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„tliebezpieczne sofizmaly“ 
W artykule pod tyt. „Podwójny 

tor“ z 6 lipca r. b. wskazywałem na 

szereg niepokojących zjawisk życia 

współczesnego, a mianowicie: na pro- 

pagandę komunistyczną,  żerującą 

wśród nędzy robotniczej, a ostatnio 

kaptującą inteligencję hasłem racjonal 

nej organizacji życia gospodarczego; 

na przymusowe bezrobocie, powodują 

ce załamanie się moralności społecz- 

nej, której dewizą było hasło „módl 

„się i pracuj"; na trudność znalezienia 

właściwych metod życia społecznego; 

na słabość Państwa w zakresie opieki 
społecznej i wreszcie na brak głębszej 

myśli społeczno-gospodarczej wśród 

naszej inteligencji. 

Artykuł ten otrzymał w organie 

„Polska“ Nr. 183 niechętne przyjęcie, 

oceniono go jako „beznadziejny, nega- 

tywny, nie dający konkretnych wska- 

zań”, nazywając ogólnie „niebezpiecz- 

ne sofizmaty*. Pe takich kilku uwa- 

gach redakcja „Polski“ odwróciła swe 

pióro od tych kłopotliwych spraw, 

uważając najwidoczniej zagadnienie 

za wyczerpane. Mój artykuł nie za- 

wierał istotnie konkretnych wskazań, 

poza ogólną tezą konieczności wyj- 

ścia z dzisiejszego bezładu myśli i czy 

nu społecznego. Chodziło mi o zwró- 

cenie uwagi na zagadnienie, ale bynaj- 

mniej nie dałem oceny beznadziejnej i 

negatywnej. 
Przecież stwierdzenie 

niebezpieczeństw nie oznacza jeszcze 

twierdzenia, że sytuacja jest bezna 

dziejna, niema w tem nic negatywne- 

go, aw szczególności „niebezpiecz- 

nego“. 

Chowanie głowy w piasek i unika- 

nie myślenia i mówienia o tematach, 

które rzeczywiście dotyczą istoty pod- 

staw naszego porządku społecznego i 

dlatego dla płytkich moralizatorów 

uchodzą za conajmniej drażliwe, jest 

przysłowiowo przywilejem strusi, ale 

jest niegodne poważnych organów pra 

sowych, w dodatku katolickich. 

Myślę, że w istocie „Polska* nie 

ma takiej iniencji. Gdyby pierwszy lep 

szy publicysta, mógł jednem pociąg- 

nięciem pióra dać receptę, jak rozwią- 

zać dzisiejszy kryzys społeczny, go- 

spodarczy i moralny, to zapewne zja- 

wisko nie zasługiwałoby nawet na na- 

zwę kryzysu, byłoby tak łatwem i pro- 

stem. Dziś najtęższe mózgi świata są, 

jak dotąd bezsilne i dlatego trzeba po- 
ważnej wymiany myśli, bo ze zbioro- 

wego wysiłku łatwiej się mogą wy- 

krystalizować jakieś wnioski, godne 

raelizacji. 

Z radością można stwierdzić, że ta- 

ki śmiały, publiczny wgląd w istotę 

zagadnienia, rozpoczął u nas katolic- 

ki dostojnik ks. Biskup Kubina swą 

nadwyraz ciekawą  broszurą „Akcja 

katolicka a akcja społeczna”. Ks. Bi- 
skup Kubina nie jest odosobniony, po- 

dobne głosy z kół kościelnych, dały 

się słyszeć w Austrji, na Węgrzech, a 
ostatnio w Czechach, jednakże wystą- 

pienie Ks. Biskupa Kubiny wyróżnia 

się umiarem i spokojem wykładu. Ks. 

Biskup stwierdza, że w łonie * katoli- 

ków ujęcie zagadnień omawianych 
jest różne i przez to czyni swą bro- 
szurę tem cenniejszą, bo śmielszą i 

swobodniejszą w ujęciu, a przytem nie 

narzucającą arbitralnie wygłoszonych 
w niej poglądów. 

ileż jest w dziełku Ks. Biskupa Ku- 

Šiny tych w pojęciu „Polski“ „niebez- 
piecznych sofizmatów*!? Dzięki nim 
właśnie jest ono cenne, bo wyrywa 
czytelnika z szablonu i oklepanego fra 

zesu, bo każe mu męsko i uczciwie pa- 
trzeć na otaczający nas świat, między 
innemi i na to, co tak w mym artyku- 

le zrazito redakcję „Polski*, zasługu- 
jąc sobie na miano „niebezpiecznego 
sofizmatu*, Ośmieliłem się postawić 

skromnie, a nadwyraz aktualne pyta- 
nie: co odpowiadać ludziom głodnym, 

pozbawionym pracy i niejednokrotnie 
„obarczonym rodzinami, gdy pytają, 

istniejących 

jak mają żyć i żebrzą o pracę? Pyta- 

łem, jak można w naszych warunkach 

iść do nich z hasłem moralności „módl 

się i pracuj”. 
Byłbym wdzięczny redakcji „Pol- 

ski", jako pisma katolickiego, za od- 

powiedź, co temu typowi ludzi zaleca 

czynić, ich najbliższy opiekun ducho- 

wy, to jest proboszcz, lub katecheta. 

Przecjeż jest w Polsce znaczna ilość 

parafij, w których żyją liczne rzesze 

takich ludzi. 
Myśl katolicka. nie może tego py- 

tania pozostawić bez odpowiedzi. 

Sprawa ta jest przedmiotem głębo- 

kiej troski Ks. Biskupa Kubiny, po- 

święcony jej jest szereg pełnych bólu 

ustępów broszury o akcji katolickiej. 

Tak np. na stronie 70 czytamy o lu- 

dziach bez pracy, o ludziach bez jutra:, 

„Rozluźnił się nareszcie także ich 

związek z Kościołem. Nadmierna bo- 

wiem bieda odciąga człowieka od Bo- 

ga i feligji, podobnie, jak odciąga go 

nadmierne bogactwo. Zbyt wielka tro- 

ska o byt tak pochłania człowieka, 

że łatwo zamiera w nim wyższe reli- 

gijne życie. 

„Nie dziw, że klasa robotnicza 

odarta ze wszystkiego, co człowieko- 

wi dać może silną podstawę życia i 

złączyć go mocno zie społeczeństwem, 

tworzy podatny grunt dla wszelkiego 

rodzaju agitacji wywrotowej, że sze- 

rzy się wśród niej nienawiść i nieza- 

dowolenie, które doprowadzić może 

do katastrofy”. 

Czy według „Polski* to jest tak- 

że sofizmat? : 

W mym artykule wysunąłem. tezę, 

że wśród elementu przymusowej nę- 

dzy i bezrobocia, żadna idea nie jest 

w stanie zwalczyć pędu do zbrodni i 

wywirotu. 

Ks. Biskup Kubina też nie ma co 

do tego złudzeń. 

„Daremną będzie — pisze — wszel 

ka walka z bolszewizmem, jeżeli nie 

usuniemy nędzy społecznej z szero- 

kich mas i nie zaprowadzimy  zdro- 

wych stosunków społecznych. Nędza 

społeczna i krzywda mas, doprowadzo 

nych do rozpaczy, zawsze silniej bę- 
dzie przemawiała za bolszewizmem, 
niż wszystkie argumenty przeciw nie- 
mu“ (str. 4). „Jest czas najwyższy, 

byśmy nareszcie należycie  zorjento- 

wali się w groźnej sytuacji i zabrali 

się do intensywnej akcji społecznej, 

do gruntownego odnowienia życia i 
stosunków  społecznych*. (str. 5). 

»--«'chwieje się coraz bardziej już 
nietylko struktura, ale same podstawy 
istniejącego ustroju społecznego, gro- 
żąc ludzkości ostateczną ruiną". 

Mamy więc dwa zadania: jedno 
wielkie zadanie naprawy i przebudo- 
wy społeczno-gospodarczej — to jest 
pole pracy dla praktyki międzynaro- 
dowej, drugie zadanie, to przetrwanie, 
to odnowienie życia, tak, by w tym 
przełomowym okresie zachować istot- 
ne wartości naszej kultury i cywiliza- 
cji. 

Pierwsze zadanie wymaga wysiłku 
i przytomności myśli. Niebezpiecznem 
naprawdę wydaje się rzucanie niedoj- 
rzałych haseł antykapitalistycznych, 
gdyż sądząc z dotychczasowych zna- 
ków na niebie i ziemi, rozwiązanie 
sprawy możliwe jest tylko mimo wszy 
stko, właśnie na gruncie kapitalistycz- 
nym. Przeżył się nie kapitalizm, a li- 
beralizm i indywidualizm kapitalistycz 
ny. 

Drugie zadanie, drugi środek ra- 
towniczy, to dobra mietoda współży- 
cia ! samopomoc społeczna. Jeżeli chce 
my przejść żywi przez tę zawieruchę, 
to 'w chwili, gdy szaleje burza i biją 
pioruny, rażąc nierówno wszystkich, 
nie wystarczy normalna praca pań- 

stwa, następuje konieczność akcji spo 

łecznej, opartej o miłość do ludzi i 
zrozumienie godności człowieczej. Sta 
je mi w pamięci obraz, widziany w 
Grand Gignolu: Wnętrze latarni mor- 
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Redakcja rękopisów у Z З a 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 

GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

KLECK — Sklep „Jednošė“. 

niezamówionych nie zwraca. Administra- Zagraniczne 

do miejsca. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzynski. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzynski. 

LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia 'T-wa „Ruch“. 

  

NIESWIEŻ — ul. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michals! 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. _ 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. L 
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 Ksieg. Kol. „Ruch“, 

Francja pomaga pieniężnie Niemcom 
Decydujące uchwały rządu francuskiego 
PARYŻ. PAT. — Rada ministrów, ktora obradowała wczoraj wieczo- 

retu, powzięła doniosłe postanowienia, które niezawodnie wywrą decydujący 

wpływ na zażegnanie kryzysu niemieckiego. т 
Rada ministrów po dłuższej dyskusji przyjęła za podstawę propozycyj, 

które mają być uczynione Niemcom, memorjał, zredagowany w części poli- 
tycznej według wskazówek Brianda i Berthelota, sekretarza ё generalnego 

minisierstwa spraw zagraniczaych, co się zaś tyczy części finansowej — 
przez ministra finansów Flandina. ; 

Memorjał ten zaznacza na wstępie, że bankructwo niemieckie nie mo- 
że być przypisywane daninom tytułem odszkodowań, lecz wadliwej polityce 
niemieckiej. Daęej memorjał wskazuje na możliwość zastosowania dwóch 

środków, będących w stanie ułatwić poprawę sytuacji finansowej Niemiec, 

a mianowicie: 

1) Bank Francuski, Angielski, oraz amerykański Federal Reserwe 
Rank, przy współudziale emisyjnych banków Holan dji, Szwajcarji, Skan- 
dynawii i Włoch, oddadza do dyspozycji Banku Rzeszy kredyt w wysoko- 
ści 500 milionów dołarów, który pozwoli Niemcom na utrzymanie kursu) 

marki. > 

2) Niezależnie od tego Francja, Stany Zjednoczone, Anglja, Włochy i 
Belgia udzielą Niemcom 10-letniej pożyczki w tej samej wysokości, co po- 
wyższy kredyt. Pożyczka tazagwarantowana będzie prez niemieckie wpły- 
wy celne. Ustanowiony zostanie komitet gwarancyjny, złożony z przedstawi 
cieli 5 mocarstw, udzielających pożyczki. 

Komitet ten otrzyma atrybucje istniejącego za czasów płanu Dawesa 
komitetu t. zw. zastawionych dochodów. Kontrolowane bedzie nietylko użyt- 
kowanie dochodów z wpływów celnych, lecz również wszelkie poważniej- 
Sze operacje pożyczkowe Rzeszy Niemieckiej, zarówno zewnętrzne, jak i 
wewnętrzne, co do których nie mogło mieć miejsca wydanie przez komitet 
swej Gpinji. ‹ 

Rzesza niemiecka będzie musiała się zobowiązać, że wznowi wypłaty 
z tytułu planu Younga po upływie rocznego moratorjum Hoovera, to jest 1 
lipca 1932 roku.Dochody z wpływów celnych obrócone będą na wypłaty. 
Co się tyczy udzielonych kredytóww wysokości 500 miljonów mk. zwróco-, 
ne oae będą w terminłe średnim, w miarę ustabilizowania się kursu marki. 

Po ustaleniu powyższych warunków finansowych, zaaprobowanych 
przez radę ministrów, memorandum wskazuje na konieczność otrzymania 
Gd Reszy niemieckiej gwarancyj, że nie będzie ona powiększała swoich 
wydatków na cele wojenne, że zaniecha budowy pancernika „B“, jak row- 
nież myśli o unji celnej z A .strją. 

Wreszcie, jako warunek o charakterze ogólnym. Niemcy powinny się 
zobowiązać, że zachowają rodzaj rozejmu politycznego w ciągu 10 lat dla 
zwrotu udzielonej pożyczki i że nie będą rozpoczynały żadnych działań za- 
czepnych przeciwko swoim sąsiadom, Francja ze swej strony powzięłaby te 
same zobowiązania. 

NIEMCY JESZCZE NIEZADOWOLONE 
Biuro Conti określa postulaty francuskie jako maksymalistyczne, po- 

przedzające zwykle każdą konierencję międzynarodową. Koła niemieckie 
wskazują pozatem, że postulaty te nie mogłyby być podstawą dla rokowań 
politycznych w Paryżu. 

Reichstag nie będzie zwołany 
, BERLIN. PAT, — Konwent senjorów, odrzucił na piątkowem  posie- 

Gzeniu wnioski 0 zwolanie Reichstagu. Za zwolaniem glosowali tylko wnio- skodawcy, reprezentujący 228 , wobec ogólnej liczby 592. Prezydent Loe- 
be odczytał list, nadesłany przez kanclerza Rzeszy Brueninga, w którym kanclerz wzraca się do parlamentu z usilną prośbą, aby z'uwagi na dobro kraju i ze względu na ciężką sytuację obecną wnioski 0 zwołaniu Reich- stagu odrzucił. Zwołanie Reichstagu w obecnej chwili mogłoby bowiem przynieść narodowi niemieckiemu poważne szkody. Po głosowaniu przedsta- wiciele komunistów, frakcji niemiecko-narodowej i narodowo-socjalistyczne zażądali przy poparciu Landvolku partji gospodarczej ponownego zwołania konwentu senjorów po powrocie kanclerza z Paryża i Londynu na czwartek dnia 23 b. m. Wobec nieobecności prezyderfta Loebego, wyjeżdżającego na międzynarodowy kongres socjalistyczny do Wiednia,- przewodniczyć bę- dzie temu posiedzeniu konwentu senjorów wiceprezydent Cardoff. 
ES TS TIT P ARR POOR OZACO EO Z EROTZTYERZĘNY 

Polscy marynarze w Rzymie 
RZYM, Pat. Przybyła w piątek do Rzymu delegacja załogi „Iškry“ z komendantem „Iskry* na czele, powitana na stacji przez przedstawiciela ambasady polskiej, 

„Marynarze nasi, w towarzystwie radcy ambasady Mikulskiego, złożyła wieniec na grobie Nieznanego Żołnierza oraz byli przyjęci przez ministra marynarki i szefa sztabu marynarki wojennej, 

DELEGACJA MARYNARZY w WATYKANIE 
RZYM, Pat. Ojciec Święty przyjął na specjalnej audjencji” komendanta statku polskiego „Iskra“ wraz z delegacją oficerów, podchorążych i mary- narzy, udzielając apostolskiego błogosławieństwa członkom delegacji, ich rodzinom, towarzyszom broni, statkowi „lskra* oraz całej Polsce, Z ramie- nia ambasady przy Watykanie towarzyszył delegacji na audjencji sekretarz Leon Siemiradzki. 

Oczywiście, trudno jest sądzić na 

podstawie pierwszych depesz, lecz 

wrażenie jest przygnębiająde. Wśród 

warunków irancuskich znajdujemy ro- 

zejm, nakazany Niemcom na lat dzie- 

sięć. Wyraz rozejm brzmi fatalnie, 

uznaje on jakgdyby wojenne tenden- 

cje Niemiec i powstrzymuje je na lat 

10. To się dzieje po tyłu deklamacjach 

na temat wiecznego pokoju. To się 

dzieje po tem, jak Francja ma uroczy- 

ście poręczone, i gwarantowane przez 

trzecie mocarstwa swoją granicę 

wschodnią. To się dzieje wreszcie w 

chwili, kiedy Niemcy błagają świat o 

pieniądze na kolanach. Chwili tak od- 

powiedniej dla stawiania Niemcom 

warunków politycznych nie było i zda 

je się, że nie będzie. 

Charakterystyczne jest także, że 
wyrzeczenia się unji celnej żąda się 
od Niemiec nie na przeciąg lat 10, 
lecz w formie bezwarunkowej. Zwra- 
caliśmy już uwagę, że p. Briand mó- 
wił: „Anschluss, to znaczy wojna*, 
lecz nie powiedział nigdy „korytarz, 
to znaczy wojna". 

