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Żadna móże na świecie demon- 
stracja nie splotła w sobie tylu momen- 
tów, wzruszeń i wrażeń artystycznych 
pospołu z politycznemi, co onegdaj: 

sze uroczyste przyjęcie Pierwszego 
Marszałka Polski ńa zamku Radziwił- 
łów w Nieświeżu. Tytuł tego arty- | 
kułu brzmieć powinien niech mówią 

barwy! Tylko w melodji barw i to 
barw pobranych ze zczerniałego, do 

prawosławnej ikony podobnego, 

portretu Barbary Radziwiłłówny, z 

tych cieniów i półcieniów,. któremi 

otaczają swoich gości sale i sklepie- 
nia zamku radziwiłłowskiego — zro- 
zumieć i odczuć można. to, co się 

w Nieświeżu stało. 
* Kiedy Marszałek przed laty mó- 

wił: „nie chciałem by w Wielkiej 

wojnie zabrakło polskiej szabli“, albo 

«szaleństwo było moim rozumem 

politycznym» nie wierzono, nie myś: 
lano, nie marzono by brygadjer sto- 

jący na czele gromady półcywilnych 

entuzjastów, z kawiarń na pole po- 

wyciąganych—za lat cztery stał się 

Wodzem Naczelnym ogromnej ar- 

mji i Naczelnikiem rozległego pań: 

stwa. Kiwali wtedy tylko głowami 

nad improwizacjami litewskiego fan- 

tasty poważni, a stateczni panowie z 

N. K. N. Dziś niewyczerpana indy- 

widualność Piłsudskiego, który w 

życie Europy wrzucił czynnik poli- 

tyczny, którem jest jego szczęście 

osobiste, wprowadza znów w polity: 

kę polską barwną wstęgę filmową, 

na tle sklepień i baszt starego zam: 

czyska, na tle portretów antenatów, i 

wszelkich starośwjeckich pamiątek. 

Marszałek Piłsudski przyjechał 

udekórować trumnę swego 

tanta, który za życia bohaterstwem 

zasłużył ) 

znaczenie Virtuti Militari klasy 

czwartej. Nic w tem nie było dziw- 

nego, bo przecież zwykle Wodza ser- 

deczniejszy łączy sentyment z towa- 

rzyszem prac codziennych. Na de- 
korację przybyli liczni członkowie 

rodu Radziwiłłów i rodzin spokrew- 
nionych Radziwiłłowi. Że krewni Ra: 
dziwiłłów należą do polskich irodów 
historycznych o tem także: w Polsce 
każdy wie. -Że jednocześnie skorzy” 
stali z zaproszeń ordynata przedsta: 
wiciele tej linji orjentacyjnej, która 
przeciwstawia się wojnie domowej, nie- 

potrzebnym jątrzeniom, a chce pra- 

cować zgodnie z największą i najbar- 
dziej niezależną i głęboko uczciwą 
siłą polityczną jaką jest marsz. Pił- 
sudski,— to także w tem niema nic 

dziwnego. Wreszcie niema nic dziw- 
nego, że echo powtarzało w sa- 
lach nieświeskich słowa płynące 
z głębszego ujmowania naszych dzie: 
jów i dostojniejszego  patrjotyzmu. 

A jednak, żądnej sensacji prasie, 

która gorączkowo się dopytuje „czy 
się stało coś nadzwyczajnego w 
Nieświeżu?” — odpowiedzieć należy: 
„Stalo sięinie stalo“. : 

Nadzwyczajnym był ten. piękny 
dramat, który rozegrał się na sali bie- 
siadnej Zamku. Trzech było głów- 
nych aktorów dramatu: z jednej stro- 
ny marsz. Józef Piłsudski, ze strony 
drugiej ks. Janusz Radziwiłł i ks. 
Eustachy Sapieha, : 

Jeśli chodzi o polski obóz kon- 

serwatywny, to niewątpliwie tym 
dwum panom przypada dziś w nim 
rola kierownicza i decydująca. 

Ks. Eustachy Sapieha wnosi i 
wnosił do polityki polskiej moment 
silnej woli i posunięć politycznych 
zdeklarowanych i zdecydowanych. 
Gdyby mnie jakiś cudzoziemiec za. 
pytał, kogo w Polsce uważam za 
najbardziej nieskazitelny typ patryjoty, 

to bym powiedział: Eustachy Sapieha. 
Ks. Sapieha jest jednocześnie polity- 
kiem, talent którego polega na. 
przewidywania wypadków, które: 
mają nastąpić. Nie jest krótkowidzem, 

który schylony nad mapą sztabu. 

gen. widzi dokładnie najdrobniejsze 
chociażby dróżki, lecz na przestrzeni 

kilku centymetrów. Jest tym, którego 

rzut oka przewiduje całość, przewi- 

duje przyszłość nie na kilka miesięcy, 

lecz na lata. 
Ks. Janusz Radziwiłł jest typem 

nawskroś. nowoczesnego konserwa- 
tysty, jest wielkim Eur i 

*adju - 

sobie na wyjątkowe .od- 
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_ Mowa ordynata Albrechta 
Radziwiłła. 

Witam cię, Panie Marszałku, oto 

FRAGMENTY Z PRZEMÓWIENIA MARSZ. PIŁSUDSKIEGO: pow; ks Janusza Radziwiłła. 
Stare zamczysko 'mówi nam, jak 

w tych murach, w których przed 150- Śmierć i życie splatały się z sobą 
laty Książe Radziwiłł Panie Kochanku 
przyjmował w wolnej Ojczyźnie o- 
statniego Króla Polskiego. Dziś SZCZĘ- 
Śliwy jestem, że na mnie wypadła ta 
kolej, iż w tychże murach po>długo* 
letniej niewoli w Ojczyźnie wskrze- 
szonej mogę podejmować Pierwszego 
Marszałka _ Najjaśniejszej... 

kiwanego tu pośród nas—kresowców. 
Tyś, Panie Marszałku, Stworzył 

pierwsze kadry Wojska Polskiego i z 
nich powstała Armjs, która nam wy- 
walczyła Polskę— Wolną i Niepodleg- 
łą, więc mamy Ojczyznę, mamy nasz 
dom, lecz fundamenta jego były cią: 
gle niszczone i psute przez najróż- 
niejsze partje polityczne, które wi- 
działy tylko swoje partyjne, demago- 
giczne ja, a o Polskę mniej. dbały. 
l dziś czekamy i wierzymy w to 
lepsze jutro, i wierzymy w to, iż Ty 
Panie Marszałku, z naszej Ojczyzny 
zrobisz mocarstwo, i szczęść Ci Bo- 
że w tem tak trudnem zadaniu. W 
imieniu swojem i całej swej rodziny: 
chciałbym Panu Marszałkowi jaknaj- 
serdeczniej podziękować, iż dziś, 
kiedy każdą minuta jest tak drogą, 
jednakowoż Pan Marszałek przyjechał 
tu osobiście by udekorować krzyżem 
Virtuti Militari IV klasy swego Ex 
adjutanta, Stanisława Radziwiłła, który 
spełnił swój twardy obowiązek żoł: 
nierski, oddając Ojczyźnie życie. A 
teraz kończąc wnoszę toast na cześć 
Pana Marszałka: „Niech nam žyjel* 

Zebraliśmy się tutaj, ziemianie 
kresowi, zaproszeni przez ks. Radzi: 
wiłła, na uroczystość udekorowania 
orderem Virtuti Militari . trumny jed: 
nego z.naszych braci, który życie 
swoje oddał za Ojczyznę. Na trumnę 
zawierającą: zwłoki Ś.p. Stanisława 
Radziwiłła, zawiesił order Pierwszy 
Marszałek wskrzeszonej, Polski wódz 
zwycięskich armij. 

Do'Ciebie, Wodzu Naczelny, a 
dzisiaj sterniku Państwa Polskiego 
zwracam się, jako ziemianin kresowy, 
w imieniu Organizacji Zachowawczej. 
pracy Państwowej. Е 

Gdyby wrócił z zaświatów je- 
den z dziadów lub pradziadów  na- 
szych, który walczył daremnie o nie- 
podległość, obawiam się, że zakryłby 
Oczy i zapłakałby nad upadkiem du- 
cha naszego, Czyż w upojeniu speł: 
nionych marzeń wszystkie warstwy 
społeczne nie były winne odrzucić 
tarcia_i czki wzajemne oziome oświeciła Polski 

pracy nad temi murami ; 

tączyła się w nim z hardą i twardą 
służbą żołnierską 

...Dom Radziwiłłów w przesz: 
łości naszej dał szereg ludzi, co w 

„.« Miałem adjutanta, który z tego * służbie Państwu zasłynęli czy to na 
pochodził gniazda, i nie. wątpię, że 
duch Stanistawa Radziwiłła jest 
z-nami, gdy tu bawi jego wódz na 
czelny. Ani mnie to nie przeraża, 
ani dziwi Dziś chcę go wspomnieć 

Rzeczypo: pie-jako umarlego; 1ecz jako žywego. 
spolitej Polskiej, a tak dawno ocze- | o: у pa 

_ «..Rycerska prawda tego domu 
uosabtała się' w nim. 

„... Duma wielkiego domu, który 
tak dawno przeszłości naszej służy, 
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Książe Albrecht Radziwiłł 

X'V Ordynat na Nieświeżu XVI na Kle.ku 
Hrabia na Mirze, 

polach bitew czy w radach sena 
torskich, - С ‚ 

...Piję dziś nie za pamięć o po 
ległym, gdyż wierzę, iż pamięć o 
nim żywą będzie wśród Panów, lecz 
dziękująci wzruszony przemówienia” 
mi poprzedniemi, toast ten wznoszę 
za ród Radziwiłłów, goszczących 
mię dzisiaj, by pozostał równie 
wieczny, jak te stare mury Nieś 
wieża. : S 

  

Książe Karol Radziwiłł 

Panie Kochanku. 
  

ambicje i materjalne pożądliwości, a 
zjednoczyć się w jednym bratnim 
wysiłku, w ugruntowaniu niepodleg- 
łości -i mocarstwowej potęgi Ojczyzny. 
A tymczasem, czegośmy doczekali? 
Jak niegdyś szlacheckie sejmy przed- 
rozbiorowej Polski, zdemoralizowane 
przez swawolę i zdeprawowane przez 
prywatę, pozbawiwszy majestat kró: 
lewski władzy i powagi, sprowadziły 
upadek Polski i rozbiory, tak samo 
dzisiaj nowe warstwy społeczne, któ: 
re'na gruzach szlacheckiej Polski 
objęły władzę ustawodawczą, 
snują dziś dalej nić nieprzerwaną 
warcholstwa, prywaty, walk partyjnych, 
nieczystych ambicji i materjalnej po* 
żądliwości, I z przerażeniem stoimy. 
przed faktem, że jeżeli w chwili roz- 
biorów Polska szlachecka doszła by- 
ła do krańca swego upadku i robiła 
wysiłek ku poprawiei otrzeźwieniu, to 
radośna zorza zmartwychwstania 

zmodernizowaną i 

zdemokratyzowaną, ale idącą bez 
próby naprawy i w pełnem uśpieniu 
po tej samej drodze rozprężenia, 
upadku moralnego i zguby, na jakiej 
się w chwili upadku Państwa dawna 
Polska ocknęła. Przez ustawę 3-go 
maja Sejm Czteroletni zrzekł się na 
rzecz Państwa znacznej ilości swych 
przywilejów, a przez ustanowienie 
dziedzicznej monarchji zrobił, zapóź 
no niestety, wysiłek w kierunku pod- 
niesienia autorytetu władzy, powagi 
i siły Państwa. Tymczasem w Sejmie 
Ustawodawczym odrodzonej Polski 
przedstawiciele narodu, mimo  pięk- 
nych haseł socjalnych, powodowani 
osobistą animozją igpartyjnem zašlepie- 
nier, obdarli majestat Rzeczypospo- 
litej z powagi i władzy, zachowując 
wszystko dla siebie, dla swoich koterji 
i partji. Ale pod jednym względem 

ca Alis) jesteśmy od naszych 
dziadów. Podczas gdy wówczas na 
tronie polskim był człowiek o słabej 

Ordynata na Ołyce, 

S Panie Marszaiku! 

Przyb;leš do Niešwieža па rzsdką 
i niezwykłą uroczystość rodzinną, u e 
pozbawioną jednak szerszego a prze- 
dewszystkiem głębszego znaczenia, 

Rówieśnk i najbliższy przyjaciel 
Stanisława Radziwiłła, najżywiej może 
odczuwam rzewny smutek tego ob: 
chodu, odczuwam jednak i krzepiącą 
siłę, która żywem źródłem bije z tej 
trumny, martwe już tylko kryjącej 
szczątki, 

Sam, Panie Marszałku, potomek 
starego i zasłużonego rodu, Świetną 
a nieprzerwaną nicią tradycji złączo: 
nego z tym krajem, 

re ci pozwoliło spižowym rylcem 
niepowszednią wyżłobić kartę w hi- 
storji swego Narodu. 

Tę piękną spuściznę przekażesz 
kiedyś dwom swoim córeczkom, któ- 
re pod czułą opieką. Matki u boku 

w przykładach . 
przeszłości czerpałeś natchnienie, któ:. 

'1926.—25.x. - 
‚ сайет znaczeniu tego słowa. Ale ta 
jego europejskość posiada właści- 
wości nie zupełnie zrozumiałe dla 
wielu członków naszego społeczeń 
Stwa, które zawieszone pomiędzy 

zachodem, a wschodem rozumie kul- 
turę wschodnią nazbyt powierzchow- 
nie, za jej korę i liście, nie zna 
wnętrza i korzeni. Ks. Janusz Radzi- 
will poza swoją - nowoczesnością 

poglądów i wspaniałą europejskością 
nosi w sobie przywiązanie do tra* 

dycji rodowych, tek głębokie, po- 
ważne i kulturalne, na jakie stać 
chyba jakiegoś bardzo kulturalnego 
dynastę zachodnio europejskiego. | 

I tu właśnie w film uroczystości 
_ nieświeskiej wprowadza się. moment. 

stojący poza szematem, w _ który 
dziennikarz polski układa wypadki 

polityczne z dnie. Nie było tu walki 

partyjnej, targów o personalja, posu*, 
nięć sejmowych, obrachunków wybor- 
czych, zachwianych ambasadorów i. 

kandydatów przy nadziei na teki mi- 
© nisterjalne. Moment wychodzący da- 
leko poza to co w życiu politycznem 
"może mieć jakiekolwiek znaczenie. 
Oto dwaj przedstawiciele  głoś- 
nych w b, W. Ks. Litewskiem ro- 

dzin ks. Radziwiłł i ks. Sapieha mó- 
wili o rodzinie Piłsudskich. S 

Rodzina  Piłsudskich ucierpiała 
wiele podczas powstań, sam Józef 
Piłsudski był głową obozu walki 
podziemnej przeciwstawiającej się tej 
polityce odpowiedzialnej i realnej, 

którą musiało prowadzić społeczeń* 
stwo polskie, gdy nadzieje na walkę 

samodzielną z Rosją zawiodły. I oto 
ks. Sapieha, wnuk powstańca, na 
którym zemścił się: Mikołaj I przez 
wyrok śmierci i konfiskatę wszyst- 

kich dóbr i: ks. Radziwiłł znajdywali 
nici łączne z marsz: Piłsudskim we 

wspólnem przywiązaniu do tradycyj 
Polski, tradycyj kraju i najbliższych 
tradycyj rodzinnych. Na 

«Nawiązując do _ rodzinnego. cha-= 
rakteru uroczystości książe Radziwiił.. 
mówił o córeczkąch Marszałka, które . 
«pod czułą opieką matki, a u-boku- 
wielkiego ojca uczą się łączyć cześć” 
dla przeszłości z duchem zdrowego i 
koniecznego postępu». аоа 

Odpowiedzią Marszałka -była-nie-' 
tylko mowa, którą tu obok podajemy 
fragmentarycznie z notatek nie steno- 
grafowanych, lecz także ta nadzwy- 

czajna serdeczność, którą ujawnił pod- 

czas całego spędzonego w Nieświe- 
żu dnia i wieczoru. 

A teraz wielkie sensacje. 

Cała prasa -polską obozu lewico- 
wego i endeckiego ujawniła zdener- 
wowanie niezwykłe. 2е wszystkich 
szpalt płynie trwożliwe pytanie. „Czy 
aby zebrani w Nieświeżu monarchiści 
"nie chcieli obwołać Piłsudskiego Krė- 

wielkiego Ojca uczą się łączyć cześć jem i Wielkim Księciem?" 
dla przeszłości z duchem . zdrowego 
i koniecznego postępu. 

W imię tych tradycji, łączących 
Rodzinę z Narodem, wiążących prze- 
szłość z przyszłością, a uzasadnia- 
jących ze słuszną dumą dokonanych 
czynów nadzieję świetnej przyszłości, 
wznoszę zdrowie Rodziny Pana Mar: - 
szałka. 

Niech żyje! 

Mowa księcia Eustachego Sapiehy. 
į 

woli i pozbawiony autorytetu, wyrósł 
wśród nas samoczynnie autorytet, 
dążący do naprawy Rzeczypospolitej. 

Przez życie, poświęcone wyzwo: 
leniu Ojczyzny, przez gotowość do 
czynu, przez stworzenie wojska pol- 
skiego, przez zwycięski pochód па 
czele armji polskiej, przez wyzwole« 
nie Ziem Wschodnich, i przez wznie: 
sienie się ponad: partje, koterje i 
warstwy społeczne, wreszcie przez 
silną wolę i pewność| siebie, zdoby* 
łeś. sobie ten autorytet, Panie Mar- 
szałku, a po usunięciu wszelkich in- 
nych autorytetów, wziąłeś na swoje 
barki odpowiedzialność przed histo- 
rją za przyszłość narodu polskiego. 
Rozpocząłeś walkę przeciw warcho|- 
stwu, partyjności, prywacie i nieuczci: 
wości, nie w imię interesów partji 
społecznej albo doktryny, a w imię 
dobra Rzeczypospolitej, które upatru- 

Otóż nie, Za stołem w Nieświeżu 
byli monarchiści, lecz brakło mów mo- 
narchicznych. Zarówno gospodarz w 
swej doskonałej, godnej i poważnej 
mowie, jak i mówcy następni mówili 

stale o Rzeczypospolitej. 
Lecz teraz druga, jeszcze większa 

sensacja. 

Oto gdy ja, jako dziennikarz ż 
obowiązku sprawozdawczego bawią- 
cy w Nieświeżu, patrzyłem przez 
okna zamku na otaczające go fossy, 
bastjony, wały a pozagniemi równiny, | 
stawy i jeziora, na których przyjmu: 

jąc w 1785 r. króla Stanisława Augu- 
sta książe Radziwiłł Panie. Kochanku 
urządził walkę floty albeńskiej, nie 
wiedziałem, że w tej godzinie ży/ko 
politycy zgromadzeni _w tym odosą- 
bnionym od šw'ata zamczysku, nie 
mówili o monarchji. .. 

Natomiast o monarchji mówili 
wtedy wszyscy czytelnicy —. niemal. 
wszystkich gazet w Polsce. We: 
wszystkich bowiem gazetach spoty- 
kamy sugestję, sugestję wypowiedzia- . 
ną w niepokoju, przestrachu i trwo- 
dze, że zebrani w Nieświeżu podczas 
uroczystości dekoracji poległego ofi: 
cera polskiego, chcieli wobec Piłsud- 
skiego mówić o koronie. 1 dopiero, 
gdy po wyjeździe z Nieświeża prze- 
czytałem prasę, zrozumiałem jak na- 
prawdę jest w Polsce silne hasło 
monarchiczne, skoro się tak jego boi 
cała prasa, reprezentująca wszystkie 

jesz w stworzeniu silnej władzy pań- sejmowe partje i koterje. Cat,
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tej. 
My, ziemianie kresowi, wierzymy, 

Panie Mars.ałku, w Twoją misję, 
wierzymy, że stoisz ponad pozio- 
mem ambicji, sporów i nienawiści, 
wierzymy, że Ojczyźnie samej służysz 
i służyć możesz, i dlatego w miarę 
sił naszych, stajemy w zwartym sze- 
regu, by poprzeć twoje usiłowanie. 
Już w r. 1918 ziemiaństwo kresowe 
zwróciło się do Ciebie, Panie Mar- 
szałku, prosząc o zgodę i pomoc w 
utworzeniu Komitetu Obrony Kresów. 
Wtedy już ponad opozycją z prawa 
i zlewa podałeś nam silną dłoń swoją. 
Stał się czyn, czyn doniosły, który 
w oswobodzeniu naszych wschod- 
nich ziem wielką odegrał rolę. 

Stosunek nasz do Ciebie, Panie 
Marszałku, usila jeszcze fakt, żeś Ty 
jest z krwi i kości jednym z nas, z 
ras wyrosłeś i nosisz na sobie, po- 
mimo przedziwnych kolei losów 
Twoich, piętno ziemianina k esowego 
i piętna tego nie ukrywasz, ale prze: 
ciwnie jawnie je pokazujesz. 

Na źryumf szlachetnych  zamie- 
rzeń Twouh, ku chwale i wielkości 
Ojczyzny mocarnej ku wskrzeszeniu 
jej splendoru, w imieniu Ziemianstwa 
Kresowego wznoszę ten kielich. Pan 
Marszałek niech żyje! 

