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W PERSPEKTYWIE TYGODNIA 
W duchu Chequers... Wsiadając do 

samolotu na lotnisku berlińskim pre- 

mjer Mac Donald krótko  poiniormu- 

wał prasę, że rozmowy jego z kierow- 

nikami polityki niemieckiej były pro- 

wadzone w duchu Chequers. Liczi'a 

duchów więc zwiększa się. Mieliśniy 

dotychczas duch  Locarna, obecnie 

przybywa duch Chequers, aczkolwiek 

trudno narazie nawet zgrubsza wyniie- 

nić cechy owej istoty astralnej, która 

przyświecała ostatnim rozmowom ber- 

lińskim. 

Wizyta berlińska Mac-Donalda bez 

pośrednio po nieudanej z racji stanowi- 

ska Francji konferencji w Londynie 

miała wszelkie cechy demonstracji po- 

litycznej, tembardziej jeżeli uwzględ- 

nimy, że Anglja w stosunku do Nie- 

miec od dłuższego już czasu, a Ściśle 

mówiąc od chwili objęcia rządów 

przez gabinet Labour Party jest po- 

średnikiem przy udzielaniu  Berlinowi 

kredytów oraz że wizytę Mac-Donal- 

da poprzedziła niemniej znamienna wi 

zyta eskadry angielskiej w Niemczech. 

Jeżeli te fakty będziemy mieli na uwa- 

dze duch Chejuers będzie miał o wiele 

wyraźniej zarysowane kształty. 

Kłopoty finansowe  Anglji. Po 

Niemczech kryzys iinansowy dotknął 

dość silnie Anglję nie w tym coprawda 

stopniu, ale sytuacja finansowa zwła- 

szcza w ostatnim tygodniu  przedsta- 

wiała się bardzo groźnie. Gwałtow- 

na ucieczka złota do Francji i niemo- 

żliwość wycofania kredytów  udzielo- 

nych Niemcom sprawiły, że tak moc- 

na waluta jak funt zaczął ulegać wa- 

haniom kursu na giełdzie. Podniesie- 

nie stopy dyskontowej przez Bank An- 

gielski jako zarządzenie ochronne od- 

niosło wręcz przeciwny skutek i uciecz- 

ka złota wzmogła się jeszcze bardziej. 

Ten stan rzeczy skłonił Anglję do per- 

traktowania o pożyczkę w Paryżu. 

Pertraktacje te zakończone zostały 

obecnie udzieleniem Anglji przez Bank 

Francuski i Stany Zjednoczone pożycz- 

ki krótkoterminowej w ogólnej wyso- 
kości 50 miljonów funtów na okres 

trzech miesięcy z prawem prolongaty. 

Pożyczka ta pozwoli utrzymać kurs 
funta i stworzy rezerwę  złotową oraz 

Pozwoli na podwyższenie obrotu go- 

tówkowego co wpłynąć musi na ogól- 

ne odprężenie położenia w kraju. Po- 
życzka francusko-amerykańska (Fran- 

cja bowiem jedna nie chciała tak wy- 

sokiego kredytu udzielić) będzie miała 

pośredni wpływ na sytuację niemiecką, 

ponieważ pozwoli bankierom  angiel- 

skim na niewycofywanie kredytów 

krótkoterminowych z Niemiec. 
Przed sesją Ligi Narodów. Wrze- 

Śniowa sesja Ligi Narodów bę- 

dzie należała do jednej z najbardziej 
interesujących, na niej bowiem ujaw- 

nią się rezultaty podróży dyplomaty- 
cznych, które ostatnio tak bardzo we- 

szły w modę. Na serji genewskiej do- 
wiemy się, czy misja p. Stimsona była 
owocna, czy rozdźwięki pomiędzy Fran 

cją a Włochami w sprawie rozbroje- 
niowej nadal są tak samo trudne do 
złagodzenia, czy duch Chequers—ina- 

czej kooperacja polityczna angielsko- 

niemiecka rozszerzona zostanie i na 

Włochy, a nadewszystko dowiemy się 

czy konferencja rozbrojeniowa wyzna- 
czona na luty 1932 r. będzie miała ja- 

kiekolwiek, chociaż nawet minimalne 

widoki powodzenia. 
Wszystkie bowiem podróże zagra- 

niczne mężów stanu Ameryki, Anglji i 
Niemiec oprócz zagadnień bieżących 
wiążą się z problemem rozbrojenia czy 
też, jąk lepiej byłoby nazwać, proble- 
mem ograniczenia wydatków na przy- 

Sotowania wojenne. Problem ten góru- 
je naq wszystkiemi dzisiaj wydarze- 
niami i jęst jedną z głównych przyczyn 
OWEgO kryzysu zauiania, o którem tak 
= wspominają politycy i dyploma- 
ci europejscy, 

„Anszluss przed Trybunałem а- 

skim. Przemówienie delegata Włoch 
Scialoi, który ną posiedzeniu Trybu- 

nału międzynarodowej  sprawiedliwo- 

ści w Hadze groził wojną, wywołało 

burzę w Niemczech. Nie będzie ono 

miało jednak, jak się zdaje, poważniej- 

szych skutków politycznych. Wskazu- 

je na to zamierzona podróż Bruenin- 

ga i Curtiusa do Rzymu. Jeżeliby istot- 

nie w Niemczech przypisywano tak 

wielkie znaczenie słowom delegata wło 

skiego wizyta kanclerza byłaby nie do 

pomyślenia. 

Układ sił politycznych w kortezach. 

Układ sił politycznych w kortezach hi- 

szpańskich przedstawia się obecnie po 

wyborach jak następuje: zjednoczenie 

republikańskie liczy 145 posłów, 50- 

cjaliści 114, radykałowie społeczni 56, 
lewica katalońska 42, liberałowie pra- 

wicowi 28, federacja galicyjska 22, 

stronnictwo agrarne 19, trakcja Ba- 

sków 16, federaliści 3, stronnictwo ak- 

cji narodowej 2, niezależny liberał 1 i 

dzikich 15. 

Republika hiszpańska ma zaledwie 

ćwierć roku, a już zdaje się pobiła re- 

kord, o ile chodzi o ilość partyj i par- 

tyjek. 

PŁK. SŁAWEK WYJECHAŁ 
DO ZAKOPANEGO 

WARSZAWA. 4.8 (tel. wł. „Sło- 
wa'). Prezes B.B.W.R. płk. Walery 
Sławek w dniu 3-go b.m. wyjechał na 
tygodniowy pobyt do Zakopanego, 
skąd uda się do Tarnowa na zjazd le- 
gjonistów. 

POSIEDZENIE 
KOMITETU EKONOMICZNEGO 

WARSZAWA. 4.8 (tel. wł. „Sło- 
wa”). W związku z powrotem premie- 
ra Prystora wyznaczono na środę 5-go 
b. m. posiedzenie Komitetu Ekonomicz 
nego dla rozpatrzenia kilku spraw przy 
gotowanych przez biuro ekonomiczne 
Prezydjum Rady Ministrów i poszcze- 
gólne ministerstwa gospodarcze. 

OBRADY KŁUBU P.P-S. 
WARSZAWA. 4.8 (tel. wł. „Sło- 

wa'). W dniu dzisiejszym odbyło się 
posiedzenie plenarne klubu parlamen- 
tarnego P.P.S. Przewodniczył pos. Nie- 
działkowski. Po załatwieniu spraw or- 
ganizacyjnych wysłuchano sprawozda 
nia z przebiegu 4-go kongresu Il Mię- 
dzynarodówki i powziętych na nim u- 
chwał. W końcu posiedzenia polecono 
prezydjum przygotowanie materjałów i 
projektów ustaw, które P.P.S. ma zgło 
sić podczas ewentualnej sesji nadzwy- 
czajnej Sejmu. Materjały te mają być 
przygotowane na 4-go września, t. j. 
przed terminem zebrania się Rady Na- 
czelnej. 
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IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność". 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. | 
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Zgon niiętra W. R. i 0.P. Sławomira Czerwińskiego 
WARSZAWA. PAT. — DNIA SPODZIEWANY, GDYŻ MINISTER uniwersytet Jagielloński, doktoryzując 

4 SIERPNIA, © GODZ. 11 MIN. 45 

ZMARŁ NA SKUTEK NIEDOMOGI 

MIĘŚNIA SERCOWEGO  MINI- 

STER WYZNAŃ RELIGII- 

NYCH I OŚWIECENIA PU- 

BLICZNEGO DR. SŁAWO- 

MIRCZERWIŃSKI. ZGON NA- 

STĄPIŁ W SANATORJUM, GDZIE 

MINISTER PRZEBYWAŁ PO ODBY- 

TE] NIEDAWNO OPERACJI KAMIE- 

Ni ŻÓŁCIOWYCH. ZGON BYŁ NIE- 

  

PO OPERACJI CZUŁ SIĘ DOBRZE, 

A LEKARZE UWAŻALI STAN OPE- 

ROWANEGO ZA ZADOWALAJĄCY. 

* * = 

Ś. p. dr. Sławomir Czerwiński, 

urodz. 24 paźdz. 1885 w Sompolnie 

(wojew. łódzkiem) kształcił się począt 

kowo w Kaliszu. W r. 1905 był jed- 

nym z organizatorów strejku szkolne- 

go na terenie gimnazjum w Kaliszu, 
zem udał się na dalsze studja do 

Krakowa, gdzie w roku 1910 ukończył 

Tajemnicze wybuchy na kolejach 
jugosłowiańskich 

Maszyny piekielne przyjeżdżają z zagranicy 
BIAŁOGRÓD. PAT. — Działając zgodnie 

z ostatniem zarządzeniem ministra komuni- 
kacji, polecającem, ażeby wagony, pirzycho- 
dzące z zagranicy w celu dalszego konty- 
nuowania podróży przez terytorjum  jugo- 
słowiańskie, były na granicy odczepiane od 
reszty pociągu, wczoraj rano © godz. 6.50 
na pogranicznej stacji Jesenice władze ko- 
lejowe zarządziły odczepienie dwóch wa- 
gonów, które nadeszły z terytorjum Austrji. 
Natychmiast zarządzona inspekcja obu wa- 
gonów doprowadziła do wykrycia w jednym 
z tych wagonów zawiniątka, zawierającego 
5 paczek materjałów wybuchowych oraz nu 
mer „Neues Wiener Journalu“ z rozkładem 
jazdy pociągów austrjackich. Jednakże po- 
mimo wykrycia i usunięcia wzmiankowane- 
go materjału wybuchowego, miał miejsce o 

godz. 12.50 w południe w tych samych wa- 
gonach wybuch, który zniszczył przedziały 
pierwszej i drugiej klasy. Jak widać z po- 
wyższego opisu, okazały się w zupełności 
traine dotychczasowe przypuszczenia, że 
wszystkie poprzednie wypadki ekspozji w 
pociągach przychodzących z zagranicy na- 
stąpiły z tego powodu, iż materjały wybu- 
chowe kładziono do wagonów komunikacji 
bezpośredniej, zawczasu montując urządze- 
nie w ten sposób, ażeby wybuch nastąpił 
dopiero na terytorium Jugosławii, przyczem 
ukrycie tego rodzaju maszyny piekielnej mo 
że być zawsze tak doskonałe, że nie potra- 
fi ich wykryć nawet najskupulatniejsza rewi- 
zja, jak to miało miejsce w dniu wczoraj- 
szym. Po wydarzeniu powyższem należy 
mieć nadzieję, że wypadki tego rodzaju nie 

«| powtórzą się. 

  

„Ostrożność” posła sowieckiego w Tallinie 
TALLIN. PAT. Prasa estońska w 

związku z wycieczką naczelnika pań- 
stwa i korpusu dypl. po Estonji poda- 
je, że podczas pobytu wycieczki 
w Pieczorach, słynnych ze znajdujące 
go się tam klasztoru prawosławnego, 
poseł sowiecki Raskolnikow, biorący 
również udział w wycieczce, został za-. 
trwożony wroga jakoby postawą w 
stosunku do niego ludności (oczekują- 
cej przybycia gości i zwrócił się do 0- 

becnych tam oficerów armji estońskiej 
z prośbą © otoczenie go specjalną 0- 
pieką. 

Jakkolwiek ochrony takiej mu nie 
udzielono, gdyż obawy Raskolnikowa 
były nieuzasadnione, żaden incydent 
nie zakłócił pobytu wycieczki w Pie- 
czorach. Zaznaczyć należy, że poseł 
Raskolnikow na równi z innymi ucze- 
stnikami wycieczki złożył wizytę prze- 
orowi klasztoru. 

Mistrzostwa tenisowe Niemiec 
NIEPOWODZENIE JĘDRZEJEWSKIEJ 

BERLIN. PAT. — W dniu 3 sierpnia roz- 
poczęły się w Hamburgu tenisowe  mistrzo- 
stwa Niemiec w konkurencji międzynarodo- 
wej. W zawodach tych brała udział z ra- 
mienia Polski Jędrzejewska. W pierwszej 
rundzie grała ona w dniu 3 b. m. z wyloso- 

waną przez siebie Niemka Peitz. W grze tej 
raszej tenisistce nie powiodło się. Przegrała 
ona po zawziętej walce w trzech setach — 
4:6, 6:4 i 5:7. W ten sposób Jędrzejewska 
Poke została z dalszych rozgry- 
wek. 

  

Wielka mowa polityczna Brueninga 
Niemcy muszą rachować tylko na własne siły 

BERLIN. PAT. — Dzisiaj wieczo- 
rem kanclerz Rzeszy niemieckiej Brue- 
ning wygłosił przez radjo wielką mo- 
wę polityczną. 

Bruening przypomniał, że już w 
swem poprzedniem przemówieniu o- ły. 
strzegał przed oddawaniem się złudze- 
niu, jakoby przyjęcie planu Hoovera 
miało uwolnić Niemcy od wszelkich 
kłopotów. Wycoianie w ciągu ostat- 
nich tygodni przez zagranicę miljardo 
wych kredytów krótkoterminowych Z 

Niemiec było dla gospodarstwa nie- 
mieckiego nagłym i niebezpiecznym u- 
pustem krwi. Żaden polityk nie mo- 
że dziś wątpić w słuszność tezy, że 
kłopoty jednego narodu nie mogą iść 
na pożytek narodom drugim. 

. Z tych założeń wychodząc, Brue- 
ning podkreślał w ostatniej mowie, że 
istnienie Europy i całego świata za- 
leży od tego, ażeby ci, których  tra- 
giczny los uczynił w wojnie świato- 
wej wrogami, zdobyli się obecnie na 
wspólną akcję. W związku z tem dą- 
żeniem pozostają ostatnie wizyty mi- 
nistrów niemieckich w Paryżu i Lon- 
dynie oraz przybycie angielskich i a- 
merykańskich ministrów do Niemiec. 

Kanclerz stwierdził dzisiaj z naci- 
skiem, że uzyskanie w obecnej chwili 
przez Niemcy wielkiej pożyczki zagra- 
nicznej leży poza możliwościami real- 
nej polityki. Przyczyny tego są różne. 
Jedną z przeszkód jest takt, że dla po 
życzki takiej jest wymagana gwaran- 
cja kilku wielkich krajów, od których 
zgody ze wzgłędów bądź prawnopań- 

stwowych bądź też finansowo-techni- 
cznych obecnie bezwarunkowo otrzy- 
mać nie można. Dlatego Niemcy i go- 
spodarka niemiecka zdane są na wła- 
sną pomoc i na zaufanie we własne si- 

Kanclerz zwrócił się z apelem do 
społeczeństwa, aby nie wycofywało 

wkładów oszczędnościowych, lecz je 
zwiększało. W końcu oświadczył, że 
wychodząc ze stanowiska prawno-pań 
stwowego, uważa sprawę plebiscytu 
za zagadnienie dotyczące wyłącznie 
stosunków państwa pruskiego, jednak 
jako obywatel kraju nie weźmie on u- 
działu w głosowaniu plebiscytowem. 

Dekret o ograniczeniu obrotów dewizowych 
„BERLIN. PAT. — Wchodzący z 

dniem dzisiejszym w życie dekret pre- 
zydenta Rzeszy o ograniczeniu obro- 
tów dewizowych zaalarmował niemie- 
ckie koła gospodarcze. Instrukcje wy- 
konawcze do projektu zostały już 0- 
pracowane i ubiegłej nocy rozesłano je 
urzędom finansowym z zastrzeżeniem 
utrzymania jak najściślejszej tajemni- 
cy. Do urzędów finansowych poszcze- 
gólnych prowincyj wydelegowani zo- 
stali wyżsi urzędnicy Banku Rzeszy, 
którzy czuwać mają nad. wykona- 
niem zarządzenia. : 

Przy wywozie wyrobów gotowych 
oraz środków żywności dewizy nie bę 
dą na razie wydawane. Koła poinfor- 
mowane utrzymują, że obostrzenie de- 
wizowe dla przemysłu eksportowego 
zmusić mają do obniżenia cen w ce- 
lu forsowniejszego eksportowania wy- 
robów zagranicę i zdobywania sobie 
dewiz własnemi siłami. Obniżenie cen 
artykułów, przeznaczonych na wywóz, 
będzie tem łatwiejsze, że Bank Rze- 
szy, dając niemieckiemu przemysłowi 
eksportowemu nieograniczoną możność 

nabywania dewiz wyłącznie na zakup 
surowca, umożliwia mu korzystanie z 
niskich cen surowca na rynkach za- 
granicznych. 

Wpływ ministra 
Schiele'go 

Wielkie zaniepokojenie w opinii pu 
blicznej wywołuje fakt, że dekret przy 
znaje poważny wpływ na politykę de- 
wizową ministerstwa rolnictwa, na 
którego czele stoi Schiele. — Wpływ 
Schielego zaznaczył się już dzisiaj tem, 
że rozesłane instrukcje zawierać ma- 
ja zakaz wydawania dewiz na przy- 
wóz artykułów żywności. Powszech- 
nie zdają sobie sprawe z tego, że u- 
trudnienie importu płodów rolnych 
przy jednoczesnem nastawieniu niemie 
ckiego aparatu przemysłowego na dum 
ping, musi doprowadzić zagranicą do 
nowych konfliktów z państwami, z któ 
remi Niemcy utrzymują stosunki gospo 
darcze na podstawie traktatów handlo 
wych. 