Miejmy przynajmniej nadzieję, że 
przez te 10 lat wiele rzeczy się zmie- 
ni w naszej polityce zagranicznej. Cat. 

Archirej Eulogjusz 
ZMARTWYCHWSTAŁY 
W CHELMSZCZYZNIE 

Jakiego stopnia osiąga antypolska 
akcja nowego obrządku daje nam do- 
wód następujący skandaliczny ustęp, 
wyjęty z „Nowej Zari”, pisma greko- 
katolików, zawierający opis (oczywi- 
ście kłamliwy) wrażenia, które na 
Chełmszczyżnie zrobił biskup Mikołaj 
Czarnecki: 

„Mowy i wogóle wizytacje biskupa 
Mikołaja wywołały bardzo dobre wra- 
żenie wś ród ludności, gdyż rzesze 
ludowe porównywały go i stawiały na 
równi z biskupem Eulogjuszem, co w 
oczach chełmszczanina czy wołyniaka 
jest szczytem pochwały dla biskupa. I 
rzeczywiście, swym zewnętrznym wy- 
glądem i sposobem zwracania się do 
ludu, arcybiskupim strojem z mitrą 
oraz wspaniałemi szatami cerkiewnemi 
biskup Mikołaj przypominał wszystkim 
Eulogjusza, z tą tylko różnicą, że tam 
ten był Rosjaninem, ten zaś — swoim, 
Ukraiūcem“... 

W czasach najgorszego ucisku i 
narodowej prostracji, za czasów Sto- 
łypina  broniliśmy  Chełmszczyzny 
przed rusyfikacją. Broniliśmy jej set- 
kami odezw nielegalnych, wieców, 
walką w Dumie, wystąpieniami na- 
szych przedstawicieli w parlamentach 
wiedeńskim i berlińskim. Robiliśmy, 
cośmy mogli. Dziś poza Chełmszczyz- 
ną mamy jeszcze Wołyń, mamy dale- 
ko od niej odsuniętą granicę wschod- 
nią, której musimy bronić. Patrzymy 
zaś obojętnie na perfidną akcję anty- 
polską, która się odbywa na naszych 
oczach jawnie i nie zrobiliśmy dotych 
czas żadnego energicznego posunię- 
cia, aby jej zapobiec. 
EA EL 

CZYS SPEŁNIŁ SWÓJ OBOWIĄZEK 
WOBEC WSPÓŁOBYWATELI DO- 
TKNIETYCH KLĘSKĄ POWODZI? 

Konto P.K.O. nr. 82100 
2 ——————75 77 TI DTS COO skiej w czasie wielkiej burzy. Morze sobie Sprawy, że ono za słabe, aby 
huczy, wiatr świszcze — siedzą przy- opanować żywioł. Uratować nas może 
tuleni do siebie stary ojciec latarnik tylko wielki wysiłek zbiorowy, wysi- 

i młody wyrostek jego syn. Syn nim łek międzynarodowej organizacji. Ale 
Przybył do latarni został pogryziony może stać się rzecz inna, praca orga- 
przez wściekłego psa. Burza trwa, po- nizacyjną może poprostu nie zdążyć 
mocy lekarskiej znikąd, choroba po- przed postępem choroby synowskiej 
woli postępuje, wreszcie w strasznej, wścieklizny. A przeciw temu jedynem 
zażartej walce wściekły syn zagryza 
ojca. 

Obraz „teatralny* — prawda. 
Ale czyż nie w pódobnej sytuacji 

jest dziś ojciec — świat kultury i hie- 
rarchji społ. i syn—prołetarjat zarażo- 
ny jadem rewolucji, która stale z nim 
wzbiera. Latarnia wśród burzy, to na- 
sze ramy życia społecznego, z któ- 
rych nie możemy się wyzwolić, a za- 
patrzeni w światło jaru, nie zdajemy 

lekarstwem jest serce ludzi dla ludzi, 
jest zmiękczenie tych sztywnych gra- 
nic społecznych, jakie dzielą dziś pier- 
wsze piętro każdej kamienicy miej- 
skiej od suteryny i poddasza a 
pięknie ubranego przechodnia od ulicz 
nego nędzarza. Musimy się otrząsnąć 
z tej strupieszałości społecznej, w któ 
rej tkwi całe nasze życie. 

Czyż w takich warunkach zada- 

niem prasy katolickiej nie jest skupić 

uwagę społeczeństwa na tem drugiem 
zadaniu i szukać rozumnych i skutecz 
nych sposobów zbiorowego miłosier- 
dzia. Bo życie jest tak skomplikowa- 
ne, że hasło „czyńcłe jałmużnę” su- 
rowo podane z gospodarczego punktu 
widzenia bynajmniej nie rozwiązuje 
sprawy. 

Gdyby redakcja „Polski* tym „nie- 

bezpiecznym safizmatom* poświęciła 
cały swój wysiłek i całą swą duszę, 
to wówczas spełniłaby elementarny 
obowiązek katolickiej gazety w roku 

1931-ym i może obroniła nas od istot- 

nego niebezpieczeństwa. 

Adam Piasecki 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
Ratuszowa — En Jažwinskiego. 

iego. 
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DŁUGI ZAGRANICZNE 
PAŃSTWA POLSKIEGO 

(ISKRA) Państwowa komisja kon- 
troli długów państwowych na posie- 
dzeniu, odbytem przed paru dniami, 
zestawiła następujący wykaz państwo 
wych długów zagranicznych na dzień 
1 lipca 1931 r. 

Długi, zaciągnięte w Ameryce: 6% 
poż. dolarowa z 1920 r. — 19,574,500 
dol., 8% poż. amerykańska z 1925 
r. (DiHona) — 25,900,000 dol., 7% 
poż. stabilizacyjna z 1927 r. 
53,320,000 dol. i 1,720,000 funt. szter- 
ling., skonsolidowane zadłużenie wo 
bec rządu Stanów Zjednoczonych A- 
meryki — 206.057,000  dol.; razem 
304.851,500 dol. i 1,720,000 i. szt. 

Długi, zaciągnięte we Francji: z 
tytułu skonsolidowanego długu wojen 
nego — transza A. 1,293,124,365,16 
fr. fr., transza B. 600.325,437 fr. fr., 
z tytułu kredytów reljefowych 224,700 
fr. fr., z tytułu zaciągniętej pożyczki 
do wysokości 1/IIl transzy, oprocento- 
wanej na 5% w stosunku rocznym 
194,490,640,60 fr. fr., z tytułu długu 
plebiscytowego 176,857,323,93 fr. fr.; 
razem 2,265,022,468,69 fr. fr. 

Długi zaciągnięte w Anglji: z ty- 
tulu kredytów  reljefowych 3,827,925 
funt. szterl. z tytułu kredytów pozarel 
jefowych 61,625,9,4 funt. szterl., z ty- 
Tutu długu plebiscytowego 598.658,2,5 
punt. szterl.; razem.  4.448,208,11,9 
funt. szterl. į 

Długi, zaciągnięte we Włoszech: 
7% poż. w lirach włoskich 330.233.000 
wł. z tytułu długu  plebiscytowego 
38.068..438,85 lir wł., 

razem 368.301.438,85 lir. wł. 

Długi zaciągnięte w Holandji: 
skonsolidowane zadłużenie wobec rzą- 
du holenderskiego z tytułu kredytów? 
reljefowych 417.300 flor. hol., ' wzglę- 
dem  Holenderskiego Państwowego 
Urzędu Odzieżowego | 1.481.166,69 
flor. hol.; 

razem 1.898.466,69 flor. hol. 
Długi zaciągnięte w Norwegi: 

skonsolidowane zadłużenie wobec rzą 
du norweskłego z tytułu kredytów rel 
jefowych 16.306.800 kor. norw. i 
1.203.15,0 funt. szter. 

Długi zaciągnięte w Danji: skon- 
solidowane zupełnie wobec rządu 
duńskiego z tytułu kredytów reljefo- 
wych 345.075 kor. duń. 

Długi zaciągnięte w Szwecji: skon- 
solidowane zadłułenie wobec rządu 
szwedzkiego z tytułu kredytów rel- 
jefowych 385.200 kor. szw., skonso- 
lidowane w 1929 r. zadłużenie iwobec 
rządu szweckiego z tytułu kredytów 
reljowych 5.762.250 kor. szw., 7% 
poż. państwowa w dolarach Stanów 
Zjednoczonych Ameryki 350.000 do.l' 
6ż% poż. państwowa w. dolarach 
Stanów Zjednoczonych Ameryki 
32.274.376,45 dol. . 

razem 6.147.450 kor. szw. i 
32.624.376,45 dol. 

Długi zaciągnięte w Szwajcarji: 
skonsolidowane zadłużenie wobec 
rządu szwajcarskiego z tytułu kredy- 
tów reljefowych 72.225 fr. szwajc. 

Długi zaciągnięte w  Czechosto- 
wacji: z tytułu rozrachunku za prze- 
jetą część długu przedwojennego po- 
austrjackiego 17.100.000 fr. szw. 

Długi zaciągnięte w  Austrji: z 
tytułu rozrachunku za przejętą część 
długu przedwojennego poaustrjac- 
kiego 335.000 szyl. austr. 

Długi powstałe z tytułu wykonania 
protokułu insbruckiego i art. 2 Uk- 
ładu Praskiego: obciążenie skarbu 
państwa 4% rentą złotą austriacką — 
66.617.779 flor. austr., obciążenie 
skarbu państwa 43%  austr. bonami 
sk. z 1924 r. na różne waluty 
21.140.347 kor. zł., obciążenie skarbu 
państwa 42% węgierską rentą amor- 
tyzacyjną z 1914 r. — 70.255 kor. zł. 

razem 66.617.779 flor. austr. 
i 21.210.602 kor. zi. 

  

MUZEUM FRANCISZKAŃSKIE 
W JEROZOLIMIE 

, Muzeum Kustodji Ziemi Swietej 
mieszczące się dotychczas w klaszto- 
rze Zbawiciela zostało ostatecznie 
przeniesione do klasztoru Biczowania, 
przy drugiej Stacji Drogi Krzyżowej, 
gdzie od trzech lat mieści się między- 
narodowa szkoła biblijna Braci Mniej- 
Szych. W muzeum wśród wielu cen- 
nych przedmiotów znajduje się boga- 
ty zbiór monet starożytnych. Oddziel- 
ną salę przeznaczono na okazy flory 
i fauny palestyńskiej. Przy muzeum 
mieści się bibljoteka rzeczy dotyczą- 
cych Ziemi 5wietej. 
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. ‚ ŚWIĘCIANY 
— Widmo kięski nieurodzaju. Nadzieje 

_ na polepszenie się stanu ozimin, trzeba li- 
' czyć, zawiodły całkowicie, niewiele lepiej 

wypadło z jarzynami Zniżkę pionu oziminy 
z ha o przewidywane 2 q. niżej płonu śred 
niego trzeba liczyć, za ostatecznie pewną. 
to, daj Boże, by tylko tyle wypadło! Cze- 
go nie dokonała: niepomyślna zima, uzupeł 
nił przebieg pogody w czasie kwitnienia ży 
ta, które trwało mniej więcej u nas 
przez czerwiec, poprzedzony również niena 
zbyt pomyślnym majem. 

Ostatni mimo że był dość upalny, przy 
niósł kilka bardzo niskich temperatur, jak: 
+26, + 24 + 2,6, + 2,9, stopni ciepła o- 
raz 3 gradobicia, połączone z. huraganem 
13, 23 1 30 maja. ' 

Pierwszych 25 dni czerwca przyniosty: 
11 dni opadowych, 1 burzę z gradem, 

. dni z zachmurzeniem wyżej 6 stopni i tem 
peratury minimałne: 5 — 3,6, 6 — +0,7, 

8 — +3,6, 15 — +45, 0 i 22 — +55. 
. przyczem Średnia temperaturaza cały czas 

wyniosła około 8 stopni. i 
- Oczywiste jest, że wpłynęło to na niedo 

sstateczne zapylenie, wstrzymanie wegetacji 
_ itak bardzo słabego żyta, które jest naszym 

“ podstawowym artykułem produkcji zaś od 
„20 czerwca do ostatnich prawie dni, t. į. 

do 12 lipca mieliśmy tyiko 2 dni opadowe: 
4, 5, 1 -1,1 mm. 

Jak powiadają: „Trafił z deszczu pod 
rynnę, ; 3 

° ‚ Długotrwała posucha uderzyła w jarzy- 
ny de tego stopnia że owsy pożółkły, przed 
wcześnie się wykłosiły, również pożółkły i 
ziemniaki, grochy i jęczmiona powstrzyma 

ły się w swym rozwoju, a jeśli przyłączyć 

_ do tego huragan, który w dniu 7 lipca na 
. wiedził zachodnią część powiatu, niszcząc 
- setki drzew w sadach owocowych, rozwa 
"lając dziesiątki domów i budynków gospo- 
 darczych, oraz unosząc zgromadzone tam 

" koniczyny i wczesne pokosy siana (Ścis- 
łych szkód, spowodowanych huraganem, 
narazie jeszcze powiat nie posiada), otrzy- 
imamy wszystkie złowróżbne czynniki, które 
się złożą na ujemny tegoroczny bilans go 

"spodarczy powiatu. Ujmując całość obrazu, 
mimowoli nasuwa się pytanie: „Czy napraw 
dę nie przyszło 7 lat klęskowych na Świę- 

/ciańskie?". W takim wypadku ciężko bę- 
dzie wytrwać jeszcze 2 lata. ZA 

Grady, które nawiedziły w maju i czer 
"wcu południową i środkową część powiatu, 

' zniszczyły w 26-iu osiedlach, a 160 gospo 
_darstwach 170 ha żyta i 74 ha jarzyny, no 
towanych protokularnie (a wiele uszło reje 
stracji?), do tego dochodzi 400 ha nieodsia 

© nej oziminy z tytułu powodzi w 260 gospo 
* darstwach, w sumie jesienią powiat stanie 

" wobec faktu nieodsiania minimum 600 ha 
żyta, o ile nie będzie pomocy zzewnątrz, bo 
sam powiat, wyczerpany 5-letniemi niepowo 
dzeniami nie znajdzie tyle zasobów wlas- 

' nych, by dziurę tę załatać. 
Koszt odsiania tych pół liczymy na 20 

tysięcy zł. 
W tychże gospodarstwach wobec faktu 

" zniszczenia upraw żyta, zajdzie konieczność 
dożywiania, co — licząc 2 dorosłych i 3-je 

dzieci na gospodarstwo przeciętnie — 0- 
“ raz po 15 kg. żyta na dorosłego i 10 kg. na 

dziecko w przeciągu tylko 6 miesięcy, do- 
karmianie wyniesie 1512 q. po niskiej cenie 

* 18 zł. za q., uczni to sumę 27,216 zł. 
‚ ‹ » Łączne potrzeby powiatu z podanych ty 

" tułów wynoszą blisko 50.000 zł. 
: Niedeborów tych nie załata nawet zwyż 

+ ka cen na płody rolne na tutejszym rynku: 
od stycznia podniosły się ceny na: żyto — 
60 proc., pszenicę —. 40 proc., owies — 
65 proc. groch — 30, proc., jęczmień — 
10 proc. i ziemniaki — 60 proc. Zresztą nie 

„ możha ustalić i być pewnym, czem zwyż 

_ ka cen została spowodowana:  przednów- 
_ kiem, czy trwałem polepszeniem się konjun 
— ktury . M.K. 

- POWIAT WOLKOWYSKI 

о— $; drogowy. |už sama nazwa 
" wskazuje, że chodzi tu o uporządkowanie 
_ dróg, o ulepszenie komunikacji. Szarwark, 

istniejący od 5 łat, zabrał niemało dni pie 
" szych 'i konnych, oraz gotówki naszemu spo 
+ leczenstwu. Niemato też szarwark _ napra- 
' wił i to kapitalnie dróg, grobel i mostów. 
_ Jeżeli robi, to podług rutyny i szablonu: 

rozszerza drogi do 8 metrów, okopuje ro- 
: wami, obktada darnią, palikuje... Nie tro- 

" szczy.się o to: czy nasze owieczki i bydeł 
 !ko uszanuje ową darninę, owe pieściwie 

_ wygładzone rowy. 
r Szarwark nie troszczy się także od pię- 

ciu lat o drogi zawalone i ciągle zarzucane 
_ kamieniami. Wyjechać w jekimbądź kierun 
© ku, gdziekolwiekbądź,: . czujemy, jak ten 
wóz podskakuje, jak te koła uderzają o ka 
mienie, poprostu skaczą z kamienia na ka 

ień. е 
| Jak odpowiada ten wóz, uprząż, koń! 

