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| a szę „mamy nadzieję“ 

| choćby dziś, choćby jutro. 

Kilka dni temu drukowaliśmy arty- 

uł p. t. „Dlaczego koniecznie monar- 

hja*. Pozwolę sobie powtórzyć 

jedno zapytanie z tego artykułu. 

    

   

  

Jeśli mi jakiś endek dowiedzie, że ma 

Pewność iż po obaleniu rządów Marszałka, 

' ni endecy, a nie lewica obejmie rządy i 

że wobec tego ich opozycja wobec rządów 
Marszałka jest walką partji dążącej do wła- 
dzy a nie degenerackiem warcholstwem. |, 

Naturalnie, nikt nam na to pytanie 

= odpowiedział, tylko Gazeta War- 

Sząwska za dawniejsze moje artykuły 

obrzuciła mnie gradem połajanek, wi- 

dać aby sobie ułatwić propagandę za 

podniesieniem obyczajności i szanowa- 

niem czci osobistej w wystąpieniach 

/ publicznych. 

"W Robotniku niedzielnym przeczy+ 
 tałem artykuł, który niech mi redaktor 

Robotnika wybaczy, tematem swoim 

zbliża się do naszego artykułu „Dla- 

czego koniecznie monarchja*. Tylko 
kiedyś, jeszcze niedawno Robotnik w 

swoich artykułach wstępnych  prze- 
strzegł europejskości. O cudzych po- 

' | glądach wyrażał się liberalnie, spokoj- 
_ nie, jak to czynili wzorowi parlamen- 

tarzyści XIX w. Dobre wychowanie 

 parlamentarzysty polegało na tem, aby 

nie pozbywać się odrobiny sceptycyz- 
"mu co do poglądów przez siebie głoszo 

1 

|] nych i zawsze liberalnie stosować się 

| do poglądów przeciwnika. Robotnik 

(wstępne artykuły) czasami miał i ten 

sceptycyzm i ten liberalizm. Ostatnio 

jakoś to się zmieniło. Ostatnie artykuły 
czynią wrażenie, jakgdyby pisane by- 

ły pod wrażeniem upałów. Mamy na- 

ko. że upały, muchy, wakacyjne 

kłopoty przejdą i -Robotnik powróci 

do swego uprzedniego tonu. Jeśli pi- 
to oczywiście 

piszę tak, nie jako przeciwnik politycz 

ny, lecz jako czytelnik. 

Robotnik pisze: 

Czy podobną utrwalić ten system — bez 

  
_ Piłsudskiego? Wszyscy rozumieją, że nie, 

Ja tak samo twierdziłem, że nie. Tyl- 

4 ko, ponieważ Sejm jak wiadomo nie 

, jest w stanie dokonać jakiejkolwiek 
zmiany konstytucji (co już dowiodły 

dyskusje na komisji konstytucyjnej) a 

Robotnik zabronił jej oktrojawać, więc 

„bez Piłsudskiego”; jak się wyraża 

| „Robotnik“ možliwa jest tylko reakty- 

| wacja konstytucji 17 marca. W swoim 

| artykule „Dlaczego koniecznie monar- 

chja* wychodziłem właśnie z założe- 

nia tej ewentualności i dowodziłem, 

| że przy reaktywacji konstytucji 17 

_ marca nie znajdzie się żadna siła poli- 

tyczna w państwie, któraby mogła 

władzę w Polsce sprawować, a to ze 

względu na wielkie niebezpieczeństwa, 

które nam niosą pawolne lecz nieur 

ŚBłanne zmiany w polityce międzynaro- 

| dowej wielkich państw europejskich. 

| Twierdziłem, że siłą tą w żadnym wy- 

padku nie będzie ani nasza prawica, 

ani centrum, ani lewica, każdy z tych 

obozów z innych powodów. Artykuł 
8 w Robotniku patrzy na sytuacje znacz- 

_ nie optymistyczniej. Nie formułuję tego 

_ dosłownie, lecz z całej treści. artykułu 

- widać, że Robotnik uważa, iż lewica 

zdolna jest objąć władzę w Polsce, 

4 Poniewaž „Robotnik“ w sposób 

Oryginalny i z dużą pomysłowością 

nazwał moje zapatrywania „pomysła- 

|. mi z dziecinnego pokoju** — więc są 
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glzę, że upoważnia mnie ten styl do 

| "azwania stanowiska, że lewica zdol- 
| na jest objąć władzę demagogja; a to 
_ Z następujących powodów: 

1) lewica nie ma programu w 
| Sprawie mniejszości narodowych. To, 

Ro głosi, ten szereg ustępstw nacjona- 

lizmom mniejszościowym zaostrzy tyl- 

ko i wzmoże walkę nacjonalistów w 
Polsce, która może stać się zgubą dla 
Państwa; 

2) lewica jest rozbita na szereg 
_Partyjek i tarcia partyjne zawsze ją 

| |98a rozsadzić. 
      24 

3) Reaktywacja konstytucji 17 mar- 

ca jako program ustrojowy naszej le- 
wicy jest niemożliwy. Jest ta program 
Przeżyty. Ponikowski, Nowak. Sikor- 

liriop premiera Świfalskiego. 

WARSZAWA, 8 VII. PAT. W dniu 
8 b. m. o godz. 10 min. 30 p. pre- 
mjer dr. Switalski opuścił Warszawę, 
udając się na kilkutygodniowy urlop 
wypoczynkowy zagranicę. Pana pre 
mjera zastępować będzie w czynno- 
Ściach urzędowych do dnia 19 b. m. 
p. minister sprawiedliwości Car, z 
dniem zaś 20 b. m., aż do końca 
urlopu p. minister spraw wewnętrznych 
gen. Składkowski. 

Zjednoczenie stronnictw ukraiń- 
skich 

Ze Lwowa donoszą, że pomiędzy 
ukraińską  narodowo-demokratyczną 
organizacją (UNDO), ukraińską so- 
cjalistyczno-radykalną partją i Selro- 
bem prawicą, toczą się od dwóch 
miesięcy rokowania w sprawie utwo- 
rzenia t. zw. „Ukraińskiego komitetu 
wykonawczego* wszystkich tych stron: 
nictw. Byłby on reprezentacją ukraiń- 
skich partyj politycznych w Polsce , w 
sprawach narodowych, przyczem w 
zagadnieniach socjalnych stronnictwo 
zachowałoby wolną rękę. Obecne 
pertraktacje zaszły tak daleko, że 
ułożono wspólną platiormę  politycz- 
ną, a w pierwszej połowie sierpnia ko- 
mitet wykonawczy ma być ukonsty- 
tuowany i rozpocznie działalność. 

Dyrekfor monopolu spiryfusowego 

Dowiadujemy się, że w 
Szym czasie nastąpić ma wymiana na 
stanowisku gen. dyrektora Monopolu 
spirytusowego. SA : 

Dotychczasowy dyrektor Kuroczyc- 
ki przechodzi w stan nieczynny. 

Nowe propozycje do rokowań 
handlowych 

; Na skutek ostatnich  konierencyj 
posła niemieckiego w Warszawie Ra- 
uschera w Berlinie, wysunięte zostaną 
przez Rząd Rzeszy nowe propózycje 
dotyczące wznowienia rokowań hand- 
lowych polsko-niemieckich. Rząd Rze- 
szy Niemieckiej uznaje, że wprowa- 
dzone ostatnio przez Niemcy cła 
wwozowe na przetwory rolnicze zmie- 
niają sytuację, będącą podstawą do- 
tychczasowych rokowań, co znacznie 
posunie naprzód sprawę dalszych 
pertraktacyj. Równocześnie Rząd Rze- 
Szy domaga się jednak, by wszystkie 
ustalone dotąd w rokowaniach zasady 
pozostały bez zmiany, 

Ohsadzenie poselstwa Esfonji 
w Warszawie 

Wobec wyjazdu posła  Estonji 
Strandmana, który objął misję utwo- 
rzenia nowego rządu estońskiego, 
kierownictwo poselstwa pełni chargć 
d'afiaire Smidt. Strandman, po obję- 
ciu stanowiska premiera i prezydenta 
Estonji przyjechać ma do Warszawy 
celem załatwienia szeregu spraw zwią- 
zanych z poprzedniem stanowiskiem. 
Obsadzenie poselstwa estońskiego w 
Warszawie nastąpi jeszcze w bieżą- 
cym miesiącu. ' 

Młodzież szkolna z Łofwy na 

POZNAN, 8,VIII. W dniu 10 b. 
m. przyjeżdża do Poznania na P. W. 
K. wycieczka szkolna z Dynaburga, 
W skład wycieczki wchodzą przede- 
wszystkiem uczniowie i uczenice szkół 
zawodowych. 

Wzrost aktywności bilansu płaf- 
niczego. 

Według dokonanych przez komisję dla 
spraw turystycznych obliczeń, aktywność 
tegorocznego bilansu płatniczego Polski 
wzrośnie znącznie na skutek wzmożonego 
ruchu przyjązdów do Polski z zagranicy w 
związku z P. W. K. Ruch przyjazdowy z 
zagranicy przyniesie Polsce okało 200 mil- 
jonów złotych. 

najbliż-. 

Delegacja Polaków hiałoruskich na zjazd 
Polaków zakordonowych w Warszawie 

Z Mińska donoszą: W tych dniach 
zakończył się w Mińsku. wszechbiało- 
ruski zjazd polaków, zamieszkałych 
na terenie Białorusi Sowieckiej. Po 
burzliwych debatach zjazd wybrał de- 
legację, która uda się na zjazd pola- 
ków zakordonowych, jaki się ma od- 
być w Warszawie. W skład delegacji 
weszli: ` 

1) Rudkowski, robotnik niepartyj- 
ny, 2) Wistouch, rolnik, niepartyjny, 
3) Kukiełko,sekretarz polskiego ko: 
mitetu, komunista, 4) Maciszewska,, 
nauczycielka, niepartyjna i 5) Skowron- 
kowa ,robotnica, niepartyjna. 

Jako kandydata na delegatkę wy- 
brano Butkiewiczownę, docenta uni- 
wersytetu białoruskiego, kandydatkę 
do partji. 

Ściąganie podatków w Białorusi 
Z Mińska donoszą: W okręgu ho- 

melskim władze w ostry sposób  przy- 
stąpiły do Ściągnięcia reszty podatków 
za rok ubiegły. Instrukcja nakazuje Ścią- 
ganie ich z całą bezwzględnoęcią i do 
kofica lipca wszystkie należności powin- 
ny wpłynąć do skarbu sowieckiego. W 
związku z tem ogromną ilość włościan 
pociągnięto 'do odpowiedzialności sądo- 
wej za niepłacenie podatków i skazańo 
na więzienie do 1 i pół roku. 

Braterstwo broni 
Z Dyneburgu donosą: dnia 6 lip-' 

ca br. odbył się tu uroczysty akt bra- - 
terstwa broni między kawalerzystami 
łotewskimi, estońskimi a ułanami pol- 
skimi, którzy przybyli do Dyneburga 
na święto 70-lecia miejscowego pułku 

' kawalerji. Na akcie był obecny kon- 
sul R. P. p. M. Świerzbiński. 

$konstrzowanie rządu estońskiego W 
przyszłym typodnin. 

