępowanie do ko- 
munji św., wspólne przystępowanie do ko-* 
munji św. z okazji najrozmaitszych uro- 
czystości i adoracyj; zakładanie Kółek Eu- 
charystycznych we wszystkici'  organiza- 

W poszukiwaniu 
Korzystając z tego, że Florida na- 

leży do Towarzystwa, które stosow- 

nie do umowy z rządem polskimi, jest 
obowiązane sta:e mieć na poktadzis 
vomacza polaka i sanitariusza rów- 
lież władającego językiem polskim, 
poszliśmy z p. Prószyńskim w celu 
'Gdszukania tych Polaków i zaznajemie- 
nia się z nimi. Znaleźliśmy ich w dru- 
giej klasie ekonomicznej. 

Tłomaczem był - pan: Cywiński, 
inłody człowiek, który próbował hai- 
«lu we Francji i teraz wobec złych 

tonjunktur, po ożenieniu się z Fran- 
cuzką, wziął te posadę, mając nadziei 
„gdy przyjda lepsze czasy” powróce- 
nia znowóż do handlu i dorobienia się 

Sanitarjuszem zaś był pan Aszke- 
iaz, człowiek , już stary, podróżujący 
na Florydzie już przeszło cztery lata. 

Życie ich układało się w ten sposób 
že spędzali sześć tygodni na morzu 
" następnie mieli około dwuch tygod- 
ni odpoczynku w Marsylji. Wynagro- 
dzani byli niezbyt hojnie, gdyż pa: 
Cywiński otrzymywał niecałe tysiąc 
fianków miesięcznie, a pan Aszkenaz 
jeszcze kilkaset franków mniej. 

Zastaliśmy obu stosunkowo mało 
zajetych, bo tym razem na Floridzi2 
było zaledwie czterdziestu emigian- 
ów Połaków, gdy poprzednio —prze- 

  

cjach społecznych, zwłaszcza w organiza- 
cjach Akcii Katolickiej. 

2 Dążvć do najintensywniejszego roz- 
woju organizacyj Akcji Katolickiej na tere- 
nie całego powiatu, zwłaszcza Stowarzyszeń 
Mężów Katolickich, Katolickich Koł Polek, 
Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej i tych ar 
ganizacyj, które za organizacje Akcji Kato 
lickiej przez władze kościelne uznane” zo 
staną. 

3 Bronić wszełkiemi siłami świętości i 
1ierczerwalności małżeństwa katolickiego, 
jeżeli tylko. zajdzie tego potrzeba. 

4. Żądać od władz szkołnych, by dla ka 
tołickiej dziatwy i młodzieży- były szkoły 
tod względem swego programu : zespołu 
nauczycie'skiego Katolickie.. 

5 Szerzyć gorliwie idee wychowania re 
ligijnego w szkole i poza szkołą, a gdybv 
zaszła potrzeba bronić tej idei do ostatnie- 
go tchu, ponieważ wychowanie pełne, 
zharmonizówane i wolne, o wysokiem po- 
czucat osobistej godności człowieka, może 
się odbywać jedyriie i 'wyłącznie na podsta 
wie religijnei, że Dez religii właściwie nie- 
ma wychowania. 

6 Domagać się od czynników miarodaj 
tych i odpowiedzialnych, by wychowanie 
w naszem Państwie. było oparte na zasa- 
dach, podanych; przez Jego Światobliwość 
)jca Świętcgo Piusa XI, w encyklice „O 
chrześcijańskiem - wychowaniu młodzieżv', 

*1T. Zebrana па I Kongresie Eucharystycz 
nym katolicka młodzież  pozaszkolna w 
przeświadczeniu, .że pełnię człowieka i o- 
bywatela daje tylko wychowanie, oparte 
na zasadach katolickich, wzywa cała mło- 
dziez powiatu brasławskiego du wstępcwa 
nia do organizacyj Akcji Katolickiej, a 
Jednocześnie - młodzież, skupiona w organi- 
zacji Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej, na- 
wołuje rówieśników do wstępcwania w jej 
szeregi, Oraz postanawia wszystkie swe SI- 
iv wytężyć w pracy dla dobra Kościoła . 
Państwa 

      

  

    

IWJE 
— Kongres Eucharystyczny Dnia 12-go 

+ 13-g0 czerwca odbył się.w miasteczku 
Iweje pow. lidzkiego Kongres Eucharystvcz 
uw. Ludność "podekscytowana oczekiwa- 
men' tej wielkiej uroczystości, ž niepoko- 
jem odnosiła się do pogody, która wi cza- 
sie Kongres poprzedzającym, przybrała cha 
rakter  przewiekłych deszczy. 

W ostatniej jedr.ak chwili deszcze usta 
ły, jakby znać. dając, że « Niebo w zboż 
rej pracy  mieįsccwych ku uświetnieniu 
tego Święta — udział bi.rze 

Podniosły nastrój licznie zgromadzo- 
nych rzesz został spotęgowany przez wi- 
dok swego ukochanego  nisstrudzonego 
Pasterza, biskupa Michalkiewicza, / udział 
dwóch starostów z Wołożyna p. Wesołow 
skiego ! z Lidv p. Dziadowicza, to też mo 
wy powitalne brzmiały nader serdecznie. 

Dzięki staraniom  niestrudzonych ks. 
dziekana Bobicza i wójta o. Rutkowskiego 
dekoracje były choć skromne, bc czasy 
ciężkie, ale robiły bardzo poważne i dodat 
nie wrażenie. Dużo też do upiększen:a 
košciota, szczególniej iluminacji elektrycz- 
nością, przyczynił się majatek Iwie. Preze 
sem niestrudzonego komitetu  oryanizacyj 
uego był о, Aleksander Brochocki, obywatel 
< sąsiedztwa, zaś na marszałka Kongresu 
cbrano p. Józefa Dmochowskiego. Ludność 
została pod niczen: niezatarten wražeriem 
tej uroczystości.- N.M. 

POSTAWY 
Z życia Stowarzyszenia Rezerwistów i 

b. Wojskowych. 20—VI—31. Auto mknie 
z szybkością 30 — 50 km, na godzinę. 
Promienie zachodzącego słońca gasna: Dro 
ga biegnie lasem. Odległa od m. Postaw 
c If km. wieś  Czorty jest dziś punktem 
przyciągającym szerokie warstwy ludnośc: 
wiejskiej na rozrywkę, urządzoną staraniem 
Koła Postawskiego Stowarzyszenia Rezerwi 
stów i b. Wojskowych. 

Stowarzyszenie Rezerwistów skupiło we 
wsi Czortach 4 drużyny rezerwistów * w 
składzie liczbowym około 60 csób, które z 
ckolicznych wsi, przy dźwiękach harmonii- 
ki, marszem ciągnęły, mając przed sobą po 
5 km. drogi i skupiały się we wsi Czortv. 
by powitać gospodarza powiatu, pana sta. 
rostę, postawskiegu, Wiktora Niedźwieckie 
go, riestrudzonego opiekuna płacówek spo- 
łecznych . Zbiorowy gwar 1a odgłes zŁli 
żającego się auta, przycicha. Po krótkich 
przygotowaniach stanęły drużyny w dwu- 
szereg, a z auta wysiada starosta postaw 
ski pan Wiktor Niedźwiecki, ttóry przybył 
tu w asyście wice..prezesa Powiatowej Fe 
deracji « zastępcy starosty pana Kazimierza 

Protasewicza, komendanta pow:atowego od 
świczeń rezerwistów, ppor. rezerwy pana 
Andrzeja Niemczynowicza, podkomisarza po 
wiatowego P. Р., pana Bartoszewicza, as- 
spiranta P, P. pana Stanislawa Piskozuba i 
pana Bielawskiego Pada podana  donios- 
łvm głosem komenda:  Baczrość! Prawo 
patrz! Wita pana starostę prezes Kcła po 
stawskiego Stowarzyszenia Rez. i b. Wojsk 

żywego towaru 
szło dwustu, a dawniej bywało jeszcze 
więcej. 

„Jednak dziś wyjątkowo "mam za- 
jęcia dość dużo, bo parę pierwszych 
dni po wyjściu z Marsylii zawsze są 
jakłeś nieporozumienia Później to 
się ułoży i będzie spokój”, objaśnił 
pan Cywiński. 

„Pana Aszkenaza zaś zajęcie jest 
zależne od ilości chorych.  Naogół, 
zdy morze jest spokojne i słońce ja- 
snc* zaświeci, to i chorych jest .nniej. 
Zreszta to zależy. jak się trafi. Cza- 
sami ludzie cho'uja niewiadomo cze - 
mu. Pan Aszkieraz woli, gdy cho- 
iuja, bo jeżeli niema chorych, to nu- 
dzi się i czas mu na morzu dłuży sie, 
żartował pan Cywiński. ; 

Pan Aszkenaz oczywiście zaprze- 
czył temu kategorycznie, zresztą 

twierdził, żet na morzu nigdy : chorych 
nie braknie, bo gdy ludzie mają dużo 
czasu, to zawsze zaczynają chorować. 

Z toku dalszej rozmowy dowiedzie- 
liśmy się, że jak pan Cywiński, tak 
tówrież i pan Aszkenaz sa płatni przez 
Towarzystwo okretowe do którego na- 
ležy Florida. 

(Przez to wytwarzają się trudne sy- 

    

tuacje, gdyż interesy Towarzystwa 
nie zawsze dadzą się i z 
często słusznemi wvmaganiam: i 

SZ > t w 

meryka pójdzie na kompromis z Francją 
WASZYNGTON. Pat. Stimson oświadczył, że notę francuską ce- 

chuje serdeczność, która sprawia przyjemność rządowi Stanów 

Zjednoczonych. W myśl słów Stimsona, Stany Zjednoczone g0- 
towe są do zawarcia kompromisu z Francją. 

PARYŻ. Pat. Na piątkowem posiedzeniu Izby Deputowanych 
odczytana została propozycja Hoovera, odpowiedź francuska na 

tę propozycję i wreszcie list ambasadora Edge do Brianda, któ- 

ry ocenia serdeczny ton noty francuskiej i wyraża nadzieję, że 

rząd francuski skorzysta z pobytu Mellona w Paryżu, aby rozpa 

trzyć szereg zagadnień, 

Hoovera. 
powstałych w związku z propozycją 

Przed wizytą niemiecką w Paryżu 
PARYŻ. PAT. — Propozycja pre- 

zydenta Hoovera zajmowała opinję 
publiczną, tylko przez 5 dni. dziś zaś 
ustępuje już na drugi plan. Debata w 
Izbie będzie bodaj ostatnim aktem te-- 
go dramatycznego incydentu. Na pier- 
wsze miejsce wysuwa się nowy fakt, 
na który zwracają się oczy wszystkich. 
Jest to. zapowiedziany na pierwsze dni 
lipca przyjazd do „Paryża kanclerza 
Brueninga i ministra Curtiusa. W śro- 
(iowiskackh politycznych, uważają, to 
2a dywersję przeciwko wystąpieniu 

prezydenta Hoovera. W każdym razie 
poniedziałkowa wizyta ambasadora nie 
mieckiego w ministerstwie spraw za- 
granicznych i długa rozmowa, jaką od- 
był z nim Briand, pozostaje niezawod 
nie w związku z nagłem - zgłoszeniem 
projektu odwiedzin niemieckich mini- 
strów. Grzeczne słowa, wypowiedziane 
przez kanclerza Brueninga publicznie 
we wtorek pod adresem Francji, nie 
były, oczywiście, odruchem samorzut-- 
nym z jego strony, a Stanowiły już 
część należycie obmyślanego planu. 

Ojciec $w. zwrócił podarek Smetony 
Dalszy rozwój zatargu Litwy z Watykanem 

WIEDEŃ, PAT. „Reichspost* dowiaduje się o konflikcie mię- 
dzy Stolicą Apostolską a Litwą następujących szczegółów: Kiedy 
Ojciec Św. dowiedział się, że nuncjusz apostolski Bartoloni, któ- 
ry miał wręczyć prezydentowi Smetonie podarki od Cjca >więte- 
go, nie został przylęty, zarządził natychmiast by podarek prezy- 
denta Litwy przec owywany dotychczas w papieskiej bibijotece 
prywatnej, został zwrócony. Polecenie to zostało niezwłocznie 
wykonane. 

Podarek odesłano 19 czerwca do poselstwa litewskiego w 
Rzymie, a tego samego dnia doręczona została nota protesta- 
cyjna z powodu obraźliwego wydalenia nuncjusza apostolskiego 
z iitwy przez rząd litewski. Tymczasem charge d'affalres posel- 
stwa litewskiego przy Stolicy Apostolskiej, który 19 b.m. popro- 
sił o audjencję u kardynała sekretarza stanu Pacelli nie został 
przez niego przyjęty. Należy oczekiwać zerwania stosunków 
między Stolicą Apostolską a rządem litewskim. > 

  

Krach finansowy Peru 
LIMA. Pat. Rząd Peru z dekret o wstrzymaniu od 31 grudnia r. b. 

wszeikich wypłat z tytułu zo! 
niczych oraz kredytów na utrzymanie 

owiązań rządowych z wyjątkiem pensyj urzęd- 
policji | wojska. Równocześnie został 

ogłoszony dekret © zamknięciu Państwowej Kasy Oszczędnościowej. 