"A nasze boki, dostające kolek, zęby zgrzy- 
tów, język przekleństwa... 3 

° ' Więc klniemy sąsiadów i niesąsiadów, 
} wyrzucających ze swych pół kamienie na 
- drogę, klniemy sołtysów, wójta gminy, po 

licję; klniemy zarządy drogowe, obecny po- 
ządek... szarwark.... I rzeczywiście, czyż 

ten szarwark nie mogł zacząć od wyzbiera 
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- Na marginesie książki 
Przed kilkoma 'tygodniami jeden z 

. wybitnych przedstawicieli naszej inte- 
_ ligencji mówił mi, że był w towarzy- 
__ stwie. najwyżej opatentowanych inteli- 
S gentów w Wilnie. Rozmawiano tam o 

artykułach redaktora Stanisława Mac- 
_ kiewicza i niektórzy dowodzili, że ar- 
- tykuły owe są probolszewickie. Od- 
2 powiedziałem na to: „dowodzi to tyl 
_ ko, że wśród uczonych nie brak ludzi 
* odirzonych. ь ы 

 Cztowiek odurzony, (stąd wyraz 
dureń), nie rozumie, co go ota- 
Cza, nie rozumie, co czyta, gdyż 
jest zahipnotyzowany pewnemi ide- 
ami.  . Literatura antybolszewicka, 
zdaniem ich, to szerąg wyzwisk 
i banalnych twierdzeń 0  wyuzdaniu 

„Pleiowem, o wyzysku robotników 
przez ° komisarzy i t. d. Od tego 
_" szablonu odstępuje praca Stanisława 
| Mackiewicza .(„Myśl w obcegach“, 

_ wyd. Ferd, Hoesicka). 
-, Trudno jednak w literaturze ostat- 
nich czasów o bolszewizmie  rosyj- 
skim „znaleźć 'tak twardych i dobitnych 

ądów o Rosji bolszewickiej, jak w 
książce St. Mackiewicza: 

„Car trzymał na katordze tylko pewną 
promilię całego społeczeństwa, - bolszewicy 

— — wszystkich" (strona 77). 
: „Ideologją sowiecką jest 

  

  

          

     

wytworzenie 

| sie orki i bronowania? Czyż wreszcie 

ECHA KRAJOWE. "szyna 
nia kamieni na drogach? i odwiezienia na 
najbliższe szosy, bruki, mosty lub ostatecz 
nie złożenia w kupy? Czyż nie mogliby wój 
towie w swych gminach dać nakazu sołty 
som, aby ci w swych rejonach przestrzegali 
wyrzucania z pól kamienia na drogi w cza 

nie 
mogłyby wyższe władze — używające do 
lokomocji aut państwowych czy własnych— 
zwrócić na to uwagę, wszak i auta się psu 
ja i ich poczesne osoby odczuwają wstrzą- 

sy i podskoki. Mogłyby więc dać nakaz 
wszystkim właścicielom gruntów, aby  ze- 
brali z dróg nawierzchnie kamienie w swo 

ich posiadłościach. Jest to, zdaje się, tak 

łatwe i proste, że w ten czy inny sposób 

možaa było zaradzić. Na to potrzeba nad- 

zwyczajnego zebrania i uchwały Sejmu? 

Chyba zwołanie nadzwyczajnego Szarwar- 

20 ku? 
Dwa razy poruszałem tę sprawę w by 

łym Tygodniku Wołkowyskim. Cośniecoś 
zrobiono w gminie podoroskiej, ale w sto- 

sunku do powiatu — niewiele. „Udaję się 

przeto do „Słowa*, może to trafi na grunt 

odpowiedni. Bo doprawdy wstyd nazywać 

się społeczeństwem kulturalnem, a do tego 

przecie mamy pretensję i jeździć po dro- 

gach literałnie  zarzuconych kamieniami. 

Bezradność taka jest straszna!.. 
K. Pereszczako. 

KRZYWICZE 
— Mrówcza praca. Dziwne są tutaj na- 

zwy miejscowości: Motyki, Niewiery, Krzy 

wicze, — to jakgdyby rozmyślnie ktoś 

chciał przekazać — przez takie nazwiy po- 

koleniom późniejszym pojęcie o czems tę- 

pem, krzywem, pozbawionem wiary. 

Jednak tak źle nie jest, a z każdym ro 

kiem staje się lepiej. Nawet w stosunkowo 

krótkim okresie czasu, na oczach — zacho- 

dzą znaczne zmiany ku lepszemu. Były tu 

taj: łapy moskiewskie, bolszewickie niechluj 

stwo, następnie zaraza dywersyjna; jednak 

wszystko zostało wypienione, wymiecione 

a na tym gruncie zaczęła się krzewić kul 

tura polska. I, jakkolwiek, gdzieniegdzie wy 

lezie chwast, zatruje niecoł powietrze, jed 

nak zostaje rychło zgńieciony przez żywioł 

polski. : : Na 

Jeżeli w każdej bez' wyjątku dzielnicy 

Polski muszą być Polacy, ale — tacy praw 

dziwi, miłujący Ojczyznę, tó tutaj na „Kre 

sach* — tembardziej element polski jest 

drogi. Mam wrażenie, że ten lub inny kieru 

nek w sposobie . myślenia wyrabia się w 

człowieku wskutek otoczenia, w jakiem on 

przebywa i wskutek wychowania. Szczegól 

ne znaczenie ma zaszczepienie dobrych za 

sad człowiekowi w jego latach młodzień- 

czych. Na tej właśnie zasadzie społeczeń- 

stwo polskie wogółe, a nasze w szczególno 

ści, winno z radością witać pracę poświę- 

coną dobremu wychowaniu młodzieży, za- 

szczepianiu do ich dusz i serc zasad miło 

ści Boga ż Ojczyzny. : 
Dzięki kilku jednostkom z księdzem pro 

boszczem Kropiwnickim na czele, taka pla 

cówka powstała w Krzywiczach. Przed pa- 

ru laty zostało tutaj zorganizowane Stowa 

rzyszenie Młodzieży Połskiej, męskiej i żeń 

skiej. Gdy niezmordowany w pracy  Spo- 

łecznej i w pomysłach, zdążających do zbu 

dzenia śpiącego naogół społeczeństwa 

ks. proboszcz Kropiwnićki przed paru laty 

rzucił hasło młodzieży do organizowania się 

w SMP., młodzież z zapałem poszła na tę 

drogę, która prowadzi do szczytnych idea- 

łów. 
W tej pracy nad podniesieniem kultury 

ducha ludzkiego na wyższy poziom nieo- 

cenionym współpracownikiem księdza pro- 

boszcza jest tutaj sędzia pokoju p. Uścino- 

wicz Jan, wreszcie p. Ussakowska Marja, 

miejscowa ziemianka, i p. Kiszkurno, zatrud 

niony w kasie Stefczyka. Na tem wyczerpu 
je się lista jednostek społecznych, pracują 
cych  dła dobra społeczeństwa. Niema co 

temu dziwić się, gdyż i gdzietndziej nielepiej 
— z tem tylko, że inna już grupa tworzy 

się zwykle poto, aby hamować pracę tej 

pierwszej. Krzywicze pod tym względem nie 

pozostały w_ tyle. ELLO 

Nim SMP. nie posiadało odpowiedniego 
lokalu na Ognisko, była prawdziwa bieda, 

jednak młodzież przetrwała. Dziś ksiądz pro 

boszcz przezwyciežyt te triidności. Z jego 

inicjatywy i jego staraniem oraz nakładem 
środków materjalnych pówstaje dom ludo- 
wy w Krzywiczach, remontują się zdewa- 
stowane w czasie wojny budynki kościelne 
i, niewątpliwie, SMP. będzie miało lokal na 
„Ognisko“. 

Obok niezmiernie ciężkiej pracy wycho 
wawczo-refigijnej i  kułturalno-oświatowej 
nad młodzieżą, bardzo starannie prowadzi 
się pracę wychowawczo-rolniczą. Myśl o 
przysposobieniu rolniczem narodu przez mło 
dzież znalazła tutaj całkowite zrozumienie. 
Młodzież stowarzyszona drugi rok  zkolei 
prowadzi pracę na pólkach doświadczalnych 
w uprawie buraków pastewnych, kapusty i 
innych, Prowadzi się tu praca starannie, 
z zamiłowaniem. Znakomitym tutaj wzorem 
pracy na roli jest właśnie p. sędzia pokoju, 
zamiłowany rolnik i botanik, który prowa- 
dzi rozmaite doświadczenia. : 

Młodzież stowarzyszona poniekąd współ- 
zawodniczy z panem patronem, gdyż dziś 

  

!udzkiego kolektywu. Precz z życiem indywi 
dualnem, wszelkie dążenia do wygody, czy- 

stości, porządku i odosobnienie w zaciszu 
domowem mogą się wyrodzić w zmysł bur 

žuazyjny“... 

„Rosja od 10 lat żyje, rodzi się, nie u- 
miera w krwawej, podejrzliwiej, złej eksta- 
zie roku rewolucji 1793, tego roku strasz- 

nego“ (str. 109). 

„Nie trzeba myśleć, że wałka z kułakiem 
i podkułacznikiem ma jakiś charakter bar- 
dziej praworządny, mniej rewołucyjny, niż 
miały owe w r. 1918 i 19, szeroko prakty- 
kowane wyrąbywania dawnych żandarmów 
i policjantów. Wtedy, gdy byłem w Rosji, 
i w chwili, kiedy to piszę, i jutro i poju- 

trze, na cąłym obszarze Rosji, są setki, ty- 

siące wypadków, że biednota i batracy na 

padają na kułaka, zabierają mu siano, kro- 
wy, konie, łamią mu płoty, burzą mu cha- 

łupę — a władze sowieckie po takich eks- 

.cesach jeszcze biorą poszkodowanego kuła- 
ką za łeb i osadzają go w izołatorze, Wię- 
zienia są zapełnione  kułakami, chłopami 

prostymi”. 

Otóż ten proces rewolucyjny jest 
selekcją in minus, jest  ogołacaniem 
narodu z tych wszystkich, co się wy- 
bili na powierzchnię, czy to drogą in- 
dywidualnego wysiłku, indywidualnej 
Sprawności, czy przez  dziedziczność. 
W Rosji — jak na. to szczególnie 
zwraca uwagę p. St. Mackiewicz 
istnieje specjalna kategorja ludzi, zwa 
nych liszeńcami. Liszeniec jest pozba- 

> < U 

RZYM, Pat. W dniu 16 b. m. 

w 
  

piekielna w Bazylice 

św. Piotra 
w Chwili zamykania bazyliki św. 

Piotra żandarmi znależii w konfesjonale paczkę zawiniętą w pa- 

pier do pakowania. Po rozwinięciu paczki okazało się, że jest to 

maszyna piekielna. Komendant ż andarmerji papieskiej kazał zło- 

żyć prowizorycznie znalezioną maszynę piekielną w ogrodach 

watykańskich, 

ników. 
aby nastepnie poddać ją badaniu przez tech- 

W nocy o godz. 1 min. 45 maszyna eksplodowała, nie czy- 

niąc żadnych szkód z wyjątkiem rozbicia paru szyb. Prasa połu- 

dniowa przypisuje zamach kołom antyfaszystowskim. 

W dniu 17 b. m. sekretarz stanu kardynał Pacelii 

raport w sprawie zamachu od komendanta żandarmerji 

skiej, a następnie złożył odpowi 

świętemu. 

W kołach watykańskich nie 

nia do wypadku. 

odebrał 

papie- 

edni raport bezpośrednio Ojcu 

przywiązuje się żadnego znacze- 

Rozruchy komunistyczne w Niemczech 
REGULARNA BITWĄ NA ULICACH GELSENKIRCHEN 
BERLIN. (Pat). W Gelsenkirchen doszło wczoraj w nocy do 

niezwykle poważnych rozruchów komunistycznych. Demonstru- 
jący komuniści pogasili w jednej z dzielnic wszystkie latarnie 
uliczne. Policja zaalarmowana została równocześnie z 20 punktów. 

Między oddziałami policji a 
larnej bitwy, przyczem wymieniono kilkaset strzałów. 

demonstrantów doszło do regu- 
Demon- 

stranci obrabowali sklepy z artykułami spożywczemi. Około go- 
dziny 2 w nocy dzielnica opanowana przez demonstrantów 
grążona była w głębokich ciemnościach. Starcia z policją i strze- 
lanina trwały do rana. 

Również i w Kobiencji doszło do starcia i strzałów między 
policjantami i demonstrantami. 

W Darmsztacie w jednym z urzędów pracy w wyniku sporu 
między komunistą a hitierowcem inż. Stierem, znajdującym się 
bez pracy, ten ostatni zastrzelił jednego komunistę, poczem po- 
strzelił również robotnika podczas ucieczki z lokalu. 

Wreszcie w Diisseldorfie doszło do starcia między policją a 
komunistami przy rozwiązywaniu pochodu. 

Bolszewicy rozbudowują lotnictwo 
MOSKWA. (Pat). Wczoraj zakończyły się trwające od paru dni obrady plenum 

Ossoawiachimu. W trakcie obrad omawiano sposoby zdobycia srodków na dalszą rozbudo- 
wę sowieckiej awjacji i przemysłu wojennego 

Związku Sowieckiego, zwłaszcza wśród rolników i członków Kołchozu, praktycznej 

dzy wojskowej. 

Obrady zakończyły się wyborem nowy: 

instytucji obrano Unszlichta. Dotychczas god: 

oraz plan popularyzowania wśród ludności 

wie” 

ch władz Ossoawiachimu. Na prezesa tej 

ność tę piastował Rykow. 

Rozruchy w Hiszpanii 
MADRYT, Pat. W Sewilli aresztowano 23 strajkujących funkcjonarju- 

szów poczt za akcję sabotażową. Z tego samego powodu aresztowano w 
Burgos 8 strajkujących. 

W Kartagenie robotnicy niezadowoleni 
bezrobocia, udali się przed gmach ratusza. 
że załatwienie sprawy bezrobocia nie 
ków zdemolowała biuro burmistrza, Tłum wtargnął 

z nierozstrzygnięcia sprawy 
Po 'oświadczeniu burmistrza 

zależy od niego, delegacja robotni- 
do wnętrza ratusza 

Tragiczna śmierć weterana 2 r. 1863 
BRZEŚĆ nad BUGIEM. (Pat). Wczoraj w Prużanie zdarzył się tra- 

giczny wypadek. Pod nadjeżdżający wóz wpadł 
Szymański, weteran z 1863 roku. Z p 
starca. 

115-letni starzec Adam 
od kopyt końskich wydobyto zwłoki 

Katastrofalna burza w pow. Sokalskim 
2500 MORGÓW —ZNISZCZONE 

Lwów. Pat. „Ilustrowany Expres Wieczorny* donosi, że w “powlecie so- 
kalskim szalała wczoraj katastrofalna burza gradowa. W 7 gminach plony na 
przestrzeni 2500 morgów zostały zniszczone. Szkody si bardzo znaczne. Przez 
powiat brzozowski przeszła również burza gradowa, niszcząc plony na prze- 
strzeni 730 morgów. Znaczny procent zasiewów uiegł zniszczeniu w kilku 
wsiach powiatu przemyskiego, nawiedzonych gradem. 

Sukcesy polskie na turnieju szachowym 
PRAGA. Pat. W 8 rundzie olimpijskiego turnieju szachowego Polska wy- 

grała z Rumunją w stosunku 3:1. 
Najlepsze wyniki indywidualne ze 

turnieju oslągni 
wszystkich graczy biorących udział w I zdobywając 7 | pół p. W dotychczas dr. Tartakower, zdobywając 7 I p 

widualnym turnieju międzynarodowym o 
y- 

tytuł mistrza CzachosTowschisno 
Związku Szachowego dr. Kohn (Polska) wygrał dwie dalsze partje, Jaglels 
jedną wygrał, jedną przegrał. Na czele turnieju w klasie A stol dr. Kohn. 

spotyka się szereg  pólek  doświadczal- 
nych w okolicznych gospodarstwach, wzoro 
wo prowadzonych, na pólkach umieszczone 
są tabliczęą (tak, jak poprzednio to miało 
miejsce tylko u p. sędziego), a na tablicz- 
kach wypisane krótkie informacje o pracy 

wiony karty na chłeb i inne produkty. 
dzieci jego z trudnością znajdują do- 
stęp do szkoły i są niedopuszczane do 
uniwersytetu. Gdy syn liszenca zosta 
je odkryty na uniwersytecie, wydala 
ją go niezwłocznie. Uzasadniał to w 
rozmowie z p. St. Mackiewiczem rek- 
tor moskiewskiego uniwersytetu Kasat 
kin: „Prowadzi się walkę socjalną. 
Walka z niebywałem natężeniem, wal 
ka ze staremi klasami społecznemi na 
życie i śmierć. Nie można bawić się w 
sentymenty. Wychodzi się z założe - 
nia, że rodzina, nastrój rodzinny, o0- 
toczenie oddziaływa na każdego.... na 
wet, jeśli ktoś nie widział ojca i mat- 
ki od trzeciego roku życia, to my, 0- 
czywiście widzimy w 'tem okoliczność 
łagodzącą, lecz to nie daje nam pew- 
ności. Stoimy na stanowisku, że instyn 
kty klasy ongiś posiadającej są groź- 
ne nawet wtedy, gdy udzłelać się mo 
gą tylko przez krew”. 