Z Rewla donoszą: Kandydat na 
stanowisko głowy państwa Strandman 
od większości frakcji, które mają 
wejść w skład przewidywanej koalicji, 
otrzymał odpowiedzi w sprawie za- 
sadniczych postulatów swego progra- 
mu. Odpowiedzi te nie zawierają w 
sobie nic, coby mogło przeszkodzić 
utworzeniu koalicji. Wszelako trud- 
ności powstają w związku z rozda- 
niem tek. Strandman uważa, iż rolni- 
cy powinni otrzymać po 2 teki. W 
tych warunkach każda z pozostałych, 
wchodząca w skład koalicji partji mo- 
że otrzymać po 1 tece, ponieważ rząd 
będzie się składał z TI ministrów. 
Trudności te do chwili obecnej nie 
zostały jeszcze zlikwidowane. W każ- 
dym razie według panującego prze- 
konania, do wtorku wszystkie prze- 
szkody zostaną zlikwidowane i w cią- 
gu przyszłego tygodnia rząd zostanie 
skonstruowany. 

Romunikat kowieński o ntarczre z 
„leczkajtisowcami”* 

Z Kowna donoszą: Władze poli: 
cyjne opublikowały komunikat, iż w 
tych dniach w pobliżu jewja przeszło 
na terytorjum litewskie 5 uzbrojonych 
„pleczkajtisowców". Przy spotkaniu z 
litewską strażą graniczną  „pleczkajti- 
sowcy” rozpoczęli strzelaninę i rzucili 
granat, Po strzelaninie udało się im 
uciec i ukryć się na polskiem teryto- 
rjum. 

W rejonie Ucian patrole graniczne 
zostały zaalarmowane strzałami re- 
wolwerowemi na pograniczu. Spraw- 
ców strzelaniny nie zdołano ujawnić, 
na miejscu jednak wypadku znalezio- 
no trupa obywatela litewskiego Kar- 
powicza. 

Według tegoż komunikatu, ostat- 
nio „pleczkajtisowcy** uciekają się do 
nowego sposobu kolportowania swej 
literatury agitacyjnej. Mianowicie, rzu- 
cają do Wilji butelki, zawierające agi- 
tacyjne broszury i proklamacje. 

A A STATION TEST TS RITEK УЖИЕТОНС ЕЕ 
ski, Witos, Grabski, Skrzyński, to pra 
ktyka konstytucji 17 marca, to był ci- 
chy tragizm państwa, które zmartwych 

wstało, aby konać z powrotem. A mo- 
że sądzicie, że społeczeństwo przyjmie 
tę reaktywację z entuzjazmem? To zu- 

pełnie to samo, jakgdyby ktoś gościo- 
wi po spożyciu obiadu zaproponował 

cały obiad z powrotem od zupy po- 
czynając. 

Umyślnie w tych uwagach pow- 
strzymuję się od momentów gospadar- 
czo-socjalnych rozpatruję możliwość 

przyjścia rządów lewicy tylko z pań- 
stwowo-politycznego punktu widzenia. 

Oczywiście mówiąc „lewica nie 

może wziąć władzy'* myślę o władzy 

połączonej z odpowiedzialnością za lo- 

sy państwa. Oczywiście stworzyć ga- 

binet ministrów lewica potrafi. Tylko 

trzeba pamiętać o tych niebezpieczeń- 

stwach zagranicznych, "a Polacy pa- 

miętać o nich będą. Jest to prawo in- 

stynktu samozachowawczego. Wobec 

tych niebezpieczeństw żaden obóz po- 
lityczny nie będzie mógł „objąć gabi- 
netu ministrów* bez  odpowiedzial- 

ności za jutro i pojutrze państwa, tak 

jak się zajmuje gabinet restauracyjny. 

Cat. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ui. Szeptyckiego — A Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
DĄBROWICA (Polesie) -— Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY. — Bufet kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec' kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „ Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S$. Matecki. 
MOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jażwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk „St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pok Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia: T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewskz. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-rach swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cytrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracje nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
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Jaka będzie freść odpowiedzi Brianda 
na notę angielską w sprawie konferencji o odszkodowania 

Ś.n. Adam Bohdanowicz 
(Wspomnienie pośmiertne). 

PARYŻ, 8—VII. Pat. Briand przedstawi prawdopodobnie w i i : : 
dniu jutrzejszym radzie ministrów odpowiedź na notę angielską ay Zodiac) bopoladiio 
w sprawie konferencji odszkodowań. * wych grono najbliższej rodziny, krew- 

Odpowiedź ma wyrazić zgodę na to, ażeby konferencja roz- nych, sąsiadów i przyjaciół odprowa- 
poczęła się w pierwszych dniach sierpnia, podtrzymuje jednak dziło na dworzec kolejowy zwłoki 
SBE. R. s m V, 2 ы zmarłego w d. 5 lipca Ś. p. Adama 

o do metod i procedury konierencji, odpowiedź ma wy- Е 
suwać propozycję, ażeby prowadzić rokowania jednocześnie za ZW» Mar s. 
pomocą kiiku organizmów. Tak więc, plenarna konferencja za. 37STieh pow. Wiejskiego. 
jęłaby się sprawą odszkodowań, zapraszając jednocześnie do u. — 5. Р. Абат, urodzony w 1864 r. 
działu w dyskusji Polskę, Rumunię, Grecję, Portugalję, Czecho- z ojca Seweryna i matki z Dederków 
En Alasce wa a Bohdanowiczów, należał do pokolenia 

problematów technicznych, wynikających Z „am; 
wprowadzenia w życie planu Younga, wreszcie kómdtet © skład kN > py A pė с : 
którego weszłoby 6 przedstawicieli mocarstw, ktore uczestniczy- "€'Ormie wiościan doznało głębokie- 
ły w rozmowach genewskich, prowadzonych w grudniu 1928 r., £0 przewrotu, spowodowanego z jed- 
zająłby się sprawą komisji pojednawczo-konstytucyjnej oraz nej strony społeczną i ekonomiczną 
ewakuacją Nadrenii. reformą, zaś z drugiej — ukazem grud- 

Rozmowy miin, Brianda. niowym, zabraniającym zakupu ziemi 
i ! “ 

PARYZ, 8 7, PAT. Briand przyjąl ambasadora francuskiego w Rzymie oraz „osobom polskiego pochodzenia". 
ambasadora niemieckiego w. Paryżu von Hoescha. Rozmowa z von Hoeschem, jak się Były to czasy, gdy wśród prawie roz- 
zdaje, dotyczyła sprawy ustalenia'terminu konierencji rządów w sprawie odszkodowań paczliwego położenia tylko niepospo- 

Nad czem obradował gabinet niemiecki? uggi "asności zleme i skiej, skierowana dla obrony ojczy- 

Sprawa realizacji planu Younga i traktat handlowy z  Stego zagonu i domowego ogniska 
Polską ; : decydować miała o przynależności 

: kraju naszego do Polski. Aby temu BERLIN, 8.VII. PAT. Ogłoszony tu został przez biuro. Wolffa na- i 
stępujący komunikat o dzisiejszych naradach gabinetowych: se e pė 

Gabinet Rzeszy na posiedzeniu dzisiejszem zajmował się pracami wysuwała się potrzeba umiejętnej i 
przygotowawczemi, pozostającemi w związku z utworzeniem przewidzia- fachowej pracy gospodarczej, oparta 
nych w planie Younga komitetów organizacyjnych. Pozatem rozważane by- na dokładnej znajomości.głównych za- 

ły pask, Ep podstawie których b. minister Hermes ma wznowić nieba- sąd rolnictwa i hodowli. Udaje się 
wem rokowania w sprawie traktatu handlowego polsko-niemieckiego w przeto ś. p. Adam do Puław dla'stu- 
Warszawie. 

djów rolniczych, poczem już jako 

„ Dookoła projektowanej prze p. Mat Donalda wizyty w Waszyngłonie  wykwaliikowany rolnik prowadzi pra- 
2 Na cę na swym własnym zagonie. Fa- 

WIEDEŃ, 8 Vit, PAT. Wedle doniesień dzienników z Londynu, an- Н & 
gielsko-amerykańskie obrady, dotyczące wizyty Mac Donalda w Waszyng- śą Lol ok so S 
tonie poczynily znaczne postepy. Zasadniczo postanowiono, że przedmio- > 
tem konferencji będzie kwestja rozbrojenia na morzu oraz stworzenie spe- ną pracowitością i skrzętnością z 
cjałnej instytucji arbitrażowej, któraby łagodzić miała ewentualne konflikty wielkim mozołem, powoli wpływają 
angielsko-amerykańskie. na podniesienie gospodarstwa. Nie 

marnując lasów, nie sprzedając ziemi 

na parcelację, nie obciążając zbytecz- 
nym długiem bankowym majątku ś.p. 
Adam potrafił doczekać się chwili po- 
myślniejszej gdy warsztat stanął na 
nogi. 

Piewszy nuncjusz apostolski przy rządzie włoskim 
Audjencja u króla 

RZYM, 8—VII. Pat. Król przyjął dziś rano z zachowaniem' uroczyste- 
go ceremoniału pierwszego nuncjusza apostolskiego Borgongini Duca, któ- 
ry wręczył królowi swe listy uwierzytelniające. ; 

Wrodzony temperament i wielka 
List papieża do premjera Mussoliniego żywość umysłu nie dają Ś. p.-Ada- 

RZYM, 8—VII. Pat. Po przedstawieniu królowi listów uwierzytelniają: mowi zasklepić się jedynie w  spra- 
cych nuncjusz Borgougini złożył wizytę Mussoliniemu, któremu wręczył wach gospodarczych. Interesuje Go 
list od Papieża. też i życie społeczno-polityczne. | oto 

Zapowiedź wizyty króla u Ojca Świętego w chwili, gdy po 1906 r. rozpoczyna 
: się era wolnošciowa, dzi) Po , RZYM, 8—VII. Pat. Jak podaje prasa, królewska para wraz z książę- iwan GA tami złoży w dniu 16 b.m. wizytę Ojcu Świętemu! a Dai z as 

э э 

opracowujących materjaly potrzebne 
dla Koła Polskiego w  Petersburgu. 
Pracowitość i dokładność w wykona- 

iu wrodzona naturze Ś. p. Adama BERLIN. 8.6, PAT. Dzisiejsza prasa w  alarmujących depe- ” B : 
szach z Białogrodu i Bukaresztu soo o aria az m ezynią z niego poszukiwanego dziala- 
dze bukareszteńskie szeroko rozgalęzionego spisku wojskowego “Za. W owym brzemiennym w wielkie 
przeciwko rządowi Maniu. Spiskowcy zamierzali aresztować nadzieje czasie, chwyta się ś.p. Adam 
członków rządu 'i ogłosić dyktaturę wojskową. ' pióra, by w szeregu artykułów 

Dokonano licznych aresztowań wśród  oflczrów w Buka- umiesz hw Goń kai 
reszcie i na prowincji. Rząd przedsięwziął daleko idące zarzą- _. DE ROR Wiest 
dzenia ochronne. Garnizon bukareszteński znajduje się w pogo. OŚWieIĆ sprawy społeczno-polityczne 
towiu alarmowem. Sledztwo miało ustalić, że spiskowcy zaopat. Kraiu. 
rzyli się w broń arsenału wojskowego. Pomiędzy aresztowany. Po wojnie światowej z niezmąco- 
mi znajdować się mają gen. Brosteanu oraz pułkownicy Stucha nym spokojem staje ś. p. Adam przy 