Groźby hitlerowców pod adresem Polski 
KRÓLEWIEC. Pat. Hitlerowska „Preussiche Ztg.' zamieściła artykuł w 

sprawie rzekomej konkurencji Gdyni z Gdańskiem. W zakończeniu pismo po- 
zwala sobie na takle oświadczenie: „Ostrzegamy Polskę, że rejestrujemy, każ- 
dy jej krok przeciwko Gdańskowi I że zażądamy od niej zdania sprawy ze 
wszys'kich zarządzeń sklerowanych przeciwko Gdańskowi, gdyż już w najbiiż- 
szym czasie Adolf Hitler obejmie władzę w Niemczech. Nie spoczniemy pierwej 
aż w. m. Gdańsk zostanie z powrotem przyłączone do Niemiec. 

  

„Mistrz Warszawy w strzelaniu 
WARSZAWA. PAT. — Tytuł mistrza 

Warszawy na rok 1931 w strzelaniu z broni 
długiej 1 krótkiej : nagrode wędrowną P>l 
skiego Związku Broni Malokali'rowej, zdo- 

oyć Rutecki Edmuna z WKS. legja, uzysku 
iąc 10 p. przed Barowskim Janem z lu- 
gii i Golańskim Michałem ze Związku Strze 
leckiego. 

  

Zuchwała kradzież 
ŚWIĘCIANY. PAT. W dniu 26 b. m. na 

stacji kolejowej Nowo-Święciany nieznani 

sprawcy okradli kasę towarową. Kasetka 
żelazna została otwarta zapomocą podrobic- 

nych kluczy, poczem zabrano z niej pienią- 

dze w kwocie 1364 zł. i 20 gr. Powiadomio . 

na stacji Święciany 
ne o zuchwałej kradzieży organy policji, 
wszczęły natychmiast dochodzenie. Do cza- 

su wyjaśnienia okoliczności kradzieży zatrzy 

iiany został praktykant Władysław Mikołaj- 
czyk. Dalsze dochodzenie w toku. 

ban Franciszek Bobowski i składa raport 
wice-prezes pan Jakob Sokół. 

Pan starosta kolejno wita się z družy- 
nowymi, a na powitanie rezerwistów głoś- 
nem echem odbija się: „Czołem panie staro- 
sto!“. Cala świta, s za nia rezerwa i lud- 
ność miiejscowa udaje się drogą, wysypaną 
tatarakiem do pobliskiej stodoły, gdzie zaj- 
muje przygotowane miejsca.. 

Kierownik 3-kl. szkoły powszechnej 
Pietranach p. Jan Szturycz krząta się 

w 

ze 

[ retensjami emigrantów. 
„Najlepiej mają zorganizowaną 'e- 

"migrację Włosi. objaśniał pan Cy- 
wiński. Na mocy umowy  Towarzy- 
stwo okrętowe wypłaca im pewną su- 
mę rocznie, za którą Włosi mają na 
każdym statku swego leka:za i swoich 
urzędników w portach. Zaś to, że 
włoscy urzędnicy nie są zależni 21 
władz linji okrętowej, pozwala wv- 
magać z całą bezwzglednością wszy- 
stkiego tego, co jest zastrzeżone 
vmowami. My zaś niestety, musimy sie 
liczyć z możliwością utraty posady, 
co nam szalenie utrudnia pracę, -tło- 
maczył dalej pan Cywiński. 

Jednak widać było, że sprawy emi- 
gracyjne mało interesowały pana 
Prószyńskiego. 

„Czy panowie mają żywy tówar' 
na pokładzie Floridy, zapytał obcze- 
sowo, przecie ten parostatek idzie 
"o Ameryki Południowej, właśnie w 
kierunku największego eksportu. Gdzie 
jest ten towar, pokażcie mi go". wo- 
ак Widać było, że przedfem cały 
czas o tem myślał. : 

Wyjaśnienia okazały się niezada- 
walniającemi dla pana Prószyńskiego. 
Obaj Polacy zaprzeczyli _ możliwości 
istnienia na pokładzie Floridy żywe- 
go towaru. Qburzali sie, że coś 
podobnego mcżna przypuszczać. 
Twierdzili. że jest to proceder trud- 
ny i niebezpiczny. Że spisy podróż- 

swoimi uczniami ze kulisami sceny, a nie- 
strudzona wychowawczyni i nauczycielka p. 
Marja Kwiecińska * zręcznie kieruje małymi 
artystami — dziatwą szkolną mającą ode- 
grać komedyjkę p, t. „Kot - winowajca. 

W dalszym programie odtańczony zo- 
stał przez dzieci „taniec krasnołudków*, о- 
raz vdśpiewano szereg pieśni, za co pan 
starosta wyraził podziękowanie p.  Marji 
Kwiecinskie; a dziatwę obdarzono cukierka 
mi. Jon Szykowiec. 

nych są kontrolowańe przez policję, 
że w wypadkach nasuwających  pe- 
wne wątpliwości, natychmiast  poli- 
cja stara się wyświetlić sprawę i t. d. 
Wreszcie, że port w Marsylji źle się 
nadaje do tego, gdyż policja fran- 
cuska jest sroższa niż gdzie indziej 
i że naprzykład Barcelona więcej jest 
odpowiednia i że tamtędy idzie 
cały handel, chociażby dla  te- 
go, że w Hiszpanji wszystko można 
zrobić za pieniadze, więc fałszywe 
paszporty etc. bez ryzyka „wsypy”. 

Te wywody oburzyły pana Pró- 
szyńskiego. . 

„Jakto, zawołał, a korsuł w Mar- 
sylji właśnie mi mówił, że Marsylja 
jest jednym z głównych portów dla 
handlu żywym towarem! Panowie są 
na statku, kursującym do Ameryki Po- 
łudniowej i mówia tak, jakby pierw- 
Szy raz słyszeli o tym | procederze. 
Przecie. to jest hańba! To jest poli- 
czek wymierzony całej ludzkości! W 
moich oczach prawie porwano jedną 
pannę z towarzystwa i zginęła bez 
śladu, tak że do dziś dnia o niej nic 
niewiadomo. A przecie vgólnie zna- 
ną tajemnica jest, że ten cały „to- 
war“ idzie własnie do Ameryki Po- 
Midniowej, a skoro idzie. to przecie ni: 
powietrzem, ani też pod woda. ale 
okrętami, kursuiącemi „między Europa 
i nowym ladem. To niemożliwe, że< 
byście nie nie wiedzieli. To przecie 

W _WIRZE STOLICY 
SKANDAL U KRASIŃSKICH 

Każda prywatna akcja w obecnych cza 

sach jest wnet sparaliżowana, unicestwiona, 

Nie sposób poprowadzić interesu, nie spo- 

sób nawet być f:lantropem. 

Ordynat hrabia Krasiński ufundował swo 

im kosztem wspaniałe muzeum. Wielki 

pałac na Okólniku, w samym środku stoli- 

cy, przebudował, wyremontował, stwcrzył 

istne cacko. Bibljoteka — jedna z naj- 

źródłowszych w Polsce, deska ratunku stu 

denterji — otrzymała wspaniałe ‘юсит Ma- 

Konie, lampki, komfort, luksus. Bidulek, co 
w domu siedzi na toborecie, tutaj rozwala 
się w fotelu. 

O muzeum nienia co mówić — 

1 iękne! 3 

Cała armja dozorców,. objaśniaczy, wóż 

rych pilnuje zbiorów, oprowacza gości, po 

1ządkuje, 

Wejście do muzeum — do bibljoteki dar 

mo — kosztuje jeden złoty. Wiadomo, jak 

się nasi ziomkowie interesują sztuka, — 

jeśli przez tydzień. , siedem osób odwiedzi 

muzeum, to frekwencja olbrzymia. 

I oto walnieto ordynatowi Krasińskiemu 
ogromny podatek. .dochodowy. Odpowiedni 

urząd wykombinował, że skoro tyle a tyle 

płaci Luna Park, gdzie wejście kosztuje 30 
groszy, to. Krasiński winien płacić trzy 1 
pół razy 'więcej, bc pobiera całą złotówkę. 

„  Ordynat wpadł w pasję. Niedość, że 
nadweręża majątek, by dać krajowi zaką- 
tek naukowy — jeszcze naigrywają się zeń. 
Bo pizecie hrabia nie jest flejtuchem i gdy 
by chciał stworzyć dochodowe przcdsię- 

biorstwo, założyłby dancing — drugą Adrie, 
— nie muzeum i bibljotekę, Te zrzadka ka 

piące złotówki stanowią akurat trzecią 

część pensji pana Wiktora — geńeralnego 

kustosza bibljoteki. * 

Jeśli się wogóle każe placič, to 4: tyl 
ko dlatego, by rėžne“ apaszė i walkonie 

gzily się w cyrku, a nie w muzeum. Wej 

ście darmowe — i pełno hołoty  spałoby 

przed Grotgerem. 

Ordynat zaskarżył decyzję podatkową do 
sądu, zaznaczając, że jeśli będzie uznana 
га słuszną, — zamknie muzeuni. Święta ra- 

cja. Wszystko ma swoje granice — za fi- 

iantropję płacić jeszcze podatek -- to bez- 
sens. Karol, 

URZĘDNIK NA DRZEWIE + 

Elegancka publiczność, odwiedzająca 

wczoraj Łuna-Park na Pradze, zauważyła, 

iż na 'wysokiej topoli, "między konarami, 

siedzi przykuty łańcuchem do drzewa — 

człowiek. 

Frekwencja przy beczce śmiechu «mala- 
la na korzyść topoli Wszyscy zadarli gło- 
wę do góry i obserwowali samotnika, wzna- 
wiającego piękne tradycje szympansów i 
goryli. 

Dyrektor Luna-Parku opowiada jak po- 
zyskał tę nową atrakcję: 

— Przyszedł taki bidulek i jęczy, jęczy... 
„Czemuż nic jestem: murzynen, —- wołał — 
pokazywanoby mnie za pienigdze, albo cze- 
muż nie urodziłem się z. drugą cielęcą głc- 
wą, albo z kopytami, albo z trzema rę- 
kamil... 

Zanudzał nas swem stękaniem, Wreszcie 
inistrz 'jarkowienko, który, jak pan wiesz, 
mieszka stałe otccnie w Warszawie i żyje 
z wyścigów, rzekł mu znudzony: cicho pan 

bądź, a jak ci żle, tr powieś się! 
-— Cu to za rada? Ja chcę żyć : moja 

rodzina takož — tymczasem obcięli mi pen- 
sję o 43 proc. pobierałem 300 złotych — 
teraz dostanę 170. Kłaść ludzi na łopatki, 
te żadna sztuka — wyżywić rodzinę z 5 
osób za 176 zł — oto szfuka. 

— Ha, rozzłościł się Garkowitnko, rąb- 

toć kogoś na dywza, to bagatela — niby 
siedzieć za biurkiem większa cv? żebyś 

choć na drzewie siedziił, riczy ił». 

— Daj pan forsę. a będę siedzial. 
I stanął zakład : 4%) zł. Urzędnik wziął 

czers prędzej urlop na mi siąc fe swe go nii- 

ristcrstwa robėt publicznych, wlnł ra tu- 

polę, przykuto go łańcuchem, obiecał przez 

30 dni ani drgnąć. 

Promienieje radością —- zarabia przecie 

dużo pieniędzy. Od czasu do czasu spuszcza 

postronek, przywiązują mu koszyk z wik- 

tuałami — wciąga i wcina. Paru młodzia- 

nów uparło się, by mu posłać butełkę wód- 

  

prze- 

jest afera zorganizowana na wielką 
skalę i bardz umiejętnie, podobno 
pan Cywiński trochę się obraził. 

„Więc wygląda tak, iakbyśmy nie 
„chcieli mówić o tem, będa: dobrze po - 
informowani, zawołał. No, naprzy- 
kład o ta młoda i przystojna kobieta, 
wskazał na przechodzącą pasażerke. 
Wiem, że jedzie do Buenos Aires do 
męża, bo tak jest napisane w papie- 
rach. A czy ona rzeczywiście jedzie 
do męża, za to ręczyć nie mogę. Mo- 
že na tej samej Floridzie jeszcze kil- 
ka kobiet jedzie do tego samego „rę- 
ża”. Przecie sposoby trarsportu nie- 
raz/ są bardzo dowcipne. Miałem taki 
wypadek, że iechały dwie Polki do 
Buenos Aires. Przystojne były, miłe 
i z przyjemnością z niemi rczmawia- 
łem. Z rozmów wynikało, że mają 
rodzinę, która od kilku lat jest już 
w Ameryqe i której dobrze się po- 
wodzi. Teraz przysłano im pieniądze 
no i jadą do tej rodziny, bo w kraju 
nie było znowóż najlepiej. W Buenos 
Aires przyszli kiewniacy po nie ra 
statek. Wszystko w porządku. Przy- 
witania. Radość. Nie bardzo rozumiem 
jakim sposobem moje pasażerki zor- 
jentowały się! że o ile zejdą ze statku 

to wrócić iuż będzie niemożliwe, 
gdyż zostały sprzedane  handlarzom 
żywym towarem: przez własnych krew- 
niaków. Te się zorjentowały, a ile nie 
potrafiło sie zorjentować? 