Do liszeńców należą z małemi wy- 
jątkami wszyscy duchowni oraz ich 
dzieci, dawni właściciele ziemscy i ich 
dzieci, nawet chłopi, korzystający z 
pracy najemnej. . Literaturę i naukę 
rosyjską tworzyli synowie szlachty I 
popowicze. Rzecz naturalna, posiadali 
bowiem nietylko dobrobyt, lecz odzie- 
dziczone zdolności, wytworzone przez 
pracę umysłową, lepsze warunki bytu 
szeregu pokoleń. Pozbawienie możno- 
ści wyższych studjów tej kategorji lu 
dzi zuboży umysłowo Rosję w wyso- 

doświadczalnej. 
Cicha to jest i skromna praca; 

mrówcza, lecz tem więcej wartościowa. 
Cały przebieg tej pracy — od podstaw 

i do góry — daje gwarancję, że jest ona 
trwała. K. N. 

iście 

kim stopniu. Robotnik tylko dlatego 
że jest robotnikiem, nietylko może być 
przyjęty na uniwersytet, lecz przyję- 
ty jest w pierwszej kategorji (oczywi- 
ście robotnik odpowiednio zakwalifi- 
kowany przez swoich 'towarzyszy na 
fabryce) i dlatego, że jest robotnikiem 
— kończy uniwersytet, nie posiadając 
odpowiedniego przygotowania. Wy- 
twarza się przez to cały szereg przez 
pół nieuków z pretensjami naukowe- 
mi. 

„Dzieci .w szkołach umieją mało. Ale 

bolszewicy mogą triumfować. Dzieci, które 

wyszły ze szkoły bolszewickiej, nie potrafią 

rozumować. inaczej, jak właśnie tak, że 

wszystko trzeba tłumaczyć walką klas. Kła 
dę nacisk na te wyrazy: nie potrafią, kładę 

ten nacisk z całą siłą, na jaką mię stać, 
wzywam czytelnika, aby się przejął, że dzie 
ci te nie potrafią. One nie potrafią 'wiytłóma 

czyć sobie Szekspira inaczej, jak na pod-- 
stawie Marxa, nie potrafią zrozumieć chrze 

ścijaństwa, jako rodzaju jarmarcznego oszu 
stwa dla zmydlania oczu klasom pracują- 

cym, one nie potrafią myśleć, tak, jak my 
myślimy: swobodnie, niezależnie, bez narzu 
conej na mózg czapki żelaznej”. 

Filorosyjski pan Roman Dmowski 
głosi wielką przyszłość Rosji, lecz 
przyszłość każdego państwą zależy 
przedewszystkiem od materjału ludzkie 
go, jaki wytwarza, na jaki urabia 
swych obywateli. Obywatel Rosji so- 
wieckiej, żyjący w podnieceniu rewo- 
lucyjnem, lub ciągłym strachu, obywa 

Cyganie 
Na tle soczystej zieleni, barwnymi pła- 

mami osiadły wozy cygańskie. 
Połanka opodal Wołokumpji  zaludnita 

się egzotycznymi ludźmi, jaskrawo malo- 

wanemi domkami — wozami i  chmarą, 

orzechowego kokoru dzieciarni,  biegającej 

nago. 
Wiatr targa nielitościwie na sznurach 

suszące się gałgany. — Kolorowe i fanta- 

styczne jak. wszystko tutaj. 

Podchodzę do obozowiska. 

Spotyka mnie konsternacja 

nie. 

Babsko jakieś, któremu brakuje tylko 

niestety by jechać na łysą górę  terkocze 
coś, na mój widok do małej cyganeczki, 

o tyle ładnej o ile mało umytej. 

i zamiesza- 

  

— Tara, kaca ma ta tą ta. 

— Cwir, cwir — odpowiada 

boginka. 

Patrzą na mnie, więc zapewne o mnie 

mówią. 

— Dzień dobry! 

— Daj Bóg zdrowie! 
— A skąd żeście to dobrzy ludzie przy- 

byli? 
-— Ze świata panie. 

Cyganie w Wołokumpji są to t. zw. 

cygańska 

cyganie niemieccy, o ile cyganów wogóle 

można zakwalifikować do  jakiejkołwiek 

narodowości. 
Znają świetnie Saksonię, 

nie po niemiecku. 
Oglądam wozy, podobne 

Drzymały. 
Zdumiatem się. 
Wnętrza domków na łódkach są utrzy- 

mane nadzwyczaj starannie, . bielizna,  fi- 

raneczki, podłoga i sprzęty, czyste, bły- 
szczące. 

Na stopniach wozu matka o twarzy 

dziecka karmi jakieś maleństwo o oczach 
jak paciorki. 

— Któż wam te wozy tak pomalował? 

— My sami. 

A wozy malowane bardzo, bardzo cie- 
kawie. 

W  ornamentach przeważa temat zwie- 

rzęcy i fiorystyczny. Oto dwa bociany na 
(na wozie młodej matki) trzymają ja- 

skrawy słonecznik w dziobach.... tam ża- 

ba tańczy mazura. 
Za wozami stare cyganisko  drewnia- 

nym młotkiem odklepuje miedzianą  patel- 

nie, 

тбула Znoš- 

do wozów 

  

— Lutuje, reperuje 

miedziane i z mesingu. 

— Nie, dziękuję bardzo. 

— Powróżyt, panie, powróżyt. 
— O, to i owszem. 

— Barbara, powróżyt panu. 

garnki,  sagany, 

Siadam na trawie, padają słowa  ma- 
giczne, karty na trzy kupki się układa, a 

na nich monetę — bo inaczej się nie spraw 

— Brunetka, młody panie.... piękna bru- 

netka przy was bogactwo i zdrowie 
ożenyte się, ożenyte. к 

— Mój Boże, oby to iwszystko prawdą 

było... Kaprawy los urządził mi widocznie 
wszystko na odwrót, niż w „kartach stoi". 

Dalej okazuje się z kart, że będę żył 
jeszcze pięćdziesiąt lat. t 

— Ratunku! — Jak na to zareagują moi 
„przyjaciele”. * 

Obozowisko jest teraz  wyludnione 

młodzież poszła na zarobek, na miasto, na 

Pośpieszkę i w kierunku  Kalwarji. Wie- 
czorem  zaludni się połanka, odezwą się 

tel głodzony i prześladowany, nie mo 
że zapewnić swemu państwu wielkiej 
przyszłości, chociażby to państwo po 
siadało olbrzymie obszary do skoloni- 
zowania i znaczne niewyzyskane boga 
ctwa. Przyszłość Rosji nie zarysowu- 
je się wesoło. Pan Mackiewicz konsta 
tuje, że 70% ludności Rosji nienawidzi 
systemu bolszewickiego, lecz nie ma 
siły go zwalczyć. Skąd wziąć te Siły? 
Państwo nędzarzy będzie zawsze pań 
stwem niewolników. Rosyjską rewolu 
cię i cały ruch rewolucyjny od lat kil 
kudziesięciu finansowali bogaci  wta- 
ściciele ziemscy, bogaci przedstawicie 
le burżuazji i wzbogaceni w «wolnych 
zawodach. Kto dziś w Rosji może fi- 
nansować ruch rewolucyjny, lecz prze 
dewszystkiem zachodzi różnica w sto- 
sunkų do rewolucjonistów w Rosji 
przedwojennej i obecnej: 

„Za czasów caratu przestępca politycz- 

ny nosił na sobie pewne moralne „tabu”., 
pomagał mu się ukrywać każdy szlachcic, 
każdy kupiec, każdy inny burżuj — cho- 
ciaż był to człowiek, dążący do zniszczenia 

burżuazji, Dzisiejszego _ kontrrewolucjonistę 
pierwszy spotkany komsomolec, czy komso 
mołka chwyci za gardło". * 

„ Buržuazja europejska, a zwtaszcza 
żydostwo, pragnęłoby i przez swe pra 
gnienie wierzy, że bolszewizm drogą 
ewolucji przejdzie do ustroju kapitali- 
stycznego. W 1922 r., gdy nowa poli- 
tyka ekonomiczna t. zw. „nep” stawiał 
pierwsze kroki, gdy udzielano konce- 

Człowiek oszczędny 
Człowiek oszczędny jest przedewszyst- 

kiem dobrym gospodarzem. Dobrze gospo- 
daruje ten, co nie marnuje, gdyż wie, że 
z groszowych oszczędności codziennych, 

tworzy się dobrobyt przyszłości. 

Człowiek oszczędny szanuje pracę swo-* 

ją i cudzą i nie trwoni lekko jej rezultatów. 

Poprzestaje na tem, co ma— nie zazdrości 

innym. jest spokojny i opanowany. Nie 

daje się porywać chwilowym zachciankóm. 

Wydaje człowiek oszczędny zawsze 

mniej, niż zarabia. Wie, że po łatach mło 

dych i silnych, muszą przyjść stare, niedo 

łężne. Wie, że człowiek jest siewcą tylko w 

młodości, lub w wieku dojrzałym i że ten, 
kto w czas nie posieje w jesieni życia, nie 

będzie miał plonu. 

Człowiek oszczędny boi się, jak ognia — 
zależności. Poprzestaje na małem, ałe swo-- 
jem. Nie liczy na nikogo, od nikogo niczego 
się nie spodziewa.. Zna swoje środki i swo- 
ją możność. Nie dąży do rzeczy nieosiągal- 
nych, nie goni mamideł nęcących a nie- 

pewnych. Buduje powoli swoją niezależność, 
i zawsze już w sile wieku osiąga swój ceł. 

Człowiek oszczędny nie trzyma _pienię- 

dzy w domu, bo nie lubi ryzykować, nie na- 
razi więc swoich pieniędzy na niebezpieczeń 

stwo okradzenia, zgubienia, lub pożaru. 
Wszystkie zaoszczędzone pieniądze zanosi . 
co miesiąc do PKO na książeczkę oszczęd- 
nościową. Tam one mu rosną, mnożą się 
na dobrobyt przyszłości na niezałeżną sta- 
TOŚĆ. 

Człowiek oszczędny jest dobrym oby- 
watelem kraju. Oddając swoje pieniądze do 
P.K.O. wie, że ta skarbnica oszczędnościo- 
wa jest zarazem najbardziej społeczną insty- 
tucją w państwie i, że jednocześnie daje” 
pełną gwarancję bezpieczeństwa wkładów, 
płacąc klijentom godziwy procent i zapew- 
niając im wszelkie udogodnienia. 

    

      
w 

ONEŃSNI ZA. 
R. Umiastowski. — „Ludzie  przestwo- 

rza". Warszawa, Główna Księgarnia Woj- 
skowa, str. 412. Cena 10 zł. 

Podczas wielkiej wojny rozwinął się: po- 
tężnie i działał z dużym skutkiem nowy 
rodzaj broni: lotnictwo. To też biuletyny 
wojenne, obok walk innych rodzajów broni, 
stale podawały chwalebne wzmianki o czy- 
nach bojowych lotników, których zadania 
polegały na zwiadach, bombardowaniu, 
utrudnianiu we wszełki sposób akcji prze- 
ciwnika, dopomaganiu oddziałom własnym, 
oraz na walce powietrznej z lotnikami stro- 
ny przeciwnej. Wśród lotników — tych 
„ludzi przestworza” niektóre nazwiska stały 
się głośne i zdobyły sobie przydomek 
„ASÓW. 

Emocjonujące ich czyny, jedynie pobież- , 
nie szerszemu ogółowi - znane, zebrał na 
podstawie pamiętników mjr. dyp*« Umiastow 
ski w pracy p. t. „Ludzie przestworza” 

Są to opowiadania z okresu wielkiej 
wojny o czynach, życiu i śmierci lotników. 
wszystkich rodzai: obserwacyjnych, | sztur- 
mowych, artylerji, niszczycielskich, myśliw- 
skich oraz morskich. Pochodzą one z doku- 
mentów! oficjalnych, oraz jako wspomnięnia 
samych lotników, wśród których ukazują się, 
nazwiska takich asów, jak , Guynemer, „as 
asów" który strącił 53 samoloty niemieckie, 
Fonck, Nungesser, Richthofen i tylu. innych, 
sławnych, których nazwiska bez względu na 
narodowość przeszły do historji. 

„Ludzie przestworza” * jako. zbiór tych 
wspomnień, najbardziej charakterystycznych 
stanowią prawdziwą epopeę rycerską na 
podniebnym froncie wojny. Ukazuje nam się 
przed oczami walka wi najwyższem. napię- 
ciu namiętności — dzika, zawzięta i nie- 
ubłagana. Z tego względu książka posiada 
duże znaczenie  psychołogiczne tak dla 
ogromu bohaterstwa, jak różnorodnych i 
oryginalnych przeżyć psychicznych. - Wie!ka 
zaletą książki jest to, że opowiadania tchną 
bezpośredniością, są pełne życia, zawrotne 
go ruchu, jak sam lot w przestworzach. 
Dzięki temu są niezmiernie zajmujące i 
wprost nie pozwalają czytelnikowi oderwać 
się od nich. 

Książka wydana estetycznie, posiada ko 
lorową okładkę, mnóstwo ilustracyj charak 
terystycznych i pięknych. Zainteresować po 
winna starszych, jak i młodzież, dła której 
obrazy bezprzykładnego wprost bohater- 

  

   

stwa mogą się stać dodatnim czynnikiem | 
wychowawczym. 

P i ROZTOCZE 
głosy radosne i zadymią kociołki, w któ- 

rych, niejedno chowane ptaszę 
z daleka od domu t właścicielki, żywota 
dokona. F. Dangel 

sje gospodarcze kapitalizmowi 'europej 
skiemu, idea pokojowej ewolucji Ro- 
sji znajdowała usprawiedliwienie, lecz . 
była to t. 'zw. „pieredyszka”, znawu . 
paroksyzm kolektywizacji i walka z 
bogactwem ogarnęła Rosję. Rzecz 
możliwa, że dla uzyskania kredytów, 
dla odwrócenia gospodarczej katastro 
fy, nastąpi znów krótki okres „piere- 
dyszki'*, lecz młodzież, wychowana w * 
sowieckiej Rosji, przychodząca dziś 
do rządów, jest w silnej hipnozie ideo 
logji sowieckiej. Potrzeba wielkich 
klęsk zewnętrznych, przegranych wo- 
jen, aby runął ustrój sowiecki. Nie 
może on ustąpić miejsca kompromiso 
wej socjalnej 
kracji wogóle, tylko dyktaturze  bia- 
łych, którzy rznąć będą czerwonych. 

Przywódcy Rosji sowieckiej rozu-- 
mieją konsekwencje porażki zewnętrz 
nej, stąd usiłują stworzyć -« przemysł 
wojenny oraz ciężki przemysł, będący — 
podstawą, między innemi, przemysłu 
wojennego. Pod względem zaopatrze- 
nia wojskowego i sił bojówych Rosja 
w ciągu ostatnich lat dziesięciu zrobi- 
ła olbrzymi postęp. Wojna 1920 roku 
— to zabawka niewinna w porówna=- 
niu z tą, która nas czeka na wscho- 

dzie. "Władysław Studnicki. . 
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| Bazylika wileńska 

Bazylika wileńska znajduje się w 
'miebezpieczeństwie! Bazylice wileń- 
skiej może grozić ruina! 

Oto straszna rzeczywistość, z któ- 
„rej szerszy ogół nie zdawał sobie spra 

| wy, choć każdy wilnianin z troską i. 
niepokojem przyglądał się złowie- 
szczym znakom, pozostawionym w ba 

'zyłice przez tegoroczną, niebywałą po 
wódź. 

| | Ale powódź nie jest jedyną przy- 
„Czyną groźnej sytuacji. Jeszcze przed 
rokiem rzeczoznawcy stwierdzili ko- 

RR icczność niezwłocznego rozpoczęcia 
"| akcji ratowniczej, ale brak funduszów 

i różne inne przeszkody, nie pozwoliły 
na: rozpoczęcie robót. 

' "Powódź powiedziała swoje strasz- 
ne: memento. 

To. też z inicjatywy J. E. księdza 
* "Arcybiskupa . Jałbrzykowskiego, oraz 

pana Wojewody Beczkowicza, zostało 
zwołane zebranie organizacyjne Komi- 
tetu Ratowania Bazyliki Wileńskiej, 

„które się odbyło 17 b. m. w wielkiej 
'sali konferencyjnej Województwa. 

