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Strzał w Jastrzebią góre 
B. premjer i b. min. spr. zagr. hr. 

Skrzyński ogłosił w „Kurj. Il. Codz.“ 

artykuł © sytuacji międzynarodowej 

Polski. Słusznie tam pisze hr. Skrzyń- 

ski, iż obecne powodzenia polityki 

francuskiej przypisać należy mądrej, 

pokojowej, dążącej do porozumienia 

z Niemcami polityce tego państwa. 

Słusznie i bardzo słusznie podkreśla, 
że powinniśmy również dążyć do po- 
rozumienia z Niemcami. Bardzo do - 

brze powiedział: „w załamaniu się Nie- 

miec nie widzimy ani interesu własne- 

go, ani interesu Świata”. Wreszcie 

musimy przyznać, że i nam, jak hr. 
Skrzyńskiemu, zagr. polityka polska 
wydaje się czasami zbyt mało ak-* 
tywną, a hasło: „Polska nie powinna 

być tylko podmiotem polityki świata, 
lecz przedmiotem”, powtórzone przez 
hr. Skrzyńskiego, od dawnych niepod- 
ległościowców przeszło do współczes- 
nych mocarstwowców. > 

Natomiast nie ma hr. Skrzyński ra- 
cji, gdy woła: „Polska weszła na tę 
wspólną drogę z Francją w Locarno". ® 
Owszem, gdyby p. Skrzyński, jako 
minister Polski, sam to Locarno zaini- 
cjował, gdyby odegrał rolę pośred- 
nika w godzeniu Francji i Niemiec, u- 
przedzając wi ten sposób wypadki hi- 
storyczne, które i tak musiały popły- 
nąć po tej linji — wtedy śmiało mógł- 
by reklamować nietylko Locarno, jako 

szczęśliwą dla Polski epokę, lecz i swo 

ją osobę, jako locarneńskiego ucze- 
stnika. Ale hr. Skrzyński tego nie u- 

czynił. Zresztą, gdyby miał nawet do- 
statecznie orli wzrok, aby słuszność 
takiej polityki w odpowiednim mo- 

mencie spostrzec, — to jeszczeby roli 

tej odegrać nie mógł, — bo przecież 
był tylko parlamentarnym ministrem, a 
z parlamentem, z ulicą manewrowej 
polityki zagranicznej prowadzić nie 
można. 

Więc tak się nie stało i 
stanęło przeciwko nam. 

Locarno 
° 

Locarno ciąży na naszej polityce 

zagranicznej, jak garb ciąży kalece. I 

gdy hr. Skrzyński z emfazą powołuje 
się na Locarno, to z jego strony jest 
to nic więcej, jak tylko butada. 

Czytając artykuł hr. Skrzyńskiego, 
odróżniamy polityka od dyplomaty. 
Można być . doskonałym politykiem, 
strategikiem politycznym, tworzyć 
pierwszorzędne koncepcie polityczne i 
nie nadawać się zupełnie na dyplona- 
tę, tak samo, jak można Lyč koncep- 
cyjnym genjuszem strategicznym i nie 
umieć dowodzić jednym szwadronem. 
Uzasadnialiśmy powyżej, jak siuszne- 
mi są niektóre koncepcje polityczne 

hr. Skrzyńskiego. Natomiast: jako dyp- 
lomata w tem posunięciu swojem z 
ogłoszeniem artykułu w „IK.C 
Skrzyński  zaszkodził opinji 0 so- 
bie, jako o najlepszym z polskich dyp- 
lomatów. Artykuł z ostrą kryty- 
ką min. Zaieskiego, z jednoczesną a- 
Pologją Marsz. Piłsudskiego (tak nie-. 
odpowiednią w kilka tygodni po uka- 

nr. 

ctwo juljusza Słowackiego w takim 

naprzykład zdaniu o Francji: 

I pozostanie w historji tych dni ostat- 

nich — kiedy w patetycznym geście zwraca 

się do swego odwiecznego wroga — (więk- 

sza, bo bardziej ludzka i bardziej zwycięska, 

jak w Wersalu, promienna podwójnem zwy- 
cięstwem — nad wrogiem i nad sobą, nad 
swoją urazą głęboką, swoją niechęcią i swe- 

mi obawami. 

Nie przekona nas hr. Skrzyński, że 

Francja była mniejszą wtedy, gdy od- 
niosła zwycięstwo, niż teraz, gdy nie 

chce pożyczyć pieniędzy. Polityka La- 

vala jest doskonałą, ale ten moralny 

patos jest tu niepotrzebny. Cat. + 

  

Przed sesją L.Narodów 
Sekretarz Ligi Narodów. rozesłał po 

rządek dzienny Xll-ej zwyczajnej se- 
sji zgromadzenia Ligi Narodów, która 
rozpocznie się w Genewie, w ponie- 
działek dnia 7-go września o godz. 
10-ej min. 30. 

Pierwszy punkt porządku dzienne- 
go obejmuje wybór prezydjum, komisji 
i zatwierdzenie porządku dziennego, 
poczem zgromadzenie Ligi Narodów 
przystąpi do zasadniczej swojej pracy 
— zapoznania się ze sprawozdaniem 
o całorocznej działalności Ligi Naro- 
dów i jej organów. Przy tym punkcie 
porządku dziennego odbędzie się — 
jak corocznie — zasadnicza debata po 
lityczna. 

Następne punkty. porządku dzien- 
nego obejmują wybory trzech niesta- 
łych członków Rady Ligi Narodów, a 
następnie dyskusję nad całym szere- 
giem problemów . międzynarodowych, 
a między innemi nad postępem kody- 
fikacji prawa międzynarodowego, nad 
uzgodnieniem paktu Ligi Narodów z 
paktem Kelloga, nad propozycją Finlan 
dji, zmierzającą do uznania międzyna- 
rodowego trybunału sprawiedliwości 
w Hadze za instancję apelacyjną w sto 

sunku do trybunałów arbitrażowych., 
ustalonych drogą umów pomiędzy pań 

stwami, zagadnienia komisji studjów 

unji paneuropejskiej i wreszcie ustale- 

nie budżetu Ligi Narodów па 1932 rok. 

Ucieczka złota z Anglji 
Angielskie stery bankowe zaniepo- 

kojone są zjawiskiem maso - 
wej ucieczki złota do Francji. Codzien 
nie kilka samolotów obładowanych ja- 
szczami złota odlatuje na kontynent 
europejski. Samoloty te są specjalnie 
przystosowane do tego rodzaju drogc- 

cennej podróży. Kadłub aeroplanu wy- 

konany jest ze specjalnego metalu, 

który stanowi skuteczny pancerz prze- 

ciwko pociskom. Pilot i mechanik uz- 

brojeni są od stóp do. głów, oprócz "te- 

go na każdym samolocie umieszczona 
jest radjo - stacja, aby w razie wypad- 

ku zaalarmować brzeg. U wybrzeża 
angielskiego, stale stoi pod parą kilka 
okrętów, które gotowe są na pierwszy 

sygnał pośpieszyć z pomocą. 
Prasa angielska poświęca wiele 

miejsca wysyłaniu złota do Francji. 
Jeżeli tak dalej potrwa — pisze Daili - 

Herald — to postanowienia konferen- 

cji londyńskiej nie będą mogły być 

wprowadzone w życie. W ciągu ostat- 
nich 10 dni z Anglji do Francji prze- 

wieziono zgórą 31 miljonów funtów. 
Francuskie banki wycofują swoje wkła 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

niezamówionych nie zwraca. Administra- 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
BARANOWICZE — uł. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W, Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

NIESWIEŻ — ul. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalsi 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

Ratuszowa — Księgarnia jaźwińskiego. 
jego. 

PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „RUCH'. 

  

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 
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Kryzys finansowy Europy O obrządkuwschodnim 
RZĄD ANGIELSKI NIECHCE SIĘ WYPOWIEDZIEČ 

W SPRAWIE MIĘDZYNARODOWEJ SYTUACJI FINANSOWEJ 

LONDYN. PAT. — Na dzisiejszem 
posiedzeniu Izby Gmin na postawione 
zapytanie, czy rząd rozważa, względ- 
nie, czy jest skłonny rozważyć sprawę 
wspólnej akcji W. Brytanji, Stanów 
Zjednoczonych i Niemiec w celu zli-- 
kwidowania trudności finansowych 
ekonomicznych Europy, podsekretarz 
stanu w ministerstwie spraw zagrani- 
cznych Dalton oświadczył, że celem 
rządu jest osiągnąć w możliwie jak 
najobszerniejszej skali współdziałanie 
międzynarodowe dla rozwiązania 
wzmiankowanych trudności. 

Na postawione z kolei zapytanie, 
czy nie uważa on, że mogłoby się oka- 
zać koniecznem działanie niezależne 
od Francji, podsekretarz stanu Dalton 
zaczął już odpowiadać, ale w tej chwi 
li przerwał mu przewodniczący Izby, 
komunikując, że kanclerz skarbu Snow 
den uważa za niepożądane składanie 
jakiejkolwiek deklaracji w chwili obec- 
nej w sprawie międzynarodowej sytua- 
cji finansowej, natomiast rząd ma za- 
miar zwołać parlament przed 20 paź- 
dziernika, o ile to okaże się niezbęd- 
nem. 

Anglja zwraca się do Francji o pomoc 
finansową 

PARYŻ. PAT: Po Niemczech 
Anglja zwróciła się o pomoc finansową 
do Francji. Pobyt w Paryżu p. Kinder- 
sleya, wicedyrektora Banku Angielskie 
go, który wczoraj odjechał do Londy- 
nu, miał właśnie na celu wyjaśnienie 
warunków, na jakich Bank Francuski 

INTERES i 
PARYŻ. PAT. — Przerwa w rokowa- 

niach finansowych francusko - angielskich 

wywołała, jak zaznacza „Le Matin, pewne 

zdziwienie ze względu na wybitne umiarko- 

wanie, a nawet przyjazne warunki, postawio 

ne przez Bank Francuski oraz ze względu 

na niesporne potrzeby city londyńskiej. 

Opór finansowy Anglików możnaby wy- 

mógłby się przyczynić do podtrzyma- 
nia kursu funta angielskiego. Według 
udzielonych informacyj warunki te po- 
legać mają na przyjęciu do dyskonta 
przez Bank Francuski krótkotermino - 
wych zobowiązań Banku Angielskiego 
do wysokości 2 i pół miljarda franków. 

AMBICJA... 
tłumaczyć czynnikiem natury moralnej, albo- 
wiem myśl pomocy ze strony rynku  paty- 

skiego wydawała się im szczególnie poniża- 

jącą. Anglicy woleliby inną kombinację, a 

mianowicie, aby Bank Francuski pomógł im 
drogą codziennych dyskretnych dobrych u- 

sług i by nie było oficjalnie mowy o pożycz- 

ce. 

0 100 miljonów dolarów 
PARYŻ. PAT. — Wiadomość jednego z 

pism o rzekomym rozbiciu się rokowań, pro- 

wadzonych przez wiceprezesa Banku. Angiel 

skiego Kindersleya z Bankiem Francuskim 

o pożyczkę 100 miljonów: dol., nie znajduje 
dotychczas potwierdzenia. Jest jednak wi- 

docznem,.że zawarcie umowy jeszcze nie 

nastąpiło i decyzja zapaść może dopiero pó 

powrocie Mac Donalda z Berlina, 

Mac Donald jest zadowolony z pobytu 
w Beriinie 

LONDYN. PAT. — Mac Donald, 
czyniąc aluzję do rozmów berlińskich, 
z których jak oświadczył, jest bardzo 
zadowolony, zazńaczył, że spotkanie 
z niemieckimi mężami stanu uwieńczo- 
ne było jak największem powodzeniem. 
Omówiliśmy — powiedział Mac Do- 
nald — wszystkie sprawy, dotyczące 
pokoju, rozbrojenia, handlu oraz wszel 

kie związane z 'temi sprawami inne za 
gadnienia. Praca ta będzie prowadzo- 
na w dalszym ciągu. Pozostaje nam 
wiele etapów do przebycia. Pierwszą 
rzeczą, na którą winniśmy zaczekać, 
jest sprawozdanie rzeczoznawców ban 
kowych, które będzie istotnie miało 
wielkie znaczenie. 

Krytyczne uwagi francuskiej opinji publicznej 
PARYŻ. PAT. — Opinja publiczna Fran- 

cji, która wymaga, ażeby przed udzieleniem 
Niemcom olbrzymich kredytów, 0 których 

jest obecnie mowa, rząd Rzeszy zapewnił 

gwarancje polityczne, — żąda również, aże- 
by korzystając z. poparcia finansowego Fran 

cji, Anglja nie prowadziła polityki niezgodnej 
z jej interesami. Grównym celem jest obu- 
dzenie ponownie zaufania — pisze dziennik 

„Le Journal". 
Otóż pierwszym warunkiem zaufania jest 

położenie kresu wszelkim nieporozumieniom 
politycznym. Nieporozumienia takie niestety 
istnieją między Paryżem a Londynem, a ton, 
który zachowali w Berlinie ministrowie an- 
gielscy nie wskazuje na to, że chcą oni uczy- 

nić wszystko, co jest tylko możliwe, ażeby 
zlikwidować nieporozumienia. 

Wyjazd ministrów angielskich z Berlina 
BERLIN. PAT. — Minister Henderson w 

towarzystwie sir Walforta Selbi odjechał 
wczoraj o godzinie 21,59 pociągiem pośpie- 
sznym z Berlina. 

BERLIN. PAT. — Dziś, o godzinie 10,07 
premjer angielski Mac Donald odleciał an- 
gielskim samolotem wojskowym z lotniska 
Tempelfoh do Londynu. W drodze premie- 

rowi towarzyszyły dwa inne wojskowe sa- 
mołoty angielskie. 

Na pożegnanie premjera Mac Donalda 
przybyli na lotnisko kanclerz Bruening, min. 
Curtius w otoczeniu wyższych urzędników 
urzędu spraw zagranicznych i ambasador 
engieiski Humboldt wraz z członkami am 
basady. Przybycia samolotu do Londynu о- 
czekują około 3 po południu. 

  

Nominacja prof. Zawadzkiego 
BĘDZIE PODPISANA W B. TYGODNIU. 

zaniu się „Poprawek historycznych, dy z Banku Angielskiego, żądając wy- 
w których Marszałek o takich apolo- 
getykach swojej osoby dość niechetnie 
się wyraża) — na całą brać dzienni- 
karską zrobił wrażenie „oferty*. Taki 
właśnie tytuł dają dziennikarze swcim 
sprawozdaniom o wystąpieniu b. mini- 
stra spraw zagranicznych. — A sądzi- 
my, ze dobry dyplomata powinien za- 
wsze przewidzieć skutek swego wy- 
stąpienia i dbać o to, aby nie nabrało 
Ono kolorów, o jaskrawości tych, któ- 
remi nasycone są fontanny, bijące w 
<entrum paryskiej wystawy  kolonjal- 
nej. 

Niewątpliwie hr. Skrzyński jest 
zdolnym człowiekiem, bardzo zdolnym 
człowiekiem i dyplomatą, któremu 
słusznie się należy ta europejska re- 
noma, którą posiada. Ale, że czasami 

popełnią błędy, to prawda. I że 
ma styl nieznośny, to także prawda. 
Cóż to za nieprzyjemne  naśladowni- 

płaty we frankach lub w złocie. 

Ucieczka złota jest objawem wyso- 
ce niepokojącym i mimo, że w kasach 
Banku Angielskiego znajduje się je- 
szcze 211 miljonów funtów, należących 
do Francji, gubernator Banku Monta- 

gu Norman oświadczył, iż Bank An- 
gielski będzie zmuszony poczynić e- 
nergiczne zarządzenia w celu ograni- 
czenia wywozu złota do Europy. Jed- 
nym z powodów ucieczki złota jest 
spekulacja, polegająca na tem, iż kurs 
funta angielskiego na giełdzie pary- 
skiej jest niższy, niż w Londynie, spe- 
kulanci więc kupują funty w Paryżu, 
które następnie zmieniają na franki lub 
złoto w Londynie. 

Jak donoszą ostatnie depesze, po- 
między rządem francuskim a Bankiem 
Angielskim doszło do porozumienia na 

podstawie którego Anglja ma otrzy- 
mać w Banku Francuskim 20 milj. fr. 
kredyt redyskontowy oraz Bank Fran- 
cuski ma interwenjować na rzecz fun- 
ta na giełdzie paryskiej. 

— 

WARSZAWA. 29.7 (tel. wł. „Sło- Zawadzki obejmuje w Ministerstwie 
wa“). Zgodnie z wczorajszem donie- Skarbu kierownictwo w sprawach po- 
sieniem podpisanie nominacji prof. datkowych i administracji skarbowej. 
Władysława Zawadzkiego na stanowi- Wice-minister Starzyński nadal będzie 
sko wice-ministra Skarbu ma nastąpić zajmować się sprawami monopoli i 

jeszcze w bieżącym tygodniu. Dekret przedsiębiorstw państwowych, a wice- 
nominacyjny zostanie przesłany Prezy minister Koc kierować będzie zagadnie 
dentowi Rzeczypospolitej do Wisły dla niami obrotu pieniężnego i kredytów 
złożenia podpisu. zagranicznych. 