Się na podstawie pracy z historji lite- 
ratury polskiej. Ukończywszy studja 
pracował początkowo jako nauczyciel, 
później jako dyrektor w Koninie, O- 
strowcu i Piotrkowie. W r. 1919 po- 
wołany został na stanowisko wizyta- 
tora  seminarjam nauczycielskiego. 
Dnia 31 sierpnia 1928 objął w mini- 
sterstwie stanowisko podsekretarza 
stanu. Ministrem wyznań religijnych i 
oświecenia był od dnia 14 kwietnia 
1929. 

Wynagrodzenie robot- 
nika a jego rodzina 
POGLĄD OJCA PIUSA XI NA TĘ 

SPRAWĘ 
„Osservatore Romano“ ogłosił nie 

dawno wywiad ze znanym członkiem 
Akademji Francuskiej, Jerzym Goyau, 
na temat społecznego znaczenia ostat 
niej encykliki papieskiej o małżeństwie 
chrześcijańskiem. 

Ostatnia część encykliki — mówił 
uczony — w której Ojciec św. wzywa 
do ;zastosowania środków, ułatwiają- 
cych zakładanie i rozwój rodziny 
chrześcijańskiej, jest wyraźnem po- 
twierdzeniem słynnej encykliki „Rerum 
Novarum*. Rady, jakiemi Pius XI za- 
myka swoją encyklikę, o małżeństwie, 
są powtórzeniem nauki jego wielkiego 
poprzednika o warunkach życia robot 
nika. Rzecz polega na tem, że nowa 
encyklika w pewnych punktach usuwa 
wszystkie te wątpliwości, które zacho 
wały się jeszcze po wydaniu encykliki 
Leona XIH, :Przedewszystkiem chodzi 
tu o problem wynagrodzenia, dla ro- 
dziny, nad którym długo i gorąco dys- 
skutowano. 

Leon XIII wyraźnie oświadczył, że 
robotnik ma prawo do takiego wyna- 
grodzenia, które konieczne jest dla u- 
trzymania jega rodziny. Wśród ko- 
mentatorów encykliki powstały zaraz 
różnice poglądów co do znaczenia nau 
ki papieskiej w tym punkcie. Pewna 
liczba  moralistėw chrześcijańskich 
wzbraniała się uznać, że wynagrodze- 
nie dla rodziny należy do obowiązków 
sprawiedliwości chrześcijańskiej. By- 
ła ona zdania, że chodzi tu tylko o ra 
dę, a nie o obowiązek we właściwem 
znaczeniu tego wyrazu. 

Pius XI oświadczył obecnie: „Na- 
samprzód całym wysiłkiem dążyć nale 
ży do tego, co już poprzednik nasz 
Leon XIII zalecił, by stosunki gospo- 
darcze i społeczne w państwie tak u- 
łożono, aby wszyscy ojcowie rodzin, 
zależnie od stanu i miejsca zamieszka 
nia, tyle zarobić mogli, aby zapewnić 
sobie, żonie i dzieciom konieczne u- 
trzymanie... Niesprawiedliwą również 
byłoby rzeczą wyznaczać tak małe pła 
ce, że w danych warunkach na wyży- 
wienie rodziny nie wystarczają”. 

„ Słowa te, są zupełnie jasne i wy- 
raźne. Wynika z nich, że przy ustala- 
niu wynagrodzenia robotnika, musi 
być brana pod uwagę jego rodzina. 

Kronika telegraficzna 
-— Znakomity chirurg polski, wy- 

kładający w Monachjum, prof. Kazi- 
mierz Fajans, rodem z Warszawy, z0- 
stał wybrany honorowym członkiem 
Royal Institution of Britain. 

— Gubernator stanu nowojorskie- 
go Roosevelt, który uległ w młodości 
napadowi paraliżu t. zw. dziecięcego, 
ofiarował pół litra swej krwi dla przy 
gotowania z niej odpowiedniego  se- 
1um. W roku bieżącym zarejestrowa- 
ją bowiem 702 wypadków tej choro- 
by. 

— Czeskostowacki Bank Narodo- 
wy podniósł począwszy od 5 sierpnia 
stopę dyskontową z 4 i pół na 5 proc. 

— Lotniczka angielska Ammy John 

son, która dzisiaj rano opuściła Czy- 

tę, udając się do Charbina, była zmu- 

szona do wylądowania w połowie dro 

gi z powodu braku benzyny. 

— Na VI kongresie międzynarodo- 
wym dla spraw wypadków przy pra- 
-cy i chorób zawodowych na czele de- 
legacji polskiej jest dr. Henryk Mie- 
rzewski ze Lwowa. Na wystawie eks- 
ponatów bardzo poważnie przedsta- 
wia się dział polski. 

Anschluss przed 
Trybunałem Haskim 

HAGA. PAT. — Przed Najwyższym 
Trybunałem sprawiedliwości między- 
narodowej, w rozprawach nad austrja- 
cko-niemiecką unją celną przemawiał 
dzisiaj rzecznik Francji Basdevant. 
Przypomniał słowa, wypowiedziane w 
roku 1922 w Genewie przez kanclerza 
Seipla: „„Austrja uczyni wszystko, co 
będzie możliwe, ażeby zerwać okowy, 
w których się znajduje, jest jednak 
sprawą Ligi Narodów baczyć, ażeby 
stało się to bez naruszenia pokoju świa 
towego oraz bez uszczerbku dla sto- 
sunków z krajami sąsiedniemi“. Bas- 
devant uważa, że ks. Seipel zobowią- 
zał się wówczas, że Austrja nie uczy- 
ni nic bez zgody Ligi Narodów. 

Rzecznik Francji zwalczał następ- 
nie tezę nową prawników niemieckich, 
według której Rada Ligi Narodów 
sprawuje jakoby w stosunku do Au- 
strji rodzaj protektoratu celem ograni- 
czenia suwerennych praw tego pań- 
stwa. Basdevant sprecyzował znącze- 
nie pojęcia niezależność" według ar- 
tykułu 88 traktatu z St. Germain, któ- 
ry wyraźnie ma na myśli niezależność 
gospodarczą Austrji. : 

W konkluzji mówca podkreślił а- 
normalność i niebezpieczeństwo klau- 
zuli końcowej protokółu wiedeńskiego, 
który uzależnia wypowiedzenie trak- 
tatu od ecyzji władzy ustawodawczej. 

WICE-MINISTER KOC BAWI 
NADAL ZAGRANICĄ 

WARSZAWA, 4.8 (tel. wł. „Sło- 
wa”). Dowiadujemy się, że zamiesz- 
czona w niektórych pismach wiado- 
mość o powrocie wice-ministra Koca 
nie odpowiada rzeczywistości. Wice- 
minister Koc w dalszym ciągu bawi 
zagranicą, a powrót jego spodziewany 
jest w połowie bm. 

ZMNIEJSZENIE SIĘ BEZP OROCIA 
WARSZAWA. PAT. -- i iczba za- 

rejestrowanych bezrobtonych na tere- 
nie Państwa Polskiego wynosiła w dn. 
1 sierpnia r. b. 261,059 i wykazuje 
spadek bezrobocia w stosunku do po- 
przedniego tygodnia o 2,347 osób. 

REKORD PRZEŁADUNKU 
W PORCIE GDAŃSKIM 

GDYNIA. PAT. — Miesiąc lipiec 
wykazał nowy rekord przetadunkowy 
portu gdyńskiego, dotychzas nie noto- 
wany, a mianowicie obrót towarowy 
przekroczył pół miljona tonn, i wyno- 
sił okrągło 503 tysiące tonn, wobec re- 
kordowego obrotu w maju r. b., w któ 
rym notowano 476 tysięcy tonn. 

ARESZTOWANIE DYREKTORA 
BANKU w ALEKSANDROWIE 
ŁÓDŹ. PAT. — Z Aleksandrowa pod Ło 

dzią donoszą, że aresztowano tam dyrek- 
tora Banku Ludowego Radomińskiego pod 
zarzutem popełnieria nadużyć na szkodę te- 
go banku, jak również na szkodę spółdziel- 
ni spożywczej, w której pracował. 

Katastrofa samoloto- 
wa w. Brześciu 

PILOT I OBSERWATOR OCALAŁ 

BRZEŚĆ n.-B. PAT. — Na prowizorycz- - 
nem lotnisku nieopodal koszar 35 pp. na 
Grejewkach samolot „Potez 27%  skutkien: 

detktu motoru począł lądować. W pewnym 

momencie podporucznik obserwator Purpu- 
rowicz wyskoczył z samołotu lądując z ©- 
twartym spadochronem. Sierżant pilot Ko- 
rzeniowski pozostał w aparacie, który za- 
czepiwszy kołem o tor kolejowy, wywrócił 
się. Pilot wyszedł z katastrofy cało. Aparat 

jest poważnie uszkodzony. 

BS Rec 

Już się ukazała | 
W KSIĘGARNI 

FERDYNANDA HOESICKA 
w Warszawie 

książka 

„Myśl w Obcegach“ 
listy z podróży po Rosji 

Sowieckiej 
STANISŁAWA MACKIEWICZA. 

Sprzedaż w księgarniach: 

GEBETHNERA I WOLFFA 

| JózEera ZAWADZKIEGO 
w Wilnie.         
 



          

_ ogniówej. Otóż pan naczelnik tego od- 

"alność się zamyka. 

. małą Polskę 
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ECHA KRAJOWE (I 
BARANGWICKIE AKTUALJA 

РОМО 
  

Zio W sprawie Wlamania do skaitė potžloWego 
RZEZNICY W DELEGACJL — A KROWY ZDYCHAJĄ. — opiece Włamanie dziełem międzynarodowych ztodziei,—Aresztowanie 4-ch 

strażników pocztowych I POŻARY. — PAN NACZELNIK ŚPI. 

O PRASIE. — 6 SIERPNIA. 

Zatarg z rzeźnikami wciąż w peł- 
nym biegu. Końca nie widać, docho- 
dzi jednak potrochu do paktowania. 
Udało się władzom przekonać zawzię- 
tych skotobojów, by przynajmniej ła- 
skawie częściowo sprzedawali słoninę; 
resztę pozostawiono do decyzji pana 
wojewody. Ale szybko i tajnie wybra- 
na przez tych mistrzów delegacja u- 
dała się chyłkiem do Nowogródka ze 
skargą na zarządzenia tutejszych 
władz. Mamy tu nadzieję, że Nowo- 
gródek ostro się do rzeźników zabie- 
rze i każe im rżnąć na gwałt, dopóki 
jeszcze mamy zdrowe bydło, wąglik 
bowiem wciąż nieopanowany przeniósł 
się znów na jedną ze wsi, mianowicie 
Świrany, gdzie 3.8 padła krowa i świ- 
nia. 

Upaiy trwają nieznośne, sprzyjając 
zarazie, topielcom i pożarom. 2 sier- 
pnia utonął podczas kąpieli w Szcza- 
rze 61-letni Albin Gertz z Warszawy, 
bawiący na letnisku w majątku Regi- 
nowo. Przyczyna nieznana, śledztwo 
więc w toku. Nieznane są także przy- 
czyny dwóch pożarów, które gwałtow 

— CHLEB TANIEJE. — PLOTKA 

— ODKŁADANA RADA. 

stawił się w kilka minut w  catkowi- 
tym porządku. Mają więc ludziska tro 
chę tematów do rajcowania, podając 
sobie przytem inne nowinki, że chleb 
staniał o całe dwa grosze, że w naj- 
bliższym czasie będziemy mieli podob- 
no w Baranowiczach własne pismo co , 
dzienne, albowiem ma zamiar 
siedlić się 
kie”. 

Tymczasem jesteśmy w oczekiwa- 
niu uroczystości, związanych z dniem 
i sierpnia, których zorganizowaniem 
zajął się Wojewódzki Komitet Obywa- 
telski. W wigilję obchodu będzie cap- 
strzyk orkiestr wojskowych, kolejowej 
i straży ogniowej; w dniu zaś obcho- 
du ranne nabożeństwo, a po południu 
złożenie wieńca na grobie Nieznane- 
go Żołnierza, potem przemarsz stowa 
rzyszeń i społeczeństwa na plac stra- 
ży ogniowej, gdzie odbędzie się aka- 
demja pod gołem niebem, urozmaico- 
na produkcjami muzycznemi. Będzie 
to niewątpliwie piękna uroczystość. 

Może z tej racji raz jeszcze nie doj 
dzie do skutku posiedzenie Rady Miej 

prze- 
tutaj „Życie Nowogródz- 

WARSZAWA. 4.8 
wa“). 
zuchwałego włamania do skarbca 
znaczków pocztowych w gmachu 
głównym poczty przy placu Napoleo- 
na prowadzone jest w kilku naraz kie 
runkach. 

Ostatnio bardzo poważnie brane 
jest pod uwagę przypuszczenie, iż wła 
snania dokonali przybysze z Berlina. 
Przypuszczenie to oparte jest na ob- 

narjusze służby śledczej pełniący służ 
bę w sobotę zauważyli po przybyciu 
pociągu z Berlina 3 jegomościów ele- 
gancko ubranych, a zachowujących 
się bardzo podejrzanie. 

Tych samych ludzi zaobserwowali 
wywiadowcy policyjni dyżurujący w 
hallu poczty na placu Napoleona. Da- 
iej zaobserwowanych na Dw. Głów- 

„Vorwaerts” atakuje min. Shiele'ego 
BERLIN. PAT. — W niemieckiej 

prasie wywołują ostre sprzeciwy  po- 
stanowienia ostatniego dekretu prezy- 
denta Rzeszy, w myśl którego krajo- 
we urzędy podatkowe upoważnione są 
do wykonywania nad gospodarką de- 
wizową kontroli na podstawie instruk- 
cyj. wydawanych przez ministra go- 
spodarki i wyżywienia. Według socja- 
listycznego „Vorwaertsu*, przyznanie 
min. Schielemu tak daleko idących 
kompetencyj dowodzi, że rząd Rzeszy 

sie niemieckich agrarjuszów postara 
się o to, ażeby z listy towarów zagra- 
nicznych, wprowadzanych do Niemiec, 
skreślać produkty agrarne, jak np. ma 
sło. Uczynić to może łatwo, domaga- 
iąc się przydziału dewiz dla importe- 
rów tych produktów. Wykonanie te- 
go rodzaju planu musi wywołać, za- 
równo w stosunkach wewnętrznych 
jak zagranicznych, następstwa wprost 
katastrofalne: wewnątrz Niemiec dro- 
żyznę niezbędnych artykułów spożyw 

nie wczoraj 3.8 wybuchły. Jeden zra- skiej, wyznaczone na wieczór dn. 5 zostaje pod wpływem agrajuszy i pra- czych, zagranicą zaś represje ze stro- 
na we wsi Prosiakowce, gdzie spaliło sierpnia. Miało ono się odbyć 22 lip- gnie z kontroli dewizowej uczynić na- ny państw, dotkniętych dekretem pre- 
się obejście gospodarza Rafalika wraz ca, potem 28-go, ale jakoś nie docho- rzędzie protekcjonizmu w stosunku do zydenta Rzeszy, a więc bankructwo 
z tegorocznym zbiorem zboża. Straty dziło do skutku. Tym razem trudno o kół agrarnych. Min. Schiele w intere- eksportu niemieckiego. 

Ostre pogotowie policji 
W czasie plebiscytu w sprawie rozwiązania 

1300 zł. Uszkodzone zostały też zabu- 
dowania sąsiadów. W nocy zaś prze- 
raźliwe ryki syreny zbudziły Barano- 
wicze: palił się jeden z domów przy 
ul. Spokojnej na Nowych  Baranowi- 
<czach. Pożar opanowano. Tutaj jednak 
sprawa przedstawia się wyraźniej: 
dom wart był 6000 zł., ubezpieczony 
zaś był na 7700 zł. Można tedy po- 
zwolić sobie na pewne podejrzenia. 
Pożarowi temu sprzyjał nietylko upał, 
ale i straż ogniowa. Nowe Baranowi- 
cze mają swój własny oddział straży 

działu spał snem kamiennym, któryś z 
zastępców jego. na głos syreny wy- 
trzeźwiał wprawdzie ale niezupełnie i 
jako zawiany nie mógł wypełnić nale- 
życie swych czynności, i tylko czterech 
pożarników zjawiło się ale przypadko- 
wo bez narzędzi. Natomiast oddział 
miejski straży z ul. Prez. Mościckiego 

Ojcowie miasta sa chytrzy. 

Warszawy pod 
cych w Baranowiczach firm handlo- 
wych, trzecia z Wilna. Osobą wysyła- 
jącą z Wilna był niejaki Wajsberg. 

lepszy pretekst do odłożenia: cap- 
strzyk wypada o tej samej godzinie. 

R. 

ECHA AFERY KOLEJOWEJ 
W BARANOWICZACH 

Przed kilku dniami podawaliśmy o 
aferach oszukańczych, ujawnionych na 
stacji towarowej w Baranowiczach, a 
polegających na tem, że w nieodebra- 
nych przez adresatów skrzyniach, za- go ma być zarządzone ostre pogoto- 
miast wskazanego w dokumentach to- 
warów ujawniono bezwartościowe od- wewnętrznych zabronił uprawiania pro 
łamki żelaza i podkładów. 

Dwie skrzynie wysłane zostały z 
adresem  nieistnieją- 

W dniu wczorajszym _przeprowa- 
dzono u niego rewizję i przytrzymano 

go. : 
  

POLUKNIA 
— Praca kapłana. Koło szosy grodzień- 

skiej, na 32 klm. od Wilna, rozłożyła się wieś 
Połuknia z pięknym kościołem na wzgórzu, 
widocznem od kilku kilometrów. To miejsce 
pracy twórczej ks. Kazimierza Packiewicza 
znanego w okolicy działacza społecznego. 