  

    

    
TWOJE DZIECI UCZĄ SIĘ 

W OJCZYSTYM JĘZYKU, CZYŚ 
POMYŚLAŁ O TRAGEDJI MA- 

TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 

WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 

Złóż grosz na„Fundusz Polskiego 
Szkolnictwa zagranicą”, na konto 
P. K. O. 21895, Komitetu Obche- 
du 25-lecia Walki o Szkołę Polską 

    

  
„Polacy zagranicą* — Nr. 5 — 6: Czer- 

wcowy nunier  pewiekszonej objętości z% | 
stał w całości poświęcony młodzieży pol- 
skiej zagranicą, 
nieniem zagadnień organizacyjnych, oświaży 
pozaszkołnej * wychowania fizycznego 
Dziedziny wymienione, jak słuszni* zazna 
cza artykuł wstępny, mają zbyt wybitny 
wpływ na kształtowanie charakterów, aby — 
od pracy w tym zakresie nie była w naj- 
większym stopniu uzależniona przyszłość 
cała zapoczatkowanego tak szczęśliwie na 
I-szym Zjeździe Polaków z Zagranicy: W. 
1929 roku konkretnego dzieła zjedno<zenia 
kulturalnego Polonji Zagranicznej z Macic- 
rzą. 

Bardzo doniosłe zagadnienie zapoznawa- 
nia młodzieży polskiej zagranicz zamieszka 
łej z krajem ojczystym — oniawiają arty- 
kuły C. Zagórskiego „Kolonie !etnie dła 
dzieci polskich z* Niemiec" i 3. Knauffa — 
„Kształcenie młodzieży emieracyjnej w kra- 
ju. O konieczności i najodpowiedniejszych 
formach pracy wychowawczej wśród mi0- 
dzieży emigracyjnej w Stanach Z jednoczo- 
nych i we Francji, największych obecni 
podobnych środowiskach polskich  zagrani- 
cą, dowiadujemy się z artykułów:  „An- 
kieta o wychowaniu i ideałach młodzieży 
polsko-amerykańskiej* i -„t)rganizacia Kół 
młodzieży szkolnej we Francji". Rolę spot 
tów i innych metod, wpływają: t. 
nio na rozwój fizyczny młodzież! 
specjalnie w stosunku do naszej 
zagranicą |. Sokołowski w arivkule ., 
czenic wychowania fizycznego” i ]. Wolko- 
wicz w szkicu „Letnie obozy harcerskie 71 
granicą". Interesujące zagadnienie teatru odl 
Skiego na obczyźnie, a zwłaszcza jego 
wpływu na młodzież, przedstawia S. Tur” 
wiczówna p t. „Zespoły teatrame wśród 
Polonii Zagranicznej”. + 

Artykuł Z. Leszniewskiego „Polska mto- 
dzież akademicka w przygranicznych. paźi- 
stwach" daje zary; . dzisiejszej narodswo4 7 
+pelcczneį organizacji połskich akademików 
w Litwie, Łotwie, Niemczech, Czeciiosłó- 
wacji i Rumunii. 

   

  

  
Na 

ONEK 

Stefan Łoś. „Strażnica”, Powieść 
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Iskier. T. 36 
Książnica Atlas 1931. й 

Powieść, osnuta na tle pamiętnego ckre 
su dywersyj bolszewickich na wschodnich 
rubieżach Polski. Bohaterum jej jest mło- 

   

dy harcerz, który «azem ze swoją drużyną | 
przybywa w obozie nad granicą rosyjską | 
Stryjowi chłopca, oficerowi sztabowemu, 
wykrada ktoś bardzo ważny szyfr bo'szć 
wicki, który z widkiemi trudnościami 200 
łał odcyfrować. Najtęższe siły wywiadow- 
cze poszukują sprawcy. Młody harcerz spo 
tyka tymczasem niedaleko obozu swego Ko 
legę z jakimś podej:zanym osobnikiem. Ped 
słuchany urywek rozmowy zastanawia go. 
$ledzi kolegę, a ślad prowadzi go do gnia- 
zda szpiegowskiego - Tu dowiaduje się, « 
planowanym napadzie dywersyjnym, który ž 
ma ułatwić przedostanie się szpiega ze 
skradzionemi dokumentami zagranicę. Woj | 
sko, źle poinformowane o miejscu napadu, 
tczekuje go na inrym  odcirku, podczas, 
gdy harcerze własrą piersią muszą odpie- 
rać atak rosyjski, zakończony zupełną pc- 
ražką bolszewicką, Treść powieści, apoteo- 
zującej miłość ojczyzny aż do ofiary z Krwi 
jest żywa, barwna : o silnem napięciu. | 

iążkę można gorąco polecić naszej 
rałodzieży. 

Szata zewnętrzna 
zarzutu, 2 
LL iu TONE TPA. 
ki dyrektor starowezo odmówił: upije 

się jeszcze i zleci. 

  

  

  

wydawnictwa —<Jz ' 
{ 

Nowy Robinson topolowy czyta dzienni- 

ki i smieje się ze zmartwwń kolegów — 
„niech płaczą bęcwały, on ma zarcbek K. 

Niestety pieniędzy na powrotną pod- 
róż moje panny nie miałv. Ostatnią 
deską ratunku byłem ja, lecz rów- 
nież nie miałetn dostatecznej ilości go- 
tówki, bym mógł kupić dwa bilety 
do Europy. Jednak na skutek moich 
starań, kapitan statku zgodził się 

pół ceny biletu. Moje pasażerki wró- 
ciły do Polski, a po pewnym czasie | 
odesłały pieniądze u mnie pożyczone, 
dziękując za pomoc. 

„No, a o innych wypadkach pan 
nie słyszał”, zagadnąłem. 

>. „Oczywiście wiedziałem i o innych 
odparł pan Cywiński, lecz zawsze do- 
wiadywałem się już post factum * 
nawet nie tyle dowiadywałem się, lecz 
częściej domyślałem sie, gdyż zwy- 
kle sprzedawana kobieta sama „о tem 
nie wie. : 

A gdy już jest na amerykańskim 
lądzie, to powrót jest prawie niemo- 
żliwy. Rzadko która wraca. 

Chodzi o to, że ofiara zwykłe jest 
tak wyposażoną, žet ma bilet i tro“ 
che pieniędzy na drobne wydatki. 
Na statku ją spotyka maż, narzeczo- 
ny, lub jeszcze kto inny i zabiera de 
miasta. A pan wie co to znaczy być 
w, obcem mieście i do tego  Południo- 
wej Ameryki bez pieniędzy? Ma“ 

się wtedy do wyboru głód i nędzę, al- 
Ło uległość wobec 
pieniądza. 
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ze szczególnem uwzględ- ) 

przewieźć z powrotem obie ofiary za ž 
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SŁ u w o 

„Dni Mickiewiczowskie” w Nowogródku  Zbrodnicza ręka podpala gmach 
RUCH WYCIECZKOWY 

Dnie 20 i 21 czerwca zaznaczyły 
się wybitnie wzmożonym ruchem. 
Oprócz licznych wycieczek szkolnych z 
terenu Województwa, przybyła Naro- 
dowa Organizacja Kobiet z Wilna, wy- 
cieczka dziennikarzy z Warszawy i Wil 
na oraz wycieczka artystów „Reduty. 
Pozatem Święto P. W. i W. F. nada- 
ło w ciągu tych dwuch dni szczegól- 
ny charakter temu ruchowi. Na wy- 
stawie pełno żołnierzy i strażaków; 
delegacje wojska przysytaly puiki 

KOP-u z Wołożyna, lwieńca, Klec- 
ka, i Stołpców; przybyli oficerowie 79 
p. p ze Słonima z Dowódcą Pułku: 
przedstawiciele Brygady Kawalerii 
z Baranowicz w liczbie 5 oficerów i 
107 żołnierzy; delegacje 77 p.p. i 81 
p. p. — Strażaków około 200. 

Razem wycieczki zbiorowe za te 
dwa dni wynosiły około 800 osób; 
oraz około 300. przybyłych z osobna. 
Zwiedzili też naszą wystawę i goście 
egzotyczni. Widzieliśmy czterech 
amerykańskich Polaków, odwiedza- 

jących starą Ojczyznę i Chińczyka p. 
Chen-chik-Fen, Įgipca herbaty i porce 
lany z Warszawy. 

Zdarzają się wycieczki młodzieży 
szkolnej, które przyjeżdżają dobrze 
przygotowane i przez pilnie robione 
notatki uzupełniają swoją znajomość 
Mickiewiczowskiej twórczości. Tak 

ne. było grono nauczycielek z Setni- 
varjum Naucz. Związku Katolickiego z 
Warszawy; kustoszka Wystawy p. ]. 
Złotnicka spłecjalnie obszernie  da- 

wała im objaśnienia, które potem przez 
długie godziny, chodząc od jednej 
gablotki do drugiej, dopełniały no- 
tatkami. 
W niedzielę późnym wieczorem zwie- 

dzał Wystawę p. Juljusz Osterwa, któ- 
ry dnia tego występował z „Redutą* 
na scenie tedtru miejskiego. Opro- 
wadzała go p. Złotnicka i p. Tur- 
ski kustosz Muzeum im. Reytava z 
Baranowicz, którym wyraził swe uz- 
nanie w słowach: 

„Widać że Wystawa iest dziełem 
rzetelnego kultu; Duch Mickiewicza 
tu panuje”. 

Zwraca uwagę kultwalne zachowa 
c= się na Wystawie żołnierzy wogóle, 

  

a w szczególności żołnierzy K. O. P-u; 
przytem zdania przez nich wygłasza- 
ne są nieraz ciekawe: Np. Mickiewicz 
wyglądający z krat celi Bazyliań- 
skiej, wydał im się za elegancki, gdyż 
starannie ogolony: „Widać nie żłe mu 
się tam działo*..... 

Natomiast Chreptowicz, Wojewoda 
Nowogródzki nie wzbudził w nich za- 
ufania: „żebym takiego spotkał na 
granicy, tobym go aresztował”. Twier- 
dził jeden z dzielnych kopistów. 

Odżywianie wycieczkowiczów od- 
bywa się w świetlicy rezerwy policji 
przy pomocy Pań ze Związku Pracy 
Obywatelskiej Kobiet i Rodziny Po- 
licyjnej, które starają się o to, aby po- 
siłki były smaczne, urozmaicone i zdro 
wo przygotowywane, a przytem  do- 
stępne dla każdei kieszeni. 

Stołują się tu liczniejsze grupy; 
więc w „Święto Pieśni*' —330 osób, 
w dzień wystawienia ,„Wiesława* 
120 osób; w dzień Święta P.W.iW.F 
zamówiono obiadów dla 1.500 osób. 

« Dzienne utrzymanie złożone z trzeci 
posiłków kosztuje 75 gr. 

Do Sekcji żywnościowej należą 
pp. inż. Wolnikowa, Jaźwińska, Ma- 
choniowa, Konopkowa, Bilińska, Bul- 
szyna, Kozłowska, Darowska i p. Ko- 
misarz Kuroczycki. 

W lokalu jest.czysto, sala duża, 
a więc nie duszno, stoły biaie, jedze- 
nie obfite, i choć z kotła i z mienażek, 
ale zdrowe, a panie dyżurne serdecz- 
ne i. gościnne. 

W sypaniu Kopca Miekiewiczow 
skiego w czasie dwóch dni święta 
PW i WF największy udział brali żoł- 
nierze, . oddziały *P. W. i W.F. 
straże pożame i harcerze, oraz 
„Sokół* z Lidy, Narodowa Or- 
ganizacja Kobiet z "Wilna, Ginma- 
zjum Społeczne z Łodzi; ogółem 3.000 
osób. 

Nadzwyczajnie gorliwą p:acę przy 
pp Kopca. wykazali  żołnie 

z 79 p. p. w liczbie 10 podoficerów 
zawodowych i 40 szeregowych, pod 

komendą młodzintkiego porucznika — 
artysty Józefa Sóbczaka — za co Ко- 
mitet Mickiewiczowski składa im ser- 
deczne podziękowanie. S.B. 

   

    

PIERWSZY. DZIEŃ 

Wczoraj rozpoczęły się rozgrywki 
eliminacyjne o tenisowe mistrzostwo 
Wilna. ° 

Mimo szybkiego rozwoju sportu 
tenisowego do walk o zaszczytne ty- 
tuły mistrzów stanęło stosunkowo nie- 
wiele zawodników, bo tylko 5 pan i 
32 panów, a w tej liczbie czterech pa- 
nów z Warszawy: Zbyszewski, Hincz, 
Salmanowicz i Wojciechowski. 

Abstyrjencja ta miejscowych za- 
wodników tłomaczy się tem, że słabsi 
gracze, przez źle pojmowaną ambicję 
sportową, nie chcieli pcjść „pod nóż” 
silniejszym, a pozatem wielu tenisi- 
stów nadal pozostaje „dzikiemi*, nie 
podpisując zgłoszeń do żadnego z klu 
bów. 

Źle zrobili słabsi, gdyż dla nich 
właśrie zorganizowano grę pociesze- 
nia o nagrodę prof. Wjeyssenhofia — 
właściciela firmy „Sta:t”. 

Wczoraj, w pierwszym dniu rozc- 
Pe następujące gry. Podajemy tyl- 

ko suche wyniki nie omawiając prze- 
biegu poszczególnych spotkań. 

A więc: Kewes — Przegaliński 3 6, 
6:3, 6:3. Kewes pomścił swoją poraż- 
kę z ostatniego turnieju, kiedy to Prze 
galiński wykończył go w trzech sk- 
tach. Achmatowicz — Moritz 6:0; 6:1, 

  

„A nłe można udać się do 
policji?* pytałem dalej. 

„Do policji? powtórzył pan Cy- 
wiński, owszem można, ale po co? 
Policja w Buenos Aires, jak zresztą 
1 w innych miastach Ameryki Połud- 
niowej, przeważnie jest za ten handel 
wynagradzana. To jest jedna kom- 

panja. A zresztą w Buenos Aires jest 
dwa razy wiecej mężczyzn niż kobiet 
Policja składa się z mężczyzn, więc 
z jakiej racji miałby ułatwiać bowiót 
kobietom do Europy, gdy brak ich da- 
je się odczirwać na każdym kroku. 