Dowiaduejmy sie, że wice-minister 

Operacja min. Czerwińskiego 
WARSZAWA. 29.7. (tel. wł. „Sto- cja powiodła się i obecnie po jeszcze 

wa'). Po 4-ro tygodniowej chorobie 4-ro tygodniowej rekonwalescencji 
poddał się Skomplikowanej operacji min. Czerwiński powróci do normalnej 
chirurgicznej przewodu żółciowego mi pracy. 
nister oświaty dr Czerwiński. Opera- 

B. min. Matuszewski jedzie do Sowietów 
WARSZAWA. 29,7 (tel. wł. „Słowa”). Podróż min. Matuszewskiego ma być po- 

Dowiadujemy się, że b. minister Skarbu p. dobno zupełnie prywatna, zamierza On bo- Matuszewski wyjeżdża jutro na kilkutygo- wiem zapoznać się z podstawami gospodar- 
dniowy pobyt do Rosji Sowieckiej, Wczoraj ki sowieckiej celem wyzyskania swoich spo 
poselstwo sowieckie udzieliło min. Matuszew strzeżeń w większej pracy ekonomiczno-po- 
skiemu wizy wjazdowej. litycznej. 

  

Pod takim tytułem p. L. R. umieścił 

artykuł w Nr 205 „Rzeczpospolitej. 

Autor narzeka na „jeden z  odła- 

mów prasy polskiej“, który ma zastrze 

żenie co do metod, stosowanych w ak- 

cji obrządku wschodniego. 

Wszystko jest przecież bez zarzu- 

tu. P. L. R. mówi: 

„Obrządek wschodni (urzędowo 

wschodnio - bizantyjski) jest obrząd- 

kiem rosyjskim, synodalnym, duszpa- 

sterstwo nasze, licząc się z przyzwy- 

czajeniami ludności, pozostawiają go 

bez zmian''. 
O to przedewszstkiem chodzi. Ob- 

rządek wschodni bynajmniej nie sięga 

tradycjami do czasów z przed r. 1054, 

lecz odtwarza formy rosyjskie, syno- 

dalne. 
Czy prawosławie rosyjskie, syno- 

dalne przechowało. najczystsze formy 

greckiej liturgji?... №е!... Więc pocóż 

właśnie te formy mamy kultywować о- 

becnie w Polsce?... Chyba tylko dlate- 
go, że ludność nasza „przyzwyczaiła 

się” do nich. Ale czy wolno zapominać 

o tem, w jaki sposób obecni prawo- 

sławni, w przeważającej ilości ex-uni- 

ci, „przyzwyczajali się* do prawosła- 

wia rosyjskiego... 

To jedno. 
Wysuwa p. L. R. osobliwy argu- 

ment, usprawiedliwiający  rusyfikację 

uprawianą przez obrządek wschod- 

ni. - 
„Nie zrozumiałemi są narzekania 

na rzekome utrwalenie rusyfikacji za 

pośrednictwem „nowego obrządku 

wówczas, gdy nikogo z tych publicy- 
stów nie oburza fakt supremacji rosyj- 

skości w autokefalicznej Cerkwi Pra- 

wosławnej w Polsce, rządzonej przez 

Rosjan. Racja stanu nie pozwalać ma 

na odezwanie się w Cerkwi obrządku 

wsch. po rosyjsku, lecz tu sama racja 

nic niema przeciwko panowaniu tego 

języka w Cerkwiach prawosławnych *. 

A więc: ponieważ w Cerkwi pra- 

wosławnej w Polsce są silne wpływy 

rosyjskie, przeto i obrządek wschodni 

nie może pozostać w tyle. 

Dziwna logika. Przedewszystkiem 

Cerkiew w Polsce nie jest rosyjską: 

dość wziąć do rąk oficjalny organ die- 

cezji wołyńskiej „Duchownyj Sijacz“, 

a 

wydawany w jęz. ukraiiskim, żeby się 

przekonać, iż w Cerkwi prawosławnej 

panują nietylko wpływy rosyjskie. 

Ale gdyby nawet Cerkiew w Pol- 

sce miała charakter wybitnie rosyjski, 

— cóż z tego? 

Nie można wymagać od Rosjan z 

krwi i kości, których nie brak na wyż- 

szych stanowiskach w Cerkwi, aby 

przestali być Rosjanami lub się wyrze 

kli kultury rosyjskiej. 

Natomiast można i należy wymagać 

od kapłanów obrządku wschodniego, 

Polaków, Francuzów, Belgijczyków i 

t. p., aby nie udawali Rosjan!... 

Przemawia p. L. R. i pod naszym 

adresem: 

„Słowo wileńskie wie o tem do- 

brze, jak wygląda autorytet pasterzy 

prawosławnych i jakie obyczaje panu- 

ją wewnątrz tej Cerkwi. Czy wobec te 

go istotna racja stanu nie wskazywa- 

łaby przypadkiem na potrzebę zanie- 

chania jałowych ataków przeciw rze- 

komo „nowemu obrządkowi*. 

Znowu argument niezwykle dziw- 

ny. 

Cerkiew jest zła, a więc (!) ob- 
rządek, ściśle naśladujący tę Cerkiew, 

jest dobry... 
Dlaczego? ' 

„Stowo“ rzeczywišcie dobrze wie, 

„jakie obyczaje panują wewnątrz Cer- 

kwi“, ale również dobrze wie i o tem, 
jakie obyczaje panują wewnątrz ob- 

rządku wschodniego i jak wygląda au- 

torytet wielu kapłanów „wschodnich*. 

P. L. R. kończy swój artykuł nastę- 

pującem zdaniem: 
„Trzeba pamiętać także i o tem, że 

ruch misyjny mający znaczenie 0 do- 

niosłości światowej, jest dla nas pró- 

bą naszej dojrzałości w dziedzinie pra- 

cy kulturalnej na Wschodzie i naszego 

na tym Wschodzie znaczenia”. 

Otóż to! 
O to właśnie walczymy, wytykając 

błędy i wykoszlawienia wielkiej idei r 

unijnej i wciąż pamiętając, że każda 

akcja unijna jest i będzie (jak zresztą) i 
była!) próbą naszej dojrzałości w dzie- 

dzinie pracy kulturalnej na Wschodzie. 

Dlatego też nie chcemy, aby o na- 

szej kulturze sądzono podług czynów 

wielu kapłanów wschodnich. W. Ch. 
  

NIEWZRUSZONA WIARA LUDU ŚLĄSKIEGO 
LIST PASTERSKI KS. BISKUPA ADAMSKIEGO 

J. E. Ks. Dr. St. Adamski, Biskup 
Śląski, wydał ostatnio list pasterski, w 
którym zestawia rezultaty i korzyści 
duchowe, jakie dały imponujące mani- 
iestacje ludu śląskiego w 40-letni jubi- 
leusz encykliki „Rerum Novarum*. 

Na wstępie Ks. Biskup zaznacza, 

że miał pewne obawy, czy obecnie w 
dobie ciężkiego kryzysu gospodarcze- 
go, a w związku z tem i zwiększonej 
propagandy wrogów Kościoła, udadzą 

się manifestacje myśli katolickiej. „Sa- 

mi przecież, najmilsi Diecezjanie moi, 

znacie dobrze społeczną strukturę Die- 

cezji, by zrozumieć, jakie troski i jakie 

boleści przygniatały ojcowskie serce 
moje. Jeżeli mimo wszystko pragną- 
iem przeprowadzić obchody. „Rerum 
Novarum“, to przedewszystkiem kiero- 
wałem się myślą, że właśnie dziś wię- 
cej, niż kiedykolwiek indziej, trzeba 
rzucić jasne promienie myśli Chrystu- 
sowej w chmurne kłęby niespokojnych 
stosunków społecznych, by światło 
Chrystusowe koiło dusze, dręczone 
zwątpieniem, budziło sumienie, wska- 
zało chrześcijańskie drogi i cele życia 

' społecznego. I nie zawiodłem się. Ła- 
ska Boża spoczywała widocznie nad 
wszystkiemi trzema kongresami. Po 
chłodnych i ponurych tygodniach ulew 
nego deszczu nastąpiły promienne 
dnie słonecznej pogody, a na głos Ar- 
cypasterza swojego spieszyły dziesiąt- 

ki tysięcy ludu śląskiego na wspaniałe 
uroczystości jubileuszowe”. 

Ze wzruszeniem wspomina Ks. Bi- 
skup te wielotysięczne szeregi, poważ- 

nie kroczące na czele ze swymi dusz- 

pasterzami. To nie była defilada, ani 
pusta ceremonja. To armja Chrystuso- 
wa, podstawa wiary niewzruszonej. 

W pochodach tych Ks. Biskup zwró 
cił uwagę na jeden szczegół, za który 
z serca pasterskiego dziękuje, a był to 

widok transparentów z napisami: „Nie 
zapominajcie o bezrobotnych”, „Ofia- 
rujcie na rzecz bezrobotnych”. Do czyn 
nej miłości i ofiar wzywa Ks. Biskup . 
całe społeczeństwo na rzecz biednej 
rzeszy, pozbawionej możności zarob- 
ku. Serce pasterskie Ks. Biskupa radu- - 
je zgoda i solidarność w obchodach re 
ligijnych diecezjan wszystkich warstw, 
stanów i narodowości. „Po raz pierw- 
szy od szeregu lat widniały pod jedną 
itą samą odezwą wspólne podpisy 
wszystkich obozów polskich razem z 
przedstawicielami niemieckimi. Jest to 
dowód, że Śląsk cały gotów jest pod 
kierownictwem Kościoła katolickiego 
stanąć do katolickiej pracy społecznej. 
Niechaj tedy te obchody „Rerum No- 
varum'' będą wzorem dla dalszej zgo- 
dnej współpracy wszystkich katolików, 
niechaj ich poziom staje się na przy- 
szłość wytyczną, a Kościół katolicki te 
renem, na którym wszyscy bez różnicy 
do porozumienia dojść mogą..." 

W końcowej części swego listu pa- 
sterskiego Ks. Biskup zaprasza swych 
diecezjan na kongres marjański do Pie- 
kar dn. 15 sierpnia. Cześć Matki Bo- 
żej na Śląsku jest szczególnie żywa; 
świadczą o tem słynne miejsca pątni- 
cze w Piekarach i w Paszowie, ogrom 
na armja czciceli Bogarodzicy w soda- 
licjach, kongregacjach itp. W końcu 
zapowiada Ks. Biskup utworzenie mi- 
sji wewnętrznej, która skutecznie przy 
gotowuje ludzi i warunki do. Akcji ka- 
tolickiej. 

` 

CZYŚ SPEŁNIŁ SWÓJ OBOWIĄZEK 

WOBEC WSPÓŁOBYWATELI DO- 

TKNIĘTYCH KLĘSKĄ POWODZI? 
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MARJAN LEYMAN 
O ŽYCIU LOPP i „OGNISKA“ KOLEJOWEGO 

Naczelnik wydziału drogowego w 
Baranowiczach inż. Marjan Leyman 
jest założycielem i długoletnim preze- 
„sem miejscowego oddziału Ligi Ob- 
„rony Powietrznej Państwa i jednocze- 
śnie, od chwili przeniesienia z Barano- 
wicz długoletniego prezesa „Ogniska 
kolejowego p. Tadeusza Rewieńskiego 
— prezesem „Ogniska''. 

Indagujemy go w sprawie prac obu 
tych placówek. 

/Zacznę od LOPP-u, mówi p. Ley- 
“ man, więcej da się o nim powiedzieć, 
„a pozatem jest to mój ulubiony teren 
* pracy. 

Komitet baranowicki powstał bar- 
dzo dawno — w 1924 roku. 
(, Był on wtedy pierwszym komite- 
tem na ziemiach wschodnich. 

Początkowo było nam b. ciężko, 

* stopniowo jednak rozwijamy się zwol 

na, ale systematycznie i obecnie mamy 
‚ 2500 członków. 
"Teren pracy trudny. Społeczeństwo 

żydowskie unika LOPP-u, pozostaje 

_ więc tylko inteligencja, gdyż ziemiań- 

stwo też, jako niezainteresowane, stro- 

ni od nas. 
Jak już zaznaczyłem, byliśmy tu 

- pierwszym komitetem, a teraz jesteśmy 
największym z powiatowych i pobiliś- 

"my rekord budżetowy. Teraz np. ma- 
my budżet 35.000 zł. 

W 1929 r. powstała myśl budowy 

lotniska, Z uwagi na szybkie rozras- 

tanie się Baranowicz (pod 'tym wzglę- 

- . dem ustępuje ono w Polsce tylko Gdy- 
ni. W przeciągu 5 lat pobudowano, bez 

„subsydjów, 1.500 domów) oraz z uwa- 

_ gi na znaczenie węzła kolejowego pro 

"jekt ten poparł Komitet Wojewódzki, a 
następnie Zarząd Główny. 

"_ Wydzierżawiliśmy 44 ha lasu rządo 

wego. Las został wycięty, a teren wy- 
. karczowany. Obecnie prowadzone są 

roboty niwelacyjne. Oddano je drogą 
_ przetargu. 

Ogólny koszt budowy lotniska wy- 
_ niesie około 100.000 zł. 

,.  ,— Kto na to łoży i kto właściwie 
prowadzi roboty? 

— Ložy Zarząd Główny i Komi- 
- tet Wojewódzki głównie. Ogólny kie- 
runek mam ja, bezpośrednim kierow- 

_' nikiem robót jest p. F. Cynalski, a 

- „Jazwa sybe 
Przed kilku dniami podawaliśmy, że na 

terenie gm. Nowa-Mysz, we wsi Niebyty po 
wiatowy lekarz weterynarji p. Zinn skonsta- 

„ towal u jednej z chorych krów wąglik (t. zw. 
jazwa syberyjska). 

: - Zwierzę zostało izołowane, a krew je- 

"go posłana do Wilna w celu przeprowadze- 
"nia badań, 

| /W trakcie konsultacji dr Zinn skaleczył 
` się lancetem w palec, bojąc się więc zara- 
-, żenia, udał się do Wilna, gdzie przeprowa- 

_ dził kurację zapobiegawczą. 
W międzyczasie na miejsce epidemii wy- 
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j i ŚWIĘCIANY. 
— Zderzenie ciężarówki z au- 

 tobusem. Na zdążający ze Święcian auto 
( . bus wpadł na zakręcie samochód ciężarowy 
|. naładowany towarami, a jadący z Wilna. 

‚ ‹  Udęęzenie było tak silne, że pasażerowie 
autobusu lali ze swych miejsc, a je- 
den z nich Paweł Rolicz, mieszkaniec Świ- 
ra, złamał rękę. - 

" Reszta pasażerów doznała nieznacznych 
„ obrażeń cielesnych. 

88 Motor autobusu został silnie uszkodzo- 
«ny. (5) 
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M BRASŁAW. 

-— Pożar. W zašc. Radowie gm. mrior- 
"skiej spaliły się zabudowania gospodarcze i 

"dom mieszkalny należący do Bielewicza A- 
* leksandra. 

` "W domu tym mieściła się szkoła pow- 
‚ szechna i inwentarz należący do niej został 

całkowicie zniszczony. Straty wynoszą ogó- 
łem kilkanaście tysięcy złotych. 

*. Bożar powstał od komina.     
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TROKI. 

— Pożary. We wsi Wojtowo gminy 
z ickiej w pralni wojskowej, mieszcza- 

| cej się w domu Glebusa Macieja, powstał 
"pożar, który strawił dom. || SZ 

V Goal tym miešcila się rowniež i kan- 
celarja kompanji baonu KOP. 

Pożar począł szerzyć się tak gwałtow- 
"nie, że nie zdołano nic uratować. 3 
"W dodatku płomienie przerzuciły się jesz 

= na sąsiednie budowle Zalewskiego Pio- 

a. 
Straty wynosza około 30,000 zł. 

| pozatem we wsi Ławryniszki . spłonęły 
budynki gospodarcze wraz z inwentarzem, 
należące do Karolewicza Józefa. Ustalono, że 
Karolewicz sam wzniecił pożar w celu ©- 
trzymania asekuracji. 

( / — Pilnujcie dzieci. W rzece Mereczan- 
ce kolo wsi Dziechciany gminy ołkienickiej 
utonał Kozłowski Ignacy | 9, zamieszkały 

(we wsi Pomerec. Zwłoki wydobyto z wody. 
у 

    
Ważne dla 

| Radjoabonentów 
‚° Kupując wprost z fabryki za 18 zł. апо-. 

“| dėwke „Demon“ (120 volt) otrzymujesz 

"towar tani i zawsze świeży. Grube wytła- 

czane z jednego kewałką cynki, bez luto- 
wanych szwów, gwarantują trwałość, a 

zastosowanie nowego wynalazku, urówi!0- 

* mierniającego depołaryzację, łagodzi szme- 
TA ry i trzaski. 

| Na prowincję wysyła 2а zaliczeniem pocz- 

b чаа (18 zł.) Firma Agrotechnik, Wilno, 
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Koszta przesyłki ponosi fabryka 

kontrolę nad nami ma Komitet nowo- 
gródzki. 