Już od powstania Państwa Polskiego 
czcigodny proboszcz  parafji 'Połukniańskiej 
ks. K. P. zakasał rękawy i wziął się raźno 
do pracy. Bardzo ciężko to szło, gdyż pa- 
rafja biedna, fundusze kościelne skąpe a 
naród nieufny. — Powoli, powolutko przy po- 
mocy ludzi dobrej woli odbudowuje  ko- 
ściół, powiększa go przez dodanie 2 wieżyc 
majestatycznie  promieniujących w okolicę 
uporządkowawszy z zewnątrz i wewnątrz 
kościół, buduje plebanję, stawia dzwonicę i 
sprówadza dzwony. 

Nie na tem jednak ks. Packiewicza dzia- 
Jako dobry Połak, о- 

wiany duchem patrjotyzmu, postanowił, jak 
się sam wyraża, przeszkodzić emigracji do 
obcych krajów i tu na ziemi naszej stworzyć 
-„Amėrykę“. 

„  Uruchamia przemyst į handel przėz wy- 
dobycie z sienników, schowków i poduszek 
kapitały parafjan i zaczyna działać... działać 
"dla dobra ogółu! 

Rok po roku powstają na zapadłej wsi 
różne instytucje o charakterze dobroczyn- 
nym, społeczne, kulturalno-ošwiatowe i td. 
I tak: 1) Stowarzyszenie Nauka i Praca, 
2) Ochrona i przedszkole dla 20—30 dzieci, 
3) Przytułek dla starców, 4) Gospoda lu- 
dowa, 5) Meljoracja iąk 6) Budownictwo 
wapniano - piaskowe, 7) Karczowanie past- 
wisk, 8) Młyn motorowy „Osada, 9) Gon- 
ciarka, 10) Piła tarczowa, 11) Kasa Stefczy- 
ka, 12) Ajencja pocztowa, 13) Półciężarów- 
ka „Chewrołet'* dla potrzeb własnych t. į. 
dostawa materjałów dla budowy i przebu- 
dowy instytucyj społecznych,  dożywianie 
dziatwy i t. d., 14) Targi, 15) Świetlica, 
która wkrótce stanie na płacu Targów, 16) 
Studnia dla podróżnych, 17) Elektryczność. 

Przez uruchomienie wyżej wymienionych 
instytucyj, ks. Packiewicz wypowiedział wal- 
kę z bezrobociem i alkoholowi. B. Minister, 
generał Składkowski w r. b. wobec zepsu- 
cia się auta dostał się pieszo (12 klm.) do 
Połukni, gdzie naocznie przekonał się o dzia- 
łalności księdza proboszcza i po powrocie 
pismem podziękował za nocleg jak również 
za [wszyst ie poczynania księdza na niwie 
społecznej. T 

Ks. Packiewicz nie poprzestaje na tem: 

jego myśl ciągłe kiełkuje i tworzy, nie prze- 
strasza go brak funduszów i trudność uzy- 
skania tych, Puka o kredyt rządowy (w zu- 
pełności zasługuje), ażeby nadal rozszerzać 
Połuknie przez uruchomienie dalszych insty- 
tucyj o charakterze społeczno - kulturalnym. 
Pa „mu się uda (daj Boże!) będziemy mie- 

i cegielnię, wapniarnię, teatrzyk dla dzieci i 
dorosłych w Połukni i wiele innych rzeczy. 

Ks. Packiewicz Kazimierz jest godny po- 
dziwu i żywym przykładem dla wielu osób w 
szczególności z sfer klerykalnych, zdala od 
polityki ze słowami  „Módł się i pracuj”. 
„Wszystko dla dobra ludu nic dla siebie". 
idzie rażnie naprzód pomimo szalonych prze- 
szkód, tworzy, tworzy, i jeszcze raz tworzy 

tam na głuchej „wsi bez 
uznania, bez żadnych osobistych korzyści,od- 
dając swoją inicjatywę, zmysł organizacyjny 
zdrowie, chęci w ręce Boga!!! On nim kie- 
ruje, gdyż wszystkie poczynania ks. probo- 
szcza realizują się! Niech mi będzie wolno 
ma tem miejscu schylić głowę przed Tobą 
Kapłanie za Twoją pracę dla dobra ogółu! 
Pracy twórczej — cześć!... RR. 

DANIUSZEW 
— Z lotu ptaka. Jest ogólne pojęcie, że 

każdy przedmiot na odległość bardziej es- 
tetycznie wygląda, jak również—że miłość 
na odległość jest gorętsza i t. p. Może to 

poniekąd i słuszne — w odniesieniu do prze k 
ciętnych rzeczy i do przeciętnych ludzi — 
szczególnie co da ludzi. Często daje się za- 

miła niespodzianka w Daniuszewie. 

póki dzieli ich od siebie odległość, skoro 
okoliczności 
zaczynaję się gryźć i awanturować. 

sprowadzą pod jeden dach, 

Pod tym względem spotkała mię bardzo 
Do nie- 

dawna obijało się mi o uszy, że w! powiecie 
wilejskim jest miejscowość — Daniuszewem : Pa a Jakkolwiek nie jest to zbyt dałeko Wi morza dostrzeżono w odległości 150 me dy z wewnętrznych pomieszczeń statku, wy- 
od stacji kołejowiej Smorgonie, jednak w trów od wybrzeża szczątki 
tych okolicach nie wiele wiedzą o Daniusze- Philibert*, który kilka tygodni 
wie, bo to i za Wilją, i w innym a do tego 
w wilejskim powiecie. 

Znając nie tylko z teorji, lecz i z doświad- 
czenia teren powiatu wilejskiego, mierzyłem 
ogólną miarą tego powiatu również Daniu- 
szew i gdy wypadło mi przejeżdżać przez 
ową mieścinę w drodze do stacji kolejowej, 
myślą byłem daleki od tego przedmiotu. Jed- 
nak okoliczny krajobraz zaczyna przyciągać 
do siebie uwiagę: teren całkiem odmienny, 
niczem nie przypominający smutnej mono- 
tonji innych okolic powiatu. Przy wjeździe 
do Daniuszewa, na dużym placu, znajdują- 
cym przed kościołem, zauważyłem ruch nie- 
zwykły; młodzeż męska i żeńska gremjalnie 
kierowała się do budynku, wznoszącego się 
w stronę placu. Wszystko to karne, umun- 
durowane w śliczne uniformy, w jakich wi- 
działem nieprzeliczone rzesze młodzieży w 
dn. 8. V. r. b. w Wilnie, przybyłej jak 
mi mówiono — na Zlot S. M. P. 

Jakkołwiek — bardzo śpieszyło mi się w 
dalszą drogę, to jednak mocno byłem zacie- 
kawiony całem tem zjawiskiem w Daniusze- 
wie, a orjentując się, iż jest to S. M. FR 
mając skądinąd pojęcie o gościnności tej or- 
ganizacji, wspólnie z innymi skierowałem się 
do owego lokalu. jak. stwierdziłem  na- 
stępnie — jest to „Ognisko“ S. M. P.: duża 
sala ze sceną, ładnie udekorowana, na cięż- 
kie warunki, w jakich naogół pracuje S 
P., taki lokal na ognisko jest bardzo oka- 
zały. Powstało to z wspólnego wysiłku 
jednostek ze starszego społeczeństwa i Mło- 
dzieży Stowarzyszonej. Ten właśnie pięk- 
nie zharmonizowany obrazek ujrzałem w 
Ognisku S. M. P. Zaiste szczęśliwy to był 
zbieg okoliczności, albowiem trafiłem na p!e- 
narne zebraniet Młodzieży. 

dować, chociaż i w estetycznie urządzonym 
lokalu, kiedy to po skończonem nabożeństwie 
w kościele i jeść się chce, są rozrywki i za- 
bawy w perspektywie, lecz tutaj duża sala 
była po brzeg wypełniona młodzieżą  żeń- 
ską |i męską, a przy stole prezydjalnym — 
zasiadali: Ks. Proboszcz Romecki Adolf, 
Kiersnowska Lucyna, p. Błocki Stanisław — 
miejscowy organista i szereg innych osób, 
których nazwiska nie potrafiłbym utrzymać 
w pamięci. 

Te czcigodne osoby to są członkowie pa- 
tronatu S. M. P. Obok zasiadły zarządy 5. 
„M. P. żeńskiej i męskiej i liczne zastępy 
Młodzieży Stowiarzyszonej, wśród której by- 
li również kandydaci na członków S. M. P. 

Najbardziej podziwu godny był przebieg 
zebrania: zdawałoby się musieli tu rej pro- 
wadzić starsi, jak ks. proboszcz, p. Kiiers- 
nowska, a młodzież siedzieć ani mru-mru. A 
tu — odwrotnie; ci państwo siedzieli, zajmu- 
jąc stanowisko obserwatorów, opiekunów, a 
ster obrad w tym wypadku trzymała w ręku 
prezeska S. M. P. Coprawda dzielna dziew- 
czyna, wyiwiązywała się doskonale ze swe- 
go zadania. Były tutaj omawiane bardzo 
poważne sprawy: kształcenie ducha przez nie 
złomne trwanie na stanowisku wiary katoti- 
ckiej i ideałów polskich, rozwijanie w sze- 
regach młodzieży karności, poczucia obo- 
wiązku,: pilności w spełnianiu obowiązków w 
w; życiu i organizacji; sprawy P. W. i W. F. 
przysposobienia rolniczego, i t. d. i 1 p. у 

„We wszystkich tych sprawach sama mło- 
dzież zabierała głos, a z grona starszych od 
czasu do czasu ktoś podawał młodzieży 
mądre rady i wskazówki. Zebranie zostało 
zakończone przemówieniem ks. proboszcza, 
tóry w gorących i serdecznych słowach na- 

woływał młodzież do krzewienia ideałów za- 
ufania starszego społeczeństwa, poczem mło- 

  

sejmu p 
BERLIN. PAT. W dniu plebiscytu 

w Sprawie rozwiązania sejmu pruskie- 

wie policyjne. Pruski minister spraw 

pagandy na samochodach przez człon 
ków partyj i organizacyj, noszenia 

ruskiego 
mundurów partyjnych lub broni. W 
kołach politycznych mimo to panują 
wielkie obawy z powodu możliwości 
ostrych starć między występującymi 
wspólnie skrajnymi wrogami politycz- 
nymi. 

  

Likwidacja „Amtorgu” w Argentynie 
BUENOS AIRES. PAT. Policja ar- 

gentyńska dokonała otwarcia kasy о- 
gniotrwałej w sowieckiem  towarzy- 
stwie handlowem „Amtorg“ i skonfi- 

  

skowała znajdujące się tam dokumen- 
ty. Dzięki temu udało się stwierdzić, 
że dowody osobiste wielu obywateli 
sowieckich są sfałszowane. 

„Št. Philibert" wydobyty na powierzchnię 
ST. NAZAIRE. PAT. — Podczas odpły- 

parowca „St. 

temu uległ 

strasznej katastrofie, Po wypompowaniu wo 

dobyto statek, który zostanie przyhołowa- 
ny do St. Nazaire. 

  

Rekord skoku ze spadochronem 
RYGA. PAT. Porucznik Peterson 

ustanowił dzisiaj nowy rekord, ska- 

  

sława wykonała kilka pieśni ludowych. 
„Ten wypadek całkowicie ugruntował moje 

pojęce o pracy wychowawczej młodzieży, 
zrzeszonej w S. M. P. Niejednokrotnie roz- 
maici ludzie, co to sądzą o rzeczach według 
swego własnego widzimisię, — wyrażali zda- 
nie, że $. M. P. w gruncie rzeczy dobra 
organizacja, lecz brak tam samodzielności dla 
młodzieży w pracy wychowawczej. Chwile 
spędzone w gronie S. M. P. w Daniuszewie, 
przekonały mię, że organizacja ta jest ra- 
cjonalną szkołą wychowawczą, albowiem nie 
wyobrażam sobie dobrej instytucji wycho- 
wawczej bez dobrych wychowawców, do- 
brej szkoły bez dobrych nauczycieli i t. d. 
Tutaj znalazłem wszystkie te elementy. 

Stanowiska wychowawców zajmują tutaj 
ludzie o wysokiej kulturze umysłowej i 

tylko tacy ludzie potrafią wychować Mło- 
dzież na pożytecznych członków  społeczeń- 

M. stwa i dzielnych obrońców wiary i Ojczyzny. 
Ksiądz Romecki i pp. Kiersnowscy 

znani z ofiarnej pracy nad podniesieniem kul- 
tury wsi, a wynik tej pracy jest — kwiat 
młodzieży, skupiający się dokoła ogniska, 
stowarzyszonego wysiłkiem tych ludzi. W 
ślad zatem miałem sposobność przekonać się 
że słowa, słyszane w ognisku, nie mijają się 

Tradycja, jako czynnik wychowaw- 
czy, ma ogromne znaczenie. Łączy 

p. Ona przeszłość z chwilą obecną, pogłę 
biając ją, a, co główne, zarysowuje po- 
wabną przyszłość, której wzorem są 
najjaśniejsze zdarzenia właśnie z okre- 
su minionego. 

Człowiek wogóle, młodzeż zaś szcze 
gólnie, musi czuć się częścią składową 
pewnego zbiorowiska ludzkiego (naro- 
du, stanu, korporacji, zespołu), od- 
znaczającego się szlachetnemi cechami 
i mającego w swych przeżyciach 
świetne czyny. 

Wówczas łatwiej się wyrabia po- 
czucie odpowiedzialności za swe czy- 
ny, wyraźniej się zarysowuje cel w 
życiu, budzi się szlachetna ambicja i 
wiara we własne siły. 

Naturalnie, mowa tu o tradycjach 
wzniosłych, o zespołach ideowych. O 
degenerację idei zawsze jest łatwo, 
więc każdy wychowawca musi być 
szczególnie czujny i uważny, aby nie 
dopuścić do jej wykoszlawienia, cze- 
go skutkiem może być płytkość i zaro- 
zumiałość! 

Korpus Kadetów we Lwowie nale- 
ży:do tych szczęśliwych organizącyj, 
które mogą się nie obawiać degenera- 
cji tradycyj: tak są świetne i głębo- 

obserwować, że ci, którzy kochają się do- dzież pod kierownictwem p. Błockiego Stani kie przeżycia jego wychowanków. 

cząc ze spadochronem z wysokości. 
6,800 metrów z samolotu. 

  

z czynem. Widziałem Młodzież  biorącą 
udział w grach sportowych, widziałem pólka 
doświadczalne, prowadzone przez Młodzież 
w konkursach rolniczych, Mimo ogromnego 
zniszczenia, jakie poczyniła tutaj powódź 
wiiosną, znosząc cały dobytek ludzki z po- 
werzchni ziemi. Młodzież nie opuściła rąk, nie 
zrezygnowała z każdej sposobności podnie- 
sienia pracy organizacyjnej na wyższy po- 
ziom. Doświadczałnictwo w uprawie bura- 
ków pastewnych jest tutaj bardzo ładnie 
prowadzone. Imponujące wrażenie czyni ta- 
kie pólko wśród prymitywnej wsi — wzoro- 
wo prowadzone i na!eżycie utrzymane, z usta 
wionemi na półkach tabliczkami.  Bądźco- 
bądź, to niełatwa sprawa, jeżeli się uwzględ- 
ni stosunek przeciętnego włościanina do 
wszelkiego rodzaju nowatorstw. 

Widząc to wszystko, ja, przygodny prze- 
chodzień, wyniosłem w duszy bardzo miłe 
wrażenie z życia i rozwoju S. M. P. w Da- 

są niuszawiie oraz wdzięczność za miłe chwile, 
spędzone w gronie stowarzyszonej młodzie 
ży. 

Pragnę, aby młodzież ta rozwijała j po- 
głębiała w sobie ideały S. M. P. pracując 
wytrwale dla dobraa Ojczyzny i narodu. 

(tel. wł. „Sło- serwacjach wywiadowców, pełniących nysa w poniedziałek wieczorem gdy 
Śledztwo policyjne w sprawie służbę na Dworcu Głównym. Funkcjo- wsiadali oni do pociągu odchodzące- 

go do Poznania. 
Na miejscu kradzieży znaleziono kil 

kanaście odcisków palców, które zosta 
ły sfotografowane i przekazane wydzia 
łowi daktyloskopijnemu. 

Ze względu na wielką gorliwość, z 
jaką policja prowadzi śledztwo, przy- 
puszczać należy, że włamywacze z0- 
staną ujęci w najbliższym czasie. 

Po oględzinach skarbca, do które- 
go dokonano włamania wezwano do 
urzędu śledczego wszystkich wartow- 
ników, którzy pełnili służbę na podwó 
rzu Dyrekcji od godziny 7-ej wieczo- 
rem w sobotę do godziny 8-ej rano w 
poniedziałek. Po przesłuchaniu wszyst- 
kich wartowników 4-ch z nich zatrzy- 
ntano jako podejrzanych o współudział 
we włamaniu. 

Według opinji urzędu śledczego 
włamania dokonali zawodowi złodzie- 
je przy pomocy jednego lub kilku u- 
rzędników pocztowych. 

RECO SETY OE RESZTE ESEOTJ 

Banda włamywaczy 
złożona z uczniów i studentów 

Policja w Kielcach zlikwńdowała przed 
paru dniami niezwykłą bandę włamywaczy, 
w skład której wchodzili uczniowie i stu- 
denci. Oto szczegóły tej sensacyjnej sprawy, 
rzucającej ponure Światło na poziom moral 
ny dzisiejszej młodzieży. 

„ W ostatnich dniach policja kielecka za 
skoczona została całym szeregiem włamań, 
których sprawcy, mimo niezwłocznie podję- 
tych dochodzeń, nie zostałi ujęci. Na trop 
jednak włamywaczy wpadła policja po kra 
dzieżach w gimnazjum im. Śniadeckich i w 
szkole handlowej. 

W toku badań zwrócono uwagę, iż nie- 
znani włamywacze wykazywali świetną or- 
jentację w gmachach obrabowanych szkół 
i byli obznajomieni z warunkami lokalnemi. 

W wyniku zarządzonych wywiadów i ob 
serwacyj aresztowano 12-tu młodzieńców, 
należących do bandy złodziejskiej, w której 
skład wchodzili uczniowiie klas: 6-tej i 7-ej 
oraz kilku studentów. 

