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Wśród Michałków 
Oglądamy 4 stronę „Robotnika'”. 

_ rzami „Michałki: 

nął* i t. d. Niektóre z tych michałków 
zaopatrzone są w rozumowania tenden 

cji marxowskiej. "To bowiem musi- 

my „Robotnikowi“ przyznać, jeśli ma- 

xizm i socjalizm powoli wypycha na 

ków. 

Nad jednym z 

| spotykamy zagadkowy napis: 

takich _michałków 

„Świat 

tamy o co chodzi. Okazuje się, że ty- 

mym ariykuliku spotykamy część pryn 

redaktor podkreślił czarnym drukiem. 

drukować cały michałek in extenso: 

czasach próby, malące na celu ogrzewanie 

sposób przyśpieszyć dojrzewanie i zbiory 

Są tam, tak zwane między dziennika- 

„trening bokserski 

mistrza Europy*', „dom w Paryżu ru- 

my mówić całą prawdę, że swój mar- 

czwartą stronę do towarzystwa michał- 

widocznie oszalał. Cóż to znaczy? — 

Pod tak sensacyjnym tytułem widzimy 

lustrację przedstawiającą rolę, na któ- 
rej robotnik rozkłada jakieś rurki. Czy 

tuł jest pryncypijalny, a także w sa- 

cypjalnie filozoficzną, którą towarzysz 

Wszystko to razem jest tak charak- 

terystyczne, że pozwolimy sobie prze- 

W Niemczech rozpoczęto w ostatnich 

czasach próby, mające na celu ogrzewanie 

Dzisiejszy numer zawiera. dodatek „Słówko. 

  

    Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIESWIEŻ — uł. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalsi ь 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DABROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzynski. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność*. 
LIDA — ui. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy 

    

Zagraniczne 50 proc. 
do miejsca. Terminy       

Naprežona sytuacja polityczna W АНО 
Wznowienie obrad z konserwatystami i liberałami — Możliwość 

dymisji rządu Mac-Donalda 
POSIEDZENIE GABINETU 

LONDYN. PAT. — Wbrew zapo- 
wiedzi, że następne posiedzenie gabi- 
netu odbędzie się dopiero w poniedzia 
łek wieczorem, — po ponownej kon- 
ierencji Mac Donalda i Snowdena z 
delegatami konserwatystów i libera- 
łów, która odbyła się o godzinie 22-ej, 
gabiriet został zwołany z największym 
pośpiechem na dzisiaj rano. Posiedze- 
nie gabinetu rozpoczęło się około g0- 
dziny 10 i zostało przerwane o godzi- 
mie 12 mie. 10. Dalszy ciąg posiedze- 
nia odbędzie się po śniadaniu. 

LONDYN. PAT. — jak przewidują, 
Baliwin niezwłocznie po przybyciu do 
Londynu odbędzie konierencję z Mac 
Donałdem. W-g opinji w kołach po- 
litycznych, cyfry ustalone i przedsta- 
wione przez Mac Donalda i Snowde- 
na celem zrównoważenia budżetu są 
nie do przyjęcia zarówno dla kongre- 
su związków zawodowych, jak i dla 
konserwatystów. 

Przedstawiciele konserwatystów wy 
wierają na Mac Donalda nacisk co do 
rychłego powzięcia decyzji i możliwie 

  

POWRÓT KRÓLA JERZEGO 
DO ŁONDYNU 

LONDYN. PAT. — Według „Eve- 
ning News”, król powróci jutro z Bal- 
moral w Szkocji, dokąd przybył dopie 
ro w dsiu wczorajszym. Dziennik wy- 
raża przypuszcenie, iż Mac Donałd nie 
zdoła rozwiązać kryzysu i że zamierza 
zrzec się władzy na rzecz rządu koali- 
cyjnego konserwatywno - liberalnego 

przewodnictwem Bałdwina. 
LONDYN. PAT. — Potwierdza się 

wiadomość, że król powraca w nie- 
dzielę do Londynu. Posiedzenie rady 
gabinetowej przerwane zostało 0 g0- 
dzinie 15 min. 40. 

GABINET UKOŃCZYŁ PRACĘ NAD 
PLANAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI 

LONDYN. PAT. — W wyniku so- 

botniego posiedzenia rady ministrów 
ogłoszono komunikat, który zazna- 
cza, że gabinet ukończył opracowanie 
płanu mającego wszelkie szanse zapo- 

bieżenia trudnościom. W niedzielę zbie 
rze się ponownie rada ministrów w ce- 

lu zapoznania się ze sposobem przyję- 

cia planu przez czynniki zainteresowa- 
ne. 

KRÓL JERZY INTERESUJE SIĘ 
ROZWOJEM SYTUACJI 

LONDYN. PAT. — Liczne pogłoski 

które obiegały w sobotę Londyn oraz 

wiadomość o powrocie króla do Londy 

nu dały powód do pirzypuszczeń, że 

gabinet postanowił podać się do dy- 

misji. 
Biuro Reutera dowiaduje się, że de- 

cyzja w tej mierze nie została powzię- 

ta, niemniej jednak jest rzeczą niewąt- 

pliwa, że niektórzy członkowie gabine- 

tu skłaniają się do ustąpienia z niego. 

Powrót króla należy sobie tłumaczyć 
pragnieniem śledzenia zbliska rozwoju 

sytuacji. Premjer Mac Donald pozosta 

je w stałym kontakcie z królem, infor- 

mując go o przebiegu sytuacji. 

Budżet wojenny Wielkiej Brytanji 
GENEWA. PAT. — Sekretarjat ge nji podaje da wiadomości, że niektó- 

nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa mil 

| WARSZAWA — T 

jednoszpaltowy na strenie 2-е] 1 З-е] 

N. ŚWIĘCIANY — Księ 
OSZMIANA — Księ; la Spółdz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St 
POSTAWY -—- Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „RUCH. 

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

ST. SWIECIANY — ul. Rynek 2 — N. Tarasiejski. 

WILEJKA POWIATOWA — ni. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 

-wo Księg. Koi, „Rach”. 

LS T i Li a EEICOWOKZEEZZKCE 

gr. 40. Za tekstem 15 
limetr 60 gr. W numerach świątecznych | 1 i o. 0 

rożej. Ogłoszenia cytrowe i tabelaryczne o 50 proc UR Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
a druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. dostarczenie numeru 

T-wa „Ruch“. 
Naucz. 

„ Komunikaty oraz 
oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

lowodowego 20 gr. 

Wielka konferencja w sprawie bezrobocia 
Dowiadujemy się, że we wtorek 

25 b. m. odbędzie się u p. Prezesa Ra- 
dy Ministrów wielka konferencja, po- 
święcona zagadnieniom, związanym z 
problemami bezrobocia. Na konieren- 
cję tę zaproszono około 100 osób z 

kół gospodarczych i społecznych. 
Przedmiotem dyskusji na tej konierem 
cji będą prawdopodobnie również 
wnioski, opracowane już, jak donosi- 
liśmy, przez specjalną komisję do zba 
dania spraw kryzysu i bezrobocia. 

Projekt kodeksu karnego 
WKRÓTCE BĘDZIE PRZYJĘTY 

WARSZAWA, 22.8 (tel. wł. „Sło- 
wa“). W dn. 22 b. m. Sekretarz Gene- 
ralny Komisji Kodyfikcyjnej doręczył 
ministrowi sprawiedliwości projekt ko- 
deksu karnego, uchwalony w trzeciem 

czytaniu sekcyjnem. 
Prawdopodobnie w dn. 14.9 b. r. 

odbędzie się posiedzenie kolegium u- 
chwalającego Komisji Kodyfikacyjnej, 
na którem projekt Kodeksu Karnego 
będzie ostatecznie załatwiony i na- 
tychmiast doręczony ministrowi spra- 
wiedliwości celem skierowania go na 
drogę realizacji ustawodawczej. 

Ustawa przeciwalkoholowa 
wchodzi w życie 

WARSZAWA, 22.8 (Tel. wł. „Słowa”). 
Ukazało się rozporządzenie Ministra spraw 
wewnętrznych i Ministra skarbu, datowane 

dn. 30.8 r. b. i zawierające przepisy szcze 
gółowe o wykonaniu ustawy  przeciwalko- 

holowej. 

Rozporządzenie zawiera zakaz handlu na 

pojami alkoholadwiemi, zawartości alkoholu 
ponad 45-0, natomiast moc wyrobów alko- 

holowych do eksportu, nie podlega ograni- 
czeniom. Spirytus pejsachowy, wyrabiany z 
melasy, winien posiadać moc nie niższą niż 

województwach miejsc detalicznej sprzeda- 
ży napojów alkoholowych powinna być naj- 
dalej do dn. 1.7 1932 r.. dostosowana do 
normy, ustalonej w rozporządzeniu. ‚ 

Dla województwa wileńskiego przeznacza 
się 425 miejsc. 

Izby Skarbowe, w porozumieniu z wła- 

ściwymi wojewodami i po zaciągnięciu ©- 

pinji wojewódzkich wydziałów lub komi- 
syj do walki z alkoholizmem, podzielą do 
dn. 1.10 r. b. ustalone kontyngenty detalicz-. 

nej sprzedaży napojów  ałkoholowych па 
poszczególne miasta i gminy wiejskie, przy- re kolonje angielskie, utrzymujące nie- 95-0, a wyroby pejsachowe z melasy i z 0- 

zależną siłę zbrojną, podadzą w swoim woców nie mogą zawierać ponad 45-0. 

czasie odnośne zestawienia. Z zesta- W rozporządzeniu został ustalony dalej 

" warzyw. Przy zastosowaniu systemu ogrze- 
wahia ziemi kablami elektrycznemi, osiągnał 
pewien ogrodnik w Kótersdori w Saksonji 

neralny publikuje dziś dokument, na- 
desłany przez rząd Wielkiej Brytanii, 

Od- 

czem uwzględnić należy miasta i gminy, 
szybkiego poinformowania całego na- 

które obowiązuje zakaz sprzedaży napojów 
rodu o projektach rządowych. W ko-   

    

  

i łach politycznych rozważana jest nadal zawierający dane co do zbrojeń. 

scipktotns, Zbloky оРО НУ Н аЕНа możliwość ustąpienia rządu, chociaż nośnie do wydatków budżetowych na wień co do wydatków na zbrojenia kontyngent miejsc sprzedaży napojów alko- alkoholowych. 
rzą 

W tym wypadku należy o odpowiednią holowych dla poszczególnych województw. 

Kentyngent ten jest nieprzekraczalny i 
ilość obecnie istniejących w poszczególnych 

400 rocznica bitwy pod Oberytnem 
22 sierpnia 1931 r. 

Bitwa pod Obertynem nie miała w na- przednią Ścianę taboru i bok prawy (połud- 

szych dziejach wielkiego znaczenia. Nieprzy- niowy). Tylko harcownicy podbiegli. zbliska 
jacielem byli Wołosi, którzy czasem dobrze, odpędzani ogniem piechoty. Z obu SEGA 
czasem wrogo do Rzplitej się odnosili, ale zaczął się ogień działowy.  Artylerja polska 

wynika, że rząd Wielkiej Brytanii wy- 

dał w roku ub. na zbrojenia lądowe 

39.500 tysięcy funtów, morskie — 49 
miljonów funtów i powietrzne 19.200 
tysięcy funtów, co czyni razem 108,500 
tysięcy funtów, inaczej pokaźną kwo- 

tę około 3 miljardów złotych. 

nie rozpoczęto dalsze próby w tym kierun- 
ku, przyczem ogrzewanie ziemi kablami re- 

guluje się przy pomocy specjalnego zegara. 
Na ilustracji naszej widzimy układanie kabii 
elektrycznych na roli. Kabel taki zakopuje 

się w ziemi na głębokości około 30 cm. Do- 

okoła kabla zbiegają się korzonki roślin Kló- 
re dzięki ciepłu, promieniującemu z kable, 

dochodzą w bardzo krótkim czasie do ogrom 

nego rozwoju. 

świat widocznie zupełnie oszalał. 

Już obecnie jest olbrzymi nadmiar zbo- 

ża, tak, że kapitaliści poprostu palą 

zbrojenia rząd Wielkiej Brytanji zasto- 
sował się całkowicie do wskazówek, 
opracowanych przez komitet rzeczo- 
znawców, który pracował w Genewie 
i ustalił typ tablic w tej mierze. 

W piśmie przesłanem przy wyka- 
zie sił zbrojnych rząd Wielkiej Bryta- 

ilość miejsc zmniejszyć kontyngent 
wódzki. 

Mac Donald, jak wiadomo, jest temu 
przeciwny. Lloyd George, chociaż do- woje- 

piero co powrócił do zdrowia, zamiast 
udać się niezwłocznie na wieś, pozosta 
nie w Londynie przez sobotę i niedzie 
lę, pragnąc być au cotrant sytuacji po 
fitycznej. * 

  

Ks. Mikołaj Rumuński w Krakowie 
Na powitanie gości przybyli na lot 

    

w kierunku Krakowa. Z chwilą star- 
zrazu górowała 

         
Środki, aby jeszcze bardziej 

Nie wiadomo dla kogo! 

Sie realizuje ewangelję Marxa. 

swe ideały, — tam nietylko 

nym, jak ostatni pies! 

talistycznego. Słusznie, 

towarów, że panuje głód.   
     

wywania koślawych pojęć 

nych frazeologją inteligencji. q. m. 
  

Już się ukazała 

W KSIĘGARNI ' 

FERDYNANDA HOESICKA 

książka 

„Myśl w Obcęgach” 
listy z podróży po Rosji 

Sowieckiej 
STANISŁAWA MACKIEWICZA. 

Sprzedaż w księgarniach: 

GEBETHNERA I WOLFFA 

i Józera ZAWADZKIEGO 
w Wiinie. 

zboże, aby zmniejszyć produkcję, a z 

drugiej strony wynajdują coraz nowe 

powięk- 

szyć produkcję, niewiadomo dla kogo. 

A czy panowie socjaliści nie my- 

śleli o tem, że mogą się przydać dla 

150 miljonów głodnej ludności jedyne- 
go państwa, w którym gospodaruje się 

według doktryny socjalistycznej, gdzie 

"._ „Kapitaliści palą zboże'* — wydzi- 

wia się pismo socjalistyczne. Szkoda, 

że tam, gdzie nie kapitaliści lecz orto- 

doksyjni socjaliści wcielili w życie 
zboża 

się nie pali, lecz się jest głodnym, głod 

Pisze się o kryzysie świata kapi- 

kryzys ten 

istnieje. Tylko na czem on polega? Na 

tem, że jest nadmiar towarów, nad- 

_ miar produktów żywnościowych. Na 

czem polega „kryzys* Świata socjali- 

stycznego. Pojedźcie do Rosji to zo- 

baczycie. Na tem, że niema żadnych 

Tak więc nawet wśród michałków 

można znależć powód dla wyprosto- 

zamydlo- 

        
  

  

   

WARSZAWA. PAT. W dniu 22 
b. m., o godzinie 9-ej rano książę Mi- 
kołaj rumuński odleciał samolotem do 
Lwowa przez Kraków. Na lotnisku, 

skąd książę wystartował, oczekiwali 

go: wiceminister Fabrycy, gen. Ka- 

sprzycki, gen. jarnuszkiewicz, gen. 

Zamorski, szef Il oddziału sztabu płk. 