W ub. tygodniu przyjeżdżali dele- 
gaci Min. Rolnictwa i Spr. Wojsko- 
wych. Uznali oni, że roboty prowadzo 
ne są dobrze i ekonomicznie. 

Staramy się, aby roboty były wy- 
kończone prędko, gdyż raid awione- 
tek ma się zatrzymać i u nas. 

Byłby to pierwszy nasz krok. 
— Panie inżynierze, a co słychać 

w „Ognisku* kolejowym? 
— Teraz niewiele. Lato odstrasza 

naszych członków, korzystających z 
każdej okazji, aby wyrwać się gdzieś 
na wieś. 

Człońków mamy 200 zaledwie, a 
a i tych teraz połowa porozjeżdżała 

się. 
— Słyszeliśmy o jakichś reformach 

w „Ognisku*. 
— Reformy o których pan wspo- 

mina, polegają na tem, że wyrzuci- 
liśmy bufet. 

Trudno było dopilnować, aby nie 
sprzedawano w nim alkoholu. 

Rozpoczęliśmy nową erę. Tam 

gdzie był dotychczas bufet, jest obe- 
cnie przedszkole, prowadzone dosko- 
nale przez p. Janinę Jasińską. 

Zasługa tu organizacyjna p. inżynie 
rowej Wernerowej oraz p: K. Kowalew 
skiego. 

W tym roku uzyskaliśmy staraniem 
pracowników kolejowych pewne tere- 

ny, na których powstały (w dniu 5 

b. m.) półkolonie letnie. Zapisało się 

64 dzieci, które zamiast łobuzować 

się i wybijać szyby, uczą się bawiąc 

pod kierunkiem p. Jasińskiej i p. E. 
Zaremby. 

Półkolonją tą możemy się pochwa- 
lić śmiało. Pożyteczna i b. potrzebna 
placówka. 

— А w zimie? 
— Mamy lokal, mamy więc gdzie 

urządzać odczyty, przedstawienia ama- 
'torskie (istnieje kółko dramatyczne), 
akademje i zabawy. Zwłaszcza, że 

mamy swoją orkiestrę. Warunki do 
pracy są, byleby było komu. praco- 
wać, a dziś ludzie więcej myślą o za- 
łatwieniu nadwatlonego budżetu, niż 
o czem innem, mniej reatnem. 

Jest to zupełnie zrozumiałe — обе- 
cnie. W. T. 

  

ryjska' naterenie Nowo-myskim 
TRZECH LUDZI LEŻY W SZPITALU. 

słano ielczera weterynarji dla przeprowa- 
dzenia dezynfekcji, oraz zarządzono środki 

ostrożności, polegające na całkowitem izo- 
lowaniu podejrzanych o chorobę zwierzat 
oraz na wywiezieniu i spaleniu nawozu z ©2 
spodarstw! zagrożonych. 

Mimo tych zarządzeń na straszną tę cho- 

robę zachorowało trzech mieszkańców wsi 
Niebyty. Ulokowano ich w szpitalu sejmiko- 
wym w Baranowiczach. 

Ofiary w bydle są znaczne. Dotychczas 
zdechło: osiem krów, 5 świń i koń. 

Walka z epidemją trwa. 

OBÓZ LETNI 
„BRITH TRUMPELDOR“. 

W niedzielę odbyło się w maj. Hincewi- 
cze k-Karanowicz uroczyste otwarcie obozu 
letniego członków stowarzyszenia  „Brith- 
Trumpledor* oddz. w Baranowiczach. ° 

Na uroczystość tą przybyło z Baranowicz 
A osób z przedstawicielami władz na 
cze'e. ` , 

  

CIEKAWA SPRAWA SĄDOWA. 
W środę Sąd Powiatowy w Baranowi- 

czach rozpoznawał niezwykle sensacyjną dla 

Baranowicz sprawę p. Wiery Sowińskiej, 70- 

ny porucznika do niedawna jeszcze oficera 

jednego z pułków garnizonu baranowickie- 
go. 

Powstała ona na tle innej sprawy. 

Por. Sowiński zawarł zwiążek małżeński 

z obecną swoją żoną — a oskarżoną w spra 

wie, o której będzie mowa, bez uzyskania 

przedtem zezwolenia swych władz przetožo- 

nych. Został on za to ukarany. 

Dotknięty tem por. Sowiński wystąpił 

przeciwko swemu dowódcy płk. Sokół-Sza- 

chinowi, oskarżając go o czyny, nie licują- 

ce z jego stanowiskiem. 
Sąd Wojskowy skazał por. Sowińskiego 

na 3 mies. twierdzy i wykluczenie z wojska. 
Wojskowy Sąd Najwyższy, do którego 

odwołał się skazany za pośrednictwem swe- 

go obrońcy uchylił wyrok w części, dotyczą 
cej wykluczenia z wojska. 

Por. Sowiński przeniesiony został do in- 

nego garnizonu. 
W międzyczasie jedńak p. Wiera Sowiń- 

ska, działając na własną rękę, wysłała do 

Pana Marszałka Piłsudskiego list, w którym 

potwierdza zarzuty wysunięte przez męża 

w stosunku do pik. Sokół-Szachina. Sprawa 

przekazana została władzom ' sądowo-śled- 

czym i rewelatorkę „pociągnięto w myśl art. 

157 K. K. do odpowiedzia!ności, za oszczer- 

stwo. 

Sąd Powiatowy w Baranowiczach ska- 

zał p. Sowińską zaocznie na 3 mies. więzie- 

nia potem jednak. na skutek starań obroń- 

cy, gen. w st. spocz. mec. Edwarda Griibera 

wyrok uchylił, wyznaczając sprawę na dzień 

29 bm., t. j. na wczoraj. 

Sąd po przeprowadzeniu przewodu Są- 
dowego wyniósł wyrok uniewinniający cał- 

kowicie, . 

Koszta sądowe Sąd włożył na oskarży- 

ciela posiikowego płk. Sokół-Szachina. 
Oskarżyciel publiczny zapowiedział ape- 

lację: į 
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Rozsądny głos Litwina 
GDAŃSK. PAT. — „Danziger Lan- 

desztg.* donosi z Paryża, że ukazała 
się tam książka pióra litewskiego at- 
tachć wojskowego Skorupskisa p. t. 
„Powstanie narodu”, w której autor 
wypowiadać się ma za połączeniem Li 
twy z Polską. 

Połączenie to — zdaniem Skorup- 
skisa — leży w interesie obu narodów, 
które bronić się muszą przed bolsze- 
wizmem z jednej strony i przed niemie- 
ckim „Drang nach Osten“ z drugiej. 
Dziennik dodaje, že Skorupskis zbližo- 
ny jest d0 prezydenta Smetony. 

Lot „Zeppelina“ 
BERLIN. PAT. — Dziś nadeszła z 

pokładu parowca „Resoluto**  wiado- 
mość, że okręt ten przejął depeszę ra- 
djową stacji nadawczej na „Zeppeli- 
nie“. wedtug której sterowiec znajdo- 
wał się wczoraj o północy w odległo- 
ści 410. mil morskich od grupy wysp 
norweskich Spitzbergen, a więc na za- 
chód od ziemi Franciszka Józefa. 

Według ostatnich wiadomości, ste 
rowiec „Zeppelin* zawrócił z drogi 
zpowrotem do Leningradu, dokąd ma 
przybyć jutro rano. Dziś przed połu- 
dniem sterowiec znajdował się nad No 
wą Ziemią. Ostatnio nadeszłe wiado- 
mości drogą pośrednią z pokładu „Zep 
pelina'* potwierdzają te informacje. 

  

Japończycy zwalczają ruch komunistyczny 
WŚRÓD MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ 

TOKIO. PAT. — Uniwersytet w Tokio 
zastosował środki karne w stosunku do ra- 
dykalizujących słuchaczów wydziału praw- 
nego tego uniwersytetu, odbierając 25 — z 

pośród nich prawo słuchania wykładów na 

przeciąg jednego roku i wydalając zupełnie 

z uniwersytetu przywódcę ich Umon-Taka- 
gi. Zarządzenia te pozostają w związku z 

planowaną akcją rządu i władz szkolnych w 
kierunku zwalczania ruchu komunistycznego 
wśród uułodzieży. 

  

Pierwsze promocje akademickie 
na uniwersytecie ka 
Uniwersytet katolicki w Pekinie u- 

dzielił po raz pierwszy akademickiego 
stopnia bąccałaureatu jedenastu swoim 
studentom. W uroczystości, która mia- 
ła wybitnie chiński carakter, wzięli u- 
dział: przedstawiciel delegata apostol- 
skiego, przebywającego obecnie w Sta 

  

tolickim w Pekinie 
nach Zjednoczonych, reprezentanci bi- 
skupa Pekinu, rządu chińskiego i kor- 
pusu dyplomatycznego. Nowi absol- 
wenci uniwersyteccy mieli na sobie 
płaszcze, jakie niegdyś nosili studenci 
za czasów dynastji Chow w okresie od 
551 do 256 roku przed Chrystusem. 

Ostateczna likwidacja zatargu 
o jezioro 

Linja, którą przebiega granica mię- 
dzy Polską a Litwą na odcinku jezio- 
ra Dukszty, pow. święciańskiego, woj. 
wileńskiego, została ostatecznie wyja- 
śniona. Wobec nieścisłych wiadomości, 
jakie pojawiły się w tym przedmiocie 
w prasie, komunikują nam ze zródła 
urzędowego, że linja graniczna na je- 
ziorze Dukszty została definitywnie wy 
tyczona, ścisle według zasad protokó- 
łu z prac delimitacyjnych, dokonanych 
staraniem władz polskich przy fakty- 
cznym współudziale władz litewskich, 
bezpośrednio po decyzji Rady Amba- 
sadorów z 15 marca 1923 roku. 

Obecne załatwienie: spornej kwe- 
stji poprzedziła, jak wiadomo, polsko- 
litewska konferencja graniczna w dniu 

Dukszty 
20 bm. w Suritupiach, która biorąc je- 
dnomyślnie pod uwagę wspomniane 
wyżej zasady z roku 1923, powierzyła 
szczegółowe oznaczenie przebiegu gra 
nicy dowództwom polskich i litewskich 
oddziałów granicznych na zakwestjono 
wanym odcinku. Zlecenie to zostało 
wykonane w dniach ostatnich w ten 
sposób, iż wytyczona i uregulowana 
granica przechodzi przez środek jezio- 
ra Dukszty. Wobec tego faktu, olicjal- 
nie stwierdzonego, upadają  nieścisłe 
informacje, które donosiły, jakoby po 
polskiej stronie pozostała 1/4 część je- 
ziora Dukszty, zaś po stronie litewskiej 
— 3/4 części. Sporną dotąd sprawę je- 
ziora Duksztańskiego uważać należy 
za zlikwidowaną w myśl porozumienia 

, obu stron. (S) 

Polsko-sowiecka konferencja pograniczna 
Na odcinku granicznym Dołhinowo 

odbyła się polsko-sowiecka konieren- 
cja graniczna w sprawie małego ruchu 

granicznego.  Uchwałono wydawać 
roboty rolne w pasie pogranicznym, na 
przeciąg od 1 do 15 sierpnia. (S$) 

  

Wysiedleni 
Na odcinku granicznym Orany wysiedlo- 

no z Litwy do Połski Władysława Dokan- 
ckiego z córką i synem, którzy poprzednio 
zamieszkiwali na terenie naszego kraju. O- 

e z Litwy 
becnie przerzucono ich przez granicę z Li- 
twiy za to, że odzywałi się dobrze o Polsce. 

(S) 

  

Spłonęły towary na ciężarówce 
Na trakcie oszmiańskim w aucie ciężaro- 

wem w 15 klm. od Wilna, zdążającem do 
Oszmiany i naładowanem towarami, z nie- 
wiadomych przyczyn zapalił się zbiornik z 
benzyną. 

Płomienie tak gwałtownie objęły maszy- 
nę, że zahamować nie dało się odrazu i wsku 
tek silnego pędu powietrza ogień przerzucił 

„ZNOWU NA MORZ 
Z Bamako miałem zamiar pojechać 

Nigrem do Kurussy przez Siguri, dalej 
do Kankanu i następnie w okolice Ma- 
mon w Gwinei francuskiej. Wrócić mia 
łem zamiar przez Conakry i Dakar. 

Jednak tego planu uskutecznić nie 
mogłem, gdyż wody Nigru tak spadły, 
że Statki przestały kursować. W naj- 
bliższym czasie żadnej okazji automo- 
bilowej nie było, wobec. czego po- 
zostawała, albo zebrać murzynów i 
zrobić ekspedycję na własną rękę, -albo 
do Gwinei jechać z powrotem przez 
Dakar i statkiem do Conakry. Wybra- 
łem to drugie, gdyż ekspedycja byłaby 
droższa, zajęłaby bardzo dużo czasu, ii 
nie chciałem zapuszczać się w brussę 
bez towarzysza podróży. 

W ten sposób znowu znalazłem się 
na morzu, na statku „Madonna', To- 
warzystwa „Faber Line“. 

Znowuż byłem w towarzystwie pa- 
na Jarosława Prószyńskiego, którego 

ciągnęły plantacje bananów i anana- 
sów. Na ten raz droga była niedługa: 
Mieliśmy niecałe tysięc kilometrów 
przed sobą, więc tylko półtora doby 
jazdy. Na statku poznaliśmy pana Ku- 
likowskiego, który od sześciu lat już 
mieszkał w Afryce i teraz po kilkomie- 

  

ą 

się niezwykle szybko na znajdujące się w 
ciężarówce towary, które uratować nie uda- 
ło się. Właściciel towarów ocenia swoje stra 
ty na 10 tys. zł. Należy zaznaczyć, że dziw- 
nym zbiegiem okoliczności szofer, znajdu- 
jący się prawie całkowicie w płomieniach, 
odniósł tylko nieznaczne poparzenia. (S) 

sięcznym pobycie w Połsce, wracał do Afryce północnej, 
Airyki z powrotem. 

  

W WIRZE STOLICY 
COCHET ZDOBYWA PO RAZ 5- 

PUHAR DAVISA 

  

Francja pobiła Anglję 3 Borotra 

przegrał oba swe mecze. Latający Bask ma 

33 lata i już nie może tak fruwać po kor- 

cie, jak dawniej -— a że jego broń to feno- 

menalna gra przy siatce — gra wymagają- 

ca dziesięciokrotnie większego nakładu ener 

gi, niż z głębi placu, więc kończy się on 

prędzej, niż finni mistrzowie. Szkoda Borot 

ry — z drugiego, trzeciego gracza świata 

zjedzie w tym roku na jakiego piątego — 

choć ubył Tilden! 

Malutki Cochet acz po chorobie, nie w 

pełni formy, wykończył obu Anglików w 4 

setach, a i wdoubłu wespół ze starym Brug 
non zdobył punkt. 

Ciekawe, że Cochet zawsze gra decydu- 
jacy mecz o puhar. W 1927 r. po ošmiolet- 

nie hegemonji Ameryki, po kilku bezowoc- 

nych szturmach Francji, spotkali się znowu 

Lacoste i Cochet z Tiłdenem i Johnstonem. 

Pierwszego dnia Tildern wygrał z Cochetem, 

a Lacoste z Johnstonem,. nazajutrz doubel 

przypadł Amerykanom; trzeci dzień — La- 

coste rozkłada Tildena i stan meczu 2 : 2: 

Cochet spokojniutki i pewny leje Johnstona. 

Puhar jedzie do Europy. 
1 Francja, broniąc puharu, tylko raz je- 

den wygrała potem 4 : 1. Zawsze 3 : 2. 
i zawsze Cochet był kropką nad i; Doubla 
wygrywali Amerykanie, Tilden bił Borotrę 

— drugi singel Cocheta decydował. Nie za- 
wiódł nigdy. Nerwy tysiącznych tłumów dy 

gotały, a on bawiąc się napozór, zdobywał 

gem po gemie. 

Przeciwnik ma setbola — Cochet roze- 
grywa tę piłkę po mistrzowsku i wyrównu- 

je. Nikt nie jest takim specjalistą od wygry 
wania setów i meczów mimo meczboli 

przeciwnika, jak Cochet. W finale Wimble- 
donu Borotra miał kiedyś. 5 meczboli i — 
Cochet wygrał. 

Francuzi rozumieją, że supremacja ich 

zależy wyłącznie od Cocheta. Lacoste prze- 
stał grać, Borotra przedwcześnie się skoń- 

czył, Brugnon jest tylko doublistą. Póki Co 
chet będzie grać — niema obawy, ale ten 

drań strasznie jest łasy na pieniądze, zarob- 

ki, jako amator, nie wystarczają mu — Til-- 

den, sam zawodowiec od roku, namawia go 

usilnie, by przeszedł do jego obozu i zain- 
kasował z miljon dolarów. 