Wreszcie, gdyby odsyłano kobie- 
ty do Europy i nawet gdyby były na 

to pieniądze, to wicrótce wszystkie 
przedstawicielki płci pięknej, jadące na 
stary ląd, podawałyby się jako ofiary 
sprzedane. Fo nie łatwa byłaby spra- 
wa i jakiego budżetu wymagałoby 
zakończył pan Cvwiński. Rzeczywiście 

dle byłoby to kosztowało —. trudno po- 
wiedzieć i skąd wziąść pieniądze? 

Pożegnaliśmy panów Cywińskiegu 
i Aszkenaza i poszliśmy w kierunku 
korytarza pod pokładem. 

„Wie pan, powiedział Prószyński 
żeby mnie tak pozwolono przeszukać 
Floride dokładnie,. to. przypuszczam, 
że znałazłbym tu żywy towar. Napew- 
ro znalazłbym*, powtórzył z -prze- 
świadczeniem. , Ja to czuję”. 

Przechodząc korytarzem zajrzałen: 

do drzwi do hali maszyn. Przez okna 

Mistrzostwa tenisowe Wilna 
ROZGRYWEK 

prof. Weyssenhoff — Minkowicz 6:2; 
6:1. Profesor bez trudu uporał się z 
benjaminkiem turnieju. Turczyński — 
Poskoczym 6:0, 6:0. Izdebski — Mo- 
krzecki 8:6, 6:4. Po ostrej walce ju- 
njor AZS'u wyeliminował b. zwycięz- 
cę puharu „Słowa. 

Eydrygiewicz — DowLór 3:6, 6:2, 
6:1. Lisowski — Malanowski 6:1; €:3. 

W grze parami panów: kpt. Karol- 
czyk, por. Jastrzębski — Moritz, Po- 
skoczym 6-4; 6:3, a Achmatowicz, Pi- 
monow — Gotlieb, Merecki 7:5; 6:3. 

W grze podwójnej mięszaniej: Ma- 
lanowska, Pimonow — Kwisielewi- 

czówna, Moritz 6:1, 6:3. 
Dziś dalszy ciąg rozgrywek, 7 udzia 

łem rakiet zamiejscowych. 

  

  

   
   Walerjan Charkiewicz 

Zmierzch Unji Kościelnej na Litwie 
I Blałorusi—szkice historyczne zł, 6.— 

Placyd Jankowski! (John oł Dycalp) — 
życie i twórczość |. ‚ zł. 10— 

Bez steru | busoli (Sylwetka 

    

       
    
    
    
    
    
      

   

x prof. Michała Bobrowskiego) 2.— 

Ostatnie lata Alumnatu Pa 
piesklego w Wiinie . 0.60 

„Żyrowice—łask krynice 0.50 
Pierwsze trudy | walki wi- 

leńskich kolejarzy ° +. 0.80 
RORTLISS EEA 

GEORGETTE: TOROTTOZY PWRC 
widać było poziom wody o jakie pół- 
`ога do dwuch pięter niżej. Gdy się 
patrzało wgłąb hali, miało się wraże- 
nie, że sie patrzy z balkonu kamieni- 
cy czteropiętrowej. Na samym dele 
chodzili maszyniści rozebrani do Dasa 
Olbrzymie maszyny pracowały miarc- 
wo i monotonnie, nagrzewając po - 
wietrze do -temperatury trudnej do 
zniesienia dla człowieka nieprzyzwy- 
czajonego. Wszędzie napisy: „Entre 
interdite“ 

„Ostatecznie možna ogladač ma- 
szyny za specjal:em pozwoleniem głó- 
wnego mechanika, lecz te pozwolenia 
dają się bardzo niechętnie, gdyż cho - 
dzenie po stromych żelaznych schod- 
kach i drabinach jest niebezpieczne. 

Można łatwo się pośliznąć i spaść ze 
schodów, objaśniono mnie. 

W głebi hali widać było jakieś 
twarze, których na pokładzie pasażer 
skim nie spotykało się. Tam, głęboko. 
inne życie było, inni ludzie, inne twa- 

rze, inne zwyczaje. Obok hali maszyn 
były baseny z ropa, składy na towa- 
ry, o ogromnej pojemności. 

„Możnaby było chyba cały pułk 
wojska regularnego przewieźć tam 
wgłębi i nik na pokładzie nie wie- 
działby o jego istnieniu* pomyślałem. 

Tak, żeby pan Prószyński zaczął 
przeszukiwać Floridę, to miałby  nie- 
ladą robotę. Byłe tu w co chować i 
było gdzie szukać.   

  

A. Brochccki. vjedrie 

szkoły powszechnej 
W noc na 26 b. m. z niewyjaśnionych przyczyn wybuchł po- 

żar w budynku szkoły powszechnej w Widzach. Cgień strawit 
gmach z całym inwentarzem szkolnym i sklepikiem. 

Straty wynoszą około 44 tys. zł. 
Wobec tego, że pożar wybuchł w nocy t. j. w czasie, kiedy 

nie mogło być mowy o zapruszeniu ognia przez kogokolwiek z 
personelu szkolnego, zachodzi uzasadnione podejrzenie zbrodni- 
czego podpalenia. 

Władze bezpieczeństwa wdrożyły śledztwo. 

Klęska pożarów nie ustaje 
ZEWSZĄD NADCHODZĄ ALARMUJĄCE POGŁOSKI 

Z nieustalonej dotąd przyczyny wybuchł w nocy pożar we wsl Urlańce 
gminy dziewieniskiej. Spallły się dwie stodoły Jana Mizika | Kazimierza Su- 
chodoiskiego, a w jednej z nich koń I różne przedmioty inwentarza. 
E We wsi Maniuchy, gminy kościeniewickiej, pożar strawił cztery dom! 
mieszkalne, dwa spichrze I chlawy. Zachodzi podejrzenie, że ogień został pod- 
łożony. 

Burza jaka szalała nad pow. baranowickim spowodowała szereg poża- 
rów od uderzeń pioruna. 

W osadzie Swietllikowszczyzna, iminy dachowickiej spaliła się stodoła, 
należąca do Łokasza Piotucha. We wsl Wielka-Łotwa, gminy lachowickiej, dom 
mieszkalny na szko ę Wawrzyńca Kałoszy. We wsi Niechnowszczyzna, gminy 
herodyskiej, stodoła na szkodę Daniikiewicza Marcina. We wsl Pietuchow- 

zna, gminy lachowickiej, stodoła wraz z narzędziami rolniczemi na szko- 
ielanowicza Demjana. W chutorze Grudy, gminy Jastrzębskiej, dom miesz- 

kalny chlew I stodoła pod jednym dachem oraz sprzęty domowe na szkodę 
Szychala Tomasza. We wsi Uciosy, gminy ostrowskiej, stodoła wraz z narzę- 
dziami roiniczemi na szkodę Tarasa Gierasima. Ogólne straty 
czasie burzy na terenie powiatu baranowickiego sięgają wy kokiedyie 
tysięcy złotych. 

Nieudana symulacja napadu bandyckiego 
WSZYŻCY WSPÓLNICY TRAFILI POD KLUCZ 

Podawaliśmy przed kilku dniami, że niejaki Karocień zameldował policji w Leśnej 
o napadzie rabunkowym jakiemu uległ w chwili, kiedy wiózł towar. dla kupca Icka Droz- 
nera ze wsi Wolka gm. dobromyślskiej. 

Wszczęte w tym kierunku śledztwo, wykazało że Karaczun Michał działał w poro- 
zumieuiu z bandytami i wówczas, gdy już towar w lesie bandyci ukryli oraz pozbyli się 
konia i wozu, Karaczun doniósł o rzekomym napadzie rabunkowym. 

W krótkim stosunkowo czasie organy śledcze wpadły na trop całej afery. Przy- 
ciśnięty do muru Karaczun widząc, że kłamstwo wychodzi na jaw, przyznał się do współ- 
działania z rzekomymi bandytami, Niebawem więc przychwycono całą szajkę złodziejską 
iw dodatku odnaleziono skradziony towar. 

W związku z tem aresztowani zostali 
Ignacy Karaczun, oraz Chomicz Józef. Wszyscy zamieszkali we wsi 
myskiej. 

ojciec rodzony Karaczun Stanisław i Si 
ólce, gm. dobro 

  

KRONIKA 
SOBOTA 

Dziś 97 W. +. g. 2 m. 43 

Władysława 
jutro 

Ireneusza 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METE- 

QROLOGJI U. S. B. W WILNIE 

Z dnia 26 czerwca 1931 r. › 

Cišnienie šrednie w mm. 764 

Temperatura šrednia Ą-17--- 
Temperatura najwyższa +-21 

Temperatura najniższa --10 

Opad w mm. 00 

Wiatr: północny 

Tendencja: wzrost 

Uwagi: wietrznie 

WOJSKOWA 

-- Zarząd Oddziału Związku Legjonistów 
Polskich na zasadzie par, 67 pht. a) sta- 
tutu zwołuje na dzień 28 czerwca 1931 re 
do lokalu przy ul. Ofiarrej 2 m. 16 a. na 
godz 1i-tą Nadzwyczajne Walne Zebranie 
członków Oddziału Wileńskiego z nastepu-- 
.gcym porządkiem obrad: 

1) Odczytanie protokułu z poprzedniego 
Zwycz. Walnego Zebrania; 

2) Sprawozdanie Zarządu Oddziału; 
3) Referat o sytuacji bieżącej; 
4) Wnioski, interpelacje, 

W razie braku pirawoniccnej obecności 
członków w pierwszym terminie, nastepne 
Nadzw. Wale Zebr odbędzie się w drū- 

Z. s. g. 7 m. 56 

gim terminie a gcdz Il m 30 w tym S1- 
myn' dniu i miejscu. 

UNIWERSYTECKA 
— Z Uniwersytetu. W sobotę dnia 27 

b. m. o godzinie 13 w Auli Kolumnowej Uni 
wersytetu odbędą się promocje na doktora 
wszechnauk lekarskich następujących osób: 

Tucha Uszera, Wurhafta Szabsa, Kapła- 
na Leona, Skórnika Salomona, Arbeita Jó- 
zefa, Golczyńskiego Zenona Bolesława, 
Długiego Hirsza i Kramarza Joela Binema. 
Na doktora Filozofji: Kowalczewskiego Mie- 
czysława. Wstęp wolny. 

ё AKADEMICKA 
— Informacje dla  matvrzystów. Zwią- 

«ek Kół Mate'natycznych, Fizycznych ; А- 
stronomicznych Poł Młod. Akad. (Warsza- 
wa, Nowy Świat 72) zawiadamia, że oso- 
bom zamierzającym studjować matematykę, 
fizykę ub astronomję, udzieła informacyj o 
warunkach i trybie studjów tych pszedmio 
tów na Uniwersytetach Polskich 

Do listów z zapytaniami należy załączać 
znaczek pocztowy na odpowiedź 

— Z Koła Medyków U. S. B. Sekcja Po- 
średnictwa Pracv Koła Medyków U S.B. w 
Wilnie, niniejszem komunikuje, iż od 1 lioca 
b r. wakuje posada lekarza (rejonówka) w 
Nowogródzkiem. Bliższych informacyj udzie 

  

la kierownik Sekcji Wierzchoń Bołesław od, 
godz. 8 do 9 rano te!efonicznie (tel. 1601 
Bursa Akad.) 

— Wystawa sptawozdawcza prac stu- 
chaczy Wydziału Sztuk Pięknych U. S. B. 
W sobotę, dn. 27 czerwca » godz. 1-ej w 
rołudnie otwarta zostanie doroczna wysta- 
wa sprawozdawcza prac słuchaczy Wyd 
łu Sztuk Pięknych w murach po-Bernardyń 
skich (ul. św. Anny 4). Specjalne zaoros* 
a: Tozsyłane nie będą. Wstęp wolny. W; 
RE we 6 do niedzieli cdn. 3 
R. Do pOłddOR godzinach od 11 rano do 

   

  

ан POCZTOWA 
— Dezynfekcja słuchawek telefoni. ь W związku z rozporządzeniem Maistas 

Spraw Wewnętrznych o dezynfekcji słucha - 
wek aparatów telefenicznych, został zade- 
monstrowany w tych dniach w Wydzial 
Zdrowia Publicznego Urzedu Wojewódzkie- 
go w Witnie, nade prosty. lecz skuteczny 
sposób odkażania słuchawek telefonicznych 
zs pomoca specjalnego aparatu odkażające- 
go i patentowanege płynu „Datol“, ktšrego 
działanie odkażające na słuchawkę trwa od 
7 do 10 dni. 

W dniach najbliższych ukaże się odpo- 
rozporządzenie miejscowe w urzę- 

› wogródka, Dyrekcja 
- atruchomiła na przeciąg trzech dni, t. j. na 

dowym dzienniku urzędu wojewódzkiego 
w Wilnie, 

Odkażanie słuchawek a specjalnie mu- 
szelek, do których się mówi — osobliwie w 
telefonach użytku publicznego — zostało 
spowodowane doświadczeniami, które wy- 
kazały, że muszelki te są poprostu ołbrzy- 
miemi zbiornikami bakteryj chorób zakaź- 
nych, a przedewszystkiem gruzlicy. To też 
troska o zdrowie patbliczne i uniemożliwienie 
oddychania bakterjain: chorób zakaźnych w 
czasie rozmowy telefonicznej, wprowadza i 
u nas ten, ze wszechmiar pożyteczny za- 
bieg, jakim jest odkażanie. rożków, czyli 
muszelek słuchawkowych. 