Pełczyński, płk. Rayski, płk. Boler, szef 

gabinetu ministra mjr. Sokołowski 0- 

raz wicewojewoda Ołpiński. Następnie 

przybyli członkowie poselstwa rumuń- 

skiego z charge d' afiaires Davidescu 
oraz attache militaire płk. Constantini 

„i świta księcia. 
O godzinie 9-ej przybył na lotnisko 

książę Mikołaj w towarzystwie zastęp- 
cy szefa protokółu hr. Przeździeckiego, 
adcy Mościckiego i płk. Głogowskiego 

z kancelarji Prezydenta Rzeczypospo- 

litej. Kompanja honorowa 36 p.p. o- 

degrała hymn narodowy rumuński. 
Księcia Mikołaja powitał na lotni- 

sku wiceminister gen. Fabrycy, poczem 
książę przeszedł przed frontem kom- 
panji honorowej i grupy oficerów lot- 
niczych i przywitał się z obecnymi. Na 
lotnisku oczekiwał już samolot księcia 
oraz trzymotorowy Fokker, którym to- 

warzyszyli księciu do Krakowa płk. 
Rayski, płk. Constantini oraz świta 
księcia. 

O godzinie 9 min. 30, po poże- 

gnaniu wystartował pierwszy książę 

Mikołaj na swym samolocie rumuń- 
skim, osobiście ge pilotując. Za chwi- 
lę wystartował Fokker. Samolot księ- 

cia zatoczył krąg nad lotniskiem i mia- 

stem, poczem obie maszyny odleciały 

BAKA CRY ZCEAROTARZEEY PES) 

Premjer Prystor na == 
zamku 

WARSZAWA. PAT. — Pan _pre- 

mjer Prystor udał się dziś o godzinie 
11 w południe na Zamek, gdzie został 

przyjęty przez p. Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej na dłuższem posłuchaniu. 

POLSKO-SOWIECKI ZJĄZD KO- 
LEJOWY ZOSTAŁ ODROCZONy 

WARSZAWA. PAT. — Polsko- 
sowiecki zjazd kolejowy, który miał 
się odbyć w Moskwie w dniu 18 sier- 
pnia b. r. został odwołany depeszą ko 

lei sowieckich, która motywuje odło- 
żenie zjazdu na dzień 15 listopada 
wzmożeniem przewozów _ jesiennych, 
wobec czego przedstawiciele sowiec- 
kich kolei nie mogliby wziąć udziału w 

zjeździe w, terminie pierwotnie ustalo- 
nym. 

iu samolotu orkiestra wojskowa ode- 
grała hymn narodowy polski. 

WARSZAWA. PAT. — Książę Mi- 
kołaj rumuński zatrzyma się w Kra- 
kowie jeden dzień. Książę zamieszka 
w przygotowanych dlań apartamen- 
tach Pana Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej na Wawelu. Po zwiedzeniu Krako- 
wa książe Mikołaj w niedzielę uda się 
do Lwowa. 

KRAKÓW. PAT. — Dzisiaj o go- 
dzinie 11 min. 30 w południe wylądo- 
wał na lotnisku wojskowem w Rako- 
wicach, przybywając z Warszawy, 
książę Mikołaj rumuński wraz ze świ- 
tą. 

nisko p. wojewoda krakowski dr. 
Kwaśniewski, radca Stankowski, staro 
sta grodzki Małaczyński oraz reprezen 
tanci władz wojskowych w osobach 
dowódcy okręgu gen. Łuczyńskiego, 
gen. Smorawińskiego, płk. Bolesławi- 
cza, płk. Jasińskiego , dowódcy 2 p. 
lotn. i korpusu oficerskiego 2 pułku 
lotniczego. Po przejściu przed  fron- 
tem kompanji honorwej książę Miko- 
łaj pozostał przez pewien czas na lot- 
nisku, poczem podjechał samochodem 
do D.O.K. W godzinach popołudnio- 
wych książę Mikołaj zwiedził Wielicz- 
kę, w drodze zaś powrotnej do Kirako 
wa — Lasek Wolski. 

Wizyta Venizelosaw Bukareszcie 
BUKARESZT. PAT. — Na konfe- 

rencji prasowej oświadczył Venizelos, 
iż wizyta jego w Rumunji posiada cha- 
rakter kurtuazyjny. Układ handlowy 
zawarty pomiędzy obu krajami przy- 
czyni się do zacieśnienia stosunków 
ekonomicznych i prawdopodobnie do 

rozszerzenia istniejącego paktu przyja 
źni. Na zapytanie w sprawie stanowi- 
ska Grecji wskwestji reparacyj Venize- 
los oświadczył, że Grecja gotowa jest 
przyjąć propozycję Hoovera, ale pod 
warunkiem zawieszenia wypłat, jakie 
pewinna uczynić Bułgarji. 

  

SUKCESY JEŹDŹCÓW POLSKICH 
NA MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODACH HIPPICZNYCH w RYDZE 

RYGA. PAT. — W sobotę 22 bm. w 
drugim dniu międzynarodowych konkursów 

hippicznych, polscy jeźdźcy odnieśli następu- 

W lekkiej jeździe na wytrwałość i zręcz- 
ność (15 przeszkód do I m. 30 cm. wyso- 
kości i 1 m. 80 cm. szerokości; każdy jeź- 
dziec musi odbyć bieg na dwóch koniach) 
pierwsze miejsce zajął mjr. Antoniewicz na 
koniach „Donneuse* i „Narcyz*, drugie 
por. Strzałkowski na koniach „Nimes'* i „Obe 

rek*, trzecie — rtm. Trenkwald na koniach 

За нн (6 pia. i zręczność przi 
1 m. 40 cm. wysokości i 2 m. szerokości) 
pierwsze miejsce zajął por. Trenkwald na 
koniu „Madžia“, drugie — por. Rojcewicz 
na koniu „The Hoop*, trzecie — nadporucz- 
nik Trezines (Łotysz) na koniu „Feletons*, 
Publiczność entuzjastycznie witała zwycięz- 
ców, Deszczowa pogoda niestety ujemnie 
wpływa na przebieg zawodów. 

Policjant na czele bandy włamywaczy 
BERLIN. PAT. — Nowego  zuchwałego 

towały starszego posterunkowego niemieckiej 
policji w Kolonii, oskarżonego o przewodze- 
nie bandzie włamywaczy. Banda ta, składa- 
jąca się z kilkunastu członków, urządzala 
0d roku wyprawy rabunkowe w Nadrenji i 
zagłębiu Ruhry, używając do tego zawsze 
wynajętych samochodów. 

Wykrycie bandy nastąpiło dzięki zano- 
towaniu numeru samochodu przez  miesz- 
kańców okolicznych domów, którzy byli 

świadkami ostatniego rabunku, dokonanego 
w Koblencji, Na zasadzie zeznania właści- 
ciela samochodu okazało się, że samochód 
włynajęty był przez posterunkowego  poli- 
cji, rzekomo do celów służbowych, przyczem 
posterunkowy domagał się zachowania ści- 
słej tajemnicy. 

Banda, której przewodził posterunkowy 
policji, ma na sumieniu około 10 napadów 
rabunkowych. Niekóre z nich dokonane by 
ły pod bokiem urzedników policyjnych. 

  

nigdy wielką potęgą nie byli. Bitwa byla 

rzec można, epizodem. Ani naszego, ani wc- 

łoskiego terytorjum nie  uszczupliła i nie 

przeszkodziła ani późniejszym najazdom ho- 

spodarów wołoskich na Pokucie, ani ich 
sprzymierzaniu się z Polską (np. w r. 1620, 
godczas wyprawy Żółkiewskiego). Ale w 

historji wojska polskiego Obertyn zajmuje 

miejsce wybitne. jako przykład świetnego 

zwycięstwa, odniesionego nad kilkakroć licz- 

niejszym nieprzyjacielem. 

Zwycięstwo pod Obertynem wywołało w 
ówczesnej Polsce wielką radość, a zwycięz- 
cę, hetmana Jana Tarnowskiego, obsypano 

zaszczytami. Z dział zaś wołoskich odlano 

„Zygmunta“, 

Obertyn leży na Pokuciu, o 24 kim. na 
zachód od Horodenki, W pierwszej połowie 
XVI wieku była to jeszcze ziemia słabo za- 

ludniona, ale już nęciła hospodarów woło- 

skich. W r. 1530 zagarnął ją hospodar Piotr 
Raresz. Rzeczpospolita była, jak zwykle, do 
wojny nieprzygotowana. Dopiero na wieść o 

najeździe zebrał się Sejm i uchwalił podatki. 
Nim jednak wpłynęły pieniądze, minęły zima 

i wiosna 1531 r. Dopiero w lecie rozpoczął 

hetman Tarnowski operacje przeciw Woło- 

chom. Miał 4.738 jazdy, 1,500 piechoty i 13 

dział. 

W sierpniu przeszedł hetman Dniestr i 

wystał silny podjazd, który zniósł małe od- 

działy wołoskie, zają: Gwożdziec i zaopatrzył 

załogą. Na wiadomość o tem, hospodar, któ- 

ry zbierał swę wojsko w Czerniowcach, wy- 
słał przeciw Polakom około 10 tys. ludzi. 
Wołosi oblęgli Gwożdziec, ale hetman przy- 

był na odsiecz i rozgromił wojsko wołoskie. 
Po tem zwycięstwie hetman stanął obozem 

pod Obertynem i zamierzał wracać. Hospo- 
dar jednak ruszył z główną  20-tysięczną 

armią i posunął się szybko ku Obertynowi. 

Dowiedziawszy się o zbliżaniu nieprzyja- 
ciela, Tarnowski przeniósł swój obóz na 
wzgórze Pohyblica, na północny zachód od 

Obertyna i tam ustawił mocny czworobok z 
wozów. Po rogach ustawiono armaty, przy 
bramach czelnej (przedniej) i tylnej stały 
silne hufce jazdy. Powstały jeszcze wątpli- 
wości, czy wobec ogromnej przewagi nie- 
przyjaciela nie należy się cofnąć. Ale het- 

man powiedział: „Tu nam umrzec, lub wy- 

grać”. 

22 sierpnia stoczono bitwę. Gen. Kukiel 
uważa ją za typową dla polskiej taktyki XVI 
wieku i dlatego poświęcił jej dłuższy ustęp 
w swym: znakomitym podręczniku p. t. ,Za- 
rys historji wojskowości w Polsce. Pozwa- 
łamy sobie przytoczyć z tej książki opis 

bitwy. х 
Wojsko wołoskie rozwinęło się około 

godz. 9 rano, półkolem zdaleka osaczając 

celnością i skutecznościa 
strzałów (cejgwart sandomierzanin Stasz- 
kowski); pózniej dotkliwym stat się ogień 

dział wołoskich, górujących liczbą i wago- 
miarem, Pod tym ogniem wojsko stało kil- 
ka godzin, mnożyły się straty. Wołosi nie 
atakowali zbliska, tylko wyciągnęli lewe 
skrzydło, osaczając tabor już i od zachodu, 
od tylnej Ściany, i usiłując odciąć Połaków 
od lasu (: bok lewy), co udaremnił hetman 
przeciwi:atarciem piechoty. 

Gdy dalsze wyczekiwanie na atak woło- 
ski stało się niebezpiecznem, hetman zmo- 
dyfikował plan działania: postanowił uwi- 
kłać Wołochów w walkę taboru, tak, żeby, 
ściągając tam swe siły, podali bok prawy 

na jego rozstrzygające uderzenie. 

Rzucił w tym celu parę chorągiwi (rot- 

mistrze Balicki, Trojanowski, Święcicki) 
tylną bramą do natarcia: trzykrotnie ude- 
rzali w masy jazdy wołoskiej, łamali je i 
zewsząd napadani przez ściągane na ten 

punkt nowie pułki, cofali się w stronę tabo- 

ru, aż ustąpili, wyczerpani. Ale cel był 
osiągnięty: hospodar ściągnął główne siły 

na lewe skrzydło. 

Teraz Tarnowski ruszył, czeiny huf, naj- 

silniejszy, z doborem dowódców (Boratyń- 
ski, Herburt, Trzebiński i inni) przednią bra- 
mą i zajeżdżając z nim w prawo, rzucił go 
na bok głównej masy wołoskiej, rozbijając 
prawe jej skrzydło i środek; w ręce polskie 
dostała się wielka chorągiew wołoska i ar- 
tylerja hospodara. 

Jednocześnie ponowiło się natarcie wal- 

nego hufu, wspartego zapewine częścią po- 
siłków. Połacy walczą teraz frontem na po- 

łudniowy zachód, mając ziejący ogniem ta_ 

bor pośrodku i grożąc Wołochom odcięciem 
sdwrotu. 

Wołosi usiłują zebranemi zewsząd siłami 
odzyskać działa, ale już piechota polska, 
która wypadła z taboru, obsadziła stanowi- 

sko zdobyte i obroniła go dzielnie. 
Wśród ciężkiego zmagania się, Polacy 

biorą górę, Wołosi zaczynają się mieszać. | 
Wtem od Chocimierza pokazała się. wśród 
lasu mała chorągiewka Szafrańca, starosty › › 
tłumackiego, ściągająca do hetmana. Woło- 

si, przekonani, że- nowe wojsko nadciąga, 
rozpoczęli odwrót, zamieniony odrazu w pa- 
niczną ucieczkę. Ze strony polskiej następu- 
je zawzięty pościg; 2.246 trupów zostawili 
Wołosi przy taborze, do 3.000 potopiło się, 

lub padło trupem u bagna Sołoniec, gdzie 

dopadła ich pogoń polska, około 1.000 po- 
szło w niewiolę. Polacy stracili 256 połegtych 
w tem kilku rotmistrzów. ‚ 

Jedna bitwa rozstrzygnęła losy wypra- 
wy i wojny”. х 
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Wojewoda nowogródzki w Nieświeżu 
NOWOGRÓDEK. PAT. — W dniu 

21 b. m. odbył p. wojewoda Kostek- 
Biernacki wizytację powiatu nieświe- 
skiego. W pierwszym rzędzie zawitał 
p. wojewoda Biernacki do Horodzieja, 
gdzie został powitany przez tłum lud- 
ności oraz miejscowe duchowieństwa 
wszystkich wyznań. W Horodzieju p. 
wojewoda zwiedził m. in. w towarzy- 
stwie miejscowego proboszcza  kato- 
lickiego .ks. Godlewskiego prowizory- 
czny kościołek katolicki, szczegółowo 
interesując się stanem świątyni. Pan 
wojewoda Biernacki przyrzekł ze swej 
strony poparcie komitetowi budowy 
kościoła w kierunku uzyskania placu 
oraz zapewnienia potrzebnej рага ! 

ilości gruntów. Niezależnie od tego p. 
wojewoda zwiedził cerkiew prawosław 
ną. 

W Nieświeżu, dokąd udał się p. 
wojewoda Biernacki z Horodzieja, wi- 
tali go przedstawiciele władz oraz li- 
cznie zebrane społeczeństwo na czele 
z księdzem prawosławnym.  Dziatwa 
witała p. wojewodę kwieciem i wiet- 
szami. Przeszło godzinę spędził p. wo- 
jewoda wśród dzieci. 

Późnym wieczorem, w salach re- 
cepcyjnych zamku nieświeskiego, or- 
dynata niešwiesko - kleckiego Albrech 
ta Radziwiłła, odbył się obiad i raut, 
wydany przez ordynata na cześć p. 
wojewody Biernackiego. 