Trudno się oprzeć takiej pokusie. Zwią- 

zek francuski patrzy przez palce na machi- 

nacje Cocheta, opłaca go pocichu — wszy- 
stko mało. Bardzo problematyczne, czy do 

przyszłego roku Cochet zostanie amatorem. 

Karol. 

CHCĘ WYJŚĆ ZAMĄŻ 

Czego tym kobietom tak się chce wy- 

chodzić zamąż? Niebrzydka, niebiedna, nie - 

sierota — mogłaby używać życia jako pan- 

na. Przecie dziś, w tak ciężkich czasach nie 
sposób nagwałt zakładać gniazdka rodzin- 

nego? 

Tak rozumują rožtropni kawalerowie, na 

tomiast nie brak dziewcząt którym absoltt- 

nie nie mieści się w głowie, iż mogą po- 

czekać z wycieczką do ołtarza. 

Jan Chomski wykorzystał znakomicie tę 

niejwieścią niecierpliwość. Dał ogłoszenie o 

kursach kosmetycznych dla młodych panie- 
nek. Każda absolwentka miała otrzymać 

Świetnie płatną posadę. Oczywiście, zgłosiło 

Się wnet kilkanaście adeptek. 

Wpisowe 20 zł., Opłata zą kurs 100 zł. 

Sprytny aferzysta, wyłudziwszy od przy- 

szłych uczenie ile się dało, postanowił zwiać 

—gdyż o kosmetyce nie miał najmniejszego 

pojęcia. Ale przedtem namówił przystojną i 

zamożną pannę Irenę (jedna z kandydatek), 

by pojechała z nim do Zakopanego, a tam 

pobiorą się. 

W drodze do Zakopanego  Chomski 

zgwałcił swą towarzyszkę. Nie bardzo prze- 

jęła się tym epizodem, gdyż przecie jechali 

na ślub... 
Natomiast gdy w stolicy Tatr Chomski 

chetnie odwiedzał Trzaskę, Karpowicza, gra 

molił się na Gubałówkę, czy Giewont, ale 

  

do kościoła ani myśłał się wybrać — panna: 

Irena zaczęła mu robić awantury. 

— Skoczę do Warszawy na dwa dni. — 

oświadczył — załatwię pewne formalności i 

wracam z bukietem, w smokingu — prosto 
do ołtarza. 

Wzruszona panna Irena pożyczyła na- 

rzeczonemu półtora tysiące złotych i jęła o- 
oczekiwać upragnionego dnia. 

Gdy minęło parę tygodni, a Chomski nie 

kilku firmach i miał duże doświadcze- 
Po obiedzie, zacząłem z panem Ku- nie i znajomość możliwości kolonjal- 

    
Buegmona koło Conakry. 

likowskim rozmowę o Polakach 
obczyźnie. Mój nowy znajomy 
już prawie wszystkie kołonje franc. w 

i 

| dość ochroniony. 

  

   
Światowid — Nr..30.. Amy Johnson leci 

z Londynu do Tokio, w Bołszewji i Niem- 
czech — „gospodarcze trzęsienie ziemi”, dr. 
Jordza w Londynie, a K. Hagen w Wiedniu 
demonstrują nowe mody męskie, zwalczają 
(jakże słusznie!) kołnierzyki i krawaty, w 
Istebnej — obóz kobiecego Przysposobienia 
Wojskowego, na filmie i na dwóch  stroni- 
cach Światowida — boska Marlena Dietrich, 
we Francji — święto narodowe (14.7), w 
Warszawie — rozstrzelany szpieg — Dem- 
SKA zamykają numer taszystki na Ty- 
rze. 
„Naokoło Świata* — Nr. 37 — przvnosi 

reportaże ilustracyjne z wa wskiej plazy 
oraz z „miasta nad ranem, zabawie t 
lice humorystyczne (M. Wat'mzymow 22, 
Jurkowski i E. Wierzbicki), zajniujący ar 
tykuł o romantycznej >rowincji w Pirene- 
jach” i o zakułisowych tajemnicach filmu 
„Rango.* artykuł M. go p. t. „Naj- 
wieksze obserwatorjun šwiata“ (na Moni 
Wiilson) i t. d. Feljeton „Czarni bracia* Ad- 
rjana Zagorny przenosi nas 'w same serce 
Afryki — wraz z jej zabobonamai i ozotli- 
wemi wierzeniami Żywe opowiadania i no- 
wele Jim Pokera, „Błękitny pociąy'', A. 
Wasilewskiej „Lato“; J. Vorels „Widow'sho 
w Grand Guignolu“), + 154012 dzial 4 
loga, rozrywek i fotografij czytelni w 
około Świata”, składają się na niezwy 
zajmującą i barwną treść .inaqaz,=nu" 

„Tygodnik liustrowany** -— nr. 30 — 
zawiera szereg aktualnych, obficie ilustrowa 
nych artykułów i feljetonów, s więc piócz 
stałych działów (kronika literacka, nowości 
wydawnicze, przeglad prasy, odciaki powie 
ściowe)): feljeton podróżniczy M.. Jarosław 
skiego: „W dolinie Eufratu", uwagi na mar- . 
ginesie budowy domów robotniczych p. Mi 
chaleckiej i in. M. Smolarski opowiada nam 
q przygodach w Polsce jednego z dworzan 
Henryka de Valois. A. Szklarski kreśli dzie- 
ie „Kłrólewskiego miasta Skarszewy” na 
Pomorzu. ,„Wychodźtwo polskie podczas u- 
roczystości wilsonowskich w Poznaniu", „Za 
wody konne w Zaleszczykach* — oto dal- 
sze pozycje tego zeszytu. Z innych prac wy 

ienić należy feljeton „W czas żniw, w 

rtórym żniwa są tylko pretekstem do ogól- 

niejszych - refleksyj | obyczajowo-estetycz- 
nych. W. Zawistowski daje w syntetycznym 

skrócie obraz dzieła Ibsena („Spadkobiercy 

wielkiego Norwega”) i jego wpływu na ca- 
ią późniejszą” dramaturgię. 

Ciekawe są karykatury E. Głowackiego 

Rewelacją jest zapowiedź druku niez 

nych wspomnień Balzaca z jego podró: 

po Polsce, w tłómaczeniu Boy*a - Żele 

skiego. Pierwszy z cyklu tych artykułów, 

bogato ilustrowanych. ma się ukazać już w 

najbliższym numerze Tygodnika. 

% (54 
Karin Michaelis. — Pan i dziewczyna 

Wyd. „Gutenberga*, Kraków, 1931, str. 286. 

On kocha, ona też; on jest wierny jej i 

swej żonie; ona się troszczy o dziecko włas 

ne i o dzieci ichX on jest rotmistrzem, póź 

niej zaś (co za upadek!) nauczycielem, ona 
cały czas jest pokojówką; on umiera w jej 

objęciach, wi hotelu, ona po pewnym czasie 

truje się; on... Ale dość już!. Temat. dla 
Mniszkówny. K Michaelis zrobiła to znacz- 
nie inteligentniej, nie na tyle jednak, aby 

stworzyć z tego prawdziwe dzieło literackie. 

H. Hegermans. Tajemnica wozu sypialne 

go. Wyd. „Rój”. Wiarszawa, 1931, str 211. 
Kryminalno - detektywna powieść. 

Powieść nieporozumienie, gdyż jej wątku 

starczyłoby zaledwie na małą nowelkę. Au- 
tor robi rzetelny wysiłek, aby zapełnić tek- 

stem przeszło dwieście stron książki: gada, 
ględzi, wałkuje, nadrabia miną, jak może i 

w rezultacie usypia sumiennego czytelnika 

jeżeli taki się znajdzie! 

TS TIK 

dawał znaku życia — niedoszła małżonka 

złożyła nań skargę do urzędu śledczego. O- 

kazało się, że już przedtem wpłynęły tam 

identyczne zażalenia od kilku panienek: 0- 

biecał ślub, pożyczył, zniknął. у 

Policja ustaliła, iż Chomski jest Czechem, 
i był kilkakrotnie karany za bigamię. Wia- 

domo, że ma żony w Wiedniu, Budapesz- 

cie, Pradze, Brnie i Berlinie. W Polsce zaś 

w Skierniewicach, Białej Podlaskiej i Kato 

wicach. Jeśli w Warszawie pozostał kawa- 

lerem — to nie z braku amatorek. 

Policja cupnęła Chomskiego i osadziła 

go w areszcie. Skarżące panienki były inda- 

gowane kolejno. jednogłośnie zaznaczały: | 

— Nie mam doń żalu, niech się ze mna 

ożeni, a zaraz wycofam skargę. 

— Kiedy on już ma 8 żon stwierdzo- 

nych i pewnie drugie tyle ukrytych: 

— Niech się z niemi rozwiedzie- 
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SE TE REKK TATSIA 

był urzędnikiem w co trochę. Chcąc wypocząć i. zabawić 

się, lepiejboy panu było w Europie. 

Choć ostatecznie i tu można wydać 

pieniądze, o ile panu o to chodzi”, | 

oświadczył z namysłem. FN 

Po chwili milczenia, mój znajomy . 

dalej opowiadał: poem 

„Tło szczęście, że pan tu nie jedzie - 

pó zarobki. Bo teraz jakiś pęd, do 

Afryki ogarnął ludzi w Polsce. ‚ Мпб- 

stwo osób wybiera się do Afryki, jak 

do: ziemi obiecanej. . Wciąż mówi się . 

o Angoli, jako 0 kraju w którym żyć | 

nie umierać, w którym wystarcza być, 

bv zrobić pieniądze, w którym się żyje 

przyjemnie i wesoło, mając  wbród. 
ananasów, bananów i Wszystkiego co . 

jest w Europie uważane za najlepsze. 

Rzeczywistość jest niestety całkiem in-. 

na. "Tu należy pracować i to pracować 

ciężko nie spodziewając się znikąd po- 

mocy. Utrudnia życie i pracę klimat. 

Słońce pali i wprost czyha na białego, 

by go zwalić z nóg, gdy Wyjdzie nie-* 
W czasie „hiverria- 

ge'u* ma się nieskończoną ilość cho- 
| rób, zaczynając Od pcheł, które włażą 
| pod skórę (Chiki) i tak zwanych kro- 

kro, (wrzody, które nieraz  przeista- 

czają się w rany, nie gojące: się po 
6-—8 miesięcy), kończąc na trądzie i 

na nych. Dowiedział się, że jadę nie w śpiączce od ukąszenia muchy tse - tse. 

znał celach zarobkowych. Wreszcie pomijając już choroby i wy-* 

„No, można, choć tu już za gorą- cieńczenie spowodowane upałami, trze 

ь + 
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Niezależna Trybuna Akademicka Aferc p. Łokucjewskiego 
U NASZYCH BRACI ZA KORDONEM 
AKADEMICKA DRUŻYNA HARCERSKA NA ŁOTWIE 

Ostatnie, tak wrogie w stosunku do pol- 
skości posunięcia rządu Łotwy, przypomnia 
ty nam, že tuż obok, chociaż za kordonem, 
istnieją liczne rzesze Polaków, że my wo- 
bec tych braci naszych mamy pewne obo- 
wiązki. 

Z uświadomieniem sobie tych rzeczy łą- 
czą się pewne refleksje historyczne i poli- 
tyczne. Chcąc zaspokoić zwiększone zainte- 
resowanie czytelników życiem Polonji to- 

„tewskiej, i chcąc pogłębić poczucie obowią- 
zków, ciążących na nas iwobec naszych za 
kordonowych braci, zamieszczamy dzisiaj 
sprawozdanie z wycieczki, jaką parę miesię 
cy temu zorganizowąła Ak. Dr. Harc. na 
Łotwę, W najbliższym numerze „Trybuny* 
damy artykuł O życiu i pracach akademików- 
Polaków. na uniwersytecie łotewskim. (Red.) 

Młoda, bo powstała dopiero w czasie za- 
wieruchy wojennej Republika Łotewska jest 
dla rias, Polaków, a tembardziej dla nas, Po 
lakė zamieszkujących obszary W.Ks. Li- 
tewskiego z kilku względów godna szcze- 
gólniejszego zainteresowania. 

Okres potęgi mocarstwowego stanowi- 
ska Polski, łączy się z posiadaniem Infant. 

'dnflanty przez swą „wierną służbę na naj- 
dalej wysuniętej placówce północnej, dawa 
ły Polsce dominujące stanowisko wśród 
państw nadbałtyckich. 

Duża liczba Polaków, zamieszkujących 
południowe części Państwa Łotewskiego, na 
daje polski „ton“ tym częściom kraju. 

Dyneburg, to jakgdyby przedłużenie 
Polski. Tyle tu polskości, co krok to jakiś 
jej objaw chwyta za spodziewające się cu- 
dzoziemszczyzny serce. 

W dniu przyjzadu pan konsul Rzplitej 
Polskiej przy . ował nas herbatką, którą my 
śmy. urozmaicili piosenkami polskiemi. Sporo 
czasu poświęciliśmy zwiedzaniu miasta ,bada 
niu życia Połonji : możności współpracy z 
nią. akademików wileńskich. Samo miasto 
jest b. młode i dlatego dosyć monotonne i 
nieposiadające rzeczy godniejszych widzenia. 
Cmentarz dyneburski, kryjący w sobie wie- 
lu, wielu Polaków, którzy zginęli walcząc 
© wolność Łotwy, jest wispaniałym pomni- 
kiem braterstwa. 

Wieczorem wzięliśmy 
stej „akademii. 

Poza przemówieniami i okrzykami na 
. cześć Polski, teatr polski z Rygi odegrał 

„Śluby panieńskie" Fredry. Następnym eta- 
pem naszej podróży była Ryga. 

„Oprócz serdecznych powitań i przemó- 
wień, oficjalnych wizyt, dużo 'czasu poświę 
ciliśmy na zapoznanie się ze skarbami archi 
tektonicznemi, z drogiemi pamiątkami i za- 
bytkami tego starego miasta - portu. 

Z wysokości wieży obserwatorjum astro 
nomicznego rozciąga się ono przed nami, w 
całej wspaniałej swej okazałości. I nietylko 
miasto żyjących imponuje swą okazałością, 
imponuje nią również miasto umarłych — 
cmentarz. Wejście iw kształcie monumental- 
nej bramy, wykutej z piaskowca, całe ty- 
'Siące metrów kwadratowych, pokrytych pły 
tami kamiennemi, ołbrzymi posąg Matki 
Łotwy, opłakującej swe umarłe dzieci — to 
wszystko dowodzi. że niewielka Łotwa god 
nie potrafiła uczcić pamięć swych pierw- 
szych obywateli. My składamy wieniec na 
t. zw. „Bratniej Mogile". 

/W życiu kulturalnem Polski porozbioro- 
wej Ryga odegrała poważną rolę, przez о- 
awforzenie podwoi swego uniwersytetu dla 
studentów - Polaków. A i obecnie uniwer- 
sytet z powodzeniem kontynuuje dawne swe 
tradycje (8000 stud.), chociaż szkolnictwo 
Średnie łotewskie, jak niektórzy z nas, dzię 

! uprzejmości Łotyszów. przez osobistą wi 

cukie 

krzehi ludzi 
Marmelady, konfi- 
tury, dżemy, soki, 

# kompoty — to pod- 
1 stawa oszczędności 

<^ £0spodarsiwa 
domo wego. 

|| SEZON W PEENL 

Tanie książki 
z przepisami 
Mi idės kalęgór kk 

   

udział w uroczy- 
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+ ba tutaj mieć dość dużo gotówki dla 
założenia: plantacji. Wszyscy zaś Pola 
©У jadą bez gotówki przeważnie, no 
! nic ż tego nie wychodzi. Zresztą dzi- 
Siaj nawet o ile ma się plarttację zało- 
żoną, to nie Zawsze ona jest rentowną. 
Arachidy dzisiaj się plantuje z deficy- 
tem w Senegalu, kauczuk wogóle 

_ upadł bez możności polepszenia się 
_ koniunktury, bo Azja zaczęła produko- 

wąć lepszy, kawa i kakao w Kameru- 
nie, również nie opłacają kosztów ek- 
Sploatacji. Może jak minie kryzys to 

'zinienią się konjunktury, ale 'tymcza- 
sem tu jest bardzo trudno”. 