Zagajając zebranie Pan Wojewoda 
zarysował grozę sytuacji,  informu- 
jąc o stanie bazyliki, oraz podkreślając 
konieczność odwołania się do społe- 
czeństwa wileńskiego, a przez nie do 
całej Polski w celu ratowania wspa- 

Pokłosie działalności 
Kolejowego Komitetu 
"'_ Lotniczego 

„„ Systematycznie zbierający się zarząd 
"Wojewódzkiego ' Komitetu _ Kolejowego 
LOPP. czuwa stale nad rozwojem i po= 

„głębieniem spraw zwiazanych z rozbudowa 
lotnictwa i obroną przeciwgazową. Ostatnio 
obradujący powziął szereg uchwał, zmierza- 
jących do rozszerzenia zakresu działalności, 
Pomimo ciężkiego przesilenia gospodarcze- 
80. Przedewszystkiem postanowiono, z uwa 
Si na doniosłe znaczenie propagandowe 
ostatnio odbytego pokazu ataku lotniczego 
na dworzec wiieński, urządzać go rok rocz- 
nie w okresie tygodnia lotniczego. Przyczem 
Organizacja i zakres pokazów! ma być stale 
Pogłębiane. W celu ściślejszego zespolenia 
i Pobudzenia do dalszej działalności tych, 
którzy czynnie pracują w dziedzinie akcji 
Przeciwlotniczej i przeciwgazowej, postano- 
WIono. utworzyć listę osób, zasługujących na 
Wyróżnienie, lub odznaczenie. 

la pobudzenia tych komitetów, które w 
okresie tegorocznego. tygodnia lotniczego 
nie wykazały należytej sprężystości, uchwa- 

. lono le zdopingowač drogą opinji publicz- 
„nej i przez odpowiednie uchwaly ubolewa- 

„ia. Na terenie tak zwanego pasa wywła- 
'szczenią, jstnieje szereg szkół powszech- 
nych, do których uczęszczają przeważnie 
dzieci kolejarzy, co do których postanowio- 
RO rozpocząć prace organizacyjne przez 
tworzenie, kółek szkolnych L.O.P.P. i przez 

wadzenie mode!arstwa. Prace przygo- 
'"towawcze i programowe oddano w ręce p. 
« M yszkowskiego, kierownika sekcji progra- 

miowej w łonie zarządu. Jako 'ważną podbu- 
dową szeroko pomyślanej akcji lotniczej w 
»lsce, jest: sport lotniczy, szczególnie bez- 

silnikowy. Tereny okoliczne Wilna nadają 
sie doskonale na pomyślny i intensywny 
rozwój sportu bezsilnikowego, lecz braki 
finansowe: dotychczas uniemożliwiały zapo- 
czątkowanie. go. 

" „, Dzięki Komitetowi Kolejowemu, Wileński 
ademicki Aeroklub otrzymał subwencję 

w kwocie 3 tysięcy złotych na zakup pierw 
ego szybowca, który będzie się nazywał 

„Kolejąrz Wileński". Jest to niewatpliwie 
ważny krok w tej dziedzinie, za którym pój 

PB dą i inne umożliwiające dalszy etap rozwo- 
ju w przygotowaniu kadr lotniczych, brak 

į których jeszcze daje się u nas odczuwać bar 
'© poważnie. W ścisłym związku z kształ- 

„€eniem kadr lotniczych, jest sprawa rozbu- 
dowy, te sieci lotnisk, to też komitet kole- 
lowy i na tym odcinku wykazuje intensyw- 
ne zainteresowanie. Na budowę lotniska w 
aranowiczach w roku bieżącym, komitet 

, Przyznał 3 tysiące złotych, co z uprzednio 
. Wpłaconemi na ten cel sumami, stanowi 8 

tysięcy złotych. Ponadto na budowę szkoły 
_ gazowej, Zarząd uchwalił subwencje w kwo 

“Cie 2 tysięcy złotych. Pomimo jednak trud- 
„An iošci, z jakiemi musi się nasze społeczeń- 

"| stwo borykać, prace o charakterze społecz- 
„nym nie są zaniedbywane, lecz przeciwnie, 
znajdują swój wyraz wielce ożywiony. 
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podczas powodzi. 

niałej świątyni, będącej jednocześnie 
wielkiem dziełem sztuki. 

Po ukonstytuaowaniu się prezy- 
djum, zebrania, do którego weszli: 
Pan Wojewoda Beczkowicz, jako prze 
wodniczący, J. E. Ksiądz Arcybiskup 
Jałbrzykowski, }. E. Ksiądz Biskup Mi 
chalkiewicz, oraz Prezes Sądu Apela- 
cyjnego p. Wyszyński, jako członko- 
wie i p. Łopalewski, jako sekretarz, 
głos zabrał J. E. Ksiądz Biskup Mi- 
chalkiewicz. 

Ksiądz Biskup nieco uzupełnił prze 
mówienie Pana Wojewody, co do sta- 
nu bazyliki i wskazał na konieczność 
natychmiastowego rozpoczęcia robót 
w celu: 

1) ratowania kaplicy św. Kazi- 
mierza, znajdującej się w szcze- 
gólnem niebezpiecźeństwie, oraz 
2) — gruntownego zbadania ca- 
łej katedry, gdyż są pęknięcia w 
murach, wskazujące, iż w razie 
dłuższej zwłoki, front katedry 
mógłby się oddzielić od korpusu 
i zapaść. 

Zebrani w wielkiem skupieniu przy 
słuchiwali się treściwej mowie j. E. 
Księdza Biskupa, poczem na wniosek 
Pana Wojewody przez aklamację po- 
wołali do życia Komitet Ratowania 
Bazyliki Wileńskiej. 

SPORT 
Hippiczne mistrzostwa 

Armii 
ODBĘDĄ SIĘ W WILNIE OD 27 —'31 bm. 

Tegoroczne hippiczne mistrzostwa Ar- 
mji Polskiej organizowane przez Szefa De- 
partamentu  Kawalerjj wyznaczone na 

okres od 27 — 31 b. m. odbędą się w 
Wilnie, w ujeżdżalni 4 p. ułanów oraz 
na torze pośpieszkowskim. 

Wilno, wyróżnione z pośród innych 

miast polskich, gościć będzie  jeździecką 
elitę Armji oraz liczny zastęp dostojnych 
gości, reprezentantów władz cywilnych i 
wojskowych. 

Przybędzie więc około 15 ekip, repre- 
zentujących wszystkie brygady  kawalerji 
oraz kilkunastu zapewne jeźdźców indy- 
widualnie  stających do konkurencji 
ogółem ponad 70 zawodników. 

Za kilka dni będziemy już mogli po- 
dać program rozgrywek ograniczając się 
dziś do zaznaczenia, że ostatni dzień za- 
wodów, konkurs hippiczny, odbywać się 
będzie w Pośpieszce i publiczność będzie 
miała możność  obserwawoć tą,  niewąt- 
pliwie najciekawszą, część programu za- 
wodów. 

* * * 

Brygadę wileńską reprezentować  bę- 
dzie ekipa 4 p. ułanów  Zaniemeńskich, 
która po zaciętej walce zdobyła tytuł 

mistrza brygady. 

W skład jej wchodzą: rtm. Kulik, rtm. 
Cierpicki, rtm.  Choroszewski i por.  Jel- 
„jaszewicz, znani powszechnie i _wypróbo- 
wani na wielu konkursach miejscowych 
jeźdcy. 

  

WYCIECZKA ŁODZIĄ. 
22 b. m. Klub Włóczęgów, podejmuje 

dorocznym zwyczajem wycieczkę łodzią ka- 
nadyjską. Trasa wiycieczki prowadzić bę- 
dzie przez Niemen, kanał Augustowski, Bug, 
Narew i Wisłę do Gdańska, a stąd przez 
Gdynię do Królewca, Libawy, i Rygi, następ 
nie przez Dźwinę do Dyneburga, skąd żpo- 
wrotem do Polski. Zakończenie wycieczki 
nastąpi w Drui. 

Obsadę łodzi stanowić będą: profesor 
U.S.B. Rudnicki, Teodor Nagurski, d-r Nie- 
wodniczański i Piaciulewicz: 

Trasę tę mają oni zamiar przebyć w 
przeciągu 6 tygodni. ((:) 

Lekarz - dentysta 
: B. KATZ W. Pohulanka 2 

powrócił. 

  

      

# TABLICE GOTOWYCH ILOCZYNOW 

LICZB DOWOLNYCH 
czy 

zamiast mnożenia 
tylko sumowanie lioczynów 

zamiast dzielenia 
tylko odejmowanie 

Wydawnictwo podręczne w pracy 
buchalterów i rachmistrzów 

opracował JÓZEF ZGIERSKI 
« Do siabycia we gszystkich księgarniach 8 

KTO SZYBKO DAJE, TEN DWA RA- 
ZY DAJE — GŁÓD I NĘDZA NIE 

' CZEKA! 
Konto P.K.O. nr. 82100 
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SŁU Ww O 

Onegdaj nad powiatem  święciańskim 
przeciągnęła się niezwykle silna burza gra- 
dowa, która wyrządziła nieobliczalne szkody 

Duże ziarna gradu w szeregu miejsco- 
wosciach wybiły i zmieszały z ziemią te- 
goroczne płony. 

Klęska gradowa najsilniej dotknęła 9 
wsi w gminie łyntupskiej i 24 w gminie 

KOMITET RATOWANIA BAZYLIKIWILEŃSKIEJ Burza gradowa niszczy zasiewy 
NA TERENIE POW. ŚWIĘCIAŃSKIEGO 

święciańskiej, których ludność stanęła w 
obliczy klęski głodowej. 

W szergu innych miejscowości silna wi- 
chura powywracała drzewa i budynki. 

Starosta Święciański p. Mydłarz _połecił 
odpowiednim czynnikom przeprowadzenie 
ścisłych obliczeń strat spowodowanych bu- 
rzą. (x) 

Pielgrzymki żydów na cmentarz 
w Łyngmianach 

wyruszą, utartym zwyczajem, we czwartek 
W przyszły czwartek jako w rocznicę zburzenia Jerozolimy, żydzi 

będą obchodzić dzień żałoby, w którym to dniu według utartego zwyczaju 
mogli spotykać się ze swoimi krewnymi z Litwy na cmentarzu grzebal- 
nym w Łyngmianach. 

Jak wiadomo miasteczko Łyngmiany leży na samej granicy, to też 
okoliczność ta jest wyzyskiwana przez ludność żydowską w dniu żałoby 
t. z. „Tysze-Boaw* dla spotkania się na starym cmentarzu łyngmiańskim 
z krewnymi zamieszkałymi na terenie Litwy  Kowieńskiej. 
przybywają tu tłomy żydów. 

Rok rocznie 

W ostatnich latach władze litewskie nie bacząc na interwencję nasze- 
go rządu nie zezwalały na widzenie 

Powstawały na tem tle zajścia 
się. 
nieraz przybierające charakter bardzo 

ostry. Tłum zebrany przed cmentarzem, a nie wpuszczany nań przez po- 
licję litewską burzył się i nacierał ostro. Tak było n. p. w roku 1928. 

W roku bieżącym, jak się dowiadujemy, rząd litewski ma zezwolić na 
widzenie się żydów litewskich z polskiemi. O ile wersje te znajdą po- 
twierdzenie, utartym zwyczajem, rabin Święciański zarejestruje amatorów 
widzenia sią z krewnymi i wykaz ten przesłany zostanie władzom KOP'u 
w Łyngmianach. (x) 

Katastrofie wpobližu Mior 
ULEGŁO AUTO WIOZĄCE PAŃSTWA KLOTT 

Wczoraj na drodze, wiodącej z 
strofa samochodowa. 

Wspomnianą drogą 
należący do p. Janiny Dobrowolskiej 

Brasławia do Mior, miała miejsce kata 

mknąt z Mior do Brasławia samochód Nr. 38248, 
(żony dyrektora fabryki Platerowo), 

prowadzony przez szołerą Jana Miechowicza. W samochodzie tym, jechał 
wileński notarjusz p. Jan Klott z reałżonką. 

W pewnej chwili, szoier zauważył przebiegającą przez drogę 18-let 
nią Antoninę Asmako, zamieszkałą w folwarku Dołhówka. Chcąc wyminąć 
dziewczynę, kierowca skręcił raptownie w bok, co mu się jednak nie udało, 
wskutek czego auto wpadło do przydrożifego rowu, przewracając się do 
góry kołami. 

Klott, oraz szofer, prowadzący auto wyszli cało z katastrofy, jedynie 
tylko małżonka Klotta odniosła lekkie obrażenia. 

Asmakówna została uderzona błotnikiem i uległa ciężkim  obražgniom 
cielesnym. 

Asmakównę odwieziono do szpitala. Państwo Klottowie wrócili też do 
Mior. Auto wydobyto z rowu przy pomocy okolicznych włościan. (c) 

Tragiczny finał spaceru narzeczonych 
Przed paru tygodniami, kapral 19 Baonu 

K. 0. P., stacjonującego w Słobódce, powia- 
tu brasławskiego Piotr Wotawa wybrał się 
ze swoją narzeczoną Genoweią  Korotkie- 

wicz na przejażdżkę łódką po jeziorze. 

Wieczorem, gdy narzeczeni nie wrócili z 
przejażdżki, zaniepokojeni rodzice  Korot= 
kiewiczówny wszczęli poszukiwania na #- 
ziorze. 

Po kilku godzinach znaleziono łódkę, 
lecz bez pasażerów. Ślad za narzeczonymi 
zaginął. 

Onegdaj tajemnica zniknięcia narzeczo- 
nych wyszła na jaw. 

Rybacy łowiąc ryby wyłowili sieciami 
zwłoki w stanie rozkładu kobiety i męż- 
czyzny, w których rozpoznano Wotawę i 
jego narzeczoną. 

Dochodzenie ustaliło, że krytycznego dnia 
Wotawo był pijany i prawdopodobnie wsku 
tek wywrócenia się łódki, utonął wraz z 
narzeczoną. Zwłoki tragicznie zmarłych 
zabezpieczono do dyspozycji władz  są- 

dowych. (x) 
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SOBOTA 

bziś 18 
Szymona 

jutro 
Winceniego 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 

ROŁOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 
Z dnia 17 lipca 1931 r. 

Ciśnienie średnie 759 
Temperatura średnia +-17 
Temperatura najwyższa +- 21 

Temperatura najniższa +-13 
Opad w mm. 3,4 

Wiatr: południowo-zachodni. 
Tendencja barometryczna wzrost. 

Uwagi: półpochmurno. po poł. deszcz. 

W. s: g. 2 m 57 

Z. s. g. 7 m.51 

   

URZĘDOWA 
— Rejestracja pracowni analitycznych. 

Min. spraw. wewn. dążąc do uporządkowa- 
nia sprawy licznych prywatnych pracowni 
analitycznych, wzgl. chemiczno - bakterjo- 
logicznych, zajmujących się badaniem ma- 
terjałów pochodzących z organizmów ludz- 
kich zarządziło w drodze pisma do władz 
wojewódzkich z dn. ll-go b. m. rejestra- 
cję wszystkich prywatnych  laboratorjow 
znajdujących się na terenie województwa 

Województwo ma niezwłocznie wydać 
zarządzenie podległym sobie urzędom, 
zastrzegając termin przeprowadzenia  re- 
jestracji. Zebrane kwestjonarjusze mają 
być przedłożone ministerstwu w ostate- 
cznym terminie do 1-go listopada. 

miana rozporządzenia 0 wydawa- 
niu z aptek środków lekarskich. Dowiadu- 
jemy się, że na mocy rozporządzenia mi- 
nistra spraw wewnętrznych zmienione įZ0- 
stały niektóre postanowienia rozporządze- 
nia o wydawaniu z aptek środków lekar 
skich. 

Na mocy nowych przepisów wszystkie 
wydawane z aptek czy to na recepty, czy 
w odręcznej sprzedaży środki -- powinny 
być oznaczane wyłącznie firmą apteki 
wydającej Wydawane z aptek w opako- 
waniach oryginalnych specyfiki i Środki 
niebędące wytworem apteki wydającej 
powinny być również oznaczone firmą tej 
apteki. . 

Ponadto nowe rozporządzenie wprowa- 
dza przepis; głoszący, że apteki obo- 
wiązane Są wydawać wszelkie środki le- 
karskie 0 każdej porze dnia i nocy. 

MIEJSKA 
„— Przeniesienie kilku kas miejskich. W 

najbliższych dniach zostaną przeniesione 
miejskie kasy płatności podatków, mieszczą 
ce się obecnie na I piętrze gmachu Magistra 
tu, na Il piętro do oddziału egzekucyjnego, 
gdzie zostaną skoncentrowane. (x) 

— (Ceny na wódkę o mocy 35%. Roz- 
porządzeniem min. skarbu detaliczna cena 

KA 
sprzedażna wódki  monopolowej o mocy 
35% łącznie z butelką, ustalona w wysoko- 
ści następującej: 

ódka zwykła 1 ltr. /4.80 zł. 0,5 Itr— 
2.50 zł, 0,25 Itrr — 1.30 zł , 0,1 ltr, — 
0,55 zł, 

— Komisja egzaminacyjna Izby Rzemie- 
ślniczej. W najbliższych dniach, z ramienia 
wileńskiej Izby Rzemieślniczej wyjeżdża do 
Głębokiego, Dzisny i Postaw, komisja egza 
minacyjna, która przeegzaminuje 100 cze- 
ladników, mających zamiar zostać mistrza- 
mi, (x) 

— Tysąc majstrów rzemieślniczych, We- 
dług danych statystycznych Izby Rzemieślni 
czej w Wilnie, egzamin na czeladników i 
majstrów złożyło zgórą 1000 rzemieślników, 
którzy jednocześnie uzyskali prawo zatrud- 
niania uczni kształcących się na czeladni- 
ków. (x) 

SĄDOWA 
— No i any Prezes Sądu Ape- 

lacyjnego obejmuje dziś urzędowanie, Do- 
tychczasowy prezes Sądu Okręgowego w 
Wilnie p. Wacław Wyszyński, mianowany 
zarządzieniem Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej prezesem Sądu Apelacyjnego w 

"Wilnie, obejmuje w dniu dzisiejszym  fo- 
wierzony mu Sąd Apelacyjny. 