Alarm prasy żydowskiej w Słonimie 
Wielki alarm podjęła prasa żydow 

ska w Słonimie z powodu rzekomego 
rozbicia głosów żydowskich i domnie- 
manego zwycięstwa listy chrześcijań- 
sko - mahometańskiej. Autorzy arty- 
kułów nie szczędzą ostrej naganki na 
pewne grupy i jednostki z pośród ży- 
dowskiego społeczeństwa z powodu 
wystawienia oddzielnych list, dopatru 
jąc się w tem osłabienia wpływu ży- 
dowskiego na terenie rady miejskiej. 
W dalszych konkluzjach tych artyku- 
łów uważa się teren rady miejskiej za 
teren walki narodowościowej, teren 
obrony interesów żydawskich, słowem 
całe wybory za akcję polityczno - na- 
rodowościową, nie zaś gospodarczą. 

Taki gwałt i ton, w jaki p. Weiss i 
iego zwolennicy partyjni już dzisiaj u- 

Straszna burza nad 
Dzisiaj w nocy szaiała nad  Słonimem 

b. silna burza, której towarzyszyły grzimo- 
ty i pioruny oraz deszcz. Z tego powodu 
cały szereg aparatów telefonicznych został 

— Tragedja kandydatów do złotego me- 
dału strażackiego. Poruszona przez nas w 
swoim czasie kwestja odznaczenia złotym 
medalem strażackim członków zarządu sto- 
nimskiej ochotniczej straży ogniowej pp. 
Wigdora Rabinowicza, Sidelnickiego, Pia 
seckiego i Grodzieńskiego były onegdaj 
przedmiotem rozważania przez Zarząd Okrę 
gowy Straży Pożarnej w Słonimie. Po szcze- 
gółowem przedstawieniu Zarządowi  Okrę- 
gowemu działalności przedstawionych kan- 
dydatów do złotego medalu strażackiego, 
zapadła uchwała odrzucająca propozycję Za 
rządu Straży Pożarnej w Słonimie, nato- 
miast postanowiono wystąpić z wnioskiem 
o odznaczenie p. Piaseckiego, naczelnika 
straży — srębrnym medalem (po raz dru.. 

derzyli w prasie, nie może ujść uwagi 
społeczeństwa polskiego, które, jak 
zwykle, nie zawsze należycie docenia 
ważność wyborów do reprezentacji 
miejskiej i przez bagatelizowanie ich 
nie było dotąd w należyty sposób re- 
pirezentowane tak pod względem ilościo 
wym, jak i jakościowym. 

Teren rady miejskiej rozumiemy 
jako teren gospodarczy i o kierunek 
tego zagadnienia i właściwy sposób 
realizacji jego zdecydowanie obstawać 
będziemy. Obcy nam jest szowinizm i 
partyjnictwo, dlatego nie dajemy żad- 
nej odpowiedzi tym, którzy w zacietrze 
wieniu politycznem nie widza celu, do 
którego dążymy, lub starają się go prze 
kręcić dla... otumanienia mas. W. K. 

  

Słonimem i okolicą 
uszkodzony, jak również linja telefoniczna 
Kozłowszczyzna - Słonim została przerwa- 
na. 

gi), p. Sideżnickiego (gospodarza) — bron- 
zowym medałem i p. Grodzieńskiego (człon 
ka zarządu) — listem pochwalnym. 

Obecny na posiedzeniu p. Wigdor Rabi- 
nowicz (prezes straży) zrezygnował z ja- 

kiegokolwiekbądź odznaczenia, 
Ponadto przedmiotem obrad Zarządu by- 

ło rozpatrywanie 15 wniosków dotyczących 
odznaczenia czynnych członków straży, przy 
czem postanowiono wystąpić z propozycją 
do Zarządu Wojewódzkiego odznaczenia: 
Kunicy — stebrnym medalem; Menke, Bliz.. 
niańskiego — bronzowym medalem; Kuni- 
cę I, Kuksa, Nieczyperowicza, Limanskiego, 
Szpitalnika — listem pochwalnym. 7 wnio- 
sków o odznaczenia — odrzucono. W. R. 

  

Z życia Straży Pożarnej w Baranowiczach 
W ostatnich dniach w życiu Straży Po- zatwierdzonego i zalegalizowanego w dniu 

żarnej baranowickiej obserwowaliśmy pew 
ne poruszenia, zapowiadające zmiany. Wi- 
dzieiśmy tarcie pomiędzy oddziałem w Sta- 
rych i w Nowych Baranojwiczach. Sytuacja 
zresztą nie mogła być wyjaśniona przed 
powrotem z urlopu p. Starosty. Przepałkow 
skiego, który, jako prezes Związku Okręgo- 
wego Straży Pożarnych, mógł jedynie de- 
cydować. Pan Starosta powrócił z urlopu 
wypoczynkowego w dn. 17 sierpnia i jedną 
z pierwszych jego czynności było powzię- 
cie decyzji w tej kwestji, 

Aby otrzymać źródłowe i wyczerpujące 
informacje, udaliśmy się do p. Jana Piekar- 
skiego, instruktora Związku Straży Pożar- 
nych. P. Piekarski uprzejmie i szczegółowo 
udziela wszechstronnych wyjaśnień.  Prosi- 
my naprzód o dane rzeczowe i historję Okr. 
Zw Str. Poż. pow. baranowickiego. 

Jak się dowiadujemy, okręg  baranowi- 
cki działalnością swoją obejmuje obszar 
3405 klm. kw. i podzielony jest na 12 gmin 
wiejskich i jedną miejską, w których znaj. 
duje się 664 osiedla z ludnością około 200 
tysięcy. Okręg ten pod względem pożarni- 
czym podzielony jest na pięć rejonńw, tak, 
że jedna straż przypada mniej więcej na 12 
osiedli i 3.000 mieszk. Prezesem Zwiiązku, 
jak się rzekło, jest starosta baranowicki p. 
Zygmunt Przepałkowski, instruktorem 
nasz informator — p. Jan Piekarski. Zarząd 
Związku ma oczywiście wszelkie swoje wy- 
bieralne władze włącznie z Komisją Rewi- 
zyjną. Związek Straży Pożarnych Okręgu 
Baranowickiego rządzi się na mocy statutu, 

30 października 1930 r. przez p. wojewodę 
nowogródzkiego. 

Rozwój ochotniczych straży pożarnych 
na terenie powiatu baranowickiego najlepiej 
ziłustrują poniższe cyfry: w roku 1919 iw 
catym powiecie były zaledwie cztery oddzia 
ły straży, w roku 1929 już 34, obecnie zaś 
59, co w podziale na gminy przędstawia się 
następująco: gmina wolniańska liczy 11 stra 
žy, lachowicka — 6, darewska — 7, niedž- 
wiedzicka — 5, nowomyska — 5, krzywo- 
rzyńska — 5, mołczadzka — 3, stołowicka 
— 3, horodyska—3, dobromyska—2, ostrow- 
ska — 2, jastrzębska — 2, wreszcie miasto 
Baranowicze posiada dwa oddziały: jeden 
w Starych, drugi w Nowych Baranowiczach. 

Aby zapewnić maximum bezpieczeństwa 
ludności i doprowadzić pożarnictwo powia- 
towe do idealnej sprawności, trzeba, by na 
obszarze powiatu funkcjonowały 84 oddzia 
iy. Do tego idealnego stanu Związek dąży 
usilnie, co zresztą widać wyraźnie z podanej 
statystyki. 

Kwestją pierwszej wagi są, naturalnie, 
finanse Związku. Tylko przy odpowiednich 
funduszach Związek może orzszerzyć swoją 
sieć i odpowiednio wyposażyć wszystkie od 
działy. Otóż, z funduszami nie jest źle, Źró.. 
dła dochodów są rozmaite. Składają się na 
nie wpisy członkowskie, dobrowolne ofiary i 
darowizny, sumy osiągnięte z różnych im- 
prez, wykładów etc., w końcu większe su- 
my, przekazywane Związkowi przez samo- 
rządy i PZUW. I tak, w ciągu jednego ro- 
ku Związek otrzymał od samorządów 41.300 

KOBIETY I MODA 
(ROZWAŻANIA DYLETANTA ORAZ 

OPINJA FACHOWCA) 

Niema kobiety, któraby nie prze- 
sirzegała mody. I niema mężczyzny, 
któryby nie kpił z niewieściej mody, 
nie narzekał, nie wymyślał. 

Czego też nie wygaduja ci męžezyž- 
ni z powodu mody! Jakich nie wycią- 
gają wniosków, obserwując istny szał, 
który raz po raz z nową siłą cgarnia 
kobiety; jakich złośliwości nie wyga- 

dują na temat niewieściej :nądrości, 
poczucia piękna lub nawst — cnoty, 
której istnienie zwykle kwestjonują! 

Stanowczo mężczyźni nie mają ra- 
cji! 

Moda jest zjawiskiem całkiem do- 
datniem i bardzo pożądanem! 

Bo co to jest właściwie moda?.. 
Jest to umiejętność bezwzględnego 

podporządkowania się woli jednostki 

decydującej (mniejsza, czy krawca, 
czy też — kokoty paryskiej!), jest to 
najbardziej, imponujący wyraz dyscyp- 
liny zbiorowej! 

Pomyśleć tylko: ktoś, gdzieś, po- 
coś i dlaczegoś ustala pewnego dnia, 
iż suknia taka a taka, kapelusz taki, 
a nie inny, bucik, torebka, bielizna 
właśnie podług opublikowanych wzo- 
rów — są modne. 

Sprawa skończona. 
nie do pomyślenia. 

Opozycja jest 

Wszystkie kobiety na całym świe- 
cie muszą ubierać się tak, a rie ina- 
czej, kupować rzeczy takie, a nie inne. 

Dlaczego?? Na to jedna tylko bę- 
dzie odpowiedź, nie zawierająca żad- 
nego wyjaśnienia: 

— Bo to modne!.. 
Moda, raczej jej dyktatorzy — nie 

zna litości i pobłażania! 
Rozkaz musi być wykonany, cho- 

ciażby pioruny trzaskały i katastrofa 
wisiała nad głową! 

W zimie, w najtęższe mrozy kaza- 
no nosić sukienki po kolanka oraz jed- 
wabne pończoszki! 

— Rozkaz!.. Biedaczki marzły, od- 
mrażały nogi, chorowały na reuma- 
tyzm, ale zastosowywały się da wy- 
magań mody. 

W lecie nagla każa nosić futrzane 
kołnierze! 

— Rozkaz!.. Męczennice omdlewa 

ją z gorąca, ale którażby się ośmieliła 
zaprotestować. 

Suknie krótkie, długie, obcasy ni 
skie, wysokie, kapelusze duże, małe,ta 
kie, owakie — wszystko będzie miało 
powodzenie, byle ktoś wydał odpowie- 
dni rozkaz. 

Moda nie ogranicza się do ubrań i 
obuwia, dyktuje warunki naturze, każe 
niewiastom wyglądać tak, jak wyma- 
ga tego ostatnia decyzja. 

Ach! Gdyby kto mógł policzyć łzy, 
które przelały niewiasty, obcinając 
włosy!... Cóż to był za dramat dla wie 

SEO WSO 

Hitler szuka kontaktu z Brueningiem 
BERLIN. PAT. — Od kiłku dni 

przebywa w Berlinie przywódca par- 
tji narodowo - socjalsitycznej Adolf 
Hitler, prowadząc poufne narady z czo 
łowymi przedstawicielami obozu nacjo 
nalistycznego. Pobyt Hitlera utrzymy- 

wany był dotychczas przez jego oto- 
czenie w jak najściślejszej tajemnicy. 
W kołach politycznych krążą pogłoski, 
jakoby przyjazd Hitlera miał na celu 
nawiązanie kontaktu z kanclerzem 
Brueningiem. 

Walki policji z bandytami w Nowym-Yorku 
NOWY YORK. PAT. — W ciągu dnia 

wczorajszego w Nowym Yorku rozegrały się 
liczne walki z bandytami, w trakcie których 
wielu bandytów zostało zabitych lub ran- 
nych. Najgroźniejsze spotkanie bandytów z 
policja miało miejsce po południu w północ 
nej części miasta. W utarczce tej zginęło 

kilku bandytów, a wielu jest rannych. Po- 
iicja poniosła również straty. Zabity jest po 
liejant, 12 cdniosto ranny. Prócz tego ran- 
nych jest trzech przechodniów. W dwóch 
innych spotkaniach zabitych zostało dwóch 
bandytów. Pcdczas strzelaniny wielu po- 
licjantów i przechodniów zostało rannych. 

Bunt więźniów w Mińsku 
Z pogranicza donoszą, że w miń- 

skiem. więzieniu wybuchł bunt więź- 
niów, Więźniowie w liczbie 20, roz 
broiwszy straż sowiecką, zbiegli z 
gmachu więziennego. Zarządzony po- 
ścig doprowadził do ujęcia 14 zbiegów 

  

a Koncesjonowane przez Kuratorjum Okręgu Szkolnego 

Wileńskiego, Koedukacyjne Kursy Wieczorowe 
(z programem gimnazjów państwowych) 

im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 
ul. Uniwersytecka 9 

pod protektoratem Polskiej Macierzy Szkolnej w Wilnie od dnia 20 września 
r. b. przyjmuje zapisy na rok szkolny 1931—32 do wszystkich klas gimnazjum 

typ matematyczno-przyrodniczy i humanistyczny, system półroczny. 
Zakres: Duża matura, mała matura, szkoła powsz. Odczyty. Lekarz szkolny. 

Nauka rozpocznie się dnia 3-go września. 
Sekretarjat Kursów czynny od godz. 15do 19 prócz Świąti niedz. we własnym 

lokalu przy ul. Uniwersyteckiej 9. 

w miasteczku Komajsk. Reszta zbie- 
gów, wśród której jest skazany na 
śmierć za działalność kontrrewOlucyj- 
ną były płk. armji carskiej Pepow, 
zdołała się ukryć. 

  

  

   

    

  

i Ogródek 

Do szkoły przyjmowane są dzieci 
od 3 i pół 

zł, od PZUW około 30.000 zł. Powyższe 
dwa źródła dochodów są najważniejsze, są 
bowiem stałe i pewne. 

Życie wewnętrzne i praca nad wycho- 
waniem strażaka jest tak różnorodna i, zio«. 
żona, że trudno je w krótkich pytaniach wy 
czerpać. Dążeniem władz Związku jest wy- 
chować swych członków w zdrowyjm demo- 
kratyzmie, uczynić z nich ludzi społecznie 
karnych, o rozwiniętym zmyśle państwowo. 
twórczym, czemu walnie sprzyja sam tryb 
pracy strażaka i ciągła gotowość niesienia 
pomocy współobywatełom. 

Próbne alarmy, ustawiczny przegląd sprzę 
tu przeciwpożarowego, systematyczna mu- 
Sztra, kursy ratownictwa, szerokie czytelni- 
ctwo — oto mniej więcej program, do któ- 
rego wypełniania dąży każdy oddział. 

Wszystko powyżej wzięte sprawia, iż 
straż pożarna w baranowickiem stoi napraw 
dę na wysokości zadania, i przyznać nale- 
ży, żę jest to w wielkiej mierze zasługą in- 
struktora Piekarskiego. 

Przystępujemy wreszcie do aktualnej kwe 
stji: iwzajemnego stosunku dwóch wzmian- 
kowanych oddziałów straży w samych Ba- 
ranowiczach. Jak słyszymy, oddział w Sta. 
rych Baranowiczach istnieje oddawna, od- 
dział zas nowobaranowicki jest stosunkowo 
młody, zreorganizowany właściwie dopiero 
w roku bieżącym. Nic więc dziwnego, iż 
pierwszy z tych oddziałów jest świetnie wy- 
posażony w potrzebny sprzęt strażacki, a 
oddział nowobaranowicki dopiero go zdo- 
bywa. Organizacja jednak jego szybko i 
sprawnie postępuje pod kierownictwem pre- 
zesa p. Zarzyckiego, zastępcy starosty, i na 
czelnika Florjana  Podleckiego. Członków 
swoich oddział rekrotuje głównie z pośród 
robotników chrześcijan, zamieszkałych na 
tem przedmięściu. 