  

Wykrycie spisku wojskowego w Rumunii 
Alarm prasy niemieckiej 

i OP 
swym warsztacie, aby znów od po- 

я i czątku na nowo krok za krokiem Dómarche posła jugosłowiańskiego w Wieńniu ала ае оо каа krokiem 
w sprawie koncentracji Heimwehry na granicy austr- i na nogi postawić. Dopomaga Mu w 

: i jacko-jugosłowiańskiej pracy syn— Karol, ułan 13 p.. który 
PARYŻ, 8—VII. Pat. „Paris Midi" donosi z Wiednia, że poseł jugo- Świeżo wrócił z wojny. Mając teraz 

słowiański uczynił dćmarche u rządu austryjackiego w sprawie obecności zastępcę może Ś. p. Adam więcej cza- 
Heimwehry na granicy Austrji. Kanclerz odpowiedział posłowi jugosto- po i i 
wiańskiemu, iż przedsięwzięte zostanie Śledztwo. Ё = widcj Ra Ę ae ści | =: 

e 

Prezyden w. m. Gdańska Sahm u Kalinina mo” Wilnie, gdzie cały swój i : czas poświęca Związkowi Ziemian i 
MOSKWA, 8 VII. Delegacja senatu w. m. Gdańska została przyjęta T-wu Ubezpieczeń  „Snop”, później 

przez Kalinina, przewodniczącego rady komisarzy ludowych i Szmidta, zaś jako FeZES—"IWIleGEki я Źwi 
jego zastępcę, a następnie Karachana. Wieczorem kom. Karachan wydał Z lala o BA 
przyjęcie na cześć delegacji gdańskiej. 

Rzucając na trumnę odchodzącego 

Sensacyjny wyrok sądowy w Paryżu gruūkė įkociiaukį Lykas — ооа 
Uniewinnienie zamachowca, autonomisty alzackiego Benoit Ziemi Wileūskiej, žegnamy Go jako 

PARYŽ, 8 VII. PAT. Sąd karny departamentu Sekwany, roz- Niež2Pomnianego kolegę i towarzysza patrujący sprawę seteriai Benoit, ktėry usilowal zamordo- YSPOInych prac. 
wać prokuratora generalnego Fachota, wydał wyrok uniewin-  Niech Ci będzie lekką ziemia, któ- 
niający. Przypomnieć należy, że w czasie procesu prokurator rą ukochałeś pełną szczytnych trady- 
Fachot prosił sędziów, ażeby odnieśli się do oskarżonego Z cyj Oi 5 ! pobiażanieni: , yj Ojców naszych! M. O. 

Start z Old Orchard do lofu przez Atlantyk |. DOŃ 
angielscy Williams i Yancey wystartowali dzisiaj stamtąd 0 godz. 8.49 rano W CENTRUM MIĄSTA : 
według czasu amerykańskiego z zamiarem przelecenia ponad Atlantykiem do z nowoczesnemi wygodami, z wolnym 

lokalem na pomieszczenie biura, nie 
mniej 10-12 dużych jasnych pokoi 
nabędzie Izba Przemysłowo: Handlowa 

Pisemne SZCZEGÓŁOWE oferty 

sem na kopercie: „Oferta na kupno 
domu* należy składać w Biurze lzby 

Du Trocka 3. L E 

Rzymu. 8 
GRETRTZEANUSTIE) 

Wyróżnienie kaplana-Polaka pafrioty 
przez uniwersytet w Detroit. 

DETROIT, 8 7. PAT. ! Uniwersytet w Detroit nadał honorowy stopień dr. praw 
z JON Herrowi, proboszczowi najstarszej miejscowej parafji polskiej św. 

ojciecha. 

LONDYN, 8.VII. PAT. Agercja Reutera donosi z Old Orchard, że lotnicy 

w kopertach zalakowanych z napi-
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ECHA KRAJOWE 
Wybuchł pocisku podczas ćwiczeń 

BARANOWICZE, 8 VII. (tel. wł. „Słowa”*). Onegdaj zdarzył się w 
obozie ćwiczeń w Leśnej tragiczny R Podczas ostrego strzelania, 
jakie prowadziła baterja 9-go D. A. K. przy ładowaniu działa przez bom- 
bardjera, wybuchł pocisk, który ranił podpor. Zakrzewskiego, pchor. Fili- 
powicza i czterech artylerzystów, z których jeden zmarł, natychmiast po- 
zostałych zaś przewieziono do szpitala w Baranowiczach. 

Według przepuszczeń, eksplozja nastąpiła wskutek uderzenia pocisku 
o zamek armaty. 

Likwidacja strajku w hucie „Niemen” 
LIDA, 8 VII. (tel. wł. „Słowa”). Ciągnący się od dłuższego czasu 

strajk w hucie szklanej „Nieme”, popierany przez P. P. S. lewicę uległ 
załamaniu. Robotnicy zwrócili się do Inspektora Pracy z prośbą o po- 
średnictwo Zw. Zawodowych, które dążyły do przeciągnięcia strajku. 

Strajki w cegielni Pepeczkinie i w fabryce kafli w Lidzie załamały się 
a robotnicy przystąpili do pracy przyjmując warunki przedsiębiorców wbrew 
postanowieniom Związków Zawodowych. 

Fakty powyższe Świadczą, że demagogiczna akcja związków zawodo- 
wych nieznajduje posłuchu w masach robotniczych, które wyzwalają się z 
pod opieki nieproszonych opiekunów. 

  

  

RAKÓW. 
— Noc świętojańska. Ludność m. Ra- 

kowa, położonego nad rzeką Istocz, jest 
wybitnie polską, a przejawia się to w ta- 
kich momentach, jak naprzykład urządzenie 
partyzanki przeciw bolszewikom w 1920 

nia Wojskowego w Nieświeżu. Na program 
obchodu składało się: 15-go o godz. 9-ej 
zbiórka oddziałów P. W. na którą przyby- 
ły niestety tylko hufce szkolne i delegacja 
oddziału Zw. - Strzeleckiego z Horodzieja o 
ogólnej liczbie około 100 osób. O 10-€ej od- 

kai RE a as i aa NE. 

A + = sie którego wygłosił okolicznościowe kaza- 
i „regio również całą duszą ludność nie ks. pietekt. Nowicki. Po nabożeństwie 
MY lo kultury polskiej to też w roku przedefilowały hufce przed komendantem 
leżącym zwyczajem lat dawnych mieSz- garnizonu i delegacją przybyłych oficerów. 

kancy A WA OU tradycyjne wianki Ó 14ej rozpoczęły się zawody strzeleckie z 
w Noc Świętojańską. ‚ broni małokalibrowej, pistoletów; lekkoatle- 

Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie įyczne popisy harcerskie i gry sportowe. — 
przyszedł pan Przelaskowski w towarzyst- [6_go o godz. l4-ej ciąg dalszy zawodów i 
wie a. psa na most należący do zawody strzeleckie z broni wojskowej, po- 
pana Zdziechowskiego, którego majątkiem czem o godz. 19-ej rozdanie nagród zwy- 
zarządza p. Przejaskowski. „„ Cięzcom przez p. p. majorową Kaczyūską, 

Widząc „tylu nieproszonych gości”, rotmistrzową Tańską i komendanta garnizo- 
poszczuł ich psem, zaś tych, którzy bronili nu majora Kaczyńskiego. Ze względu na 

sią, Nm. powrzucač do wody. zupełny brak boiska, zawody odbyły się na 
a penis eri pana Przelaskow- piacu ćwiczeń w koszarach farnych. Na 

skiego należy podać chyba to, że był pod- Święcie obecni byli rejonowy i obwodowy 
pity, co zresztą bardzo często z nim zdarza komendanci P.W. p. p. mjr. Strzelecki i kpt. 

. W ten sposób pan Przelaskowski dzię- Dui. — Smutnym jest fakt, że rozwojem 
ki swemu opilstwu i brutalności wniósł iizycznym młodzieży mało kto się interesuje, 

' niepotrzebny zgrzyt do społeczeństwa ra- tak, że młodzież właściwie nie miała się 
kowskiego i zakłócił ogólną harmonję Za- przed kim popisywać. Widać są jakieś po- 
RZ P : ‚  wažne braki pod tym względem, nad kto- 

Zapewne włąściciel majątku pan Zdzie- remi Rada Powiatowa powinna się zastano- 
chowski, wielce szanowany przez ludność wić. — Na piętnować należałoby nieobesła- 
miejscową, nie jest poinformowany 0 Za- nie święta przez Związek Strzelecki (za wy- 
chowaniu się jego sługi. gdyby wiedział bo- jątkiem Horodzieja) i Zw. Młodzieży Wiej. 
wiem, nie byłby pozwolił ma szczuci ludzi skiej mimo, że uczestnicy zamiejscowi otrzy- 
psami na swem terytorjum. maliby bezpłatne wyżywienie i zakwatero- 

  

Miejscowy. wanie. — Charakterystycznym i smutnym 
jest fakt, że w zawodach biorą udział stale 

Er NIEŚWIEŻ. jedni i ci sami zawodnicy, dopływu młodych 

ka sił prawie niema. — Ogólny poziom od za- 
— Z Koła Przyjaciół Harcerstwa. W lip. wodów przeprowadzonych w roku ubiegłym 

cu odbędzie się Złot Harcerski pod Pozna- nieco się obniżył. — Szczegółowy wynik 
niem. Już od dawna Koło Przyjaciół Harcer. zawodów podamy w następnym numerze. 
stwa zbierało fundusze, by móc dopomóc — Okręgowe Towarzystwo Organiza- 
drużynie nieświeskiej w pojechaniu na Zlot. cji Kółek Rolniczych. 5-VI rozpoczęło dzia-- 
Zebrany fundusz nie jest niestety: dostatecz- łalność na terenie pow. Nieświeskiego Okrę- 
ny, to też pierwotne plany uległy dość grun- gowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rol. 
townej redukcji. Ostatecznie wybiera się 28 uiczych w Nieświeżu, powstałe z unifikacji 
osób; część kosztów uczestnicy pokrywają Okręgowego Towarzystwa Rolniczego w 
Sami, na resztę łoży Koło Przyjaciół Harcer- Nieświeżu, Okręgowych Związków ółek 
stwa. Do zorganizowania wyprawy przyczy- Rolniczych w Nieświeżu i Klecku oraz Po- 
mił się wielce ks. Radziwiłł, ofiarowując na wiatowego Związku Osadników. — Wszel- 
ten cel tysiąc złotych. — Prócz tego Koło ką korespondencję należy zwracać pod adre. 