Jednocześnie sprostować musimy  wiado 
mość o mianowaniu na opuszczone przez 
p. prezesa Wyszyńskiego stanowisko, sę- 
dziego Sądu Okr. w Warsz. p. Czesława 
Muraszko. 

Informacja ta okazała się nieścisłą. 

HANDLOWA 

— Poważne ulgi dła drobnego kupiectwa 

lak się dowiadujemy, ma mocy specjalnego 
okólnika Ministerstwa Skarbu, Izba Skar- 

bowa została upoważniona do załatwiania 

we własnym zakresie podań  przedsię- 
biorstw handlowych o przeklasowaniu — ро- 

szczególnych przedsiębiorstw handlowych 
z kategorji Il-giej do lll-ciej i Ill do 

IV-tej świadectw przemysłowych. 
Jednocześnie Izba Skarbowa została upo 

ważniona do zwalniania od obowiązku na- 
bywania świadectw IV kategorji  płatni- 
ków wyjątkowo ubogich, których przed- 
siębiorstwa  niewytrzymałyby w chwili 

j Walerjan Charkiewicz 
Zmierzch Unji Kościelnej na Litwie 
I Blałorusi—szkice historyczne zł, 6. — 
Placyd Jankowski (John oł Dycalp)— | 

życie i twórczość | „ Zł 10.— 

Bez steru | busoll (Sylwetka 
x proł, Michała Bobrowskiego) 

Ostatnie lata Alumnatu Pa. 
piesklego w Wilnie . 

„Żyrowice—łask krynice |. 
Pierwsze trudy | walki wl- 4 

leńskich kolejarzy . |. 
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obecnej obciążenia podatkowego z 
łu wykupienia świadectw. 

Są to bardzo poważne ulgi* dla drob- 
nego kupiectwa, zastosowane przez rząd 
w cełu umożliwienia drobnym przedsię- 

biorstwom handlowym przetrwania okre- 
su dzisiejszej ciężkiej sytuacji gospodar- 
czej. 

Nałeży nadmienić, 

tytu- 

że па podstawie 
pewyższego okólnika izby skarbowe  zo- 
stały również upoważnione do  ponow- 
nego rozpatrywania odwołań w tych 
sprawach, załatwionych uprzednio  od- 
mownie. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni* Dziś o 

godz. 8 m. 15 w. niezmiernie ciekawa ko- 
medja A. Mėllera i H. Lorentza p. t. „Pan 
znak zapytania”, w wykonaniu pp. Eichle- 
równy, Sawickiej, Kreczmara,  Jaśkiewicza 
$ innych. 

Reżyserował R. Wasilewski. 
— Teatr letni w ogrodzie po-Bernar- 

dyńskim. Dziś o godz. 8 m. 15 w. ciesząca 
się ogromnem powodzeniem pełna humoru 
krotochwila „Wesoła spółka”, pióra Nan- 
сеу“а i Armant'a. W rolach głównych pp. 
Niwińska, Kamińska,  Ciecierski,  Milecki, 
i Wyrwicz, który jednocześnie sztukę re- 
żyserował, 

Dekoracje J. Hawryłkiewicza. 
— Muszla koncertowa w po- 

bernardyńskim. Dziś odbędzie się występ 
taneczny zespołu p. Rejzer - Kapłan. 

W najbliższy wtorek wystąpi 'w) muszli 
koncertowej słynna  primadonna oper: 
warszawskiej i zagranicznych — p. Olga 
Olgina. 

— Występy Teatru Rewji w Teatrze 
Letnim, Wkrótce, dnia 24-go b. m. roz- 
poczną się przedstawienia Rewji pod kie- 
runkiem artystycznym p. Ludwika Sem- 
polińskiego. 

Pierwszy program Rewji 
odsłon nosić będzie tytuł: 
czyk jest najstodszy“. 

złożony z 17 
„Tviko wal- 

W Rewji tej między innemi p. Ludwik 
Sempoliński odśpiewia piosenkę p. t. „To- 
masz, skąd ty to masz* — która stała 
się ulubionym przebojem Warszawy, Kra- 
kowa i innych miast. 

— Wielki koncert symfoniczny. W so- 
botę dn. 18 lipca r. b. o godzinie 8.30 wie- 

czorem odbędzie się w Parku Sportowym 
im. gen. Żełigowskiego. (Wejście Z ul. Šy- 
rokomli) wielki koncert symfoniczny pod 
batutą Rafała  Rubinsztejna przy udziale 
chóru „Wilbig* pod dyrekcją p. Slepa. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Kino. Miejskie — Dziś tańczy Marietta 
Heljos — Wielka Rewia 
Casino — Załoga śmierci 
Stylowy — Cztery pióra 
Hollywood — Kulisy Mody 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Straże sowieskie porwały umy- 

słowo choreSo.Na odcinku granicznym 
Zahacie, strażnicy sowieccy wyrzucili 
na nasze ferytorjum pewnego osobni- 
ka, w którym rozpoznano umysłowo - 
chorego Józefa Korotkiewicza, zamie- 
szkałego w powiecie  dzišnienskim. 

W dniu 2 lipca r. b. wyszedł on 
z domu i zaginął. Według jego zeznań 
o ile w nie wierzyć można, Korotkie- 
wicz, udał się do pasa granicznego, 
gdzie został porwany przez  strażni- 
ków sowieckich i osadzony w więzie- 
niu. (x). : 

— Tragiczny finał romantycznej przy- 

gody. Poważny kupiec z pow. Brasławskie- 
go p. B. (nazwiska nie podajemy ze zro- 

zumiałych względów), miał przykre, ale 

pouczające zdarzenie 

Wracając nocnym pociągiem z Warsza- 

wy zajął miejsce w przedziale Il klasy ma- 
jąc jaknajlepsze zamiary — wyspać się. 

Trzeba nieszczęścia, że niedaleko od 
Warszawy weszła do przedziału jakaś para: 

młoda, o eleganckim wyglądzie dama i so- 

lidny jegomość. Podtatusiały jegomość za- 
snął niemal momentalnie, natomiast piękna 

pani zdradzała wyraźną chęć pogawędzenia 

z przygodnym sąsiadem. 

Rozmowa zawiązała się łatwo. P. B. 
przejął się swoją rolą bawidamka, prawił 

miłej towarzyszce komplementy i ani przy 

puszczał, co go czeka. 

Piękna pani sypała dowcipami, jak naj- 

elokwentniejszy  komiwojażer, uśmiechała 

się słodko, słowem — była wymarzoną to- 
warzyszką podróży. 

W trakcie pogawędki piękna sąsiadka 
wyjęła z porte-cigare papierosa i strojąc 
wdzięczną minkę podała go p. B. 

To go zgubiło, gdyż po zaciągnięciu się 
dymem, poczuł nagle senność i... rzeczywi- 
ście zasnął 

Obudził się po godzinie, ale wówczas 
w przedziale nie było już sąsiadów, a w kie 

szeni portfelu. Zginęli jak kamfora. 

Gwałt, konduktor, policja, łapaj złodzie- 

ja, łapaj wiatra w połu. 

Na ten raz jednak wiatr dał się złapać, 
bo oto w pobliżu Druskienik przytrzymano 
Annę Kraszewiczównę, przy której znalezio- 
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List harcerza 
Od harcerza wileūskiego, komen- 

danta obozu wędrownego Błękitnej Je 
dynki Żeglarskiej, otrzymujemy list z 
podróży kajakami. Bierze w niej udział 
czterech harcerzy. Oto tieść listu: 

Wyjechaliśmy z Wilna dnia 29-VI , 
31 r. koleją do Lwowa, stąd wracamy 
wodą zpowrotem do Wilna. Trasa 
obemuje drogę wodną zgórą 1200 klm. 
Płyniemy rzekami: Bołdzierka, Styr, 
Pina, Jasiołda, Szczara, Niemnem i Be 
rezyną, następnie Wilją do Wilna. 
Obecnie przebyliśmy najbardziej cie- 
kawą, ale też najbardziej uciążliwą 
część drogi. W miastach przyjmowani 
jesteśmy gościnnie przez miejscowe 
Towarzystwa  Wioślarskie. Ludność 
wiejska odnosi ię do nas z sympatją, 
chociaż nieraz niesłyszała nietylko o 
harcerzach, ale nawet i o Wilnie. Czę- 
sto wylegają całe wioski, by ujrzeć 
dziwowisko, jak marynarze, za któ- 
rych nas uważają, przebywają niebez- 
pieczne miejsca rzeki, lub wodospad 
na wywrotnych „czeinach“. 

Poznajemy kraj, ludność tubylczą, 
propagujemy turystykę wodną i nabie 
ramy sił, by w Wilnie ochoczo stanąć 
do czekającej nas pracy. Mamy już 
za sobą zgórą 500 klm. 

Dzisiaj wyruszamy z Pińska w dal 
szą drogę. 

Szanownym czytelnikom zasyłamy 
z nad pińskich błot gromkie harcerskie 
Czuwaj! ; 

Komendant obozu K. Cynkutis. 

UCZEŃ KOLPORTEREM BIBUŁY 
KOMUNISTYCZNEJ 

W dniu 1 maja 1929 r., a więc w dniu 
kiedy policja podwaja czujność, aby nie do- 
puścić do ewentualnych ekscesów i wystą- 
pień komunistycznych, posterunkowy Ryma 
szewski, pełniąc służbę na dworcu w Bia- 
łymstoku, zauważył trzech chłopców trwoż- 
liwie oglądających się na wszystkie strony. 

Jeden z nich niósł sporą walizkę i on 
właśnie największe zdradzał zdenerwowa- 
nie. Policjant przytrzymai chłopca i odpro- 
wadził go do komisarjatu. 

Okazało się, że jest to uczeń V klasy | 
białoruskiego gimnazjum w Wilnie Antoni 
Panas, a walizka jego zawierała bibułę ko- 
munistyczną. 

Odesłano go pod eskorta do Wilna. 
o zasiadł on na ławie oskaržo- 

nych. 
Wezwany w charakterze świadka dyrek 

tor gimnazjum p. R. Ostrowski, złożył 
oświadczenie, z którego wynika, że Panas 
był uczniem b. zdolnym, uczył się dobrze 
ostatnio jednak powstało przypuszczenie, że 
utrzymuje on kontakt z białoruskim klubem 
poselskim. > 

Sąd biorąc pod uwagę wiek oskarżone- 
go, oraz nienaganną jego przeszłość, wy- 
niósł wyrok  uniewinniający. 

KARA ZA PODROBIENIE PODPISU 
DR. j. SUMOROKA 

Leonard Derenkowski znany: dobrze „po- 
licji jako osoba poszlakowana o puszczanie 
w obieg weksli z podrobionym podpisem 
żyranta. 

Wczoraj Derenkowski 
oskarżonych w Sądzie Okręgowym 
uproszczony — sędzia p. Orlicki). : 

Akt oskarženia zarzuca mu przestępstwo 
tegoż rodzaju. Wystawił on w dniu 5-II 
1930 r. weksel na sumę 500 złotych podpisu 
iąc jako żyranta nazwisko znanego i cenio 
nego lekarza wileńskiego dr. Juljusza Sumo-* 
roka. * 

Weksel ten trafił do rąk p. B. Biackiego, | 
a następnie zatrzymał się u p. Romualda 
Zawadzkiego. Ńie wykupiony w czas został. 
zaprotestowany. P. Zawadzki zwrócił się - 
do dr Sumoroka z prośbą o zapłacenie 500 
zł. Zainterpelowany oświadczył, że podpis 
jest podrobiony, i że tego rodzaju weksie 
były już puszczane w obieg. 4 z 

Sprawa oparta 0 Urząd Prokuratorski . 
i trafiła do Sądu. Podczas rozprawy sądo- 
wiej oskarżony przyznał się do winy, 4 nie- 
zależnie od tego ekspertyza  kaligraficzna, 
przeprowadzona podczas śledztwa ustaliła 
to samo. ` 

Sąd biorąc pod uwagę, że oskarżony .. 
przedtem już oopełnił podobne przestępstwo 
(podrobienie dwóch weksli po 100  zł.). 

Sąd wymierzył mu jako karę — 8 mies. 
więzienia. * 

СЫЗЫЮСООВИЫЕ СИ. УКГОТООБКИТУ ЧА СТУПСОИ BEO TIENTOS ZAZAPYZE 

no skradzione u brasławskiego lowelasa 

przedmioty ` 

Poszkodowany będzie miał na przyszłość. 

nauczkę, a pomysłowa pasażerka karę. 

° — Napad na przedmieściu. - W dniu” 

16 b. m.  Alperowicz Hirsz zam. w m. 
Ilji pow. Wilejskiego, zameldował, że na ul. 
Beliny został napadnięty i pobity przez 2 

nieznanych osobników, którzy przemocą za- 

zasiadł na ławie 
(tryb 

(dokończenie kroniki na stronie 44ej) | 

Ogromny pożar w Słonimie | 
SŁONIM. (tel. wł. „Słowa”). W dniu wczorajszym wybuchł w Słoni- | 

mie pożar, który strawił szereg zabudowań. 
Ogień powstał wz tartaku poczem przeniósł się i zniszczył młyn paro 

wy, dom mieszkalny, oraz duży skład desek, nałeżących do G. Dobkowskiej 
i Pińczań: 

Straty poszkodowani obliczają na 25 tys. dolarów i 50 tys. zł. 

Niebezpieczeństwo kąpieli w Wilii || 
Kąpiel w Wilji jest bezspornie przyjem- 

nością wielką, zwłaszcza w dnie tak upalne 
jak ostatnie, każdy jednak rozkoszujący się 
kąpielą (mamy na myśli kąpiel w Wilji) 
narażony jest na szereg niebezpieczeństw. 

Najgroźniejsze to: możność utonięcia 
i możność pozostania bez garderoby. 

Wilja po ostatniej powodzi pełna jest 
niebezpicznych wirów, głębin dotychczas 
nieznanych, gdyż powstałych dopiero pod- 
czas wiosennych wylewów. 

"Niejeden z kąpiących się utonął już w 
tym 

Drugie niebezpieczeństwo to zgraja 
hultajów czatujących na okazję okradzenia 
zet się. Sporo było takich wypad- 

Oto ostatnie. 
Łemsztejnowi Mowszy (Dominikańska 

13) skradziono. ua brzegu Wilji spodnie 

oraz zegarek. Ustalono, że kradzieży t 
dokonali Praczkajło Władysław  (Anto- 
kolska 33) i Łobaczewski Mieczysław (Bo- 
rowa 23) których ze skradzionemi 
miotami zatrzymano. : 

Wasilewski Feliks (Antokolska 87) za- | 
meldował, że z ubrania jego nad brzegiem 
Wilji skradziono zegarek wartości 30 zł. 
Sprawcę kradzieży Praczkajło Władysława | 
(Antokolska 33) zatrzymano.  Skradzione- 
go zegarka nie odnaleziono. ! 

W drugim wypadku okradziony — гпа- 
lazł się w sytuacji © tyle łatwiejszej że 
przynajmni „własnoręcznie" zamel- 
dować ji, podczas gdy p.  Łemsztejn 
pozbawiony najniezbędniejszej części gar- 
deroby zmuszony był, okrywszy grzeszne 

ciało zczem, czekać na  zmiłowanie 
ludzkie w postaci... drugiej pary spodni. 
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Huragan nad pow. Słonimskim 
SŁONIM (tei. wł. „Słowa*). W dniu wczorajszym szalała nad terenem powiatu 

Słonimskiego ogromna burza. 

Trąbapowietrzna,która przeszła nad wsiami Szydłowicze i Sawicze, wywróciła 

dwa domy, oraz zerwała kiłka dachów. 

Grad, rozmiarów włoskiego orzecha, potłukł szyby i zniszczył zboże. 
Siłą wiatru powyrywane zostały kilkadziesiąt drzew, oraz, przerwane połączenia 

telefoniczne na odcinku Baranowicze - Słonim. 

Dalsze szczegóły afery Hirsza Kowieńskiego 
Dochodzenie w sprawie afery i ucieczki 

znanego kupca wileńskiego Hirsza Kowień- 
skiego o której donosiliśmy już wczoraj, 
zatacza coraz szersze kręgi. 