  

W niedzielę popołudniu przyje- 
chali do Nieświeża wojewoda Nowo- 
gródzki p. Beczkowicz, oraz goście z 
Wilna członkowie organizacji zacho- 
wawczej pracy państwowej pp. Hi- 
polit Gieczewicz, Michał Obiezierski, 
Stanisław Wańxowicz, Stanisław Ma- 
ckiewicz, oraz prezes związku Pola- 
a. zakordonowych Jerzy hr. Czap- 
ski. 

Wojewoda Nowogródzki zamiesz- 
kał w starostwie, goście z Wilna 
skorzystali z uprzejmych zaprosin 

W KOŚCIELE NA 

stwowej, na słusznych prawach opar-Ą 

SSŁEOSW0 

DEKORACJA GROBU KS. STANISŁAWA RADZIWIŁŁA. 

  

Od lewej ku prawej Ks. Karol Radziwiłł, rotm. Grocholski, marsz. Piłsudski, pułx, Wieniawa-Długoszewski, księżne i księżniczki 
Radziwiłłówny. 

Prawa wszelkiego przedruku zastrzeżone dla „Słowa”. 

brzebieg uroczystości w NieśWieżu. 
  

księcia ordynala Nieświeskiego, na 
rozkaz którego przygotowano na 
Zamku gościnę dla kilkudziesięciu 
osób. ' 

Wieczorem tegoż dnia kurjerem z 
Warszawy przybyli ministrowie: spra- 
wiedliwości Aleksander Meysztowicz 
i rolnictwa Karol Niezabytowski. Za: 
mieszkali na Zamku. Po kolacji na 
salach Zamku miał miejsce raut, na 
którym obecni byli goszczący w 
Nieświeżu m. in. brat ordynata ks. 
Karol Radziwiłł z małżonką, ks. Róż 

NABOŻEŃSTWIE. 

  

  

Prawo wszelkiego przedruku zasłrzeżone dla 

Czetwertyńska, ks. Eus achy Sapieha, 
ks. Janusz Radziwiti,-hr. Jan Tyszkie- 
wicz, hr. Emeryk Hutten Czapski, ks. 
Konsianty Radziwiłł, hr. Juljusz Tar- 
nowski i inni, Wszyscy zebrani dla 
uroczystości i mamifestacji związa- 

  

+..gdy podroże po ziemiach 
wydz ktzow (król Bo.esław 
Chrobry), nie potrzebował mu 
schodzić z drogi, obcy wędro- 
wiec albo oracz skrywać swe 
woły i owce podczas jego prze- 
jazdu, lecz z uśmiechoiętem ob- 
liczem, czy b'edak, czy bogacz, 
na pana swego poglądał, a ja: 
koby cała Ojczyzna na spotka: 
nie jego wylegala», 

Z płerwszej księgi Kro- 
niki Lezimieanej, przypi- 
sy wanej Gallusowi, z naj- 
starszego pomnika nasze- 
go dziejopisarstwa. 

Opis najdokładniejszy i najzupeł: 
niej wiarogodny podróży króla Sia- 
nisława Augusta w odwiedziny do 
Nieświeża tudzież gościny monarszej 
na zamku Radziwiłłowskim  przecho- 
wał nam rękopis bezimienny znajdu: 
jący się w Bibljotece Raczyńskich, | 

Żaden retusz własnego pióra — 
jak to uczynił np. Kraszewski w 
obrazku z przeszłcści „Król w Nieś- 
wieżu* nie doda opisow, Oo którym 

mowa, ani barwnośc, ani pełności, 
ani siły suggestyjnej działającej na 
wyobrsźaię czyielnika. Przeciwnie, 
zachowanie stylu i wyrażeń anoni 
mowego referenta pouróży króiew- 
skiej, kióry niewątpliwie pisał swój 
djarjusz pod świeżem wrażeniem — 
przeniesie nas tem łacniej w czasy 
tak, zdawałcby $'6, od nas dalekie, a 
tak żywo stojące nam w oczach na 
sam widok Nieświeżal 

Jest zaprawdę coś, co do tego tak 
bardzo już dziś mocno kresowego 
'Nieświeża jakby ściągało Szlak dzie- 
jów naszych... Nieświez!.. Magiczny 
wyraz 

Nieśwież — zrosły z Radziwiłłów 
imieniem! 

Stanąć na wałach Nieświeskiego 
zamku, i spójrzeć dokoła, To jakby 
się ujrzało leżące dookoła Nieświeża; 

prezentował i do Nieświeża 

„Słowa”  oFt A Skurjat z Wilna. 

nych ż udekorowaniem grobu ks' 
Stanisława Radziwiłła. 

Nazajutrz o godzinie 10 min. 20 
zajechał przed kościół w  Nieświeżu 
samochód przywożący marsz, Piłsud- 
skiego. : 

Karta z dziejów Nieświeża, 

Kane Wielkie Księstwo Litew* 
skie. 

Nad niem, na potęźnym stropie 
nieba, błyszczy Pogoń jak gwiazda 
— а trąby Radziwiłłowskie z wałów. 
Nieświeskich ku niej grają. 

Był wrzesień 1784:go roku, wy: 
jątkowo niepogodny i chłodny. 
( Lecz podróż do Niešwieža była 
już postanowiona i ogłoszona; był 
się wojewoda wileński Karol książę 
Radziwiłł widział z Najjašniejszym 
Panem w Bielsku, ateację mu swoją 
p iterum 
iterumque zapraszał; już było wiado- 
mem, ze z królem do Nieświeża je- 
chać mają biskup Naruszewicz, Chrep* 
towicz poakomor.y W. Ks. Lit., Ko- 
marzewski generał-major, Białłopiotro: 
wicz sekretarz pieczęci Litewskiej i 
t. d. it. d. Csła ogromna Świta mia- 
ła towarzyszyć królowi. Przodem już 
były wyszły szwadrony kawalerji nua- 
rodowej, co mały konwojowač N. 
Pana z Nieświeża do Grodna. 

Tedy ruszył król Poniatowski z 
Warszawy w odwiedziny do księcia 
Radziwiłła, dnia 15 go września do- 
tarł szczęśliwie do Saowia, odległego 
już tylko o pół trzeciej mili od Nieś- 
wieża i w wygodnym, obszernym 
dworze Rdułtowskiej stanął noclegiem. 

Tu już się była moc zjechała oby: 
wateli i dam, dla powitania krój: 
kasztelenowa smoleńska, Łopott oboź 
ny W. Ks Lit. z matżonką, kasztelan. 
Plater, szambelan Morawski, O skierko 
wie, Brzostowscy, Morykoniowie, Suli= 
sirowscy... Tu i przybył wojewoda wi- 
leńsk: z bratem księciem H'eronimem 
lecz jeszcze przed kolacją, tylko zło- 
żywszy atencje królowi, co rychiej do 
Nieświeża odjechał, A gdy tylko 
kiól stanął u Rdułowskich we 
dworze, wnet zaczęły w  Nieświeżu 
grać armaty na znak radości z bl 

  

Z auta wyskoczył adjutant rotm. 
hr. Grocholski i stanął w postawie 
służbowej. Marszałek wysiadł, przy- 
witał się z wojewodą, z ord. Radzi. 
wiłłem 1 paniami, które wyszły na 
jego spotkanie i udał się na nabo 
żeństwo. 

Przed kościołem ustawiony był 
szwadron 27 pułku ułanów. Na ułań- 
skie proporce padało śliczne, złote 
słońce. Śnieg tego ranka wypadł w 
Nieświeżu obfity i był mróz kilka 
stopni. 

„Razem z marszałkiem przybyli 
dowouca D, O. K. Brześć gen. Tro- 
janowski oraz koledzy poległego ma- 
jora Radziwiłła z adjutantury Wodza 
Naczelnego pułk. Bolesiaw Wieniawa- 
DimguSzewski 1 roim. rezerwy Jerzy 
hr. Potocki, brat cioteczny Ordynala 
na Nieświeżu. 

Za krzesłem marszałka w kościele 
stanąt poczet Sziandarowy 21 pułku 
ułanów. . 

Po skończonem nabożeństwie mar- 
sza ek wkroczyt do podzem, R.ędem 
tam sioją Sarkofagi osiemdziesięciu 
kilku Radziwiitów zmarłych od po- 
czątku XVi wieku. Przez te dumne 
przybytki Śmierci przeszedł Marsz, 
Pusudski aż do krypty, w której zło- 
żona została irumna z nadpisem „Ksią- 
że Stanisław Radziwiił, ordynat na 
Dawiagróuku, aaju'ant Naczelnika 
Fańsiwa 1 Wodza Naczelnego". 

Przed chwilą słycnać byto tyłko 
liturgiczne słowa księdza, Wokoło 
byta cisza. Koło trumny śtanęła ro- 
azina. Reszta obecnych stałą w pod- 
ziemiącn pomiędzy sarkofagami wiel- 
kich megnaiów niewskich. 

Nasiąpita chwiia uroczysta, Usły- 
szano komendę Marszałka „bacznošč“ 
1 w kompieuiej ciszy tylko ledwie 

dostrzegalny: „gra, gra", — to mar- 
Szałek pylał się Czy gra orkiestra i 
mu odpowiadano. A potem słychać 

Nau. 
sklego przybycia M:łościwego Pa .. 
Odgłos ich doskonale w Snow 
słychać było. I tea huk armat, osob- 
liwie kartaun, podarowanych Niešwie- 
żowi jeszcze przez króla Sobieskiego 
towarzyszyć będzie posuwaniu się 
długiego korowodu powozów od 
ganku Snowskiego dworu do bram 
Radziwiłłowskiej rezydencji. 

Przodem jechała landara otwarta, 
w. której siedział król Stanisław August 
przybrany w mundur usarskiej Kawa: 
lerji narodowej atak się zewsząd zjeż- 
dżała szlachta aby królowi towarzyszyć, 
że gdy dojechano do Malewic ks. Jozeta 
Radziwiłła kasztelana trockiego, już 
się w dwoje asysta monarsza, i tak 
już niepomiernie liczna, pomnożyła. 
Do tego całe 
włościaństwa, ciągnące się ławą po 
obu stronach gościńca, nieustannemi 
wiwatami witało orszak królewski, 

Tuż za Malewicami dwaj książęcy 
koniuszowie zaprezentowali kró.owi 
wspaniałego bachmata pod suto 
haftowanym czaprakiem, na wypadek 
jeżelby konno chciał wjazd do Nie- 
Świeża uczynić. Kró! niedysponowa- 
ny dla jazdy wierzchem odmówił, 
dziękując uprzejmie za atencję i dalej 
w landarze otwartej podróż konty» 
nuował. 

O pół mili od Nieświeża stał ną 
polu szwadron usarskiej kawalerji 
narodowej. Najjaśniejszy Pan kazał 
zatrzymać się powozom i powolny 
prośbom generał lejtnanta Morawskie- 
go i Platera pisarza polnego Odbył 
przegląd swego konwoju, przez blisko 
pół godziny przypatrując się manew- 
rom. 

Gdy zaś w dalszą ruszono drogę, 
już ao sześciu tysięcy ludzi pieszo, 
konao i powozami towarzyszyło zbli 
żającemu się do Nieświeża mo- 
narsze, 

tłumy  Onolicznego. 

Fot. A. Skurjat z Wilna. 

  

było uroczysty, poważny, tak niezwy- 
kle z rzewną uroczystością zestrojo- 
ny głos marszałka, i koniec zdania 
który dźwięczał „...dekoruję... księcia 
Stanisława Radziwiłła orderem Virlufi 
Militari klasy czwartej...* 

Wszyscy obecni objęci byli wiel. 
kiem wzruszeniem poważnej a nie- 
zwykłej uroczystości. 

Na zamku przygotowano dla mar- 
szałka stylowo umeblowane pokoje. 
Ujrzelśmy go w okrągłej sali na tle 
dużych płócien przedstawiający ch 
Radziwiłłów C:arnego, Rudego i in- 
nych. Siedział pomiędzy ordynatem, 
księżną lzabeilą Radziwiłłową i mini- 
strem Meysztowiczem. 

Nasiąpło zwiedzanie Zamku. Z 
cechującą go erudycją historyczną. 
Marszałek oglądał preepiękne pamiąt 
ki, sale 1 Korytarz, m.in. jak korytarz 
hetmański, bibljotekę i. archiwum, 
zbrojownię i kaplicę z cudownym 
obrazem Matki Boskiej Radziwillow- 
skiej 

Przy śniadaniu głos pierwszy za- 
brał ordynat Aibrecht Radziwiłł. Mo- 
wa jego była niezrównana w swym 
takcie i umiarze, powadze i godności. 

Książe Janusz Radziwił mówił o 
rodzinie Paaa Marszałka, o jego có- 
reczkach. Wybitny ten mąż stanu ро- 
trafi mówić pięknie, artystycznie, nie- 
słychanie sugestyjnie. 
| Mowa Marszałka niestety w 
swej całości nie znałazłą się na ła: 
mach Słowa, To cośmy podali nie 
tylko mie oddaje całkowitej jej treści 
lecz przedewszystkiem nastrojów, któ« 
re budziła, 

Z kolei nastapiło wyznanie wiary 
ziemiaństwa kresowego. Odważnie 
i szczerze, z wielkim talentem i nie- 
zrównaną siłą krasnomówstwa wypo- 
wiedział ks. Sapieha niezrównaną 
swą mowę, Siuchano jej z zapartym 
oddechem, słuchał jej marszałek Pił 

Na ostatnim przed. Nieświeżem 
pagórku, z którego widać już było 
cały Nieśwież jak na dłoni, ujrzeliś- 
my—pisze autor djarjusza—uszyko- 
waną złotą chorągiew konną ordynacji 
nieświeskiej ze szlachty złożoną, w 
koniuszach jednolicie  granatowych 
z wyłogami czarnemi i 2upanach 
słomkowego koloru, („paille*). Kopje 
z długiemi proporcam o barwach 
karmazynowej z czarnem, kirysy na 
piersiach, w  szyszakach żelaznych. 
Na przodzie komendant chorągwi 
pułkownik Jankowski z buzdyganem 
w ręku. Wspaniała: husarja staro: 
polska. 

Od tego wzgórza aż do samego 
Nieświeża, czyli na przestrzeni jakiej 

ćwierci mili, stały uszykowane wzdiuż 
drogi, po obu stronach, strzelcy 
książęcy, przy koniach od parady w 
sutych rzędach ze skarbca nieświe- 
skiego, a dalej kolejno województwa: 
wileńskie i mińskie ze swemi powią- 
tami. Zajechał drogę Najjaśniejszemu 
Panu Sapieha generał artylerji w oto- 
czemu wielu oficerów a w moment 
potem ukazał się sam wojewoda 
wileński przybyły na spotkanie króla, 
niejako na granicy swego księstwa. 

Na koniu siedział tureckim prze* 
dziwnie pięknym, pod dywdykiem 
bezcennym; sam był przybrany w 

mundur swego województwa (kontusz 
szafirowy, żupan amarantowy) a na 
głowie miał kołpak soboli. z kitą 

brylantową. Konia prowadziło dwóch 
masztelarzy. : 

Gdy zaś powozy stanęły, miał 
książę „Panie Kochanku* z konia 

przemowę do króla powitalną. <Z 
niewymowną uprzejmością—mó wił— 

witam cię, Najjaśniejszy Królu, w 
domu moim.. pokorne dzięki Skła: 
dam». Przypomniął guścinę kilkodnio- 

wą w Nieświeżu króla Władysława 
IV-go. „Niech najodieglejsza potom- 
ność — zakończył — uwieczni, kroiu, 
twoją chwałę, Z miłością obywatel- 
ską złącz zupełną ufność narodu 
wzorem przodka twego, Stefana", 
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MOWA HR. JERZEGO CZĄPSKIEGO 

Witałem niegdyś Pana Marszałka 
w Mińsku, gdy stał na czele armii 
zwycięskiej, niosącej na wschód sztan- 
dary wolności. 

Witało wtedy Pana Marszałka 
całe obywatelstwo Ziemi Mińskiej i 
Kresów dalszych, oraz cała szlachta 
na ten cel zebrana. 

Dziś już jestem tylko przedstawi- 
cielem ro/bitków, Polaków pocho- 
dzących z Ziem Białoruskich, obecnie 
poza kordonem granicznym się znaj- 
dujących; w ich też imieniu przema- 
wiam tutaj na Ziemi M:ńskiej w hi 
storycznym Zamku Nieświeskim, do: 

"kąd zjechaliśmy z powodu rodzinnej 

uroczystości Książąt Radziwiłłów. 
Chociaż nadzieje nasze zostały za- 
wiedzione, gdyż już wyzuci jesteśmy 
z gniazd i siedzib naszych odwiecz- 
nych, póki jeszcze żyjemy, gotowi 
jesteśmy siły nasze, zdrowie i życie 
nieść w ofierze Ojczyźnie, wierząc, że 
mocarstwowa Jej potęga, do której była 
doszła za czasów wielkich królów 
naszych, zostanie pod Twojem prze- 
wodnictwem, Panie Marszałku, przy- 
wrócona. Do rąk dostojnych, do rąk 
godnych Pana Marszałka, ten toast 
wraz z nadziejami naszemi składam. 

Niech żyje Pan Marszałek Józef 
Piłsudski! 

MOWA RUDOLFA CHOŁOWIECKIEGO. 

Prezesa Nieświeskiego Towarzystwa 
rolniczego. 

Panie marszałku. W chwilach 
historycznych dla Państwa, w chwi- 
lach smutku lub radości, iezygnacji 
lub nadziei na jasną przyszłość, ra: 
mię przy ramieniu szły zamki ma- 
gnackie, dwory ziemiańskie i kreso- 
we strzechy szlacheckie. 
, , Witając Cię, Panie Marszałku, w 
imieniu dworów ziemiańskich i strzech 
szlacheckich po w. Niešwieskie- 
go na historycznym Zamku Niešwies+ 

kim—wierząc niezłomnie, że Ty, Pa: 
nie Marszałku, zrozumiałeś drogę po 
jakiej należy poprowadzić Odrodzo- 
ną Najjaśniejszą R:eczypospolitę do 
wiekowego utrwalenia Jej rozwoju i 
potęgi, wierzymy, że dobrze  zasłu- 
żyć się możemy Oiczyź ie, stając u 
boku Twojego w Twej pracy. 

Życzymy Ci Panie Marszałku, 
szczerze i z głębi serca zdrowia, spo- 
koju i sił. Szczęść Ci Boże, Panie 
Marszałku, w trudach ku chwale 
O;czyzny. : 

RIAA 

SPROSTOWANIE. 
Prostujemy niniejszym fatal- 

ny błąd wczorajszej depeszy. 
Ks Janusz Radziwiłł pił zdrowie 
rodz ny Piłsudskich, a nie Ks. 
Radziwiłłów, jak wydrukowano 
skutkiem nieszczęśiwej korekty. 

i Zwracamy uwagę, iż bląd ten 
powtórzyły pisma stołeczne, któ- 
re czerpaly ze „Słowa* wiądo: 
mości o przebiegu uroczystości 
w Nieświeżu. 

BANKIET NA:-ZAMKU. 

  

Prawo wszelkiego przedruku zastrzeżone dla „Słowa”. 

SU 1SKi z Oczami nieprzerwanie U'K wio 
nemi w mówcę, a później siła okrzyku 
wszystkich obecnych „niech żyje 
Marszałek* wskazywała do jakiego 
stopnia obecni solidaryzują się z 
poglądem ks Sapiehy. - 

Zabrał głos sędziwy wódz roz- 
bitków hr Jerzy Czapski. Wzrusze- 
nie przerywało mowę Prezesa Związ- 
ku Polaków Zakordonowych 

O:tatnim mówcą był p. Rudolf 
Chołowiecki prezes nieświeskiego to: 
warzystwa rolniczego. Mowa jego 
uzgodniona była z prezesem niešwies- 
kiego związku ziemian p. Stefanem 
C:zarnockim. 

Po śniadaniu Marszałek udał się 
na wypoczynek, a później około go” 

Słuchał krėl Stanisław August 
przemowy Radziwiłła stojąc w landa- 
rze odkrytejj a gdy książę mówić 
przestał, odpowiedział mu i zgroma- 
dzonym—przy ciszy tak wielkiej, 12 
od wszystkich był słyszany — w wy: 
razach tak pełnych ujmującej wymo- 
wy, że do łez wrażliwsze serca po: 
budził. Nastąpiły powitania od woje- 
wództw i powiatów wygłoszone przez 
marszałków. Wszystkim król ze zwy- 
kła mu oratorską swadą najuprzej- 
miej odpowiadał Gdy się zaś prze- 
mowy wyczerpały, ruszył książę wo- 
jewoda z senatorami i dygnitarzami 
przodem bezpośrednio przed królew: 
skim powozem, „Widoku tego—pi- 
sze autor djarjusza—wyrazić nie mo- 
żna słowami, chyba kto był na elek- 
kcji królewskiej, ten jego wspania: 
łość sobie wystawi". 