udzieliło również pomocy hufcowi żeńskie- sem Okręgowego Towarzystwa Organizacji 

mu na wysłanie kiłku harcerek na obóz i Kółek Rolniczych w Nieświeżu ul. Domini- 

letni. — Na pokrycie kosztów Koło zmuszo-. kańska 22. — Prezes Towarzystwa p. Je- 
me było zaciągnąć pożyczkę, wierząc że leński przyjmować będzie w czwartki od 12 
bez trudu spłaci ją jesienią z funduszów ze- do 14.ej godz. w lokalu Towarzystwa, in- 

branych dzięki ofiarności społecznej. struktor zaś w Nieświeżu w środy i w Kle- 
„Sukiennic” około ratu- cku w poniedziałki. : 

sza. Stare bardzo stylowe „sukiennice“ koto — Ruchome  bibljoteczki. Niešwieskie 
ratusza stanowią jedną z najpiękniejszych Koło Polskiej Macierzy Szkolnej posiada kil- 

budowli Nieświeża. Wobec częściowego ich ka doskonale skompletowanych bibljoteczek 
zawalenia się, specjalna urzędowa komisja wędrownych w specjalnych szafkach. Mogą 
dokonała oględzin i stwierdziła, że skrzydło one być rozdane na wieś. — Życzący So. 
południowo-zachodnie uległo w ostatnim bie otrzymać bibljoteczkę powinni zgłosić 

czasie prawie całkowitemu * zniszczeniu, a się bądź do p. rotmistrzowej  Budzikowej 

mianowicie wskutek zbytniego obciążenia (koszary bernadyńskie), bądź do p. Brudni- 
dachem w dniu 5 czerwca 1929 r. runęło i ckiej (ul. Benedyktyńska 11). 

zostały tylko dwie arkady południowe. , 
BARANOWICZE larożnik północny jest poważnie zagrożony, 

stwierdzono pęknięcie i odchylenia się ścian; 
konsrtukcja dachu obciążającego wywołuje — Walne zgromadzenie Kasy Spółdziel- 
odchylenie się murów nazewnątrz; cegła co- czej (Stefczyka) *w Baranowiczach. W sali 
kółowa w większej części murów zwietrza. straży ogniowej odbyło się walne zgroma- 

ła; w przybudówce północnej stwierdzono dzenie członków Kasy Spółdzielczej. Zagaił 

liczne rysy podłużne. Ze względu na to, że posiedzenie prezes Rady Nadzorczej p. Dem- 

sukiennice przy ratuszu w Nieświeżu są sa- biński, proponując na przewodniczącego p. 

me przez się zabytkiem, ponadto wspólnie Głąbika wybór którego przyjęto jednogłoś- 
z domami rynku i gmachem ratusza stano nie, przewodniczący powołał na asesorów 
wią kompleks budynków o charakterze wy- p. pułkownika : Kurkowskiego i p. Lisa se- 
bitnie zabytkowym, posiadającym przytem kretarzem p. Chwalko. Protokuł z poprzed- 

znaczną wartość historyczną, związaną z niego zgromadzenia odczytał członek za- 

rozwojem i tradycjami miasta, uznano za rządu Kasy p. Jasinowski protokuł przyjęto 

niezbędne zrekonstruowanie zburzonej czę- bez zmian do zatwierdzającej wiadomości. 

ści sukiennic oraz zakonserwowanie i odre- Sprawozdanie zarządu, bilans oraz ra- 

staurowanie zachowanych skrzydeł, a mia. chunek strat i zysków za rok ubiegły prze- 

mowicie: zmienienie konstrukcji wiązania da- dłożył członek zarządu p. Jasinowski. Ze 

chu nad całym budynkiem zbadanie funda- sprawozdania wynika, iż rozwój Kasy za 

mentów, a w razie potrzeby podmurowanie roz sprawozdawczy był nader pomyślny, 

ich, zrekonstruowanie zburzonego Skrzydła kasa obecnie liczy 1350 członków, udziały 
ściśle według dawnego wyglądu, opierając wynoszą 42.731 złotych, fundusz zasobowy 

się na istniejących dwuch arkadach i frag- 7950 zł. 32 gr. wkłady 22.558 zł. 79 gr. po- 

mencie attyki, ze względu na groźny stan życzek rozdano 180.093 zł. nadwyżka za rok 

przybudówki północnej i przylegającego do sprawozdawczy wyniosła 863 zł. 12 gr. dłu- 
niej narożnika sukiennic nałeży przybudówkę gi WER: 124123 zł. 
rozebrać, narożnik sukiennic przebudować. prawozdanie Rady Nadzorczej przedło- 
— Gdyby zaś przybudówka miała być od. żył p. Piotrowski, poczem odczytał p. Ja- 
budowana, projekt jej odbudowy winien być sinowski protokuł z rewizji przeprowadzony 
dostosowany do charakteru sukiennic wzmo przez lustratora centralnej kasy spółek rol- 
cnienie ścian zewnętrznych sukiennic a niczych p. Banaszkiewicza który stwierdza 
zwłaszcza attyki przez skotwowanie ich. — pewne drob ne uchybienia w prowadzeniu 
Poważniejszą trudność będzie stanowiło kasy. Nad sprawozdaniami wyłoniła się dy- 

zrealizowanie finansowe orzeczenia komisji. skusja, w której zabierali głos p. p. Teraje- 
— święto Wych. Fiz, i Przysp. Wojsk. wicz, Dembiński, Czyżewski, Zabiełło, Głą- 

w Nieświeżu. Odbyło się tu doroczne świę- bik i Mostowicz i po dyskusji na wniosek p. 
to Wychowania Fizycznego i Przysposobie- Zabiełło uchwalono przyjąć sprawozdanie 

Nad Zatoką Meksyhańską 
New Orleans, w czerwcu. 

   
sfornej, największej w Ameryce pół- 
nocnej rzeki. 

"Nowy Orlean jest miastem barw- 
nem i żywem. Ma swój charakter i 

: „ różny jest od wszystkich innych miast 

Jedziemy brzegiem Zatoki Meksy: Stanów Zjednoczonych, bardzo nao- 
kańskiej do Nowego Orleanu. Mamy gół do siebie podobnych.  Najciekaw- 
tam przyjechać o 8-ej rano. 7 ma. Po- szą też ma historję. Założony przez 

ciąg sunie po wązkim nasypie jedno- Francuzów w roku 1718 odstąpiony 
torowym o metr zaledwie nad pozio- został Hiszpanji w roku 1762, zwró- 
mem wody. Nie jest to właściwa za- cony Francji w roku 1800, a wreszcie 
toka, ale szereg lagun i zalewów, w sprzedany przez Napoleona Stanom 

jakie breg morski obfituje w sąsiedz- za 15 miljonów dolarów w roku 1803.. 
twie ujścia Missisipi, Jak okiem sięg- Powyższe koleje historyczne dzieli No- 

nąć, laguny i mokradła po obu stro- wy Orlean wraz z prowincją, której 

nach toru. Czasem mijamy pas trwa- był stolicą, a mianowicie z Luizjaną. 

łego gruntu, na którym rosną jakieś Atoli ówczesna Luizjana nie była tak 

krzewy i sterczą Omszale i na pół względnie mała jak obecny stan tej 

zeschnięte pnie drzew. Miałoby się nazwy: wówczas zała dolina Mississi- 

wrażenie pustki gdyby nie liczne ptac- pi, hen, aż po Kanadę, nazwę tę no- 

two wodne. Wjeżdżamy wreszcie na sila, To właśnie terytorjum  wytargo- 
stałą ziemię i mijamy ubogie domki z wał Jefferson od potrzebującego pie- 

gankami obitemi siatką (ochrona przed niędzy Napoleona. Dziś dziesięć pros- 

komarami): to przedmieścia Nowego perujących stanów pokrywa dawną 

Orleanu. Samo miasto leży na lewym Luizjanę... _ — 
brżegu Mississipi, o kilkadziesiąt kilo- Panowanie francuskie i hiszpańskie 
metrów od właściwego ujścia tej nie- pozostawiło trwałe Ślady zarówno w 

SŁOWO 

DKTROJDWANIE KONSTYTUCJI W KISZPANII 
DZIEDZICZNA WŁADZA KRÓLEWSKA BURBONÓW. UTWORZENIE RADY KORON- 

NEJ I PRZYWRÓCENIE PARLAMENTU. 

MADRPT, 7.7. PAT. Zgromadzenie narodowe zaznajomiło się w dniu wczoraj- 

szym na posiedzeniu plenarnem z przedłożonym przez rząd projektem nowej konstytu- 

cji, zawierającej 104 artykuły. Jej główne zasady są następujące: 

PAŃSTWO I I 

Hiszpanja jest narodem, zorganizowanym w państwo 

JEGO USTROJ .. 
politycznie jednolite, a 

jej ustrój jest monarchją konstytucyjną. jedno i to samo ustawodawstwa będzie obo- 

wiązywało cały naród. Naród hiszpański, jest utworzony przez terytorjum, podlegte hi- 

szpańskiej władzy suwerennej, na półwyspie Pirenejskiem i poza nim i p rzez ludność 

tam zamieszkałą, z wyjątkiem osób innej narodowości, oraz przez osoby, które, jakkol- 

wiek mieszkają zagranicą, jednak nie utraciły obywatelstwa hiszpańskiego. 

RELIGJA PAŃSTWOWA. 

Językiem urzędowym jest język kastylski. Religja apostolsko-rzymsko-katolicka 

jest religią państwową i ludność ma obowiązek zachowywać tę religię i jej obrzędy. 

Nikomu na terytorjum hiszpańskiem nie będą czynione trudności ani z powodu przeko- 

nań religijnych ani z powodu praktykowania swego wyznania. Jednakże publiczne mani- 

festacje religijne są dopuszczalne tylko dla państwowej religji katolickiej. 

PRAWA OBV. WATELA. 

Dalej projekt mówi o sposobach nabywania obywatelstwa hiszpańskiego. : 

Jako prawo osobiste, przysługujące każdemu Hiszpanowi, uznaje się prawo nie- 

tykalności osobistej, mieszkania i korespondencji w tem znaczeniu, że obywatel nie mo- 

że być zatrzymany lub poddany procedurze administracyjnej, inaczej, jak tylko z po- 

lecenia upoważnionych władz hiszpańskich. 
Prawo własności prywatnej będzie zagwarantowene w granicach, nie przynoszą- 

cych uszczerbku interesom publicznym i powszechnym. Zostaje też uznane w całości 

prawo swobodnego wypowiedania myśli, zarówno ustnie jak i na pismie, bez jakiejkol- 

wiek cenzury poprzedzającej, jak również prawo swobody zebrań, stowarzyszeń i zaj- 

mowaniu się sprawami publicznemi. 

OSOBA KRÓLA JEST ŚWIĘTĄ i NIETYKALNĄ. 

Monarchja w Hiszpanji jest dziedziczna. Obecnym królem Hiszpanii jest Alfons 

Burboński. Następstwo tronu odbywa się według zasady pierworodztwa. Na początku 

panowania każdego nowego monarchy składa on przysięgę na szanowanie konstytucji 

i ustaw. Takąż przysięgę składa następca tronu w chwili ukończenia 16-go roku Życia. 

Nowa konstytucja zawiera też przepisy o regencji w razie potrzeby. Osoba króla jest 

świętą i nietykalną. Główną funkcją jego władzy jest regulowanie i utrzymywanie har- 

monji pomiędzy poszczególnemi władzami konstytucyjnemi. 

ZAKRES FUNKCYJ RADY KORONNEJ. 