„W. Polsce szumu o Afryce narobił 
zdaje mi się pan Hartigh", opowiadał 

"dalej pan Kulikowski. „Rzeczywiście 
miał szczęście, plantacja mu się udała 

"miał rzutkiego i  przedsiebiorczego 
 WSPėlnika,, ktory. faktycznie wszyst- 
Xlem kierowat. | ; ‘ 

_końcu sprzedali plantację,  jed- 
nak Szczęście sprzyjało nie do samego 
końca. Pieniądze otrzymane podobno 
zostały niezbyt szczęśliwie ulokowane 
w akcjąch jakiegoś towarzystwa. To 
był jedyny wypadek, że Polak tu zro- 

- bił pieniądze”. : 
* — Тасгают daleį wypytywač 0 žycie 

jak się znosi "samotność, czy nie cho- 

* ruje. na nastalogję. \ 
„ „Oczywiście, że życie nie jest tu 

najmilsze. Jako towarzystwo ma się 

  

  

zytację żekcyj, mogli się przekonać, na niż 
szym znajduje się poziomie, niż, tak osławia 
ne przez wszystkich w Polsce. W czasie 
tych wędrówek po mieście często słyszymy 

polską mowę, spotykamy się z Połakami. O- 
prócz wieczoru dyskusyjnego, omawiającego 
życie akademickie i społeczne у Робвсе, 
wystawiliśmy z dużem powodzeniem „,Da- 
my i huzary”, poprzednio wystawiane przez 
nas kilkakrotnie w Polsce, m. in. w Duk- 
sztach, tuż przed przekroczeniem granicy. 

Nasz sukces w dużej mierze zawdzię- 
czamy p. R. Łacińskiemu, artyście teatrów 
miejskich, który dopomógł nam w wyreży- 
serowaniu tej sztuki. 

Cała wycieczka pozostawiła w nas b. mi 
łe, niezatarte wspomnienia. Zawdzięczamy 
to z jednej strony gościnności władz i spo- 
łeczeństwa łotewskiego i polskiego, a z dru 
giej strony — doskonałemu kierownictwu 
wycieczki i prawdziwie harcerskiej atmosfe 
rze, panującej wśród wycieczkowiczów. 
Dobre wyniki wycieczki wskazują na ceło- 
wość tego rodzaju imprez i kierownictwo 

„Akad. Dr. Harc." ułożyło już program pra- 
cy w tym kierunku. 

Najbliższemi przedsięwzięciami będzie re 
wizyta w Wilnie akademików ryskich i dłuż 
sza wycieczka „Ak. Dr. Harc.* na Łotwę 
jesienią br. 

Nasz dorobek intelektualny i uczuciowy, 
który myśmy, zdobyli, w czasie wycieczki, 
i przywieźliśmy do rodzimej Ałmae Matris, 
powinien stać się majątkiem i źródłem no- 
wego ruchu, nowego prądu w naszej pracy 
kulturalnej, społecznej, a nawet w naszych 
„przyjacielskich* dyskusjach  połitycznych. 
Życie Polonji w krajach nadbałtyckich, ży- 
cie społeczne, polityczne, kulturalne młodych 
republik, może zainteresować i powinno za- 
interesować młodzież USB. 'W ten sposób 
wezmiemy na swe barki wielką misję pio- 
nierów myśli polskiej, kultury polskiej, w 
ten sposób wejdziemy na jedną z zasadni- 
czych dróg budowania „Wielkiej'*, „Mocar- 
stwowej” Polski. Ale równocześnie z właści- 
wem wyładowaniem d ; 
objawiającego się w deklamowaniu, patrjo- 
tyzmu, spełnimy jeden z najważniejszych o- 
bowiązków wobec samych siebie, bo wy- 
niesiemy na nasze b. często wyblakłe już 
sztandary, nowe, świeże, hasło. pl. 

NA BOBKOWYM LIŚCIU 
(FELJETON Z LETNICH WYWCZASÓW) 

„Na laurach” — to banalne. Liść bobko- 

wiy wyraża to samo, a jednocześnie nie ko- 

jarzy się z pojęciem jakiegoś triumfu, czy 
świetnego zwycięstwa. Bowiem bez spu- 

szczania zasłony na rzeczy przykre — tri- 

umf był niezawsze, nie wszystkie egzaminy 

miały, wynik dostateczny i nie każdy wyszedł 

z opresji cało, czyli z poprawką. O tych, 

którzy złożyli wszystkie egzaminy, nic nie 

mówię. 

Ludzie ci należą do legendy, a tylko naj- 

Starsi studenci pamiętają ich nazwiska. 
(Oczywiście mowa tylko o egzaminach praw 
niczych). 

Jak wynika z powyższego, a także z 

ogłoszeń o wiynikach egzaminów, które każ- 
dy może bezpłatnie obejrzeć w przedsionku 
Dziekanatu, normalnym stanem /wakacyj- 

nym prawnika jest przygotowywanie się 
do egzaminu poprawczego. Wolne lato ma 

się tylko w tym wypadku, jeśli się odrazu 
zostanie na drugi rok. Sposób ten aczkol- 

wiek wygodniejszy, niż obcinanie się na po- 

prawce w jesieni, znajduje bardzo wielu 

przeciwników i nie jest zbyt _ popularny, 

ludzie wołą uczyć się przez całe lato 

aby nie wyjść z wprawy, co nader pochle- 

bnie świadczy o ich pilności. 

Zresztą jest to kwestja paru miesięcy 

czasu i 14 zł. taksy egzaminacyjnej. Taka 

mała sprawa, a tak dużo przyjemności: moż- 

ność wchłaniania wiedzy o 3 miesiące dłu- 
żej. (W tym względzie też wielką zasługę 

"mają ci, którzy odkładają sobie wszystkie 
egzaminy na jesień, nie należą oni jednak do 

mego tematu, który jest poegzaminacyjny). 
Uczenie się*więc do egzaminu popraw- 

czego — to najbardziej zasadniczy ele- 

ment letniego wypoczynku prawnika. Stu- 

denci innych wydziałów uczą się, również 

do egzaminów jesiennych, słowem waka- 

cje jak wiadomo, tem tyłko się różnią od 

roku akademickiego, że ma się więcej cza- 

su na naukę. Dlatego więcej czasu, że 

niema wykładów, na które normalnie wszy 

scy akademicy bardzo pilnie uczęszczają. 

Dość powiedzieć, że wykłady, wraz z semi- 
narjami, mogą zajmować do 34 godzin ty- 

godniowo. I kiedyž tu się uczyć? 

To też wszyscy z utęsknieniem oczeku- 

jemy wakacyj. Parę porad praktycznych, 
które mogę udzielić, jako starszy i doświad- 

czeńszy. Przedewszystkiem należy rozpła- 
nować na poszczególne dni wakacyj cały 

materjał, który mąmy da przerobienia. Na- 
leży przytem uważać, aby jakieś 2—3 tygod 

nie przed egzaminem zostały na gruntowne 

powtórzenie całego kursu. Poprawki roz- 
poczynają się w połowie września, teraz 

mamy blisko koniec lipca. Raptem półtora 

miesiąca! Oczywiście, przypuszczam, że cały 
lipiec został wykorzystany na założenie mo- 
cnych fundamentów. teoretycznych, przeczy- 

tanie paru podstawowych podręczników 1 8 
kilku ważniejszych monografij. Na właści- 
wą naukę pozostaje sierpień, t. j. dni 31. 
Ponieważ materjał należy przerobić conaj- 
mniiej dwa raży, na jednorazowe przerobie- 
nie go zostaje 15 i pół dnia. Drogą skom- 
płikowanych wyliczeń matematycznych, któ- 
rę pojąć można wyłącznie będąc w trzeciej 
klasie, dochodzimy do wniosku, że dzien- 

  

nie trzeba przerobić (t. j. nauczyć się) dwiie 
trzydzieste pierwszej części materjału. My- 

ślę, że wystarczy na to osiem do dziesięciu 
godzin pracy dziennie. Wrzesień, jak rze- 

kłem, winien zostać na powtórzenie. Wów- 

czas praca będzie intensywniejsza. 

Rozkład pracy w ciągu dnia winien być 

następujący: wstajemy o Świcie, o' jakiejś 

godzinie 8 rano. Godzina na umycie się i 

jedzenie. Od 9-tej do 2-ej pp. intensywna 
nauka. Pomiędzy godziną 2-gą a 4-tą obiad. 
Od 4-tej do 7-ej nauka. Do S-ej kolacja. 

Papieros. Od 8-ej*do 10-tej nauka. Na za- 

kończenie dnia partyjka proferansa i spać. 

Sądzę, że przy takim rozkładzie przygoto: 

wanie egzaminu będzie możliwe. Należy pra 

cować systematycznie i nie tracić głowy, za- 

chowywać spokój i nie odrywać się zbytnio 

od nauki. Oczywiście nie jestem tyranem i 
nie żądam siedzienia nad książką 24-ch go- 

dzin na dobę. Uważam, że jakaś god: ча 
lub połtoragodzinna rozrywka jest całkowicie 

dopuszczalna, byle niezbyt odrywała od na- 

uki. 
Tyle wskazówek chyba wystarczy. Na 

wszelkie pretensje na temat, że. „nie chcemy 

uczyć się w czasie lata", że „lato. winno 
dawać wypoczynek” i t. p., odpowiem ry- 
czałtem: nie chcecie, kołeżanki i koledzy, 
uczyć się w lecie, w takim razie trzeba było 
zostać na drugi rok. Tertium non datur! 

CG; KE. 

TYDZIEŃ SPOŁECZNY 
W LUBLINIE 

(Komunikat Zarządu „Odrodzenia* 
W dniach od 23 do 30 sierpia odbędzie 

się w Łubiinie 10-ty Odrodzeniowy Tydzień: 
Społeczny. 

Udział może wziąć każdy akademik, a 
także i osoby z poza uniwersytetu, 

Całkowite koszta: podróż w obie strony, 
oraz mieszkanie i utrzymanie w Lublinie, wy 
noszą łącznie 60 zł. (sześćdziesiąt zł.). Od 
sumy tej możliwe są zniżki, a dla kolegów 
niemogących płacić możliwe jest całkowite 
pokrycie kosztów. 

Osoby, które chcą się udać do Lublina 
na „Tydzień Społeczny" powinny przysłać 
swe zgłoszenia do lokalu „Odrodzenia” (Wil 
no, ul. Uniwersytecka nr. 7 m. 9). 

W nadsytanėm zgłoszeniu należy dać od- 
powiedź na następujące pytania: 

1. — Imię i nazwisko. 
2. — Czy udaje się na Tydzień Społ. z 

Wilna razem z wycieczką, czy też roz] 
czyna podróż indywidualnie z! innej stacji? 

3 — Jeżeli nie jedzie z Wilna to z jakiej 
stacji rozpoczyna podróż? 

„ 4. — Na jakiej stacji dołączy się do wycie 
czki odrodzeniowej? 

3. — Czy prosi o kupno biletu zniżko- 
wego z Wilna? 

. —Czy posiada zniżkę kolejową, przy- 
slugującą kolejowcom? 

1. — jaką sumę jest w stanie zapłacić? 
8. — Adres wakacyjny? 
— Zgłoszenia należy przysyłać do dnia 

Odjazd z Wiłna 21go sierpnia o godz 20.35 
— Jedziemy przez Grodno, Białystok, 'War- 
szawę. O szczegółach będą uczestnicy spec- 
jalnie powiadomieni. ‹ 

OD REDAKCJI. 
Ze względu na brak miejsca, przeznaczo- 

ny do dzisiejszej „Niezależnej Trybuny Aka- 
demickiej"”* list otwarty kol. St. Jędrychow- 
skiego zostanie umieszczony osobno w jed- 
nym z najbliższych numerów „Słowa. 

naszego, dotychczas, 

Wyobrażamy sobie, coby było gdy- 

by p. Łokucjewski nie był endekiem 

lecz sanatorem. jak ta sprawa wyko- 

rzystana byłaby politycznie przez en- 

decję. Jak brzmiałyby tytuły: „sana- 

tor — malwersantem*, „nadużycia sa- 

"nacji*, „za czasów sanacji itd. itd. 

Rok ubiegły nie jest szczęśliwy dla 

endecji. Szereg nadużyć na Uniwersy- 

tecie wszystko akademicy z obozu na- 

rodowego. Teraz znów historja z p. Ło 

'kucjewskim, b. wice-prezydentem mia 

"sta, zą czasów „narodowej“ gospodar- 

ki w Wilnie. Miejscowe pismo ende- 
ckie gruboskórnie przemilcza sprawę 

p. Lokucjewskiego we wczorajszym 

numerze, — temsamem zapisując i sa- 

mego p. Łokucjewskiego i jego filmy 

"na dobro swojej partji. 

Poniżej drukujemy list p. Łokucjew- 

"skiego. Formalnie on ma rację: spra- 

wa jeszcze nie wyjaśniona, wyrok są- 

dowy. jeszcze nie zapadł, ferować 

wyroków opinji publicznie jeszcze nie 

można. 

Ale za to można się wypowiedzieć 

co 'do listu p. Łokucjewskiego. Prze- 
dewszystkiem łączy on tam urząd pro- 

kuratorski z wydziałem kontroli magi- 

stratu. Otóż sprawa wszczęta została 

przez prokuraturę i na tej podstawie 

oficer policyjny zabrał z magistratu 

odpowiednie książki. Urząd kontroli 

magistratu dopiero na skutek inter- 

wencji prokuratora rozpoczął swoje 

badania. 
Po-drugie ton, charakter listu p. Ło 

kucjewskiego oraz podejrzenia i oskar- 

żenia w nim wypowiedziane są wysoce 

niewłaściwe i bynajmniej nie odpo- 

wiadają temu charakterowi oskarżone- 

go, w którym p. Łokucjewski znalazł 

się. 

Pan Łokucjewski oświadcza, że to 

jest akcja „sfer kinematograficznych*. 

Na kogo miały oddziaływać te „sfery 

kinematograficzne*, w jakim mianowi- 

cie kierunku „akcję nasilano* — jak 

pisze p. Łokucjewski. Kogo tu inspiro- 

wano? — Urząd prokuratorski? 

Zachowanie się magistratu wileń- 

skiego jest dziwne. Nie mamy dotych- 

czas żadnego komunikatu, żadnego 
wyjaśnienia co do sprawy p. Łoku- 

cjewskiego. Magistrat zupełnie igno- 

ruje opinię publiczną. Jest sprawa tea- 

tru. Magistratowi ani się śni dać w tej 

kwestji jakieś informacje. Teraz przy- 

chodzi sprawa Łokucjewskiego — ma- 

gistrat zachowuje się jakby jej nie by- 

ło. Zapytujemy: więc, czy list ławnika 

Łokucjewskigeo napisany jest w poro- 

zumieniu z magistratem, czy bez. Czy 

p. Łokucjewski pełni swe funkcje na- 

dal, czy też został zawieszony? Czy 

magistrat chce nas wprowadzić w a- 

merykańskie stosunki, gdzie jak wia- 

mo każdy członek samorządu miejskie- 

go robi afery na swoją rękę. 

LIST p. ŁOKUCJEWSKIEGO 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

W związku z notatkami prasowemi o rze 

komych nadużyciach w Kinie Miejskiem, 

proszę o umieszczenie następujących uwag 

przed podaniem, w swoim czasie, gruntow- 
nych wyjaśnień na ten temat. 

Badanie ksiąg 1 dokumentów prowadzi 

się obecnie intensywnie przez Urząd Proku- 

ratotski — Wydział Kontrołi Magistratu m. 
Wilna. Badania te jeszcze nie są ukończone 

i potrwają czas jakiś ze względu na  prze- 
glądanie materjału za.okres 6-cio letni. 

Jako Szef Wydziału Oświaty i Kultury z 
ramienia Magistratu zarządzałem Kinem Miej 

skiem i zgodnie z oświądczeniem, złożonem 
na ręce Pana IProkuratora, za gospodarkę 

Kina Miejskiego biorę odpowiedzialność. 
Przed ukończeniem śledztwa nie uważam 

za właściwe dawać odpowiedzi na fragmen 

taryczne zarzuty, umieszczane w prasie. To, 

że komuś bardzo zależy na nadaniu najwięk- 
szego rozgłosu tej sprawie przed ostatecz- 

nym wynikiem śledztwa jest bardzo znamien 

ne dła całokształtu akcji przeciw Kinu Miej- 

skiemu. 

Ta niezwykła aktywność nacechowana 

pozorną dbałością o fundusze miejskie ma 

swoje sprężyny działania narazie ukryte, a 

mianowicie jest to akcja konkurencyjna 

„Sier kinematograiicznych“, dla których Ki- 

no Miejskie było czynnikiem  obniżającym 

ceny wstępu. Projekt przejścia Kina Miejskie 

go na aparaturę dźwiękową stał się dla sfer 

kinematograficznych jeszcze większym  po- 

strachem. Dlatego też akcję nasilono, aby 
pośrednio oddziałać na decyzję Władz Nad- 

zorczych, od których zależy / zatwierdzenie 

tej pozycji budżetowej, uchwalonej przez 

Radę Miejską. 

Oto źródła strategji i taktyki „sier kine- 
matograficznych“. 

Źródłowe dane, które po ukończeniu 

śledztwa będę mógł podać do wiadomości 
publicznej, przyczynią się do obalenia prze- 

sadnych i tendencyjnych pogłosek, a może 

i naświetlą- „gorliwość. obywatelską tych 

sfer, które tą akcją kierują. ” 
Proszę przyjąć wyrazy prawdziwego u- 

szanowania z jakim pozostaje 

J. Łokuciewski. 

Ławnik Magistratu 
m. Wilna. 