W liczbie aresztowanych znajdują się 
uczniowie: Święcki, Matyniak, Prokopowicz 
oraz studenci: Zaręba, Kruszewski, Ungier, 
i inni, Są to synowie znanych rodzin kiele- 
ckich, jak: syn architekta miejskiego, dyrek 
tora spółdzielni „Ogniwo*, właściciela naj- 
większej drukarni w Kielcach i t. p. 

Podczas rewizji u aresztowanych ujaw- 
niono wiele materjału dowodowego, jak to: 
chemikażja do wyrobu materjału wybucho- 
wego, 4 granaty, 2 rewolwery oraz butlę z 
tlenem do wypruwania kas, ponadto liczne 
zapiski, z treści których wynika, iż szajka 
młodocianych włąmywaczy zamierzała doko 
nać włamania do składu Tomickiego przy 
ul. Wesołej. 

Niemałą sensacją był fakt zatrzymania 
inżyniera fabryki „Oranat”* Jerzego Króla. 

Czy i jaki miał on związek z wyprawami 
bandy — narazie niewiadomo. Zatrzymanie 
inż. Króla wywołało w całem mieście wiel- 
kie poruszenie. 

Policja przeprowadziła również rewizję 
u jednego z księży w Radomiu, którego wy 
chowanek należał do bandy. 

Dotychczas stwierdzono, iż opisana wy- 
żej szajka dokonała 7-miu włamań do szkół 
i mieszkań prywatnych. Za osiągnięte z kra 
dzieży pieniądze po zrealizowaniu łupu u pa 
serów, członkowie tej wyjątkowej organi- 
zacji złodziejskiej urządzali wyuzdane orgje. 

Wezwanie Episkopatu 
Polskiego 

O POMOC DLA BEZROBOTNYCH 

Wobec coraz przykrzejszego poło- 
żenia życiowego ludności roboczej E- 
piskopat postanowił wezwać całe spo- 
łeczeństwo do energicznej pomocy dla 
bezrobotnych i ubogich. Akcja ta ma 
objąć zbieranie przez organizacje do- 
broczynne środków pieniężnych i żyw- 
ności oraz rozdzielanie ich najwięcej 
potrzebującym. Szczegółowe zarządze- 
nia wydadzą księża biskupi w swoich 
diecezjach. 

Episkopat żywi nadzieję, że akcja 
ta dozną jaknajszerszego poparcia od 

„Przechodzień* całego społeczeństwa. 

Gdzieślndziej —— ktoby_ tamy chcial" obra-.- TIA NIK III ORO TTE TWO PEEP COECZ TOO PO ЕЕЕ ZOOTY DER 

TRADYCJE LWOWSKIEGO KORPUSU KADETÓW 
Jedno imię staje się symbolem tych 

tradycyj młodej polskiej średniej szko- 
ły wojskowej: — Karol Chodkiewicz. 

Hetman Jan Karol Chodkiewicz, za- 
wsze będzie wzorem polskiego rycerza, 
ale wymieniając jego imię, myślę nie 
o bohaterze z pod Kirchgolmu, lecz o 
kadecie, który zginał w powstaniu ślą- 
skiem, o polskim młodym chłopcu. 
który uciekł z Korpusu Kadetów, aby 
bronić prastarej ziemi piastowej, który 
życie swe złożył w ofierze... 

Hetman Chodkiewicz — kadet Chod 
kiewicz — oto wymowny przykład 
tworzącej się tradycji bohaterstwa 1 
ofiarności. 

Lwowski Korpus Kadetów jest pierw 
szą tego rodzaju szkołą w odrodzonej 
Polsce, istnieje od 30 października 
1918 roku i w ciągu swego jeszcze 
krótkiego życia, przeżył tyle, że już 
zdobył przebogatą skarbnicę wspom- 

nień tworzących nową tradycję, mna 
której się wychowują pokolenia mło- 
dych oficerów polskich. 

Korpus Lwowski był spadkobiercą 
austrjackiej szkoły wojskowej w Łob- 
zowie pod Krakowem. Szkoła ta istnia 
ła od przeszło 50 lat, zmieniając swą 
nazwę i program. Ostatnio była to 
Wyższa Szkoła realna wojskowa, któ- 

rej wychowankowie po skończeniu 
przechodzili do Akademji Wojskowej. 

Wychowawcami w tej szkole w 0- 
stanich latach byli przeważnie Niemcy, 
którzy w wielkiej ilości znajdowali się 
i wśród uczniów. 

Gdy w; ostatnich dniach paździer- 
nika 1918 r. Austrjacy zaczęli opu- 
szczać Kraków, Komendant Korpusu, 
hr. Begnigni kazał komendantowi Szko 

ły, płk. de Fabrisowi, przekazać swą 
władzę starszemu oficerowi Polakowi, 
gdyż wszystkie instytucje wojskowe 
już były objęte przez oddziały polskie 
pod dowództwem płk. Roji. 

_ W ten sposób w dniu 30 paździer- 
nika 1918 r. powstał do życia Polski 

Korpus Kadetów, którego komendan- 
tem był ppłk. Stanisław Hlavaty. 

„ Nie trzeba mówić o tych trudnoś- 
ciach z jakiemi się spotkał pierwszy 
p denanł pierwszego korpusu kade- 

w. 
Brak oficerów, gdyż Niemcy opu- 

Ścili swe stanowiska, brak inwentarzy 
(Niemcy podsuwali inwentarze sfałszo 
wane), rozdźwięk wśród uczniów (wy- 
chowankowie — Polacy spali po no- 
cach uzbrojeni, spodziewając się na- 
padu ze strony „kolegów * — Niem- 
ców), konieczność służby garnizono- 
wej, bo wojsko polskie faktycznie je- 
szcze mie istniało, chaos w rozkazach 

    

W WIRZE STOLICY 
CZY AKTOR MOŻE MIEĆ MIEJSCE 

STAŁEGO POBYTU? 

ZASP. stacza homeryckie boje z dyrek- 

torami, chcąc ich zmusić do zawierania z 

artystami kontraktów  12-miesiecziycn. Ci 
proponują 10, owi 8 miesięcy. Ostatecznie 

artyści zapewne zwyciężą — ku wielkiej 
szkodzie sztuki  bezwątpienia. 

I ku swojej własnej. Jest rzeczą cczywi- 

stą, że aktorom jest wygodniej i przyjem- 

niej mieszkać stale 'w jednem mieście — 
własne mieszkanie, ustalone koło znajo- 

mych, atmosfera rodzinna... , 

Lecz właśnie to zabija teatr. Ilekroć przy 
jedzie do Warszawy jakiś obcy zespół — 

rosyjski, francuski, czeski — lece na Lierw- 

sze przedstawienie i jestem  olśniqny. Nie 
widzę aktorów, ale żywych ludzi, każdy typ 
wydaje mi się skończony, idealny. „Ten ak- 
tor jest stworzony do tej roli** -— myślę, 

wychodząc. Drugie przedstawienie teycż ze 

społu już mi się tylko podoba, trzecie wręcz 

nudzi. Aktorzy już się opatrzyli! 
Tego momentu nasi artyści sie chcą u- 

znać zupełnie. Sądzą, że mają tyle taiertu, 

są tak zajmujący, iż publiczności rie mogą 

się sprzykrzyć. Każda rola jest inua, w każ 

dej potrafią być odmienni. 

Złudzenie. Najzdolniejszy aktor ma kilka, 
no, powiedzmy, kilkanaście chwytów, które 
mi stale operuje. Ten skurcz — to zdziwie 
nie, ta intonacja dla gniewu, ten west dła 

mełancholji. Najlepsza charakteryzacja nie 
ukryje znanej nam do przesytu twarzy, — 

cóż dopiero w rołach, gdzie niema charak- 

teryzacji, a znane, jak stara płyta gramofo- 

nowa, brzmienie głosu, a postawa, ruchy. 

Artyści o największej rozpiętości talentu 
powtarzają się niemożliwie. Samborski gra 

starego idjotę, który zostaje wybrany na pre 

zydenta. Sepleni, gestykuluje (gra'!) cłoń- 
mi, sapie, ledwo tazi. 

Ledwo zobaczyłem tego prezydenta. przy 

pomniałem sobie: — ałeż to stary, durny 
papa z komedji Shawa. 

Gdy przyjechałem do Wilna, biegałem 

do Reduty i Lutni na każdą premjerę. Bar- 

dzo mi się zrazu podobało. Ale wkrótce na- 

wiet najlepsza sztuka nie mogła zatuszować 

nieznośnie znanych wykonawców. Bulgota- 
nie Rychłowskiego, wesoła szarża Jasińskiej- 
Detkowskiej, niezachwiany spokój Wyrwi- 

cza, słodycz i subtelność Osterwy — było 
to znane, oklepane, zawsze jednakowe. 

Jedną, dwie, trzy książki Pitigrillego czy 

ta się z przyjemnością — potem dość! Zna- 

my już autora. Tak samo nikt nie czyta całe- 

go Londona, Anatola France“a, czy Walla- 

ce'a. 

Bezwątpienia, mają talent, piszą świet- 

nie — jednak i oni się naprzykrzają, po pa- 

rorocznej przerwie można do nich wrócić... 
Autorzy wyobrażają sobie, że są niezdar 

ci w pomysłach. Niestety, jest wręcz prze- 

ciwnie. Powtarzają się, jak dobry kucharz, 

zawsze identycznie smaży kotlety. 

Żadne miasto nie ma stałej trupy cyrka- 

wej. Ustawiczne zmiany, przegrupowania. 

Linoskoczek zastępuje brzuchomówcę, jego 

żongler, tamtego znowu klown, dalej treso- 
wana świnia. Tak musi być. Ponieważ lud 
ność miasta nie chce emigrować, przeto mu 

Si koczować ten, co pragnie się przed nią 

popisywać. Niema człowieka, tak niezwykłe 

go, tak zajmującego, by można nań miesią- 

cami, !atami patrzeć, przysłuchiwać się — 
bez znużenia, bez podskórnej myśli, że już 

to znamy. 

Nie będzie przyjemnie aktorom  ciągie 

przejeżdżać z miasta do miasta. Trudno — 
zato publiczność będzie pilniej uczęszczać 
do teatru. I każda sztuka wyda jej sie no 
wą, ciekawą — w bohaterach sceny nie bę 

dzie widzieć jedynie starych, dobrych zna- 
jomych, ubranych © te same wyszarzane 

garnitury. Karol. 

  

    

  

  

1 

TABLICE GOTOWYCH ILOCZYNÓW 8 

LICZB DOWOLNYCH 
czyli 

zamiast mnożenia 
tylko sumowanie lloczynów 

zamlast dzielenia 
tylko odejmowanie 

Wydawnictwo podręczne w pracy 
buchalterów i rachmistrzów 

opracował JÓZEF ZGIERSKI 
% Do nabycia we wszystkich księgarniach 

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

CZEKA! 

władz polskich, jeszcze nie zorganizo- 
wanych—wszystko to stwarzało ok 
ropne warunki i nie pozwalało myśleć 
o normalnem szkoleniu i wychowani: 
młodzieży. 

Pomimo to wszelkie trudności prze- 
zwyciężono. Przeprowadzono  sele- 
kcję wśród wychowanków, opracowa- 
no program korpusu, wzorując się na 
przepisach dla historycznego Korpu- 
su Kadetów z czasów Kościuszki. 

Już w maju 1919 roku opuścili 
Korpus pierwsi abiturjenci w ilości 15 
osób. 

Niedługo jednak trwała normalna 
praca: lato r. 1920 przyniosło burzę 
wojenną. 

Zmobilizowani kadeci stanęli pod 
broń: pięćdziesięciu czterech chłopców 
mających ponad lat 17, zgłosiło się 
na ochotnika do pułków  linjowych, 
młodsi pełnili służbę wartowniczą i 
inspekcyjną. 

W walkach 1920 roku na szczęście 
nikt z kadetów nie zginął; wszyscy 
wrócili zdrowi i weseli, ozdobieni krzy 
żami wojskowemi i odznakami podofi- 
cerskiemi. 

Znowu rozpoczęła się mormalna 
praca w Korpusie, przeniesionym do 
Liwowa, i znowu Się załamała w r. 1921 

Trzecie powstanie na Górnym Ślą- 
sku zelektryzowało kadetów dwu ow-
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Z SĄDÓW SZCZĘŚLIWA WYSPA W 17-tą rocznicę wymarszu legionów 
na front 

  

NIEUDANA TRANZAKCJA 

Ciekawą sprawę rozpoznawał wczoraj 
Sąd Apelacyjny w Wilnie. Meritum sprawy 
przypominało bardzo przypowiastkę ro 
ska, według słów której złodziej u złodzi 
pałke ukradł. Tu było mniej-więcej tak sa- 
mo. 

Do jednego z żydków w Prużanie przy- 
jechał jego powinewaty Pinchus Ceses ze 
Swym przyjacielem, ukrywajacym się od po 
licji i zaproponowali doskonały interes. han- 
dlowy — Dodrabianie dolarowych  bankno- 
tów. 

Znaleźli się amatorzy łatwego zarobku, 
Hersz Rozenbaum, Jakób Gejer i Szymszeł 
Goldberg. Pomysłowy „przemysłowiec* za 
demonstrował wobec zebranych system wy- 
rabiania banknotów dołarowych ze zwy- 
czajnego papieru. 

Próba udała się, dzięki zręczności pomy- 
słowego oszusta, doskonałe. 

Wziął on banknot 5-cio dołarowy, nasma 
rował kawałek zwykłego papieru jakimś pły 
mem i owinął niemi laseczkę, którą następnie 
włożył do skrzynki. 

Po kwadransie czekania banknot był go- 

   

  

Rzekomo zrobiony banknot zmieniony zo 
stał w Kasie Skarbowej, jako autentyczny. 

Jednocześnie z tem, Ceses (n.b. podający 
się za Glikmana) oświadczył, że brak ma 
chemikalji niezbędnych do „wyrobu* dola- 

rów, musi więc pojechać po nie do Warsza- 
wy, prosi więc o pieniądze w formie zalicz- 
ki. Wspólnicy dali mu 25 dolarów. 

Po kilku dniach oszust przybył, rzeko- 
mo z Warszawy, i wyraził gotowość rozpo- 
częcia fabrykacji, w większej ilości, zazna- 

czając przytem, że dolary do kopjowania 

należy mu przynieść w drobnych bankno- 

tach. 
W oznaczonym dniu zebrali się wszyscy 

wspólnicy. Rozenbaum przyniósł 155 dola- 

rów, Goldberg — 150, Gejer — 600. й 
Cudotwórca przystąpił do pracy. Wyjął 

z walizki kilkanaście buteleczek i nalał na 

spodeczki jakieś cuchnące płyny, wskutek 

czego wszyscy obecni w pokoju usnęli. 
Po przebudzeniu przekonali się, że cudo- 

twórca zginął razem z dolarami. 3 

Powiadomiona o tem policja  rozpisała 

fisty gończe. 
Po pewnym czasie pomysłowy oszust z0- 

stał ujęty. 
Podczas rozprawy w Sądzie Okręgowym 

nie przyznał się on do winy pomysłowej 

kradzieży i oświadczył, że za namową nie- 

jakiegoś Lermana miał zamiar fałszować 

Golary į w tym celu przyjeżdżał raz do Pru 
żany lecz wówczas tylko demonstrował spo- 

sób fałszowania banknotów lecz podczas 
seansu z usypianiem nie był. S л 

Sąd nie dał wiary tym tłomaczeniom się 

; wyniósł wyrok skazujący na dwa lata do- 
mu poprawy. > 

Sąd Apelacyjny zatwierdził wczoraj ten 
wyrok. 5 

Ciekawe, co grozi trzem niedoszłym mi- 

ljonerom subsydjującym te oszukańczą aferę. 

„, Dotąd zostali oni ukarani jedynie przez 

oskarżonego, który zabrał im dolary. 

KOMENDANT POSTERUNKU 
POLICYJNEGO ZŁODZIEJEM 

jan Komorowski komendant posterunku 

P. P. w Zabrzeziu mial duża wydatków i ra- 

dził sobie w różny sposób, aby pokryć nie- 

dobór budżetowy. Łatanina ta nie dała do- 

brych wyników, gdyż ostatecznie trafił na 
ławę oskarżonych, a z niej za kraty więzien- 
ne:- 

Chodziło o to, że Komorowski przetrzy- 
mał z pensji posterunkowych Kuczmarskie- 
go 134 zł., a Tymińskiego 144 zł., poczem 

sfałszował _ pokiwitowania. _ Poszkodowani 

zwrócili się do władzy przełożonej. Docho- 
dzenie ustaliło nadużycie to oraz kilka in- 

nych, a m. in. kradzież sumy 65 zł. 60 gr. 

rzekomo wpłaconej za furaż. | : 

Sprawa oparła się o Sąd i wczoraj sę- 

dzia Sądu Okr. p. Okulicz skazał nieuczci- 

wego policjanta na łączną karę rok 1 6 mie- 

sięcy więzienia, zamieniającego dom popra- 

LPA przestai byč policjantem. 

LIST DO REDAKCJI 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

W związku z artykułem „Szkoły białoru 

skie w Polsce" umieszczonym w nr. 173 Pań 

skiego poczytnego pisma (z dn. 31, VII. rb.), 

w którym pomiędzy innemi jest wzmianka o 

tem, że istnieje „katedra białoruska przy U- 
niwersytecie Wileńskim", zarząd Związku A- 

_ kademików Białorusinów USB. ošmiela się 

zwrócić uwagę, że przy Uniwersytecie Wi- 

leńskim istnieje nie katedra białoruska, tylko 

lektorat języka białoruskiego; mogą to po- 

twierdzić władze uniwersyteckie. Prosimy 0 

umieszczenie tego sprostowania w Pańskiem sśmi 

Prosimy przyjąć wyrazy głębokiego sza- 
cunku i powiżania. Е 

J. Klagisz. 
w/z prezesa. 

A. Gawrylikówna. 

Sekretarz 

Podobno pieniądz jest zalążkiem  wszeł- 

kiego zła. Podobno w czasie kiedy ludzie 
go nie znali, panowała równość i braterstwo, 
a ponęty Świata dostępne były wszystkim 

zdrowym i silnym. Podobno nie było po- 
wodów do wałk i wojny. Podobno... 