Dla dopomagania monarsze w sprawowaniu jego prerogatyw królewskich fun- 

kcjonuje przy nim rada królestwa, czyli rada koronna, w której skład wchodzą synowie 

króla arcybiskup Toledo, kapitanowie generalni (naczelni dowódcy) armji i marynarki, 

prezes rady państwa, prezesi najwyższych trybunałów sprawiedliwości i finansów, 

prezes najwyższego trybunału armji imarynarki prokurator generalny najwyższego try- 

bunału sprawiedliwści, oraz dziekan stałej rady grandów (magnatów). Co się tyczy 

reszty członków wzm iankowanej rady koronnej, to 1/3 część będzie wybrana za po- 

mocą powszechnego i bezpośrednie głosowania a 2/3 będą wybrane przez kolegja spe- 

cjalne zawodowe i klasowe. Mandat rady koronnej będzie trwał 

Rada koronna m. in. będzie miała za zadanie określać 

władzami oraz rozstrzygać rekursy co do niekonstytucyjności lub 

w ciągu 10-ciu lat. 
kompetencje pomiędzy 

nielegalności 

-.. ustaw i rozporządzeń, sądzić ministrów, radców koronnych, oraz wyższych tun- 

kcjonarjuszy trybunału sprawiedliwości, a 
co do prawomocności wyborów deputowanych. Stała komisja a! 
zapytywana przez monarchę o zdanie w sprawie ewentulnej potrzeby 

wreszcie decydować w ostatniej instancji 
koronnej będzie 
mianowania tym- 

czasowego regenta dla rozwiązania parlamentu i dla rozstrzygania i likwidowania i 

ZAKRES FUNKCYJ PARLAMENTU. 
kryzysów ministerjnych. 

Parlament będzie się składał z jednej izby ustawodawczej, utworzonej z po- 

słów, wybranych zą pomocą głosowania. Deputowanym może być każdy Hiszpan peł- 

noletni bez różnicy płci. Połowa członków parlamentu będzie wybrana w głosowaniu 

powszechnem i bezpośredniem, 
mianowanych przez króla a resztą deputowanych będzie wybran 

cjalne profesjonalne i klasowe zgodnie z uzupełniającą ustawą. 

według prowincji. 30 deputowanych będzie dożywotnio 
ch przez kolegja spe- 
arlament nie ma pra- 

wa powziąć uchwały o zaufaniu lub nieufności politycznej dla rządu lub jego członków, 

czy wreszcie innych funkcjonarjuszów władzy . „b 

RZĄD, JAKO POMOCNICZY ORGAN WYKONAWCZY WŁADZY KRÓLEWSKIEJ. 

Król sprawuje swą władzę wykonawczą przy pomocy i za pośrednictwem swych 

odpowiedzialnych ministrów. W razie niebezpieczeństwa zewnętrznego lub poważnych 

niepokojów wewiiętrznych, rząd będzie mógł 
koronnej w sprawie a mu a 

alej konstytucja mówi o organizacji poszczegól- 
po wysłuchaniu poprzednio opinii b, 
nych pełnomocnictw nadzwyczajnych. 
nych służb publicznych, 

posiadać pełnomocnictwa nadzwyczajne, 
udzielenia mu tych legal- 

Ostatnie artykuły konstytucji przewidują procedurę dla ewentualnej zmiany kon- 

stytucji. 

  

do zatwierdzającej wiadomości, udzielić za- 
rządowi i Radzie Nadzorczej absolutorjum z 
jednoczesnem poleceniem doprowadzenia do 
porządku spraw na które wskazał p. Ba- 
naszkiewicz, jednak bez zmniejszenia tere- 
nu działalności kasy, punkt ten także figu- 
rował w protokułe p. Banaszkiewicza. 

Nadwyżkę w sumie 863 zł. 12 gr. na 
wniosek p. Głąbika uchwalono przelać na 
fundusz zasobowy. ‚ 

Plan pracy i budžet na rok 1929 zrefe- 
rowali członkowie zarządu p. p. Jasinowski 

i Czyżewski i po wyjaśnieniach i' zapyta- 
niach członków został przyjęty preliminarz 
budżetowy przedłożony przęz zarząd. 

Dłuższą dyskusję wywołał wybór człon- 
ka zarządu na miejsce p. starosty Kulwie- 
cia, który wyjechał z Baranowicz, wreszcie 
zastosowano się do statutu który wymaga 

wybór tajnem głosowaniem bezwzględną 
większościa głosow. x 

Zgłoszono 4 kandydatury mianowicie 

    

    

architekturze starego miasta, jak i w 
jego strukturze demograficznej. Szero- 
ka i prosta „Canal Street* (dawny 
zasypany kanał) dzieli Nowy Orlean 
na dwie wyraźne się różniące dzielni- 
ce: starą i nową. Stara była dawniej 
miastem francuskiem z późniejszemi 
przymieszkami hiszpańskiemi i kreol- 
skiemi, ale dziś najwięcej tu mieszka 
murzynów. Domów interesujących jest 
tu jeszcze sporo, a do najciekawszych 
należy niewątpliwie dawne hiszpańskie 
„Cabildo“ (Kayituła), dzis siedziba 
muzeum historycznego. Są tu też 
dwie, na Amezykę całą sławne iran- 
cuskie restauracje: „Antoine“ i „Loui- 
siane“. Miasto nowe jesttypowo ame- 
rykańskie: proste i szerokie ulice, 
handlowe „building'i*, luksusowe kina 
i drogerje —kawiarnie... 3 

W czerwcu jest już w Nowym 
Orleańie bardzo gorąco: nic dziwne- 
go, wszak jesteśmy tu na wysokości 
Kairu. jest tu jednak dużo drzew, 
zarówno liściastych, jak i palm pod- 
zwrotnikowych; są dwa rozległe i pięk- 
ne parki z bezpłatnemi, luksuzowo u-   

LISY | 
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p. wicestarosty  Lubańskiego, p. Głąbika, 
p. Stelmaszka i p. Puzimowskiego. W pierw- 
wszem głosowaniu nie otrzymał ani jeden z 
kandydatów wymaganej iiości głosów, prze- 
to zarządzono powtórne głosowanie między 
dwoma kandydatami, mianowicie p. Luboń- 
skim który otrzymał 24 głosy i p. Głąbikiem, 
który otrzymał 25 głosów. Oddano głosów 
72, z których "7 unieważniono, absolutna 
większość 33 głosy, otrzymali p. Luboński 
16 głosów i p. Głąbik 49, przeto wybranym 
został do Rady Nadzorczej p. Głąbik. 

W dalszym ciągu zgromadzenie uchwa- 
liło 30-krotną sumę udziału zobowiązań oraz 
wydawać najwyższą pożyczkę 1200 zł. 

W wolnych wnioskach proszono  za- 
rząd kasy, by wćześniej rozsyłał zawiado- 
mienia o zebraniach i wobec niewpłynięcia 
więcej wniosków przewodniczący dziękując 
zebranym za liczny udział i owocność ze- 
brania zamknął zebranie o godzinie 15 m. 30. 

  

rządzonemi pływalniami miejskiemi. 
Starsi zostają popołudniu w. ocienio- 
nych domach, popijając chłodńe na- 
poje niezawsze bezalkoholowe, ale 
młodzież jest w parkach, przeważnie 
w kąpielowych kostjumach. Jeśli kto 
chce kąpieli morskiej, to jedzie nad 
zatokę po doskonałych drogach. Nikt 
tylko się nie kąpie w Missisipi, bo 
wody rzeki są brudne, brunatne, a 
brzegi pełne zdradliwych wirów. 

Mało kto już mówi po francusku 
w Nowym Orleanie, jeszcze mniej 
słyszy się język hiszpański, ale wy- 
starczy się przyjrzeć rysom przechod- 
niów ulicznych, aby stwierdzić jak 
znaczna jest tu przymieszka krwi ła- 
cińskiej. Kobiety są przeważnie Śnia= 
demi brunetkami, to znaczy Są wy- 
smukłe, mają zgrabne, długie nogi i 
kształtne, choć lzkko tylko rozwinięte 
piersi. Ale zaobserwować można tu 
to samo co wszędzie na południu: 
dużo starszych otyłych pań i pa- 
"nów. 

Wieczorem „Canal Street" jest nie- 
zwykle ożywiona. Ma się zupełne 

Miljoner amerykański 
pod kluczem 

Oryginalna scena rozegrała się w 

Waszyngtonie po jedenastej w nocy 

przed więzieniem, noszącym napis: 

„Więzienie departamentu Columbja*. 
Pomimo mroku zalegającego naj- 

bliższe otoczenie więzienia można było 
dostrzec kilkanaście sylwetek ludzkich 
poruszających się w ciemności w na- 

pięciu oczekiwania. Około północy, 
przed sztachety otaczające więzienie 
zajechała luksusowa limuzyna, z któ: 
rej wysiadł elegancko ubrany młody 
człowiek, zabrał z rąk lokaja walizkę i 
puścił się szybkim krokiem do bramy 
więziennej. 

W tym momencie wyczekujące 
sylwetki wynurzyły się z mroku i za- 
nim wrota więzienne zostały otwarte 
udało się licznym reporterom, gdyż oni 
to byli, odfotografować więznia przy 
świetle magnezjowym. 

— Dobrej nocy. Śpij spokojnie pa- 
nie Sinclair, zabrzmiały głosy, w chwili 
gdy się brama z więźniem zamykała. 

Więźniem tym był miljarder Henryk 
Sinclair, który stawił się w więzieniu 
dla odsiedzenia kary. 

Sainclair, był swojego czasu wmie 
szany w skandaliczną aferę naftową 
„Teapot Dome'. Zarzucano mu mia- 
nowicie chęć przekupienia urzędników 
co jest czynem wysoce nieetycznym. 
Wezwany przed Trybunał Senatu, dla 
wytłomaczenia swego postępowania w 
aferze naitowej, Sinclair z założonymi 
rękoma zachował prowokujące milcze- 
nie. Za czyn obrażający władzę Trybu- 
nał Senatu stawił go przed sądem spra 
wiedliwości. 

Obrońca Sinclaira wytłomaczył sę- 
dziom, że jego klijent zachowywał 
przed sądem senatu milczenie, na wy- 
raźne zlecenie swego adwokata. Tłu- 
maczenie to jednak nie pomogło jed 
nak miljarderowi, gdyż sędzia zazna- 
czył: Że zna dużo ludzi, którzy pou- 
mierali trzymając się Ściśle przepisów 
swoich lekarzy, tak samo, więzienia 
są przepełnione taki mi, którzy się tam 
dostali z winy swoich adwokatów. 

Sąd skazał Sinclaira za obrazę se- 
natu na 500 dolarów grzywny i trzy 
miesiące więzienia. Pomimo iż w 
pierwszej chwili Sinclair oświadczył 
że nie zapłaci ani grosza i nie da się 
uwięzić, wbrew opinji całej prasy, któ- 
ra otrzymywała że nie zamkną czło- 
wieka posiadającego sto miljonów, 
bramy więzienne zamknęły się za Har- 
rym Sinclair. 