KOLEJOWA 
Pociągi do Nowogródka. 

Pragnąc ułatwić wycieczkom podróż do No- 
Kołejowa w Wilnie 

dz. 27, 28 i 29 czerwca, specjalne wagony 
bezpośredniej komunikacji Wilno — Nowo- 
jelnia. Wagony te nędą kursowały przy po- 
ciagach Nr. Nr. 827 — 313, 314 — 828, 
311 — 312, 5 

— Znižki dla wycieczkowi- 
czów. Zwiedzający wystawę mickiewiczow 
ską w Nowogródku, korzystają ze znacz- 
nych ulg, a mianowicie: osoby pojedyńcze 
otrzymają na podstawie zaświadczenia Ko- 
snitetu Wystawy w drodze powrotnej, od 
st. Nowojelnia 50! proc. zniżki. 

Giupy wycieczkowiczów ponad 10 osób, 
ra podstawie takiegoż poświadczenia, Kom. 
Wystawy, mają 100 proc. zniżki, czyli dro- 
gę powrotną bezpłatną. 

Należy więc korzystać z wyjątkowej oka 
zji i zwiedzić strony mickiewiczowskie. 

HARCERSKA 
-- Harcerze na pograniczu. Doroczzym 

zwyczajem, przy pemocy władz KOP, zorga- 
nizGwano na pograniczu szereg obozów let- 
nich dła. harcerzy. Obecnie. już obozy w 
akolicy: Trok, Olkienik, Święcian, Turmont i 
Dzisny, zostaty zaludnione. Przeszło 240 har 
cerzy z całej Po'ski przybyło na  pogra- 
ricze, 

RÓŻNE 
— Dyrektorka szkoły w Louvżers, 

pani Wujec - Letondu, interesująca się 
wychowaniem szkolnem i przedszkol- 
rem, pragnie nawiązać kontakt z ta- 
chowcami polskimi w tej dziedzinie. 

Adres: Ecole Maternell, 3 rue 
Murier, 4 Louviers (Eure). 
„ —Družyny ratownicze Czerwonego Krzy 
ża. Departament służby zdrowia w minister 
Jum spraw wewnętrznych wydał zarządze 
mie, w którem poleca podległym sobie or- 
gangm daleko idącą pomoc dla drużyn ra- 
towniczych Polskiego Czerwonego Krzyża 

lednocześni» w celu dokładnego poirfor- 
uwowania o zadaniach drużyn ratowniczych 
departament służby zdrowia rczesłałł opra- 
cowana przez zarząd główny Po'. Czerwo 
nego Krzyża specjalną instrukcję o druży- 
nach ratowniczych, w celu rezpowszechni 2 
nia iej przedewszystkiem wśród policji poń 

du 

stwowej. 
— Grafika ze Stałej Wystawy Sztuki 

wraca do W: .- Obecna wystawa 
Zw. Polskich Artystów Grafików na Stałej 
Wysatwie Sztuki (Wielka 14), zamyka się 
w poniedziałek 29 czerwca r. b. 

Po tym terminie obrazy tędą wysłane 
do Zachęty. 

Za czas trwania wystawy sjvzedano kil.. 
- kanaście obrazów Kartłomiejczyka Edmun.- 

da, Chrostoówskiego-Ostoi Stanisława, Go- 

  

ryńskicj Wiktorii. Kichz:wicza Tadvusza i 
Stankiewiczówny Zofji. 

Wystawa będzie otwarta w sobote od 
9 — 7wiecz., w niedzielę i poniedziałek cd 
cd il do 2 po poł. 

Jednocześnie zamyka się wystawa obra- 
zów Sz. Białogórskiego. 

— Nowy projekt, ustawy o popieraniu 
turystyki. Urząd Wojewódzki otrzymał z 

in spraw wewnętrznych nowv  prcjekt 
wy o popieraniu turystyki Projekt ten 

został rozesłany wszystkim urzędom woje- 
kim w całyn: kraju ce!tem 

   

   

  

inyśl projektu ninisterstwa, na 
rzecz tunduszu turystycznego mają być DO- 
bierare różnego rodzaju dopłaty, a więc od 
rachunków hotelowych i 'w pensjonatach w 
wysokości 1 proc., od biletów teatralnych, 
kinowych i na zabawy po 5 gm od każdego 

zaopinjo- , 

Wersje o wyborach do rady miejskiej 
Wczoraj rozeszła się po Wilnie pogłoska dotycząca sprawy rezpisania 

wyborów do rady miejskiej w Wilnie. 
Jakoby nowomianowany Minister Spr. Wewn. płk Pieracki stoi na 

stanowisku bezwzględnego przeprowadzenia wyborów do rady miejskiej z 
uwagi, na zakończenie się dotychczasowej kadencji. 

Ponieważ niema wielkiej nadzieji aby Sejm mógł w prędkim czasie 
uchwalić małą ustawę samorządową wybory mają być 
dzierniku. 

rozpisane w paž- 

„Wybory te odbyłyby się według dotychczasowych przepisów, przy- 
czem rozpisanie ich ma rzekomo nastąpić już w początku września. 

Wiadomość ta wymaga jeszcze 

złotego, od kolejowych biletów peronowych 
po 5 gr. 

Punktenr wyjścia projektodawców jest 
konieczność traktowania zagadnień turysty- 
ki pod kątem w*azonia potrzeb gospodar- 

czych. lurystyka, jak wiadrmo, przynosi 

każdemu krajowi duże korzyści i jeśli do- 

tychczas była w polsce słabo pop:erara, to 
tylko z braku odpowiednich funduszów ra 
ien cel. ь 

Władze nasze uważają, że jeśli będą roz- 
porzadzaly poważniejszemi funduszanii, izv 

skancmi z projektowanych opłet, będa mo- 
gły podjąć należytą akcję i w dużym stop- 

niu wpłynąć na zwiększenie ficzby zagranicz 
nych turvstów, zjeżdżajacych do Polski. 

Zakup koni remontowych. Wojskowa 
komisja dla zakupu koni remontowych za 
kupiła ostatnio w Oszmianie i maj. Nowo- 
siołki wł. hr. Czapskiego, 59 koni, płacąc 
„od 800 — 1500 zł. za konia. 

BALE I ZABAWY. 

— Dnia 28 czerwca b. r. w niedzielę 
odbędzie się w Trokach w nowo-wybudowa- 

nem Schronisku Ligi Merskiej i Kolonjalnej, 
zabawa towarzyska pod tytułem: „Noc we- 
necka w Trokach, w programie: spacery ło- 
dziami żagłowemi i wiosłowemi, zwiedzanie 

rhin zamku na wyspie, loterja fantowa, oraz 

obficie zaopatrzeny bufet. Z nastaniem zmro 
ku iluminacja wysp, korowody udekorowa- 
nych łodzi, reflektory, ognie sztuczne, 

Na zakończenie największa atrakcja dla 
miłośników tańca — Bal — w wielkiej sali 
Schroniska. 3 

Ze względu na oryginalność imprezy i 

urok, jaki takowa musi wywołać na tie prze- 

pięknych jezior trockich — zabawa zapowia- 
da się znakomicie. я 

Dochód z zabawy przeznaczony jest cał- 
kowicie na urządzenie wewnętrzne Schro- 

niska. Ze względu więc na cel, jaki przy- 
świeca zabawie — członkowie i sympatycy 

Ligi winni stawić się tłumnie. 
Stroje niekrępujące. 
— Żabawa w Zakrecie W dniu 28 majat 

r. b. zarząd Opieki Rodzicielsliej przy gim 
resjum im. Ad. Mickiewicza 1rządza 
Wielką Zabawę w Zakrecia. Podczas zaba 
wy przygrywać bądzie orkiestra wojskowa 

"Tańce, loteryjki, i dużo  niespodzian%. 

Wejście 50 gr i 30 gr. Pochód przeznacza- 

ny na niezamożnych uczniów gimnazjum 

im. Ad. Mickiewicza. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni”*. Dzisiejsza 

premiera. Dziś o godz. 8 min. 15 wiecz. od- 
kędzie się w Teatrze „Lutnia* premjera 

dowcipnej krotochwili W. Rapackiego -(Sy- 

ua), p. t. „Cichy wspólnik", Pogodna, we- 
soła fabuła, oraz przezabawne sytuacje dają 

bogate półe do popisu wykonawcom: Sa- 

wwickiej,  Zełwerowiczównie, | Balcerzakowi, 

oraz Wyrwiczowi, zarazem reżyserowi sztu 

ki. Melodyjna piosenka, śpiewana w trze- 

cim akcie przez p. Sawicką będzie niewąt- 

pfiwie wielka atrakcją w tem barwnem wi- 

dowisku. Artystyczne urządzerie wnętrza 

skomponował J. Hawryłkiewicz. 

— Dzisiejszy pożegnalny występ chóru 

Dana w Teatrze „Lutnia”. Wobec niezwyk- 
łego powodzenia chóru Dana w Wilnie, na 
czne prośby publiczności, znakcmity ze- 
spół ten wystąpi raz jeszcze, dzisiaj o godz. 
10 min. 30 wiecz, w sali Teatru „Lutnia”. 

Ceny miejsc zniżone. 

Nie należy watpić, że każdy, kto jeszcze 

nie słyszał najlepszego polskiego chóru re- 

welersów, uczyni to dzisiaj. W programie 
najnowsze przeboje sezonu piosenki, egzo- 

tyczne i t p. Udział w wieczorze artystów 

tej miary, co Nusia  Nobisówna, świetny 

piosenkarz M. Fogg, oraz cytryrzysta-wir- 

tuoz, W. Żywolewski, zapewniają koace1to- 
w temu duże pewodzenic. 

-— Teatr Letni. Dzisiejsza premiera. Dziś 

o godz. 8 min. 15 wiecz. odbędzie: się pre- 

mjvra oczekiwanej z wisikien  zaviekawie- 

niem sztuki berlińskiej autorki, Vicki Baum, 

„Ludzie w hotelu", która osiągnęła olbrzy- 

mie powodzenie w Niemczech; również w 
Krakowie, gdzie grana była w обеспут 
sezonie, zdotyla sobie zasłużon: uznanie. 

W zwartvch skrótach dramatycznych 
pokazane tu jest po mistrzowsku ruchliwe 
życie wielkiego, luksusowego hotelu i roz- 
grywające się na tem tłe radości i tragedje 

ludzkie. 
Reżyseruje tę oryginalną nowość R. Wa- 

silewski, odtwirzając jednocześnie 1iesa- 

mowitą postać d-ra Otteruschlaga. W po- 

zostaiych rola występuje cały prawi: 22- 

spół Teatrów Miejskich z Kichlerówną, Ni- 
winszą, Rychłowską Ciec:ersku  |aśkiewi- 

czem, Kreczmarem, oraz Lacińskim, w ro- 

lach głównych 

Niczwykle pomysłowe dekoracje } Нэ- 

wryłkiewicza pozwolą na błyskawiczne zaa 

ty miejsca akcji. Specjalna ilustracja šwietl-- 

na i dźwiękowa. 

-— |utrzejszy koncert popularny w ogro- 

dzie po-Bernardyńskim. Jutro c godz. 8 m 

30 wiecz. odbedzie sie w ogrodzie po-Ber- 
nardyńskim koncert popularny z udział:m 
orkiestry 85 pułku pod batuta por. T. Wo- 

zczuka, oraz artystów Teatrów Micjskich. 

  

   

     

  

   

    

     

tos 
Akompanjament objęła p. W. Hendrich*wna. 

  

CO GRAJĄ W KINACH? 

Heljos — Kobieta, która się śmieje, 
Hollywood — Owoc zakazany. 
Stylowy -- Pieśń żywiołów. 
Casino — Dynamit. 
Kino Miejskie — Oddajcie mi dziecko 
Mimoza — Złoty cielec. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Napad bandycki pod Wilnem. 

M. Sokołowska, 63-letnia mieszkanka 
Wilna, udała się w odwiedziny do 
swych krewnych, zamieszkałych w Nie 
menczynie: 

Starowina wyszła z miasta o godz. 
E rano, a kiedy uszła zaledwie kilka 
kilometrów, została napadnięta przez 

który jakiegoś młodego mężczyznę, 
grożąc jej rewolwerem zabiał 27 zł. 
w bilonie. 

Przestraszona staruszka wróciła 
do miasta i złożyła w policji zameldo- 
wanie. 

Napad rabunkowy w pobliżu mia - 
sta, a do tego jeszcze w pobliżu !et- 
nisk, jest zjawiskiem bardzo niepoko- 

'które 

potwierdzenia. : 
PTE ST RTDPENSIESAK 

WILENSKIE TOWARZYSTWO 
OPIEKI I POMOCY NAD B. PRA- 
COWNIKAMI POLSKIEJ TAJNEJ 
OŚWIATY PRZEDWOJENNEJ. 