Prezesem oddziału  starobaranowickiego 
jest dr Feller, wiceprezesem p. Owsiej Szyk- 
son. Zarząd tego oddziału, jak się okazuje, 
nie wszystkie swoje czynności wypełnił na- 
leżycie, to też p. starosta Z. Przepałkowski 
jako prezes Zwiazku Straży Pożarnych w 
dniu 18 sierpnia „wobec  niewykonywania 
przez zarząd kilkakrotnych zarządzeń” roz- 
wiązał go. Wybory nowego zarządu odbę- 
dą się w terminie trzytygodniowym, i — jak 
słychać — prezesem tego oddziału zostanie 
burmistrz miasta p. Senkowski. 

Wówczas też ustanie niechęć i dążenie 
do hegemonji oddziału starobaranowickiego 
nad swym młodszym kolegą, niechęć, która 
całkiem niepotrzebnie zaczęła ostatnio nam 
bierać charakteru narodowościowego. P. bir 
mistrz Senkowski niewątpliwie swoją osobą 
. taktem szybko doprowadzi do pacyfikacji. 

4-klasowa Początkowa Szkoła Polsko - Francuska 

Trocka 7. 

Szkoła przygotowuje dzieci do 1-ej klasy Gimn. Państw. Rytmiczna Gimna- 
styka, Kancelarja czynna od 17 sierpnia codziennie, prócz Niedziel i świąt 

od godziny 11—1-ej. 
Początek zajęć szkolnych 3-go września, 

  

    

     

Dziecięcy. 

w wieku od 5 I pół, do Ogrė: 
do 6 lat. wo 

Opłaty za naukę zniżone. 

Z BARANOWICZ, 
„X Kradzieże i wypadki. Przy ul. Ułań- 

skiej 82 nieznani sprawcy wykradli z zam- 
kniętej na kłódkę komórki 5 siekier, 2 piły 
i 2 świdry, pozbawiając w ten sposób Alek. 
sandra Gołówkę ze wsi Mała Kolpienica 
wszystkich jego narzędzi pracy. 

Matrona Ziółko wypożyczyła sobie od 
łatwowiernej Anny Łobko (ul. Wileńska 
150) jasny płaszcz i poszła w nim na ran- 
dkę. Panna Anna czekała spokojnie cały 
tydzień na powrót swej przewrotnej przy- 
Jacidiki. Nie doczekawszy się, zameldowa- 
ła policji, powiadając, że za piękny płaszcz 
zapłaciła ostatnie 60 zł. Policja szuka Ziółka. 

Jeszcze dwa podrzutki. Tym razem zna- 
lazła je Antonina Baransówna przy ul. Nau 
rutowicza 86. Obydwaj chłopcy. Znów u- 
mieszczono ich w żłobku. Jak pójdzie da- 
lej w takiem tempie (cztery podrzutki tygo- 
Gniiowo) i żłobek przystąpił do redukcji. 

X Krewka małżonka. W dniu 20 b. m. 
'we wsi Wielka Wołochwa gminy jastrzęb- 
skiej podczas kłótni pomiędzy małżonkami 
Piotrem i Anastazją Kuścińskimi, Anastazja 
Kuścińska oblała mężowi twarz i piersi 
kwasem siarczanym, powodując uszkodzeu 
nia oczu. Poszkodowanego odwieziono do 
szpitala w Baranowiczach. 

X Szrapnel w polu. 20 sierpnia 12-letni 
Bolesław Wysocki ze wsi Zadworje, gminy 
Lachowickiej znalazł na polu główkę od 
szrapnela, pozostałego prawdopodobnie je- 
szcze z czasów wojny Światowej. Przynióst- 
szy ją do domu, zaczął przy niej majstro- 
'wać, skutkiem czego nastąpił wybuch, kt6- 
ry poparzył nieostrożnego chłopca i urwał 
mu trzy palce u lewej ręki i dwa u prawej. 
Ofiarę wypadku opatrzył lekarz z Lachowicz, 
pozostawiając na kuracji w domu. 

X Rejestracja robotników  cudzoziem- 
ców. Z dniem 6 kwietnia r. b. weszło w ży- 
cie rozporządzenia P. Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej o „ochronie rynku pracy”. Sto- 
sownie do art. 7 tego rozporządzenia wszy- 
scy pracodawcy, zatrudniający cudzoziem- 
ców, winni zameldować o tem w Urzędzie 
Starościńskim celem uzyskania zezwolenia 
na prawo zatrudniania ich. Termin zgło- 
A wyznacza starostwo do dn. 15 iwirze- 

nia, 

AAA AAA SAR 
LEKARZ-DENTYSTA 

M. GOLDBARG 
powrócił ul. Wielka 26. 

Dookoła rokowań franko-sowieckich 
PARYŻ. PAT. — „Petit Parisien“ 

twierdzi, że wiadomość, pochodząca 
ze źródła niemieckiego o wysłaniu w 
dniu wczorajszym do Moskwy projek- 
tu paktu © nieagresji pomiędzy Fran- 
cją a Sowietami jest niedokładna. Pow 
szechnie jest wiadome, że obecnie od- 
bywają się rokowania pomiędzy przed- 
stawicielami Sowietów w Paryżu a se- 
kretarzem generaliym MSZ Berthelo- 
tem. 

Rokowania te, które posiadały po- 
czątkowo charakter ekonomiczny, na 
żądanie Moskwy zostały rozciągnięte 
również na zągadnienia polityczne. Ce- 
lem ich jest osiągnięcie modus vivendi 
w sprawach handlowych i podstaw 

stabilizacji stosunków politycznych po 
między obu krajami. Francja związana 
stosunkami przyjaźni z Polską i Rumu 
nją, postarała się, ażeby kraje te bez- 
pośrednio zaintersowane w tej  spra- 
wie, wzięły udział w toczących się roz 
mowach. jednakże rokowania te nie 
wyszły jeszcze ze stadjum wstępnych 
rozmów. 

Z drugiej strony — pisze „Petit 
Prisien* — przed zwarciem paktu o 
tak wielkiem znaczeniu musiałby on 
być przedłożony radzie ministrów, ko- 
misji spraw zagranicznych Izby i wresz 
cie parlamentowi, a zatem cała wia- 
domość o zawarciu paktu jest nieści- 
sła. 

Walka z Kościołem w Hiszpanii 
W nowoopracowanym przez komi- 

się prawniczą parlamentu hiszpańskie- 
go projekcie nowej konstytucji, na 
wniosek socjalistów postanowiono nie 
umieszczać zupełnie artykułów, regu- 
gulujących stosunek państwa do Ko- 
ścioła, ani przepisów, pozwalających 
na jakiekolwiek  subwencjonowanie 
przez państwo instytucyj wyznanio- 
wych. 

W ten sposób Hiszpanja ma stać 
się państwem bez religiji państwowej. 
Wyraźne dążenia w tym kierunku pod- 
kreślone zostały ostatnio zarządzeniem 
znoszącem instytucję kapelanów przy 
więzieniach, co łącznie z poprzedniem 
zezwoleniem dyrektorki pani Kenny 
na odwiedzanie więźniów 'w celach 
przez kobiety, oraz zniesienie cenzu- 
ry książek, czytanych przez więźniów, 
wątpliwe jest, aby wpływało na umo- 
ralnienie przestępców. 

Tego rodzaju projekty i zarządze- 
nia nie zdziwią jednak nikogo, jeżeli 
zauważyć, że Hiszpanję, postanowiono 
w komisji uznać za „republikę demo- 
kratyczną'* dziesięcioma głosami prze- 
ciw dziewięciu, które żądały nazwy 
„demokratyczna republika robotnicza. 

Wobec takiego stanowiska władz i 
organów kierowniczych, nic dziwnego, 
że komuniści i inne niepoczytalne ży- 
wioły w dalszym ciągu organizują na- 
pady na instytucje katolickie i ducho- 
wieństwo. W Bilbao niedawno podło- 
żono ogień pod redakcję katolickiego 
dziennika, przyczem znów mówi się a 
„Sprowokowaniu ludu przez antyrepu- | 
blikańskie wystąpienia", w prowincji 
Leon wielu kapłanów jest wpjrost wię- 
zionych na plebanjach, ukazanie się 
bowiem na ulicy, grozi śmiercią, lub 
pobiciem i zelżeniem przez czyhające 
na nich uzbrojone bandy. 

Powódź i głód w Chinach 
Po tylu latach najcięższych zamieszek 

politycznych, spadła na Chiny  sfraszhwa 

katastrofa żywiołowa. Tyl.o fatalizm Wscho 

du potrafi znieść to, co chyba do dziesięciu 
plag egipskich przyrównać można. Po woj- 
nie domowej, po katastrohe ansówEej, na 
stały powodzie najs:raszniejsze za ludzkiej 
pamięci, Wielkie i ludne miasta, jak Hankou, 
Haniang i Wuczang i nawet część Nankinu 
pokryte są jeziorem. Tylko tam z pecząt- 
kiem zeszłego tygodnia zatopionych  Lyło 
ło już 10.000 domów, a 40.400 ludzi znaia- 
zło się na dnie nędzy. 1 rzeka wzbiera co- 
raz bardziej i nikt końca jej riszczycielskie- 
go naporu przewidzieć nie la. Występu- 
ją z brzegów jej dopływy, ora zrywają 
swe brzegi, wspaniały wieki kanał, łączący 
Jangtse i Kwangho i wijący się tysiącami 
mil między Hangczow i Tientsi- 
nem zatopił ogromne płaty; kraju. Żółta 
rzeka, która od czasu, gdy Chiny pendzlem 
zapisują swe kroniki, bieg swój zmieniła 
dziewięć razy, zagraża północnym prowin- 
cjom. а ы 

Korespondent „Timesówi* z Szanghaju 
pisze o jeziorze wielkości Szkocji w jednej 
tylko prowincji Hupe, pisze o 4 miljonach 

domów zniszczonych, 23 miljonach nędza- 

rzy, 8 tys. topielcach tylko w okolicy Han- 
kow, a wielu, wielu tysiącach w innych czę- 
ściach kraju. To są tylko początki katastro- 

fy, na którą złożyły się złowrogie połącze 
nie nieustannych deszczów _z corocznem 

topnieniem śniegów w górach Tybetu i Sze- 
czuanu. A niestety rzeka Hoanko, zwana 

„biczem Chin*, na wielu miejscach swego 

biegu sięga już szczytu wałów „ochronnych 
i zagraża ludziom i zbiorom. Miljony, gna- 
ne panicznym strachem, koczują pod gotem 
niebem, lecz w razie przerwania wałów, nic 
ich od śmierci nie uratuje. s 

Ci, którzy zginą, są może mniej pożało- 

wania godni od tych, którym grozi zaraza 

i głód. Zbiory ryżu są zniszczone, zimowe 

zasiewy niepewne. Cena ryżu podskoczyła 

o 40 proc. Obliczają, że potrzeba 75 miljo- 

nów dolarów, by przez sześć miesięcy wy- 

żywić tylko ryżem 50 mitjonów nędzarzy. 

W dziesięciu prowincjach, w których powo 
dzi nie było, szarańcza wyniszczyła wszyst 

tie zbiory. Oprócz plonów zginął żywy in- 

wentarz, a gdyby nawet zimoiwe zasiewy 

były możliwe, skąd wziąć potrzebne ziarno? 

Władze chińskie są w rozpaczy. MW niekto- 

rych miastach system kanalizacyjny jest zu- 

pełnie zniszczony i szerzą się choroby za- 

raźliwe. Trupy ludzi i zwierząt gniją w sto- 

jącej wodzie, ziemia powyrzucała trumny, 

które pływają po powierzchni i opróżnione 

przez zmarłych, służą żywym za łódki. 

Równie groźne mogą być skutki politycz 
a 

   

  

   

ne i społeczne katastrofy. Szerzący się w 
ostatnich czasach w zagłębiu Jangtse komu- 
nizm i bandytyzm znajdzie z pewnością pom 
słuch między niedobitkami tej  biblijnemu 
potopowi dorównującej katastrofy. Rząd 
tylka niewielu nieść będzie mógł pomoc, 
gdyż już przed nieszczęściem trudności 
finansowe wydawały się nie do przezwycię- 
zenia. 

Ta serja nieszczęść musi politycznie i 
finansowo osłabić obecny rząd, który miał 
nadzieję po pokonaniu północnych powstań... 
ców, doprowadzić do pacyfikacji kraju. Kraj 
nieuspokojony dotychczas, stać się może 
znów pastwą ambitnych tuhunów, komuni- 
zujących przyjaciół bolszewji, samozwań_ 
czych generałów. A wszystko dlatego, że 
pogrążeni w bratobćjczych walkach Chiń- 
czycy, zapomnieli o tem, że konserwacja wan 
łów) i tam, umocnięnie brzegów winny być 
pierwszem i najważniejszem zadaniem każ- 
dego pokolenia. Le dėluge est venu — nie 
po nich, ale za ich życia. 

Zuchwały rabunek Banku 
BERLIN. PAT. — lowego zuchwalego 

rabunku dokonano w sobotę przed połu- 
dniem w Altonie na oddział banku zachod- 
nio - holsztyńskiego. Przed gmach, w któ- 
rym mieści się filja banku, zajechało samo- 
chodem trzech zamaskowanych osobników, 
którzy widarli się natychmiast do kasy i ste 
roryzawawszy personel bankowy przy po- 
mocy rewołwerów, zrabowali 6 tysięcy mk. 
Nie powstrzymani przez nikogo, wybiegi na 
ulicę i odjechali swym samochodem w kie- 
runku Hamburga, 

W pogoń za bandytami udał. się na mo- 
tocyklu pewien rzemieślnik, zaniechał  jed- 
nak pościgu wobec ostrzeliwania się ucie- 
kających. Sprawcy napadu zbiegli bez śla- 

| Japoński proszek 

KATOL 
radykalnie tepi muchy, komary, 
pchły, PLUSKWY, PRUSAKI, 
mszyce na kwiatach i wszelkie 
inne robactwo. KATOL sprze- 

- daje się w Skład. Aptecz. i Apt. 
„Przedstawiciel Katolu H. Woj- 
tkiewicz, Wilno, Kalwaryjska 21*, | 

  

  

PROD CT TEW EB EOT ODEZYDE DDT 
Przygotowawcza Szkoła do gimnazjum 

Bohdany Jankowskiej- 
Machc ewiczowej 
MICKIEWICZA 7—2 

Przyjmuje zapisy codzinnie 11—1 i 4—5 
Początek zajęć 3 września 

lu ofiar mody! 
Skazane przez modę na utratę wło- 

sów, blade, drżące szły nieszczęśliwe 
niewiasty do fryzjerów. Mdlały na 
iryzjerskich fotelach, spazmowały ca- 
łemi tygodniami, przechowywały swe 
obcięte warkocze, jak dawni Rzymia- 
nie proch w urnach, — ale musiały, 
musiały wykonać rozkaz! 

Albo moda na „linję““. Ktoś rzekł, 
iż kształty niewieście mają wyglądać 
tak, a nie inaczej! I ota męczennice 
mody odbywały, specjalną kurację, 
głodowały, pastwiły się nad swem 
grzesznem ciałem, jakgdyby pragnęły 
żywcem trafić do nieba, aż doprowa- 
dzały swą figurę do norm „przepiso- 
wych“. 