Coprawda, to i ludz» wówczas na wiel- 

kich obszarach Świata było mniej. Każdy 

mógł korzystać z ziemi, po której chodził, 

jeśli tylko pracować chciał i umiał. Podo- 
bno w owych dalezich czasach wielu ludziom 

owoce same z drzew do rąk spadały. Podo- 

bno.... 

Podobno, czytałem, że i w obecnych cza- 

sach, gdzieś u wybrzeży amerykańskich, jest 
wyspa ludzi szczęśliwych, którzy nie zna- 

ją pieniędzy. Czytałem, ale zapomniałem jej 

nazwę, jak się zapomina nazwy bajkowych 

cudów. Ludzi tam jest niewielu, około 150 

obojga płci. Wszyscy żyją w zgodzie i miło- 
ści ideainej, pracują wspólnie. Ale... podo- 
bno w ostatnich latach wzrost ludności 
tej cudownej wyspy przyśpiesza się zastra- 
szająco. Co będzie, gdy do podziału wyciąg- 
nie się zadużo rąk? 

Przyjemnie jest na chwilę oderwać myśl 
od zmaterjalizowanego życia i posłuchać о- 

powieści © utopionej wyspie. Ale zrzucić 

z siebie jarzma tegożycia, niestety, nie 

możemy. Dokądkołwiek pojdziemy, pójdzie 
ono za nami ft pójdzie zalążek zła na ziemi 

— pieniądz. 

Tak — niestety — pieniądz jest może 

złem, ale złem koniecznem. | jako takiemu 

należy mu się specjalna uwaga. Może być 

naszym sprzymierzeńcem i wrogiem. Może 

rządzić nami i my możemy nim rządzić. 

Więc rządźmy! Niech nam służy, niech 

nam zapewni dobrą przyszłość, spokojną 

starość, niech nam da niezależność. 

Część naszych zarobków stale powinna 
na ten cel odpływiać do P. K. O. na książecz- 

kę oszczędnościową. 

W ten sposób będzie on nam i krajowi 

dobrze służył. Krajowi dłatego, że P. K. O. 
pracuje dla dobrobytu naszego kraju. 

Nam! — bo nigdzie tylu korzyści i dogod 

ności nie będziemy mieli, jak w P. K. O,, 

obdarzonej zaufaniem naszego spoteczen- 

stwa. M. C. 

cukier 

Marmelady, konti- 

tury, džemy, soki, 
kompoty — to pod- 
stawa oszczędności 
gospodarstwa 

domowego. 

SEZON W PEŁNI: 

Tanie książki 
z przepisami 
w każdej księgarai 

  

  

      

  

  

Irena Zarzycka. Kłamstwo. Wyd. „Rój” 
Warszawa str. 157 1931. ° 

„Kłamstwo* jest jeżeli nie kłamstwem, 
to zakłamaniem się literackiem w styiu Mni 
szkówny. Budowa zręczna. 

  

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

Konto P.K.O. nr. 82100 

17-ta rocznica wymarszu legjonów na 
front obchodzona będzie w Wilnie uroczy-- 
ście. We środę dnia 5 bm. o godz. 18 od- 
będzie się w sali kina Miejskiego uroczysta 
akademja. Na program złożą się przemówie 
ria, produkcje artystyczne 1 muzyczne. Or- 
ganizacją części wokalno-muzycznej zajął 
się ZASP. Przemawiać będą na akademji 
imieniem Zw. Legjonistów kpt. Topór-Wą- 

sowski, zaś imieniem Federacji p. Wójcicki. 
Po akademji udadzą się jej uczestnicy 

pochodem ulicami niasta do koszar I bryga 
dy celem wzięcia udziału w uroczystym a- 
pełu ku czci poległych legjonistów. w wigi- 
lie przypadającego nazajutrz we czwartek 
dorocznego Święta pułkowego 1 p. p. leg. 

Na święto pułkowe 1 p. p. Leg. przyby- 
a do Wilna zewsząd byli oficerowie 1 p. 

p. й 
  

Straże sowieckie strzelają do łedzi KOP'u 
Przed kilku dniami w rejonie wieńca 

łódź patrolowa KOP-u ostrzelana została 
przez nieujawnionych sprawców, ukrywają- 
cych się w krzakach na stronie sowieckiej . 

Kompiści, widząc niebezpieczeństwo, po- 
wskakiwać do wody i w ten sposób unik- 

nęli pewnej Śmierci, gdyż łódź, złapana na- 
stępnie o kilka kilometrów, przedziurawiona 
była kulami w sześciu miejscach. 

Dowództwo odcinka otrzymało iniorma- 
cje, że żołnierze zostali ostrzełani przez stra 
że sowieckie. 

Śledztwo w sprawie zamachów bombowych 
w ręku komisarza Wasilewskiego 

Śledztwo w sprawie ostatnich zamachów 
bombowych ma linjach kolejowych przeka- 
zane zostało naczelnikowi wydziału śledcze- 
go kom. Wasiłewskiemu. 

Władze śledcze zwracają się tą drogą z 
apelem do ludności, aby w wypadku posia- 
dania jakichkolwiek inaterjałów lub  infor- 
macyj w tej sprawie zwracano się do kom. 
Wasilewskiego. 

  

KRONIKA 
ŚRODA 

bziś 5 W. s. g. 3 m. 33 
M..B. Sn. 

Taro Żys. g. 77m. 17 

Przem. P. 

  

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 
ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 

z dnia 4 sierpnia 1931 r. 

Ciśnienie średnie 766. 
Temperatura średnia -|-24, 
Temperatura najwyższa --27. 

Temperatura najniższa 4-15. 

Opad w mm. — 
Wiatr: północny. 

Tend. barometryczna: spadek, następnie 

wzrost. 

Uwagi: pogodnie. 
  

URZĘDOWA 
— Ustawa  meldunkowa. Ministerstwo 

spraw wewnętrznych opracowało projekt u- 
stawy, nowelizującej obowiązujące rozporzą 
dzenie o ruchu i ewidencji ludności. 

Zgodnie z nowelą gminy i magistraty о- 
bowiązane do prowadzenia mełdunków, bę- 
dą mogły pobierać opłaty za czynności u- 
rzędowe w powyższym zakresie, wykonane 
na wniosek osób trzecich. Wysokość taryty 
hędzie okreś'ona przez władze samorządu 
terytorjalnego. 

Następnie przewiduje się, iż pisma i do 
kumenty władz i urzędów państwowych, sa 
morządowych i t. d. potrzebne gminom do 
prowadzenia ksiąg i rejestrów, jak również 
wszelkie wypisy z ksiąg stanu cywilnego, 
lub ksiąg ludności, przeznaczone dla tegoż 
celu a dotyczące aktów urodzenia, ślubu, 
śmierci albo kwestji zapisania do ksiąg lud 
ności lub przynależności gminnej i państwo 
wej są wolne od opłaty stemplowej. Urzęd- 
nicy stanu cywilnego i prowadzący księgi 
tego rodzaju obowiązani są przysyłać bez- 
płatnie na żądanie gminy dla użytku reje- 
stru mieszkańców wszelkie wyciągi. 

Co się tyczy procedury meldunkowej, no 
wela wprowadza zmiany: kto przebywa w 
jednej miejscowości dłużej niż 3 dni, winien 
być zamełdowany w gminie przed upływem 
następnych 24 godzin. Obowiązek meldowa 
nia ciąży na właścicielu lub dzierżawcy do 
mu. Kto opuszcza swoje, miejsce zamieszka 
nia i przenosi się do innej miejscowości lub 
też opuszcza miejsce swego czasowego po- 
bytu, o ile pobyt ten podlegał obowiązko- 
wi zameldowania, albo też przeprowadza się 
do innego mieszkania w innym domu w tej 
samej miejscowości, winien być wymeldowa 
ny w gminie przez właściciela domu przed 
upływem 48 godzin od chwili opuszczenia 
mieszkania. 

MIEJSKA 
— Zniżka ceny na chleb, Dowiadujemy 

się, że w najbliższych dniach ogłoszony z0 
stanie nowy cennik na chleb. 

Ceny zostaną obniżone, przypuszczalnie 
o 2 gr. na kilo. 

Obecnie ceny te są następujące: razowy 
— 30 gr., (przed ostatnią zmianą cennika 
dż gr.), i 70-procentowy — 43 gr. (45 
gr.). 

— Niwelacja terenów przyszłego parku, 
Magistrat przystępuje do niwelacji terenów 
przeznaczonych do utworzenia wielkiego 

czesnych korpusów (bo już powstał 
był Korpus nr. 2 w Mokotowie) szcze- 
gólnie kadetów, uczestników walk prze 
ciwbolszewickich. 

Rozpoczęła się ucieczka kadetów 
na teren powstania. Władze wojsko- 
we wydały surowy zakaz, zarządziły 
pościg za „dezerterami*, ale napróżno, 
bo kilkudziesięciu chłopców w ubraniu 
cywilnem, pod przybranemi nazwiska- 
mi zgłosiło się do władz powstańczych 
które z otwartymi ramionami przyję 
ochotników, pełnych zapału, no i posia 
dających pewną rutynę wojskową. 

Sześciu kadetów poległo w tych wal- kośc 

Chodkie- 
Henryk, 

kach, — oto ich nazwiska: 
wicz Karol,  Czekaliński 

- Pszczółkowski Zbigniew, Toczyłowski 
Zygmunt, Zaszczyński Zbigniew i Za- 
krztyski ZYKOGAĆ.. > 

Ą oto kilka danych statystycznych, 
` ie świadczących 6 dzielnošci 
I waleczności wychowanków Korpusu. 
BA. walkach r. 1920 wzięło udział 

Ši etów, w III powstaniu na 
lasku — 50, Odznaczenie otrzymali: 

Virtuti Militari — 2, Krzyż Walecz- 
kg >= 2, Śląska wstęga waleczności 
I 2 Śląska wstęga waleczności i 
Zas8! — 12, Krzyż obrony Lwowa — 
1, Krzyż obrona Płocka — 1, Odznaka 

ę Lwowa — 3, „Опе!а“ — 2. 
Wysiłek ofarny i bohaterski — mło- 

ły cia. 

dych kadetów przysporzył sławy Kor- 
pusowi i przyczynił się do zdobycia 
niezwykłego odznaczenia w postaci hi- 
storycznej chorągwi. 

3 maj 1923 otrzymał Korpus tę 
chorągiew z rąk powstańców z r. 1863, 

którzy przekazali ją najmłodszym  żoł 
nierzom polskim, jako widomy znak 
łączności „między dawnemi a nowemi 
laty..." 

Chorągiew ta ma niezwykłe przeży- 
Znajdowała się niegdyś w ko- 

ściele w Witebsku. W październiku 
1861 r. chorągiew tę wyniesiono z 

ościoła, aby reprezentowała ona Zie 
mię Witebską podczas uroczystości 
zbratanią się ziem i narodów, jaka się 
odbyła 10. X. 1861 r. pod Horodłem. 
„Do kościoła chorągiew już nie wró- 

ciła. Stała się sztandarem  powstań- 
czym i znalazła wiernego chorążego w 
osobie Światopełk - Mirskiego, zna- 
nego później we Lwowie pod przybra- 
nem nazwiskiem Szymona Wieruna- 
są - Szydłowskiego. 

W r. 1906 zmarł stary weteran, 
przekazując chorągiew swym kolegom 
ci zaś po 17 latach złożyli ją w mło- 
de ręce kadetów... 

Ludomir Benedyktowicz, weteran 
z r. 1863 upamiętnił tę chwilę wier- 
szem, poświęconym Korpusowi Kade- 
tów we Lwowie. 

Czytamy tam m. in: R 

Orlęta polskie! Wnukowie Wy nasi, 
Najdrożsi sercom naszym i pamięci, 

Jaśni młodością, co Wam lica krasi, 
Zbrojni w moc ducha, co krzepi i święci!... 

Oto my dziśiaj na schyłku żywota 
Stajem przed Wami z tym sztandarem 

w. dłoni, 

W promienną przyszłość otworzyć Wam 

wrota, 

Wam, nowym w Połsce towarzyszom broni!.. 

Weźcie ten sztandar, a z nim serce nasze, 

Wszystko, co czujem i cośmy przeżyli, 
Jako spełnioną minionych walk czaszę, 
W tej wielkiej Święta Majowego chwili!... 

Hetman Jan Karol Chodkiewicz — 
kadet, kapral Karol Chodkiewicz; cho 
rągiew kościelna — sztandar. Korpu- 
su; Witebsk (już nie na „Ктезасй“ 
lecz poza kresem uduchowionego ży- 
cia), — Lwów; rok 1863 — rok 
1920—21; powstańcy, najstarsi żołnie- 
rze Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, 
kadeci — żołnierz najmłodszy; prze- 
szłość — chwila obecna — przysz- 
łość.... 

Śni się piękny polski sen rycerski; 
tworzy się nowa promienna rzeczywi- 
stošč.... W. Ch. 

  

parku miejskiego, w skład którego wejdzie 
1 wydzierżawiona niedawno „Aitarja”. Ro- 
poty przygotowawcze zostały już rozpoczę- 
te. 

— Remont szpitala Sawicz. Magistrat za 
mierza przeprowadzić wkrótce kapitalny re- 
mont szpitala Sawicz. Na czas remontu nie 
które oddziały szpita!a będą nieczynne. 

— Dodatkowa komisja poborowa. W dn. 
12 bm. odbędzie się dodatkowa komisja po- 
borowa. Obradować będzie w lokału przy 
ul. Bazyljańskiej 2. 

— Obława na pokątnych doradców. — 
Istną klęską sfer sądowych są pokątni do- 
radcy grasujący w poblizu gmachu sądowe- 
go i na korytarzach. Wykorzystują oni nie- 
świadomość włościan i podając się za „ad- 
wokatow“ ofiarowują swoje usługi. 

Władze sądowe walczą z tem złem i nie 
zezwalają na grasowanie wewnątrz gmachu 
sądowego. 

Wczoraj policja zrobiła obławę i przy- 
trzymała dwunastu „mecenasów*, urzędują- 
cych w gmachu sadowym i w poblżu jego. 

— (Chrześcijański i żydowski związki 
drzewne łączą się w jeden. Komunikują nam, 
że onegdaj odbyły się walne zebrania chrze- 
ścijańskiego i żydowskiego związków: drzew 
nych, na których omawiana była sprawa po- 
łączenia się obu związków. jakoby postano- 
wiono zlać się w jeden związek. 

— Strejk robotników  tartacznych. 

W dniu wczorajszym wybuchł w Wil- 
nie strejk robotników zatrudnionych w 
tartakach wileńskich. 

fW dniu 1 bm. wygasła umowa zbio 
rówa, a ponieważ, na wspólnej konie- 
rencji przedstawicieli pracowników i 
pracodawców nie doszło do porozu- 
mienia robotnicy ogłosili strejk. Nie 
chcą się oni zgodzić na obniżenie sta- 
wek o 25 procent. Ogółem strejkuje 0- 
koło 300 osób. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— Zupełnie słuszna skarga. Delegacja 

Zw. Murarzy i Betoniarzy zwróciła się wczo 
raj do władz administracyjnych ze skargą 
na przedsiębiorców, prowadzących budowy 
gmachów: Domu Oficera Polskiego przy ul 
Wileńskiej i Izby Przemysłowo - Handlowej 
przy ul. Mickiewicza. 

Chodzi о to, że pp. przedsiębiorcy, nie 
licząc się z koniecznością zatrudnienia miej- 
scowych bezrobotnych, sprowadzają robot- 
ników z Warszawy. 

Niewątpliwie sprawą tą zajmą się czynni 
ki miarodajne, a więc władze administracyj- 
ne oraz Komitet pomocy bezrobotnym. 

WOJSKOWA 
— Apel Stow. Rezerwistów i b. Wojsko 

wych. Zarząd Stowarzyszenia Rezerwistow 
i b. Wojskowych R. P. wzywa wszystkich 
członków do wzięcia udziału w uroczystej 
akademji Związku Legjonistów Polskich, u- 
rządzanej z okazji 11-ej rocznicy wymar: 
szu legjonów na front. Akademja odbędzie 

się we środę dn. bm. o godz. 18 w sali К- 
na Miejskiego. 

— Zarząd Koła Wileńskiego OZPR. Rzp. 

wzywa wszystkich kolegów członków o jak- 
najliczniejsze stawienie się w dniu 5.8 r. b., 

o godzinie 17-ej, w lokału Związku, przy ul. 

Żeligowskiego 4, celem wzięcia udziału w 
uroczystościach Święta Pułkowego 1-szego 
P. P. Leg. pni i 

Jednocześnie zawiadamia się wszystkich 
członków, iż wyjazd na ogólno - polski zjazd 
delegatów Związku podoficerów rezerwy 
Rzp. nastąpi dnia 13.8 r. b., o godzinie 19-ej. 

Zbiórka w lokalu Związku, Żeligowskiego 
nr 4, o godzinie 18-ej. Członkowie mogą 

zapisywać również swoje rodziny, koszta 
których za podróż wynosić będą 50 proc. 
zniżki. Lista zgłoszeń zostanie zamknięta 
dnia 7.8 r. b. o godzinie 20-ej. Po tym cza- 

sie żadne zgłoszenia uwzględniane nie będą. 

— Zarząd Stowarzyszenia Rezerwistów i 

b. Wojskowych R. P. wzywa wszystkich 
członków do wzięcia udziału w uroczystej 
akademii Związku Legjonistów Polskich, u- 

rządzanej z okazji 17-ej rocznicy wymarszu 
Legjonów na front. ы й 

Akademja odbędzie się dnia 5.8 rb., o 

godzinie 18-ej, iwi sali Kina Miejskiego. 

UNIWERSYTECKA 
— Osobiste. Min. WR i OP zatwierdziło 

uchwiałę Rady Wydziału Lekarskiego USB., 
mocą której dr. Wacław Zaleski habilitowa- 
ny został jako docent położnictwa i chorób 
kobiecych na tymże wydziale. 