Tak pontificaliter dojechano do 
pierwszej bramy tryumfalnej już na 
przedmieściu Nieświeża wzniesionej. 
Przy niej króla witał kahał z rabinem 
na czele oracją Oraz podarkami. W 
samem zaś mieście, u miejskiej bra- 
my stał magistrat. Wójt magdeburgji 
nieświeskiej przemówił. Król z łaska- 
wym uśmiechem dotknąt  kluczow 
miasta, Pojechano dalej — a powozy 
dla nieopisanego natłoku ludności 
ledwie niezmiernie wolno posuwać 
się mogły. W drzwiach, w oknach, 
ba, na kominach, głowa przy głowie. 
W rynku, koło ratusża garnizon: do 
tysiąca grenadjerów nieświeskich pod 
dowódziwem Radziszewskiego, ge: 
neralnego komendanta całej milicji 
Radziwiłłowskiej. Pad kościołem Jezui- 
tów — dragonja, dająca nieusiannie 
ognia. 

Zatrzymały się powozy. Do ko: 
ściołą wprowadził króla biskup Wo- 
dziński w pontyf:kalnych szatach przy 
huxu dział, graniu trąb na chórze i 
organów a paleniu przed kościołem 
z ręcznej broni. Gdy król sianął u 
pulpitu powleczonego aksamitem, po 
którego bokach stało trzydziestu iudzi 
w żelaznych od stóp do głowy zbro» 

Fot Ą. Skurjat z Wilna. 

dziny p'ątej do miasta Neświeła, 
O godzinie 8 zasiadło do stołu 

około 60 osób. Bankiet trwał godzi- 
nę potem zaczął się raut w salach 
reprezentacyjnych zamku, w którym 
wzięło udział przeszło 200 osób. 

O godz. 10 mn 20 opuścili Nie- 
Śwież Marszałek ze Świtą, obaj mi« 
nistrowie orąz ks. Sapieha i inni 
członkowie organizacji zachowawczej 
pracy państwowej. Wszelkie wiado- 
mości jakoby w Nieświeżu miały 
mieć miejsce jakieś obrady pol tyczne 
specjalnej wagi są nieprawdziwe. 
Minister Meysztowicz odbył konfe- 
ej z przedstawicielami sądowni- 
ctwa. й 

  

jach żelaznych (z zamkoweį zbrojos 
wn!), zaintonowat biskup 7e Deum, 
Orację mał proboszcz kościoła ks. 
Kantembrynk (autor djarjusza mylnie 
p: Kalembrynk) kusztosz. smoleń: 
ski. 

„ l na tę przemowę odpowiedział 
S'anisław August pomimo widoczne- 
go umęczenia. Ale ni. bacząc na fa. 
tygę nadmierną—pisze autor djarjusza 
— „umysł pierwszego w narodzie 
mówcy, zawsze czerstwy i przytomny, 
a w myśli obfity, dostarczył tyle w 
odpowiedzi na mowę proboszcza 
pięknych vi poważnych wyrazów, 
wiekopomną Radziwiłłom sławę przy: 
noszących, że w tej Świątyni zdawało 
się nam bóstwo jakieś mówiące sły- 
szeć, wszystkich poruszając słucha- 
czów*. 

Był to ostatni etap długiej podró- 
ży. Z kościoła ruszono już prosto do 
zamku. Giy, po zaprezentowaniu 
królowi kluczów „cytadeli* u bramy, 
wjechano na dziedziniec, działa, da* 
jące dotąd nieustannie ognia—zamil: 
kły. Była godzina druga z południa, - 
D> natłoczonej sali zwanej H:tmań: 
ską wszedł król, powitał oczekującą 
go ciżbę gości i zabawiwszy krótko 
usunął się do przeznaczonych @а 
niego apartamentów aby choć chwi: 
lę odpocząć, 

Wspaniate były te apartamenty 
przybrane osobliwie w bezcenne go- 
beliny. Tu był też ustawiony tron po 
Janie Ill-cim sukcesją na Radziwiłłów 
nieświeskich sparły, 

„ „Po krótkiem zabawieniu się „u 
siebie* ukazał się król znowu w sali 
H:tmańskiej gdzie już się były zee 
braty damy. Honory domu  czyniłą 
wojewodzina smoleńska Józefowa 
Tyszkiewiczowa wśród grona dam 
pierwszej dystynkcji a spokrewnio- 
nych po większej części z Radziwił. 
łami. Prezentowała je królowi siost- 
ra gospodarza domu pisarzowa W, 
Ks. Lit. Morawska. Sam król—a 
może z delikatnej przymówki kogoś 
z obecnych zwrócił uwagę па potę+



Nr 251 (1261) : 

Dowództwo 3 go pułku ułanów „Dzieci Warszawy” nade- 
słało nam wyciąg z Złotej Księgi Pułku, dotyczący bohaterskiego 
przebiegu służby ś. p. ks. Stanisława Radziwiłła, ordynata na 
Dawidgródku, poległego w bitwie pod Malinem. 

Ś p. rotmistrz ks.. Radziwiłł Stanisław przedstawił się 
w pułku 3im ułanów w początku lutego 1919 r. z prośbą 
o przyjęcie do pułku zgodnie z tradycją i obyczajem, w pułku 
przyjętym. Na zebraniu ogólnem oficerów był do Korporacji 
przyjęty i odtąd nosił barwy pułku. 

Dla załatwienia spraw, powierzonych mu przez Naczelne 
Dowództwo, wyjeżdża do Wilnai zjawia się do pułku dnia 
27 IV 1919 r. w Porzeczu nad Jasiołdą na Polesiu. Obejmuje 
dowództwo 2go szwadronu i nieprzerwanie dowodzi nim 
we wszystkich akcjach bojowych pułku do dnia 30 VII 1919 r. 
Cały ten trzymiesięczny okres obfitował w nieprzerwany szereg 
ciężkich walk o Luniniec-i Stuck. 

Bitwy pod Waliszczami, Hancewiczami, Malkowiczami, 
wśród mniejszych potyczek i bojowych wywiadów, dają w 
szczególności możność oceny zasług Ś. p. Rotmistrza Stanisła- 
wa, jako oficera wybiinych zdolności strategicznych, odwagi 
niepospolitej, wprost imponującej ochotniczej młodzieży akade- 
mickiej, z której składały się wówczas szeregi ułańskie. Jego 
niezamącona zimna krew i znakomita orjentacja niejednokrotnie 
ratowały zachwianą sytuację bojową w tak nierównej walce z 
przeważającym wrogiem. Przedziwny spokój i pogarda śmierci 
cechowały Rotmistrza Radziwiłła, w boju nigdy się nie kładł, 
a na prośby ułanów, aby nie narażał próżno swego życia, Od- 
powiadał, że lepiej widzi. W boju zawsze pogodny, dowcipny, 
wesoły, z laseczką w ręku—szpokojnie wydawał rozkazy. 

Jako dowód można tu przytoczyć fakt uratowania od 
zagłady szwadronu i odzyskania utraconej pozycji pod stacją 
Malkowicze na Polesiu: ` : 

Dnia 7. VII. 1919 r. 2 gi 
szwadron 3-go p. ułanów, . 
atakując stację  Malkow- 
icze, został otoczony przez 
bataljon bol-  szewickiej 
piechoty. Było to w lesie, 

gdzie łączności w zroko- 
wej niepodobna było utrz- 
mać Gdy pod krzyżowy 
ogniem  nieprzyjacielskim 
szwadron zaczął się 
wycofywać, Rotmistrz 
Radziwiłł z kilku ulansmi 
osłaniał jego odwrót, os- 
trzeliwując . nieprzyjacieja. 
ogień tej garstki s traceń 
"ców sprawił, że bolszewi- 
za chwilę zaprzestali na 
stępować. Chwilę tę wy: 
korzystał Rotmistrz Radz. 

  

+ NE 

— zebrał ponownie szwadron i poprowadził do ataku. 
Walka o utraconą pozycję przeciągnęła się tak długo, do- 

póki pomoc od pułku nie nadeszła, bolszewicy odrzuceni, po 
bici, ścigani, stacja Malkowicze opanowana. 

To tylko jeden z wypadków, gdzie Ś. p. Rotmistrz ks. 
Radziwiłł wykasywał odwagę i poświęcenie godne starożytnych 
bohaterów, godną bojowych tradycyj rodzinnych rycerzy bez 
strachu i zmazy. 

Jako kolega i kompan, śp. rotmistrz Radziwiłł nie miał - 
sobie równego, a szwadron kochał Go niezmiernie, dając Mu 
tego dowody na każdym kroku. 

; Z korpusem oficerów zżył się zupełnie, zespolił sią catko- 
wicie, i nie było ani jednego zebrania towarzyskiego, ani 
jednej biesiady, którąby przepuścił. A tam, gdzie się tylko 
znajdował, wytwarzał swoim taktem, subtelnością i dobrocią, 
ciepłą atmosferę, niezamąconą żadnym przykrym zgrzytem. 

Przytem wielce wykształcony, inteligentny i mądry służył 
kolegom dobrą skuteczną radą. 

Dnia 30 VII 1919 r. wyjechał do Warszawy i otrzymał, 
tam stanowtsko adjutanta Naczelnego Wodza, w tym charakte - 
irze pozostając do czasu, kiedy wyjechał pod Malin (na Ukra 
nie), gdzie w walce z wrogiem tak po“ bohatersku, a tak ze 
szkodą dla Ojczyny, Armji i pułku zginął. 

Zginął straszną śmiercią ranny — pozostawiony na polu 
bitwy — dobity przez okrutnego dzikiego wroga barbarzyńcę. 
Zginął zdala od swego pułku, nie wśród swoich. Walczył jako 
szef sztabu grupy, działającej pod dowództwem pułkownika 
Dreszera, do której wchodził 17 p. ułanów Wlkp, jazda ta- 
tarska i 1 p. szwoleżerów. 

   
piątek — opowiada bezimienny šwia- 
dek pobytu króla Stanisława Augusta 
pod dachem Radziwiłła — Pan Mi- 
łościwy po wczorajszej dla _ siebie 
fatydze, spocząwszy w bardzo dobrem 

żny plafon swieżo, na przyjazd mo- 
narszy wymalowany przez nadworne' 
go malarza nieświeskiego Estkę, wy- 
stawiający kunsztowne — ‹ а!ерог)е, 
Admirowano i komentowano mister= 
ny malunek, nie przeoczając, foczy- 
wiście, zodjaku  uprzytomniającego 
miesiąc gościny kró!ewskiej. 

Podano do stołu. Przy „pierw- 
szym* stole zasiadła wespół z Кгб- 
lem elita towarzystwa, swita Najjaś- 
niejszego Pana i sporo osób z tami" 
lji książęcej. Reszta stołów była roz- 
stawiona po różnych salach i poko: 
jach. Mowy nie było aby się mogli 
wszyscy choćby tylko w jednej sali 
pomieścić. Przy spełnianiu zdrowia 
monarchy huczały salwy armainie 
po wałach zamkowych. Król wzniósł 
kielich za zdrowie gospodarza domu 
brata jego podkomorzego. 

Po obiedzie zaczął się koncert 
orkiestry zamkowej. Król pił kawę i 

*zabawiał się rozmową, poczem udał 
się do swych apariamentów  dykto- 
wać responsy na już otrzymaną z 
Warszawy ekspedycję. Wrócił na 5а- 
lony o szóstej aby otworzyć bal w 
pierwszej parze z wojewodziną Ty- 
szkiewiczową—ale też i z innemi da* 
mami tańczył kilkakrotnie. Około 
10-tej, za danym znakiem, że zapalo- 
na była iluminacja, siadł do kolaski 
z wojewodziną smoleńską, zpisarzo* 
wą litewską i gen. Komarzewskim i 
objechał całe miasto, przyglądając się 
z za stawów— domniemanie z przed 
bramy Siuckiej—istotnie czarującemu 
widokowi. е 

Formalnie gorzał Nieśwież cały. 
Mówiono, że blisko pół miljona pa: 
liło się lamp. 

Dzień pierwszy pobytu króla w 
Nieświeżu zakończył się dobrze po 
północy—w potokach światła. Takiej 
iluminacji nie widziano w Nieświeżu 
ani przedtem ani potem, 

zdrowiu do godziny ósmej, o go- 
dzinie 10 tej przywoławszy do siebie 
Morawskiego szambelana, ud.ł się z 
nim do skarbca książąt Radziwiłłów. 

A skarbiec, że to był, skarbiec! 
Przez trzy godziny oglądał go 

monarcha, niepospolity znawca pre- 
cjozów, dzieł sztuki i zabytków i rę- 
czyć można, że wszystkiego dokład: 
nie nie obejrzał, owych malowań i 
porcelan, drogich kamieni i insygniów 
urzędowych domu Radziwiłłowskiego, 
darowizn od monarchów i papierów, 
roztruhanów i serwisów, zbroic i szat 
aż do autentycznej mumji egipskiej 
wiącznie. Krótkość czasu nie dała 
wszystkiego dokładnie wyegzamino- 
wać (przy eksplikacjach imćpana de 
Vóbbe przełożonego nad skarbcem), 
pamięć objąć wszystkiego nie mogła. 
Dorzucił król Stanisław August do 
skarbca w prezencie janczarkę nie- 
gdyś robioną dla księcia Mikołaja 
Sierotki, z własną na niej wyrytą cy: 
frą. Wielki zaś miał przymus w tem 
aby niczego nie chwalić zbyt gorąco 
albowiem z rozkazu gospodarza do- 
"mu notowane było skrzętnie przez 
przewodnika to, co się Naj aśniejsze- 
mu Panu spodobało, aby mu potem 
z onej rzeczy, staropolskim  obycza- 
jem, podarunek uczynić. 

Zaczem po odwiedzeniu skarbca 
nastąpiła przechadzka po wałach i 
oglądanie fortyfikacyj zamku, otoczc- 
nego po nadto, jak wiadomo, stawa- 
mi i niedostępnemi trzęsawiskami, 
Po powrocie do swych apartamen- 
tów udzielał król audjencyj, które 
przeciągnęły się prawie aż @00 ро?: @ 
nia obiadu, znowu na kilku stotach, 
bo osób do Nieświeża coraz to wię- 
cej przybywało. Po obiedzie zgroma- 
dziło się towarzystwo na koncert 
śpiewaków oraz wirtuozów na róż- 
nych instrumentach, zaś po parogo- 

* 

Nazajutrz, die 17 sepłembris, w 
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Krytyczna sytuacja Litwy Kowieńskiej, 
_ , KOWNO, 26X (PAT), W związku z obradami Sejmu nad budżetem 

minister finansów Rimka wygłosił przemówienie o położeniu gospodar: 
czym kraju. Minister stwierdził, że zarówno rolnictwo, jak i przemysł 
znajduje się w bardzo krytycznem położeniu. Przemysł upada, nie mo- 
gąc sobie zdobyć rynków zagranicznych. Litwa odgrodzona jest od Świa- 
ta i państw sąsiednich murem celnym, który nie pozwala jej na rozwi- 
nięcie wywozu. Z drugiejtzaś strony linja demarkacyjna całkowicie tamu: 
je wymianę towarów. Brak większych miast w postaci Wilna wpływa na 
ograniczenie spożycia wewnętrznego. 

Wniosek polski w Lidze Narodów. 
PARYŻ, 26 X. PAT. Obradująca tu od ubiegłego wtorku mieszana 

komisja Ligi Narodów mająca na celu rozpatrzenie strony ekonomicznej 
rozbrojenia, zajęłą się między innemi sprawami również kwestją regjona- 
lizmu wysuniętą w Genewie przez delegację Polską. 

Sprawę referował były poseł japoński w Warszawie Sato. W posie- 
dzeniu brał udział na zaproszenie komisji minister Sokal w towarzystwie 
pułkownika Kasprzyckiego. W toku „dyskusji, jaka się rozwinęła po refe: 

racie p. Sato, minister Sokal zażądał jej odroczenia w celu przedstawienia 

odpowiednich umów co do wniosków referenta. Teża polska, dotycząca 
regjonalizmn polega na uzależnieniu rozbrojenia od bezpieczeństwa, przy- 

czem regjon oznacza grupę państw, tworzącą podstawę dla zagwaranto- 
wania poszczególnym jej członkom należytego bezpieczeństwa. 

Komisja mieszana ma jedynie ustalić ekonomiczne Egwarancie tego 
bezpieczeństwa. Na dzisiejszem posiedzeniu komisji minister Sokal zabie- 
rając głos na zakończenie dyskusji w sprawie regjonalizmu w celu uza- 
sadnienia tezy polskiej wskazał na nie rozerwalny związek kwestji rozbro: 
jenia i bezpieczeństwa, posiadających również stronę ekonomiczną. W 
następstwie porozumienia między''p.; Ministrem Sokalem i p. Sato ułożo- 
no projekt wniosku, Wniosek ten uznaje, że pojęcie samowystarczalnego 
regjonalizmu pod względem surowców i innych produktów, powinno w 
zasadzie obejmować wszystkie części Świata. Możliwe jest jednak wzięcie 
pod uwagę bardziej ograniczonego regjonu, zdolnego częściowo do Sa- 
mowystarczalności pod względem gospodarczym. 

Z punktu widzenia ściśle ekonomicznego, zwiększenia bezpieczeń: 
stwa_regjonu, „proporcjonalnego do rozległości obszarów regjonu zależeć 
będzie od stopnia jego samowystarczalności. Należy oczekiwać uchwale- 
nia powyższego projektu: wniosku na następnem posiedzeniu komisji. 

Kokowania łotewsko-sowieckie. 

RYGA, 28 X PAT. Rokowania w. sprawie zawarcia łotewske so- 
wieckiego paktu o nieagresji toczą się dalej. Wiadomości o przebiegu 
tych rokowań są bardzo skąpe. Dzienniki podkreślają, że nasuwające się 
do przezwyciężenia trudności są ciągle bardzo znaczne. Poseł łotewski 
w Moskwie Ofelle zawezwany został do Rygi. 

Bilans Banku Polskiego. 
WARSZAWA, 26 X. PAT. Bilans Banku Polskiego z 20 br. wska: 

zuje wzrost zapasu kruszców, to jest złota i srebra o 41 tysiąc złotych 
(135,7 miljona złotych), Zapas walut i dewiz zmniejszył się brutto o 1,6 
miljonów złotych (102,3 miljona złotych). A w związku z tem róż.ica 
kursowa na kruszcu i walutach, obliczonych po kursie parytetowym wy- 
kazuje zmniejszenie o 2,41 miljonów złotych (85,7 miljonów złotych). 

Portfel wekslowy zmniejszył się o 2,2 miljony złotych (317,7 miljo- 
nów złotych). Saldo na rachunkach żyrowych i zobowiązań wzrosło o 18 
miljonów złotych (141,7 miljonów złotych. Obieg biletów bankowych 
zmniejszył się o 20,5 miljonów złitych (5526 miljonów złotych), oraz 
stan polskich monet srebrnych i bilonu o 1,1 miljon złotych (27,4 mi: 
ljonów złotych). Inne pozycje nie wykazują większych zmian. 2 

Pogrzeb weterana, 
KRAKÓW, 26, X, Pat. We środę 27 b. m. o godz. 15 ej odbędzie 

się w domu żałoby pogrzeb ś. p. Marjana Dubieckiego, weterana powta- 
nia 1863 roku, ostatniego członka byłego rządu narodowego. W pogrze- 
bie wezmą udział oddziały wojskowe, które oddadzą zmarłemu honory 
przepisane dla generała. : 

" Šniežyca i gotoledž. 
WARSZAWA, 26 X PAT, Śnieżyca, która przedwczoraj w Zagłębiach Węglowych 

utrudniała ruch węglowy, ustała. Jednakże w dniu wczorajszym wskutek odwilży i 
mrozuśw dyrekcji katowickiej i krakowskiej wytworzyła się gołoledź, którą utrudniała 

prace. , 

  

Nowootworzony Zakład Fryzjerski 
pod firmą LUDOMIR i FRANCISZEK 

‚ dawniejsi pracownicy firmy „Waldemar 

ulica Mickiewicza Nr. II, róg Śniadeckich. 

Salon damski i męski Polec? 36 ksktwym wzgledom 

ludzka nie mogła go z gęstwiny 
wypłoszyć, gdzie też i z rozkażu 

króla życiem ten swój upór przypła: 
сй. Wieczorem cała Alba zapłonęła 
ogniami  sztucznemi i iluminacją, 

czemu się król z pałacu albeńskiego 

przypatrywał. A było czem oczy na- 

pawać! Do 800000 lamp paliło;się, 

dla których samego zapalania kilku 

tysięcy ludzi potrzebowano. Król 

zachwycony tak wspaniałym epizodem 

przyjęcia, objechawszy rżęsiście ilu 
minowane kanały i dukty Alby, 

wstąpił do altany gdzie się było 
zgromadziło sporo towarzystwa i 
tam raczył tańczyć. Poczem z wyla- 
nem sercem dla gospodarza, wypił 
cały kielich wina szampańskiego 
wznosząc toast: 

— Szob licha ne znau dom Ra- 
dziwiłłou! 

Nastąpiła niedziela. Po mszy w 

dzinnym wypoczynku króla, dano na 

teatrze zamkowym operę skompono* 

waną przez ks. Macieja Radziwiłła 
zarówno co do teatru jak co do muzyki 
— w trzech aktach. Brał też w wi: 
dowisku udział balet. 