Tak, tak! Moda jest dziwaczna, 
śmieszna, głupia nawet. Zgoda. Ale 
zbiorowa dyscyplina kobiet godna jest 
największego podziwu i szacunku!... 

Mężczyźni nie są tak karni nawet 
w szeregach wojskowych; „w cywilu“ 
zaś żadna siła nie zmusi ich do takiei 
solidarności! 

I na tem polega dodatnia 
mody. 

Bo proszę tylko wyobrazić sobie, 
że ktoś, kto rządzi kobietami, ogłosi 
pewnego dnia, że modna jest... szla- 
chetność, dobroć, łagodność i t. p. 
Przecież odrazu nastąpi raj na ziemi!.. 

Ach, kobiety zastosują się nawet 
do tak dzikich wymagań!.. 

Do wszystkiego są zdolne w imię 

strona 

mody! 

I właśnie ta gotowość do wykona- 
nia rozkazów, zdolność do wyrzecze- 
nia się własnych ambicyj, gustów, u- 
podobań, przyzwyczajeń — dowodzi 
niezwykłej skromności kobiet. 

Moda nie uznaje indywidualności, 
moda niweluje wszystko. 

Mężczyzna umie podporządkować 
się podobnym nakazom tylko w woj- 
sku, kiedy trzeba zrzec się praw włas- 
nej indywidualności na rzecz indywi- 
dualności zbiorowej, lub na uroczy- 
stych przyjęciach, akademjach, pre- 
mjerach teatralnych lub balach, gdy 
organizatorom chodzi nie o gatunek 
ludzi, lecz o ilość swobodnie się po- 

ruszających fraków, smokingów i ża- 
kietów.. 

Kobieta zawsze gotowa się wyrzec 
cech indywidualnych, byle, broń Ba- 
że. nie wyłamać się z pod paryskiego 
szablonu!.. 

Złośliwi powiadają, że kobieta 
właściwie nie ma się czego wyrzekać, 
bo nie posiada własnej indywidualno- 
Ści; życzliwi zaś twierdzą, że to jest 
dowód wielkiej skromności niewie- 
ściej, sprawiającej, że nawet w imię 
tak mizernych, błahych haseł, jakiemi 
są hasła mody, kobieta najmądrzejsza 
i najwartościowsza chętnie się upodo- 
bni do kobiety najgłupszej i ladaja- 
kiej. 

Niewieścia skromność, której do- 

wodem są mody!.. Niewieścia skrom- 
ność! 

Różni różnie o niej mówią! Ina - 
czej — mężczyźni, inaczej same nie- 
wiasty..-.. 

Któż ma rację: czy ten, kto oskar- 

ża niewiasty o brak skromności, zmy- 

słowość, perwersyjne usidlanie niewi- 

niątek -— mężczyzn, czy też ci, którzy 
w kobietach widzą wzór cnót aniel- 
skich?.. 

Nie można wierzyć ani mężczyz- 
nom, ani kobietom! Zwrócimy się 
więc do osoby, stojącej ponad kobie- 
tami i mężczyznami, lecz mającej bar- 
dzo bliską łączność tak z jednemi, jak 
z drugimi. 

Posłuchajmy fachowej opinii. 
„Nie idzie kobiecie o zaspokojenie 

swej zmysłowości, której w sobie wca- 
le, albo prawie wcale, nie odczuwa, 
lecz idzie jej o podbicie sobie serca 
mężczyzny. ; 

A ponieważ położenie jej w świe- 
cie jest takie, że nie ona wybiera so- 
bie mężczyznę, ale ją mężczyzna, więc 
walczą między sobą kobiety zaponio- 
cą strojów i mód o pierwszeństwo, 
aby zdobyć sobie męża lub przynaj- 

mniej uniknąć szyderstwa ze strony 

współzawodniczek i nie wydać się 

światu poślednią między infemi. 
Oto cel i myśl mody i strojów. Ko- 

biecie nie chodzi o piękny ubiór, lecz 
o modny. Postawi ona sobie *i kosz z 

kapuścianemi liśćmi na głowie, jeśli to 

będzie modne. 
Dekolty i nagie ramiona lub gołe 

nogi, krótkie spódnice wcale nie sta- 
nowią dla kobiet ani przyjemności, a- 
ni nie są oznaką z ich strony „brudne- 
go poruszenia ich dusz, zmysłów i 
serc". Bo najlepsze i naiczystsze pa- 
nienki, które nawet nie wiedzą, co to 
jest zmysłowość, co jest grzech wie- 
czysty, tak się ubierają i żadna z nich 
nic złego w tem nie widzi. zaś o ni- 
czem złem nawet nie pomyšli“...... 

O, kobiety! Więc o nas wam tylko 
chodzi?.. Dla nas gotowe jesteście 
ozdobić swe główki „koszami z kapu- 
šcianemi lišėmi“, aby w ten sposób 
zaimponować nam — mężczyznom, 
niezdolnym do takich czynów?! 

Bójcie się Boga! Czy naprawdę 
myślicie, że do naszych serc i kiesze- 
ni droga prowadzi przez kapuściane 
liście na waszych głowach?.. 

Ach, wiem, co odpowiecie: że ten, 
co tak mówił, nie zna kobiet!.. 

Otóż nieprawda: zna je bardzo do- 
brze i jest bojownikiem o jak najwięk- 
sze prawa i przywileje. 

Zdanie o kobietach wypróbowane- 
go przyjaciela kobiet wziąłem z nie- 
dawno wydanej w Płocku książki, któ- 
rej w księgarniach wileńskich niema. 

Autorem jest... czy trudna się do- 
myśleć? arcybiskup marjawitów Jan - 
Michał Kowalski... 

No i cóż?.. Jan Wachicz, 
  

    
  

  
 



  

  

W Bazylice Wileńskiej 
SŁOQO w oO 

Osypywanie się wieży św. Jańskiej 
Wczoraj w dzień usunęła się część Wobec grożącego  niebezpieczeń- 

Stan robót w kaplicy ŚW. Kazimierza—Gdzie obramowania górnego wieży kościoła stwa dalszego opadania obramowania 

są groby Królewskie? —W przededniu decy- 
dujących odkryć 

W Komitecie, zorganizowanym 
przez wileńskie władze duchowne i 
świeckie w celu spiesznego ratowania 
wspaniałej Bazyliki wileńskiej od za- 
grażającej jej ruiny, tudzież gwoli oko- 
licznościowego wyjaśnienia  kwestji 
miejsca, gdzie się znajdowały groby 
królewskie i ewentualnego odkrycia 
szczątków Aleksandra Jagiellończyka, 
królowych Elżbiety i Barbary, oraz 
Władysława IV, najgorliwiej działają 
przedewszystkiem sekcja finansowa i 
iechniczno - budowlana. 

Społeczeństwo polskie, oczekując bar 
dzo wiele od osób nader owocnie krzą- 
tających się w powyższych sekcjach, 
słusznie chiałoby się dowiedzieć i o 
równie intensywnej działalności sek- 
cji historyczna - artystycznej Komite- 
tu, które istotnie stale wspierać powin 
na wiedzą swą, wskazówkami archeo- 
logicznemi, zwłaszcza zabiegi i bada- 
nia fachowe w sekcji technicznej. 

Przed dwoma tygodniami  przed- 
wcześnie rozgłoszona została w kraju 
sprawa znalezionych w podziemiach 
kaplicy św. Kazimierza kości, nie dość 
określonego pochodzenia, jako mają- 
cemi być objektami pozostałości ciał 
królewskich. O rzekomem tem niby 
odkłryciu nastąpiło już wyjaśnienie U- 
rzędu konserwatorskiego. To, co do- 
tychczas znaleziono w podziemiach, 
nie nosi w sobie, jak się zdaje, nic zna 
miennie wartościowego, bo nawet nie 
natrafiono, jak dotychczas, ani na cza- 
szkę ludzką, ani na kości goleniowe 
iR p. 

Obecnie roboty zbliżają się w ka- 
płicy św. Kazimierza już do kulmina- 
cyjnego punktu i kierownicy ich nie 
tracą, mimo wszystko, nadziei, że w 
dniach najbliższych może się da od- 
szukąć jakie takie ślady grobów mo- 
narszych lub pozostałe po nich szcząt- 
ki i prochy. 

Prace skrzętnego robotnika nasze: 
go posunęły się już w kierunku prezbi- 
terjum i samej mensy ołtarzowej. Od 

_pihtku ta ostatnia jest już wzmacnia- 
na od dołu jak najstaranniej i to w 
ten sposób, ażeby móc czynić poszuki 
wania w głąb jak najdalej. Mocne 
wsporniki drewniane pod mensą od- 
powiadają swemu celowi. 

Obserwującemu rozkopane podzie- 
mia rzuca się przedewszystkiem w o- 
czy potężny, o nie dość prawidłowej 
formie blok, złożony w dolnej swej 
części z kamienia, a w górnej z do- 
brze zachowanego muru. Tutaj świa- 
domi rzeczy tłumaczą, że to jest po- 
zostałość fundamentu dawnej mniej- 
szej narożnej kaplicy katedralnej. 

Ciekawe jest, czy naprawdę, jak 
się zdaje A. H. Kirkorowi, autorowi 
znanej monogratji pod tytułem „Bazy- 
lika litewska“ (Kraków 1886 r.) do 
podziemi tych, stanowiących inkrymi- 
nowane schronisko grobowe brata św. 
Kazimierza, dwu żon Zygmunta Au- 
gusta, oraz serca i wnętrzności króla 
Władysława IV, było jakieś ad hoc 
sporządzone wejście i czy da się obec 
nie odkryć pozostałe po nich ślady. 

Stanowczo w niektórych ustępach 
„Bazyliki*, dzieła zkądinąd tak sza- 
cownego i zasłużonego niegdyś staro- 

  

Dwuletnią 
Szkołę Pracownic Gospodarczych 

w Wiinie ul. Jagiellońska Ne 315 m. 3. 

Z dniem 1-go września r,b. otwiera Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet. 
Zapisy przyjmuje Sekretaijat Szkoły od dnia 20-go sierpnia codziennie 

od 10-ej do 13-ej. 

go, że wyżej wymienione trumny 

żytnika wileńskiego, znajdują się i 
pewne dość ryzykowne wnioski, któ 
re nieco inaczej wyglądają w pozytyw 
nych badaniach naukowych prof. Mi- 
chała Homolickiego (Wizerunki i roz- 
trząsania naukowe. 1840 r. Wilno). 

Niewątpliwie, owe sporne kwestje mieni, jak widać z zamiarem spowo- mał 
historyczne i archeologiczne z czasem 
wyjaśnione zostaną przez badaczy ak- 
tualnej sprawy, poszukiwanych obec- 
nie grobów królewskich. 

Jako przyczynek dziejowy odnośny 
zacytujmy słowa Kirkora podane w 
końcowym ustępie Jego dzieła: ...że 
król Kazimierz Jagiellończyk zbudował 
kaplicę królewską, dziś Niepokalanego 
Poczęcia albo Wołłowiczowską, w któ 
rej spoczęli św. Kazimierz, król Alek- 
sander i dwie małżonki Zygmunta Au- 
gusta, Elżbieta i Barbara i 2) że król 
Zygmunt III w r. 1623 rozpoczął bu- 
dowę nowej wspaniałej kaplicy  kró: 
lewskiej, czyli św. Kazimierza, do któ- 
tej po jej ukończeniu, Władysław IV 
w r. 1636 przeniósł ciało św. Kazimie- 
rza i umieścił w ołtarzu, a do której 
niezawodnie musiały być przeniesione 
szczątki króla Aleksandra oraz małżo- 
nek Zygmunta Augusta. W końcu, w 
tej samej kaplicy spoczywają serce i 
wnętrzności Władysława IV*. 

Mimo zapewnień licznych history- 
ków naszych, że zwłoki królewskie 
ostatnia pogrzebane zostały w podzie 
miach kaplicy Św. Kazimierza, jednak, 
po zorjentowaniu się w zewnętrznym 
wygladzie onych otwartych świeżo 
podziemi, trudno przypuścić, by mo- 
gły one służyć na ostatnie schronisko 
nietylko dla członków rodziny królew 
skiej, lecz i dla śmiertelników pospo- 
litszych. 

A przytem, ponieważ w rzeczonych 
lochach, jako zagrożonych perjodycz- 
nem zatapianiem przez wodę podskór 
ną, ustawianie kiedybądź trumien nie 

mogło być wskazane lub jeśli takowe, 
pomimo wszystko, i były tu ustawio- 
ne, ta czyżby Gucewicz nie zechciał 
uszanować drogich pamiątek narodo- 
wych i, przerabiając zrujnowaną kate- 
drę nie zechciał przenieść je, do bar- 
dziej odpowiedniego miejsca. 

Nie pozbawione jest słuszności przy 
puszczenie czcigodnego proboszcza 
katedry ks. prałata Adama Sawickie- 

ze 
zwłokami królewskiemi mogły być już 
w XVII w. przeniesione ze starej kró- 
lewskiej kaplicy, dziś kaplicy Niepo- 
kalanego Poczęcia lub t. zw. Wołło- 
wiczowskiej, do miejsca najbardziej 
poczesnego i bardziej suchego, bo zna 
cznie podniesionego w tej świątyni, 
mianowicie pod presbiterjum. 

Rozwiązanie kwestji miejsca, gdzie 
dałoby się z czasem odszukać w Ba- 
zylice groby kirólewskie, może być tyl 
ko dziełem przypadku w przyszłości. 
Tymczasem, jak się zdaje, zanim nie 
ukończone są poszukiwania archeologi 
czne świątyni tej, przesądzać tej spra- 
wy: dziś niepodobna. 

Jakžeby się dziś Wilnu przydał do- 
šwiadczony długoletniemi poszukiwa- 
niami podziemnych zabytków kościel- 
nych, którybqdź z uczonych badaczy 

Sulimczyk. krakowskich. 

      

   

  

    
Jakie nazwisko nosi rozwódka? 

Orzeczenie połączonych Izb Sądu Najwyższego 
Niezmiernię (interesującą pod względem 

prawnym, a także życiowo — rzec można 
paląca kwestja nazwiska rozwódki, nie'ma 
konkretnego rozwiązania ani w: ustawach, 
regulujących stosunki pomiędzy małżonka- 
mi, ani też w jurisprudencji. Ё р 

Ювтотиие tedy ciekawem i ważkiem jest 
ostatnio zapadłe w tej mierze orzeczenie 
Sądu Najwyższego, wyjaśniające tę kwestję 
w sposób autorytatywny. 

Sąd Najwyższy zajął się tą sprawą na 
posiedzeniu pełnych kompletów, połączo- 
uych Izb Cywiinych Sądu Najwyższego na 
skutek wniosku ministra sprawiedliwości. 

Oto jak brzmiało postawione Sądowi 

Najwyższemu pytanie: SSE: 
Czy na zasadzie oboiwiązującego prawa 

cywilnego w b. Kongresówce po uprawo- 

mocnieniu się wyroku, orzekającego roz- 
wód, unieważnienie małżeństwa lub rozłą- 
czenie od stołu i łoża była żona wraca do 
nazwiska panieńskiego, a jeśli tak, to czy 
następuje to ipse jure (samem prawem), czy 
też musi być w trybie właściwym orzeczo- 

ne przez Sąd, у 
Pytanię to objęło całość zagadnienia i 

Sąd Najwiyższy po wszechstronnych rozwa- 
żaniach i poiważnej dyskusji, w czasie któ- 
rej podniesiono i roztrząsano poglądy wy- 
bitnych cywilistów, doszedł do  ostatecz- 
nych konkluzyj, zawartych w tezie, która— 
jak „wszystkie* tezy Sądu Najwyższego — 
posiada walor prawa obowiązującego. 