Oczekujący miljardera dyrektor wię- 
zienia przywitał go słowami: — Po- 
rozmawiamy jutro, teraz niech pan 

„ idzie spać. 
Wiežnia odprowadzono do dortu- 

'aru gdzie wszystko już było pogaszone 
i wskazano „mu jego łóżko. Sinclair 
wydobył z walizki jedwabną pidżamę 
i położył się z całym spokojem na po- 
эа с^ : 

Aresztowanie Sinclaira wywołało w 
całem więzieniu ogromną sensację, to 
też tej samej jeszcze nocy, wszyscy 
współtowarzysze niedoli spiący w tym 
samym dortuarze zawarli z nim znajo- 
moścć prosząc ga o poparcie i pomoc 
po odsiedzeniu kary. ° 

Sinclair odpowiedział wszystkim z 
całą uprzejmością, obiecując pomoc 

i protekcję, czem sobie zjednał ogólną 
sympatję, wśród więźniów. 

Nazajutrz dyrektor więzienia wez- 
wał Sinclaira. 

— Czem pan był zanim został mil- 
jarderem? 

— Byłem pracownikiem aptekar- 
skim. 

— Doskonale gdyż właśnie potrze- 
bujemy pracownika aptekarskiego w 
szpitalu więzieńnym, będzie pan pra- 
cował przy doktorze Hyman. . 

Praca przy szpitalu jest wielkim, 
przywilejem, gdyż tym pracownikom, 
przysługuje prawo; po 1) być nazywa- 
nym po nazwisku, a nie tak jak innym 
podług numerów, po 2) Mogą oni co 
wieczór słuchać radja w biurach ad- 
ministracji. 

— Nie bój się pan, dodał dyrek- 
tor dobrodusznie, prasa zostawi pana 
tutaj w spokoju. 

Od tego czasu  miljarder spędza 
ranki ua fabrykowaniv oroszków chi- 
niny przy doktorze Hyman, a popołud- 
nia na krajaniu i zwijaniu bandaży z 
ładną miłą bldynką, pięlęgniarką, pan 
ną Wright. Wieczorami zaś słucha au- 
dycji radjowych. 4 : 

W czwarty dzień swego pobytu w 
więzieniu ogromnie go ucieszyła wia- 

  

   

wrażenie Neapolu z tą różnicą, że co 
trzeci przechodzeń jest murzynem, 
kreolem lub metysem. Niektóre pięk- 
ności białe, czarne lub „kawa z mle- 
kiem'* patrzą się przechodniowi zna- 
cząco w Oczy, co jest dowodem, iż 
nawet w surowej Republice północno- 
amerykańskiej port i klimat mają 
swoje wymogi... W Nowym Orleanie 
Życie jest niewątpliwie weselsze, niż w 
miastach stanów z większością pro 
testancko-anglosaską. Dominacja fran- 
cuska pozostawiła tu po sobie tra: 
dycję hucznego obchodzenia „Carni- 
val'u*, oraz „Tłustego wtorku" 

Ludność Nowego Orleanu liczy 
dziś około 430.000 mieszkańców, z 
których prawie wszyscy żyją z hand- 
lu. jest bowiem Nowy Orlean jednym 
z największych portów Stanów Zjed- 
noczonych. Wywozi bawełnę, zboże, 
tytuń, węgiel, a wwozi przedewszyst- 
kiem podzwrotnikowe owoce. W roku. 
zeszłym weszło lub wyszło z portu 
2.946 statków, które wyładowały 
1.623.754 tonny towaru, a załadowa- 
ły 9.153.311 & W roku 1925 Nowy 

domość otrzymana przez radjo, że jego 
dwa wierzchowce zdobyły na wyści- 
gach pierwszą nagrodę. 

Zachowanie Sinclaira w więzieniu | 
jest wzorowe, co ma to doniosłe zna- 
czenie że za wzorowe zachowanie w| 
więzieniu skracają więźniom miesiąc * 
o pięć dni. 

Doktor Hyman nie szczędzi poch- 
wał swemu pomocnikowi, a panna 
Wright twierdzi, że jest on poprostu 
czarującym. Współwięźniowie, nie tył- 
ko że mu nie zazdroszczą uprzywilejo- 
wanego stanowiska, ale prześcigają 
się nawzajem w wyświadczaniu mu 
drobnych przysług. 

Tylko Senat się zżyma, niezadowo- 
lony r przywilejów jakich miljarder4 
doznaje w więzieniu, i stara się przy” 
śpieszyć termin wyroku Sądu Najwyż 
szego skazujący Sinclatra na sześć 
mieśięcy więzienia za usiłowanie prze- 
kupienia władzy. 

Prasa amerykańska niezadowoło- 
na z powodu powšciągliwego odnie- 
sienia się do niej Sinclaira, stara usil- 
nie całą sprawę rozdmuchać i wyrobić ; 
w społeczeństwie opinję że oskarżone- 
mu należy się surowy wymiar kary. 

Jeżeli więc skazujący na sześć mie- 
sięcy wyrok zapadnie, to można sobie 
wyobrazić, jaki zapas proszków chini-| 
ny i wiele metrów bandarzy pozostanie 
w więzieniu po dziewięciomiesięcznym 
pobycie w nim Sinclaira. | 

Co się tyczy jego stajni wyšcigo- 
wych, to bardzo prawdopodobne że 
dowie się on za pośrednictwem radja 
że wszystkie jego konie przez tak dłu- 
gi czas powyzdychały. Z. Ki 
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Armija czerwona uzupełniana bedzie Wed- 
lig klucza klasowego | 

Niebawem rozpocznie się w Rosji 
pobór rekruta do armjt czerwonej. 
Komisje poborowe zajęte są w chwili 
obecnej prącą dość osobliwą, miano- 
wicie badaniem stanu majątkowego 
poborowych, którzy w roku bieżącym 
wcieleni być mają do wojska. Przy-_ 
tem chodzi przedewszystkiem 0 spo- 
rządzenie list tych poborowych, któ-. 
rzy z racji ich przynależności do za- 
możniejszych warstw ludności, względ- 
nie z racji pochodzenia „nieproletar- 
jackiego" nie mogą być uważane za 
element prawomyślny. Wszyscy ci po- 
borowi mają być w przyszłości przy- 
dzielani tylko do tych formacyj woj- 
skowych, które podczas wojny nie 
dd donioślejszej roli na fron- 

cie. 
Sporządzanie list „nieprawomyśl- 

nych'* poborowych pozostaje w związ” 
ku z najnowszem zarządzeniem kie” 
rownictwa armji czerwonej, według 
którego uzupełnianie armji Vanda 

d, 
2 się ma w przyszłości wyłącznie we 

ług klucza klasowego. Metoda ta sto” 
sowana była przez komendy uzupeł- 
nień wprawdzie i w latach poprzed- 
nich, ale nie tak rygorowo, jak ma 
to mieć miejsce w roku bieżącym. 

Dotychczas właściwie uzupełnianie 
szeregów według klucza klasowego 
było raczej teoretyczne, gdyż zwłasz” 
cza na prowincji na przepis ten zwra* 
cano mało wagi. Inaczej w roku bie” 
żącym. Władze centralne wystosowa- 
ły do poszczególnych komisyj pobo* 
rowych specjalne okólniki, w których 
podkreślają konieczność przestrzegania 
wszystkich przepisów o  użupełnianiu 
armji na podstawie przynależności 
klasowej rekrutów. Zarządzenie to jest 
do pewnego stopnia konsekwęcją 
przeprowadzanej obecnie w  instytuc- 
jach sowieckich „czystki”, mającej na. 
celu niedopuszczenie do  instytucyj 
tych elermentów „obcych klasowo“ ko: 
munistom. : 

„Raboczaja Gazieta“ stwierdza, že. 
„elementy klasowo-obce“ usilują prze- 
dostać się do armji czerwonej, by 
podjąć wśród żołnierzy swą agitację 
przeciwrządową. Dlatego też na przy- 
dzielanie rekrutów do poszczególnych 
formacyi zwracać należy szczególną 
uwagę. Jednolitość ideowa formacyj 
irontowych jest bardzo ważna zwłasz- | 
cza w Rosji, gdzie armja czerwona w* 
razie wojny nietylko będzie walczyć 
z wrogiem, lecz równocześnie zmu- 
szona będzie prowadzić akcję  poli- 
tyczną wśród ludności okupowanych 
obszarów. Armja czerwona jest, —zda* 
niem „Raboczej Gaziety*,— nietylko si- 
łą wojskową, lecz i siłą polityczną. 
Dlatego głównem zadaniem Politbiara 

partji komunistycznej winno być u- 
trzymanie w swych rękach całego kie- 
rownictwa politycznego armji. 

  

   

  

Orlean zajął drugie miejsce w statys-| 
tyce wartości handlu zagranicznego 
(687 milj. dol.); pierwsze miejsce. 
kr stale Nowy York (3.849 mil. 

ol.). 
Amerykanie są bardzo gościnni 

cudzoziemskiego przybysza bez wiel- 
kich ceregieli do siebie _ zapraszają. 
Różnica z Francuzami pod tym 
względem jest ogromna. Ale Amery* 
kanie z Nowego Orleanu pochodze* 
nia irancuskiego łączą w sobie dow” i 
cip i lekkość francuską z gościnnością 
amerykańską. Trudno mi jest w arty” ' 
kule dziennikarskim wyliczać poza” 
wierane znajomości, ale za obowią: 
zek poprostu uważam sobie wspom* 
nieć o p. Edgardzie de Montluzin, na 
którego jachcie odbyliśmy  przemiłą i 
wesołą wycieczkę po jeziorze Pont“ 
chartain. Sądząc po humorach towa” 
rzystwa domyślać się należy, że nie4 
piliśmy tylko wody z sokiem... 

Kazimierz Smogorzewski. | 
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19:18 = 10 lecie E-60 pulku Ulmėu Zanlemeiiskich = 19:29 
  

  

  

DZIESIĘĆ LAT W SŁUŻBIE RZECZYPOSPOLITEJ 
Powstające po kongresie wiedeń- 

skim, szczupłe Królestwo Polskie po 
częło tworzyć armję. 

Wśród nowych pułków powstaje 
również 4 pułk ułanów. Dowódcą tego 
pułku zostaje pułkownik Hipolit Jan 

' Leon Kozietulski. 
Data istnienia pułku 

1815 do roku 1931. 
Kiedy wybucha powstanie w 1830 

roku 4 pułk ułanów przyjmuje w niem 
żywy udział. Walczy pod Stoczkiem, 
Wawrem, Grochowem, Katuszynem, 
gdzie dzielną szarżą niszczy 49 i 50 
Jegierskie pułki piechoty rosyjskiej, 
zdobywając trzy chorągwie tych puł- 
ków. 

Cały czas walk powstańczych jest 
zawsze czynny w boju, odnosi wszę- 
dzie zwycięstwa i krwią, braterska 
przelewaną, zdobywa sobie sławę i 
uznanie przełożonych. 

Po upadku powstania, 4 pułk uła- 
nów, niechcąc się poddać, przechodzi 
pruską granicę dnia 8 października 
1831 roku, pod Brodnicą, w składize: 
2 oficerów wyższych, 57 oficerów niż- 
szych, 54 podoficerów, 8 muzykantów, 
396 ułanów, 1 kapelana 1 audytora i 
A lekarzy. 

4 pułk ułanów istnieć przestaje. 
Rozpoczyna się okres ciężkich chwil 
dla Polski całej — okres niewoli ro- 
syjskiej. 