<Aktorowie obu tych dzieł—pisze 
kronikarz—prócz wcale dobrego uda- 
wania, wzięli i stąd pochwałę sprą- 
wiedliwą, że byli ludzie krajowi, po 
większej części z gminu wybrani». 
Osobliwie podobały się ewolucje 
taneczne. Widowisko zakończyła apo- 
teoza. Nad biustem króla zapaliło się 
potężne słońce, nader misternie z 
tafli kryształowych, odlanych w Urze- 
czu, wyrobione podczas gdy cała 
kompanja baletowa girlaadami wień* 
czyła popiersie Dostojnego Gościa i 
«perfumy paliła», 

Trwał ten spektakl do samej pół- 
nocy. Widownia teatru mogącego 
pomieścić do tysiąca osób była prze- kaplicy. zamkowej, udał się król po- 

pełniona; król raz po razu dawał wtórnie do Alby dla szczegółowego 
sygnał do oklasków nie szczędząc obejrzenia pobudowanych tam dla 

oznak kompletnego ukontentowania. imieninników. przyjaciół i krewnych 
Następny dzień, sobotni, rozpo- Radziwiłłowskich „domków * gustow - 

częto od zwiedzenia słynnego archi: nie wewnątrz urządzonych z ogród: 

wm nieświeskiego, gdzie, jak wia: kiem przy każdym a nawet parkiem 

domo, za przywilejem jeszcze króla dzikim, składając wizyty mieszkającej 

Zygmunta Augusta, przechowywane w  Albie generałowej Ferginowej 

były najważniejsze akty dotyczące oraz księciu Maciejowi. W onej re: 

unji Polski i Litwy. Po obejrzeniu publice Albeńskiej był książę woje- 

bezcennych rękopisów i druków zło- woda <wójtem», wszyscy nosili się z 
żył Nr. Pan wizytę wojewodzinie 
smoleńskiej oraz księciu wojewodzie, 
który mu w swojej tokarni (gdyż z 
wielkiem zamiłowaniem oddawał się 
temu rękodziełu) ofiarował własnej 
roboty tabakierkę z kości słoniowej, 
złotem we» nątrz wykładaną. | 

Po obiedzie znowuż bardzo wy- 
stawnym i koncercie przy czarnej 

kawie, nastąpiło już pod zmrok po- 

lowanie na wilki za przedmieściem 
zwanem Nowe Miesto; powiodło się 
zaś tak wyśmienicie, że N. Pan włas- 
noręcznie do dwudziestu kilku wil- 
ków ubił. Miał też być wypuszczony 
niedźwiedź prosto na altanę gdzie 
król miał stanowisko lecz żadna siładencji Mor 

solą jak nieprzymierzając w udziel- 
nem jakiem państwie. EE 

Po obiedzie i koncercie zwiedził 
Stanjsław August groby Radziwiłłów 
w. podziemiach pojezuichiego kościoła 
i wstąpił w przejazdżce do klasztoru 
Benedyktynek, wieczorem zaś na 
największym ze stawów była — przy 
sutej iluminacji — urządzona bitwa 
morska, niby atak na fortecę (zrobio- 
ną z drżewa i płócien malowanych), 
zwaną przez księcia wojewodę Gi- 
braltarem. : 

Nazajutrz, w poniedzialek jezdzi! 
Кгб! м odygiedziny do Zausza, rezy- 

h, o półtorej mili od 

albeńska a króla witano chlebem i j 

- Sejm i Bząd. 

Ekspose Marszałka Piłsud. 
skiego nie będzie 

WARSZAWA 26 X, (żel. wł, Słowa) 
J:k się dowiadujemy wiadomość po 
dana podana przez niekióre dzienni- 
ki o tem jskoby na pierwszem posie: 
dzeniu Sejmu, Marszałek P.łsudski 
miał wygłósić ekspose jest myiną 
Ani Marszałek Piłsudski zni угсе- 
premjer Bartel eksoose nie wygło- 
$га а będzie jedynie mówił min. 
Czechowicz. 

Konferencja w sprawach rolni- 
czych. 

WARSZAWA, 26 X (żel. wł Słowa) 
Minister Rolnictwa p. Karol Niezaby* 
towski odbył w dniu dzisiejszym 
konferencję z przedstawicielami orga: 

nizącyj rolniczych. W naradzie wzięli 

udział pp. Fudakowski, sen. Stecki 
Mieczysław, Chłapowski, Donimirski 
i ks. Kazimierz Lubomirski. | 

„Przyjazd Marszałka Piłsudskie- 
go do Warszawy; 

WARSZAWA, 26 X. (Zel. wł. Słowa) 
Dziś w godzinach rannych przybył 
specjalnym pociągiem Prezes Rady 
M nistrów Marszałek Piłsudski w 
towarzystwie min. Meysztowicza i 
min. Niezab,towskiego oraz adjutan- 
tów Rtm. hr. Remigjusza Grochol- 
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Od Administracji. 
Prosimy naszych Sz Sz. Abonentów o łaskawe 

zaległych 

wnoszenie przedpłaty na LISTOPAD 

„Słowa w P. K O. 

Nr 80259. 

"PTR W VTAT. wę 

skiego. Na dworcu Marszałka Piłsud- 
skiego powitał min  Kołei p. Ro- 
mocki oraz wyżsi wojskowi. 
Po krótkim powitaniu Marszałek 
Piłsudski odjechał do Belwederu 
Około godziny 1l2tej w południe 
Marszałek Piłsudski przybył nieocze- 
kiwanie do gmachu Prezydjum Rady 
Ministrów. W parę chwil potem nad 
jechał v'ce premjer Bartel który urzę- 
dował w ministerstwie oświaty i od- 
b;ł z Marszałkiem Piłsudskim konfe- 
rencję. Z prezydjum Rady Ministrów 
Marszałek Piłsudski udał się na 
Wierzbową do Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych _w celu  odbyca 
rozmowy z ministrem Zaleskim. Mi 
uistra Zaleskiego jednakże marszał k 
Piłsudski mie zastał gdyż p. Zaleski 
jest od kilku dni chory i nie wycho- 
dzi z domu W gmachu  minister- 
stwa powitał p. marszałka Szef Pro: 
tokułu Dyplomatycznego hr. Pr:ež- 
dziecki. Po krótkiej rozmowie z hr. 
Przeździeckim Marszałek Pi sudski 
opuścił ministerstwo i powrócił do 
Belwederu. 

Badanie raportu Kemmerera. 

WARSZAWA, 26 X. (żel. wł,Słowa). 
Pierwsze posiedzenie komisji dla 
zbadania raportu prof. Kemmerera 
rozpoczęło się dziś o godzinie 8-mej 
wieczorem. W skład komisji wcho- 
dzą minister Czechowicz dyrektor 
Młynzrski prof. Krzyżanowski i pos. 
Byrka. 
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Poszukiwany 
rewident 

posiadający , wyższe wykształcenie 

rolnicze lub prawno - ekonomiczne; 

znajomość praktyczną  buchalterji 

bankowej oraz możliwie praktykę 

instruktorsko lustratorską w dziedzi. 

nie Spółdzielczości, lub inną praktykę 

| —w-dziedzinie Społeczno'gospodarczej. 

Oferty pod „Poszukiwany”: —- 
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Nieświeża — oczywiście przy licznej 

asystencji dostojników i szlachty, 

Wrócono na obiad do Nieświeża. Za 

stołem obiadowym, oświadczył ksią 

żę wojewoda, że dla pomnożenia 

ogólnego wesela z racji „pobytu N. 

Pana pod dachem Niešwieskim, pał- 

ną daje amnestję do trzydziestu are: 

sztantom nawet kryminalistom od- 

siadującym karę Wo zamkowem 

więzieniu. Po obiedzie rozpoczę- 

ło się za klasztorem Św. Krzyża 

polowanie na niedźwiedzi, które w 

w liczbie 20 na pole „wywiezione z 

‘а klatek wypuszczać miano! na altanę 

króla i altanę innych gości. Oczywiš- 

cie że król w śltanie nie w pojedyn: 

kę zajął stanowisko lecz w licznej 

asyście. N. Pan strzelał tedy w nie: 

dźwiedzi jak w bekasy — lecz dra- 

matycznych epizodów nie zabrakło. 

Oto starosta Szydłowski ugodziwszy 

rannego niedźwiedzia oszczepem, 

omal, że nie został przez rozjuszo- 

nego zwierza powalony i byłby zgi- 

nął jeśliby niebył mu na pomoc nad- 

biegł pan strażnik Judycki. Dukas 

obaj pokonali w oczach króla niedź: 

wiedzia, walcząc z nim niemal pierś 

ierś. : 

: Po polowaniu nastąpił huczny bal 

z kolacją, co się do późna w noc 

rzeciągnęła. : 

> Boo to król następnego dnia 

uż o 7 rano udzielał audjencji, i a 

około dziewiątej wyjechał do = e: 

rzyńca w Albie na polowanie na ae 

ków i łosiów. Niektóre damy wzię'y 

w łowach udział konno. » %% 

szemu Panu—notuje autor EA 

nie podobało się więcej ubić jak tylko 

łosiów dziewięć i siedm dzików Król 

Po wyekspedjowaniu przez KrOa 

poczty do. Warszawy i obiedzie "ady 
wa rozrywka: serenada na dzie! e 

zamkowym pikierów książęcych i e h 

ków konnych na rogach i waitormiac ч 

a w ślad potem przyglądanie SIę . Z 

okien zapasom łosia z dwoma serii 

dźwiedziami, w rodzaju mena nej 
specjalnie na .ten cel zbudowa |. 

„Najjaśniej. 

Jan Bułhak :::; 
Jagiellońska 8. Przyjmuje 9—6.   
  

CZY JESTEŚ CZŁONKIEM 
L O. P. P ° s ° 
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Idealna Pasta do zębów. 

Krem Perłowy. 

Ihnatowicz, Lwów. 

  

— Zarząd Wileńskiego Okręzu Czerwot 
nego Krzyża Po skiego mieśct się przy 
ul. Zuwalnej Nr 1 (wejście z dziedzińca). 
Wszystkie sprawy tyczące się Czerwonego 
Krzyża Polskiego, będą załatwiane, por 
c:ąwszy od poniedziałku 25 października, — 
w godzinach między 5-4 a 7-4 po poludnių 

  

EZ ENA TAN ZET, a 
>>> 

Gdy walka przybrała obrót niepomyśl- 3 
ny... dla niedźwiedzi, król z okna | 
strzelił z muszkietu i obydwóch zabił, 3 
zwycięzcę zaś życiem udarował, 7an- — 
dem nastąpiła prezentacja koni — a — 
była ich w Nieświeżu liczba niemała. 4 
Samych koniuszych przy stadninie 388 
było piętnastu; milicja nadworna li- — 
czyła do tysiąca koni; oi samych tylko | 
cugów było dwudziestu czterech stan- 
gretów.. a podkoniuszych, - maszte- 
jarzv, forysiów, furmanów, mulników! 

Ostatni dzień gościny królewskiei 
zakończył się baletem na teatrum 
zamkowem. Trwał względnie nie dłu: 
go. Król wespół z całym dworem 
gotował się na jutrzejszą powrotną 
drogę. z 

Na odjezaem hojnie kró! Stanisław 
August sypnął upominkami. Książę 
wojewoda i brat jego otrzymali bo: — 
gate tabakiery z portretem J. Królew: = 

skiej Mości, brylantami kameryzowane, | 
pani Morawska zegarek również bry- 
lantami wysadzany, a cały szereg 
osób ta pierścienie, to bransoletki, 
to różne precjoży. Е > 

I-—-przy bicfu z armat, w otocze: || 
niu niezliczonej asysty, odjechał król | 
Stanisław August z Nieświeża do | 
Mira, wystawnie tam podejmowany | 
przez rezydujących w zamku staro-- 
żytnym Sołtana chorążego litewskiego 
i jego małżonkę, poczem ruszono 

    

    

    

     

  

       

  

   
    

   

    

  

    

dalej na Szczorse podkancierzego 
Chreptowicza—ku Grodnu. 

:=3 
* # 

Tak iście po królewsku, przyjmo 
wał, witał i ugaszczał króla Sta Z 

Augusta Poniatowskiego, ostatni 

przedrozbiorowego naszego monar! 

na zamku swoim w Nieświeżu 

ni wojewoda wileński Karol 

Radziwiłł Panie Kochanku. 2 

O czem się pamięć na tem miejscu, 
nader niedostatecznemi słowy, wzna- 

wia. - 

KE 

Ce. J.
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Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Meteorologji U. S. B. 

z dnia 25—X 1926 r. 

Ciśnienie 
średnie ) 160 

Temperatura | į 
średnia 

Opad za do- ) A 
bę w mm. 

Wiatr Tae 
przeważający 

pochmurno, deszcz ten: Uwagi: Snieg, 
i z niestały lecz na- dencja barometryczna: stan 

ogół wzrost ciśnienia. 

URZĘDOWA. 

— (0) Sprawa podatku woj- 

skowego. Dowiadujemy się, iż po: 

datek wojskowy po raz pierwszy 

wvmierzonv będzie za rok podatkowy 

1926 osobom, które stawiły się do 

poboru w roku 1925. Nakazy płatni- 

cze rozesłane zostaną po 1 listopada 

r. b. Podatek ten pobrany zostanie 

w formie podatku zasadniczego od 
osób które innvch podatrów nie o- 

płacałą. wzgiędnie w tormie dodatku 

do państwowego podatku dochodo- 

wego od osób, które ten podatek 
acają. 

BA ieva wvpadku podatek 

wynosić będzie: 1) dla przeniesionych 
do rezerwy 10 zł, 2) dla uzn-nvch 

za zdolnych do służhv w nospolitem 

fuszeniu z bronią 10 zł., 3) dla uzna- 

nych za zdolnvch do służby w p0- 

snoliłem ruszeniu bez broni 15 zł., 

4) dla uznanych za zupełnie niezdol- 

nych do służby wojskowej 10 zł. 
W druoim wypadku podatek wy: 

Hosi: 1) dla osób, przeniesionych do 

rezerwy 10 proc. oplaconego podatku 

dochodowego, 2) dla pospolitaków z 

bronią 10 proc., 3) dla pospolitaków 

bez broni 15 proc. i 4) dla zupełnie 

niezdolnych 10 proc. podatku do- 

chodowego. 

— Rzemiešinicy VIII kat. zwol- 

nieni są od podatku obrovowe 

go. Ministerstwo Skarbu rozesłało do 

poszczególnych zb . Skarbowych o: 
kėlnik, w którym wyjaśnia, iż rze- 

mieślnicy, którzy dotąd posiadali VIII 

kategorię i zatrudniają w swoim przed- 

siębiorsawit tylko jednego pracowni- 

ka zostają zwolnieni od podatku о: 
brotowego. Ci sami rzemieślnicy, 

kiėrzv nie posiadają żadnego pra- 

cownika, pracują zaś sami są nawet 

zwolnieni od wykupu świadectwa prze- 

mysłowego. 
- A Zermiczyć należy, 12 w okólniku 

tym wyszczególnione są 67 katego- 

ryj fachów rzemieślniczych, podpada- 

jących temu zwolnieniu od podatku 
obrotowego. a 

Petenci, którzy już uiścili pewną 

część tego podatku mają prawo o- 

trzymania sumy tej z powrotem. 

/  — (wy Nowe pismo biało- 

ruskie W tych dniach wpłynęło do 

władz administracyjnych podanie o 

zezwolenie na wydawanie czasopisma 

w języku białoruskim p. t. «Krynica 

„Hromadzkaja>. > 

Jek się dowiadujemy, nowe to 

pismo mz być wydawane przez «Bia- 

łoruską Włościańsko Robotniczą Hro 

`таде». «Krynica Hramadzkaja» wy” 

dawaną będzie czcionkami łacińskiemi 

jak już sam tytuł wskazuje, ma na 
celu odciągnięcie czytelników organu 

- «Białoruskiej Chrześcijańskiej. Demo- 

| kracji» «Biełaruskaja Krynica» 

|| — (w) Jakie organizacje prze 
| prowadzać będą rejestrację kla: 
_ czy zarodowych. Wilenskie Towa- 

“ rzystwo Rolnicze oraz związėk Orga- 

  

    

Izacii i kėtek rolniczych ziemi Wi: 

“ leūskiej upowsžnione zostały przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Pań 

 stwowych do przeprowadzenia reje- 

- stracji klaczy zarodowych. 
“| Rejestracja ta ma na celu ścisłą 
- kontrolę Państwa nad hodowlą koni 

rasowych i ułatwi zorjentowanie [się 

rzy organizowaniu punktów kopula- 

inych. 
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— (w) W sprawie jatek ży- 
dowskich. W związku z przepro- 
wadzonemi niedawno oględzinami sa- 

- nitarnemi jatek żydowskich, władze 
ministracyjne zarządziły zamknięcie 
ch jatek, gdyż stan Sanitarny po- 

_ szczególnych budynków, w których 
nieściły się jatki był o tyle niezada- 
ałniający iż budził poważne obawy O 

zdrowotność korzystających, z pro- 

_ duktów sprzedawanych w  jatkach 
szerokich sfer społeczeństwa żydow- 

skiego. W związku z powyższem do 

p. Komisarza Rządu na m. Wilno 
zwrócili się przedstawiciele właścicieli 

tek z prośbą o odwołanie powyż- 
lego zarządzenia i O dozwolenie 
zeprowadzenia odpowiedniego re- 

nontu na koszt właścicieli. 
" P. Komisarz Rządu w porozumie- 

niu z doktorem sanitarnym po po: 
mownem gruntownem  zaznajomieniu 

_ się ze startem budowlanym i sani- 
farnym jatek postanowił jatek nie 
zamykać, a wydał polecenie przepro- 

 wadzenia gruntownego remontu bu: 
+ nków, pomieszczeń i składów jat- 
& ь 

— (w) O dokumenta potrzebne 
do stwierdzenia obywatelstwa, 
W związku z obecnem przemėldo- 
wywaniem, i stwierdzeniem posiads- 

nego przez poszczególne osoby _ pra- 
wa obywatelstwa polskiego, wyłoniły 
się trudności z dostarczaniem nieod- 
zownych, potrzebnych do stwierdze- 
nia przez komisje obywatelskie do 
kumentów. Mianowicie wiele osób 
przy przemeldowywaniu  tłómaczyło 
się nieposiadaniem potrzebnych doku: 

mentów, gdyż takowe zostały czy to 
w celu otrzymania dowodu osobi- 
stego, czy w innych sprawach przed: 
łożone jako załącznik przy podaniach, 
złożonych władzom administracyjnym 
I instancji. W związku z temi tru: 
dnościami czysto technicznemi, zwió: 
cono się do p. Komisarza Rządu 
m. Wilno z prośbą o uregulowanie 
tej tak palącej dla wielu osób spra- 
wy. P. Komisarz przyrzekł pójść po. 

linji interesów, ubiegających się o 

przyznanie obywatelstwa petentów i 
polecił wydawać . osobom zaintereso- 
wanym odpowiednie zaświadczenia, 

które będą służyły jako dostateczny 

dowód posiadania nieodzownych do: 

kumentów przy przemeldowywaniu w 

komisjach obywatelskich. 
— (t) Ilość taksometrów zwis” 

ksza się. Wbrew ciągłym utyskiwa- 
niom właścicieli taksometrów na rze- 

komo b marne zarobki do urzędu 

wojewódzkiego wpłynęło podanie fir- 

my Malinowski w Wilnie o urucho- 

mienie w mieście dwunastu takso- 

metrów począwszy od numeru 90 go 
— (o) Sprawa parcelacj: fol: 

warku m ejskiego Tupaciszki. Na 

ostatniem posiedzeniu miejskiej ko- 

misji gospodarczej uchwalcno po: 

lecić wydziałowi pomiarów miejskich 
opracować plan parcelacji folwarku 

Tupaciszki dla kolonji urzędniczej. 
— (o) Sprawa wydzierżawienia 

działek ziemi mejskiej na za- 

budowania. Na połączonem po: 
siedzeniu miejskich komisyj gospo- 
darczej oraz prawniczej, odbytem w 

dniu 25 października, rozpatrywano: 

sprawę wydzierżawienia działek ziemi 

miejskiej w obrębie miasta wielkiego 

Wilna na zabudowania. Uchwalono 

wvdzierżawiać na termin od 35 do 

99 lat działki ziemi miejskiej na za- 

budowania z prawem wykupu tych 

działsk, przyczem polecono wydzia- 

HH'i pomiarów miejskich opracować 
pian parcelacji wolnych placów miej: 
skich. 

— Wyjaśnienie. W numerze 240 

„Słowa* umieszczoną została notaika 
o rzekomej likwidacji miejskiego ta- 

boru asenizacyjnego. Sekcja Porządku 
i Bezpieczeństwa, w zawiadywaniu 
której wspomniany tabor się znajduje, 
sprostowując błędnie podaną wiado- 

meść wyjaśnia, że tabor asenizacyjny 

nie jest przedsiębiorstwem  obliczo- 

nem na zysk, a służy tylko jako re: 

gulator cen dla przedsiębiorstw pry= 

watnych, które w razie zlikwidowa- 
nia taboru miejskiego mogłyby eksplo: 
atowsć właścicieli posiadłości wy: 

znaczając zbyt wysokie ceny. Prze - 

chodząc zaś do finansowego stanu 

jego, Sekcja Bezpieczeństwa i Po- 
rządku komunikuje, że tabor aseniza- 

cyjny miejski, jak widzć z ostatniego 
sprawozdania za rok 1925, nie tylko 

nie przyniósł kasie miejsk'ej deficytu, 
lecz dał zysk w sumie 680 zł. 16 gr. 