W razie unieważnienia małżeństwa lub 
rozwodu — brzmi orzeczenie połączonych 
Izb Sądu Najwyższego — żonie powrócić 
wolno do swiego nazwiska rodowego. 

„Żonie wolno powrócić do nazwiska ro- 
dowego"' — jest więc to jej prawem, a nie 
obowiązkiem. 

Sąd Najwyższy wyjaśnia jednocześnie, 
że w wypadku rozwodu kobiety, która już 

przed tem małżeństwem była mężatką (np. 
też się rozwiodła, lub owdowiała). nie stu- 
ży jej prawo do nazwiska poprzedniego mę- 
ża, lecz jedynie do nazwiska rodowego, a 
więc panieńskiego: 2 z 

Skoro wolno żonie powrócić do nazwi- 
ska panieńskiego, zachodzi pytanie, w ja- 
kim trybie może to być uczynione? 

Sąd Najwyższy stwierdza, że uczynić to 
można przez proste oświadczenie wobec 
własnej władzy, powołanej w miejscu za- 
mieszkania rozwódki do prowadzenia ewi- 
dencji i kontroli ruchu ludności. 

A więc nie drogą sądową, nie zwykży 
—często przewlekły i kosztowny — proces, 
lecz deklaracja wobec odnośnej władzy, by 
po rozwodzie uzyskać w papierach nazwi- 
sko panieńskie. R 

Zajmując się uprawnieniami rozwiedzio- 
nej żony, Sąd Najwyższy nie pominął też 
kwestji uprawnień męża wi wypadku, gdy 
przy rozwodzie lub unieważnieniu małżeń- 

Stwa żona uznana została za winną lub dzia 
łająca w złej wierze. 

Najwyższa nasza instancja sądowa sta- 
nęła na stanowisku, że w tych wypadkach 
mąż może zabronić żonie używania jego 
nazwiska i — co najważniejsze! — 'może 
tego swego „prawa dochodzić w drodze 
zwykłego powództwa. 

"Tem samem, w wypadku zasądzenia te- 
go powództwa, mąż będzie mógł spowodo- 
wać odebranie żonie dokumentów, na pod- 
stawie których legitymuje się ona jego na- 
zwiskiem. 

Nastąpi to trybem zwykłego wykonywa- 
nia wyroków cywilnych. 

Ostatnia część orzeczenia dotyczy kiwie- 
stji nazwiska kobiety w wypadku rozłącz e- 
nia od stołu i łoża, a więc: separacji. | 

W tym wypadku, który jest zresztą naj- 
mniej skomplikowany i wywołujący naj- 

Św. Jana. Na szczęście nastąpiło to od 

strony boczej tak, że spadający mur 
spadł na dach gmachu U.S.B. uszko- 

dzając go częściowo. 

i to ze strony ulicy, władze policyj- 

me Zarzadzity zabezpieczenie terenu 

przez ogrodzenie przesmyku koło wie 

ży, deskami. 

Kamienie na torze kolejowym 
W pobliżu Bezdan nieznani spraw czasie pociągu zauważył jednak prze- 

cy ułożyli na torze kolejowym kilka ka szkodę i natychmiast pociąg  zatrzy- 

dowania katastrofy. Kto ułożył kamienie pozostaje za- 
Maszynista nadjeżdżającego w tym gadką. 

Skutki wczorajszej burzy 
Silna ulewa, która nawiedziła wczoraj 

miasto i okolicę na terenie Wilna, nie wy- 
rządziła znacznych szkód. 

Jedynie na ulicach niżej położonych, wo 
da wdarła się do suteren i sklepów lecz zo- 
stała szybko usunięta. 

Natomiast na wsi, gdzie szalała silna bu- 
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SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 

ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 
z dnia 22 sierpnia 1931 r. 

Ciśnienie średnie 745. 

Temperatura średnia --13. 

Temperatura najwyższa +-19. 
Temperatura najniższa --11. 

Opad: 18,0. 

Wiatr: południowo - zachodni, 
Tendencja: spad, pot. wzrost. 

Uwaga: pochmurn., deszcze. 

URZĘDOWA 
— Powrót p. wojewody. P. wojewoda 

wileński Zygmunt Beczkowicz powraca do 
Wilna w niedzielę dnia 23 b. m. rano z po- 
dróży służbowej do Warszawy. 

— Odjazd ministra Piłsudskiego. 
P. minister Skarbu Jan Piłsudski, po 
kilkudniowym pobycie w charakterze 
prywatnym w Wilnie, opuścił Wilno w 
dniu 22 b. m. 

— Wojsko spłaca Magistratowi. Do kas 
"miejskich wpłynęło wczoraj 150 tys. zł. wpła 
conych przez wojskowość jako część należa 
ności za różne świadczenia, 

MIEJSKA 
— (o będzie z robotami miejskiemi Nie- 

duże zasoby gotówkowe pozwoliły  Magi- 
stratowi nie przerywać jeszcze robót kana 
lizacyjno-wodociągowych. Jaka sytuacja wy 
tworzy się w poniedziałek, trudno narazie 

przewidzieć, bowiem uzależnione to jest od 

wyników podróży p. wojewody, który jak 
notujemy na innem miejscu, dziś powraca z 

Warszawy. 

KOLEJOWA 
— Odwotanie zbędnych pociągów. Z 

dniem 15 sierpnia r. b. zarządzeniem Mini- 
sterstwa Komunikacji odwołane zostały po= 
ciągi wąskotorowe na odcinku Nowpo-Świę- 
ciany — Święciany Nr. 3355/3356 i na ode 
cinku Nowo-Šwigciany — Lyntupy 3357 — 
3358 a to wobec małej frekwencji. 

— Osobiste. W dniu 22 sierpnia r. b. wi- 
cedyrektor kolei p. inżynier Stefan Mazu- 
rowski, zastępujący, dyrektora kołei, wyjeż- 
dża w sprawach służbowych do Warszawy. 
Kierownictwo Dyrekcji P. K. P. na czas je- 
go nieobecności obejmie naczelnik Wydzia- 
łu Osobowego p. inż. Juljusz Narkowicz. 

SZKOLNA 
— Egzamina wstępne do kl.: wstępnej, 

L II III, IV, i V w Liceum S. S. Wizytek 
1ozpoczną się 1-go września 0 godz. 9 rano; 
przyczem zaznacza się, iż program naucza- 
nia w kl. I, II i III w roku szk. 1931 — 32 
będzie w zupełności gimnazja!ny. 

Podania należy składać do 26-VIII. Kan- 
celarja czynna od 9 — 2.30 i 4 — 6 z wy- 
jatkiem niedziel i świąt. 

Rossa 2. Klasztor S. S$. Wizytek. 
— Liceum Handlowe z działem przemy- 

słowo-gospodarczym i Liceum ogólnokształ- 
cące im. Filomatów (z prawami szkół pań 
stwowych), przyjmują zapisy codziennie od 
godz. 12 — 2 (Wilno, ul. Żeligowskiego 
1 — 2. Egzamina wstępne odbędą się dn. 
213 września. Dla życzących od kl. IV gi- 
mnazjalny kurs łaciny i matematyki, a od 
kl. V nauka pisania na maszynach. Od ki. 
2 można też się uczyć drugiego języka (fran 
cuskiego i niemieckiego). Kandyfdatki do 
Liceum Handlowego winny wykazać się 
świadectwem ukończenia 6 klas szkoły šred- 
niej 

WOJSKOWA 
— Dowódca i Korpus Oficerski 3 Pułku 

Artylerji Ciężkiej, zawiadamiają  niniejszem, 
że doroczne Święto pułkowe przypadające 

w dniu 2 września b. r., obchodzić będzie 

pułk w dniu 5 września b. r. ściśle w ra- 
mach pułku. 

rza 
Bóle w żołądku, ściskanie w dołku, ob- 

strukcje, gnicie w kiszkach, złe trawienie, 
bóle głowy, obłożony język, bladą cerę, łat- 
wo usunąć, stosując wieczorem wodę gorz- 
ką „Franciszka-Jozeia“, biorąc wieczorem 
przed udaniem się na spoczynek, pełną 
szklankę 

EPR OT ROE TTT ESSELTE ESS 

RÓŻNE 
— Mieszkanie pod parasole m. 

Na ul. Św. Wincentego, koło domu nr. 6, 
ulokowała sie rodzina bezdomnych, składa- 
VERITAS TTT TESINIO KANADA RYZAONEANZEDZCZA 

mniej wątpliwości, Sąd Najwyższy orzekł, 
iż żona zawsze pozostaje przy nazwisku 
męża. 

To orzeczenie Sądu Najwyższego wy- 
wołuje w kołach prawniczych duże zainte- 
resowanie i komentarze. Niewątpliwie orze- 
czenie to niebawem znajdzie duży oddźwięk 
w praktyce, spowoduje liczne oświadcze- 
nia do akt stanu cywilnego i procesy, wy- 
toczone przez mężów przeciwko rozwie- 
dzionym żonom. 

Orzeczenie stwarza poważne novum w 
naszem życiu prawnem i społecznem. 

ma z piorunami dała się ona dobrze we zna- 

Na terenie pow. wil.-trockiego piorun 
podpalił domy w 9 wsiach, a ponadto od 
pioruna poniósł Śmierć 18-letni chłopiec, 
pasący konie na polu koło Trok. 

Ponadto zniszczeniu uległo dużo drzew 
i kilka słupów telefonicznych. 

NIKA 
jąca się z matki i dwojga małych dzieci. 

Ojciec nieszczęśliwych b. wojskowy, 
udał się na prowincję w poszukiwaniu pra- 
cy, pozostała zaś żona i dzieci znajdują się 
w sytuacji wprost beznadziejnej. Ponadto 
utracili dach nad głową. 

Podczas ostatnich deszczów, nieszczęśliw 
cy uktrywali się pod parasolem, nie mogąc 
znaleźć nigdzie kąta, 

O pomocy w tym wypadku osławionej 
Opieki Społecznej Magistratu, lepiej nie 
wspominać. 

— Opłaty za wodę mają być zwięk 
szone, Niezależnie od tego, czy miasto 
otrzyma w najbliższej przyszłości po- 
życzkę, czy też nie, Magistrat projektu 
je podwyższenie opłat za wodę, by 
uzyskane tą drogą fundusze przelewać 
na potrzeby inwestycyjne ograniczają- 
ce się narazie do robót kanalizacyjno- 
wodociągowych. 

Zwyżka będzie nieduża, bo zaled- 
wie 3 — 4 grosze na zużytej jednostce 
wody. 

— Kowno kupuje... Ostatnio dało 
się zauważyć usilne wykupywanie nie 
ruchomości, ziemi i warsztatów przez 
osoby pozostające w porozumieniu z 
organizacjami litewskiemi, działające- 
mi na terenie pow. święciańskiego i 
częściowo wileńsko - trockięgo. Ko- 
rzystając z trudności finansowych, 
właścicieli realności lub gruntów, wy- 
słannicy litewscy proponują  odsprze- 
daże na dogodnych warunkach za go- 
tówkę. 

Dzieje się to na skutek zlecenia z 
Kowna, gdzie z wielką uwagą traktu- 
ią te tranzakcje zasilając je odpowied 
niemi funduszami. 

— Sprawa majątku synagogi. W związ- 
ku z nieporozumieniami, wynikłemi przy od- 
biorze majątku synagogi żydowskiej, krążą 
wersje, że władze wyznaczą komisarza rzą 
dowego, który zajmie się uregu'owaniem tej 
sprawy. 

— QObchód powstania Słuckiego. Orga- 
nizacje białoruskie na Wileńszczyźnie czy- 
nią przygotowania do uczczenia rocznicy 

powstania słuckiego przypadającej na poło- 
wę września. Na prowincji tworzą się ko- 

mitety obchodowe, 

Władze wojewódzkie udzieliły już ze- 
zwolenia na zorganizowanie tych uroczysto- 

ści. 

WILEJKA. 
— Ostatnie posiedzenia Wydziału Powia- 

towego, Sejmiku, oraz Sejmikowej Komisji 
Rolnej i Odwiatowej miały dla samorządu 
pow. wilejskiego specjalne znaczenie, gdyż 
poświęcone były obradom nad całokształtem 
zagadnień natury nietylko finansowej i go- 
spodarczej, lecz także oświatowej powiatu 
Wilejskiego. 

Najpierw wydział powiatowy obradował 
nad opracowaniem dodatkowego budżetu na 
rok 1931 — 32 i opracował szereg wnio- 
sków dla Sejmiku. Następnie rozpoczęły się 
obrady Sejmiku wilejskiego. Rozpatrzono na 
'wstępie sprawozdanie z wykonania budżetu 
za rok 1930 — 31, przyczem Sejmik jedno- 
głośnie wyraził przewodniczącemu Wydzia- 
łu Powiatowego staroście Neugebauerowi 
podiękowanie za celową i oszczędną gospo- 
darkę. Następnie Sejmik rozpatrzył projekt 
hudżetu dodatkowego, opracowany przez 
Wydział Powiatowy i budżet ten z małemi 
poprawkami uchwalił w sumie 40.720  zło.. 
tych. Uchwalenie budżetu dodatkowego by- 
ło możliwe wobec otrzymania bezzwrotnej 
zapomogi w sumie 40 tysięcy zł. z Komu- 
nalnego Funduszu Pożyczkowo-Zapomogo- 
wego. 

«Komisje sejmikowe — oświatowa i rolna 
— opracowały plan pracy na bieżący okres 
budżetowy. Plan pracy objął tylko utrzyma- 
nie dotychczasowego stanu posiadania, a to 
ze Wizględu na ciężkie warunki finansowe, 

które nie pozwalają w roku bieżącym na dal 
sze rozbudowywanie poszczególnych agend. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Kradzieże mieszkaniowe. _Rubiński 

Władysław, zam. przy ul. W. Pohulanka 34, 
zameldował policji, że w tymże dniu niezna- 
ni sprawcy przez otwarte okno dostali się 
do jego mieszkania i skradli garderobę mę- 
ską wartości 350 zł. 

— W rodzinie. Z  niezamkniętego 
mieszkania Szuszkiewiczowej Michaliny (Ki- 

ska 16) skradziono 2 palta zimowe i trzy 
Sukienki łącznej wartości 270 złotych. Usta- 
lono, że kradzieży tej dokonała Szuszkiewi- 
czowa Anna, bez stałego miejsca zamiesz- 
kania, a następnie zbiegła. Zarządzono po- 
szukiwania. 

Z niezamkniętego mieszkania Olechnowi 
cza Józefa w Porubanku, skradziono 200 zł. 
gotówką, Kradzieży dokonała Olechnowiczo 
wa Jadwiga, zam. w Porubanku, której na- 
razie nie zatrzymano. 

— Amator kur. Z niezamkniętego skla- 
dziku przy ul. Kijowskiej 4, na szkodę Kon 
walewskiego józefa, skradziono kury, war- 
tości 8 złotych. Ustalono, że kradzieży do- 
konał Michałowski Jerzy, bez stałego miej- 
sca zamieszkania, poczem zbiegł, Zarządzo 
no za nimi poszukiwania. 

  

W poniedziałek 24 sierpnia w trzecią rocznicę zgonu 

sf» 

Tadensza br. RostWOrOWS kiego 
odbędzie się za spokój Jego duszy nabożeństwo żałobne w 

Kościele św. Jakóba na Łukiszkach o godz. 9.30. 