Od dawna już, grono ludzi stoją- 
cych blisko spraw oświatowych z cza- 
sów okupacji niemieckiej i rosyjskiej 
niewoli, krzątało się koło zorganizo- 
wania jakiegoś związku, który. mają- 
cym na celu przyjście z pomocą tym 
ofiarnym jednostkom, które za owych 
ciężkich dla naszego narodu czasów, 
poświęcały czas, a często i wolność 
osobistą by walczyć z wrogiemi prą- 
dami obcych szkół i szerzyć naukę w 
mowie ojczystej. Bowiem dużc z tych 
cichych pracowników i pracownic, żyje 
w ciężkich warunkach finensowych, 
nie ujawnione osoby, nie proszące © 
emerytury, ani mające do określonej 
zapomogi prawo. Bezprawnie uczyły. 
jakże tedy zarejestrować je? Jak od- 
kryć? A jednak nie mogą pozostać 
bez dowodów wdzięczności od społe- 
czeństwa, któremu zacnie służyły bro- 
niąc nasze dzieci od wynarodowienia. 

To też p. L. Życka, dyr. Reniger, 
p. Jarocki zorganizowali zebranie na 

zjechało się wielu dawnych 
„oświatowców*, i po przeczytaniu i 
przyjęciu statutu został wybrany Za- 
rząd: prez. Hel. Romer, sekr. St. Ja- 
rocki, skarbnik dr. Swieżyński, człon- 
kowie: p. St. Pietraszkiewiczówna, p. 
Z. Paszkowska, p. L. Życka i dyr. Re» 
niger, weszli do Komisji rewizyjnej. 
Sporo osób zapisało się na członków, 
składka wynosi 6 zł. rocznie, członka 
wspierającego, sto zł. " ; 

Zarząd uprzejmie prosi o liczne za- 
pisywanie się wszak cel tak bliski na- 
szym uczuciom. 

Z SĄDÓW 
SUROWA KARA ZA UDZIAŁ W 

ROBOCIE ANTYPAŃSTWOWEJ 
Rocha Blecher, Aron Kapłan i Leja 

łuńska, niemato kłopotu sprawili po- | 
licji politycznej, zmuszonej stale mieć 
na nich oko. ` 

Wszyscy oni, wraz z wielu innemi 
osobami, stworzyli organizację, nazy- 
wającą się Zw. Młodzieży Komuni- 
stycznej Białorusi Zachodniej. 

Program działalności tej „раг “ 
w niczem nie różnił się od innych tej 
podebńych: szerzenie nieządowolenia, 
podhurzanie, agitowanie. 

Pozatem cała ta trójka wzięła kil- 
ka razy udział w manifestacjach ulicz 
nych. Blecherównę widziano w tłumie, 
który w dniu 27 września roku ubiegłe- 
go powybijał szyby w smachu sądo- 
wym. Wówczas to wywieszono na 
drutach  telegraficznych czerwoną 
płachtę. й 

Ta sama „działaczka * wzięła udział 
w demonstracji na Szwarccwym zauł- 
ku, a Łuńską przejawiała multum ener 
gji podczas demonstracji na Rossie w 
aniu 7-XII 29 r. 

To wszystko zadecydowało o ich 
losie. Sąd Okręgowy po rozpoznania 
sprawy uznał, że izolowanie zdrowego 
społeczeństwa od tego rodzaju typów, 
jest konieczne i skazał: Blecherównę 
na sześć, a Kapłana i Łuńską na czte- 
ry lata ciężkiego wiezienia. Kołonja 
komunistyczna na Łukiszkach powięk- 
szyła się o trzy osoby. 
 WRZGERYGTEDÓGEZEE ZPR TE 1126. ZEWIENPEKZYRICNEA TE TOKIO 

jącem i niewątpliwie władze zajmą się 
tą sprawą b. energicznie 

— Poważny przemyt. W rejonie 
Filipowa patrol KOP-u ujął Joseła Kagana 
ze znacznym przemytem wartości penad 25 
tys. złotych. 
‚ Przemyt odebrany składał się z : sukna, | 
jedwabiu, lekarstw i gałanterji. Ę 3 

Krwawa bójka. Na targ: 
w miasteczku Miory p. brasławskiego pomię 
dzy dwoma gospodarzami: Alt Kaczanemi 
ze wsi Pietkuny, a |]. Tomko ze wsi Dwo- 
rzyszcze, powstała bójka, w trakcie której 
Kaczan zadał swemu przeciwnikowi silne 
uderzenie siekierą w głowę. Tomko, w sta 
nie beznadziejnym, odwieziono do szpita- 

— Samobójstwo. Cybulska Marja  (Za- 
rzecze 22) wypiła esencji octowej. Pogoto- 
wie Ratunkowe odwiozło ją do szpitala Sa 
wicz 

„—Požar w gminie Mołczadz 
kiej. We wsi Iwankowicze, y Mol- 
czadzkiej, wskutek wadliwej konstrukcji ko- 
mina, wybuchł pożar, który strawił doszczęt-. 
nie dom mieszkałny. należący do Zdanowi- 
cza Aleksandra. Straty wyrządzone poża- 
rem wynoszą około 2 tys. zł.. Po upływie 
dwóch godzin, wskutek silnego wiatru, prze 
niesione zostały iskky z tego  pogorzeliska 
na sąsiednią stodołę, należącą do Stefana 
Łojko, mieszkańca wsi Lawcewicze, Stodoła 
spłonęła również doszczętnie, zaś straty wy-- 
noszą około 1 tysiąca złotych. 

‚ — Drobne kradzieże. Redaktor Hrynie- 
wicz _ Franciszex - (Orzeszkowej 3) zameldo- 
wał, że nieznani sprawcy skradli z jego mie 
szkania garderobę męską oraz walizkę, łącz 
nej wartości 800. zł. 

Z wystawy kiosku „Lot”, mieszczącego 
się w gmachu Urządu Pocztowego przez 0- 
twarte okno skradziono teczkę ze znacz- 
kami wartości 462 zł. 

Z szatni kasyna oficerskiego na lotnisku 
w Porubanku skradziono aparat fotegraficz- 
ny marki Zeiss Ikon wartości 600 zł., nale- 
żący da Romera Stanisława (Bakszta 16). 
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Święto Korpusu Kadetów we Lwowie ZE ŚWIATA 
Są chwile, które niezatarte piętno 

wyciskają, które wpływają na  dał- 
szy błeg wydarzeń i nadaja mu pewien 

 ekreślony kierunek. Taką chwila w 
Korpusie Kadetów Nr. 1 we Lwowie 
Byi dzień święta korpusowego, obcho- 
dzonego 24 maja b. r. w dziesiątą 

 1ocznicę walk powstańczych na Śla- 
sku w 1921 r., w których wówczas 
wzięli udział lwowscy kadeci. 

Opis święta, przebieg jego  ze- 
wnętrzny podawały już liczne dzienniki 
Nie będzieniy więc tego powtarzać. 
Ale pozatem, cG się rzucało w vczy, 
były momenty, dziejące się w murach 
Korpusu, prawie nikomu dotąd nie- 
znane, a przecie bardzo ważne. Na 
me zwrócić należy uwag: 

Taki naprz. moment, giły p. Ma- 
 kowska z Wilna, matka kadeta, na 
zebraniu Towarzystwa Przyiaciół Kor- 
pusu. zgłasza wniosek, by się zwrć- 
cić do Marszałka Józefa Piłsudskiego 
7 prośbą, by zechciał Korpusowi na- 
dać tytuł swojego imienia, a zebrani 
burzliwemi oklaskami i mimowolią łzą 
w oku stwierdzają, że jest to icli naj- 
większem, choć może nie przez jednegc 
nieuświadomionem dotąd życzeniem. 
Taki znów inny moment, gdy podczas 
pożegnania delegatów śląskich, słyn- 
nych powstańców — kolegów tych ka- 
detów- bohaterów, co za polskość 
Sląska oddali swe życie, gdy na ten: 

- pożegnaniu w podniosłym nastroju wy- 
łania się wniosek, również  niemilk- 

 ilącemi oklaskami zaaprobowany, by 
trzy dzielnice Kresowe.. mające na 
tem zebraniu swych przedstawicieli, 
a więc Śląsk, Wilno i Lwów ślubowali 
sobie. wierną współpracę i zjednocze- 
nie na gruncie ideałów państwowości 
polskiej i karne trwanie do ostatniej 

  

   
  

      

   

  

  

  

  

  

: 
_ chwili życia w szeregaci: tych, co oce-. 
_ mają doniosłość ideałów naszego Wo- 

dza Narodu. ` 

  

  

Te są chwile, bodaj jeszcze bardziej 
re, niż tamte wszystkie ur te mo- 
ienty, o których dość obszernie pi- 

sały dzienniki. To są chwile, ktore 
wpływ święta korpusowego rozszerza - 
ją poza mury uczelni i poza serca 
kadeckie —-na całe społeczeństwa. ©: 
całe dzielnice — na Slask, na Wilno — 
sialekóo na Zachód i Północ. Tu < 
chwile, których kresem nie jest ‚„ 
lecz których początkiem jest „jur 
chwile, które swoje niezr:azane pięt 
no wyciskają na dalszej przyszłości, 
które budują w sercach ludzkich moc 
i gruntują zapalenie serc tych i dusz 
ofiarnych. 

W urzadzenie święta Korpusu Ka- 
detów we Lwowie włożone w roku 
obecnym niemało wysiłków. _Wygla- 
dałe ono imponująco. Ściągnęło 'ty- 
siące. 

Trud ten bezwzględnie opłaci: się, 
bo dał wvniki, które nie przeminą dał 
triumf ideom Marszałka Piłsudskiego i 
to nie tyłko na ierenie szkcły, ale co 
najmniej na przestrzeni Kresów od 
północy na południe, a wzdłuż połud- 
nia ed wschodu na zachód. 

Cicho, bez żadnej reklamy, bez 
szumnych słów, bez głośnych krzy- 

ków. — dokonały się w dniach świet:: 
Korpusu Kadetów ze lwowa rzeczy 
raprawde ważne dla przyszłości, uczy- 

    

  

   

    

niony został wielki krok naprzód ku 
edbudowie ducha polskiego, ku ze- 

  

spoleniu się w jedno wszystkich serc, 
tak często jeszcze — pod wpływetu 
niedawnej niewoli — rozstrzelonych : 
nierozumiejących sie, stoczony  zos 
stał jeszcze raz zwycieski bój z po- 
zostałościami trzech zaborów, z os- 
pałościa i niedołęstwem ducha, z 
miazmatami niewoli. 

To jest najpierwszy wynik świeta 
Korpusu Kadetów Nr. 1 ze Lwowa. 

  

„Spółdzielczość iest oruanizacją ludzi 
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Bank Antoko!sk w,daje poż 
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_ Kiedy wojna secesyjna (1861 — 1865) 
między Stanami Północnej Ameryki, a zjed- 

- noczonemi stanami południowenii, dała wol- 
ność murzynom, ci ostatni, oszołomieni zdo- 
„Eyczami obywatelskiemi, ie potrafili za- 
chować miary w używaniu wolności, któ- 
ra niebawem wyrcdziła się w swawolę i roz- 

_wydrzenie w stosunku do białych. Wtedy 
to wrogowie murzynów założyli „kółko” 
czyli po grecku „kvklos”, którego czł 
wie w nocnej porze, odzian. w długi 
les szaty, w. maskach z kapturami na gło- 

wie, pociągali do odpowiedzialności murzy- 
nów i wszystkich tych, którzy w. jakikol- 
wiek sposób z nimi się solidaryzowali. Ka- 
ry doraźne, jakie wymierzano, były chło- 

ta, zanurzanie w płynnej sniole i oblepia 
je pierzem i powieszanie 
7 biegiem czasu, jak to zresztą zwykie 

   

  

   

  

    

  

- bywa przy tego rodzaju tajnych sądach, Ku- 

  

    

  

   

  

   

      

    
    

Xlux-Klan zaczął się sam dopuszczać gru- 
ych naduży., nie mających już nic wspól- 
ego z pierwotną ideą obrony j1zed swa- 

wolą nurzyńską. Wzrósłszy szybko w po- 
gę, Ku-Klux-Klan przestał się już kryć 00 
ocy, '£cz zupełnie jawnie sprawował do- 

razne sądy przec.wko kazdemu, kto ważył 
występować w obronie. h: zpodstawnić 

era. prześladowanych czarnych. Zdarza- 
%, się, że kiedy ksiądz na kazaluicy prawi 

wolności i równości ludzi, pojawiał sie 
chórze zamaskowany związkowiec i strzi 

ł do. księdza z kazalnicy.  Ku-Klnx-Klan 
sam wtedy zaczął zagrażać porządkowi pu- 
blicznemu. Wobec czego czuł się kongres 
w roku 1871 zniewolony do wydania usta- 

— м’у, mającej skrępować działalność Ku-Kłux- 
Klanu, lecz celu swego nie osiągnął. Wszyst 

р je zarządzenia policyjne rozbijaly się o 
jemniczość członków Klanu i o orzeczni- 

ctwo sądów, w których zasiadali nieraz kla- 
ść), uwa'niający swvch tewarzyszów Jesli 

zaś zapadł wyrok  zasadzający, sędziowie 
chło padali ofiarą zemsty  spisk wców 

Powstało państwo w państwie z nową wła- 
ą państwową. Ktc praguął przystąpić do 

  

    

  

    

   

  

   

  

  

ANUSZ MEISSNER 

RZED CZOŁEM BURZY 

  

    

  

   

  

'- Naprzód —— zakomenderował 
Scieszyc. : 

Barki ośmiu ludzi pochyliły się 
wprzód. Zaczęli iść równym i miaro- 
wym krokiem. Ktoś liczył głośno: 

— Raz — dwa — trzy - cztery. 
 Zwolna gumowe amortyzatory Za- 

częły Się naciągać, trąc lekko po 
ładkiem wgięciu haka u spodu kad- 

łuba. Szybowiec poddał się nieco na- 
ód, tyle na ile pozwałał luz sznura 

tóry przytrzymywał go u kołka za 
_ opierzeniem ogona. : 

Pilot obejrzat się czy dobrze u- 
mocowaro linki i czy na czas jednem 

_ szarpnięciem będzie można ją zerwać 
z uwięzi? Potem skupił całą uwagę 

ciągnących. Rozchodzili się pod 
kątem od siebie $po czterech z każdej 
strony, wprzęgnięci pracowicie wzdłuż 
czarnego, elastycznego węża, jak jeń- 

cy tatarscy prowadzeni na  arkanie, 
idział ich zgięte plecy i miarowo 

“ pochylające się barki. Szli wolno, 
płynnie jak rozkroczona za statkiem 
bruzda fali. Czuł drzemiącą jeszcze, 

 ecz mającą się za chwilę zbudzić co- 
qaz większą potencję siły, ktora 

    

    
   
   

  

   

   

    

   

  

   

        

  

  

nie słów, lecz czynów, nie pustych 
„haseł, ale twardej, codziennej pracy”. 