AKADEMICKA- 
— Zarząd Koła Prawników, stud. USB. 

podaje do wiadomości, że w sierpniu sekre- 
tarjat, sekcja wydawnicza oraz informato- 
rjum dla nowawstępujących będą czynne w 
lokalu Koła (ul. Zamkowa 11) od godz. 13 
do godz. 14 we wtorki. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Z działalności Związku Zawodowego 
Leśników. Na skutek uchwały dorocznego 

Zjazdu Dełegatów Oddziałów Związku, prze 

prowadzone zostały ostatnio zmiany w do- 

tychczasowej organizacji Związku. Utworzo 

no mianowicie dwie sekcje: leśników państ- 
wowych i prywatnych z odpowiednią repre- 

zentacją we władzach Związku zarówno w 

Zarządzie głównym, jak i w zarządach od- 
działów. , 3 

Sekcję !eśników państwowych reprezen- 

KE i a a S a i 
STP * 

Kazimiera z Wysockich 

OSTACHIEWICZOWA 
działaczka społeczna na terenie m. Wilna, po długich i ciężkich 
cierpieniach, opatrzona św. Sakramentami, zasnęła w Bogu dn. 

3 sierpnia 1931 r. w wieku lat 79. 
Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Wiwulskiego 6-c m. 1 do kościo- 
ła Serca Jezusowego odbędzie się dn. 

ciało ipo żałobnem nabożeństwie 
6 sierpnia r. b. o godz. 9 m. 30 rano 
zostanie przewiezione na cmentarz 

Ewangelicki (M. Pohulanka), gdzie będzie złożone do grobów rodzinnych, 
O smutnych tych obrzędach zawiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych 

RODZINA. 

tują — wiceprezes p. K. Maciejowski i sek 
retarz E. Stankiewicz, zaś sekcję leśników 
prywatnych — wiceprezes p. H. Przyborow 
ski i sekretarz inż. B. Nowacki. Prezesem 
Zarządu Głównego został p prof. inž. A, 
Schwarz. 

Ponadto Zjazd połecił Komisji Naukowej 
przy Zarządzie Głównym opracowanie i zło 
żenie odpowiednim władzom szczegółowych 
projektów ustaw o zagospodarowaniu lasów 
w Polsce i o włykonywaniu zawodu leśnego 
w myśl memorjału Związku, złożonego p. 
ministrowi rołnictwa jesienią r. ub. 

— (Centrala Cechów Żydowskich. Wczo 
raj odbyło się mwialne zgromadzenie Związ- 
ku Cechów Żydowskich pod przewodnict- 
wem starszego cechu fryzjerów p. Kurjana. 
Zebranie postanowiło ukonstytuować cent- 
ralę cechów żydowskich na Wileńszczyźnie 
z siedzibą w Wilnie i powołało zarząd, zło- 
żony w myśl zatwierdzonego przez władze' 
statutu z 18 członków i 5 kandydatów na 
członków. 

Prezesem zarządu został wybrany p. Ku- 
rjan, sekretarzem -— p. Zawels. Należy po- 
wyższy krok uważać za konsolidację żydow 
skiego ruchu rzemieślniczego w wojewódz 
twie wileńskiem. 

SĄDOWA 
— Osobiste. P. prezes Sądu Apelacyjne- 

go w Wilnie Wacław Wyszyński rozpoczął 
z dniem 4 mb. dwutygodniowy urtop. Za- 
stępstwo p. prezesa objął p. wiceprezes Są 
du Apelacyjnego Maksymiljan Maliński. 

SPORTOWA 
— 15 sierpnia wpław przez Wilję. One- 

gdaj w godzinach wieczorowych w. lokalu 
Federacji PZOO. przy ul. Żeligowskiego 4 
obradowało prezydjum tej organizacji, oraz 
Zarząd Okręgowy Stowarzyszenia Rezerwi- 
stów i b. Wojskowych. W obradach tych 
wzięli udział przedstawiciele  organizacyj 
wispółdziałających z Federacją. Przedmietem 
obrad były sprawy związane z  urządze- 
niem święta „Dzień rezerwisty*. 

Z bogatego programu uroczystości nara- 
zie możemy donieść, że z fascynujących im- 
prez sportowych będzie „wpław przez Wi- 
lę“ — od przystani Klubu Wioślarskiego do 
mostu Zwierzynieckiego. Pierwsze tego ro- 
dzaju zawody w Wilnie organizuje Policyj- 
ny Klub Sportowy, który całkowicie zgłosił 
swoją pomoc i współudział w urządzeniu 
święta Federacji. 

RÓŻNE. 
— Marsz w maskach gazowych. Nielada 

wyczynem sportowym będzie marsz w ma- 

skach gazowych, który organizuje w dzień 
swego święta Federacja wiłeńska, przy wy- 
bitnym współudziale Ligi Obrony Powietrznej 
i Ee Trasa marszu będzie bie 
gła ulicą Mickiewicza od mostu Zwierzynie- 
ckiego do Placu Katedralnego. Marsz ten 

wzbudził wielkie zainteresowanie w naszych 
kołach sportowych, dowodem czego jest 

zgłaszanie przez organizacje sportowe za- 

wodników, 
Trzeba zauważyć, že w Wilnie są to 

pierwsze tego rodzaju zawody i niewątpli- 

wie będą obfitowały w ciekawe momenty, 
bowiem regulamin zawodów jest dość trud- 
ny. 

* Dla zwiycięskich zawodników Federacja 
Wileńska przeznacza nagrody. 

— Estończycy nie przybędą na święto 

legionowe. W dniu 5 bm. odbędzie się w 

Wilnie uroczysty obchód 17-ej rocznicy 

wymarszu legionów na front. ‚ 

Na uroczystość tę mieli przybyć, w cha 

rakterze gości, oficerowie armji estońskiej. 
Wczoraj nadeszła wiadomość, że przy- 

jazd oficerów tych został odwołany. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni*, Dzisiejszy 

występ Wiktora Chenkina. Dziś, o godzinie 
8,30 wiecz. ukaże się na scenie Teatru „Lu- 

tnia“ światowej sławy artysta, znakomity 
piosenkarz Wiktor Chenkin. Różnorodny re- 

pertuar, w: jakim ulubieniec publiczności wy- 

stąpi dzisiaj, pozwoli podziwiać szeroką ska- 

lę jego talentu. Usłyszymy więc pieśni bła- 

zna, piosenki stylowe, włoskie, kaukaskie, 

ukraińskie, pieśni chasydzkie i inne. Świetny 

artysta wystąpi 'w efektownych kostjumach 

stylizowanych, skomponowanych specjalnie 

do każdej piosenki, oraz w charakteryzacji, 

Niewątpliwie liczne rzesze publiczności 
wileńskiej pośpieszą obejrzeć Wiktora Chen- 

kina w jego najlepszych kreacjach. 

— „jedynaczka króla mydła” w „Lutni“. 

Jutro, o godzinie 8,15 wiecz., ukaże się 

arcywesoła, temperanientowa komedja „Je- 

dynaczka króla mydła”, w reżyserji R. Wa- 

silewskiego. Obsadę tej arcyzabawnej _no- 

wości stanowią najwybitniejsi artyści Tea- 

trów Miejskich z Jasińską-Detkowską, Niwiń 

ską, Małyniczówną, Sawicką, Balcerzakiem, 

Detkowskim, Łubiakowskim, Oraz Žurow- 

skim w rolach głównych. Sztuka cieszy Się 

zasłużonem powłodzeniem dzięki zabawnej 
treści i doskonałej grze. Еа 

— Teatr Letni w ogrodzie po-| ardyń- 

skim. Występy Janiny Sokołowskiej. Dziś o 

godz. 8,15 wiecz. niezwykle atrakcyjna, barw 
na rewja „Eulalja z Portugalji" z udziałem 
znakomitej artystki stołecznej, ulubienicy Wil 
na, Janiny Sokołowskiej, oraz wybitnego ar- 
tysty i piosenkarza Jerzego Sulimy. W rewji 
bierze udział cały zespół z Janiną Kozłow- 
ską, Eweliną Wierzyńską, Aleksandrem Bal- 
cerzakiem, Ludwikiem Sempolińskim, oraz 
Henrykiem Wierzyńskim na czele. Program 
składa się z dowcipnych skeczów, mełodyj- 

I znowu walka na kosy powo- 

dem sporu © wyDaSs łąki 
Spory o pastwisko na naszych terenach kańcy Zadworza w ilości około 50 osób 

są niemal na porządku dziennym życia wiej przybyli na łąkę uzbrojeni w kosy, widły i 

Wczoraj jednakże miała miejsce for kije i wezwali strzegących pastwisko chło- | 
dwóch są pów do dobrowolnego oddania zajętego in- | 

skiego. 
malna wałka pomiędzy ludnością 

siednich wiosek. 
Przebieg jej był następujący: 
Oto na łąkę, należącą do wsi Hańki, 

mieszkańcy sąsiedniej wsi Zadworze przypę 
dzili bydło i trzodę chlewną. Spowodowało 
to protest znajdujących się na łące 14 miesz 
kańców wsi Hańki, dozorujących pastwiskw, 
którzy licznie spędzony inwentarz wsi Za- 

dworza zajęli. Zaalarmowani tem miesz- 

  

FILM i KINO 
„KOBIETY NIE DO MAŁŻEŃSTWA* 

(kino „Stylowy“) 

„Kobiety nie do małżeństwa" nie są. 
premjerą, wyświetlał je w swoim czasie 
„Heljos”, jednak treść obrazu jest o tyle ak- 
tualna i ciekawa, że warto jej poświęcić tro 
chę uwagi. 

A więc jest w tym obrazie ciężki, przy- 
gniatający swem bogactwem, przepych sie- 
dzib i strojów miljonerów i miłjarderów a- 
merykańskich. Luksus, dla nas, chudopachoł 
ków zbankrutowanej starej Europy, wręcz 
niewyobrażalny! 

Jest używanie, bezrozumne i bezmierne, 
młodych latorośli plutokracji amerykańskiej. 

Jest płynąca z próżniactwa  rozwięzłość 
młodych głuptaków, którym dano niczem 
nieograniczoną swobodę i pieniądz rodzicieł- 
ski do ręki... Może zresztą nie tyle dano co 
skapitulowano wobec triumfującego tupetu 
młodości... 

Otóż na tem tle, zasmucającem lecz efek 
townem, przewijają się przed oczyma widza 
trzy urocze postacie nowoczesnych  dziew- 
cząt amerykańskich. Ciekawe typy. Nader 
umiejętnie dobrane. Każda zgoła odmienna, 
inna. 

Oto tedy tytułowa postać  niewieścia: 
Djana, kreowana przez sliczną, niepospolitą 
Joane Crawford, — panna trochę „narwa- 
na* i może za śmiała ale szczera, rzetelna 
natura, pełna rozmachu i romantyzmu, tak, 
romantyzmu, mimo całej swej rozkosznej 
„chtopczycowatošci““. 

Oto brunetka Ewa, słodkie dziewczątko 
z oczyma jak migdały. Jeśli zgrzeszyła przed 
ślubem, to raczej z nadmiaru sensatywności 
i sentymentu niż przez złe skłonności. 

A wreszcie trzeci, tym razem zdecydo- 
wanie ujemny, typ: złotowłosa heterka Ane- 
ta, zdeprawowana do gruntu, która udaje 
narazie „aniołka” i niewiniątko celem pręd- 
szego upołowania bogatego męża, później 
jednak obiecuje sobie powetować w dwój- 
nasób chwilową ascezę „guod erat demon- 
strandum" w dalszym toku akcii. 

Perypetje miłosne między obu 
sujące. 

Perypetja miłosne między obu. stronami 
rozwijają się dość konsekwentnie. Zdjęcia 
dobre. Wystawa staranna i bogata. Obraz . 
wytworni „Metro“. „Ars“. 

tanecznych 

stronami - 

nych piosenek, oraz występów 
solistów i zespołu girls. 

— Dzisiejszy wielki koncert popularny w 
ogrodzie po-bernardyńskim. Dziś, o godz. 9 
wiecz. odbędzie się w ogrodzie po-bernar- 
dyńskim wielki koncert popularny o niezwy- 
kle urozmaiconym programie, Udział biorą: 
znakomita orkiestra 6 p.p. Leg. pod batutą 
kapel. Bogumiła Reszke, oraz | najwy- 
bitniejsi artyści Teatrów Miejskich w 0S0- 
bach Niwińskiej, Sawickiej, Szurszewskiej, 
Mileckiego, Pichelskiego, Żurowskiego, oraz © 
dyr. Zelwerowicza. Program zawiera recy- | 
tacje, piosenki, oraz produkcje taneczne. 

— Najbliższa premiera w Teatrze „Lu- 
tnia“. Dyrektor Zelwerowicz  przygotawiuje 
obecnie niezwykle ciekawą premjerę, kt 
odbędzie się w przyszłym tygodniu w Tea- 
trze „Lutnia”, Będzie nią amerykańska ko- 
medja „Roxy“ Barry Connersa, która grana 
była w teatrze Polskim w Warszawie oraz | 
w Toruniu, osiągając ogromne powodze- 
nie. 
ról głównych; w pozostałych wystąpią: Ja- 
ról głównychX w pozostałych wystąpią:  Ja- 
sińska_Detkowska, Niwińska, Saiwicka, Szur- 

szewska, Detkowski, Milecki oraz Pichelski. - 

CO GRAJĄ W KINACH? © 
Helios — Marynarz szuka miłości. 
Hollywood — Ucieczka od miłości. 
Casino — Wielka parada. 
Stylowy — Kobieta nie do małżeństwa. 
Światowid — Pewien młody człowiek. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wyjaśnienie. Przed kilku dniami po- 

jawiła się w prasie miejscowej na podstawie 
przedwstępnych dochodzeń policyjnych wia 
aomość o kradzieży kajaka na Wilence ko- 
ło mostu Antokolskiego. Skutkiem nieporo 
zumienia wmieszano do tej sprawy nazwi 
sko p. Adama Narwoysza, zam. przy ul. 
Przyjaźń 6. Dalsze dochodzenia wyjaśniły 
całą sprawę i okazało się, że to właśnie p. 
Narwoysz wyłowił opuszczony kajak i sam 

o znalezieniu kAjaka zawiadomił IV komisa 
rjat P . P. Kajak zwirócono właścicielowi. | 
Wszelkie niesłuszne posądzenia pod adresem 
p. Narwoysza, krzywdzące go, okazały się 
najzupełniej bezpodstawne. $ 

— Utonat w kapieli. W Wilji utonął pod 
czas kąpieli Daniel Sendorawski, mieszkają- 
cy przy zaułku Krupniczym nr. 5. Zwłok do 
tąd nie wydobyto. 

— Podrzutek. Na Równem Połu w Бга- 
mie domu nr. 4 znaleziono jednomiesięczną 
dziewczynkę z kartką z napisem w języku | 
żydowskim. Podrzutka ulokowano w przytuł 
ku TOZ. 8 

* — Sezonowe kradzieże. Zamieszkały 
przy ul. Jakóba Jasińskiego 11 Aleksander | 

Siemieński zawiadomił III Kom. P.P. że w 
nocy 3 bm. został okradziony. Nieznani 
sprawcy którzy dostali się przez otwarte 

(Dalszy ciąg kroniki na str. 4-0). 

  

   

  

    

  

     

    

     
wentar,. Gdy dobrowolna prośba nie od-- 
niosła skutku, mieszkańcy. wsi Zadworze za- || 
atakowali przeciwników i bydło odebrali. i 

W czasie walki kilkanaście osób lżej po 
turbowano, jeden zbity i pokaleczony kosa- | 
mi do nieprzytomności odwieziony do  szpi 
tala w Słonimie. Stan jego jest beznadziej- 
ny. Dochodzenie prowadzi policja. ; 

   



NOWE METODY 
Typowym przykładem nowoczesnych 

metod śledztwa jest sposób wykrycia spraw 
cy zbrodni, którą popełniono w roku ubie- 
głym w Paryżu. Oto jak się sprawa przed- 
stawiała. Я 
zełnierz policyjny patrolujący w lasku Buloni 
skim wykrył w zaroślach spory pakunek, 
starannie obwiązany sznurem. Po rozwinięciu 

opakowania ujrzano zwłoki mężczyzny przy- 
odziane tylko w bieliznę i buciki. Obok trupa 
leżały: surdut, kamizelka, kołnierzyk i ka- 
pelusz słomkowy. Komisja kryminalna zba- 
dała jaknajdokładniej to miejsce, w którem 
odnaleziono zwłoki, lecz nie odkryła żadnego 
szczegółu, który mógłby ją naprowadzić na 
slad zbrodniarza. Zwłoki odstawiono więc 
natychmiast na śledztwo. 

REZULTAT OGLĘDZIN 

Przedewszystkiem stwierdzono co nastę- 
puje: 

Włos na giewie trupa był u końca siwa- 
wy, u nasady ciemny. Włosy oblepione były 
skrzepłą krwią i błotem, w którem doszuka- 
uo się pyłu węglowego, piasku, trocin i ka- 
wałeczka żółtego papieru. Na koszuli, na wy- 
sokości łopatek, zauważono czarne pręgi 
pochodzące od miału węglowego. Nadto od 
naleziono dwa drobne owady, żyjące z regu 

ły tyłko w piwnicach i tunelach, dokąd nie 
dociera światło dzienne. 

po tem odkryciu Wniosek bezpośrednio 
nasuwający się mógł być tylko ten, że zwło 
ki musiały zrazu spoczywać w jakiejś piw- 
nicy i dopiero potem przeniesione gostały 
w miejscu, w kiórem je odnaleziono. 

BADANIA MIKROSKOPIJNE 
Badania dokonane mikroskopem wy 

kazały, że pył wady poddoch z antra- 
cytu, że piasek miał domieszkę żelaza, i że 
trociny pochodziły z drzewa świerkowego i 
dębowego. Skrawek papieru pod analizą che 
miczną wykazał celulozę bez domieszki che 
micznej. Drobne owady należały do rodzaju 
bezocznych, żyjących tylko w miejscach, 

, gdzie światło dzienne nigdy nie dochodzi. 
Całą odzież nieboszczyka umieszczono w 

naczyniu szklanem i odkurzono w sposób 
mechaniczny. W kurzu w ten sposób wy- 
dobytym wykryto pod mikroskopem ślady 
węgla, piasku, trocin, włókno koloru zielo- 
nego i kawałątko czerwonej, przejrzystej 
materji długości 1 mm. 