Takiż stan rzecz; przewiduje się i na 

rok bieżący. 
— (x) Wycieczka lekarzy C:e: 

chosłowackich w Wilnie W dnu 
2 lub 3 bstopada r b. przybywa do 
Wilna wycieczka lekarzy czechosło- 
wackich w składzie 45 osób, w tem 

30 lekarzy i 15 pań, z których trzy 

są lekarki. Nadmienić należy, iż w 

wycieczce tej towarzyszyć Dędzie z 

Warszawy do Wilna—dyrektor De: 
partamentu służby zdrowia p. dr. 
Wroczyński. 

Wycieczka ta 
tylko jeden dzien. 

— (x) Bosko na placu przy 
ul. WW.* Świętych. Magistrat m. 
Wilna postanowił na placu przyległym 
do ul. WW. Świętych w najbliższym 
czasie urządzić boiska dla dzieci 

szkół powszechnych Nr. 3 i 38, 
mieszczących się przy ul. Ostra- 
bramskiej Nr. 5. Plac ten będzie od- 
powiednio ogrodzony i obsadzony 
drzewkami. 
PRACA I OPIEKA SPOŁECNZA 

— (t) Aparat Roentgena dla 

Tow. Przeciwgruźliczego. Mini: 
sterstwo Pracy 1 Opieki Społecznej 
ofiarowało Wileńskiemu Towarzyst- 
wu Przeciwgruźliczemu aparat Roent- 
gena dla celów leczniczych. 

Aparat uruchomiony będzie w 
czasie najbliższym. 

— (t) 15 tysięcy dla ofiar gra« 
dobicia. Na wniosek Wojewody 
Wileńskiego Ministerstwo Pracy i 
Opieki Społecznej przyznało kredyt 
w wysokości piętnastu tysięcy zło- 
tych na akcję pomocy dla poszko- 
dowanych skutkiem gradobicia w po- 
wiecie Dziśnieńskim. 

Starosta  Dziśnieński otrzymał 
szczegółową instrukcję od Wojewo- 
dy Wileńskiego w sprawie repartycji 
tej sumy. 

— (t) Pomoc rządowa instytu- 
cjom opiekuńczym i najbiedniej- 
Szym. Ministerstwo Pracy i Opieki 
Społecznej wyasygnowało tytułem 
subwencji październikowej dla insty- 

spędzi w Wilnie 

SŁ O.W 

dziewięć tysięcy złotych oraz na Dom 
Inwalidy Wojennego w Wilnie pięć- 
set złotych. 

Jednocześnie z tem Wydział Pra- 
cy i Opieki Społecznej przekazał Ma- 
gistratowi m. Wilna sześć tysięcy 
złotych na akcję pomocy żywnościo: 
wej dla najuboższych z pośród bez- 
robotnych w Wilnie. 

— () Kte nie chce pracować 
nie może liczyć na zapomogi 
M nisterstwo Pracy i Qoieki Społecz 
nej w okólniku z dnia 9 bm. kładzie 

specjalny nacisk na to, że bezrobotni 
otrzymujący zasiłki z akcji ustawowej 
lub doraźnej pomocy, którzy nie 
przyjmą pracy zacfiarowanej im przeź 
Państwowy Urząd Pośrednictwa Pracy 
bezwzględnie tracą prawo do dalszych 
zapomóg. 

£3 — () Z działalności P. U.P.P. 
W okresie pierwszego półrocza 1926 
r. Państwowy Urząd Pośrednictwa 
Pracy zarejestrował 1046 osób po» 

nasSzukujących pracy Oraz pośredniczył 
przy obsadzaniu 645 miejsc na ogól- 
ną ilość zgł szonych 653. 

— Zarząd Kasy Chorych т° 
Wilna na posiedzeniu w dn. 25 bm. 
załatwił m. in. następujące sprawy: 

zatwierdził komunikat Przewodniczą- 

cego Zarządu o wypłaceniu stałym 

pracownikom administracji Kasy za- 

liczki na zakupy zimowe oraz spra: 
wozdanie z załatwionych przez niego 

spraw; zaakceptował referat Dyrekcji 
w sprawie opłaty komoinego za lokal 

w domu Nr. 15 przy ul. Dominikań- 
skiej; zaakceptował projekt odwcłania 
od decyzji O<ręgowego Urzędu Ubez- 
pieczeń do Głównego Urzędu Ubez- 

pieczeń w Warszawie w Sprawie eta- 

tu informatora, wł:dającego językiem 
polsk'm + żydowskim, uzasadniający 
konieczneść pozostawienia tego etatu; 
zatwierdził wniosek Komisji Prezy- 
ojalnej w sprawie przyjęcia statutu 

etatu stanowisk służbowych dla prze 
cowników Kasy Chorych m. Wilna; 

przyjął do wiadomości okólnik Okrę< 
gowego Urzędu Ubezpieczeń w War- 
szawie w sprawie pociągńięcia do 
ubezpieczenia pracowników rolnych, 
zatrudnionych w R 
wiejskich, wchodzących w obręb gmin 
miejskich, polecając jednocześnie Dy: 
rekcji zebranie potrzebnego materjału 
w tej sprawie odnośnie dom. Wilna, 
jako terenu działalności Kasy Chorych; 
uchwalił na wniosek komisji Finanso- 
wo Gospodarczej zwiększyć od dn. 
1 września br. wynagrodzenie inka- 
sentów zą doręczanie pracodawcom 
wezwań i list płatniczych Oraz nie 
potrącać na przyszłość przypadających 
od nich */ składki na rzecz Kasy; 
uchwalił na wniosek Komisji Świad- 
czeń i Fin.-Gospodarczej, uruchomić 
przy Poliklinice Centralnej gabinet 
urolugji, pokrywając wydatek ma ten 
cel z pozostałości sum budżetowych, 
przewidzianych za zakup aparatu 
Roentgena; wysłuchał Sprawozdanie 
swoich przedstawicieli z pertraktacji 
z Bankiem Polskim w. sprawie ubez- 
pieczenia pracowników i udzielił tym 
przedstawicielom dalszych pełnomoc- 
nictw w danej sprawie; wobec те- 
jasnego interpretowania w Ustawie, 
Statucie i przepisach wyborczych dla 
Kas Chorych sprawy ciągłości prać 
Zarządu — uchwalił w zwiążku z 
wybraniem nowej Rady podać s'ę dó 
dymisji, pełniąc nadal swe funkcje do 
czasu ukonstytuowania się nowe- 
go Zarządu w związku z wyjsśnie- 
niem Oxręgowego Urzędu ubezpie- 
czeń w Warszawie, że Rada Ksgy 
Chorych nie może być uważana za 
organ zwierzchni, Zarządu i Dyrekcjł 
uchwalił polecić Radcy prawnemu 
opracować odpowiedni memorjał w 
tej sprawie do władz nadzorczych; 
pozaiem zatwierdził poszczególne. 

wnioski Komisji Fin. Gospodarczej w 
sprawach obowiązkowego  ubezpie- 
czenia i nałożenia Каг па pracodaw- 
ców za przekroczenie art. 15 Ustawy. 

| SZKOLNA, 
— (x) Przen'esienie szkól 

powszechnych. W . najbliższych 
dniach przeniesione zostaną 7:mio 
oddziałowa szkoła dla chłopców Nr. 
38, mieszcząca się obecnie . w lokalu 

przy ul. Wielkiej 64 i 11-sto oddzia: 
łowa szkoła dla dziewcząt Nr. 3 do 
nowoodremontowanego lokalu miej- 
skiego, przy ul Ostrobramskiej Nr. 
5. Zaznaczyć należy, iż nowy ten 
lokal szkolny, który Magistrat odrė- 
montował nakładem 2,000 zł. zaliczyć 
można do jednych z najlepszych lo: 
kali szkolnych, urządzonych według 
najnowszych wymogów jak hiyje- 
nicznych, tak i technicznych. 

— (x) Zmiana lokalu. W naj- 
bliższych dniach część szkoły po: 
wszechnej Nr. 15, która się obecnie 
mieści przy ul. Brzeg Antokolski 11 
przeniesiona zostanie do lokalu przy 
ul, Antokolskiej 15. ь 

— (i) Kursa maturalne 
U.S.B. Ministerstwo Wyznsń Reli- 
gijnych i Oświecnia Publicznego po- 
wiadomiło Wileńskie Kuratorjum, że 
zgadza się na uruchomienie kursów 
maturalnych przy Uniwersytecie Ste- 
fana Batorego. Kursy te przeznaczo: 
ne będą dla studentów, którzy do 
tychczas nie posiadają matur polskich. 

RÓŻNE. 
©? — Osobiste. Prokurator przy 
Sądzie  Apelacyjnym p. Stanisław 
Pliszczyński wyjechał na dni kilka'do 
Warszawy w sprawach służbowych. 
Zastępować go będzie podprokurator 
przy Sądzie Apelacyjnym p. Michal 

tucyj opiekuńczych nad dzieckiem Kaduszkiewicz. 

э 

Kto dziś powinien stawić się do komisji przemel- 
dunkowej, 

Do I Komisarjatu, mieszkańcy ulic: 
Szpitalnej Nr 6, 8, 10, 12, Zawalrej Nr 40 
(róg Szpitalnej), 42 (Szpitaln: 3), 44, 46, 48 
(Szpitalna 11), 50 (róg Rudnickiej. 

Do II Komisarjatu, mieszkańcy ulic; 
Raduóskiej Nr 35 (róg Brackiej), 37, 39, 41, 
43, 45, 4T, 49 (:6g MiReduńskiej), Brackiej 
Nr 2. 4 1 6. 

Do III Komisarjatu, mieszkańcy ulic: 
Garbarskiej Nr I (Mickiewicza 4), 3/5, 7, 9, 
11, 13, 15, 17 (róż Tatarskiej). 

Do IV Komisarjatu, mieszkańcy ulic, 
Wiłkomierskiej Nr 11, 13, 15, 17, 19, 21, 28, 
25, 27 1 29. 

Do V Komisarjatu, mieszkańcy ulic 
Nowogrodzkiej Nr 90, 92, 94, 96, 98, 100» 
102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 
Dyneburskiej Nr 19, 21, 23—40, 42, 44, 46, 

48'a, 50 1 52, Ktjowskiej Nr 49, 5', 53, 
55, 57 — 36, 38, 40, 42, 44, 442, 46, 48, 50, 
52, 54, 56, zauł, Solnego Nr 1, 3—2, Archa- 
n.efskiej Nr 57, 59 i 61, zauł. Kowalskiego 
Nr 15, 7, 19, 21, 23—16 i 18, 

Do VI Komisarjatu, mieszkańcy ulic: 
Filareckiej Nr od 2 — 6 wł, 10, 12, 14, 16, 
zauł. Ponomarskiego Nr 8 (Kizywe Koto), 
Krzywe Koło Nr 20 i 22, Popowsk ej Nr 19 
do 31 włącznie © 

— (1) -Sprawy poborowe. Pią- 
tego listopada r. b. odbędzie się po- 
siedzenie komisji poborowej dla po- 
borowych rocznika 1905 —1890 włącz- 
nie, którzy dla jakichkolwiek przy- 
czyn nie zgłosili się do komisji prze- 
glądowych w terminie przepisowym. 

W tym samym dniu odbędzie się 
komisja przeglądowa dla rezerwistów 
1898 — 1883 r., którzy nie wyjaśnili 
dotychczas swego stosunku do służ- 
by wojskowej. 

— Wieczór poświęcony twór 
czości Czesława Jankowskiego 
Zapowiedziany na niedzielę dn. 31 
b.m. wieczór literacki, poświęcony 
twórczości Czesława Jankowskiego 
odbędzie się w sali teatru Reduta na 
Pohulance o godzinie 5 pp. 

W wieczorze przyobiecali m. in. 
swój udział w części recytacyjno- 
muzycznej dyr. Juljusz Osterwa i 
p. Wanda Feinhrychówna. 

Organizatorowie, pragnąc umo- 
żliwić najszerszym warstwom społe- 
czeństwa wzięcie udziału w wieczo” 
rze ustaliło ceny miejsc najniższe: od 
50 gr. do 4 zł. Bilety zaw zasu na: 
bywać można do piątku włącznie 
w ksęgarni Stowarzyszenia: Naucz. 
Polskiego (Królewska 1) w sobotę 
zaś i w niedzielę w teatrze na Pohu 
lance od godz. 10—1 i od 3—5 p.v. 
W celu uniknięcia natłoku przy ka- 
sie pożądane jest nabywanie biletów 
zawczasu. 

— (© Jak przedstawia się spra 
wa budowy szosy Lidzkiej W 
roku bieżącym Okręgowa Dyrekcja 
Rob. Publ. przeprowadziła w dal: 
szym ciągu trzy i pół kilometra szo: 
sy Lidzkiej do mostu na rzece Nie- 
mierzance, co razem 4 długością 
odcinka wybudowanego w roku u- 
biegłym wynosi 6 i pół kilometra od 
peryferji m. Wilna, 

— Kwesta na rzecz pomnika 
dla poleg'ych żolnierzy na Ro: 
ssie. Zgodnie z istniejącym zwycza: 
jem w całej Polsce odbywa się w 
dniach 1, 2 i 3 listopada kwesta na 
rzecz uporządkowania miogił poleg: 
łych żołaierzy, Taką kwestę w dniach 
powyżej wskazanych organizuje rėw- 
nież filja Wileńska Polskiego Towa- 
rzystwa Opieki nad grobami boha. 
terów, 

Dzięki dotychczasowej ofiarności 
społeczeństwa częściowo  spłacony 
został dług. wdzięczności względem 
rodaków naszych, którzy polegli w 
walkach wyzwoleficzych z wrogiem 
o Wilno. Pomnik — mauzoleum na 
cmentarzu Rossa już został wzniesio: 
ny, By jednak. całkowicie go wykoń: 
czyć i uporządkować potrzebne są 
jeszcze znaczne środki. Wierząc w 
ofizrność społeczeństwa, Zarząd To: 
warzystwa liczy na to, że nikt nie 
odmówi datku na cel tak piękny i 
szlachetny. 

[EEEEEEEE] 

Wileński Bank Ziems 
zamienia zarejestrowane listy rublowe 

I kolty depozytowe 
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TEATR | $UZYRA. 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dzi- 
siejsza premjera. Pierwszy występ M. 
Malanowicz Niedz'elskiej. Kierownictwo 
Teatru, idąc za radą krytyki, która z racji, 
na razie, jedynego w Wilnie przybytku 
sztuki, domaga się reperiuaru poważniejsze- 
go, dxiś po raz pierwszy wystawia sztukę 
T. Rittnera <Głupi Jakób». 

Reżyserja wytęża siły aby nic nie uro* 
nić z walorów sztuki. W roli Hani wystąpi 
utalentowana artystka Teatru Narodowego 
M. Malanowicz-Niedzielska. Wystawa nowa, 
pomysłu W. Rakowskiego. Zainteresowanie 
sądząc ze sprzedaży biletów, duże: 

— Przedstawienie szk: lne. W sobotę 
a g. 5—ej pp. specjalnie dla uczącej się 
młodzieży dane będzie arcydzieło Al. Fredry 
«Damy i huzaty». 

— Popołudniówka niedzielna. W 
niedzielę o g. 4—ej pp. grana tędde kroto- 
chwila W. Rapackiego <Papa się żeni». 

Csny miejsc na przedstawienia popolu: 
dniowe — najniższe. 

— Dzisiejszy koncert Aleksandra Bo- 
rówskiego w Teatrze <Reduta>. Alek:an- 
der Borowski, który jest najwybi'niejszym 
pianistą z pośród współczesny. h  tschników 
o miesamowiiej, zdumiewającej pertekcji i 
pewności, wystąpi w Wilnie dziś dn. 27 b. 
m. w Teatrze aNeditay (W. Pohul:nka) 

W programie m'ędzy in; Sonata Pate: 
tyczna — Beethovena, Toccata—Proxoiiiewa 
arnawał z baletu <Petruszka» -— Strawiń* 

sklego, Parairaza na temat <Vvl da bour- 
don> — Rimskiego „Korsakowa, oraz cały 
szereg niezmiernie ciekawych utworów mu' 
zgcznych. Początek o g. $ m. 30 wiecz. 

Pozostałe bilety naoywać można do g. 
1—ej w biurze <Orbis», Mioxiewicza ii, od 
g: zaś 3—ej w kasie Teatru <Redufa>> 

WYPADKI Ł KRADZIRŻB. 
— (x) Za Blee przekroczenie 

granicy. W dniu 23 b. m. w rejon e Oran 
żołnierze straży pogranicznej przytrzymali 
niejakiego Wincentego Czeszmulewicza, w 
czasie gdy ostatni zamierzał przekroczyć 
gramcę z Polski do Litwy. 

Czeszmulewicza odesłano do dyspozycji 
włądz admin:stracyjny ch. 

— Krewki sublokator. Dn. 23 b. m. 
subiokator rozbił głowę oraz twarz A. Char: 
kowej (Piłsu skiego 5), którą w stanie cięż* 
kim dostawiono do szpitala św. Jakóba. 

— Ujęcie bandyty. Dn. 23 b. m. w 
Święcianach aresztowano 20-letniego Broni- 

sława Woronieckiego, który na terenie wo- 
jewództwa Nowogródzkiego dokonał około 
20 napadów oraz rabunków. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

26 psździernika 1326 r. | 
Dewizy { waluty: 

Tranz. Sprz. Kupnę 

Dołary 9,00 902 8 98 
Holandja 360,80 361,70 369,90 
Londyn 43.69 _ 43,80 43.58 
Nawy-Y ork 9.00 9.02 8,08 
Paryż 28,07 28.17 27,93 
Praga 26 72 26,78 26,66 
Szwajcarja 17400 17390 17433 

Wiedeń 127.25 127 57 126 93 
Włochy 41 05 41,15 + 40,95 
Bel 2515 45,21 25.09 
Stokhoim 241,30 241.90 21070 

Papiery wartościowe. 

Peżyczka dolarowa 12,50 (w złotyc: 643,50 
A koiejowa 87 00 — 

5 pr. pożycz konw. 45.75 — — 
pr. požyczk, kanw, — - 

—proc. listy zast, 
ziemskie przedw. 3150 - 37,50 — 

  

   E EER 

Ii į 
z numeracją, 

na listy złotowe. 
Prospekty bezpłatnie w kanc. od 4-5 pp. 
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Z całej Polski. 
— Restauracja zamku królewskiego 

w Warszawie. Wydział konserwacji gma- 
chów reprezentacyjeych przystąpił do re 
stauracji Zamku Królewskiego: roboty są 
prowadzone z udziałem  pierwszorzędnych 
sił fachowych, pod kierunkiem prof, Skóre: 
wicza. 

Przedawszystkiem zostanie uporządko 
wane zewaętrzne otoczenie Zamku. 

Zbocze wybrzeża Wisły będzie połączo* 
ne z samym wybrzeżem, jako dolny park 
zamkowy, połączony z górnymi schodami. 
Projektowana też jest budowa nowego 
skrzydła do Wisły, któreby stanowiło odpo 
wiedui4 w stosunsu do skrzydła bibljotecz- 
nego 

Od strony Zjazdu projektowane jest 
zburzenie przybudówki z epoki Baskiej, dla 
otrzymania charakteru renesansowej ele“ 
wacji 

Od placu Zamkowego I od Zjazdu wy: 
rzucones=zostaną pilastry z 1854 r., wzn esio* 
ne przez płk. Korja. Cała architektura zo: 
stanie usunięta wraz z cężką attyką z gir: 
landami. Na gładkiej tynkowanej powierz 
chni, otrzymanej tą drogą będą występowa: 
ły z kamienia wykuie obramowania okien z 
odpowiedniem, wołów wprawionem oszkie* 
niem. 

Po usunięciu attyki, biorąc pod uwagę, 
że kalenica dachów była znacznie wyższa, 
wysokość dachu zwiększy się. Dach będzie 
pokryty dachówką holenderską, jaka już jest 
w drugiej części podwórza. 

Celem wyodrębnienia Zamku od plaču 
Zamkowego, projektowane jest przeprowa: 
dzenie fosy. Bądzie ona jednocześnie odpro: 
wadzała wodę, która obecnię wsiąka w zie: 
mię, podmywając zmurszałe już fundamcen: 
ty Przez fosę będą przerzucone mosty. 

Nad Wisią mają być zbudowane kosza: 
ry i garaże- 

Koszt robót, obliczonych na 8—10 lat, 
wyniesie do 12 miljonów zł. * 

Po ukończeniu robóż restauracyjnych 
część zamku przeznaczona będzie na mu. 
zeum, część zaś na ceie reprezen acyjne. 

— Demonstracja przeciwko <Dzie 
jom Grzschu». Teatr Polsii w Warszawie 
stał sę onegdaj widownią żywiołowej ma: 
n festacji przeciwko wystawian u przeróbki 
scenicznej «Dziejów Qrzechu» Żs,omskiego. 