Ustalono, że Kowieński od dłuższego już 
czasu fałszował kwity banku, do którego 
miał wpłacać należnośći za nadsyłany to- 
war, na podstawie których odbierał ładunki 
od kasjera towarowego w Nowej Wilejce 
Fraciszka Bazyły, którego jak już donosi- 
liśmy aresztowano. Stwierdzone zostało, że 
Kowieński za fałszywemi kiwitami podjął 22 
wagonów mąki, wartość których narazie 
nie została ustalona. W czasie rewizji w 
mieszkaniu Kowieńskiego, (przy ul. Make- 
wej 16—7) znaleziono podrobioną pieczątkę 
banku, którą posługiwał się  podrabiając 

decyzję banku na kwitach. 
W związku z tą aferą przyjechał wczo- 

raj do Wisna przedstawiciel gdańskiej firmy 
Fetter, od której Kowieński brał towar, a 
która jest najbardziej poszkodowana. Wsku 
tek jego interwencji został zatrzymany i od- 
dany zzpowrotem firmie wagon tłuszczu, 
wysłany przez nią na skutek zamówienia 
Kowieńskiego, towar ten Kowieński sprze- 
dał za gotówkę, podrabiając pokwitowanie 
firmy gdańskiej, polskiej firmie S. i M. Ba- 
rel, mieszczącej się przy ul. Mickiewicza 23. 

Jak się ponadto dowiadujemy, Kowieński 
swego czasu był zamieszany w wielką aferę 
solną. 

Pościg za zbiegłym  kupcem-aferzystą 
trwa nadal. (c) 

brali mu z wozu paczkę z towarem war- 
tości 456 zł. 

Napad w obrębie miasta, do tego napad 
rabunkowy, (0 ile nie jest to symulacja) 

byłby zjawiskiem niepokojącem. 

—Litwini wysiedlili rodzi- 
nę. Na odcinku granicznym Olkieniki wła- 
dze litewskie wysiedliły Marjana Barniewi- 
cza wrąz z rodziną. Barniewicz został wy- 
siedlony za prowadzenie potajemnej szkoły 
polskiej. (x) 

— Zbrodnicze podpalenie. W 
zabudowaniach Józeia Wołodkiewicza, za- 
mieszkałego we wsi Kierdziejewce, gm. Tur 
>: wybuchł pożar, który strawił stary 

Dochodzenie policyjne ustaliło, że Wo- 
łodkiewicz sam podpalił dom, celem otrzy- 
mania premji asekuracyjnej. Sprawcę pod- 
palenia aresztowano. (x) 

— Stare cmentarzysko. W cza 
sie robót ziemnych w zaścianku Kuraniszki, 
gm. Wojstomskiej, robotnicy wykopali wiel 
ką ilość kości ludzkich, które zostały złożo- 
ne do wspólnej trumny i pochowane na 
cmentarzu. 

Z jakich czasów te kości pochodzą, trud 
no jest ustalić, ponieważ szczątki ubrania 
są całkowicie zbutwiałe. Należy przypu- 
szczać, iż jest to jakaś mogiła bratnia, po- 
chodząca z czasów wojny. (x) 

‚ — Różne kradzieże. Z niezamkniętego 
mieszkania przy ul. Niemieckiej Nr. 21 na 
szkodę Alincewicz Heleny skradziono gar- 
derobę damską wartości 200 zł. Sprawcę 
kradzieży  Bawickiego Władysława (Po- 
łocka 4) zatrzymano.  Kradzionej gardero- 
by narazie nie odnaleziono. 

Kinkulkin Izaak (Belmont 41) 
dował o systematycznej kradzieży mąki 

wartości 200 zł. z młynu w Leoniszkach. 
Ustalono, że kradzieży tej dokonali Awła- 
sowie Jan i Dominik (Belmont 45) których 

narazie nie zatrzymano, skradzionej mąki 
nie odnaleziono. 

zamel- 

Z wrandy przy ul. Niecalej 18 na 
szkodę Chajnowicz Racheli skradziono ser- 
wetę, i firanki 'wartości 25 zł. Ustalono 
że kradzieży tej dokonał Nowacki Paweł. 
bez stałego miejsca zamieszkania, . którego 
ze skradzionemi przedmiotami zatrzymano. 

Joffe Chai (Ogińskiego 9) w nocy 
na 16 bm. z piwnicy znajdującej się w. 
tymże domu skradziono garnek z masłem 
wartości 2 zł. Kradzieży dokonał Nowacki 
Paweł, bez stałego miejsca zamieszkania, 
którego zatrzymano. 

W dniu 16 bm. na ul. Bazyljańskiej z 
wozu na szkodę Bursztejna Chaima (Po- 
pławska 9) skradz. cukierków wartości 11 
zł. i 25 gr. Sprawcę kradzieży Kosakow- 
skiego Józefa  (Tyzenhauzowska d. Czy- 
stowa) ze skradzionemi cukierkami zatrzy- 
mano. 

Na gorącym uczynku kradzieży zamków 
z drzwi frontowych domu Nr. 12 przy ul. 
Wielkiej na szkodę Litewskigo Komitetu 
został zatrzymany Narkiewicz Aleksander 
(Garbarska 11) 

ii MA 
TRAGIZM GLODNEGO I BEZ DACHU 
NAD GŁOWĄ DZIECKA NIECHAJ 

NIE CIĄŻY NA TWOIM SUMIENIU. 

Konto P.K.O. nr. 82100 

RADJO WILEŃSAiE 

SOBOTA, DNIA 18 LIPCA 

11.58: Czas. 
12.05: Muzyka popularna (płyty 1) „W 

sojrew !*funechn* nadkantor S. Kwartin, 

2) „Koł Nidrei* nadk. S. Kwartin, 3) „Ha- 

bejt Michomaine“ nadk. Kupfer, 4) Cejtlin- 
Achron — „Eli Zion* skrz. (Ś. Frydberg), 
5) Meyerbeer — Fant. z op. „Afrykanka“, 
6) Schuman — Koncert fortepianowy, (A. 
Cortot). 

13.11: Komunikat meteorologiczny z War 
szawy. 

15.45: Komunikat sporto z Warsza: 
16.00 Audycja dla dil, ze oe: 

koncert dla młodzieży z Warszawy. 
ы 16.50: ПЗИЁ‹;ЁОЁЁ Ро\!:,!‹і w opisie La- 
Oureara“ — zyt z Warsza wygłosi 

M. Smolarski. A HO 
17.10: Program dzienny. 
17.15: „Mała skrzyneczka“ 

dzieci omówi Ciocia Hala. 
17.35: Odczyt z Warszawy. 
18.00 Koncert z Warszawy. 
19.00 Komunikat Wil. Tow. Org. i Kół 

Rolniczych. 
19.15: „U progu nowego średniowiecza” 

feljeton wygłosi Antoni Gołubiew. 
19.30: Program na niedzielę i rozmai- 

listy 

tości. 
19.40: Komunikaty z Warszawy. 
20.15: Koncert z Warszawy. 

: „Na widnokręgu" z Warszawy. 
: Komunikaty z Warszawy. 
: Koncert chopinowski z Warszawy. 
: Muzyka taneczna z Warszawy. 

  

Giełda Warszawska 
z dnia 17 lipca 1931 r. 

  

WALUTY I DEWIZY: 
Dolary 9,10 — 912 — 9,08. 
Belgja 24,72 —125,03 —124,41. 
Holandja 359,95 —360,85 —359.15. 
Londyn 43,33 — 43,44 — 43,22. 
Nowy York 8,925 — 8,945 — 8,905. 

Nowy York kabel 8,929 — 8,949 — 8,909, 
Paryż 35,07 — 35,16 — 34,98. 
Praga 26,45 — 26,51 — 26.39. 
Szwajcarja 173,50 —17293 —173,07. 
Wiedeń 125,49 —125,80 —125,18. 
Włochy 46,70 — 46,82 — 46,58, 

PAPIERY PROCENTOWE: 

3 proc. poż. budowlana 37,75. 4 proc. 
pożyczka inwestycyjna 83,— 82,75—98,—. 
7 proc. stabilizacyjna 76,— 10 proc. kolejo- 
wa 104. 8 proc. L. Z. B. G. K.i B. R., obli- 
gacje B. G. K. 94. Te same 7 proc. 83,25. 
8 proc. obl. B. G. K. budowlane 93 3 proc. 
L. Z. ziemskie dol. 72,50. 4 i pół proc. ziem. 
50.50. 8 proc. warszawskie 70—71—70,60. 
8 proc. Częstochowy 62.50 8 proc. Ka- 
lisza 62—, 8 poc. Lublin 62,50. 8 proc. Ło- 
dzi 66 —. 10 proc. Radomia 74. 6 proc. obl. 
m. Warszawy, VIIIi IX em. 46,50. 

AKCJE: 
B. Polski 116 — 117. Częstocice 32,50. 

Lilpop. 16,25. Modrzejów 6. Ostrowiec S B. 
33. Starachowice 9,25 

DOL CEWCE 

JAK ROŚNIE CENA 
SAMOCHODU 

W DRODZE Z AMERYKI DO EUROPY 

W Ameryce auto jest tanie w sto- 
sunku do siły nabywczej ludności, jak 
również w stosunku do swej wartości. 

Zupjełnie inaczej przedstawia się 
ta kwestja z chwilą, gdy auto wypro- 
dukowane w Ameryce, dostaje się do 
składu importera europejskiego. Cena 
jego wzrasta minimum о 50 proc, 
wartości wozu, a często o 100 proc. 

i więcej. W zależności od cła w pier- 
wszym rzędzie i od rozmaitych kosz- 
tów i opłat przy przewozie. 

Weźmy np. auto amerykańskie w. 
cenie 1.000 dolarów, wyprodukowane 
w Detroit. Transport tego wozu do 
Niemiec, będzie kosztował 111.55 do- 
larów, do Włoch 133,38 dolarów, do 
Polski — 169.75 dol. Przewóz koleją 
i opakowanie, jednakowje dla tych 
trzech krajów, wynoszą 45 dol. i 54 
dolary; ubezpieczenie 7,30 dla Polski 
1.11 dol. — dla Niemiec, 2.84 dol. — 
dla Włoch. Opłaty konsularne: 10 dol. 
dla Polski. Cło: 629,25 dla Polski, 
239.19 dla Niemiec, 613.78 dol. dla 
Włoch. Opłaty portowe dla Polski 
16,20 dol., dla Niemiec 3,15, dla 
Włoch 10 dolarów. Procenty: 19,29 
dol. dla Polski, 18,17 dol. dla Nie- 
miec, 18.53 dol. dla Włoch. Remont: 
10 dol. dla tych trzech krajów. Reje- 
stracja 59.60 dol. dla Polski, 106.39 
dla Niemiec, 39.34 dol. dla Włoch. 

Po podsumowaniu wszystkich po- 
wyższych pozycyj, okazuje się, iż au- 
to, które kosztuje na miejscu, w Ame- 
ryce 1.000 dolarów, po sprowadzeniu 
go do Polski, kosztuje 2020,39  dol., 
do Niemiec 1597,71 dol. do Włoch — 
1941.87 dol. 

ZE ŚWIATA 
Próby stworzenia sztucznego 

życia. 

Uczeni Gadd i Quincke, wpuszcza- 
jąc do rozczynów ałkalicznych prze- 
różne olejki, zdołali otrzymać obrazy, 
przypominające kształtem niektóre 
pierwotniaki. Zaś Butschif stwierdził, 
że mieszanina cukru i potażu ze zgę- 
stniałą oliwą umieszczona w wodzie, 
dawała pod mikroskopem obraz pian- 
ki, przypominającej piankową budo- 
wę plazmy. 

Rhumbler sztucznie naśladował 
przyjmowanie pokarmu przez komór- 
kę, oraz budowanie domków ze sko- 
rupek. 

Trudno jest wszakże wymienić 
wszystkich badaczy, pracujących w 
tym kierunku, jak również wyniki ich 

prac. 3 
Wspomnieć jednakże należy o pra- 

cach znakomitego uczonego Leduc'a. 
Badacz ten opierając się na zjawi- 
skach osmozy i dyfuzji, wywołał 
sztuczne twory, przypominające gilo- 
ny, drzeworosty lub też grzyby. 

Niedawno d-rowi Wilhelmowi Schee- 
meserowi udało się otrzymać sztuczne 
mchy, opierając się na zupełnie innej 
zasadzie. Przez użycie prądu galwa- 
nicznego, gdzie elektrodami mogą być 
złoto, srebro, ołów, platyna, można 
spowodować powstawanie drzewkowa- 
tych rozgałęzień, t. zw.  „arbor  sa- 
turni*. Bardzo słabe prądy wywołują 
na elektrodach powstawanie gałązek. 

Jednak twory te są bardzo nie- 
trwałe, tak, że rozpadają się przy naj- 
mniejszym bodźcu zewnętrznym trzy- 
mane jednak na pożywce żelatynowej 
ł. zw. agar-agaru, stają się odporne 
na wszelkie urazy. 

Musimy jednakże stwierdzić ze 
smutkiem, że co do istnieniaįzasadni- 

  

  

KINO 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 

Ostrobramsko 5 

Od dnia 18 do 20 lipca 1931 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

DZi$ TAŃCZY 4ARIETTA ‚ 
Imponujący rozmach wystawy. Mistrzowska reżyserja. 

komedja w 10 aktach 
roli głównej: Lya Mara. 

Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek Seansów ud g. 6-ej w. 
  

  

Dźwiękowy 
KIMO-TEATR 

„HELIOS“ 
ul WILEŃSKA 38. 

Tel. 926. 

Konferansjerkę w języku polskim 
prowadzi ulubieniec Warszawy * 

Parter 80 gr. Na pozostałe seansy Balkon 60 

os МИН, ВЕМ] 
FRYDERYK JAROSY. "" 

f, Parter od To t- 

  

z udziałem najwybitniejszych londyńskich 
gwiazd filmowych i teatralnych jak ANNA 

MAY WONG i inni. 
program: Atrakcje dźwiękowe. 
Na 1-szy seans Bałkon 50 gr. 

Początek seansów o godz. 4, 6, £ i 10.30. 

  

Dżwięzowe kino 

„MOLLYWOOOD* 

dńtchiewicza 22, 

tel. 15-28 

os POWLISY OBY 
W rol. gł. Marja Corda, Harry Liedtke I 

Rekord dobrego humoru i pogody 
z jedną tylko tezką. 

Ernest Verebes. 
Nad program: Dodatek rysunkowy i tygodnik dźwiękowy „Paramountu*. 

  

  

UŻWIĘKOWE KIMO 

C6/INS 
D Z IŚ premjera! Przebój dźwiękowy. Ostatuła i najlepsza kreacja niezapomnianego 

poświęcenia i nienawiści. W rol. gł. Luis Weiheim, Kay 

  

  

WIELIK K k Johnson i Conrad Nagel. Nad program: Wszechšwiatowy dodatek dźwiękowy „Foxza”. 
AE AUR Początek seansów o g. 4,6,8 i 10.15. W dnie świąt. og. 2-ej. Ceny zniżone 

Dźwiękowy DZIŚ! 100 proc. dźwię- GZTERY PIÓR Ek Potężny dramat Śmiertęlmych walk 
Kino-Teatr 

„STYLOWY“ 
Wielka 36 

kowe arcydzieto! 

  
Nieopisane wdzięki egzotyki i wzruszenia sensacji połączone z arcydziełem 
Richard Arlen i Cliwe Brok. Nad program: Cudowna dźwięk. niespodzianka arcyzabawna 

o życie rasy 
„Chang*. W rol. gł.: Wiiljam Pawel, 

kom.farsa w 2 akt. 
„Flejszera* oraz najnowszy dźwięk. tygodnik „Paramountu*. 
  

czej różnicy pomiędzy sztuczną rośli- 
ną, w ten sposób powstałą, a żywą 
niema najmniejszej wątpliwości. Wprąw- 
dzie współczesna nauka nie jest zdol- 
na rozstrzygnąć co to za zagadkowe 
siły powodują tak bliskie podobień- 
stwo, ale że to jest jedynie podobień- 
stwo —nie trudno dowieść. 

Jak zarobić 40 kijów 

Ogromnie zmartwił się Marokańczyk 
Abderrachman ben El Medżub, gdy 
przepowiadano mu, że czeka go w 
życiu kara 40 kijów. 

Nie bał się on kijów, ale rozumo- 
wał tak; 

„Jeżeli wymierzą mi karę, będę 
musiał przedtem popełnić jakieś prze- 
stępstwo*. 

A tego z gruntu uczciwy człowiek 
chciał uniknąć za wszelką cenę, 

Wobec tego wymyślił podstępny 
sposób. 

Kupił fig i wlazłszy na drzewo fi- 
gowe sąsiada, zaczął je tam zajadać. 

Oczywiście wzięto go za złodzieja 
owoców, ściągnięto na ziemię i poczę- 
stowano 10-ma kijami. 

„Doskonale!“. — pomyślał prze- 
biegły Abderrachman i powtórzył ten 
sam „kawal“ jeszcze na trzech drze- 
wach. 

W ten sposób uciułał sobie 40 ki- 
jów z grubym procentem. 

Był zadowolony, bo przeznacze- 
nie się spełniło, a pozostał ucz- 
ciwym. 

radykalnie 'teczy plaster/ę 
| 

znak ochronny Sfinks 
wyrobu Apteki W. BOROWSKIEGO 

w Warszawie, Al. Jerozolimskie 59, 
Sprzedaż we wszystkich aptekach 

i składach aptecznych. 