Następnie powycinano z różnych części 
ubrania drobne kawałki materji i rozmoczo 
no je w wodzie sterylizowanej. Powstała w 
ten sposób mętna ciecz, z której wydziełono 
stałe części, Osad, z dna próbówki zebrany, 

  

Tajemnicze morderstwo 
Ludność wsi Ozowo gm. przewtock. poru 

szona została wiadomością o podstępnem 
morderstwie. 

Jeden z mieszkańców tej wsi, niejaki 
Jan Przewołkowski, wystrzałem przez okno, 

  

okno, do mieszkania, zrabowali garnitur mę 
ski i inną garderobę oraz 55 zł. gotówki w 
banknotach, znajdujących się w kieszeni ma 
rynarki. Poszkodowany oblicza swą stratę 
na 350 zł. 

W domu przy ul, Mostowej 13 z miesz- 
kania Zelmana Fisza, podczas jego nieo- 
becności w godzinach porannych skradzio- 
no płaszcz gabardinowy, marynarkę i 8 ża- 
rówek wartości łącznej 150 zł. Mieszkanie 

było niezamknięte. Policja wykryła sprawcę 
kradzieży i zatrzymała go wraz ze wszyst- 
kiemi skradzionemi rzeczami. Jest to zawo- 
dowy złodziej Stanisław  Łelis bez stałego 
miejsca zamieszkania. : 

7 niezamkniętego mieszkania przy ul. 
Żelazna Chatka nr. 28 skradziono bieliznę 
wartości 29 zł. w chwili, kiedy mieszkająca 
tam Helena Ulwart była nieobecna. Ulwarto 
wa udała się o pomoc do policji,która od- 
nalazła część bielizny, pochodącej z kradzie 
ży u Dominiki Gałkinowej, zam. przy ul. Że 
lazna Chatka we własnym domu. Dochodze 
nie prowadzi II Kom. PP. 

MOLODECZNO. 
— Tajemniczy mord. We wsi Wiazowicze 

gm. mołodeczańskiej zamordowany został 
na progu swego domu zamożny gospodarz 
Michał Rożko. 

Nieujawniony dotąd sprawca oddał strzał 
z rewolweru. 

Policja prowiadzi dochodzenie. 
BRASŁAW 

— Pożar od uderzenia pioruna. Piszą z 
Brasławia, że w czasie ostatniej burzy w ko 
łonji Pliksiki, gimny słobodzkiej, piorun u- 
derzył wi dom mieszkalny Wincentego Uga- 
renko. Dom spłonął doszczętnie. Spasiły się 
także zabudowania gospodarskie. Wypad - 
ków z ludźmi nie było. Straty wynoszą 4 i 
pół tys. zł. 

  

  

© m PIE mar * m PAZUR SPE S i B 

ŚRODA, DNIA 5 SIERPNIA 1931 R. 
11.58 — Czas. 
12.05 — Muzyka francuska (płyty) 
13.10 — Kom. meteor. z Warsz. 
16.00 — Audycja dla dzieci z Warsz. 
16.30 — Koncert (płyty) 
16.45 — Komunikat dla żeglugi z Warsz. 
16.50 — Odczyt z Warsz. 
17.10 — Koncert popularny (płyty). 
17.35 — Odczyt ze Lwowa. 
18.00 — Koncert z Warsz. 
19.00 — Chwilka strzelecka. 
19.15 — Feljeton humorystyczny. . 
19.40 — Skrzynka rolnicza z Warsz. 
20.00 — Komunikaty z Warsz. 
20.15 — Koncert solistów z Warsz. 
22.00 — Jan Targ przeprowadzi wywiad 

z płk. dypl. Kilińskim p. t. „Sziakiem  Ka- 
drówki'* Tr. z Warsz 

22.15 — Komunikaty i muzyka taneczna 
z Warsz. 

zabił swego sąsiada Wiktora Dzieńkiewicza. 
Morderca nie usiłował ukryć się, jednak 

stanowczo odmawia zeznań i nie chce wyja 
wić motywów zbrodni. 

  

Giełda Warszawska 

z dnia 4 sierpnia 1931 r. 

WALUTY i DEWIZY: 

Dolary 9,01 — 9,04 — 8,99. 
Belgja 124,62 — 124,93 — 124,31. 
Holandja 360,00 — 360,90 — 359,10. 
Londyn 43,39 i pół — 43,50 — 43,29. 
Nowy York 8,924 — 8,944 — 8,904. 
Nowy York kabel 8,948 — 8,946 — 8,908. 
Paryż 35,00 — 35,00 — 24,91. 
Praga 26,45 — 26,51 — 26,39. 
Szwajcarja 174,06 — 174,49 — 173,63. 
Wiedeń 125,50 — 125,81 — 125,19. 
Włochy 46,74 — 46,86 — 46,62. 

PAPIERY PROCENTOWE: 

3 proc. pożyczka budowlana 32,25; 4 proc. 
imwestycyjna 82,50; Ta sama seryjna 87 — 
88; 5 proc. konwersyjna 44,50; 8 proc. L.Z. 
BGK i BR., obligacje BGK 94; Te same 7 
proc. 83,25; 8 proc. obl. bud. BGK 93; 8 
proc. obl. Pol. B. Kom, II em. 93; 8 proc, 
L. Z. T. K. Przem, Pol. 75 — 74, 4 i pół proc. 
ziemskie 49 — 49, 85 — 49,50; 4 i pół proc. 
warszawskie 50; 8 proc. warszawskie 70,25 

  

— 10,75 — 70,50; 6 proc. Częstochowy 
60,75; 8 proc. Piotrkowa 60,50; 10 proc. 
Siedlec 71,50. 

; AKCJE: 
B. Polski 114. 

AAA KAA AKA С 

Walerjan Charkiewicz 
Zmierzch Unji Kościeinej na Litwie 
1 Blałorusi—szkice historyczne zł. 6.— 
Placyd Jankowski (John o! Dycalp)-- 

życie i twórczość | „ Zł. 16— 
Bez steru I busoll (Sylwetka 

    
x prof. Michała Bobrowskiego) 2.— 

Ostatnie lata Alumnatu Pa- 
pleskilego w Wlinie . 0.62 

„Żyrowice—łask krynice . 0.50 
Plerwsze trudy | walki wi- 

leńskich kolelarzy . « 0.80 
 KZZRARKEZTE FIRE TEZY TREC. WRAWYOZZZT TOT TYSSACERECH 

Ji) M) 
TWOJE DZIECI UCZĄ SIĘ 
W OJCZYSTYM JĘZYKU, CZYS 
POMYŚLAŁ Q TRAGEDJI MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA 
ZŁÓŻ grosz na, Fundusz Polskiego 
Szkolnictwa za: |, na konto 
P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 
du 25-lecia Walki o Szkołę Polską 

ЗОО 0 

W jaki sposób wykrywa się zbrodnie 
wzięto pod mikroskop i stwierdzono grzy - 
bek używany do fermentacji t zw. sacch 
charomyces serevisiae. Grzybek ten uzyska- 
no jednak z tych kawałków materji, które 
wycięto z surduta i kamizelki. Natomiast na 
bieliźnie, badaniem bakterjologicznem wyka 
zano obecność innego grzybka, który roś 
nie w wilgotnych piwnicach. 

* о* * 

„Na podstawie tych badań w laborato- 
rjum wyciągnięto wniosek, że trup leżał pier 
wotnie w dwóch różnych piwnicach. W piw 
nicach tych przechowywano i węgiel antra- 
cytowy i drzewo na opał (świerkowe i dę 
bowe), a w piwnicach rżnięto również drze 
wo. W jednej z piwnic musiał leżeć na zie- 
mi piasek i różnego rodzaju skrawki papie- 
ru. W dzugiej zaś piwnicy musiano prze- 
chowywać wino, lub piwo, a mianowicie w 
tej piwnicy, w której trup był jeszcze 0- 
dziany w Surdut i kamizelkę i z tej to piw- 
nicy musiano trupa już częściowo rozebra 
nego przenieść do jakiejś innej, zupełnie 
ciemnej. 

PO NITCE... 
Niezależnie od tych badań  Iaboratoryj- 

nych rozpoznano w zwłokach starszego ka- 
sjera Tellier, zatrudnionego w jednej z pary 
skich firm maklerskich, który właśnie zgi- 
nął bez śladu na tydzień przed wykryciem 
zbrodni. Policja wyśledziła, że Tellier był 
stałym bywalcem na turiie i obracał się w 
kołach tajnych bookmacherów. Rozpoczęto 
śledzić tych bookmacherów i stwierdzono, 
że jeden z nich ma parterowe mieszkanie, 
pod którem mieszczą się głębokie piwnice. 
Na ścianie, tuż pod dolnym stopniem piw- 
nicznych schodów zauważono plamę za- 
krzepłej krwi, która widocznie próbował już 
ktoś zatrzeć. W innem miejscu odnaleziono 
zakrzepłą plamę krwi i dwa włosy. Zeskro- 
bano to wszystko i zabrano do laborato- 
Т я 

Przy oglądaniu niższej kondygnacji na- 
trafiono również na ślady krwi. Bookmacher 
widocznie przerażony tem odkryciem, chciał 
agentom policyjnym wmówić, że to krew 
kocicy, która ma schodach urodziła młode. 
W piwnicy na ziemi leżały trociny, pod ścia 
ną stała paka z węglem, a obok niej zno- 
wuż flaszki i beczka, W ogniu krzyżowych 
pytań musiał bookmacher przyznać, że po- 
siada jeszcze drugą piwnicę, w której zna- 
leziono paki ze skrawkami żółtego papieru. 

Na środku tej ubikacji leżała deska, Z 
jednej strony na czerwono polakierowana. 
Na ziemi znaleziono piasek, zmieszany Z 
trocinami. 

.,DO KŁĘBKA 

W laboratorjum po dokładnem zbadaniu 
pod mikroskopem wszystkich próbek zebra 
nych z piwnicy, stwierdzono, że plamy nie 
pochodzą z krwi kota, lecz człowieka, a pył 
węglowy, piasek, trociny i skrawki papieru 
są najzupełniej takie same, jak ślady odna- 
lezione u trupa. Wobec tego uwięziono 
bookmachera. 

W kilka dni potem przeszukance powtór 
nie piwnice i przesiano przez sito zarówno 
trociny, jak i piasek, leżący na ziemi. W 
ten sposób natrafiono na zmięty bilet kolei 
podziemnej. Był to bilet powrotny jeszcze 
nieużyty, kupiony na stacji położonej tuż 0- 
bok mieszkania zamordowanego w dniu, w 
którym zniknął Tellier. Nawet godzina, wy 
bita na bilecie, zgadzała się z godziną, O 
której Tellier codzień wyjeżdżał do swego 
biurai 

Dowodów wręcz przygniatających było 
już wiele, lecz tajemnica zbrodni nie zosta- 
ła jeszcze w całości odkryta. W piwnicy 
bowiem, w której odnaleziono bilet kolejo- 
wy, a potem i ka:tkę z nazwiskiem zamor- 
dowanego, nie natrafiono na żadne ślady 
krwi. Pozatem, piwnica ta nie była tak ciem 
na, by w niej mogły żyć odnalezione na tru 
pie owady. Trzeba więc było dalej szukać, 
i wreszcie doszukano się reszty.. 

Oto odkryto trzecią piwnicę pod scho- 
dami. Klucz do tej piwnicy odnaleziono u 
bookmachera, lecz wejście do niej było sta 
rannie zabarykadowane ciężkiemi  pakatni. 
Gdy się w końcu dostano do tej piwnicy, 
wystarczyło tylko okiem rzucić, by się prze 
konać, że tu właśnie znajdowało się miej- 
sce zbrodni. Na ścianach i na ziemi widać 
było zakrzepłą krew, a na skrzepach tkwiły 
w kilku miejscach włosy ofiary. Po ścianach 
pełzały te same owady, które znaleziono 
na ubraniu trupa. Doszukano się i grzyb- 
ków, tych samych, które odkryto na ubra- 
niu, ba! nawet zdołano stwierdzić, że włók- 
no zielone pochodzi z fartucha bookmache- 
ra. 

Uwięziony bookrnacher przyznał się do 
zbrodni, gdy mu przedstawiono te wszystkie 
dowody. 2 

* * # 

Oto jest prawdziwie naukowy 
wykrywania zbrodni. 

sposób 

Dźwiękowe kino 

„KOLLYWOOD- 
Mickiewicza 22, 

tel. 15-28 

Wzruszający do głębi film o miłości pierwszej i ostatniej 

UCIECZKA OD MIŁOŚCI 
W roli dziewczęcia, które złożyło na ołtarzu miłości uczucie dła szczęścia ukochanego peześliczna 

Jenny Jugo której partnerem jest najpiękniejszy włoch Enrco Benfer. 
  

  

DŹWIĘKOWE KINO 

C6/INS 
WIELKA 47. tal. 15-41 

Lato na campingu 
W dwóch uroczych miejscowościach Pod 

hala, w Czorsztynie u stóp Pienin i Žegie- 

stowie nad Popradem otwarte zostały w 

tym roku pierwsze w Polsce letniska cam- 

pingowe, urządzone na wzór tego rodzaju 

osad letnich w Ameryce i zachodniej Euro- 

pie. 
Camping, będący obecnie najmodniejszą 

formą wyiwiczasów letnich i liczący setki fa 
natycznych zwolennikow na całym świecie 
wychodzi ze słusznego założenia, iż dla lu 
dzi spragnionych powietrza, słońca,  !asu, 
gór, rzeki, czy morza, stęsknionych za wy- 
poczynkiem i niekrępowaną swobodą, miej- 
ski tryb życia w pensjonatach i modnych u- 
zdrowiskach nie jest z wielu względów ide 
ałem pobytu wakacyjnego. Po całorocznej 
prucy w mieście ludzie mają zazwyczaj dość 
„dobrodziejstw cywilizacji! i chętnie rezyg- 
nują z hotelarskiego szablonu pensjonato- 
wych pokoi, sprężynowych łóżek, strojów i 
dancingów na rzecz bliższego współżycia z 
przyrodą, 

Letniska campingowe skłądają się z drew 
nianych domków o płóciennych, iimpregno- 
wanych dachach, urządzonych na dwie, lub 
cztery osoby, Obok domków znajdują się 
place sportowe oraz pawilony restauracyjne, 
z czytelnią i klubem towarzyskim dla „cam- 
perów'. Oba letniska w Czorsztynie i Że- 
giestowie, położone są bardzo malowniczo 
na zboczach górskich w pobliżu rzeki i la- 
su w najpiękniejszych pod wzgłędem krajo 
brazowym. zakątkach Podhala. 

. Życie na campingu płynie innym trybem, 
niż w zwyczajnych letniskach. Od świtu do 
nocy bawią „camperzy* na świeżem powie- 
trzu, wśród wspaniałej przyrody górskiej, 
spędzając czas na boiskach sportowych, pla 
żach rzecznych i wycieczkach zbiorowych 
w pobliską uroczą okolicę. Opaleni na bronz, 
weseli i szczęśliwi hasają cały dzień w stro 
jach kąpielowych lub lekkoatletycznych, bu 
dząc westchnienie zazdrości wśród „,zapię- 
tych na ostatni guzik* kuracjuszy pobliskich 
letnisk. Przełom został więc dokonany. 

Idea campingu, łączącego w sobie najlep 
sze walory letniskowania i atrakcyjności tu 
rystyki i sportu, zyskała i w Połsce najpodat 
niejszy grunt do szerokiego rozwoju. To też 
szczerze przyklasnąć należy inicjatywie kra- 
kowskiej „Centrali Propagandy Turystyki i 
Uzdrowisk“, która pierwsza w tym roku zor 
ganizowała letniska campingowe na Podha- 
lu. Powodzenie tej imprezy jest tembardziej 
zrozumiałe, jeżeli się zważy, iż camping 
jest bardzo tanim sposobem spędzenia wa- 
kacyj. Koszt całomiesięcznego pobytu wraz 
z całomiesięcznem utrzymaniem, pomieszcze 
niem, wycieczkami i podróżą z Krakowa i 
z powrotem wynosi zaledwie 288 zł. — tu 
ry zaś 2-tygodniowe 175 zł. od osoby. Zgło 
szenia do końca września br. przyjmuje za- 
rząd „Centrali Propagandy Turystyki i U- 
zdrowisk: w Krakowie, Karmelicka 16, oraz 
zarządy letnisk campingowych w Czorszty- 
nie i Žegiestowie. 

ZE ŚWIATA 
KOBIETY STANU RYCERSKIEGO 

Cociaż białogłowy płcią słabszą nazywa 
no, to jednak od najdawniejszych lat nie- 
rzadko kobiety za oręż chwytały. W róż- 
nych krajach ten animusz rycerski kobiet u- 
wieńczony bywał tytułem rycerskim. I tak: 
np. Berengarjusz, ostatni hrabia Barcelony, 
kiedy go wrogowie oblegli w twierdzy Tor- 
toza, tyżko dzielnym  niewiastom  zwycię- 
stwe zawdzięcza. Po zwycięstwie hrabia 
stworzył pułk, w którym niepoślednią rolę 
grały niewiasty, mając tytuł rycerzy, a na 
wet przywilej brania udziału w turniejach. 
W czasie oblężenia Palonzy przez wojska 
angielskie, podobnież kobiety z orężem w 
dłoni broniły zagrożonego miasta. Na pa- 
miatkę tego bohaterstwa magistrat Palonzy 
ustanowił szarfę honorową. dla kobiet, bio- 
rących udział iw. tej batalji, a wojsko odda- 
wało im honory wojskowe. Później w r. 1472 

wsławiła się przy obronie miasta Bowos Jo- 

anna Aceta, która w nagrodę za waleczność 

otrzymała tytuł rycerski. W tym okresie po- 

Dziśl WIELISA PARADA (La Grande Parade) 
W rol. gł. John Gilbert i Renee Adore . 