Dopiero w 1918 roku, w listopadie, 
po wojnie europejskiej i wypędzeniu 
z Polski Niemców okupantów, kiedy 
zaczęto tworzyć armję, powstaje znów 
4 pułk ułanów, który w dniu dzisiej- 
szym święci 10-lecie swego istnienia i 
którego dzieje w krótkości opowiem. 

jest od roku 

* 

Dekretem Rady Regencyjnej dnia 4 
listopada 1918 roku, pułkownik byłej 
armji rosyjskiej Stanisław Rawicz-Dzie 
wulski został mianowany dowódcą 4 
pułku ułanów. 

Jako miejsce dla formowania puł- 
ku, zostały wyznaczone 4 miasta w 
Królestwie, w których poszczególne 
szwadrony się tworzyły, a więc l-szy 
szwadron w mieście Łomża, 2-gi szwa* 
dron w Mławie 3-ci w Płocku i 4-ty 
wę Włocławku. 

Korpus oficerski, formującego się 
, pułku, składał się z byłych oficerów 

armji rosyjskiej i wschodniego korpu- 
su gen. Dowbora-Mošnickiego. 

Dowództwo pułku z braku lokalu 
ulokowało się w prywatnem mieszka- 
niu jednego z oficerów na ulicy Nowo- 
wiejskiej Nr. 15, a pierwsza odprawa 
i wspólne zapoznanie się oficerów, od- 
było się. w kawiarni „Nasza Gospoda" 
na ulicy Marszałkowskiej Nr. 89 - w 
Warszawie. sze : 

Tu rozpoczyna się zaciąg ochotni- 
ków do pułku. 

Między 10—15 listopada, wyzna- 
czeni na dowódców szwadronów ofi- 

  

  

Sztandar 3-go szwadronu (prawa strona) 

cerowie, udają się do swoich miejsc 
postoju i tam, mając zaledwie po kilku 
ochotników, kontynuują dalej zaciąg i 
odrazu przystępują do formowania 
szwadronu. 

Rekrutował się pułk. tylko z sa- 
mych ochotników ziemian, włościan, 
studentów, uczniów i rzemieślników. 

W niespełna trzy tygodnie od 
chwili rozpoczęcia pracy organizacyj- 
nej w szwadronach, stany ludzi i koni 
wynosiły: w l-ym szwadronie ułanów 
około 150, koni 100, w 2-gim szw. 
ułanów około 160 i tyleż koni w 3 i 4 
przeszło 200 ułanów i tyleż koni. 

Wszystkie konie były dane przez 
okoliczne ziemiaństwo i włościaństwa. 

Brak ekwipunku uzbrojenia i wo- 
góle wyposażenia dawał się dotkliwie 
we znaki. Ciężko było prowadzić szko- 
lenie. 

Jednak nie zraziły do pracy te wiel- 
kie usterki. Ujeżdżalnię prowadzono 
na angielskich siodłach, szable prze- 
ważnie własne, piechotny karabin nie- 
miecki starego typu, to było wyposa- 
żenie ułanów. Zato umundurowanie 
pod względem szyku nie pozostawiało 
nic do życzenia: piękna czapka z błę- 
kitnym otokiem, ułanka i granatowe 
spodnie z lampasami składały się na 
ubiór ułana. 

Dzięki pomocy społeczeństwa i 
okolicznego ziemiaństwa szwadrony 
szybka stawały na nogi, dawano sy- 
nów, dawano pieniądze, dawano żyw- 
ność. 

2 stycznia 1919 roku z rozkazu Na- 
czelnego Dowództwa zostaje wysłany 
jeden szwadron na odsiecz Lwowa. Na 
szwadron ten złożyło się po jednym 
plutonie z 1-go, 2-go i 4-ga szwadronu. 
Z chwilą tą dawniejszy I-szy szwa- 
dron zostaje przemianowany na szwa- 
dron 5-zapasowy, a nowy szwadron, 

  

Płk. Stanisław Rawicz - Dziewulski pierw- 
szy dowódca 4=g0 pułku ułanów Zaniemeń- 
skich, obecny generał brygady w st. spocz. 

na pamiątkę tego, że pierwszy idzie w 
pole, został przemianowany na pier- 
wszy szwadron. 

W połowie lutego 19 roku odbywa 
się koncentracja całego pułku w Ostro- 
łęce. Tu, po przeglądzie przez dowód- 
cę pułku pułk. Dziewulskiego i zastęp- 
cę d-cy pułkownika Rudolha i dwuty- 
godniowym postoju marszem przecho- 
dzi do Białegostoku. 

W końcu lutego 3 i 4 szwadron 
odchodzi na front litewsko-białoruski, 
wchodząc do składu grupy Zaniemeń- 
skiej. Dywizjon ten prowadzi działal- 
ność zwiadowczą w rejonie Raduń, 
Olkieniki, Ejszyszki. Pod Możejkoawem 
stacza dywizjon bój, z którego zwy- 
cięsko wychodzi, zdobywając sześć 
ciężkich karabinów maszynowych, 20 
jeńców, tracąc zaś jednego ułana zabi- 
tego i trzech rannych. 

W kwietniu dywizjon, mając już 
przy sobie przybyły z Białegostoku 
2-gi szwadron, przechodzi do grupy 
generała Lasockiego. 

  

2-gi i 4-ty szwadron bierze udział 
w wypadzie na Wilno, 

W walkach o Wilno dywizjon jest 
stale czynny. 4-ty szwadron przy 
współudziale 2-go zdobywa dworzec, 
biorąc około 600 jeńców do niewoli, i 
zdobywają dwa ciężkie karabiny ma- 
szynowe, moc taboru kolejowego, żyw- 
ności i amunicji. 2-gi szwadron walczy 
dalej w mieście, zdobywa klasztor Wi- 

leków, zaraza zostaje zlikwidowana i 
po przyjściu umundurowania, bielizny 
i furazu pułk znów staje na nogi. 

W początkach kwietnia 1920 roku 
wyrusza w Ihumenia i zajmuje odcinek 
na rzece Berezynie, długości około 50 
kilometrów, od rzeki Uszy do mia- 
steczka Jakszyce wyłącznie), jedno- 
cześnie przechodzi pod rozkazy 6 Dy- 
wizji Piechoty. 

  

  

  

    

Sztandar 4-go Pułku Ułanów Zaniemeńskich 

zytek, bierze pizeszło 200 jeńców, je- 
den c. k. m. i sztandar. Po zdobyciu 
klasztoru, szwadron ten, walcząc 
wręcz na ulicach, dociera do Placu 
Katedralnego, gdzie już zażarty bój z 
przeciwnikiem toczył 1 pułk szwo- 
leżerów. 

Po zdobyciu Wilna 2-gi i 4ty szwa- 
dron powraca w rejon Olkienik, gdzie 
pozostał 3-ci szwadron, wchodząc do 
składu utworzonej podgrupy pułkow- 
nika Dziewulskiego. Ze szwadronu 
zapasowego przybywa  siormowany 
tam szwadron karabinów  maszynor 

wych.. ' 
Pułk w podgrupie miał za zadanie 

obsadzania miejscowości opuszcza- 
nych przez Niemców. 

W początkach lipca pułk Zostaje 
wcielony do grupy pułkownika Freya 
i rzucony na odcinek miński. Grupa ta 
osłaniała od północy, posuwając się w 
kierunku na Naliboki—lwieniec, gru- 
pę zaniemeńską i maszerowała: ną 
Ogrodniki — Girwele — Raków. Na 
czele tej grupy szedł 4 pułk ułanów. 

Pod Rakowem pułk stacza dwu- 
krotnie ciężki bój z dużo silniejszym 
przeciwnikiem. Będąc otoczonym ze 
wszech stron przebija się, opuszcza 
miasteczko, tracąc jednego ułana zabi- 
tega i kilku ułanów -rannych. - - 

Po upadku Minska, w potowie sier- 
pnia pułk wraz ż-3 i 10 pułkiem uła- 
nów tworzył 2 Brygadę Jażdy, która 
zostaje rzucona na Ptycz. 

W tym czasie przybywa . siormo- 
wany w Białymstoku szwadron tech- 
niczny i pluton trębaczy, także pułk 
jest już cały w komplecie. 

Nad Ptyczą stacza drobne utarcz- 
ki i większy bój pod Kapliczami. Tu 
ginie rozniesiony wrażemi bagnetami 
kapral Mieczysław From, zostający do 
ostatniej chwili na stanowisku. Jest 
zabitych 3 ułanów, 4 rannych, zdoby- 
to około 50 jeńców. 

Ciągła służba zwiadowcza, stałe 
utarczki i następujące mrozy poczęły 
się dawać-we znaki pułkowi. Pułk ma- 
leje i dopiero w końcu listopada, od- 
chodzi do Ihumenia na odpoczynek, 
zostając odwodem grupy generała Mo- 
krzeckiego. 

Wycieńczone marszami i słabo od- 
żywiane konie — chorują. 

Pułk nawiedza zaraza  Świerzbu. 
Jednak dzięki energicznej akcji ofice- 
rów; przez kupno za własne pieniądze 

Nad Berezyną prowadzi ożywioną 
działalność zwiadowczą, urządzając 
wypady na drugi brzeg rzeki, w czem 
porucznik Skuratowicz  „prym'* trzy- 
mał i zawsze wielkie sukcesy odnosił. 

W maju przechodzi do składu 14 
Dywizji Piechoty. 

Kiedy front nad Berezyną zostaje 
przerwany, stacza zwycięskie boje 
pod Stefanowem i Hutą. Pod Hutą tra- 
ci 3 ułanów zabitych, 3 oficerów i 6 
ułanów rannych. Zdobywa przeszła 80 
jeńców i jeden karabin maszynowy. 

+ Pod Jakrzycami szwadron technicz- 
ny, pod dowództwem porucznika Kra- 
ita, swą świeżą szarżą, niszczy przy 
pomocy piechoty, pierwszy pułk 
„Krasnych Komurarów* zdobywając 
4 ciężkie karabiny maszynowe i oko- 
ło 100 jeńców, tracąc zaś 'kilku ran- 
nych i jednego ułana zabitego. 

Pod Żarnówką, szwadron technicz- 
ny z porucznikiem Kraftem, 4-ty z 
porucznikiem  Chludzińskim, przy 
współudziale przybyłej ze szwadronu 
zapasowego marszówki, złożonej z re- 
krutów, zdobywa silnie umocniony 
most na rzece, biorąc jeden ciężki ka- 
rabin maszynowy i 45 jeńców. 

Kiedy nieprzyjaciel ponownie przer- 
wał front na Berezynie i zmusił woj- 
sko polskie do odwrotu, pułkowi -przy= — 
padały najcięższe zadania. 

Pod Hrebionką, ratując piechotę, 
którą nieprzyjaciel począł okrążać 
większemi siłami, rzucony da szarży 
szwadron techniczny z porucznikiem 
Kraitem i pluton 2 szwadronu z po- 
rucznikiem  Skuratowiczem, niszczą 
wroga pomimo niedogodnego — błot- 
nistego terenu częściowo  porosłego 
krzewami, 127 trupów zaległo pobo- 
jowisko. 70, 71 i 72 pułki piechoty 
sowieckiej dzięki tej brawurowej szar- 
ży zostają powstrzymane i zmuszone 
do odwrotu. Szwadron techniczny stra- 
cił 5 ułanów zabitych, 3 rannych i i1 
koni zabitych. Po szarży jeden z ran- 
nych oficerów sowieckich, wystrza- 
łem z karabinu położył trupem 
porucznika Skuratowicza. 