W. czasie jednej z drastyczniejszych scen, 
rozległy się na sali gwałtowae gwizdy i 
krzyki protestu, które spowodowały przerwa' 
nie przedstawie i:. Giy w jak Ś czas potem 
kurtyna poszła zuów w góę 1 skiorzy usi. 
towali przedstawienia wznowić, - demeonstrz: 
cja rozp częła sę na nowo, a Па sceaę po: 
sypał się z galerji gra zgniłych jajek, 

Większa część publiczności opuściła te: 
atr. Zawezwana policja dek nała szeregu 
aresztowań wśród publiczeości, 

Trzeba tu dodąć, że jest to jut druga z 
rzędu demonstracja, W uoiezły piątek przeł 
ciwko «Dziejom Grzechu» demonstrowała 
modzież. 
  

Współczesna a 

Encyklopedja 
Polityczna 

' podręczny informator 
dla czytelników gazęt 

(pojęcia, państwa, partje, prasa, „politycy 
współcześni) 

opracował alfabetycznie i przystępnie 

Prof. Dr. Peretiatkowicz 
Część 1 (A—G), Część Il (H—Z) 

530 stron. 

CENA 9 ZŁOTYCH. 

Do nabycia u Gebethnera 
i we wszystkich księgarniach, 

Na stanowisko 
rewidenta Spółdzielni  Mleczarskich 
poszukiwany jest pracownik posia- 
dający wykształcenie rolniczezwłaszcza 
w dziedzinie techniki mleczar. twa i 
znajomość  buchalterji, dostateczną 
praktyzę rolniczo-gospodarczą względ- 
nie w dziedzinach, ściśle z tą prakty+ 
ką związanych. Oferiy składać w 
biurze Związku Rewizyjnego Polskich 

Spółdzielni Rolniczych. 

Wilno, Jagielicńska 3. 

  
  

  

| Jąkanie dziki głas 
(eunuchowy) usuwa radykalnie Zakł, 
Leczn. dla wszelkich zboczeń mowy 

S. Žylkiewicza, 
Warszawa, Chłodna 22.     

OZ ZZOZ 

POLECAMY SZANOWNEJ PUBLICZNOŚCI 

stale uzupełniane działy naszego magazynu 

Towary Włókniste: 
Wełny damskie i męskie, welury paltotowe, jedwabie gładkie 
i fantazyjne, welwety i adamaszki, Flanele baje i barchany. 
Kołdry watowe, pluszowe, bajowe. Materjały kołdrowe. Towary 

białe, bielizna stołowa, firanki, kapy etc. 

Galanterja damska i męska: 
Pończochy, bielizna damska, torebki damskie, norymberszczyzna, 
Bielizna męska ciepła, skarpetki, kapelusze, gietry. 

KONFEKCJA MĘSKA: Palta i ubrania gotowe i na zamówienie 

Geraty, lautry i ehodniki. Porećlana, fajans, 
szkło, naczynia metalowe kuchenne. 

Mydła, perfumy krajowe i zagraniczne. 

Łóżka. 
Ostatnie nowości we wszystkich działach. 

JO 
a 

racia; flkęujcy Telef. 
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Polska u obronie swej niezawisłości gospoturczej. 
Manifest finansistów 16 tu państw 

w sprawie sanacji gospodarczej zo: 
stał opublikowany przez prasę całego 
świata w dniu 20 bież. miesiąca. 
Mimo krótkiego czasu. na tle manifestu 
powstała już cała literatura, wzboga- 
cana z każdym dniem przez nowe 
opinje, rewelzcje, protesty, uzasad- 
nienia i t. p. 

Nie dziw, —enuncjacja bankierów 
Wielkiej Brytanji, Niemiec, Stanów 
Zjednoczonych, Francji, Włoch, Austtji 
Belgji, Czechosłowacji, Danji, Holan- 
dji, Węgier, Norwegii, Szwecji, Szwaj- 
carji, Rumunji i Polski porusza naj- 
żywotniejsze dla każdego zwłaszcza 
nowopowstałego państwa sprawy 
międzynarodowej polityki handlowej, 
uzasadniając konieczność jej rewizji 
ciosem zadanym handlowi międzyna: 
rodowemu przez „rozpadnięcie się 
wielkich jednostek politycznych w 
Europie", skutkiem czego powstały 
zapory celne, przywileje specjalne i 
zakazy wkraczające w zakres handlu 
międzynarodowego i przesżkadzające 
mu płynąć korytem naturalnem. 

Jednostronność manifestu, nawo: 
ływującego niedwuznacznie do znie- 
sienia barjer celnych przemilczającego 
natomiast cały szereg kardynalnych 
przyczyn, które w związku z wojną 
światową wywołały rozstrój gospo-- 
darczy w Europie, a przedewszyst: 
kiem niewątplise tendencje politycz: 
ne, które jak szydło z worka wyłażą 
z żalów nad rozpadnięciem .się wiel- 
kich jednostek politycznych, —musiały 
zwrócić na się uwagę i wywołać za: 
niepokojenie tych państw, które w 
restytucji przedwojennych ustrojów 
państwowych bynajmniej nie są zain= 
teresowane. Już finansiści francuscy 
kładąc swe podpisy, poczynili szereg 

R zastrzeżeń a między inneml,że „jedy« 
nie przez wzajemną wymianę usług 
kredytowych i towarowych może być 
nakoniec osiągnięta Światowa rów- 
nowaga gospodarcza”, zaś Włosi za- 
znaczyli, że gdyby im była dana moż- 
ność współpracy przy redagowaniu te- 
go manifestu, woleliby nadać mu inną 
bardziej uzasadnioną formę. Ze strony 
Polski (H. Aszkenazy— dyrektor Banku 
Eskontowego w Warszawie, M, Szyd- 
łowski — przedstawiciel _ przemysłu 
górniczego na Górnym, Śląsku, A. 
Wieniawski—wice prezes Banku dla 
Handlu i Przemysłu i St. Karpiński— 
prezes Banku Polskiego) — zasźrze- 
żeń nie było! Jedynie p. St. Karpiński, 
Prezes Banku Polskiego, podał do 
wiadomości post factum w  stresz- 
czeniu pismo swoje do gubernatora 
Banku Angielskiego p. Montague 
Normana, w którem, mówiąc o przy- 
chylnem stanowisku opinji w Polsce 
do systemu protekcyjnego, oświadcza, 
że przełamać tę opinję „może duch 
1 dobra wola. kooperacji międzynaro- 

m=. dowej, obejmującej zarówno wymianę 
handlową, jak i kapitałów”. 

Prasa zainteresowanych .państw 
naogół wypowiedziała jsię stanowczo 
przeciwko tendencjom manifestu. 
Zwłaszcza w Polsce opinja w tej 
mierze jest bardzo zgodną. Można ją 
streścić w ujęciu „Prawdy*: Wyraźne 
zahaczenie o sprawę niewygodnych 
dla handlu międzynarodowego no- 
wych granic w Europie, całkowite 
przemilczenie odpornego, by nie po: 
wiedzieć, wrogiego stosunku Świato- 
wej finansjery do zniszczonych wojną 
nowych państw, przejrzysta wzmianka 
o zapoczątkowanych w poszczegól: 
nych państwach nowych przemysłach, 
milczące przejście nad stanem, wywo: 
łanym przez powstanie i oderwanie 
się od Europy Rosji Sowieckiej — 
wszystko to ne może nie wzbudzić 
jaknajwiększej podejrzliwości w każ: 
dym Polaku tak dalece, że dziwić 
się tylko można, iż kilka podpisów 
polskich złączyło pozornie opinię 
Polski z tym tak pełnym wymowy, 

"»acz tak bardzo nierealnym, doku- 

p 

mentem. 
Nie brak w tej zgodnej opinii i 

rzeczy, powiedzmy, niepotrzebnych. 
Mówi się naprzykład, że man.fest jest 
intrygą niemiecką lub też żydowską. 
Inicjatywa niewątpliwie wyszła z kół 
angielskich. Reichsverband przemysłu 
niemieckiego swego podpisu nie dał, 
a prezes związków rolniczych Kalkreut 
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A. CZECHOW. 

ZEMSTA. 
Teodor Teodorowicz 

przyłapał 
czynku. 

Niezwłocznie po tem odkryciu 
dał się do składu broni i poprosił 

| pokazanie dobrego re : olweru. Na 
arzy jego malowała się złość i 

łęboki smutek obok zdecydowanie 
męskiej stanowczości. 

— Wiem, co należy teraz uczy- 
nić.. — myślał — życie moje jest 
złamane, honor splamiony, ognisko 
domowe — doszczętnie zniszczone.. 
opanowała mnie wściekłość... Jako 
honorowy człowiek najpierw ją i jego 
zamorduję, a później siebie... 

Człowiek ten nie zamordował 
jeszcze nikogo w życiu, nigdy nie 
trzymał nawet rewolweru w ręce, ale 
potężną swą wyobraźnią widział wy: 
raźnie pławiące się we krwi ciała. 
Słyszał rozpaczliwe okrzyki krewnych 
i sąsiadów, groźne miny członków 
komisji śledczej i widział już sążni: 
sty artykuł w  sensacyjnem piśmie, 

Szigajew 
swą żonę na gorącym u- 

nażywa nieosiągalnem złudzeniem dą- 
żenie do obniżenia cen produktów 
rolnych przez zniesienie barjer cel: 
nych—cała produkcja rolna Niem ec 
zostałaby przez podobną politykę 
doszczętnie zrujnowana —lnna rzecz, 
że Niemcy zechcą manifest zrealizo* 
wać na swoją korzyść w innym kie- 
runku: już teraz pół.oficjalna prasa 
niemiecka wskazuje nato, że manifest 
ma szczególne znaczenie. dla Niemiec 
dla tego, że podpisujące go państwa tem 
samem przyznają, że Traktat Wersalski 
zawiera szkodliwe dla rozwoju go- 
spodarczego poszczególnych krajów 
postanowienia, które w interesach 
Europy należy usunąć. Stąd nowy 
pretekst do potrzeby rewizji granic 
powojennych, a zwłaszcza wschod- 
nich. Dopatrywanie się «intrygi ży 
dowskiej» pomijamy milczeniem: ka- 
pitał jest międzynarodowy 

Głos opinji publicznej w Polsce 
pokrywa się całkowicie z poglądem 
sfer przemysłowych i rolniczych. 
Centralny Związek ae | Prze- 
mysłu, Handlu, Górnictwa i Finansów 
w ogłoszonej niedawno odpowiedzi 
polskich sfer gospodarczych z całą 
stanowczością zaprotestował przeciw- 
ko jednostronnemu ujęciu przyczyn, 
powodujących zachwianie międzyna- 
rodowej równowagi gospodarczej, 
zaznaczając, że wymiana międzynaro- 
dowa składa się z czterech, a nie 
jednego, czynników: pracy, kapitałów, 
surowców i wytworów gotowych. 
Jeśli wymiana jest ograniczona w 
jednej z tych dziedzin, to nie może 
być wolną w innej dziedzinie. Dziś 
niema woinej wymiany ani w dzie- 
dzinie pracy, ani kapitałów, ani su- 
rowców, ani wyrobów gotowych. 
Stany Zjednoczone, Anglja, Niemcy 
są dysponentami kapitałów šwiato- 
wych, od nich zależy udzielanie kre: 
dytów państwom i przedsiębior: 
stwom prywatnym, a _ podział 
tych kredytów jest ze strony 
tych państw swiadomą akcją politycz* 
ną. Pieniądz więc przestał być przed- 
miotem wolnego obrotu. Migracja 
ludności jest utrudniona restrykcjami 
przeciwimigracyjnemi, które są dy- 
ktowane tak względami gospodarcze- 
mi jak i rasowo:nacjonalistycznemi. 
I w tej dziedzinie przeciwnikami pro- 
pagowanej przez manifest wolności 
wymiany są kraje anglo-saskie, Cen: 
ne surowce Światowe stają się od 
czasu wojny przedmiotem zorganizo 
wanej gospodarki i państwa je po- 
"siadające dążą do monopolistycznego 
dysponowania niemi i reglamentują 
handel niemi. Hasło wolnej wymiany, 
proklamowane przez manifest finan- 
sistów, jest więc hasłem  tendencyj- 
nem, z poza którego przejrzyście 
wyglądają określone cele. polityczne. 
„Nowe granice” przeszkadzają samo- 
wolnemu rządzeniu się kapitałów ob- 
cych i wymagają od nich podporząd- 
kowania się interesom państwowym 
i wytycznym państwowej polityki go- 
spodarczej danego kraju, I tem się 
tłómaczą ataki na „nowe granice” 
inspiratorów manifestu finansistów. 
Od funkcji kapitału, jako narzędzia 
produkcji i objektu wymiany, nie 
chcą oni odłączyć jego funkcji, jako 
narzędzia supremacji politycznej i go- 
spodarczej — a «nowe granice» sta- 
nowią właśnie dla owej supremacji 
przeszkodę. 

Oświadczenie Związku Polskich 
Organizacyj Rolniczych przyłącza swój 
głos do ogólnego protestu. Autorzy 
manifestu, czytamy w tem oświadczeniu, 
pojmują zasadę wolnego handlu jako 
swobodę wymiany wyrobów gotowych, 
świadomie czy nieświadomie przecho- 
dząc do porządku dziennego nad rów- 
nie doniosłemi zagadnieniami, jak swo- 
boda obrotu w zakresie pracy, kapi- 
tałów i surowców. jakkolwiek pro“ 
klamowane w manifeście hasło po- 
wrotu do polityki wolno-handlowej 
odpowiadałoby krótkowzrocznie, cias- 
no pojętym interesom rolnictwa pol: 
skiego, które przy realizacji t 
hasła uzyskałoby większą łatwość 
zbytu nadwyżek produkcji na ryn- 
kach zagranicznych, to jednak po- 
ważne organizacje rolnicze, ogarnia- 
jące całokształt interesów gospodar- 
czych Polski, nie mogą stać ma ta- 

szeroko opisujący to krwawe zajście. 
Sprzedawca, mały niski człowie- 

czek z pochodzenia Francuz, rozłożył 
na ladzie kupę rewolwerów i zalecał 
słodkim głosem: 

— Mogę panu, monsieur, polecić 
tylko ten system „Smith and Wes- 
son..* Najnowszy wynalazek w dzie- 
dzinie techniki rewolwerowej.. Рго- 
szę, niech pan zobaczy: sześciostrza: 
łowy z ekstraktorem... Zabija na miej- 
scu z odległości 600 kroków... Wi- 
dzi pan?... Co za subtelny mecha. 
nizm.. Codziennie sprzedajemy naj. 
mniej 10 sztuk, Tego systemu uży. 
wają specjalnie żazdrośni mężowie... 
Jeden strzał zabija odrazu żonę i ko- 
chanka... 

Mały człowieczek naciskał cyngiel, 
otwierał mechanizm, dmuchał do lu- 
fy gładził połyskującą stal. 

— A jaka jest cena?—zapytał Szi- 
gajew. 

— 45 rubli, monsieur... 
— Tak.. to jest dla mnie troszkę 

za drogo... 
— W takim razie mogę panu dać 

coś innego, tańszego.. Naprzykład 
to.. Proszę zobaczyć... Doskonały 
«Sefacheux..» tylko osiemnaście ru- 
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kiem jednostronnem stanowisku i 
muszą liczyć się z faktem, że w dzi: 
siejszych warunkach zniesienie barjer 
celnych byłoby ciosem wymierzonym 
w byt naszego przemysłu, przekreśle- 
niem perspektyw naszego ogólnego 
rozwoju gospodarczego, z któremi 
nierozłącznie związana jest przyszłość 
rolnictwa. 

Wreszcie  wybitniejsi  finansišci 
polscy i znawcy zagadnień gospo: 
darczych z równą rezerwą Ustosun- 
kowali się do manifestu, Między in- 
nemi b. minister, członek Komitetu 
Ekonomicznego Ligi Narodów, p. 
Gliwic wskazuje wprost na dyspro- 
porcję między treścią manifestu a 
powagą osób, które udzieliły mu 
podpisami swego poparcia: manifest 
nie wspomina ani o dumpingu wa- 
lutowym, ani dumpingu kredytowym, 
ani o konieczności otwarcia granic dla 
emigracji. Zdaniem p. Gliwica autorom 
enuncjacji chodziło o wytworzenie 
pewnej atmosfery, którafumożliwiłaby 
porozumienie międzynarodowe tylko 
odnośnie do wolnego handlu wyro- 
bami gotowemi. 

W „Le Journal des Debats” z dnia 
21 b. m, znakomity dziennikarz fran- 
cuski August Gauvain w ten sposób 
charakteryzuje manifest finansistów: 

— <Podpisani na manifeście biorą na 
swój rachunek fałszywą i słasznie zdyskre: 
dytowaną tezę bałkanizacji Huropy Srodko: 
wej. Nie powiedziawszy tego wyraźnie, ża: 
łują jednak, że powstała nowa Polska i 

  

nowa Czechosłowacja. Byłoby znacznie wy- 

godniej robić in'eresy w wielkiej Europie 
Środkowej, gdzieby się zbierali finansiści 
dwóch kontynentów i dyktowali swe ceny! 

Ceny poszły w górę, stworzono sztuczną 

drożyznę, produkcja ogólna zmniejszyła się, 
wołają podpisani. Dlaczego? Ponieważ te 
same osoby w r. 1919, wymusiły zamieszcze: 
nie w Trakt, Wersalskim pewnego artykułu XIII 
«organizacji pracy», który zawiera przyjęcie 

ośmłogodzinrego dnia pracy, t, j..dezorgani: 
zacji produkcji w Europie. Anglo:Ameryka- 
nie, którzy stosowali już u nich dzień OŚ nio- 
godzinny (a nawet mniej) z wysokiem w;: 
nagrodzeniem, chcieli. aby inne kraje pod: 
dały się temu samemu ustrojowi. Tymcza- 
sem kraje kontynentu europejskiego, zni- 
szczone lub zrujnowane przez 52 miesiące 
wojny i pozbawione rąk kilku. miljonów 
młodych ludzi, padłych ofiarą tej strasznej 
zawieruchy, powinnyby były uczyn'ć nad: 
zwyczajny wysiłek pracy przez kilka lat, ce- 
lem odbudowania się, Lecz ludzie, którzy 
pragnęli zachęcić do tego wysiłku patrjo: 
tycznego i zarazem ludzkiego spotkali się z 
dzikim uporem socjalistów, socjalizujących i 
ludzi interesu angic-=amerykafńskiego+ 

Teraz mimo ośmiogodzinnego dnia, 
Francja, Belgja, Czechosłowacja, Polska, 
Jugosławia, Rumunja, potrafiły odbudować 
swój warsztat gospodarc y 1 siły produkcji. 
Z kolei- one teraż produkują i wywożą. 
Wtedy powstają podpisani na manifeście 
krzycząc: stać! Finansiści brytyjscy, którzy 
omylili się co do Europy, finansiści amery- 
kańscy, którzy nie wiedzą już, jak ulokować 
złoto, które wyciąznęli z Europy z zysków 
wojennych, widzą się zagrożeni w korzystnej 
eksploatacji połozenia, które Stara się po 
wrócić do normalnego stanu. Więc przycho- 
dzą nam mówić. dosyć taryf pro cylnych 
w Europie, dosyć przeszkód cłowych, wej: 
ście wolne dla całego Świata! A ci sami 
Amerykanie wyznaczają u swych granie naj: 
wyższe taryfy, nie pozwalają nawet wejść 
Europejczykom, jak tylko w znikomej ilości». 

Bodaj, że jest to najlepsze i naj- 
Ściśiejsze ujęcie sprawy: rozkonspi 
rowanie celów i środków. 

Harski. 

  

Wywóz drzewa przez Gdańsk w pierwszem 
półroczu 

W pierwszem półroczu roku bie- 
żzcego ilość drzewa wywiezionego 
przez port Gdański przewyższa 
wszystkie cyfry z lat ubiegłych. Gdy- 
by brak statków jak również i wa- 
go.ów nie dawał się w znaki, cyfra 
wywiezionego drzewa byłaby znacz- 
nie wyższa. Wyjątkowa konjunktura 
wywozowa na węgiel polski, pow: 
stała wskutek strajku górników an: 
gielskich w znacznym stopniu przy- 
czyniła się do zmniejszenia się wy- 
wozu drzewa przez port Gdański, 
gdyż wskutek braku środków prze- 
wozowych, zajętych przeważnie pod 
węgiel, —liczne tranzakcje na nasze 
drzewo nie mogły dojść do skutku, 
a szereg kontraktów już zawartych 
rozwiązano — tylko wskutek tego 
braku. 

Wywóz drzewa przez Gdańsk za 
pierwsze 6 miesięcy rb. wynosił o: 
gółem 591496 tonn. 

Wywóz drzewa za ten sam okres 
w latach ubiegłych przedstawał' się 
następująco (w tonnach): ) 

1923 r. — 380.579 
1924 „ — 480960 
1925 „ — 466.346 

Jak widzimy pomimo ciężkich wa: 
runków transportowych wywóz drze- 
wa w roku bieżącym znacznie prze: 
wyższył wywóz z lat poprzednich. 