  

ZAWODY KONNE 0 MISTRZOSTWO ARMII 
ZESPOŁOWO PROWADZI EKIPA 3 PŁK. STRZELCÓW KONNYCH, 

INDYWIDUALNIE RTM. KULIK Z 4 PUŁKU UŁANÓW. 

W dniach 28 i 29 lipca na ujeż- 
dżalni 4-g0 pułku ułanów i na torze 
w Pospieszce odbyły się pierwsze kon 
kurencje a) jazda w ujeżdżalni i b) 

po- władanię białą i palną bronią. Jak wia- 
domo udział w zawodach bierze trzy- 
naście zespołów pułków  kawaleryj- 
skich, które w zawodach  eliminacyj- 
nych, odbytych poprzednio w poszcze 
gólnych brygadach jazdy, zdobyły 
pierwsze miejsce. W ten sposób w za- 
wodach obecnych biora udział najlepsi 
jeźdźcy naszej armji. 

Pierwsze dwie konkurencje stano- 
wią półfinał zawodów. Osiągnięte wy- 
niki przez poszczególne ekipy są nastę 
pujące: pierwsze miejsce zajmuje ze- 
spół 3 pułku strzelców konnych 1068 
punktów karnych, na drugiem ekipa 
5 pułku ułanów—1215 punktów  kar- 
nych, na trzeciem zespół 4 pułku uła- 
nów 1342 punkty karne. 

Indywidualnie prowadzi rtm. Kulik 

z 4 pułku ułanów, który ma zaledwie 
87 p. karnych, następnie rtm. Pieczyń- 
ski z 16 płk. ułanów 118 p. kar. i na 
trzeciem miejscu por. Wiszniewski z 
19 pułku ułanów 148 punktów  kar- 
nych. Е 

W dniu dzisiejszym odbędzie się 
próba wytrzymałości konia. Próba ta 
składa się z czterech biegów: 

1. 6 klm. bieg bez przeszkód, czas 
25 minut; 

l. 3 i pół klm. bieg z przeszkoda- 
mi, czas 7 minut; 

III. 18 klm. bieg drogami polnemi, 
czas 1 godz. 15 minut; 

IV. 5 kim. bieg na przełaj, zwany 
cross-contry, czas 11 minut i 7 sek. 

Sumę klm. 32 i pół należy pokryć 
w 1 godz. 57 min. i 7 sek. Za czas gor- 
szy dolicza się odpowiednią ilość punk 
tów karnych. Zawodnicy startują co 
trzy minuty, mając trzy minuty przer- 
wy między poszczególnemi biegami. 

przeważnie ludzi nieokrzesanych, bez niesie wydatki bardzo znacznie. Na- kim wrogiem kobiet i do. tego Polek szofera etc. Wówczas na nas wypa- 
wykształcenia i bez wychowania. Do patrzyłem się tego dużo. Połki zwykle głównie”, ciągnął zapalając się pan dałaby cięższa robota — smarowanie 
tego europejczyk sam zmienia się tro- bardzo elokwentnie i przekonywująco Kulikowski, „bynajmniej, tylko byłem 
chę w zwierzę w tem morzu czarnych potrafią wytłumaczyć dla czego i co już parę razy pod wozem, więc umiem 
twarzy, w których się wcale nie czuje jest koniecznem. Gdy dadzą się prze- widzieć życie takiem, jakiem ono jest“. 
człowieka. Jedyne co mógłbym  zro- 
bić, to ożenić się. Ale ożenić się to 
nie jest tak łatwo. Z francuzką nie 
chciałbym, zaś polka 0 ileby nawet 
zdecydowała się jechać do Afryki, to 
wątpliwe, czy wytrzymałaby Polka 
posiedzi kilka lat, a później może 

przyjść do. przekonania, że marnuje 
swoje młode lata i zdrowie. Wtedy al- 
bo trzeba wracać do kraju i tam za- 
czynać żyć na nowo, albo żonę ode- 
słać do Polski, bo dzisiej Polki, nie 
są skłonne do poświęceń. Jeszcze jed- 
na przeszkoda, stoi na przeszkodzie 
przeciętnemu afrykaninowi Polakowi. 
Gdy. się ma pewien budżet, czasami 
trudny do związania koniec z końcem 
w stanie kawalerskim, to Polak mu- 
si liczyć się z tą ewentualnością, że 

po ślubie suma wydatków wzrośnie 
bardzo poważnie, Inaczej jest z żoną 
Francuzką. Francuzki są 'tak oszczęd- 
ne i tak potrafią zorganizować dom, 
że wspólne wydatki często wypadają 
mniejsze, niż” wydatki kawalerskie na 

jedną osobę. Zdawałoby się, że jest 
indywidualną cechą charakteru, jed- 
nak w rzeczywistości Francuzka. 

dzie bardzo oszczędną, zaś Polka pod | 

konać wreszcie, że potrzebują więcej 

   
„Kiedyś planowałem z kolegą wspól 

  

Hale w stylu sudańskim w Bamako. 

pieniędzy niż Francuzki, 'wtedy wy- ną wycieczkę atltomobilową po Euro- 
tłomaczą jasno, dlaczego potrzebują pie. Rożważaliśmy możliwość wzięcia pieniędzy na początek, czesto. siwi już 
więcej niż Francuzki. To jest bezwzglę do auta dwóch towarzyszek podróży, 
dnie nasza wada narodowa ten brak gdyż wówczas wycieczka byłaby dużo się dokąd. 

*_ przyjemniejsza. Chcieliśmy zorganizo- wychodzi fiasko, przypisują to zwykle zmysłu oszczędnościowego*.. | 

i * 

„Pan pewnie myśli, że jestem wiel- wać to na wzór skautowski, więc bez 

auta, mycie i t. d., zaś porządki i inne 
roboty mogłyby panie wziąć na sie- 
bie. Gdy rozmawiałem z jedną panią 
o tem, ta wykrzyknęła: „Ale was to bę 
dzie dwa razy tyle kosztować! Więc 

- już pierwsza trudność — ma taką wy- 
cieczkę z Połka może pozwolić sobie 
tylko taki człowiek, który może zapła- 
cić za dwie osoby. Francuzki zaś 
uważałyby równy podział kosztów za 
najzupełniej naturalną rzecz. Również 
może pan sobie wyobrazić, minę Pol- 
ki, gdybym poprosił ją 0 wypranie 
mojej brudnej koszuli. Znowóż Fran- 
cuzka uważałaby to za najzupełniej 
naturalne i należące właśnie /do jej obo 
wiązków*. 

„Biedne Polki“, przerwałem, „żeby 
słyszały teraz pana, byłby pan zgubio- 
ny na wieki”. : : 

„Ale nie tylko Polki sa trudne“ na to 
oburzył się afrykański Polak. „Niech 
pan weźmie dla przykładu każdego 
emigranta, który jedzie do Afryki po 
szczęście. Wszystko to za nielicznymi 
wyjątkami są ludzie najzupełniej nie 
nadający się do robienia majątku. Bez 

nawet, jadą sami nie bardzo orjentując 
Dziwią sie później, że 

fatalnemu pechowi, szturmują nas tu 
# 

2 

4 

3 

NOWY KANDYDAT NA DYR. 
TEATRÓW WILEŃSKICH 
Do magistratu wileńskiego wpłynę 

ła oficjalna kandydatura na dyrektora 
teatrów wileńskich, którą złożył „Emil 
Zegadłowicz. Kandydatura ta narazie 
nie będzie brana pod uwagę oficjalnie 
ze względu na to, że umowa z Z.A.S.' 
P-em nie została zerwana ostatecznie. 

(5) 

Šwieto w 6 p. p. Leg. 
We wtorek dnia 28 bm. 6 pp. legjo. “ 

nów obchodził doroczne święto pułko- * 
we. 

. , Uroczystość rozpoczęła się nabo-' 
żeństwem, które w kośc. św. Piotra i 
Pawła odprawił ks. proboszcz  Hor- 
get. Nabożeństwa wysłuchały szeregi | 
żołnierzy pułku i jego oficerowie. 

Na nabożeńtswo przybył p. woje- 
woda wileński Zygmunt  Beczkowicz 
w towarzystwie naczelnika wydz. woj- 
skowego p. Wiśniewskiego. Po Mszy 
św. odbyła się defilada pułku, którą 
w obecności p. wojewody przyjmował 
w zastępstwie dowódcy dywizji puł- 
kownik Furgalski. i 

Defiladę prowadził pułkownik Bu- | 
stek. W południe cały pułk zasiadł do 
obiadu żołnierskiego, a razem z żołnie 
rzami oficerowie i goście. 

Pan wojewoda Beczkowicz, który ko + 
rzystając z pierwszej po objęciu urzę- 
dowania sposobności uczestniczył w 
całem święcie pułkowem, w przemó- 
wieniu swem podkreślił, iż jest jego 
gorącem pragnieniem nawiązać ' jak 
najściślejsze stosunki z wojskiem i 
władzami wojskowemi na wspólnym 
odcinku pracy. 1 

Nadzwyczaį serdeczny. nastrėj pa- - 
nował zarówno na obiedzie žotnier- 
skim, jak i na kolejnych przyjęciach u 
oficerów pułku i podoficerów. (S) | 

z SĄDÓW 
AWANTURA NA UCZCIE WESELNEJ. 
„W lipcu ub. r. we wsi Szaterniki pow. 

wił.-trockiego odbywała się huczna zabawa | 
weselna. A 

Żenił się jeden z zamożniejszych gospoda 
rzy wsi, lan Szukiewicz. Na: wesele stawili ° 
się gremjalnie mieszkańcy Szaterników. 

Między innemi zaproszono na wesele miej 
scową piękność Elżbietę Zubowiczównę. 

‚ М pewnej chwili, kiedy Zubowiczówna 
tańczyła z Jakóbem Wolnyszem, znanym w 
okolicy zawadjaką, exnarzeczony pięknej El-' 
żbiety, Antoni Makowski podstawił jej nogę. 
Zubowiczówna upadła. р 

Powstało całkiem zrozumiałe zamieszanie. 
z początku próbowano sprawę załago- 

dzić ugodowo. W tym celu podszedł do. Ma-, 
kowskiego pan młody i grzecznie poprosił 
go opuścić mieszkanie. ` 

W odpowiedzi па takie dictum Makowski + 
chwycił zatknięty za pasem długi. szewski 
nóż i utopił go w sercu pana młodego. Szu- 
kiewicz zwalił się na ziemię obficie brocząc | 
'knwią. Makowskiego obezwładniono į odda- 
no w ręce policji. 

Sąd Okręgowy skazał Makowskiego ‘па 
cztery lata ciężkiego więzienia. | р 

Od tego wyroku skazany założył apelację. 
W dniu wczorajszym Sąd Apełacyjny po 

zapoznaniu. się z meritum sprawy, wysłucha- 
niu stron, zmienił prawną kwalifikację czy- | 
nur i skazał Makowskiego na zamknięcie w 

    

więzieniu,  zamieniającym dom poprawy | 
przez lat trzy. 

U kobiet w ciąży I młodych matek | 
stosowanie nąturalnej wody gorzkiej „Fran- 
ciszka Józefa wzmacnia prawidłowość funkcji 
żołądka i kiszek. Żądać w aptekach. 

  

* 

Ze względu na panujące upały za- || 
wody w dniu dzisiejszym 
się o godzinie 5-ej rano. * 

Kulminacyjnym jednak  punktem 
zawodów będzie dzień 31-go lipca, w 
którym, odbędzie się konkurs hippiczny 
zamykający zawody o mistrzostwo 'ar- | 
mji. Konkursa rozpoczną się na 'torze 
w Pospieszce © godzinie 15,30 i nie- 
wątpliwie ściągną liczne rzesze miłośni . 
ków szlachetnego sportu konnego. | 

Po konkursie hippicznym zostaną 
rozdane zwycięzcom nagrody. Na za- 

rozpoczną ‚ 

wodach będzie prawdopodobnie Mar- '. 
szałek Piłsudski, który wczoraj został | 
zaproszony przez szefa D-tu Kawalerji | 
płk. Brochwicz - Lewińskiego i D-cę. 
3 Sam. Brygady płk. Przewłockiego. 

zamieszkałych o pożyczkę na powrót 
iw końcu nie odsyłają pożyczonych 
pieniędzy. Afrykę zdobywać trzebaina , 
czej. Naprz. jedzie tym statkiem ra- 
zem ze mną dwóch greków. Jeden ma 
piętnaście lat, drugi dziewiętnaście, ka- 
ždy z nich już ma takie doświadczenie , 
handlowe, że mógłby prowadzić niedu 
żą firmę. Każdy z nich ma znajomych,. 
krewnych, którzy mu ułatwią  pierw- 
sze kroki. Młode lata pomogą organi- 
zmowi w walce z klimatem. Še 

jedzie, i co ma zamiar robič“, zapyta-. 
łem korzystając z chwilowego milcze- + | 

nia. 4 4 
Jadė do Grand Bassam (Wybrze- 

že Košci Stoniowej), a czem mam za- 
miar się trudnič, tego wolatbym teraz 
nie mówić. Jeżeli się uda — to może 
pan się dowie, jeżeli nic nie wyjdzie — 
to lepiej, żeby nikt nie wiedział, krót- + 
ko oświadczył pan Kulikowski. ; 

W parę tygodni później zupelnie | 
przypadkowo dowiedziałem się, że 
mój przygodny towarzysz podróży opu | 

* ścił „Madonnę* dopiero w Duali (Ka-/ 
merun — 5 dni drogi za Grand Bas- 
samem). Widocznie nie wierzył i mie, 
więc wołał podać mylny adres, żebym 
go nie znalazł i nie pożyczył pienie-- 
dzy. + A. Brochocki 
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„Czy mógłbym wiedzieś dokąd | pan. “ 
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Aresztowanie 16 komunistów 
W dniu 28 bm. organa służby bez- 

pieczeństwa przeprowadziły rewizje i 
zlikwidowały organizacje komunistycz 
ne na terenie powiatów mołodeckiego, 
wilejskiego i oszmiańskiego. 

W czasie przeprowadzania rewizji 
u wybitniejszych członków R.P.Z.B. na 
trafiono na obi:ty materjał dowodowy, 
stwierdzający, że podejrzewane osoby 

Pożar przy ul. 

są rzeczywiście członkami partji komu 
nistycznej oraz, że prowadzili energicz 
па Катраще w celu zorganizowania 
wystąpień 1 sierpnia z okazji „Między 
narodowego czerwonego dnia. 

W związku z powyższem aresz- 
towano 16 osób, których wraz z obii- 
tym materjałerm dowodowym  przeka- 
zano do dyspozycji władz sądowych. 

(S) 

Mickiewicza 7 
OLBRZYMIE STRATY. 4-CH STRAŻAKÓW  ZATRUTYCH. 

Wczoraj o godzinie 4-ej popołu- 
dniu w sklepie gastronomicznym Wę- 
cewicza (Mickiewicza 7) wybuchł 
wielki pożar. 

Ogień rozpoczął się od piwnicy po 
łączonej ze sklepem wewnętrznemi 
schodami. 

Z jakiej przyczyny wybuchł jeszcze 
nie zdołano ustalić dokładnie, dość te- 
go, że ogień począł niezwykle gwałtow 
nie szerzyć się i wkrótce po rozpoczę- 
ciu buchały już kłęby dymu ze sklepu 
przedostając się na ulicę. 

Miejsce pożaru zostało otoczone 
kordonem policii, która zamknęła ruch 
na odcinku od teatru Lutnia do ulicy 
Tatarskiej 

Zjechała niebawem straż pożarna, 
która niezwłocznie przystąpiła do uga- 
szenia pożaru, co było bardzo utrud- 
nione ze względu na ciasne pomiesz- 
czenie i zjadliwy dym. Nałeży tutaj za- 
znaczyć, że wskutek bardzo wysokiej 
temperatury poczęły w piwnicy pękać 
flaszki z likierern, spirytusem i innemi 
trunkami. Alkohol pałąc się wraz z in- 
nemi materjałami począł w zgęszczo- 
nem powietrzu wytwarzać gazy trują- 
ce, które zmusiły strażników do nało- 
żenia masek. 

  

|TOWADOCONCNZ 
CZWARTEK; 

bzś 30 
Julity 
jutro 

Ignacego 
UDE NASA 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 

ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 
z dnia 29 lipca 1931 r. 

Ciśnienie średnie 755 

Temperatura średnia --24 

Temperatura najwyższa --28 

Temperatura najniższa +16 

Opad w mm. — 

Wiatr: południowo-wschodni. 

Tendencja: lekki spadek. 

Uwagi: rano pogodnie, wiecz pochm. 

W. s. g. 3 m. 27 

Z, BSEPWIMZE 

    

: URZEDOWA 
. — Zamknięcie szkoły dramatycznej. Mi- 

nisterstwo W. R. i O. P., wobec stwierdze- 
nia szeregu uchybień natury formalnej i bra 
ku odpowiedniego poziomu, cofnęło zezwole 

nie wileńskiej szkole dramatycznej na pro- 
wadzenie wykładów i przyjmowanie ucz- 
niów. 