O czem krewnych i przyjaciół zawiadamiają 

W dniu 24 sierpnia r. b. jako w pierwszą bolesną rocznicę 

+ T. 
śmierci Generała Dywizji 

ŻONA, SYN I CÓRKA 

  

OLGIERDA POŻERSKIEGO 
odprawione zostanie w Kościele 
Nabożeństwo żałobne za spokój 

O czem zawiadamiają 

Garnizonowym o godz. 10-ej 
Duszy Zmarłego. 

MATKA, ŻONĄ i SYNOWIE 

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

przedstawienie „Roxy“. Dziś o godz. 8 m. 15 
wiecz. ujrzymy pełną humoru i szczerego 
sentymentu komedję amerykańską „Roxy w. 
świetnem wykonaniu Detkowskiej, Niwiń- 
skiej, Sawickiej, Szurszewskiej, Detkowskie- 
go, Mileckiego, Pichelskiego, oraz dyr. Zel- 
werowicza. „Roxy* będzie ostatnim wystę- 
pem na scęnie wileńskiej ulubienicy publicz- 
ności Zofji Niwińskiej, która została obecnie 
zaangażowana do Poznania. 

— Teatr Letni. Ostatnie przedstawienie 
rewji „To co najlepsze". Dziś o godz. 8 m. 
45 'wiecz. ukaże się po cenach znižonych 
doskonała rewja „To co najlepsze”, będąca 
pomysłowym przeglądem największych suk- 
cesów z poprzednich programów. W rewji 
bierze udział cały zespół z gościnnym udzia- 
łem Janiny Sokołowskiej, znakomitej artyst- 
ki teatrów warszawskich, oraz dyr. Zekwero- 
wicza, który z właściwym sobie humorem 
wypowiada kapitalny 'monolog p. t. „Nietu- 
tejszy”. Resztę obsady stanowią: Janina Ko- 
złowska, Ewelina Wierzyńska, Ludwik Sem- 
poliński, Jerzy Sulima, Henryk Wierzyński, 
oraz zespół baletowy  Lidji Winogradzkiej. 
Rewja „To co najlepsze” jest ostatnim wy- 
stępem w, Wi!nie artystów rewji warszaw- 
skiej. 

— Dzisiejszy poranek w Teatrze Letnim. 
Dziś o godz. 1 po poł. odbędzie się w, Tea- 
trze Letnim poranek rewjowy po cenach 
najniższych. Program wypełnią najulubień- 
sze przeboje i najlepsze numery z poprzed- 
nich rewij. Udział biorą: Janina Sokołowska, 
Janina Kozłowska, Ewelina Wierzyńska, Lud 
wik Sempoliński, Jerzy Sulima, Henryk Wie- 
rzyński, oraz zespół baletowy  Lidji Wino- 
gradzkiej. 

— Dzisiejsze przedstawienie popołudnio- 
we w Teatrze Letnim, Dziś, o godz. 4 m. 30 
po poł. odbędzie się w Teatrze Letnim przed 
stawienie arcywiesołej rewji p. t. „Ja pana , 
też”, po cenach zniżonych, w; wykonaniu car 
łego zespołu. 

— Najbliższa premjera w, Teatrze „Lut- 
nia”. Artyści Teatrów Miejskich przygoto- 
wują obecnie z wielkim nakładem pracy i 
energji niezwykle ciekawą premjerę, zapo- 
wiedzianą na najbliższe dni, Będzie to naj- 
nowsza sztuka Somerset Maughama „Mam 
prawo odejść" w reżyserji i z udziałem dyr. 
Zełwerowicza. Pozostałą obsadę stanowią: 
Małyniczówna, Sawicka, Severinówna,  Szur- 
szewska, Łaciński, Łubiakowski, oraz Milec- 
ki. Sztuką tą Teatry Wileńskie zamykają 
dwuletni okres pracy w Wilnie. 

— Występ dwóch gwiazd. Dziś w nie- 
dzielę 23 sierpnia r. b. o godzinie 8.30 wie- 
czorem w Parku Sportowym im. Želi- 
gowskiego (wejście z ul. Syrokomii) odbę- 
dzie się wielki koncert Symfoniczny pod dym 
rekcją słynnego kapelmistrza dyrektora War 
szawskiej Orkiestry Symfonicznej Bronisła. 
wa Szulca przy współudziale słynnego teno- 
ra Opery Warszawskiej Stanisława Gru- 
szczyńskiego. 

— 

Z SĄDÓW 
BIURO KOMUNY NA UL, SZKLANEJ. 
W roku ubiegłym w mieszkaniu "Liby 

Wassertregerowej przy ulicy Szklanej: poli- 

cja polityczna ujawniła biuro pisania odezw 

komunistycznych į lotną drukarenkę wywro- 

towców. Wassertregerowa tłumaczyła się 

w ten sposób, że rzeczy te należą do sublo- 

katora, który przybył przed dzień i po od- 

najęciu pokoju więcej się nie pokazał. Na- 

turalnie były to tylko wykręty w celu niem 

ujawnienia winnych. : 
Wassertregerowa stanęła wczoraj przed 

S. Okr. i wobec braku dowodów: współdzia- 

łania jej z wywrotowcami została skazana 

na rok twierdzy za udzielenie pomieszkania 

dla członków partji wywrotowej, wiedząc 

o ich dzałalności. 

  

RADJO WILEŃSKIE 
Niedziela, dnia 23 sierpnia 1931 r. 

9.15: Transm. bicia dzwonów i wotywy 
z Bazyliki Wileńskiej. 

11.00: Transm. ze Lwowa. 
12.00: Bicie zegara i hejnał z dzwonnicy 

katedr. w Wilnie. 
12.05: Koncert popularny z płyt. 
13.10: Kom. meteor. z Warsz. 
13.30: Muzyka z Warsz. 
13.40: Odczyty pupularne 

Warszawy. 
15.15: Dr. Walerjan Charkiewicz: 

z wojną w literaturze europejskiej. 
15.20: Odczyt i muzyka z Warszawy. 
16.40: Audycja dla dzieci i młodzieży z 

i muzyka z 

Walka 

Warszawy. 
17.10: Komunikat z Warsz. 
17.20: Transm. ze Stadjonu DOKI z 

Warsz. Mecz Polska — Rumunia. 
17.45: Koncert z Warsz. 
18.55: Wyniki meczu Polska — Rumu- 

nja z Warszawy, 
19.00: „Kukułka wileūska“. 
19.55: Komunikaty z Warsz. 
20.15: Koncert popułarny z Warsz. 
22,00: Felieton i kom. z War. 
22.30: „Miłość szlagierów* ze Liwowa. 
23.00: Muzyka lekka i taneczna z Warsz. 
  

PONIEDZIAŁEK, DNIA 24 SIERPNIA 

11,58 Czas i hejnał krakowski z War- 
szawy. 

12,05 Muzyką operowa z płyt. W. progr.: 
Bellini, Berlioz, Verdi, Bizet, Borodin i in- 
ni 

13,10 Komunikat meteorologiczny z War 
szawy. $ 

16,40 Program dzienny. 
16,45 Komunikaty z Warszawy. 
16.50 Pogadanka francuska z Warsza- 

17,10 Utwory Brahmsa (płyty) 1) IV 
część symfonji n-1 o-moil. „Dein blaues 
Auge“ (M. Jeritza). 

17,35 „Jak się Kraszewski zasLužyt Oj- 
czyžnie“ — odczyt wygtosi Władysław Ar- 
cimowicz. Transmijsja na całą Polskę. 

18,00 Muzyka lekka z Warszawy. 
19,00 Komunikat sportowy. 
19,15 „Ze świata radjowego“ — wy- 

głosi Alfred Daun. 
19,30 Program na wtorek i rozmaitości. 
19,40 Skrzynka rolnicza z Warszawy. 
19,55 Komunikaty i pogadanka radjo- 

tęchniczna z Warszawy. 
20,30 Koncert z Doliny w Warszawie. 
22,00 Feljeton, komunikaty i muzyka 'ek 

ka i taneczna z Warszawy. 

ZE ŚWIATA 
JAK SIĘ ROBI BURZĘ W FILMIE? 
Wytwórnia Paramount w Hollywoodzie 

zatrudnia pewnego człowieka, którego zada 
niem jest dokładne informowanie reżysera 
o czasie, kiedy nastąpi burza, połączona z 
błyskawicą. 

Człowiek ten posiada wyjątkową zdol - 
ność odgadywania podczas niepogody chwi 
li, kiedy nastąpi błyskawica. 

Jeżeli akcja jakiegoś filmu rozgrywa się 
podczas burzy, zdjęcia dokonywane są zwyk 
le podczas burzliwej pogody. Gdy wyko- 
rzystana musi być błyskawica, zachodzi 
trudność uchwycenia tej błyskawicy, gdyż 
aparaty fotograficzne i aparaty dźwiękowe 
muszą być uprzednio przygotowane i zja- 
wisko w mig uchwycone. : 

Dzięki įwyjatkowei zdolności odgadywa- 
nia na Kilkanaście minut przed błyskawicą 
momentu, kiedy zjawisko to nastąpi, wszy 
stko zostaje odpowiednio przygotowane. by 
w jednej chwili zdjęcie mogło być wyko- 
nane. Zaoszczędza to wytwórni kołosalnych 
sum. Ludzi o takich wyjątkowych -zdolno- 
ściach jest bardzo 'mało, to też w obawie 
przed konkurencyjnemi wytwórniami Para- 
mount zawarto z tym oryginalnym .,pirmem* 
długoletni kontrakt. 

  

  

Morderstwo na W. Pohulance 
Z okazji wypłaty należności za tydzień, 

kilku robotników transportowych spotkało 
się wj ednej z podrzędnych piwiarń przy u- 
licy Rydza - Śmigłego, gdzie obficie raczo- 

no się wódką. 

Gdy całe towarzystwo było już dobrze 
pijane dwaj robotnicy wszczęli między So- 

bą sprzeczkę, a następnie bójkę. 
Jeden z awanturujących się, mianowicie 

33-letni Franciszek Michałowski (Bagatela 

20) zauważył w pewnym momencie w rę- 

ku przeciwnika duży nóż sprężynowy, więc 

począł wycofywać cię z piwiarni, a następ- 

nie uciekać w stronę ul. W. Pohulanka. 

Goniący nożownik dopadł go jednak ko- 
ło domu nr. 28 przy tej ulicy i zadał strasz- 

ny cios nożem w szyję, powodując przebi- 
cie arterji sennej. 

Ranny z jękiem padł na jezdnię i nim 
zdołano przyjść mu z jakąkolwiek pomocą 

wyzionął ducha. 

Tymczasem sprawca mordu  uprzytom- 
niwszy sobise Swój uczynek rzucił się do u- 

cieczki i wi ogólnem zamieszaniu, jakie się 

wytworzyło przy wypadku, narazie udało 
mu się ukryć, 

W chwilę potem zaalarmowani z pobli- 
skiego kotmisarjatu policjanci wszczęli po- 
ścig za zbiegiem i w rezultacie ujęli go na 
terenie Nowych Zabudowań, kierującego się 
w stronę domu, t. į. do Dolnej, gdzie zamie- 

szkuje. 

Jest to niejaki Szadurowicz, kolega za- 
mordowanego. 

Ściśle ustalić bepośrednich powodów nie 

porozumienia między zabitym a Szadurowi- 

czem, na razie nie sposób. 
Świadkowie z piwiarni, którzy byli z ni 

mi razem przy stoliku, są kompletnie pijani 
i nic konkretnego nie podają. 

Ciało zamordowanego zabezpieczono do 
zejścia władz sądowo - śledczych.
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4 a а ® ПЁЕАЛЁЗЧЁ;';Л = łodej, z * na. mieszkanie dwie ub IB 

nowo: todą trzy uczenice z cało- 
Łukiewicz KOSMETYKI ZRACZÓJ- dh KO dzikgnym utrzymaniem 0 5 T R Z E Ž E N l E! 

т LĘCZKICZĘJ 
choroby weneryczne iwrLNO, MICKIEWI- 

skórne CZA 81 m. 4. 

powrócił kobiecą 
ul. Mickiewicza 44, Urodęce z: 
Przyjmuje chorych pry- je, dosko- 

szkół, internatów, 
Uwadze's** poszukujących 

. uczniów na miesz- 
kanie, wynajmujących mieszkania, 

pokoje i t. p. 

mendacją poszukuję na Pomoc w _ językach. 
wieś do 3-ch dziew- Fortepjan. Królewska 3 
czynek lat 4, 5 i 7. m. 4. 
Pożądana dobra fran- 
cuska konwersacja, Dla 

Pewnz Firmy w Wilnie rozlewa swoj 
małowartościowe piwo w używane butelki 

„Patent* _ ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU 
wprowadza tem w błąd Sz. 

W Grodnie 
uczenic ewen- 
tualnie uczni © w ŻYWCU i 
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ryczne, narządėw mo- bycze kosmetyki racjo- PMT pokój. Literac- 
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w Wilnie, Garbarska 1, tel. 82 A ET celomo z JT Za 230 dol. fan? as go murowanego domu w stanie b. dobrym, garažu i Arcyksiąžecy Browar w Żywcu 
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Wilnie, ul. Mickiewicza 35, na zasadzie art. 
1030 U.P.C., ogłasza, że w dniu 31 sierpnia 

Kosmetyki - Leczniczej u właściciela, Orzeszkowej Nr. 5 i Horodpiczańskiej Nr. 8. Chcesz  otrzy- 
ul. Micklewicza 24. procenaowonie gotów- 

  оАЬ ООО tel 27,7 Cedib 1 majątków ki w sumach od 500— | Bližszych informacji udziela osobiście lub drogą ko- | 1931 r. od godziny 10 rano w Wilnie, uł. mmać posadę? 
dużo zaoszczędzisz przy zakupach w róż- DOKTOK Wielka 18 m. 9. Plany ziemskich, 8000 dol. Zgłoszenia 3 ь kość со Masy | Popławska Ńr. 30, odbędzie się sprzedaż Z Musisz kółecpt = 

nych firmach i biletów w kinach do 30 proc. A c bie parcelację oraz wszelkie Dział Pośrednictwa | respondencji Prezes Zarządu onkursowego y przetargu publicznego ruchomości, należą- ko:espondencyjne im. 

specjalnej zniżki. Do nabycia w Adm. Ks. в Ут r prace miernicze wyko- Handlowego,  Garbar- cych do Kolnickiego Chaima i składających Sekułowicza,  Warsza- i 

    

Upadłościowej b. Grodzieńskiego T-wa Wzajemnego 

Kredytu w Grodnie — adwokat Zygmunt Horbaczew- 

ski — Grodno, ul. Pocztowa Nr. 1. 

   ska 1, tel. 82. 

Nowy dom 
z placem na Zwierzyń- 
cu do sprzedania, dow.: 

Ulg. ul. Garbarska 1i we wszystkich Księ- 
| garniach i kjoskach. 

Nie zwlekaj z nabyciem tej pożytecznej 
książki we własnym interesie. 