  

  

LECZNICA LITEWSKIEGO 
STOW. POMOCY SANIT. 
Wilno, ui. Wileńska 28, tel. 846 

Przyjęcia 10—3 pp. 

GABINET RENTGENOWSKI 
czynny 11—6 pp. 

Opłata za leczenie i utrzymanie w 
lecznicy oraz za wszelkie zabiegi lekar- 
skie i rentgenowskie zostałaobniżona 

  

     
     

     

W. JUREWICZ 
były majster tirmy 

Paweł Виге 

wielki wybór zegarów i bi 
oraz precyzyjna naprawa 

po cenach zniżonych 

Wiino, A, Mickiewicza 4. 

poleca 
żuierji 

  

  

  

Nekrologi, | Załatwia na 

ogłoszenia, | BARDZO dogod- 

rę nych warunkach 
reklam у 

de | Bio НечпоЧе 
„SŁOWA Stef, Grabowskiego 
wszystkich w Wiinie 

pism Garbarska 1, tel. 82 

EKSA 
  

Tylka u Głowińskiego 
dostać można płótna Iniane surowe do 
robót ręcznych we wszystkich  szero- 
kościach, oraz wielki wybór kreponów, 
muślinów, jedwabi, markizet desenio“ 
wych oraz crepe meteor, georgette, 

mengel i jedwabie surowe 
—WILENSKA 27. 

Lou itt nn 

  

  

Albertyńska Fabryka Papieru i Tektury 
Spółka Akcyjna w Albertynie 

ma zaszczyt zawiadomić p. p. Akcjonar- 
juszów, że w dniu 8 sierpnia r. b. o 
godz. 4-tej po południu w pierwszym ter- 
minie, a w razie niedojścia zebrania do 
skutku w tym samym dniu o godz. 5-ej pp. 
w drugim terminie, odbędzie się w Alber- 
tynie, w biurze Zarządu Spółki, Zwy- 
czajne Walne Zgromadzenie Akcjunarju- 
szów Spółki z następującym porządkien: 
dziennym: 

1) Wybór przewodniczącego; : 
2) Sprawozdanie Zarządu o stanie in 

teresów Spółki i działalności jej w r. 1930, 
3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie  bilan- 

su Spółki za rok 1930 i udzielenie Zarzą- 
dowi absolutorjum; 

4) Podwyższenie 
Spółki; z 

5) Ustalenie budżetu i płanu działań na 
1931; 

6) Wybór członków Zarządu w myśl 
art. 9 Spółki; 

7) Wybór jednego członka Rady Nad- 
zorczej w myśl art. 12 Statutu Spółki. 

8) Umowa z Zarządem Dóbr Albertyn 
w sprawie turbiny, з оа 

9) Zaciągnięcie długoterminowej pożycz 
ki hipotecznej; У 

10) Wolne wnioski. 

kapitału akcyjnego 

r.       

p" 

AAB 

Br. Kenigsberg Pensjonat 
choroby skórne, wene- w kolonji „Zgoda” willa 
tyczne i moczopłciowe Urocza" (naprzeciw 

Mickiewicza 4, Kalwarji, Je ozolimka, 
tel. 10-90. skrz. poczt, _ 12). p. 

Dd 9—12 i 4--g  Zajączkowskiej—poleca 
Е pokoje słoneczne z 

utrzymaniem. Połaże- 
nie wili zdcowe, w 
sosnowymi lesie nieda- i ROSKETYKA | 
autobusem lub statkiem 

GABIKET do Wilna. Bałkony, te- 
nis. Kuchnia doskona- 

R SKOS ETYKI ы la  jarska i mięsna. 
. ŁĘCZNICZĘJ Szczegóły ma miejscu. 

WILNO, MICKIEW!- 
CZA $1 m. 4. е 

kobiecą LG KALE 
konserwu Urodę;:”::: 

asli, odświeża, Mar: 
ej skazy I Draki, Masa; r 

S y ciała (panir rządzeniem sklepu i 
Sztaczne opalanie cery; Diura tanio de oddania 
Wypadanie włosów Zaraz. Wiadomość Ta- 

łupież. Najnowsze 2d, tarska 3. Tel. 1752 
bycze kosmetyki racj. ZR CO S 

| adny sklep w cen- 
trumm miasta Z u- 

  

  

  

nalnej. Mieszkanie 
Sakae e 1 2 pokoje z kuchnią 

о5 | i wszelkiemi wygo 
dami do wynajęcia 
Mickiewicza 37 do- 

POSAU wiedzieć się u do- 
ZOrcy.. 

Niemca 
lub niemki 
inteligentnej dla oso- 
by dorosłej, nieźle 
wladającej językiem 
niemieckim dla udo- 
skonalenia konwersa- 
cji. 

Prawdziwa 
okszja piękna willa 
z ogrodem, wygo- 

= 22 dami pod Wilnem 
Były profesor przy kolei, wartoś- 
gimnazjalny oraz stu-| ci 4000 dolarów 

  

dent U.S.B. udzielają| sprzedamy za 2000 
lekcyj języków: nie. | przy gotówce 1000 

miecki, francuski i dołarów. 

włoski  (konwersacja)| Dom H. K. „Za- 
chęta* Mickiewi- raz przygotowuje do 

RAA : cza 1, tel. 9-05. egzaminów ze wszyst- 
kich przedaiotėw w 
zakresie szkół  Śred- 
nich. Wiadomość Sko- 
pówka 7 m. 7 od 5 — 
7 p.p. 

  
  

     
e 

  

Poszukuję 
posady do gospodar- 
stwa, znam kuchnię, 

Zarzecze 20 —18. 

Arad ZB 

Zsubioną ksiąžeczkę 
wojskową wydaną 

przez P. K. U. Wilno 
na imię Kazimierza 
Kuzinowicza unieważ- 

We ae „ nia się. 
Dwór wiejski _ 

przyjmie letników po 
5 zł. dziennie Wiado- PAPIERAJCIE 
mość Tatarska 17 m. 3, 

L.0.P.P. 

  

  

    

od 1—5. p.p. 

  

S I ISI SS I I OOO T IT S I IIS 

- JOHN HUNTER 

„s JENNY—DETEKTYW 
CELNY STRZAŁ 

Gospodarz wyszedł z niemiłym go 
ściem do przedpokoju i zatrzymał się 
na chwilę przy szaragach, na których 
wisiał płaszcz nieprzemakalny, laska 
ze skórzaną rączką i dwa kapelusze. 
Biorąc kapelusz, nieznacznie podniósł 

-« dźwignię, ukrytą pod nim.. Dźwignia 
przybrała położenie pionowe. Carion 
nie zwrócił na to uwagi, bo ruch był 
tak nieznaczny, i zdawało się, natural 
ny. Gospodarz zapalił papierosa . i 
rzucił zapałkę na podłogę. Następnie 
obaj wsiedli do auta policyjnego i 
pojechali do miasteczka. 

— Muszę reperować mostki, 
zauważył pasażer. Czy pan zauważył, 
jak one nadgniły? Niech tylko poziom 
wody się podniesie, zaraz zniesie je. 

— Możliwe, — potwierdził obojęt 
nie Billy, myśląc o czem innem. 

Czyżby telefonista mógł się omylić? 
Właściciel samotnego domku zachowy 
wał się tak spokojnie i pewnie, że nie 
można było wątpić w to, że alibi miał 
zupełnie zapewnione. 

— Do djabła, — drgnął nagle pa 
sażer, — czy nie nawarzyłem sobie 
piwa? Znaje się, że wychodząc, rzu- 
ciłem zapaloną zapałkę na podłogę? 

— Pan ma ochotę pod tym pre- 
tekstem wrócić, zanim zapytamy się o 
alibi? — zapytał podejrzliwie Carion. 

— Ależ, broń Boże! 
Ale był zaniepokojony nadal. 
— Oto, gdzie spędziłem cały wie 

czór wczorajszy! 
Samochód zatrzymał się przed ty- 

pową karczmą przydrożną, pod szyl- 

dem: „Herb Królewski". 
Gospodarz wprowadził gości 

oddzielnego pokoju. 
Gość wskazał inspektora policji 

rzekł: 
— Oto inspektor policji, Toma- 

szu, z przyczyn, nieznanych mi, ten 
pan pragnie wiedzieć, gdzie ja byłem 
wczoraj wieczorem. 

Czy możecie powiedzieć to temu 
panu? 

Gospodarz zaniepokoił się i 
wił się: 

— Na Boga! Ależ pan cały wie- 
czór spędził tutaj! Urządziłem wczo- 
raj małą partyjkę, sir, — zwrócił się 
z wyjaśnieniem do inspektora, — Gra 
łem sam z gośćmi. Pan Harris wygrał 
i musiałem ich Wszystkich częstować 
na własny rachunek. Jeżeli się nie my 
lę, pan wyszedł po jedenastej, a przy 
szedł koło siódmej. 

Carion nie mógł zarzucić nic tak 
oczywistemu alibi. Czuł się dosyć nie 
swojo i nie zadawał nawet żadnych 
pytań. Spesznie opuścił "karczmę i 
rozkazał szoferowi: 

— Z powrotem, tam, gdzie byli- 
śmy przed chwilą, jaknajprędzej! 

Wyjechali z miasteczka i gdy za- 
kręcili w kłerunku podejrzanego do- 
mu, ujrzeli przed sobą słup dymu. 

— Pożar, — krzyknął z przestra- 
chem Harris, — To ta zapałka, którą 
rzuciłem .. Mój Boże!.. 

Do djabła z temi zapałkami! 
krzyknął Carion. Oszukałeś mnie, łaj 
daku! Wiedziałeś, że jestem obowiąza 
ny sprawdzić twoje alibi, a ja jak 
osiół dałem się schwycić w pułap- 
kę! Ale pożałujesz tego, poczekajże! 

Samochód pędził, jak strzała w 

do 

zdzi- 

kierunku pożaru. Billy kazał szofero- 
wi przypilnować Hrissa, a sam wysko- 
czył i pobigeł do palącego się domu: 
Ale było już zapóźno. 

Drewniana willa była ogarnięta 
płomieniem, jak wielki stos. Jasnem 
było, że od zapałki płomienie nie o- 
garnęłyby domu tak błyskawicznie. 
Ktoś musiał polać sporą ilością ben- 
zyny Ściany willi. Czuć było zapach 
benzyny. W tej chwili ściany upadły 
z hałasem. 

Przed oczyma inspektora Carion 
dopalał się stas desek — było już za- 
późno! 

Carion wrócił do samochodu, pozo 
stawiając za sobą tylko zglisżcza ta- 
jemniczego domku. 

Nie było wątpliwości, że willa zo 
stała umyślnie podpalona. Ktoś mu- 
siał czekać na ich wyjście i natych- 
miast podpalić dom po ich odjeździe, 
aby zniszczyć wszelkie ślady. Plan był 
bardzo zręcznie obmyślony. Widocz- 
nie Harris nie rozmawiał przez  tele- 
fon, ustalając sobie na wszelki wypa 
dek pewne alibi, z telefonu zaś korzy 

stał jego wspólnik. 

Ale gdyby nawet tak było, w ja- 
kim celu spalono dom? Może rzeczy 
wiście miał tu jedynie miejsce nie- 
szczęśliwy wypadek? 

Carion ważył w myśli te pytania, 
ale nie mógł nic zrozumieć. 

Poco spalono dom? Dlaczego? 
Gdyby można było znaleźć odpowiedź 
na to pytanie, dalsza droga działania 
byłaby zupełnie jasna. 

Carion wsiadł do samochodu, w 
którym rzucał się rozzłoszczony Har- 
ris: 
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— (Cóż ja teraz zrobię? — dener 
wował się i krzyczał pogorzelec. | 
Kto zwróci mi straty? Przecież to jest 
cały mój majątek, a ja nawet nie u- 
bezpieczyłem go! Gwiżdżę na całą po 
licję angielską... ja.. ja... nie pojadę 
z wami! 

— Siedź pan — krzyknął Caria 

— My jeszcze porozmawiamy! 

Ale Harris nie słuchał, w pełnym 
biegu samochodu wyskoczył na drogę. 
Ale szofer zatrzymał momentalnie. Ca 
rion schwycił zbiega za kołnierz. 

— Bez głupstw! Siadaj no, brat- 
ku, przy szoferze, a ja będę ciebie pil 
nować z tyłu. Prędko! 

Nagle zaszła zdumiewająca zmia- 
na w Harrisie. 

Pobladł śmiertelnie, i trząsł się ca 
ły. Oczy jego przybrały wyraz nie- 
przytomnego strachu. 

— Panie, — bełkotał, jąkając się, 
— Ja nic nie wiem. Przysięgam, że 
nic nie wiem. Zostawcie mnie tutaj. 
Nie bierzcie do samochodu. 

— Jeżeli nie zrobiłeś nic złego i 
nie nie wiesz, nie potrzebujesz się ni- 
czego obawiać — odpowiedział z 
gniewem Billy. — No, siadać, jedzie 
my! 

Auto ruszyło, skręciło na prawo; 
minęło kilka domków i znalazło się na 
równej szosie. Z obu stron ciągnął 

się mur, osłaniający ogrody. 
Nagle Carion  posłyszał dobrze 

znany mu odgłos wystrzału karabino- 

wego. Siedzący przed nim Harris 
drgnął konwulsyjnie, spuścił w niena- 
turalny sposób głowę i opadł ciężko, 
jak worek. 

Samochód skręcił gwałtownie 

  

stanął. Carion z rewolwerem w ręku 
pobiegł w stronę muru, z za którego 
strzelono. 

Ale cofnął się: daleko pomiędzy 
krzakami widniała mała. chmurka dy 
mu, jasnem było, że bandyta zdąży 
umknąć. 

Opanowawszy się, Carion wrócił 
do auta. Harris nie żył już. Morderca 
musiał być pierwszorzędnym strzel- 
cem, gdyż trzeba było niezwykłej u- 
miejętności, żeby zabić człowieka w 
jadącem aucie na taką odległość. Ku- 
la przeszyła głowę Harrisa nawylot i 
raniła szofera w rękę. Rana szofera 
nie była poważną, gotów był jechać 
dalej i był uspokojony już zuqłełnie i 
opanowany. 

Przy jego pomocy, inspektor po- 

łożył trupa w samochodzie. 
— - Biedak!.. Teraz rozumiem, dla- 

czego on nie chciał jechać z nami. Wie 
dział, że z chwilą, kiedy zobaczą go 
w rękach policji, zamordują go, aby 
ustrzec się od możliwości zdrady. Ci 
ludzie umieją posuwać się do osta- 
tecznych Środków, aby utrzymać języ 
ki swych podwładnych za zębami! 

Szofer zdjął kurtkę i Billy opatrzył 
mu naprędce ranę, poczem pośpieszyli 
do Londynu. 

CZŁOWIEK O BLADEJ TWARZY 

Wieczorem tego dnia, gdy Billy 
Carion dokonał tę nieudaną wyciecz- 
kę, Jenny Trent wyszła na samotny 
spacer. 

Wizyta u Wilińskiego zawiodła jej 
nadzieje. Oczekiwała od niej o wiele 
więcej, chociaż wiedziała, że bandy 

W ci nie zechcą wtajemniczač jej odra - 1447 
bok, wjechał jednem kołem do rowu i zu w swe sprawy. Chcieli oni zapew 

ne śledzić ją przez czas jakiś, dowia 
dywać się o jej przeszłości, zanim zde 
cydują się polecić jakąś odpowiedzial 
ną pracę. jenny  postanowiłą uzbroić 
się w cierpliwość. Niepokoiła ją jedy 
nie myśl, że agenci Scotland Yardu 
mogą ją odnaleźć w międzyczasie i 
wszystko zepsuć. 

Szła właśnie po Shirley Hill. Od 
dzieciństwa lubiła piesze spacery, to 
też postanowiła przejść pieszo po 
Croydon, od południowej jego części, 
gdzie był hotel, w którym zatrzymała 

się, za radą Brilla, do erodromu, na 
drugim końcu dzielnicy, Spacer ten za 
jał jej blisko godzinę czasu... 

Jenny wracała już do domu i była 
już blisko swego hotelu, gdy nagle 
posłyszała za sobą turkot motoru. Od 
wróciła się. iamochód podjechał do 
rotuaru, była to zakryta limuzyna, ale 
okno było otwarie. Wewnątrz, nad 
kierownicą ujrzała nagle bladą, długą 
twarz zbyt dobrze jej znaną. 

Gotowa była przebyć tysiące mil, 
aby odnaleźć tego człowieka, błagała 
Boga o łaskę spotkania z nim; oto ten 
człowiek znalazł ją! 

Serce jej zamarło na chwilę. Na 
nieszczęście, wyjątkowo zapomniała 
rewolweru w domu. Była więc bez- 
bronna i wiedziała, że w tej chwili, 
patrząc w te zimne, przenikliwe oczy, 
zagląda w oczy Śmierci. 

Do uszu jej doleciał przyfłumiony, 
miękki i muzykalny głos: 

— Siadaj... no, prędzej! 
W ręku bladego człowieka mignął 

rewolwer. : * 

(D. C. N.) 
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