Wywóz drzewa tartego w wyso: 
kości 307,715 tonn, tj. 52 proc. o- 
gólnego wywozu przez Gdańsk zaj: 
muje pierwsze miejsce, następne 
miejsce zajmują slipry i podkłady— 
169,694 tonn, t.j 28 proc. ogólnego 
wywozu przez por na trzeciem miej - 
scu—kopalniaki o łącznym wywozie w 
wysokości 63.413. tonn, t.j. 11 proc. 
ogólnego wywozu, na czwartym— 
słupy telegraficzne i drzewo okrągłe 
w wysokości 47,679 tonn, t.j .8 proc, 
ogólnego wywozu, 

Jednym zźnajpoważniejszych od- 
biorców naszego drzewa jest w dal- 
szym ciągu Anglja, odbierająca łącz- 
nie 382,594 tonn, t, j. 65 proc. całe- 
go wywozu przez port Gdański, na. 
stępnie idzie Holandja z 66,594 tonn. 
tj. 11 proc. ogólnego wywozu, da 
lej Belgja—57,983 tonn, t. į, 10 proc, 
na czwartem miejscu Niemcy—40339 

ego tonn, t.j 7 proc. ogólnego wywozu, 
na szóstem Francja—8,768 tonn, tj. 
1,5 proc. 

Najpoważniejszym z odbiorców 
drzewa tartego jest Anglja, która 
Sprowadza przez sam Qdańsk 229172 
tonny, t.j. 75 proc. ogólnego wywo nego drzewa przez port 

bli... Ale... nie umywa się oczywiście do 
„Smith and Wesson..." Nie nadaje 
się do zabijania żon i kochanków... 
Poprostu nie wypada takim rewolwe- 
rem... 

— Alež nie-mam zamiaru nikogo 
zabijać, ani popełnić samobójstwa — 
kłamał Szigajew — kupuję tylko dla 
obrony przed złodziejami na wsi... 

— To mnie nie obchodzi, mon- 
sieur.. — odrzekł z uśmiechem wła- 
ściciel. — Gdybym miał w ten spo- 
sób badać wszystkich klijentów, mu: 
siałbym w końcu zamknąć sklep. A 
może pan łaskawy wybierze sobie 
coś z pistoletów... Używa się do po- 
jedynków... 

— Wyzwač go na pojedynek?... 
— zamiyślił się Szigajew — Nie.. Za 
wielki zaszczyt dla niego... Takich ło* 
trów zabija się na miejscu... 

Właściciel przeskakiwał tymcza- 
sem z jednej drabiny na drugą, Ścią- 
gał nowe pudełka z rewolwerami, 
rozkładając je na ladzie, 

Szigajew wziął jeden z nich do ręki, 
obejrzał ze wszystkich stron, myśląc 
zgoła o czemś innem: oto widzi żonę 
broczącą we krwi, gdy obejmuje je: 
go kolana i rozpaczliwym głosem 

1926 r. 
zu. Wzrost wywozu drzewa tartego 
do Anglli jest ziawiskiem stałem. O- 
gólny wywóz drewa tartego do An- 
glji w stosunku do całego 'polskiego 
wywozu tego artykułu przedstawia 
się następująco: 

w 1922 r. 16 proc. 
у „10237532° 

„ 1924 „ 37 
I-sza polowa 1925 „38 , 

Widzimy więc, że wywóz tego 
artykułu stale wzrasta. Ogółem za 6 
miesięcy roku bieżącego wywiezio 
no z Polski drzewa tartegó 643181 
tonn, w tem przez Gdańsk 307,818 
tonn t. j. 47,8 proc. 

Sliprów i podkładów kolejowych 
wywieziono ogółem w okresie spra 
wozdawczym z całej Polski 204,222 
tonn, w tem przez Gdańsk 169,694 
tonn, tj. 83,1 proc. 

"Najpoważniejszym odbiorcą jest 
Anglja, która przez pórt' Gdański wy- 
wiozła 95,222 tonn, t. j. 56 proc. łą- 
cznego SOS ias wywozu tego ar: 
tykułu, następnie "idą: Niemcy—31,893 
tonn, t. į. 19 proc, dalej Holandja 
18,795 tonn, czvli 11 proc. i w koń: 
cu Danja—15,588 tonn, t. į. 9 proc. 
ogólnego wywozu. 

Kopalniaków w okrecie "sprawo- 
zdawczym wywieziono ogółem z 
Polski 369 258 t. w tem przez Gdańsk 
63,413 t, tj. 17,1 proc. ogólnego wy- 
wozu. Z całej ilości wywiezionych 

ów przez port Gdański przy- 
pada: 

na Anglją 52271 tonn—83 proc. 
wywozu 

na Belgję 11075 tonn—17 proc. 
wywozu. 3 

Słupów ielegraficznych i drzewa 
okrągłego w ciągu 6 miesięcy r.b. 
wywieziono ogółem z Polski 481,667 
tonn, w tem przez Gdańsk 47679 &, 
t.j. 9,9 proc. ogólnego polskiego 
wowozu. Z ilości wywiezionej przez 
Gdańsk przypada; 

na Holandję 21,421 t, t.j. 45 proc. 
„ Belgię 12298, „ 26 „ 
„ Anglję 5883, ‚„ 12 -, 

Naogół, jak widzimy, wywóz na: 
szego drzewa przez Gdańsk z każdym 
rokiem się zwiększa. Polskie ekspor- 
towe taryfy kolejowe dla transpor- 
tów drzewa przez Gdańsk są obec- 
nie ułożone w ten sposób, że koszt 
przewozu nawet z dzielnic ciążących 
do innych portów kalkuluje się znacz- 
nie taniej przez Gdańsk. 

Q ile porównamy cyfry wywiezio- 
Gdański w 

błaga o litość... Potem sąd, ława 
oskarżonych... 

— Aha., Tak właśnie zrobię... — 
pomyślał! — Jego zamorduję i sie- 
bie, a ją zostawię przy życiu... Niech 
ją zgryzą wyrzuty sumienia... To bę- 
dzie prawdziwa zemsta. 

I oto Szigajew ujrzał przed oczy- 
ma własny pogrzeb: widzi czarną 
trumnę, za którą zwolna 
lego żona płonąca wstydem, okryta 
ańbą i ukrywająca wzrok przed 

wszystkimi, 
— Ten rewolwer przypadł panu 

pewnie do gustu, prawda?ł.. Rozcho- 
dzi się tylko o cenę?.. Opuszczę 
panu pięć rubli., To nie jest drogo, 
mój panie.. Czy pan wie jakie jest 
cło na te rzeczy? Proszę zobaczyć 
co to za towar.. Tamtego nie radził- 
bym panu brać... Najwyżej może 

się te sam ciężko zranić... 
zigajew nię słyszał co do niego 

mówiono.. Bolało go to, że leżąc w 
grobie nie będzie mógł patrzeć na 
męczarnie swej żony... 

— Trzeba będzie urządzić to ina» 
z — sca dalej. — Najpierw 
ego zamorduję, a potem.. potem 
prawdopodobnie aresztuje mnie po- 

suwa się” 
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Nowości wydawnicze. 

—«Przeglądu  Bibljograficznego» 
(wydawanego przez Zakład Nar. im. Osso- 
Jifukich we Lwowie) opuścił prasę drukar- 
ską zeszyt 9.ty druglej serji, tomu siódmego. 

— «Pamiętnika Wileńskiego Towa- 
rzystwa  Lekarskiego> mkazał się zeszyt 
2:gl (za marzec do lipca) 1 zawiera prace 
prof. Opoczzńskiego, Michejdy, Trzebińskie- 
go, drów Abramowicza, Kosińskiego i in: 
nych. Wiłeńskie Towarzystwo Lekarskie liczy 
w chwili obecnej 133 członków zwyczajnych 
1 pięćdziesięciu kilku honorowych. 

— Eugeniusz Romer: <Powszechny 
Atlas Geograficzny». Nakład Książnicy 
Atlas. Lwów — Warszawa 1926. Wyszła z 
druku część 2 gaiKrajów Europejskich. 

— «Wiadomości Literackie» wydały 
specjalny numer w języku francuskim, 
suto ilustrowany. JENA w nim rzecz 
o Kasprowiczu pióra Stef. Kołaczkowskiego, 
przekłady poezyj Kasprowicza francuskie, 
włoskie i niemiec'ie, spis człkowity przekła- 
dów Kasprowicza, rzecz W. Horzycy o 
<Nieboskiej» Krasińskiego, krótkie, jędrne 
oceny pamiętników Przybyszewskiego, <Ko* 
mentarza Paryż» Nowaczyńskiego, poczyj 
Or'Ota i Iłłakowiczówny, kampanji pr eciw- 
ko romantyzmowi J: N. Millera tudzież ope- 
ry Szymanowskiego «Le roi Roger». P'ekna 
wiązanka. Godny gorącej pochwały wydaw* 
n'czy czyn. . 

— Marjan Falski: «Pierwsza czytan: 
ka dla dzieci». Wydana przez Książnicę 
Atlas ukazała się obecn'e w edycji—szóstej. 
Zdobią ją bardzo liczne ilustracje—dość po- 
wiedzieć! - Kamila Mackiewicza: 

— «Wiadomości dla patronów sto- 
warzyszeń młodzieży polskiej». Wydaw- 
nictwo nieperjodyczne. Redaktor i wydawca 
ks. Franciszek Kafarski. Ukazał się zeszyt 
pierwszy. Wychodzą «Wiadomośc» w Wilnie. 
Adres redakcji: Zamkowa 4. 

==© 

Zjazd Spółdzielni Rolniczych: 
W dniu 31 października r. b. w Polsce 

jak I w innych krajach, obchodzony będzie 
po raż pierwszy «Dzień Oszczędności». 

W szerszem ujęciu idei oszczędności 
praca każdej Spółdzielni w istocie rzeczy 
polega na tej lub innej formie oszczędzania 
dóbr materjalnych jej członków, pozwala 
więc na poruszenie w Dniu Oszczędności 
szeregu zagadnień z bieżącej pracy Spół: 
dzielni Rolniczych wszystkich typów. 

To też ze względu na aktualne potrze 
by”rolniczego ruchu spółdzielczego na te- 
renie Ziem Wschodnich, Okręg Wileński 
Związku Rewizyjnego Polskich Spółdzielni 
Rolniczych, zwołuje na ten dzień w Wilnie 
konferencję przedstawicieli wszystkich Spół+ 
dzielni, podlegających Okręgowi. 

Konferencja odbędzie się w sali Okrę: 
gowego Urzędu Ziemskiego w Wilnie przy 
ullcy W. Pohulanka Nr. 24. Początek kon- 
ferencji o godz, 10 rano. 

Porządek obrad (godz. 10—13). 
1) Ruch oszczędnościowy a Kasy Stef. 

czyka (Spółdzielcze), й 
2) Pośrednictwo handlowe w Kasach 

Stefczyka—prel. z Zarządu Głównego Związ- 
ku w Warszawie. 

godz. 16. S 
3) Sprawozdanie z działalności Okręgu 

Wileńskiego—ref. Kierownik Okręgu, 
4) Korzyści z Spółdzielni Mleczavskich— 

ref. p. Ą. Plątkowskl, dyrektor Szkoły Ho* 
dowlano Rolniczej w Liskowie. 

5) Stan hodowli w woj« wileńskiem I E 
nowogródzkiem — ref. p. S. Osiecimski z 
w. Kółek i Organizacji Rolniczych w 

ilnie. 

latach powojennych z latami przed: 
wojennemi, to przekonamy się, że 
wywóz ten stale się zwiększa. 

w roku 1911—13 258.960 tonn 
4.12 335.214 „ 
„wo. 1923 130996 „ 
» „. 1924. 1018950 „ 
2: 71005 901.917 „ 

w l+ym półr. 1926 501.496 „ 

Widzimy więc, że dzięki wywo” 
zowi drzewa polskiego przez port 
Gdański, ruch w porcie się wzmaga, 
co|przyczynia się w pewnej mierze 
do zmniejszenia się bezrobocia w 
Gdańsku, gdyż w licznych tartakach, 
składach drzewnych i przy przeta- 

dunku na okręty znajdują zatrudnie- 
nie robotnicy gdańscy. 
(„Przegląd Gospodarczy* Nr. 20). 

  

lieja... Ona stanie w _ charakterze 
świadka przed sądem... Będę się na- 
awał jej wstydem.. To będzie naj- 
epsza zemsta... Jeżeli ona zostanie 
przy życiu, a ja umrę, gotowa skla- 
mać, że jest niewinna i któż jej za- 
przeczy... Nie... Ja muszę żyćl.. Zro- 
bię więc w ten sposób: jego zamor- 
duję ją zostawię żywą, a sam od- 
dam, się w ręce policji.. Tak będzie 
najlepiej... 

A tymczasem właściciel sklepu 
wyszukiwał coraz nowsze systemy: 

— Ma pan zupełnie nowy me: 
chanizm.. Takiego pan nie znajdzie 
w całem mieście... Czytał pan w ga- 
zecie, onegdaj strzelał nim pewien 
oficer... Wyobraź pan sobie — kula 
przebiła na wylot kochanka, strza- 
skała lampę stojącą na stole, przeszła 
przez ścianę, łóżko, przeszła przez 
lustro i położyła jeszcze trupem nie: 
wierną żonę... Oficer dostanie pewno 
ciężkie więzienie... To jest proste, ro* 
zumie się.. Sędziowie, prokurątorzy 
i policja — oni wszyscy źle żyją ze 
swemi Żżonami.. Dlatego każdego 
mężczyznę wysyłają na Sybir, by 
zmniejszyć pokuty żon.. Rozumie 
pan?,. A to jest średnia przyjemność 

Ze świata. 
— Eksperymenty z polskim 

jasnowidzem Osowieckim. Znany 
francuski badacz Rene Sudre, który 
razem z dr. Osty prowadzi paryski 
Instytut dla metapsychicznych badań, 
ogłosił niedawno ciekawą wielce 
książkę p. t. „Introduction a la 
metapsychique humaine*. 

Jeden rozdział tej książki poświę: 
cony jest eksperymentom ze sławnym 
polskim jasnowidzem inż. Osowiec- 
kim. Sudre stwierdza, że wszystkie 
eksperymenty z p. Osowieckim się 
udały, Razu pewnego napisał Sudre 
na kawałku papieru znany aforyzm 
francuskiego myśliciela Pascala „Czło- 
wiek jest najsłabszą trzciną w przy 
rodzie, ale myślącą trzciną*. Kartecz- 
kę tę włożono do czarnej koperty 
którą opieczętowano, a następnie po- 
łożono na obok stojący stół. Oso- 
wiecki nie tknąwszy Się, nawet ko- 
perty natychmiast w ten sposób tło- 
maczył treść kartki: „Co tam wewnątrz 
jest=tyczy się ludzkości, lepiej po- 
wiedziawszy człowieka. Człowiek jest 
nierozumną istotą,.. Tak, jest to prz 
słowie, zdanie wielkiego — filozofa, 
aforyzm Pascala... Człowiek jest sła- 
by, słabą trzciną ale myśłącą trzciną”. 

Eksperyment ten można jeszcze 
wytłómaczyć w ten sposób, że Sudre 
przeniósł drogą telepatyczną ten afo- 
ryzm na Osowieckiego, ale inne ek: 
sperymenty w taki sposób wytłoma- 
czyć się nie dadzą. Oto Sudre wziął 
portret, zawinął go i włożył do oło- 
wianej rurki, z obu stron szczelnie 
zamkniętej, Nikt z obecnych nie 
wiedział, czyj to jest portret, Oso- 
wiecki wziął rurkę do ręki | natych- 
miast skonstatował, że zawiera jakiś 
obraz lub portret, a następnie po 
krótszym namyśle mówił dalej: <Ob: 
raz ten przedstawia wysokiego ofi- 
cera, świadczą o tem: uniform i liczne 
ordery. Jest to obraz wybitnego mę” 
ża, który jest nietylko «wojskowym 
ale i politykiem. Wysokie czoło zna- 
mionuje niezwykłe duchowe zdolnoś- 
ci. Uniform jest wysokiego oficera. 
„Teraz poznają: jest to portret mar-- 

нна m o: kodliwe dl 
zdrowieć W Okstokhi czinach tozgalie : czasach rozgnaite sp 
sma fachowe poświęcają wiele miłósca je. 
kawemu nad wyraz zagadnieniu: czy żywe 
ność, konserwowana w pudełkach blasza- 
nych i w naczyniach szklanych, jest szko- 
dliwa dla zdrowia? Tak np. niezmiernie cen 
ny artykuł, doniosłej tej sprawie poświęco- 
ny, znajdujemy w jednym z ostatnich nu- 
merów angielskiej <The Review of reviews». 
Autor artykułu tego przyznaje, że, w tak 
rozpowszechnionych dziś szczególnie w An- 
gljj 1 w Ameryce, konserwach, częstokrot 
znaleść rmmożna najrozmaitsze dla. zdrowia 
ludzkiego szkodliwe bakcyle, względnie ich 
zarodki. Równocześnie jednak zwraca uwa- 

ę na to, iż w zwykłych niekonserwowa- 
nych, t. zw. świeżych artykułach żywności 
ełno jest zazwyczaj niebezpiecznych dro- 

Basusaojów. Wszystkie te przedmioty znaj- 
dują się bowiem, zanim dostaną się do na: 
szej kuchni, w ciąsłej styczności z rozmai- 
temi bakcylami. Wystarczy sobie uprzytom- 
nić, że np. mięso, włoszczyzna i owoce go- 
dzinami całemi leżą w halach SPA. 
nie mówiąc już o rozmaitych artykułach im: 
portowanych, których transport zazwyczaj 
nie odbywa się w zbyt kygjenicznych wa: 
runkach, Dlatego też naogół dla zdrowia 
ludzkiego mniej niebezpieczne są konserwy, 
należy jednak przy ich spożywaniu, wzęglę: 
dnie nabywaniu, zachowywać pewną ostro- 
żność. Przedewszystkiem powinno się ku- 
ować jedynie wyroby wielkich, znanych 
irm, które są w stanie w  przedsiębiorst- 

wach eni utrzymywać kosztowne labo 
ratorja chemiczne. Przy spożywaniu kon- 
serw pamiętać należy o tem, że otwartych 
konserw n'e wolno przechowywać, lecz na- 
leży je w jak najurótszym czasie. skonsu: 
mować; w chwili bowiem, kiedy do konser- 
wowanego mięsa dostaje się powietrze, na- 
stępuje szybko rozkład. pz otrucia 
konserwowanym mięsem [byłyby daleko 
rzadsze, jeśliby zawsze przestrzegało się 
tego prostego prawidła. 

całe życie mieszkać na Sachalinie... 
— Psiakrew.. — pomyślał Sziga- 

jew — co będzie jeżeli zostanę ska- 
zany na dożywotnie więzienie... Ona 
tylko na to czeka... Nie mogę niko- 
go zamordować... W. jaki sposób 
dokonam więc zemsty? 

— A może ten system, proszę 
pana? — radził właściciel sklepu. — 
Cudowny rewolwer.. Oryginalny me- 
chanizm... 

— Juž wiem... — myślał Szigajew 
— Przyjdę do para jutro... Albo mo- 
że kogoś przyślę.. 

Było mu troszkę przykro. Właściciel |. 
tak się napraćcował. Gdyby choć ku- 
pił jakąś drobnostkę. Rozejrzał się 
wokoło. Szukał wzrokiem najtańszego 
przedmiotu. Zdecydował się na jakąć 
torbę, której przeznaczenia nie mógł 
odgadnąć: 

— Co to jest? — zapytał, 
— Torba myśliwska. 
— lie kosztuje? : 
— Osiem rubli, monsieur... 
— Proszę mi zapakować! 
Zdradzony małżonek wziął paczkę 

pod pachę i bardziej jeszcze skom- 
promitowany niż przedtem opuścił 
sklep.



Tajemnica trupa w walizie. 
Szósty dzień rozpraw. 

W szóstym dniu procesu po zam- 
knięciu śledztwa sądowego rozpoczę- 
ły się przemówienia stron. Pierwszy 
zabrał głos przedstawiciel urzędu 
oskarżycielskiego prokurator Rudnicki. 

Mowa Prokuratora. 

„Morderca, którego ofiarą padła 
nieszczęśliwa Michałowska, zdecydo- 
wał się po rozkawałkowaniu zwłok 
na ukrycie kadłuba w niewielkiej wa- 
lizce i oddanie go na przechowanie 
na dworcu kolejowym. Z innemi czę- 
ściami ciała zbrodniarz” uporał się 
prędko — głowę wrzucił do rzeki, 
kończyny ukrył w. dołach kloacznych. 
Kadłub był za duży, aby postąpić w 
ten sposób. Manipulowanie z nim 
mogło zwrócić uwagę, trzeba więc 
było wybrać inne, bezpieczniejsze u- 
krycie. Oddanie walizy na przecho: 
wanie było zręcznem posunięciem, 
gdyż woń rozkładających się zwłok 
dopiero po dziesięciu dniach musia: 
ła zwrócić uwagę ną walizę, a przez 
ten czas zbrodniarz mógł zatrzeć za 
sobą wszystkie ślady przestępstwa. 
Morderca przerachował się jednak 
pod tym względem. Sądził, że po 
wrzuceniu głowy do rzeki zniknie je- 
dyne kryterjum identyfikacji zwłok, 
Tymczasem medycyna sądowa zna 
również i inne probierze i na prze: 
wodzie sądowym ustalone zostało 
z całą dokładnością i bezwzględną 
ścisłością, iż rozkawałkowane części 
zwłok należą do trupa Michałowskiej. 