— Zatwierdzenie aresztu na czasopisma. 
Sąd Okręgowy w Wilnie zatwierdził arćszt, 
nałożony przez wileńskie Starostwo  Grodz- 
kie na czasopisma: 1) „Dziennik Wilenski“ 
Nr 124 za art. „Echa wiecu akademickiego", 
2) „Vilniaus Rytojus“ Nr 45 za art. „Co się 
działo w Olkienikach“, „Wilner Tos“ Nr 134 
za art. „Rozkręcone stowa“ oraz „Bielaru- 
skaja Krynica“ Nr 20 za art. „Polskie Żo- 
dziszki na Lotwie“. (S) 

MIEJSKA. 
— Nowe ceny na chleb. Wileńskie Sta- 

rostwo Grodzkie wi dniu 29 lipca br. ustaliło + 
następujące ceny maksymalne na mąkę i 
chleb żytni: 2 

1) Mąka pytlowa 65 proc. żytnia 39 gr. 
za 1 KR 

2) Mąka razowa 96 proc. żytnia 28 gr. 
za 1 kg. 

3) Chłeb żytni pytlowy 65 proc. 42 gr. 
za 1 kg. w detalu. 

4) Chleb žytni razowy 98 proc. 30 gr. 
za 1 kg. 

Ceny na mąkę obowiązują z dniem 30 lip 
ca br., zaś na chłeb z dniem 31 lipca b. r. 

Winni żądańia lub pobierania cen wyż- 
szych od wskazanych będą karani w drodze 
administracyjnej w myśl art. 4 i 5 rozporzą- 
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
31.8 1926 o zabezpieczeniu podaży przedmio 
tów powszechnego użytku (Dz. U.R.P. Nr 91 
poz. 527) aresztem do 6 tygodni lub grzyw- 
ną do 3 tys. zł. (S) 

— Spółdzielnia wycofała wadjum. Otrzy 
maliśmy informacje že Wileńska Spėldziel- 
nia Autobusowa wycofała 'wi dniu wczoraj- 
szym 10 tys. zł., złożonych jako wadjum w 
czasie, gdy firma ta ubieała się o koncesję 
na ruch autobusowy w Wilnie. Odbiór wy- 
żej wymienionej sumy jest dowodem, iż 
Spółdzielnia Autobusowa zrezygnowała osta 
tecznie ze swej placówki wileńskiej. (S) 

› — Opieczętowano lokale komunizujących 
związków. W związku ze stwierdzeniem 
przez władze administracyjne, że kierownic 

two Związku zawodowego robotników — Ка- 
maszników w Wilnie (Subocz 2) i Klasowe 

UN A 

Radio-depesza 

z okrętu „POLONIA“ 
Komitet pasażerów, wyłoniony z pośród 440 
uczęstników wycieczki do Nordkapu w chwi- 
li uroczystego obchodu Neptunowskiego na 
kole podbiegunowem przesyła Linji wyrazy 
podziękowania ża umożliwienie zwiedzenia 
malowniczych krajów północnych. Czujemy 
się dostonale, jazda przepyszna, obsługa 
świetna, bawimy się doskonale. Historyczną 
chwilę przekroczenia koła podbiegunowego 
po raz pierwszy przez polski okręt transatlan- 
tycki jak i całą podróż zachowamy na zawsze 

w miłej pamięci, 

Dr. medycyny Polewski, Ks. Klin, 
Ks. Dr. Dunajski, Inż. Galiński. Inż. 
Rogowski, Red. .Kłosa* Kawczyński, 
Zygmunt Nagórski, Stanisław Sójka. 

ZR i AU) A AA“ 

Praca w maskach we wnętrzu skle 
pu i piwnicy była niezwykle utrudnio- 
na panującą tam ciemnością, gdyż po- 
chodnie nie mogły zupełnie palić się i 
odrazu gasły. 

Nie zważając na maski zatruli się 
gazami: aspirant straży ogniowej Praż 
mowski i strażak Archamowicz Jan na 
tyle ciężko, że po udzieleniu doraźnej 
pomocy inusiano odwieźć ich do szpi- 
tala św. Jakóba. 

Drugich dwóch strażaków, Marcin- 
kowicza Pawła i Ciechanowicza Józe- 
fa, dostarczone do pogotowia  ratun- 
kowego i przywrócono po dłuższych 
zabiegach do przytomności. 

W czasie pożaru na ulicy zebrały 
się tłumy publiczności, które przyglą- 
dały się akcji ratunkowej. 

W pożarze tym ucierpiały również 
zakład krawiecki p. Dutkiewiczowej i 
sklep z galanterją Podzelwera, gdyż 
wiele przedmiotów w pośpiechu akcji 
ratunkowej poniszczono. 

Ogółem straty sięgają około 150 
tysięcy złotych. 

Przyczyna pożaru nie została nara- 
zie ustatona, lecz przypuszczają, że 0- 
gień wybuchł wskutek nieostrożnego 
obchodzenia się z ogniem. 

LDT SESI TSS UTE RE MATIS 

go związku zawodowego robotników pie- 
karskich w Wilnie (Szpitalna 9) prowadzą 
antypaństwową działalność wywrotową, azia 
łając w myśl dyrektyw partji komunistycz- 
nej, Sąd Okręgowy w Wilnie, na wniosek 
wileńskiego starostwa grodzkiego, rozwią- 
zał obydwa iwyżej wymienione związki. W 
dniu wczorajszym lokale tych dwu organi- 
zacyj zostały opieczętowane. 

— Walka z bitirokratyzmem. Magistrat 
m. Wilna otrzymał pismo od zarządu Žwiąz- 
ku Miast, w którym ten zaprasza samorząd 
wileński do uzgodnienia projektu, tyczące- 
go ujednostajnienia biurowjości w samorza- 
dach. 

Projekt ten ma wpłynąć na zmniejszenie 
biurokracji i zaoszczędzenie poważnej sumy 
w stosunku do obecnie wydatkowanych. (S) 

— Arbon będzie budował garaże.  Do- 
wiadujemy się, że magistrat m. Wilna wy- 
stosował do Airbonu list, aby firma ta obję- 
ła plac przy ul. Legjonów 2 i ażeby jedno- 

cześnie vrzedłożyła plan garażu samochodo- 

wego, który ma być wybudowany przez 
wymienioną firmę. (S) о й 

— Nowy typ autobusu w Wilnie, W naj- 
bliższych dniach wydany zostanie przez ma- 
gistrat okólnik, tyczący jednolitego typu au- 
tobusu i jednolitego uniformu noszonego 
przez obsługę autobusową. Okólnik ten bę- 

dzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 1932 
roku. (S) я 

— Kryzys w przemyśle rękawiczniczym. 

Ostatnio w przedsiębiorstwach rękawicz 

niczych w Wilnie daje się zauważyć coraz 

znaczniejsze zmniejszanie się produkcji, a na 

wet większość tych przedsiębiorstw stoi nie- 
czynnie. ь 

Przyczyną tego zjawiska jest brak  g0- 
tówki potrzebnej na zakup surowca dla wy- 
robu rękawiczek. aż 

Zachodzi obawa, że rękawicznicy  wileń- 
scy nie będą mogli wykonać poważnych za- 

mówień, otrzymanych od firm angielskich. 
Wileńskie rękawiczki cieszą się, jak jwia- 

domo, w Anglji wietkim popytem i firmy, 
londyńskie, zamówiły u nas przeszło 50,000 

par rękawiczek. й ‚ 

Wobec przedstawionej sytuacji ta galęž 

przemysłu znajduje się w bardzo niewyraż- 

nej sytuacji, gdyż niewykonaie zobowiązań 

wileńskich dostawców rękawiczek może do- 

prowadzić do zerwania stosunków handlo- 

wych z firmami angielskiemi przez co utra- 

cony zostanie bardzo poważny rynek ©: 
ъ 

SZKOLNA 

— W szkotach w nowym roku szkoinym 

można będzie używać stare podręczniki. Ku 
ratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego wy 
dało polecenie, aby 'wi nowym roku szkoł 
nym używano podręczników z roku poprzed 
niego. zo 

Wprowadzenie nowych podręczników mo 

że być dokonane dopiero wówczas, gdy sta- 

re nakłady zostaną wyczerpane. 

Zarządzenie to jest w związku z ogól- 

ną ciężką sytuacja finansową, w jakiej znaj- 

dują się rodzice, którzy kształcą swe "o 
5 

KRONIKA HARCERSKA. 
— Obóz „Czwartaków*. Koło st. 

Pohulanki w malowniczej 
widłach rzeki Mery i Żejmiany bielą 
się w blasku promieni słonecznych płót 
na namiotów -— to obóz  „Czwarta- 
ków* z Wilna. Panuje tu ciągły ruch, 
gwar i praca z wesołym uśmiechem 
gromadka harcerzy pędzi życie obo- 
zowe. 

Wygląd obozu miły i estetyczny z 
ładną bramą, kapliczką oraz ozdobami 
stołu i klombów koło namiotów. Ozdo 
by te są dumą zastępów, albo indywi- 
dualnych mistrzów pionerki. W obozie 
jest prowadzona kolonja „Božąt“ „(Wil 
cząt). Poza normalnemi zajęciami, któ 

re są w każdym obozie harcerzy, 

„Czwartacy” są dumni z kursu konnej 

jazdy i niejeden „Wywiadowca' ozdo 

bi ramię _ „Sprawnością Jeźdźca”. 

Chłopcy z wdzięcznocią i dumą mówią, 

że konna jazda jak i obóz jest dzięki 

wybitnej pomocy K.P.H.D-ny. złożone- 
go z grona oficerów L.P.A.P. Leg. 

Dni szybko biegną i wkrótce 
„Czwartacy* zwijają już obóz, ażeby 

długo wspominać mile spędzone dnie 
obozowe. A. 

okolicy w: 

оКОСО 

WOJSKOWA 
— Odroczenie ćwiczeń. Rezerwiści, któ- 

rzy otrzymali karty powołania na dzień 1-go 
września w roku bieżącym na ćwiczenia we 
zwani nie będą. Ćwiiczenia te zostały odwo- 
łane i w tym roku prawdopodobnie nie od- 
będą się. 

Karty powołania, które już zdołano ro- 
zesłać, zastaną wycofane. (S) 

— Wojskowi nie oddawajcie książeczek 
wojskowych. Wobec tego, że wszyscy rezer- 
wiści lub osoby z pospolitego ruszenia po- 
winni posiadać przy sobie wojskowe ksią- 
żeczki, pod rygorem kary, komendant PP. 
m, Wilna polecił kierownikom poszczegól- 
nych komisarjatów, aby ci pouczyli funkcjo 
nariuszów policji, żeby książeczek 'w żadnym 
wypadku nie odbierano. (S). 

SKARBOWA 
— Rozterminowanie podatku ©b- 

rotowego. Izba Skarbowa otrzymała 0- 
kólnik w sprawie rozterminowania 
pierwszej zaliczki na poczet podatku 
obrotowego na rok 1931, 

Pierwsza rata tego podatku miała 
być płacona 15 czerwca, teraz zaś zo- 
stała przesunięta na 15 sierpnia; dru- 
gą z terminem płatności 15 lipca prze 
sunięto na 15 września r.b. 

W związku z tem w wypadku prze 
prowadzonych przez sekwestratorów 
egzekucyj, koszta egzekucyj i procenta 
będą policzone na rachunek dalszych 
rat. (S) 

— Półroczne świadectwa ' prźemysłowe. 
W celu uproszczenia postępowania przy wy 
dawaniu półrocznych świadectw przemysło- 
wych dla przedsiębiorstw wykonywanych 
sezonowo, Ministerstwo Skarbu na podsta- 
wie art. 32 ust. 2 ustawy o pod, przem. upo- 
ważniło Izby Skarbowe do zerwalania we 
własnym sakresie działania na nabywanie 
półrocznych świadectw przemysłowych z 
tem, że ważność takich świadectw upływa 
po 6 miesiącach od ich wydania. (S) 

— Podatki będą sprawiedliwie wy- 
mierzane. Władze skarbowe zwróciły 
uwagę, że niektóre urzędy skarbowe 
na terenie powiatów coraz częściej wy 
znaczają dodatkowe wymiary zarówno 
w podatku przemysłowym od obrotu, 
jak i dochodowym, co świadczy o tem, 
że pierwotne wymiary były wyznaczo- 
ne niedokładnie i że sprawę tę trakto- 
wano najczęściej zbyt powierzchow- 
nie. 

Ponieważ takie postępowanie władz 
skarbowych wprowadza zamieszanie 
w życie gospodarcze i często wywołu- 
je słuszne narzekania płatników na złe 
tunkcjonowanie aparatu skarbowego, 
przeto prezes Izby Skarbowej w Wil- 
nie polecił dopilnować, aby na przy- 
szłość podatek był wymierzany w spo- 
sób jak najbardziej dokładny z uwzglę 
dnieniem całkowitego materjału posia- 
danego przez odpowiedni organ wy- 
miarowy tak, by nie zachodziła po- 
trzeba wyznaczania dodatkowego po- 
datku. (S) 

RÓŻNE. 
— Uprawa Inu na Wileńszczyźnie 

zagrożona. Wobec wstrzymania przez 
Min. Rolnictwa subsydjów zachodzi o0- 
bawa zlikwidowania stacji badawczej 
odmian lniarskich w Łazdunach. 

Zadaniem tej stacji było ustalenie 
gatunków Inu najbardziej odpowied- 
nich dla naszego terenu oraz najbar- 
dziej rentującego się. (S) 

-— Artyści teartów miejskich i szkoły ba- 
letowe wezmą udział w Święcie federacji 
„Dzień Rezerwisty*. Jak wiadomo Wileńska 
Federacja PZOO przygotowuje się do swe- 
go dorocznego święta pt. „Dzień rezerwi- 
sty". Zamiarem organizatorów jest ażeby w 
tym. dniu 'wzięła udział cała ludność nasze- 
go miasta. Obmyśla się ceły szereg niewi- 
dzianych dotąd atrakcyj i niespodzianek. Już 
dzisiaj możemy donieść, że w ogrodzie Ber 
nardyńskim i na piacu Łukiskim przewiduje 
się urządzenie widowisk ludowych i рго- 
dukcyj artystycznych przy współudziale +r- 
tystów teatrów miejskich, oraz szkół baleto- 

wych p. Rejzer-Kapłan i Winogradzkiej. Za- 

pewnienie takiego udziału ze sfer aktorsko- 

baletawiych niewątpliwie daje gwarancję, że 

widowiska odbędą się na właściwym pczio- 

mie artystycznym. * : + х 

— Strejk krawców i kuśnierzy. Już 
od dłuższego czasu strejkują krawcy, 

którzy pracują dla magazynów. 

Strejkiem tym kieruje zarząd ce- 

chu igły. : 

Kušnierze, którzy Strejk swój 

przerwali i w zeszłym tygodniu przy- 

stąpili do pracy, obecnie przyłączyli 

się znowu do strejkujących krawców i 

zdjęli główki ze swych maszyn. 
Liczba strejkujących sięga 450 o- 

sób. (S) 
TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski w „Lutni. Dziś i jutro 

dwa przedstawienia sensacyjnej sztuki Ather 
tona „A Zuzanna nie chce”, która dzięki 

nad wyraz interesującej treści utrzymuje 

widza w ustawicznem napięciu. Będą to 
również ostatnie występy wielu wybitnych 

artystów, udających się po tej sztuce na ur 

lop wypoczynkowy. 
— Teatr Letni. Ostatnie przedstawienia 

pierwszego programu Rewji. Dziś ukaże się 
po raz ostatni — świetna rewja „Tylko wal 

czyk jest najsłodszy” z udziałem Kozłow- 

skiej, Carnero, Osińskiej,  Sempolińskiego, 
Klimaszewskiego, Wierzyńskich oraz zespołu 

irls. 
S — Wystepy Janiny Sokołowskiej. Jutro 

w teatrze Letnim urocza gwiazda scen war 

szawskich Janina Sokołowska wystąpi w 

nowej, efektownej rewji „Eutalja z Portuga 

li“, Do rewji tej pozyskany został świetny 

artysta Jerzy Sulima - Jaszczołt. Nowa re- 

wja ujęta w 17 barwnych obrazów, odzna- 

cza się wytwornym humorem, iwierwą, oraz 

efektownęmi produkcjami tanecznemi. ||| 

Kierownictwo artystyczne L. Sempoliń- 

skiego. Początek o godz. 8 m. 45 w. Ceny 

miejsc od 50 gr. - 

Wielki koncert w muszli w ogrodzie 
pobernardyńskim. Dziś wystąpią w muszli 

koncertowej w ogrodzie po-bernardyńskim 

znakomici artyści rewji warszawskiej, Koz- 

łowska, Carnero, Osińska, Sempoliński, Kli- 

maszewski, Wierzyńscy oraz zespół girls. 