Choroby weneryczne, 
skórne i marządn mo- 
czewego. Mickiewicza 
18, róg Tatarzkiej przyį- 

muje 9—2 | 5-8. 

nuje mierniczy przy- 
sięgły _ Włodzimierz 
Zejtc Baranowicze, Sa- 
dowa 11 telefon 222. 

się z motoru i skóry, oszacowanych na su- wa, Żurawia 42, Wya- 
mę zł. 500. х _ czają listownie: bulal- 

Komornik Sądowy (—) Z. Niewęgłowski terji, rachunkowości, 

NZENOWEWNOWOWZZNWNNE KROTYKRWOCEWNENĄ Korespondencji, steno-     
  

: Tel. 15-64. 1-2 pokoje Prześliczne Stara 43 u właściciela. | wy dniu 3 października 1931 r. ma się odbyć w Grodnie | spRZEDAŻ DOMU NA ROZBIGRKE An ruse Vina 
Malarze pokojowi Siostra Miłosierdzia porządnie umeblowane KOCIECR Ando Przyjmę $ Walne Zebranie Wierzycieli b. Grodzieńskiego Towa- W dniu 31-VIII 31 r. o godz. Il„ej od_fji, , towaroznawstwa, 

I tapicerzy ki Sawicka ye scccz a NY padały. Caua ista iamieiucie z cało będzie się w Szefostwie Fortyfikacji D. O. Języków, _pisowniegra- 
godami niekrępującem 
wejściem do wynajęcia. 
Oglądać 5—6  Mickie- 

izystwa Wzajemego Kredytu, na którem ma być zde- 

sprzedaży powyżej 

matyki polskiej, eko 
nomji. Żądajcie pro- 
spektow. 

przeprowadziła się na War. Wilno, płac jezuicki 

ul. Królewską Nr. 5 m. 

Nr. 3, przetarg 
nieograniczony na sprzedaż murowanego 

mogą rocznie setk. złotysh Pańska 4-1. 
ubocznie zarobić, przez ar 

—2 dziennem utrzymaniem 
Troskliwa opieka do-   cydowana ostatecznie kwestja 
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Bilumowicz mierska 5-a—9, A Gotówk dzinach od 14 do 15. no Zamkowa 2 „Sło- 

choroby weneryczne, paz UN" 2 uczenice 7 boa Ba PI ANIN A FORTEPI ANY L. dz. 5032/31 yo ANA 

e skórne i moczopłiciowe Mieszkanie inteligentne z dobrej | lokujemy bezpłatnie 5 Oszczędności 
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» żel. 4 — ы i ni rzyma- 5 ю visi AN 

niezwykle ciężkich gospod. „ 281a Ill piętrze w śród- ń „4, | dochodowe Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie, uiokuj na okie 
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0 I, 1 lerpnia 101 [ a kowane. Opieka solid- brze zagospodarowany, FIRMY WILEŃSKIF nu ropowego i motoru do niego, oszacowa. pożyczki pod zastaw: 

t : Szyrwindt na. Ofiarna 2—16 га- možna z calym inwen- zechcą łaskawie przy- nego na sumę 550 zł. złota, srebra, brylan- 
zostały choroby weneryczne, 19 „Od Ileej i do 3-ej tarzem, Informacje pis- jać młodą, inteligentną ©. Komornik Sądowy (--) H. Lisowski tów, futer, i t. p. —8 

ZREDUKOWANE O skórne I moczopłciowe 1 5] P-P- mem: Wilno, Zarzecze pannę z b. debremi 6. czopłciowe 
1 0 Wielka 19, od 9 do I uz, Biały zaułek d. Nr. 6, reterencjami w charak- Poszukujemy 
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Dr. Suszyński przy ul. Ofiarnej Nr. 2 
Spec. niemoc płcio-i 3 pokojowe przy 
wa, choroby wene- ulicy KrakowskiejN. 51 

Korzystajcie z tej jedynej okazji 

dla odbycia kuracji 

śródmieściu od 1-g0 
września. Również po- 
trzebne różne miesz- 

dostaniemy 

w Polskiej Składnicy Galanteryjnej 
od 1 września b. r. 
7 pokojowe mieszkanie 
ze wszelkiemi wygo- 

ka, pomoc szybka ko- 
nieczna, wymagania 
zupełnie skromne. Ła- 

jedwabie sztuczne, jedwabie bieližnia- 
ne perkale w pięknych deseniach, mar- 
kizety deseniowe oraz jedwabie płasz- 

w Marienbadzie. || рар 63 лее Psezerów — towaęay leneins = Retai Slot“ pod PRANRA AC czowe, Dzisiu "Pośrednictwa 
rzyjm. © — icje u dozorców. towane, słoneczne — Redakcji „Słowa* pod: Z z 

Р в 4—7, Ul. Micklewi- z widokiem na Wilję. „Ciężka Re Zamkowa 9, tel. 6—46 UWAGA WILEŃSKA 27 _ | Garbarska 1. Tel. 82. 

— @ сга u. W2P. 1. Mickiewicza 62—10. — — PAŃ ASOBAL 
        

  

  
  

  

    

  

zadowolenia z siebie i jednocześnie pomnę 0 was, pomyślę o nakarmie- i 

żalu: dowiedli, że potrafią dać sobie niu was... albo o wsadzeniu do ula. 

  

/0HN HUNTER gotowi byliby sami się z nimi rozpra- 
wić i znów stracilibyśmy wszelkie śla 

Włocha, dowiedzieliby się ód niego aby wywołać kłótnię wśród chciwych 
wszystkiego. Ten  djabeł wypaplałby i wiecznie potrzebujących pieniędzy 

į 

    

„JENNY—DETEKTYW 
Odcinek czwarty nr. 38. 

Minister podpisał awans starszego 
inspektora Carion na zastępcę naczel- 

„nika Scotland Yardu. Ale nagroda ta 
nie ucieszyła młodego oficera policji. 

_ Mimo, że policja nie chciała dawać 
żadnych informacyj, o „Bitwie Trafal- 
garskiej', wszyscy mieszkańcy Londy= 
nu zdawali sobie jasno sprawę, że 
dwie wrogie sobie szajki bandytów 
walczą © zagarnięcie stolicy Anglji 
we własną moc, wprowadzając przy- 
tem metody terroru, stosowane dotąd 
w Chicago. Najście bandytów przybra 
ło przerażające rozmiary. Walka po- 
między szajkami zapowiadała szereg 
morderstw i walk ulicznych, w czasie 
których padali ofiarami spokojni mie-- 

. szkańcy. 
Billy stał się ponury i milczący, 

"nie przyjmował zupełnie dziennikarzy: 
W Scotland Yardzie nie chciano dodać 
ani słowa do oficjalnego komunikatu. 

Gazety więc miały szerokie pole do 
tworzenia hipotez, oburzania się i da- 
wania rad. Nic to jednak nie zmienia- 
ło sytuacji. — 

: W rozmowie z naczelnikiem Scot 
land Yardu, Carion mówił: 

— Podejmuję się złapać Tretana i 
Hogana również. Jestem tego najzu- 
pełniej pewien. Umyślnie nie wspom- 
niałem dziennikarzom ani ich nazwisk, 
ani wogóle o tem, że mam już kogoś 
na widoku, aby nie mieli się na bacz- 
ności. Przytem, gdyby bandyci do- 
wiedzieli się, że znamy tych dwóch, 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

dy. Jest to zbyt cenna nić, aby można 
było ją narażać tak lekkomyślnie na 
urwanie. Wysłałem najlepszych mo- 
ich agentów na poszukiwania i przed- 
sięwziąłem wszelkie środki, jakie tyl- 
ko mogłem. 

Uśmiechniął się i dodał: 
= Jak panu wiadomo, sir, przy 

zabitych bandytach nie znaleziono ani 
jednego papierka, ani jednego przed- 
miotu, drobiazgu, któryby mógł dopo- 
móc nam w poszukiwaniach i śledzt- 
wie. Widocznie mają oni rozkaz przed 
każdym napadem opróżniać kieszenie, 
pozostawiając tylko zegarki, rewolwe- 
ry i pieniądze. O, to mądrzy ludzie z 
tych łotrów! 

A po chwili dodał: 
— Nie wiem, skąd się wzięła dru- 

ga szajka. Może przyjechała też z A- 
meryki, ale możliwem jest również, 
że stara szajka rozpadła się na dwa 
wrogie obozy. Jestem skłonny uwie- 
rzyć raczej w tę drugą hipotezę. 

— Dlaczego? 
— Bo napad na transport złota 

przyniósł im miljon. Napad zaś na 
Skład Brylantów mógł dać im naj- 
wyżej półtorasta tysięcy funtów. Dla- 
czego więc ci ludzie, mający miljon, 
podjęli się takiego ryzyka dla tak ma- 
łego zysku? Musiało zajść coś niedo- 
brego w łonie szajki. Może wodzo- 
wie pokłócili się przy podziale; może 
okazały się wielkie trudności przy za- 
mianie brył złota na pieniądze. Jestem 
pewien, że ukradzione złoto leży 
gdzieś w Londynie. Tego wystarczy, 

bandytów. Część szajki chciała zdo- 
być bogactwo przy pomocy nowego 
napadu, a druga część postanowiła о- 
debrać im zdobycz. Ogarnięci chęcią 
wydarcia sobie wzajemnie łupu poza- 
bijali się, a klejnoty wpadły w moje 
ręce. 

Przypuszczenie to dźwięczałe wca- 
le prawdopodobnie. W każdym razie 
nie była to kwestja najważniejsza do 
rozstrzygnięcia. 

Podczas, gdy Scotland Yard ła- 
mał sobie głowę nad sposobami zgnie 
cenia niebezpiecznych łotrów, zajrzyj- 
my do obozu bandytów. 

Wódz wysłuchał relacji o nocnej 
walce, z niewzruszoną, kamienną ma- 
ską na twarzy. Straty były znaczne, 
bo nietylko, że nic nie uzyskano, ale 
sześciu ludzi została na placu walki, a 
reszta straciła odwagę i wiarę w. swe 
siły i w niezawodność planów wodza. 
Hogan przyszedł blady i po raz pier- 
wszy w życiu wystraszony. Opowie- 
dział, jak by zmuszony rzucić walizkę 
z łupem w głowę policjanta, aby ura- 
tować się od jego pogoni. Nie wspom 
niał jednak, że tym policjantem był 
sam Billy Carion, i że strzelając do 
niego, on — Hogan chybił. 

Najciekawsze wiadomości przyniósł 
Harris: 

— Oni znają Tretano, — oznaj- 
mił z przejęciem, — Czy rozumiecie, 
со to znaczy, wodzu? Widziałem na 
własne oczy, jak szpicel położył rękę 
na jego ramieniu, ale tamten ćżgriął 
go nożem. Gdyby oni złapali tego 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo* Zamkową. de... 

   
  

wszystko na pierwszem badaniu. A 
że onigo złapią, ja za to ręczę. Tem 

przeklęty Carion ma głowę! On pięd- 

ko nas wszystkich wyłapie, jak szczu- 

ry! 
‚ Nastała grobowa cisza, w której 
dźwięczały złowieszczo słowa: 

„Nas wszystkich wyławi*..... 
Harris miał rację. Carion stawał 

się coraz niebezpieczniejszym przeciw 
nikiem. Nie mając żadnej nici przewod 
niej w ręku, potrafił jednak ogarnąć 
ciasnem kołem agentów szajkę bandy- 
tów i trzymał ich jakby w sieci. W 
każdej, chwili sieć ta mogła się zacieś- 
nić dokoła nich, a wtedy.... 

Wódz zbyt dobrze poznał już zdol- 
ności inspektora Carion, aby mógł lek 
ceważyć tego wroga. : 

W szajce jego zapanował Lezład i 
niezadowolenie. Popularność Sarna ro- 
sła z każdą godziną. Ostatni napad 
był klęską, która mogła rozbić szajkę. 

A przytem złoto zginęło bez śladu. 

Ale najważniejszem było to, że Har- 

ris miał rację: Wódz nie mógł whtpić 

w to, że Carion znał Hogana i kazał 

go aresztować przy pierwszej sposob- 

ności. 
Sytuacja była więc tak groźna i ka- 

tastrofalna, że trudno było znaleźć 
wyjście, Angielska maszyna policyjna 
była widocznie silniejsza, niż się ban- 
dytom zdawało. 

ZWIERZ W POTRZASKU 

Ludzie Sarna przyjęli zajścia noc- 
ne przy Trafalgar - square z uczuciem 

rady z rywalizującą szajką, ale kosz- 
tem sześciu ludzi; była ta zbyt wielka 
ofiara, tembardziej, że nie dała żadne- 

go zysku. 
— Sami jesteście winni, — thuma- 

czył im Sarn. — Zamiast bić się na 
placu, powinniście byli wypuścić ich 
maszyny i gonić ich, strzelając aż do 
rzeki, a tam rzucić samochody i roz- 

biec się. A wy poleźliście im w gard- 

ło, cóż dziwnego, że tylu naszych za- 

bili! 
Cichy szmer niezadowolenia był 

jedyną odpowiedzią na te słowa: nikt 
nie miał odwagi zaprzeczać otwarcie. 
Wszyscy wiedzieli, że z Sarnem nie 
było żartów. 

Sarn upewnił się, że ludzie jejgo nie 
'odwažą się jawnie występować prze- 
ciw jego woli i oznajmił: 

— No, a teraz do roboty, chłopcy! 
Trzeba znaleźć Tretana i zlikwido- 
wać. 

Rozległo się kilka zdumionych о- 
krzyków: 

Sarn w kilku słowach opowiedział 
scenę, której był świadkiem na ulicy 

Whitcomb. : 
— Jeżeli oni złapią Tretana, on za- 

raz wygada się i wszystkim nam bę- 
dzie gorąco! Trzeba mu związać ję- 
zyk. 

° — A co będzie z pieniędzmi? — 

zapytał ktoś nagle. — Póki wy bę- 

dziecie łapać Tretana, z czegoż my 
żyć będziemy? 

— Macie robić to, co ja wam ka- 
żę! — krzyknął Sarn— Ja już nie za- 

Pokazał podwładnym duży wór. 
— Wczoraj w nocy, podczas bit- 

wy, nikt nie zwracał uwagi na sąsied- 
nie ulice. Skorzystałem z tego i oczy- 
ściłem magazyn jubilerski. Wszyscy 
szpicle zbiegli się na Trafałgar - $0 
więc nie miałem trudnej roboty. Myś- 
lę, że tu jest na pięć tysięcy funtów 
drobiazgów. Kasa  ogniotrwała była 
taka stara i zniszczona, że ledwie nie 
zapłakałem z litości! Oprócz tego mam 
tu tysiąc funtów banknotami. Na po- 
czątek wystarczy nam tego. 

Fakt ten wpłynął na zwiększenie 
uznania i szacunku bandy dla wodza, 
który tak zręcznie umiał wykorzystać 
sytuację. Z wyrazem podziwu spoglą- 
dano na tego nieustaraszonęgo i przed 

siębiorczego człowieka. Sarn tymcza- 
sem podzielił pieniądze pomiędzy o- 
becnych i zawiązał worek. 

— Myślę, że w ciągu dwóch dni 
uda się spieniężyć to wszystko, 
zaśmiał się. — Do niedawna ta spra- 
wa wzbudziłaby rozpacz w całym Lon 
dynie. Teraz nikt nie zwróci na to u- 
wagi! Będzie wzmianka „petitem* na 
ostatniej kolumnie. Gazety mają coś 
lepszego do roboty! 

Sarn milczał chwilę, potem dodał 
znacząco: 

— Teraz najważniejsza sprawa to 
— Tretano! Dla uratawania naszej 
skóry musimy go zlikwidować  na- 

gwałt. Potem zabierzemy się do wo- 
dza. Dosyć już tego panowania! Niech 
jedzie do Ameryki, Londyn musi być 
nasz! 

Redaktor w. z. Witold Tatarzyński. 

    

   