Bilet wizytowi Królikowskiego był 
pierwszym śladem, który naprowa- 
dził śledztwo na csobę oskarżontgo. 
Podsądny utrzymywał od samego 
początku, iż poznał ofiarę przypad- 
kowo na ulicy, że Michałowska spę- 
dziła u niego jedną noc w cytadeli, 
po której wyszła dopiero następnego 
dnia o godzinie czwartej po połud- 
niu i że więcej się z nią nie spoty: 
kał, 

Tymczasem przyjaciółka Micha- 
łowskiej, która razemz nią mieszkała, 
kategorycznie twierdzi, że nie było 
ńigdy takiego wypadku, aby Micha- 
łowska tak późno przyszła do domu. 

Jest to pierwsze kłamstwo oskar- 
żonego. Ale podsądny, doświadczony 
zgent policyjny, "nietylko kłamał w 
tej sprawie. Od 1.go marca, t. zn. od 
chwili popełnienia przestępstwa Kró- 
likowski chce upozorować fakt, iż 
jeszcze po l-ym marca utrzymuje z 
Michałowską stosunki. W tym celu 
opowiada kolegom o wizycie elegan- 
ckiej kobiety w futrze, posyła do niej 2 i i jej składach na dogodnych warunkach. 
list etc. Oskarżony nie przypuszezał, Mowa obrońcy. wiedź, że leksykon jeszcze nie nad- $ oo da CE? ei S 
że kadłub i kończyny oraz ok * szedł. te oe gdzie ao najświeższa aż : 
czaszki pozwolą na identy fikację „Sprawa Franciszka Królikowskie- umieścić encyklopedję,  bibljotekarz Czesława Jankowski A scale. kosłosiące 
zwłok i że w tym czasie nic mógł go nie przestała być zagadką sądową wskazał na półkę, gdzie obok innych 2 Ё a Gruźlica pł ue u Nie zabi różnicy dia imodowaki, 
już utrzymywać z Michałowską sto» i oskarżenie się myli, jeśli sądzi, iż leksykonów, było jeszcze miejsce na 1 k z РУ tanėw wieku i płci, i prawie 1/7 wszystkich zejść przypada na suchoty. 

sunków, gdyż śledztwo ustalito, iż jednostronne oświetlenie materjału 30 do 40 tomów. ”э 8288101 OWEJ szkatułki ądać we ws; 
1-go marca dokonano zabójstwa. 

„ Trzeba się więc ratować i przy: 
pomnieć sobie z kim spędziło się 
noc z 1 go na 2gi marca. Podsądny leziono dwie szmatki ze śladamijkrwi dzieła. Może pan nie wie—dodał— Zamówienia z prowincji kierować do tej plagi ludzkości. _ Cena 1 zh Księgarnia Stow. Naucz. Polskiego. 
podaje kilka nazwisk kobiecych — ludzkiej i oskarżenie mówi: mamy że wielki leksykon chiński obejmuje Kw kawesala( a Wio KA i nar. S 
bezskutecznie, gdyż dochodzenie dowód, Ale czy jakikolwiek przestęp: 80.000 tomów i słusznie może być ' ATS 2 >. 
ujawnia, iż zeznanie oskarżonego jest 

zupełnie gołosłowne. Wreszcie pada 
nazwisko służącej Dobrowolskiej. Z 
początku wydaje się, iż oskarżenie 
musi upaść, gdyż Dobrowolska rów- 
nież podaje datę 1 go marca. Jednak- 
że śledztwo sądowe ustala, iż Do: 
browolska była u oskarżonego nie 
1 go marca, tylko 22 go lutego i fa- 
talny dzień marcowy pozostaje w ten 
sposób znowu niczem niewypelnio- 
ny, Tymczasem zeznania stróży noc' 
nych zgodnie ustalają, iż 1-90 marca 
po.-godzinie 11 ej w nocy Królikow- 
ski przyszedł do domu z jakąś ko- 
bietą i że ta do godz. 6 ej po połud- 
niu następnego dnia od niego nie 
wyszła. Tą kobietą była Marja Micha- 
łowska. 

Śmierć Michałowskiej była nagłą. 
Ten fakt ustala z całą stanowczością 
ekspertyza lekzrska. Wchodzi w ra- 
chubę uduszenie lub otrucie; shock 
jest mało prawdopodobny. 

A teraz musimy sobie zadać py: 
tanie dlaczego Królikowski zamordo: 
wał Michałowską. Możliwe są trzy 
koncepcje: zabójstwa w celu zysku, 
zabójstwa w uniesieniu i przypadko* 
wego zatrucia kokainą. Pierwsza kon* 
cepcja wydzje się mało przekonywu- 
jącą — korzyść z zabójstwa mogła 
być bardzo nieduża, a oskarżony nie 
należy przecież do rzędu drobnych 
rżezimieszków. Pozostają dwie inne. 
Michałowska była osobą porywc2ą, 
gwałtowną, czupurną. Pomiędzy pod- 
sądnym i ofiarą mogło dojść do 
gwałtownej sceny, w czasie której 
oskarżony udusił Michałowską. 

Albo trzecia możliwość: podsądny 
dla erotycznego pobudzenia Micha: 
łowskiej dał jej dużą dozę kokainy 
(sam był nałogowym  kokainistą), a 
organizm Michałowskiej, nieprzyzwy* 
czajony do tej trucizny, uległ nagłe- 
mu zatruciu. i 

Po śmierci ofiary Królikowski roz- 
kawałkowuje jej zwłoki, owija szczą- 
tki w papier, wzięty z pralni — wy* 
raźne znaki od mydła na papierze — 
i zaciera ślady zbrodni. 

Franciszek Królikowski winien 
jest spowodowania śmierci Marji Mi. 
chałowskiej i poćwiartowania jej 
zwłok. Wnoszę o skazanie go za to 
przestępstwo, bez względu na to, do 
której z trzech koncepcji motywów 
zbrodni sąd się przychyli, 

Po mowie prokuratora zabrał głos 
w imien'u powodów cywilnych apli- 
kant adwokacki Potok, wnosząc © 
zasądzenie na rzecz ojca zamordo- 
wanej tytułem odszkodowania za 
straty materjalne i moralne 1 000 zło- 
tych od oskarżonego. 

Z obrońców pierwszy przema- 
wiał aplikant adwokacki Ruff. 

dowodowego pomoże do wykrycia 
prawdy w tym procesie. 

W mieszkaniu oskarżonego zna: 

ca, a tembardziej były agent policji 

SŁOWO 

kryminalnej po morderstwie przecho: 
wywałby przez dwa miesiące dowo- 
dy przestępstwa, które można byłoby 
wynieść po prostu w kieszeni — czy 
fakt znalezienia tych szmatek może 
wobec tego przemawiać przeciwko 
oskarżonemu? 

Kadłub zawinięty był w papier 
od mydła i ponieważ w pralni, obok 
której mieszkał podsądny, był po- 
dobny papier, więc oskarżenie mówi: 
to Królikowski wziął papier z pralni 
i owinął nim szczątki. Ale czy tego 
rodzaju papier nie znajduje się w 
sprzedaży, czy gdzieindziej ktoś inny 
e mógł posiadać też takiego papie- 
ru 

Dobrowolska stwierdza, iż była u 
podsądnego 1-go marca — a datę tę 
musi pamiętać, gdyż było to dla niej 
doniosłe przeżycie — ale oskarżenie 
temu świadkowi nie wierzy. 

Drugiego marca Królikowski miał 

kupić walizkę. A więc po ;zainordo- 
waniu Michałowskiej zostawił jej 
zwłoki w pokoju i nie obawiając się, 
że matka—która posiadała drugi klucz 
—może przyjść do niego, udał się 
po kupno walizki. Czy jest to do 
pomyślenia? 

A zresztą czy widział ktokolwiek 
oskarżonego wchodzącego lub wy- 
chod.ącego z walizką. 

W ten sposób — wybitnie jedno- 
stronny—oświetla się wszystkie do- 
wody w sprawie, Gdyby śledztwo 
nie poszło w ściśle określonym kie: 
runku i nie zatrzymało stę odrażu 
na osobie Królikowskiego, to ma: 
terjał sprawy wyglądałby zupełnie 
inaczej. 

Ze względu na zupełny brak do- 
wodów winy oskarżonego wnoszę © 
uniewinnienie Franciszka Królikow 
skiego. 

Leksykon chiński. 
Niedawno delegat chińsk. p. Ehu, w 

ramach dłuższego przemówienia, wy* 
powledzianego w Genewie, zawiado- 
mit najwyższą radę narodów starego 
i nowego Świata, że rząd państwa 
niebieskiego postanowił ofiarować 
Lidze Narodów specjalny podarunek. 
Delegaci słuchali z wielkiem zaintere- 
sowaniem. Wszyscy byli ciekawi do: 
wiedzieć się, jaki to ma być specjal- 
ny podarunek, którego  ofiarowanie 
zapowiedział w tak uroczystej formie 
delegat największego państwa. Ale 
ciekawość przemieniła się w zdumie: 
nie, kiedy p. Ehu oświadczył że rząd 
chiński postanowił ofiarować bibljo- 
tece Ligi Narodów 1 egzemplarz 
wielkiego chińskiego leksykonu, który 
jest obecnie wydawany. 

— Leksykon? Encyklopedja? I to 
wszystko? — pomyśleli dyplomaci i 
potrząsali głowsmi. Z powodu jed: 
nego leksykonu delegat chiński robi 
tyle cerernonj:? "Nie mogli zrozumieć, 
dlaczego p. Ehu użył tak uroczyste- 
go tonu dla ofiarowania tak drobne- 
go podarunku. Jednakże odnośna 
sekcja Ligi Narodów wysłała do p. 
Ehu pismo z oodziękowaniem. W 
ten sposób sprawa została załatwiona 
i wkrótce poszła w zapomnienie. 

Przed niedawnym czasem bawił 
w Genewie wybitny uczony i badacz 
Chin mr. Lionel Gills, dyrektor chiń- 
skich zbiorów w British Muzeum. 
Przy tej sposobności mr. Gills od: 
wiedził bibljotekę Ligi Narodów i 
zapytał jednego z bibljotekarzy czy 
nie mógłby zobaczyć wielkiego ch'ń: 
skiego leksykonu. Otrzymał odpo- 

Lionel Gills nie mógł 
mać uśmiechu. 

„Będzie trochę” ciasno dla tego 

powstrzy+ 

nazwany najbardziej  gigantycznem 

dziełem literatury powszechnej. Istnie- 
je także wydanie „mniejsze, podręcz- 
ne“ tego olbrzymiego dzieła, obejmu- 
jące tylko 1200 tomów. To małe 
podręczne wydanie my także posia- 
damy. Znajduje się w chińskiej bibljo- 
tece British Museum. A ten nie- 
znaczny skrót olbrzymiej encyklopedji 
sam zajmuje potężną salę". 

Można sobie wyobrazić zdumienie 
bibljotekarza, który teraz dopiero po: 
prosił pana Gillsa o dalsze szczegóły, 
dotyczące się tego dzieła. 

Zapowiedziany przez p. Ehu wielki 
leksykon nie wyszedł jeszcze z druku 
i istnieje dotychczas tylko w czte: 
rech ręcznie pisanych egzemplarzach. 
Druk tego dzieła rozpoczęty został 
o przed wojną i trzegia część 

eksykonu jest już gotowa. Ta ob- 
szerna encyklopedja nosi odpowiedni 
tytuł: «K'ang Hai Ku Chin tu Shu 
Chi Cheng Chuan». Jest to tytuł jak 
na leksykon nieco skomplikowany. 
Po polsku znaczy to: „K'anga Haifa 
wyczerpująca książka 0 wszystkich 
czterech oddziałach literatury*. Cztery 
oddziały, o których mowa, to filo- 
zofja, historja, beletrystyka i nauki 
techniczne, 

Największe zbiorowe dzieła naro- 
dów zachodnich stają się bagatelą 
w porównaniu z chińskim olbrzymem. 
Podczas gdy angielska enćyklopedja 
z wszystkiemi dodatkami obejmuje 
tylko 35 tomów o 33000 stronicach 
i 55 miljonów wyrazów, w chińskich 
80000 tomach znajduje się 120 miljo- 
nów stronic i 35 miljardów wyrazów. 

   
   

  

Nowość wydawnicza! 

„ (16 portretów w tekście), 
wydana z racji jubileuszu 50-lecia 

pracy literackiej autora. 

CENA 5 ZŁOTYCH. 

Z SĄDÓW. 
Prawosławny proboszcz oskar- 

żony o fałszerstwo. 

Nadzieja Kryn po powrocie z Rosji przy: 
jechiła do wsi Mołczadzie, do swego męża. 
Pożycie małżonków dzięki długiemu niewi 
dzeniu się uległo radykalnej zmianie. Pro: 
ściej mówiąc, mąż zażądał rozwodu, Wo: 
bec tego, że żoną odmówiła kategorycznie 
nieczuły mąż po porozumieniu się ze swą 
rodziną, mieszkającą razem postanowił od: 
mówić żonie karm enia jej. 

Porzucona wybrnęła z tej trudnej sy: 
tuacji obejmując posadę kancelistki w urzę: 
dzie gminnym, jednak to nie złagodziło cio» 
su moralnego, 

W tym wypadku jako dobry aniołsst óż 
wystąpił prawosławny proboszcz miejscowy 

iszniewski. : 
Wiszniewski namówił Krynową do zło: 

żenia na jego ręce podania o rozwód per: 
swadując jej, że mąż skoro się dowie o tym 
kroku sam cofnie swoje postanowienie. i 

„wróci do niej. 
Łatwowierna kobieta uwierzyła, a tym 

czasem Wiszniewski posłał prośbę tę do 
konsystorza w. Grodnie i otrzymawszy dwa 
kwestjonarjusze do wypełnienia wypełnił je 
sam žaopaiijes w fałszywe podpisy świad: 
ków: Jana Źdanowicza i Bazylego Łojko, 
sam zaś zawiózł Krynową do Baranowicz 
rzekomo w celu wyrobienia jej lepszej po: 
sady. 

Posady nię znalazł, zostawił ofiarę ła 
twowieiności u swego krewneg0o—Kopacza, 
a sam uciekł. 

Poinformowana pizez Kopacza o rze 
czywistym stanie rzeczy Krynowa pojechała 
natychmiast do Konsystorza, gdzie powie" 
dziano jej, że rozwód został przyznany i 
odesłany Wiszniewskiemu celem do ęczenia 
go stronom. 

Rozwód wstrzymano telegraficznie, a 
Wiszniewski zasiadł na ławie oskarżonych 
aby odpowiadać za fałszęrstwo. Sąd Okię. 
gowy uznał go winnym 1 skazał na 6-mie, 
sięcy więzienia. Sąd Apelacyjny w składzie; 
v'prezes Bcchwio oraz sędzłów Songajło i 
Dmochowski wyrok I instencji zatwierdził 
zawieszając wykonanie wyroku na dwa lata. 

Zarząd Klubu Sziacheckiego 
w Wilnie 

oznajmia, iż poczynając od dnia 24-go 
października r. b. co tydzień w als 
dzielę dla członków klubu i wpro: 
wadzonych przez nich gości w salo* 
nach Klubu urządza  dancingl od 
8 mej do l-ej nocy i w czasie kolacji 

przygrywać będzie kwartet. 
(Stroje codzienne). Wejście 1 złoty, 
— 

Nr 250 (1160) 

Z rynkėw, 
(n) Ceny w Wilnie z dnia 26 

października rb. 
Ziemiopłody: żyto loco Wilno 39 — 

40 zł га 100 klg., owies (brak), ięcz: 
mień browarowy 41 — 42, na kaszę 538 — 
39, otręby żytnie 23 — 24, pszenne 24 —26, 
ziemniaki 7.50—8.00. Tendencja zwyżkcwa. 
Dowóz słaby. 

Mąka pszenna amerykańska 90-95 (w 
hurcie), 100-105 (w detalu) za 1 kg, krajowa 
50 proc. 80—90, proc. 60—70, 70 proc. 
50—55,.żytnia 50 proc. 55—60, 60 proc, 50— 
55, razowa 35—40, kartoflana 70:80, gryczana 
55—60, jęczmienna 55—60. 

Chleb pytłowy 50 proc 55—60, 60 proc. 
50—55, razowy 35 — 40 gr. za 1 kg. 

Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za 
1 kg., krajowa 110—120, gryczana cała 70-80, 
przecierana 85—90, palme 80—95, p 'czak 
45—50, jaglana 70— 

Mięso wołowe 110 — 140 gr. za 1 kg., 
cielęce 180—200, baranie 120—150, wie- 
przowe 230—250, schab 270—280, b czek 
270—280. 

Tłuszcze słonina krajowa 1 gat. 330 — 
4.00, Il gat. 320 — 350, smalec wiep: zowy 
450—480, sadło 380—400. 

Nabiał: mleko 40—45 gr. za 1 litr, śmię- 
tana 180--200, twaróg 50—100 za 1 kg., 
ser twarogowy 100 — 180, masło nieso- 
lone 520 — 580, solone 450 — 480, desero: 
we 580—620. 

Jaja: 180—220 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: kartofle 8—10 gr. za 1 kg., 

cebula 40—50, marchew 10—15 gr. za I kg, 
pietruszka 5—10 (pęczek), buraki 10—15 gr. 
za 1 kg, biuklew 8 — 10, ogórki 3 0 — 
400 p za 100 szt, groch 50 — 60 gr. 
za kg., fasola 50 — 60 gr. za 1 kg, 
kapusta świeża 10—15 za 1 kg., kalafiory 
e 50 za sztukę, pomidory 50 — 60 za 

- Ooacei jabłka 40—60 gr. za 1 kg., gru- 
szki 50—80, śliwki 60—100. 

Cukier: kryształ 130-135 (w hur), 135-140 
(w detalu), kostka 155 (w hurcie), 170 (w 
detalu) gr. za 1 kg. 

Ryby: liny żywe 320—330, śnięte 250— 
280 za 1 kg., szczupaki żywe 320-350, śnięte 
240—250, okónie żywe 280-300, śnięte 180— 
220, karasie żywe 240250, śnięte 130--140, 
karpie żywe 280-300, śnięte 150—180, leszcze 
żywe 340.350, śnięte 250—260, sielawa 170— 
180, wąsacze żywe 300-350, snięte 220-—250, 
węgorze 400 — 450, płocie 150—180, d:obne 
50—100. 

Drób: kury 200—500 gr. za sztukę, kur- 
częta 150—180, kaczki 300—600, bite 250— 

, młode 200—250, gęsi żywe 800 1000, 
bite 500—800 gr. za sztukę. 

  

s e 
Ważne dla ziemian 

Ekspedycja międzynarodowa, clenie, asekuracja. 

Wilno, Jagieliońska 10. Tel. 7-56. 
udziela pożyczek do wysokości 60 proc. wartości pod zboże, 
mąkę, siemię ln ene, len i inne produkty zamagazynowane na 
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źlicy 

kc: wej a. „Leczenie płuc'* 
Punkt ciężkości tej broszury leży. na wskazaniu sposobów unikania gru: 

przy cierpieniach płuenych względnie na zwalczaniu już wykrytej 

(Przyczynek do terapji gruźlicy). 
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    Miejski мее ооа 

KULTURALNO-O $WIATOWY | | 
SALA MIEJSKA (ul, Ostrobramska 5) || 

Dziś będzie wyświetlany film: 

„ŚLUB KRWUL 
W roli głównej urocza gwiazda Wschodu SADA TAGOMARU. 

dramat w 6 akt. > 
z przejść młodej Japonki. 

NAD PROGRAM; „MIŁOŚĆ NA DROŻDŻACH" 
Orviestra pod dyre cją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. 
CENA BILETÓW Parter — 50 gr., Balkon — 25 gi. 

KASA CZYNNA; w niedzieję I święta od godz. 2-ej, m. 30, w powszednie dnie od godz. 4 m, 30 

*66600650000:650666000 

ltd, Gs 
parowane poszukuje 

Katow'cka Dostawa Szkolna 

  

MEBLE 
NAJLEPSZE ŁÓŻKA ANGIELSKIE 

gą Warszawskiej fabryki 

"Konrad Jarnuszkiewicz 
iS-ka Tow. Akc, 

które w każdej ilości i w wielkim 

Drzewka owocowe: 
jabłonie, grusze, Śliwki, czereśnie 

wiśnie i t. p. poleca Zakład Ogrodniczy 

W. Plebańeczyk 
TARGOWA 25 t. j. (Rossa — na 

1 przeciw kamiennego mostu.) 

  
POCZĄTEK SEANSÓW: O godz, 5-tej. wyborze po cenach konkurencyjnych 

Od 3 XI wyświetlany będzie +sEUGENJUSZ ONIEGIN» film opera z udziałem wybitnych sił operowych, 8а do nabycia w firmie 

D/H. F. Mieszkowski “P. 08" 

ż „Kados” Warszawa, 
$ Ś-to Krzyska 113. ` 

ZA ANNA. © 66006 0000660600660 
  R. sowiecka tro: DI. G. Wolfson | 

wa, b. nauczy: weneryczne, — тосго-   

  

      

  

  

    

  

    

  

  

  

OR i е у liczę niedrogo. gdzie będzie demonstrowane SPORNA IANA: Dowiedzieć się 9—11 Przyjmuje ogł ia do „SLOWA“ 
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