Карйму i drobne oszczędności, ulokowane 

W Chrześcijańskim Banku Spółdzielczym 
na Antokolu Nr. 28 w Wilnie 

daią najwyższe oproc: ntowanie i gwarantowane 
az mieniem członków. 

i ‹ ki w sumie od 150 do 1200 zł i przyjmuj: 
urezpieczenia vrupowe dla P.K.O. bez badan Iekarskich i przy wypłacal- 

nosc: ubezpieczonych sum niezwłocznie. 

są kapitalami wlasnemi 

  

Ku-Klux-Klan, tajemnicze miasto 
Klanu, zwącege się „Invisible — Linpire" 
(królestwo niewidcczne). musiał składać 
troczyste przysięgi na sztandar i krzyż og- 
nisty Organizacja tych kapturowców  rvbi 
wrażenie eperetkowe. Na czele stoi „Naj- 

czyli urand Ъ Imq:erial 
y sie tytułowac Yiur Ma- 

jesty (Wasza Królewska Moś:). Jemu pod- 
legają jako naczelticy głównych  ubwedów 
Klanu: Wielki Cyklop. Wielki Mag, Nadol- 
trzym, Wielk: Podkomorzy, W T 
llczeny w pismie 1 Nadsnivk 
dygnitarze Klanu przywdziewają E › 
szaty z peleryna . kapturem Odznaką K 
nu jest krzyż w czerwonem pzłu, umies. 
ry diagonalnie na czwe-wroku. luni © 

   

     
      

kowie — orły (cagles) i ryc: rze (kpights) 
i szą biale szaty. - 

Z końcem kiewu ubiegłego  Ku-Klux- 
Klan słabszą rozwijał działalność, lecz nigdy 
mie przestał istnieć. Kiedy jednakże podczas 
wojry, Najwyższym Czarownikiem wvbra- 
nv został prof. William j. Simmons, ożywi- 
la się na nowo jego działalność. Klan za- 
czął wydawać własre pismo: „The 
chlight*. Równocześnie zznienił się także 
cel stowarzyszenia, które odtąd występuie w 
obronie rasy amerykańskiej, co ułatwia mu 
zjednanie sobie zwględów rządu. Odtąd te“ 
wstęp niają do stowarzyszenia tylko „1as0- 
wi“ Amerykanie. 

Podczas wojny światowej Ku-Klux-Klan 
rozwijał ożywioną akcję  antyniemiecką. 
Wpływy jego poczęły znowu szybko wzra- 
stać. W roku 192! nabyła założona przez 
niegc Clarke Realty Company w okolicy 
miejscowości Atlanta w Stanie Georgja po-- 
siadłość wiejską za 75 tys. dolarćw dla swe 
go wodza. O potężnych wpływach organi- 
zacji swiadczy fakt, že w roku 1927 wkro- 
czyła ona w  wiełotysięcznym pochodzie 
swych członków za białego dnia do Chica- 
go, gdzie policja utrzymywała porządek 
dla jej pochodu 

Dzisiaj Ku-Klux-Klan liczy blisko miljon 
członków. Na czele jego stci dr. W. Н 

  

  

wkrótce wypchnie go w powietrze. 
— Biegiem! --- zawołał. 
Zebrali się w sobie, jak do skoku, 

wparli nogi w porosłą trawą ziemię, 
pochylili się niżej jeszcze -- pobiegli 
Czarny gumowy sznur zcieniał, zawi- 
brował, wyciągnął się opornie, sięgnął 
aż nad kraj Zbocza. 

— Puszczać! 
Lina zeskoczyła z kołka. 

nęło. 
Szybowiec poderwał się z miejsca 

jak strzała pomknął środkiem, między 
wydeptane smugi murawy, śmignął w 
górę. Scieszyc, wyzyskując całą jego 
szybkość, podciągnął jeszcze przed 
początkiem zbocza i lecąc teraz po- 
ziomo czekał na wznoszący prąd 

Szarp- 

wiatru z południa, który powinien 
był wejść mu lada chwila pod 
skrzydła. 

Czuł pod sobą uciekające drobne 
fale powietrza, jak wymykały się 
głaszcząc leciutko nośne płaty. Nie 
unosiły go: wstrzymywały nieco Spa- 
danie ku ziemi tworząc łagodne garby 
na równej linji lotu, podchodziły 
miękko, prześlizgiwały się niespodzia- 
nie, nikły. Szybowiec spływał po ich 
grzbietach coraz wolniej i zaczynał 
grzęznąć swoim ciężarem w nurcie. 

go. Sądy w Stanach Zjednoczonych wyzna- 
a й i y 
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АЗЕКОКАСТА NA WYPADEK ROZWODU 

Oczywiście w Ameryce 
Dlaczego? Aby uchromć słabszą płeć 

(w danym wypadku mężczyzn) przed dra- 
Fońskiemr paragrafami prawa amerykańskie- 

    

wyższe odszkedowania i       

    

cotacje A 
nych małż 
w. termmu 
sądu o zaniedbywanie jej potrzeb 
nych przez ex-męza, biada mut cz 

  

wyrok, opiewający z reguly kare arusztu 
od 14 dni do iks miesięcy. 

Sądy anierykańsk.e dbają o to, abs rcz- 
wódkom nie działa się krzywda (prawdz- 
wa, czy urojona) i nie znają pobłażania dla 
ex-mężów. 

Stąd też powstał projekt zlżonia uch uci- 
šnienych rozwoymkow ze streny towarzystw 
asekur inych, ktore dojrzałv, z pomysło-     

  

    

  

   

  

  

  

    

WośŚcIĄ amcrykańską, mement busines- 
s“v 1 kū iegc zarobku. Odtąd więc mio 
da para, epując w z małżeński, 
pędzi Si p. czać na w ‹ гО7\О- 

  

Asekurację rozwodowa jek, 
zostaje wystawiona na imie żony i to- 
stwo asekuracyjne wypłaca jej równo- 

warl sć w razu rszwodu rad bnej Nelly, 
czy. Daisy 

du 
poli 
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Polska bandera wojenna na 
trzech morzach. 

Jednostki naszej marynarki wojen- 
nej znalazły się ostatnio na trzech 
morzach. O. R.P. „Iskra* z młodszym 
rocznikiem Szkoły Podchorążych Ma- 
rynarki Wojennej żegluje z Lizbony 
do Cagliari poprzez Atlantyk i Morze 
Śródziemne, O. R. P. „Wilja” ze star- 
szymi rocznikami tejże szkoły znaj- 
duje się w Cherbourgu, a O.R.P. 
„Wicher“, Slązak“ i „Podhalanin“ od- 
wiedziły Libawę z okazji 10-ej rocz- 
nicy utworzenia marynarki łotewskiej. 
Ta ostatnia manifestacja, w obecności 
eskadr 8-iu państw europejskich, dała 
naszej marynarce pole do wystąpienia 
na forum międzynarodowem reprezen- 
towania żywotnych interesów Polski 
na Bałtyku 

RAA) A i 
CZYš SPELNIL SW6] OBOWIĄZEK 
WOBEC WSPÓŁOBYWATELI DO- 
TKNIETYCH KŁĘSKĄ POWODZI? 

Konto P.K.O. nr. 82100 

  

» ,MOŁLYWOGD* 

рр T 

KINO 

MIEJSKIE 
saLA MIEJSKA 

Osteobramiki 5 

Od dnia 26 do 29 czerwca 1931 roku włącznie będzie wyświetlany tilm: 

„BOBBAJCIE i BZIECKO Dramat w 10 aktach, 
Film osnuty na tle głośnej powieści ELIZY COOPER: W roli głównej: genialna Mary Carr. 

Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek s:ansów od godz. 6-ej w. Następny program. „Barjera śmierci". 
  

Dźwiękowy 

KINA ; 

„HELIOS“ 
ALENSKA 38. 

Te! 926. 

w po 

Ceny zniżone: Na 1-s 

Film mówiony po po POLSKU! 

Zofji Batyckiej 

Nad program: Dodatk: dźwiękowe. 

w najnowszem arcydziele 
„Paramountu* 

ros. rol: Al. Żabczyński, K. Akwiczówna, 

zy szans Balkon 50 

  

Najwspanialszy tryumf b. Miss Polenii 

Kobieta, która się śmieje 
W. Biegański i iuui 

Początek seaasów o godz. 4, 6, 8 i 10.30 
. Parter 80 gi. Na pozostałe seansy Balkon 60 gr. Parter od 1 - 

  

Dżwiężowe kino 

Micziewicze 22. 

tel. 15-28 

OWÓC ZAKAZANY 
ś! Słynna i okrzyczana CJANKALI przerobio ua na wspaniałe arcydzieło 

wstrząs:jąca i wzruszająca trag. nieušwiadomionych mt docianych kochani ów. 
W rol. gł. szesnastoletnia Aibertini Tamara, dwu iziestoletni Roland Wa:no 

oraz ina Elben. Film ten jest najbardziej drastycznym i często spotykanem 
jest odźwierciedleniem przeżyć tysięcy dziewcząt. 

wydarzeniem XX. wieku. Film :-u 
Nad program: Komedja rysunkowa i Tygodnik dźwięko* 1 

  

  

Paramount'u. Na |-szy seans ceny zniżone, Początek sransńów o godz. 4, 6, 8 i 10.30. 

DŹW zaOWi KIRO _  DŹiŚł Przebój dźwigkowy! Porywający dramat życiowyi 
reżyserji znakomitego rol gł. Jułja Fżye, 

CGJING 
tei 14 41 | 

Cecil de Milles 
Nad program Wszechświatowy dodatek dźwiękowy „Foxa“. > 

6, 8 i 10.15. W dnie świąt. o godz. 2-ej.Następny program: „Student ze Sztogłołmu* 

BYNA > w 
A T Conrad Nagel. 

Początek seansów o god”. 4, 

  

  

К 

Najlepsza aparatura w Wilnie! Dziś! Wybitnie artystyczne 100 proc, dźwiękowe arcydzieło at 

Dai Sioni $ ży ów Potężny dramat meksykański. W rol. gł. 
Z: PIE R WICŁR Cary Cooper i Lupe Velez 

„STYLOWY wykonają szereg przepięknych melodyjnych pieśni i romansów. 

Wielka 36 Nad program; Najnowszy tygodnik Paramountu ostatuie aktualności całego Świata. 

  

RADJO WILEŃSNiŁ 

SOROTA, DNIA 27 CZERWCA 

12.10: Komunikat meteorologiczny z 

Warszawy. . 
1545 — 1600: Komunikat sportowy z 

Warszawy. R 
IE 40 — 16.50: Audycja i koncert dla 

dzieci z Warszawy. : > 

6.50 — 17,10: „Ociemniali žoinierze w 

  

Polsce" — odczyt z Warszawy wygłosi 

kpt. N. Wroczyński, 

17,15 — 17,35: „Co nas bcli?" — prze- 

chadzki Mika po mieście. : 

1735 — 18.00: „Kanikule w dawaeį 

Polsce“ — odczyt ze Lwowa wygłosi prof 

M. Łempicki. 
1;,00 — -19,00: Koncert solisty z war 

szawy. 8 ; 

19.00 —- 19.15: Kom. Wil. Tow. Org. i 

Kół Roln. 
1915 — 19,30: „Feljeton humorystycz- 

ny" -— w wykonaniu Wacława Malinowskie 

go artysty dram. : Ё 

19,40 — 20.15: Komunikaty z Warsza - 

Wwy. с 

°0.15 — 20.45: Lwowski Korpus Ka- 
dstów w hołdzie JE. ks, biskupowi dr. WI. 

bandurskiemu w dniu Jego imienin 
Koncert. 
22,00 — 22,15: „Na widnokręgu" — Z 

Warszawy. 
22,15 — 22,30: Komunikaty z Warsza- 

wy. 
й 21,30 — 23,00: Koncert chcpir »wski z 

Warszawy. 

23,00 — 24.00: Muzyka taneczna z 

  

  

Warszawy. 

D ż I k I przy ul. Ostro- 
u y 0 a bramskie' 27, 

składający się z 20 pok. dla gimnazjum 
lub instytucji do wynajęcia. Dowie- 

dzieć się: Sadowa 4, tel. 181. 

  

  

  Ё 

T.z 

Cecha 

Warszawa w czerwcu 1931 r. 

karnej. 