Pierwiszą część programu wypełnią pro- 

dukcje orkiestry 6 p. p. Leg. pod batutą ka 

pelm. Bogumiła Reszke. Początek o godz, 

9 w. 4 3 

Wejście do ogrodu 1 zł., miejsca siedzą- 

ce przed estradą 2 zł. Bilety przy wejściu 

do ogrodu. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Miejski — Trędowata. 
Helios — Rapsodja węgierska. 
Hollywood — Cudza narzeczona. 
Casino — Współczesny. korsarz. 
Stylowy — Pogarda śmierci. 
Światowid — Pewien młody człowiek. 

  

wydawca Stanisław Mackłęwiw 

  

Od dnia 29 do 31 lipca 1931 roku włącznie będzie wyświetlany lm: 

  

  

KINO Ь Z 
# “6 (Pieśń miłości). współczesny dramat salonowy 

MIEJSKIE | »UWRĘBOWATA Aktów 10, ' 
MIEIS) z ` z = 

A НЕСВы W rolach głównych: Jądwiga Smosarska, B. Mieržejewski. 
Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6-ej w. 

Od dnia 1 sierpnia r. b. Kino Miejskie nieczynne z powodu remontu. 

Dzwiękowy Premjera! Po raz pierwszy w wilnie, Wersja dźwiękowa! Prześliczny dramat miłosny. 
KINO-TEATR RAPSYOBJ d WĘG RSEĘ Ś Lil Dagower, Dita Parlo 

HELIOS" dE i Willi Fritsch. 
” A Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Każdy powinien widzieć ten super-przebój. 
ul. WILEŃSKA 38. Ceny: Na 1-szy seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr. Na pozostałe seansy Balkon 60 gr. Parter od 1 zł. 

Tel. 926. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.20. W niedziele od g. 2-ej. 
  

  

CGIING 
WISEŁKA 47. tei. 15-41 

SPORT 
KURS TENNISOWY. 

Zarząd Sekcji Tennisowej A.Z.S. komu- 
nikuje niniejszem, iż od dnia 1 sierpnia b. r. 
obok kursu dla swoich członków, zostanie 
zorganizowany kurs dia początkujących gra- 
czy nie będących członkami AZS-u. 

Opłata za kurs wynosi dla nieczłonków 
zł. 10, prócz tegc grający opłacają kort i 
chłopców podających piłki, co razem wynosi 
zł. 1,60 za godzinę (kort zł. 1.20, chłopcy 
zł. 0,40). 

Kurs będzie prowadzony na kortach włas 
nych AZS-u, które mieszczą się na ulicy Za- 
kretowej 23 (obok Strzelnicy wojsk.). 

Zgłoszenia na kurs są przyjmowane we 
iwitorki, czwartki i soboty od godz. 17—19 
na wyżej wspomnianych kortach. 

RADJO WILEŃSKIE 
CZWARTEK, DN. 30 LIPCA. 

11,58 czas. 
12,05 muzyka lekka. 
13,10 kom. meteor. z Warsz. 
16,45 kom. dla żeglugi z Warsz. 
16. 50 „Wilhelm Il-gi w świetle nowych 

materjałówi* — odczyt z Warszawy wygłosi 
dr. M. Soko!nicki. 

17,10 „Piscattor — Brecht“ — feljeton 
z Warszawy wygłosi profe Stefan Srebrny. 

17,25 znakomici skrzypkowie (płyty). 
17,35 „Radjo wśród inteligencji pracują- 

cej" — odczyt z Warszawy wygłosi red. 
Jan Piotrowski. 

18,00 koncert popołudniowy. 
19,00 „Skrzynka pocztowa nr. 160'* — 

listy radjosłuchaczów omówi Witold Hule- 
wicz, dyr. progr. R. W. в 

19,30 kom. i pogadanka muzyczna z War 
szawy. 

20,00 Transmisja opery z Salzburga — 
„Małżeństwo w tajemnicy" Cimarosa (zespół 
op. „La Scala* w Medjolanie). 

22,30 kom. i muzyka taneczna z Warsz. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
NIEUDANE masówki komunistyczne. 

W dniu 28 bm. w późnych godzinach 
wieczorowych kilku wyrostków, członków 
komunistycznego związku młodzieży, usiło- 
wało urządzić masówkę przy zbiegu ulic 
Rudnickiej i Szpitalnej. Masówka nie przy- 
szła do skutku, gdyż dostrzegłszy zbliżają- 
cego się policjanta, uczestnicy jej rozbiegli 
się. Zatrzymano 18-letniego wyrostka, przy 
którym znaleziono odezwy komunistyczne. 

W ciągu tego samego wieczora ujęto je- 
szcza w dwóch innych punktach miasta 6 
członków wyżej wymienionego związku, któ 
rzy zostali zatrzymani pod zarzutem agita- 
cji komunistycznej. (S) 

— 28 bm. Pawłowicz Michalina (Belwe- 
derska 26) zameldowała, że przy ul. Jerozo- 
limskiej skradziono jej płaszcz zimowy. Kra 
dzieży dokonał Benajrowicz Józef, zamiesz- 
kały w domu Klimaszewskiego przy ulicy 
Jerozołimskiej, którego zatrzymano.  Płasz- 
cza narazie nie znaleziono. 

— 26 bm. Jerzewska Anna (Kościuszki 
nr 17) zamełdowała o kradzieży ubranek 
dziecinnych przez Kozak Konstancję (Wę- 
glowa 23). Kozak z ubraniami została zatrzy 

mana. 
— Zwłoki topielcy. 28 bm. koło Tryno- 

polu z Wilji zostały wydobyte zwłoki Szwedz 
kiego Pinesa, który w dniu 21 bm. utonął w 

czasie kąpieli koło Werek. 
— Pożar. Wczoraj około godziny 

wybuchł pożar przy ul. Krzywe Koło 7. 
Przyczyną pożaru była żle funkcjonująca 

wędliniarnia, mieszcząca się w tym domu. 
Dzięki energicznej pomocy straży ognio- 

wej spłonął tyśko dach domu. 
Straty narazie nie ustalono. (S) 3 

— Jeszcze jedna ofiara Wilji. Wczoraj o 

godzinie 6-ej popołudniu utorał w Wilii w 

czasie kąpiel Jaworczyński Władysław, u- 

rzędnik kolejowy. 
Zwłoki topielca wydobyte zostały w re- 

ionie Zwierzyńca. (S) г o 
Śmiertelny wynik bójki. Na 

drodze koło wsi Rzesza Werkowska, mię- 

dzy powracającymi w stanie podchmielonym 

z zabawy  Bartoszewiczem: Wacławem ze 

wsi Dworzyszcze, a Łapinem Piotrem ze wsi 

Krzyżok powstała bójka, w czasie której Ła 

pin zadał Bartoszewiczowi cios nożem w 

serce. : 
Bartoszewicz w parę chwil potem zmart. 

Zabójcę aresztowano. (S) 

    

6-ej 

Dawno niewidziany 
ulubieniec wszystkich 

filmowy 

D z iś! Po raz pierwszy w 

Następny program: 

W 
© 

PAPIERY 

BL O N_Y 

PAE ATA 

CHEMIKALJA 

GEVAERT'A 
*ą niezbędnym 
materjałem 
amatora, 

czasu, 

V 

  

SPRZEDAŻ 

K DĄBROWSKA 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

  

  

idąc z poštepsjo 

RONENE NACE 
skonalszyc 
tworów REWA 
współczesnej.     Do nabycia w składach 

przyborów fotograficznych. 

PIANINA, FORTEPIANY| 
i FISHARMONJE | 

KRAJOWE i ZAGRANICZNE 
TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

  

Qkazyjnie i tanio 
przy minimalnej gotówce poleca do 
sprzedaży piękne majątki ziemskie, 

ośrodki, działki, place, letniska. 
Kamienice dochodowe, domy mu- 
rowane i drewniane z oegródkami, 

Mieszkania wolne, 
Dom H.Komisowy „Zachęta* 

Mickiewicza 1, tel. 9-05.       
MRRRARARAR AEK 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3- 

go rewiru Wacław Lęśniewski, zamieszkały. 

Wilnie! Przebój dźwiękowy! 

RodlaRocque : Współczesny Korsarz 
w emocjonującem arcydzieje, z udziałem pięknej 

„Foxa'. Ceny zniżone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15 .W dnie świąt. og. 2-ej. 
„WIELKA PARADA*. A 

RITY LA ROY. Nad program: Przegląd 

  

Mieszkanie 
z 4-ch pokoi z kuch- 
nią do wynajęcia przy 
uł. Łukiskiej d. Nr. 14 
od4—6g. 

Ea] 
Druskieniki 

Pensjonat  „Aspazja" 
Piłsudskiego 15. Pokoje 
z utrzymaniem od 62ł. 
Pierwszorzędny punkt. 

  

i POSADY 

Potrzebna 
pierwszorzędna — рга- 
cowniczka do pracow- 
ni pierwszej klasy u- 
biorów' damskich. Pro- 
pozycje piśmienne: 
Wilno 12 Klebanow. 

  

który, 

  

Potrzebna 
inteligentna pielęgniar- 
ka (siostra miłos.) w 
w średaim wieku Z 
praktyką. Urząd Woije 
wódzki pok. 68. 

Roza) 
SRR EWOCNZNA AN I 

Króliki- 
Szynszyle 

z klatkami i skórki, b. 
tanio do sprzedania. 
Ul.  Żarzeczna — 5.а 
m. 9-a. 

   

WVNAJĘCIE 

E OSZCzędnošci 

uiokuj ma wysokie 
kowe 4 oprocentowanie, (60 

GABIRET zpieczona złotem, sre- 
brem i drogiemi kam:r- 

KOSMETYKI Zastawowe (LOM- 
LECZNICZEJ _ BARD)Plac Katedralcy 

CZA #1 ш. 4. pożyczki pad zastaw: 
kobiecg 

mali, odświeża, czaws języków obcych 

jej skazy i braki. Masaż Ściski, niesłecki, 

swoje złote i doła: KOSMETYKA : 
tówka twoja jest zabe- 

RACJONALRNĘ Ż nizni.Wil. Tow. Han Sl. 

WIŁNO, MICKIEWi- Biskupia 12 Wydaje 

złota, srebra, brylau= 
r0 Bo tów, futer, i t. p. —8 

je, ЧОО RODE ооы 

twarzy i ciała (panie. włoski), — konwersacji 
w Wilnie przy ulł. 3-go Maja 13 na zasa_ Sztaczne opalanie cery) udzielają oraz pczygo:o- 
dzie art. 1030 UPC. obwieszcza, iż w dniu Wypadanie 
4 sierpnia 1931 roku o godzinie 10 rano 
w Wilnie przy ul. Niemieckiej 37 odbędzie 
się sprzedaż z licytacji publicznej majątku 
ruchomego, należącego do Mojżesza Szczy 
buka, składającego się z palt damskich i 
męskich, oszacowanych na sumę 3040 zło- 
tych na zaspokojenie pretensji Łazarza In- 
drupskiego w sumie 7,000 złotych z procen 
tami i kosztami. ‚ 

Komornik sadowy W Lešniewski. “ 

i J 
OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego 

   

rewiru l-go, zamieszkały w Wilnie przy ul. 
Sawicz 16/6 na zasadzie art. 1030 UPC. 
ogłasza, że w dniu 6 sierpnia 1931 roku od 
godziny 10 rano w Wilnie przy ul. Legjonów 
25 odbędzie się sprzedaż z przetargu pub- 
licznego ruchomości. należących do p. Jana 
Olejnika, składających się z maszyn ślusar- 
sko-mechanicznych oszacowianych na sumę 
złotych 540. 

Komornik WŁ Matuchniak. 

<A LN S 

POPIERAJCIE L.O.P.P. 

w Wilnie 

włosów wują do egzaminów w 
łupież. Najnowsze zdo- ze szkół średnich 
bycze pca racje: b, profesor gima. i stu- 

nalnėj. dent U.S.B. Specjaina 
Codziennie od Ę 80 ontacyjna Goła 

W. Z. P. 43. nauczania dła zanied- 
banych w maukach, 
Zgłoszenia do redakcji 
pod „Lekcje*. 

   

      

zgubiony dokument 
wolne jazdy auto- 

busu Nr. 14179 wyda- 2 pokoje 
słoneczne z balkonem ny przez Spółdzielnię* 
do wynajęcia, Zakre-w Wilnie na imię Mi- 
towa 5—7 od 3-ej dochała Widzbeła unie- 
5-ej. ważnia się. 
  

  

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 
środga od odcisków 

Prow. A. PAKA 

| Sprzedaje sie piac 
ul. Kalwaryjskiej 162,. obsz. 1 

dzies. Można częściami. O warunkach 
ul. Wileńska 15 m. 3 lub ul. Ogórko- 
wa 46. (koniec). 

    

    

  
  

JOHN HUNTER 

» JENNY—DETEKTYW 
— Skoro pan jest 'tak dobry, że 

uwalnia mnie od nadzoru policji, po- 

wiem panu, gdzie mam zamiar się Za- 

trzymać. Chcę nająć pokój w pensjo- 

nacie Matyldy Brown, tam, gdzie mie- 

szkał Stanton... Bandytom nie przyj- 

dzie do głowy, że mogłam tam wró- 

cić. Ucharakteryzuję się do niepozna- 

nia i będę się nazywała Mary Smith. 

Przedewszystkiem, muszę się zobaczyć 

z Tra„einem, zaraz po wyjściu jego 

ze szpitala, ą pozatem uważem ten 

dom za bezpieczne schronienie dla 

siebie. Poproszę Matyldę Brown — © 

przeprowadzenie telefonu do mego 

pokoju, że jestem dziennikarką, która 

potrzebuje ciągle telefonować do roz- 

maitych redakcyj. 
— Dobrze, zawiozę więc i 

gdzieś blisko tego pensjonatu. Nie 

możemy podjeżdżać do samego do- 

mu. Ale czy pani nie uważa, że па- 

raża się pani na zbyt wielkie niebez- 

pieczeństwo? —- w głosie jego zabrz- 

miał niepokój. 
— Przyzwyczajona jestem do niebez 

pieczeństw! 
Mimo tej odważnej odpowiedzi, 

Jenny wyglądała dziwnie zmęczoną i 
wyczerpaną nerwowo. Carion uczuł na 
gle przypływ serdeczności dla tej sa- 

panią 

    

  

motnej i dzielnej kobiety, miał ocho- 
tę objąć ja, przytulić i uspokoić, — 
ale czyż oficer policji ma prawo pod- 
dawać się sentymentom? 

Jenny siedziała wtulona w kącik au- 
ta. Minęli kilka ulic i zatrzymali się 
przed źle oświeconym chodnikiem. 

Przyjechaliśmy! — westchnąt 
Billy. — Już... 

Jenny drgnęła i wtedy dopiero za- 
uważyła, że Billy trzymał jej rękę w 
swej dłoni. 

Ścisnęła przyjaźnie jego silne palce. 
Billy podniósł jej rękę do: ust. 

Pożegnali się w milczeniu. Młody 
inspektor, odprowadził oczyma ślicz- 
ną sylwetkę, niknącą we mgle. Zapom 
niał na chwilę o bandytach, o niebez- 
pieczeństwach, o śmierci, która roz- 

postarła swe czarne skrzydła nad Lon- 
dynem. 

Wreszcie, oprzytomniał, westchnął 
i kazał szoferowi zawrócić. 

BRILL JEST ZDZIWIONY 

Następnego ranka Danny. Brill sta“ 
nął przed sędzią, z ust którego musiał 
wysłuchać pouczającego przemówienia 
o szkodliwości alkoholu, poczem zapła 

cił dziesięć szylingów kary i kosztów 
sądowych i wreszcie znalazł się na 
wolności. 

W domu powiedziano mu, že tele- 
fonował „szef* i kazał natychmiast 

dać znać o powrocie jego do domu. 
Brill zamknął się w swym pekoju, zdjął 
słuchawkę i połączył się z telefonem 
Mojżesza Wilińskiego. 

— Gdzie pan zginął? — zapytał 
Wiliński. 

— Siedziałem w więzieniu. 
Usłyszał okrzyk przestrachu i zdzi- 

wienia i szybko dodał: 
— Nie miałem szczęścia! Byłem 

u Sarasina, ale on ma wrócić dopiero 
w przyszłym tygodniu. Poszedłem do 
mego przyjaciela Browna, ale on wyje- 
chał na wieś. Wszystko to było praw 
dą, to też Danny mówił głosem pew- 
nym i spokojnym. Poszedłem więc 
sam do knajpy, żeby spędzić tam wie- 
czór. Wypiłem kilka kieliszków. No, 
i pan sam rozumie!...- 

— Nie rozumiem! — krzyknął Wi- 
liński. — I cóż dalej? 

— A dalej, wiadomo! Nie zrobiłem 

nie złego. Jakiś osioł policjant, młodzik 

zatrzymał mnie za to że śpiewałem głoś 
no na ulicy. Kosztowało mnie to ca- 
łego funta... Ale on nie miał najmniej- 
szego prawa! Zresztą mnie nic się nie 
stało. Codziennie aresztują dziesiątki lu 
dzi za takie przestępstwa, a.na drugi 
dzień wypuszczają. 

(D. ©. №) 

Redaktor w.z. Witold Tatarzyścei