Film osnuty na tle wojny Światowej. Nad program: Przegląd dźwiękowy „Рока“. 
Początek o godz. 4. W 
Następny program: Ty, 

  

Od 5 do 15 września 1931 

XI. Tano: Wscnopnie 
WE LWOWIE 

Doroczny zjazd kupiectwa z całego kraju. 
Orjentacyjna rewja cen. W dobie stagnacji 

spożycia 
wszystkich branż i artykułów. 

eksportu i zbytu dia 

zbiorowa propaganda 

Centralny rynek 
ziem południowo - wschodnich 

| ościennych. — Punkt zborny dla handlu 
lewantyńskiego. 

Zgłoszenia wystawców najpóźniej 

we Lwowie, pl. Wystawowy, tel. 
Sprawy, 

  

Zarząd KRD owy, w  Marlenba- 
dzie zawiadamia, że z powodu 
niezwykle ciężkich gospodarczych 

warunków, 

ceny za wszelkie kąpiele 
lecznicze 

w Marienbadzie na tegoroczny 
sezon, 

ot dn. 1 sierpnia (931 I. 
zostały 

ZREDUKOWANE O 

12'. do 40% 
Korzystajcie z tej jedynej okazji 

dla odbycia kuracji 

w Marienbadzie. 

        
  

Sprzedaje się plac 
przy ul. Kalwaryjskiej 162, obsz. 1 
dzies, Można częściami. © warunkach 
ul. Wileńska 15 m. 3 lub ul. Ogórko- 
wa 46. (koniec). 

do 20 sierpnia 
przyjmuje i wszelkich wyjaśnień udziela: 

| BIURO TARGÓW WSCHODNICH 

związane z podróżą do Lwowa, załatwiają 
wszystkie oddziały Polskiego Biura Podróży „ORBIS*. 

EOEREZORSK 47 REEOWOG R 
13 a aa a 

[LEKARZE i 

e Urod 

dnie świąt. o g. 2-ej. 

Ty moje marzenie... 

  

Tanioł Gide. dania do- 
mek 3 pokoje 217 
sążni ziemi własnej z 

ogródkiem w dzielnicy 
ul. Legjonowej. Infor- 
macje Biuro Reklamo- 
we St, Grabowskiego 
Garbarska 1. 

Wózeks=: 
dania Mostowa 5 m. 8 
od 5—7 wiecz. 

Sprzedam 
osobniak murowany z 
sadem, 5 cio pokojowy 
wolny, z  wygodami. 
Wiadomość: Sołtaniska 
4—6 od 3—5-tej. 

Chcesz otrzy- 
mać posadę? 

Musisz ukończyć kursy 
koiespondencyjae im. 
Sekułowicza, Wzrsza- 
wa, Żurawia 42. Wyu- 
czają listownie: buhal- 
terji, rachunkowości, 
korespondencji, steno- 
grafji, handlu, prawa, 
kaligralji,  daktylogra- 

A. Cymbler s: towaroznawstwa, 

  

dla 

i krajów 

  

5-37, 9-64, 

    

Choroby weneryczne, Języków, pisowni-gra- 
AA Kia xxo Matyki polskiej, eko 
czewego. Mieklewirza tomji. Żądajcie pro- 

muje 9—2 i 
Tel. 15-64. Języków ot : 

(trancuski,  niemiecki, 
włoski), konwersacji 

wują do egzaminów w 
zakresie szkół średnich 

profesor gimn. i stu- 

,, koncentracyjna metoda 
R A as T E* nauczania dia zanied- 

LECZNICZEJ banych w maukach, 

CZA 81 m. 4. pod „Lekcje*. 

kobiecą S o 
konserwa- Oszczędności 

„mali, odświeża, msuws ulokuj na _ wysokie 
jej skazy i braki, Masaż oprocentowanie.  Qo- 
twarzy i ciała (panie, tówka twoja jest zabe- 

Wypadanie włosów brem i drogiemi kamie- 
łupież. Najnowsze zdo- niami.Wil. Tow. Handi.. 
bycze kosmetyki racjo- Zastawowe (LOM-     

12, róg Tatarskiej przyj. SPektów. 

udzielają oraz przygoto- 

b. 
GABINET  dent USB. Specjalna 

WILNO, MICKIEWi ZS szenia do redakcji 

je, dosko- swoje złote i dolary 

Sztaczne opalanie cery) zpieczona złotem, sre- 

nalnej. BARD) Plac Katedralny   

dzienni Е „Biskupia 12 Wyd. (O Aj Cie 90 Ę 10778, Biskupia 12, Wydsie 
Fabryka I skład mebii 

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

Wilno, uł. Tatarska 20, dom włassy, 
Istnieje od 1843, 

Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden- 
sy, stoły, szały, biurka, krzesła dębo- 
we i t. p. Dogodne warunki i У. 

  

lė M i MMK! i. 
tworzyly się nawet zakony kobiet - rycerek 
z których jako najsławniejszą, wymieniają,: 
Marję i Elżbietę de Herne z Perny. Na 
tuł rycerski zasłużyła sobie także Cecylja, 
córka Filipa I, króla Francji. 

Oprócz kobiecych _ zakonów rycerskich 
niewiasty łączyły się i w inne stowarzysze 
nia, które miały na celu albo obronę i roz 
szerzanie wiary świiętej, jak np. stowarzy- 
szenie „dam krzyżowych”, założone przez 
Е’еопоге Gonzaga, albo przestrzeganie 0- 
byczajowego życia, jak zakon „przepaski 
dla wdów', założony przez Annę Bretoń- 
ską, wdowę po królu Karolu VIII. Były też 
stowarzyszenia „przeciwdziałające  zbytko- 
wi', ząkon „miłości bliźniego”, zakon „pań 
rycerskich'*, założony przez Krystynę królo 
wą szwedzką i td. 

  

ty wa“ pod W. N. 

złota, srebra, brylan- 
tów, futer, i t. p. —8 

  

  

    

Gotówkę na 
procenta 

lokujemy bezpłatnie 

Mieszkanie Domy 
5 pok. wszelkie wy-| dochodowe 
gody. Rzeczna 12—12. okazyjne. 

- Majątki, 
Poszukuje | orodxi, wile, dział. 

mieszk. 4—5 pok. WE: 
ygodami w okolicy chęta* Mickiewi- 

pl. Orzeszkowej, Ołer- cza 1, tel. 9-05. 
ty do Redakcji „Sło- == —   

     
„B 

Gai 

  

ksiąžkę 
wojskową wydaną 

przez P.K.U. Wilno na 
imię Ryszarda Jabłoń- 

g skiego unieważnia się. 

tanio 
sprzedaje 

Lloyd ulica 
Gonty 
Polski 
Kiowska. 

    

angiel- AREGRSABE ROWET si ži "POPIERAJCIE 
używany do sprzeda- 

L.0.P.P. 
nia. Zamkowa 4. 

L. Rakowski. 
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JOHN HUNTER 

» JENNY—DETEKTYW 
Jenny nie odważyła się podejść do 

zgliszcz od strony drogi, i wybrała so- 
bie małą ścieżkę, która zaprowadziła ją 
nad rzekę. Ścieżkę otaczały duże drze- 
wa i krzewy. Jenny znalazła się na- 
wet przed żelazną bramką. Przed nią 
zrzucone było rozmaite żelastwo. Jen- 
ny obejrzała się. Nikogo w pobliżu nie 
było. Wdrapać się na kupę połamane- 
go żelastwa i zeskoczyć na drugą stro 
nę bramki było dziełem ietrej chwili 
dla tak wygimnastykowanej i dzielnej 
dziewczyny. 

Stanęła w ogrodzie, okalającym wil 
ię. Ukryta w cieniu drzew, przez dłuż- 
szą chwilę wpatrywała się i wsłuchi- 
wała w otaczającą ją pustkę i ciszę. 

Ostrożnie zaczęła zbliżać się do 
zgliszcza od strony rzeki, poprzez na- 
RYPI chroniące dom od wylewu rze- 

1 
Obejrzawszy uważnie wszystko, 

zrozumiała, że ma bardzo wąskie pole 
obserwacji, był to' fakt pocieszający, 
gdyż ułatwiał znacznie zadanie. 

Gdyby nie udało się jej odnaleźć k 
to, czego szukała, będzie to znaczyło, 
że cała jej hipoteza jest błędna. 

„Lecz okazało się, że tak nie było: 
Jenny znalazła odrazu i bez trudu to, 
czego szukała. 

Widocznie ludzie, którzy pracowoli 
nad zatarciem śladów, robili to zbyt 
pośpiesznie, może w obawie przed na- 
dejściem policji i dlatego pozostawili 
coś niecoś z tych rzeczy, które mieli 
zabrać. 

Jenny znalazła nieduży porcelano- 

wy izolator, używany przy zakładaniu 
linij telefonicznych. 

" Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

Z uśmiechem triumfu podniosła go 
i zaciśnęła w dłoni. Miejsce, w którem 
znalazła izolator było punktem wyj- 
ścia do dalszych poszukiwań. 

Oglądając się na zgliszcza i idąc 
po prostej linji dalej od miejsca, gdzie 
znalazła izolator, Jenny posuwała się, 
hamując wewnętrzną niecierpliwość i 
podniecenie, na myśl, że ot. stanęła 
na drodze, której szukała cała policja 
Wielkiej  Brytanji — na drodze do 
sztabu szajki bandytów chicagoskich, 

Drzewa rzedły przed idącą dziew 
czyną. Zdala ukazała się polaną i nie 
duży ogród. Po środku ogrodu stał 
niski, długi dom z czerwonej cegły. 
Słońce rzucało jaskrawe plamy na je- 
go ściany. Na terasie stał człowiek, z 
cygarem w zębach. 

Jenny poznała go zdaleka. Gdy wi 
działa go po raz ostatni, groził, że ją 
zabije i tylko cudem udało się jej u- 
ratować w czasie katastrofy samocho 
dowej na szosie do Eddington. 

Jenny skoczyła w bok i ukryła się 
za grubem drzewem. Była u celu po- 
szukiwań. Przypuszczenia i domysły 
sprawdziły się nadspodziewanie szyb- 

О. 
Telefon w spalonej willi miał pota 

jemne połączenie z domem wodza ban 
dytów. Dyrekcja poczt i telegrafów 
nie domyślała się nawet tego podstę- 
pu. Wychodząc z domu, Dans prze- 
stawiał dźwignię i każdy telefonujący 
do niego łączył się bezpośrednio z 
wodzem. 

Pozatem musiał istnieć jakiś sy- 
stem sygnalizacyjny pomiędzy willą 
nad rzeką, a domem w lesie, aby na 
wypadek 

jenny nie wiedziała, ale widocznie, 
Dans zdążył go zastosować, zanim 
wyszedł z inspektorem i był to jedno- 
cześnie wyrok na jego dom. 

Wódz rozkazał spalić natychmiast 
dom, wobec tego, że nie było czasu na 
zdejmowanie potajemnej linji telefoni- 
cznej, byłaby więc ona nicią przewod- 
nią dla policji, prowadzącą do sztabu 
bandytów. : 

Pożar tłumaczył się bardzo prosto 
Bandyci przecięli wszelkie nici łączące 
oba zakonspirowane domy i czuli się 
znów zupełnie bezpiecznie. 

Jenny chciała uciec, ale nie mogła... 
Jakaś niezrozumiała siła przykuła ją 
do miejsca. 

Chciała uciekać, zatelefonować, do 
Billa... Ale nie mogła oderwać oczu od 
człowieka palącego spokojnie cygaro 
na terasie. 

Minęło kilka minut, zanim zdołała się 
opanować i odeszła tą samą drogą, 
którą przyszła. 

Znała teraz tajemnicę, nad pozna- 
niem której łamała sobie głowę cała 
policja angielska. 

Mogła teraz wskazać agentom Scot- 
land Yardu gdzie mieści się sztab ban- 
dytów! 

Trzeba było się spieszyć, śpieszyć, 
zanim jeszcze nie złapali ją ci ludzie 
i nie zamordowali... 

W połowie drogi do rzeki, Jenny 
posłyszała nagle cichy szmer z prawej 
strony. Serce jej przestało „bić i 
padła na ziemię, tuląc się do wyso- 
kich traw. 

Z za krzaków wyszedł wysoki mę- 
niebezpieczeństwa można czyzna o włosach posiwiałych przed- jednocześnie 

Przy prawym boku u pasa wisiał duży 
rewolwer. 

Krew spłynęła do serca Jenny... 
Chciała krzyknąć, ale nie mogła. Usta 
zacięły się w milczeniu, całe ciało zdręt 

wiało ze wzruszenia. Szeroko rozwarte- 

mi oczyma patrzała na człowieka, prze 

wożącego ostrożnie ciężary, za krza- 
kami, które kryły ją przed jego Dy- 
strem spojrzeniem. 

Gruby wór, osłaniający ładune: w 
taczce zsunął się trochę: promień słoń 
ca błysnął oślepiająco wśród  po- 
rządnie ułożonych brył złota. 

JENNY WPADA W ROZPACZ 

Z rozpaczy i silnego wzruszenia ner 
wowego Jenny omało co nie straci'a 
przytomności. 

Podczas gdy usiłowała zapanować 
nad sobą, wysoki mężczyzna zniknął 
wśród krzewów. : 

Dysząc ciężko, otworzyła Jenny ©- 
czy. Dokoła w lesie panowała cisza t 

spokój. Wiatr cichutko szemrał wśród 

gałęzi, jakąś uspakajającą melodję. 
Jenny leżała czas jakiś, nie maję 

sił, by się podnieść. Ręce jej drżały 
i nogi, usta poruszały się bezdźwięcz- 
nie. W sercu czuła ostry, nieznośny 

ból. 
Nie, to nie był sen. Widziała do- 

brze tego człowieka, popychającego 

przed sobą ciężką taczkę ze złotem... 

Jenny nie wiedziała, jak długo [ze 

leżała tak, wśród krzaków. Wiedzia- 

ła tylko, że człowiek dla którego umia- 

ła poświęcić i narazić swe życie, prze- 

szedł właśnie koło niej i zniknął... a 
ukazaniem się swem 

      

było uprzedzić szefa. Na czem pole- wcześnie. Sunął on przed sobą taczkę w tych okolicznościach złamał w niej 
gał ten system sygnalizacyjny, tego napełnioną jakimś ciężkim ładunkiem. wiarę, zburzył wszystko to, w imię 

  

czego walczyła, w imię czego gotowa 
była na śmierć. 

Usiłowała zebrać myśli i zastano- 
wić się nad tem, co zaszło. Leżała 
na uboczu, ukryta przez krzewy i tra- 
wy, nikt nie mógł jej dostrzec. Wi- 
docznie bandyci nie pilnowali tego 
przejścia, gdyż, potrzebowali użyć do 
tego zbyt wielką ilość ludzi i uważali 
że był to trud zbyteczny. Któż mógł 
się domyślić, że w tej głuchej okoli- 
cy, w skromnym leśnym domku, mogą 
się kryć bandyci? 

A jednak, może już ją zauważono? 
Może w czerwonym domu w tej chwili 
blady człowiek wydaje rozkazy i za 
chwilę zjawią się ludzie, by złapać 
samotną kobietę? Jenny nie wierzyła w 
to, przeciwnie czuła, że myśli o tem 

dlatego tylko, aby strachem odpędzić 
rozpacz, która ogarnęła jej duszę. 

Nie, mogła,nie chciała wierzyć, że 
ten wysoki człowiek, przewożący zło- 
to, był członkiem bandy! Nie! nie 
mogła w to uwierzyć! 

Rozpaczliwe wątpliwości rozdziera- 
ły jej duszę, W Stanach Zjednoczonych 
ten sam człowiek został skazany za 
ciężką zbrodnię, ale przysięgał jej że 
cierpiał niewinie. Uwierzyła mu wtedy 
mimo, że okoliczności i fakty przema- 
wiały przeciw niemu. 

Ale teraz? Czyżby skłamał wtedy? 
Męczące, okropne pytania nie wycho- 
dziły z jej głowy. Czyżby umyślnie 
oszukał ją i wysłał na śmiertelne nie- 
dziły jej z głowy. Czyżby umyślnie 
bezpieczeństwa? Nie, nie, to było nie- 
możliwe! 

Jenny leżała nieruchomo, patrząc 
przed siebie, niewidzącemi, szeroko 
rozwartemi oczywa, w których malowa 
ła się bezgraniczna rozpacz. 

Wobec tego, co zaszio nie mogła 
pójść do Billy Carion i opowiedzieć 
wszystko, co wiedziała 0 bandytach. 
Będzie musiała na własną rękę prowa- 
dzić dalsze poszukiwania, dopóki nie 
wyjaśni wszystkiego, dopóki ta najwa- 
żniejsza sprawa nie odkryje przed nią 
swych tajemnic. Przedewszystkiem mu 
si się dowiedzieć, co robi tutaj ten 
człowiek, a wtedy będzie wiedziała, co 
jej czynić wypada! W tej chwili pla- 

ny jej zostały poplątane, wiara złama- 

na.... Co miała robić? 

Triumf, który napełnił jej serce, po 
wspaniałem odkryciu, którego dokona- 
ła przed pół godziną ustąpił miejsca 
rozpaczy i przerażeniu. 

Wstała wreszcie i wolnym krokiem 
ruszyła ku rzece. Chwiała się na no- 
gach, czuła się bardzo słabą, a strach 
odejmował jej siły. Bała się nie o sie- 
bie, lecz o..... 

Tą samą drogą, poprzez żelazną 
bramkę powróciła na most. Kwadrans 
później siedziała już w pociągu, wio- 
zącym ją do Londynu. * 

Na wszystkich stacjach, na ścia- 

fach budynków, na peronach i na wa- 

gonach, wszędzie wisiały ogłoszenia i 
rozkazy, dotyczące walki z bandytami. 
Olbrzymie nagrody przeznaczone dla 
tego, kto odnajdzie ślady przestępców 
kusiły oczy przejezdnych. į 

Jenny mogła oddać w ręce policji 
cały sztab szajki, mogła. im wskazać 
wodza, mogła opowiedžieč O taczce 
ze złotem, ukrytej w.lesie; nad rzeką. 
Ale musiała milczeć. nie miała odwagi 
mówić. A 

W wagonie było pusto; Jenny była 

sama w przedziale i, poraz pierwszy 
od wielu lat, gorące łzy popłynęły z 
jej oczu. Łzy te uspokoiły ją nieco. 

Redaktor w. z. Witold Tatarzyński. 
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