KOMUNIKAT 
Niniejszym podajemy do- łaskawej wiadomości naszej P. Т. Klijentelji, że 

każdy oryginalny worek sody amoniakalnej 

(BIELID ŁA) 

ZAKŁADÓW SOLVAY W POLSCE 
cechowany jest nadrukiem   
SODA KALCYNOWANA | 

(6AMONIAKALNA) 

98% 
i zaopatrzony jest w piombę fabryczną. 

plomba gwarantują produkt pełnowartościowy, na co prosimy 

zwrócić uwagę przy kupnie. 

Zakłady Solvay w Polsce 

Oddział w Wilnie 
ul. Mickiewicza 15 tel. 3-99. 

UWAGA: Winni rozpowszechniania falsytikatów jako naszej orygi- 

nałnej sody amontakalnej (bielidło) zostaną pociągnięci do odpowiedzialności 

ш — вОр т артон слани Inu 
Fabryka i sktad mebii 

į KSSMETYKAJ] 

W. Wilenkin i S-ka 
Spółka z ogr. odp 

Wilno, ul. Tatarska 20, dom 
Istnieje od 1843. 

Jadalnie, Sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kieden- 
sy, stoły, szaty, binrka, krzesła iębo- 
we it p. Dogodne warunki i ra raty, 
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JĄKANIE 
wszelkie jnne zboczenia mowy 

radykalnie usuwa. 

ZAKŁAD LECZNICZY DLA JĄKAŁÓW 
S ŻYŁKIEWICZA, 
Warszaws, Chłodna N. 22 

Prospesty kancelarja wysyła bezpłatnie 

„ia AE GREE 
OGŁOSZENIE 

Podaje się do wiadomości ogólnej, że w 
dniu 30. VI. bir. 0 godz. 10 rano w sali 

  

  

oraz 

        

    

  

hcytacyjnej Jzby Skzrbowej w Wilni ży 
ul _Wingry Nr. cdbędzie s:ę spr z 
Lcytecji w terminie il-im, t. jį. od ża 
cfiarowanej) — nastepujacych  przedmi”- 
4ów: 1) 10 patefonów, 2) 6 aparatów foto- 
graficznych, 3) wódki gatunkowej, 4) róż 
1ych drobnych rzeczy. 

I Urząd Skarb wy. 

  

  

Tylko u Głowińskiego 
dostać można płótaa iniane surowe do 
robót ręcznych we wszystkich szero- 
kościach, orsz wielki wybór kreponów, 
muślinów, jedwabi, markizet desenio- 
wjch oraz crepe meteor, georgette, 

mongol i jedwabi surowych. 
UWAGA—WILENSKA 27. 

Gi i ab 

ŻĄBAJCIE | 
we  wszystuich aptekach | 
składach aptecznych znanege 

$гобка об odcisków 

Prow. A. PAKA 
I A 

LEKARZE Įžkuszerkįį 

AKUSZERKA 
Dr. Kenigsberg GwiaŁOWSKA 
choroby skórna, wZm=- | 5 Gabinet Kosmety 

ryczne I moczopielowe | id ss aki 

Mickiewicza 4, u, nieg, mery, 
tel. 10-90. prodawśi, ksrzajki, wy 

Od 9—12 t 4—8 adanie włosów. 
Mickiewicza 46. 

      

  

     

  

           

  

Kosmety. 
Lecznic: 
J. Hryniewiczowej. 

ul. WIELKA Ne 18 m.9. 

Przyj.w g. I0-1 i 4-7 

  

Poszukuję 
tylko na m-ce lipice i 
serpień zajęcia di. 
majątku |ako mau /y- 
ciel do dzieci, przy gc- 

j w. Zaktesie 
GABINET 
RACJONALNĘJ (W 

KOSMETYK! szkoły średniej ! p- 
LECZNICZEJ wszechnej, lub sekre- 

4ILNO, MICKIEWI: tarza majątku, łaskawe 

CZA 51 m. 4. zgłoszenia proszę bie- 

kobiecą rować pod adresem: 

Urod konserwa- Poczta _ Daungieliszki 
je, dosko- Skrzynk. pocztowa 7. 

nali, odšwiež2, zasuw: Sekretarz-Nauczycie), 

ej skazy i biski, Masaż = -- Е 

    

Nekrologi, | Załatwia na w i on zanie —— 
к 5 opalsnie cer: 

ogłoszenia, | BARDZOdogod. || wypadanie” włosów LETNISKA 
różne nych warunkach | 'SPI6ž- Najnowsze zdo- 

re klam y e pycze ewy racjo- 
i nalnej. 

do ч Rūro Roslimowe Codzieanie od Ę R» Letniska 

З ‹ & Р. ż utrzymaniem w ma- 

„SŁOWA NI Gródswskiega jąkach zienskic, ki 
sa i . formacje: Firma „In. 

wszystkich w Wilnie Jłosa ai Kiersnowski i Krużo- 
‚ kas Wi я 

pism Garbarska 1, tel. 82 A „marszczki, wągry, bro- ias 2 A 

dawki i kurzajki usuwa 5-60.- AB 

Gabinet edit SS Non 
LOKALE 

E usi 3е 

rakas Pako] ii 
zimą, umeblowany Z 
wygodawi i utrzyma- 
niem wydaje się dla 
solidnego pana, Porta- 
wa Nr. 23 m. 24 oglą- 
dać od 11-ej—7-ej. 

ki 
zej 

Człowiek 
w wieku 29 lat, żona- 
ty, b. telefouista in- 
struktor asa! i z 
zawodu rolnik, at 
pracował za ekonoma) Maszynę 
posiadający b. dobre go pisaqia mało mży- 
świadectwa prosi _ Owaną kupię. Oferty: 
łaskawe  zaofiarowanie Portowa 8 m. 3 Swida. 
mu posady Ao 
domu. Będąc  inteli-. ię. 0 
gentnym mógłby jedno Sztucer GE 
cześnie spełniać innełowy Haenel - Sub! z 
poruczenia. Za cel swój nabojami tanio da 

8 stawi uczciwe i staran- sprzedania. Arsen ska 
ne pełnienie obowiąz-6 m 5. 
ku A. Bożyczko, Wił- -.. —... L 

no, Subocz 65 m..2. Rasowe drożdże 
— % rurki fermentacyjne | 

Wyż poprawniku, do wyrobu wim awo- 

starsza. osoba,cowych świeże otrzy- 
doqrego towarzystwa, mane w składzie Ар- 

znająca doskonałe go- teczn., perfum, ': ко- 

* 
= 

  

pm awm 

  

spodarstwa _ domowe smet. Prow, Farm WL. 

poszukuje possdy za- NARBUTA Ś-to Jańska 
rządzającej domem, Nr. 11. Tel. 4-72 

  

pensjonatem. łektorki, й 

lub jakiejkolwiek pra- Wydzierżawię 

cy wymagającej ie- nały folwareczek, re- 
ograniczonego zaufania sztówkę lub osadę w 

Posiada poahlebne Te- pobliżu Wilaa z do 

ferencje osób znanych meg mieszkalnym w 
w Polsce. Oferty do gopry ie Wi 

` ym stanie. ia- 

Adm. „Siowa“ pod gomości z dokładsym 
A. K. adresem: Wilno, Ksę- 

    

wilczycę 
garnia „Ruch*,, Wileń- 
ska 14, lub listownie 

  

Biała Waka, Gėnerat 
ładną dużą młodą U- Jąsień ki. 

czoną SE Ml m WH 

warjska 31 m, 6. 
1000 dolarów 

  

  Graz inne Sumy u- 
lokujemy zaraz па 
dobre bipoteki do- 
mów w Wilie. 

Dom H-K. .Za- 
= | ehęta* Mickiewi - 

cza 1, tel. 8-05. 

Ne rowerowy 1419 
zgubiony na ul 

Antokolskiej du. 20.VI 
unieważnia się. 

    
  ia 

Wtem — trafił. 
Mocny, gwałtowny strumień chwy- 

cił go w pół burty i wyniósł aż na 
powierzchnię z toni drobniutkich nie- 
widzialnych zmarszczek. 

Długie, wąskie skrzydła znalazły 
gęste, łatwo wyczuwalne oparcie 1 
biorąc je pod swoje lotne płaszczyzny 
dźwigały coraz wyżej wrzeciono kad“ 
łuba wraz z pilotem. 

W ciszy przestrzeni ocknął się se- 
pleniący szum pędu i zmatował cyka- 
nie barografu. Fioletowa linja, kreślo- 
na przez pióro na kartce białego pa- 
pieru, zaczęła piąć się wzwyż, Scie- 
szyc nabierał wysokości. 

Obejrzał się za siebie. Szczyt Ły- 
sej góry sterczał wyraźnie z pośród 
otaczających lasów. Na prawo i na 
lewo ciągnęło się jak okiem sięgnąć 
pasmo gór Swiętokrzyskich, przezie- 
rając tu i owdzie zrębami bielejących 
kamieniołomów z pomiędzy ciemnej 
zieleni. 

Wiedział, że ma przed sobą jesz- 
cze z półtora kilometra terenu, nad 
którym niepodzielnie panuje prąd 
wstępujący, kiedy wiatr wieje z po- 
łudnia. Potem nagle zaczynają się 
stromo opadające schody cisz i głę- 
bokie studnie rzadkiego powietrza, w 

— —НН 

które łatwo wpaść i stracić cały do- 
robek wysokości, zyskanej z niema- 
łym trudem po starcie. A on przecież 
nie mógł sobie teraz na to pozwolić. 
Te półtora kilometra prądu,  wywoła- 
nego tarciem dolnych warstw powie- 
trza o chropowaty gąszcz lasów mo- 
gło mu wprawdzie dać jeszcze ze 
czterdzieści metrów wysokości, ale 
groziło każdej chwili zapadnięciem w 

otchłań depresji, z której nie było 

wyjścia. 3 
Wolał nie ryzykować. 
Oszczędnie, tyle tylko ile koniecz- 

nie trzeba, aby nie poślizgnąć się na 
skrzydle, pochylił płatowiec wprzód 
dla nadania szybkości. Kiedy poczuł 
pewne oparcie w gęstniejącej strudze 
powietrza, położył do wirażu i zlekka 
podciągnął, żłobiąc w piersi wiatru 
wygiętą rysę skrętu. Szerokie koryto 
prądu podparło go od spodu i rzu- 
ciło na wierzch nurtu. 

Wypłynął, ale zaraz zapadł o kii- 
ka metrów w mijających go szybciej 
podmuchach. Trzymał się jak mógł. 
Walczył o każdy cal poziomu, wdzie- 
rał się na każdy pagórek wiatru, wy- 
pływał na każdej fali. 

Pomimo to, zniżał się jednak. 
Skrzydła traciły oparcie, jakby pozba- 

Brukarnia Wydawojctwa „Słowo* Zamkowa 2 

wione pokrycia, tonęły w coraz głęb- 

szych warstwach powietrza. Wiatr. 0- 

puszczał go, słabł ginął. Wraz z nim 

zginąć mogła wszelka nadzieja zwy- 

cięstwa... ё 

Przedostatniego dnia zawodów: o 

mistrzostwo przelotu, już po ustano- 

wieniu nowego rekordu przez Ście- 

szyca, Niemiec Berger przebył 100 

kilometrów lecąc od chmury do chmu- 

ry i bijąc zwycięskie dotąd barwy 

Połaków na głowę. Berger, uczeń 
Kronfelda i mistrz Prus Wschodnich, 

Przyjechał własnym samochodem, 

wysławszy uprzednio swój szybowiec, 

zapakowany w trzy ogromne skrzynie, 

Jego. monterzy pracowali w ciągu no- 

cy, aby złożyć „Fledermaus* na 

czas. ; 
Ale nazajutrz Berger nie stąrto- 

wał, Chodził, przygłądał" się totom, 

jeździł po całym terenie, studjował 

mapy i odbierał biuletyny meteorolo- 

giczne z Wiednia, Bukaresztu i Ber- 

lina. Czekał. ` : 

Minął dzień, potem drugi i trzeci. 

Berger nie latał. Zaczęto z niego po- 

kpiwać. Nie zważał na to, łaził po 

zboczach, węszył między kamienioło- 

mami, zwiedzał okolice... : 

Po tygodniu wreszcie poleciał. 

Wszyscy z zaciekawieniem  śŚledzili 

jego czarną „Fledermaus* o grzebie- 

niastych krawędziach skrzydeł. 

Oczekiwali czegoś nadzwyczajnego. 
Ale Niemiec wzniósłszy się nad 

miejscem startu na wysokość pięćdzie- 

sięciu metrów, po kilku minutach spła- 

nował na lądowisko i zaraz kazał za- 

ciągnąć szybowiec do własuego na- 

miotu. Potem znów zagłębił się w 

obserwację lotów innych i studjował 

biuletyny. ki 

Nastąpiło rozczarowanie i © Ber- 

gerze zaczęto mówić z łekceważeniem. 

Tymczasem Scieszyc postawił swój 

rekord, przelatując wzdłuż całego pas- 

ma gór Świętokrzyskich, aż do Kielc. 

Inni też nie próżnowali i gwiazda nie- 

mieckiego asa zbladła zupełnie. | 

Ale, na dzień przed zakończeniem 

konkursów Berger pokazał co umie. 

Przy słabym wietrze południowym 

zdołał wydrapać się na 150 metrów | 

i korzystając z madpływających raz— 

po razu obłoków, pod któremi trafiał 

na wznoszące się prądy termiczne, 

przeleciał okrągłe sto kilometrów. Jed - 
nocześnie zdobył nowy rekord wyso- 

kości — 2350 metrów nad poziomem 
startu. 

(D..CCN3 

Redaktor w.z. Witold Tatarzyńsie. 

w 

4 

    

3 
1 

1