W odwrocie, pułk pozostając sta- 
le strażą tylną, mija Swisłocz — Nie- 
śwież — Baranowicze — Uzdę — 
Snów — Niemież — Sielec — Pruża- 
ny i zatrzymuje się na linji Bugu. 

Po kilkodniowym pobycie nad Bu- 
giem narówni z innemi oddziałami 
cofa się dalej i dosięga Warszawy. 

Pod górą — Kalwarją przeprawia 
się przez Wisłę i maszeruje w kierun- 
ku Wyszogrodu, gdzie otrzymuje uzu- 
pełnienie w sile 100 szabel i tyleż koni 
z Jazdy Ochotniczej majora -Jawor- 
skiego. 

Po odrzuceniu nieprzyjaciela od 
Warszawy, zostaje skierowany w re- 
jon Ciechanowa, celem zlikwidowania 
drobnych oddziałów, które się oder- 
wały z cofającego się od Płocka nie- 
przyjacielskiego korpusu Gajana. 

Po spełnieniu tego zadania, pozo- 
staje w rejonie Ciechanowa ma dłuż- 
szy odpoczynek. W krótkim czasie zo- 
staje uzupełniony do tysiąca szabel i 
po usunięciu braków w ekwipunku, 
zostaje załadowany w Ciechanowie 
dnia 14 września i przewieziony do 
Grajewa, wraz z całą 2 Brygadą Jazdy 
przerzuconą na Niemen. 

-Nad Niemnem pułk specjalnych walk 
nie prowadził. Z początku maszeruje 
wślad za 4 Brygadą Jazdy. W Dru- 
skienikach obie Brygady się rozeszły. 
2 Brygada pomaszerowała w kierunku 
Porzecza, mając ra czele 4 pułk uła- 
nów. Pod Porżeczem pułk prowadził 
walkę z Litwinami, w której zostaje 
ranny porucznik Kraft, 3 ułanów zabi- 
tych, 4 rannych. Zdobyto 1 ciężki ka- 
rabin maszynowy i 15 jeńców. ` 

Po wzięciu Porzecza pułk masze- 
ruje na Grodno. Później zmienia kieru- 
nek i przez Nowy Dwór, Podgaliszki, 
Zenowicze, Rulewicze, Myto, dociera 
do Lidy. W marszu tym zdobywa oko- 
ło .500 jeńców i 4 armaty. Przed sa- 
mą Lidą zostaje wrócony do Myto. 

W rejonie Nieśwież — Baranowi- 
cze stłoczyły się 3 armje sowieckie 
dążąc na Mińsk. 

  

Płk. Czesław Kozierowski 
dowódcą pułku. 

obecny do- 

Naczelny. Wódż postanawia zam- 
knąć tym armjom drogę odwrotu i, w 
tym celu, zostaje stworzona grupa po- 
šcigowa, w skład której wchodzi gru- 
pa kawalerji, pod dowództwem  puł- 
kownika Strzemińskiego, złożona z 2 
i 4 Brygad Jazdy, - oraz 1 Dywizja 
Piechoty. ' 

Robiąc dziennie od 60 do 80 kim. 
pułk- podupadł fizycznie, cierpiąc w 
dodatku głód, gdyż okolice, przez któ- 
re przechodził, były wyniszczone wal- 
kami i stałą obecnością wojsk polskich 
i nieprzyjacielskich. : 

Grupa ma za zadanie opanowanie | 
mostów na Niemnie, pod Sielcem. Nie- 
przyjaciel zdążył jednak umknąć. Wte- 
dy grupa kawalerji zostaje skierowa- 
ną do Kojdanów. Stąd, zostaje pułk 
cofnięty do Korelicz. 

Naskutek rokowań z przedstawicie- 
lami Rosji Sowieckiej w Rydze, dzia- 
łania wojenne miały być zawieszone 
dnia 18 października 0 godzinie 24, 
do tego terminu wojska polskie miały 
osiągnąć linję Dołhinów — Krzywi- 

  

cze. Pułk wraz z grupą kawalerji, 
przeprawiwszy się przez Niemen pod 
Bielicą, mija puszczę Nalibocką — Ka- 
mień — Iwieniec — Raków — Ка- 
doszkowicze i dnia 18 października o 
nakazanćj godzinie osiąga linję: Ko- 
ścieniewicze — Dołhinów. 

Podczas tego zagonu staczał tyl- 
ko drobne utarczki. 

Po kilkodniowym postoju w Doł- 
hinowie przechodzi do rejonu Dokszyc 
gdzie przystępuje do pracy nad orga- 
nizacją wewnętrznego życia i wyszko- 
lenia. 

W kwietniu 21 roku pułkownik 
Dziewulski odchodzi na emeryturę, na 
dowódcę pułku zostaje wyznaczony 
major Kozierowski Czesław z 3 pułku * 
ułanów.. 

Ustalono erojekt znaczka  pułko- 
wego wykonany przez majora Zabło- 
ckiego, jak również statut da niego. 

Cały 1921 rok schodzi na uciążli- 
wej pracy nad wyszkoleniem i organi- 
zacją pułku. 

W 1922 roku w kwietniu pułk 
otrzymuje z rąk Naczelnego Wodza na 
PI. Łukiskim w obecności Xięcia Pry- 
masa Kardynała Dalbora oraz całego 
ówczesnego Rządu sztandar pułkowy. 
ofiarowany od Ziemi Lidzkiej i Ejszy- - 
skiej. 

Na pamiątkę sławetnej szarży pod 
Hrebionką, Korpus Oficerski na wspól- 
nem zebraniu ustala dniem święta puł- 
kowego 9 lipiec, w którym ta dniu 
szarża miała miejsce. 

Ponieważ pułk kilkakrotnie prze- 
chodził przez Niemen podczas woj- 
ny, więc jednomyślną uchwałą  Kor- 
pus Oficerski przyjmuje nazwę Zanie- 
meński. 

W październiku 1922 roku pułk 
przechodzi z rejonu Parafjanów — 
Dokszyce dc  Podbrodzia — Nowo- 
święcian i Berezwecza pod Głębokiem. 

Rozrzucenie pułku w trzech  miej- 
scach bez koszar, stajen, stwarza cięż- 
kie warunki pracy. 

Pułk sam - zmuszony własnemi si- 
łami prowadzić budowę magazynów, 
stajni, remonty domów, ażeby sobie - 
stworzyć jaknajprędzej warunki możli- 
we życia. г 

Korpus Oficerski rozproszony w 
trzech garnizonach, brak kasyna, od- 
powiednich mieszkań, wszystko to da- 
wało się dotkliwie odczuć pułkowi. 

Życie było ciężkie i twarde, jak na 
wojnie. Jednak pułk zapału do pracy 
nie traci i pomimo tych niewygód i 
braków, potrafi zdobyć sobie uznanie 
władz przełożonych, czego dowodem 
jest szereg pochwał od najwyższych 
dostojników państwa. 

1-go-maja 1927 roku pułk opuszcza 
swe poprzednie miejsce postoju i prze- 
chodzi na stały pobyt do Wilna, gdzie 
obecnie stacjonuje. 

Pracując, pod dowództwem pułko- 
wnika Kozierowskiego, ku dobru i sła- 
wie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, 

  

  

Sztandar 3-go szwadronu (lewa strona) 

idzie śladami tych starych czwartaków 
z pod Stoczka, Kałuszyna, Kuflewa i 
innych miejsc, okrytych chlubną chwa- 
łą męstwa. 

: Stefan Bayer. 

Zdobycie dworca 
Dnia 16 kwietnia, w czasie wypra- 

wy na Lidę, otrzymałem następujący 

  

Mjr. Michał Nowicki pierwszy dowódca 
4-go szwadronu i jegoorganizator, kawaler 
orderu Virtuti Militari i Krzyża Walecznych 

rozkaz od dowódcy pułku płk. Dzie- 
wulskiego: 

Do dowódcy 4/4 p. uł. 
Stosownie do rozkazu naczelnego  do- 

wództwa, dwa szwadrony 4 pułku ułanów, 
mianowicie 2-gi i4-ty, wejdą w skład ka- 
waleryjskiej grupy ppłk. Beliny, która kon. 

centrować się ma dziś w rejonie Sokoły— 

Bastuny. 

POMNIENIA WILEŃSKIE 
Dyon ten pod komendą p. rotmistrza 

zbierze się około godz. 18-ej w Żyrmunach, 
gdzie pożądane jest by dyon nocował. 

Po otrzymaniu niniejszego rozkazu, na- 
leży natychmiast skoncentrować 4/4 p. uł. 
we wsi Żyrmuny gdzie według możności 
odpoczywać. Po nadejściu 2-g0 szwadronu 
pan rotmistrz niezwłocznie zamelduje się u 
ppłk. Beliny, który ma być w rejonie So- 
kołów. : 

Por. Witkowski przywiezie szczegółowy 
rożkaz o stanie dyonu, dla przedłożenia go 

ppłk. Belinie. RARE е 
(©) Dziewulski pułkownik i dowódca 

Raduń dn. 16-1V 1919 r. godz. 11 m. 15. 

A więc nareszcie, nareszcie wiado-* 

mo, że ruszymy na Wilno, do tego sta- 

rego grodu, tak związanego z dzieja 

mi Polski całej. 
Ucieszyli się ułani, gdy im 

wiedziałem odmarsz i zadanie. 

Stosownie do rozkazu 2-gi szwa 
dron pod dowództwem por. Antonie- 

go Witkowskiega dołączył się w Żyr- 
munach i cały szwadron pomaszerował 
do wsi Podworzany, gdzie była kon- 
centracja grupy kawalerji ppłk. Beliny, 

mającej uderzyć na Wilno. 
Tu zameldowałem się u ppłk. Be- 

liny i przeszedłem pod rozkazy mjr. 
Zaruskiego, d-cy II / 

którym dyon mój miał razemęwalczyć. 

Dnia 17-IV stosownie da wyzna” 

czonej marszruty, przeszliśmy Sokoły 

— Woron6w—Bieniakonie, we wsi Ka- 

mionka zatrzymałem się z dyonem na 
nocleg. 

Dnia 18-1V maszerowaliśmy od 
godz. 8-ej rano do południa, poczem 
w Pawłowie odpoczywaliśmy do 

zapo- 

pułku ułanów, z 

zmierzchu. Wieczorem 
rozkaz wymarszu. 

Maszerowaliśmy całą: noc, w ci 
szy, skupieniu, tak, jakbyśmy oczeki- 
wali na coś wielkiego, coś znacznego, 
coś nieznanego. : 

Każdy czuł, że tu idzie o rzecz wiel- 
kiej wagi. Czyn śmiały, zdecydowa 
nie na niego i wiara w zwycięstwo, 

otrzymałem lej. Około godz. 4-ej zbliżyliśmy się do 
przedmieścia Wilna — Lipówki, cicho 
bez szmeru, niespostrzeżeni przez nie- 
przyjaciela. Tu grupa śpieszyła się i 
oddziały poczęły wyruszać we wska- 
zane kierunki, a dyon nasz otrzymał 
rozkaz uderzenia na dworzec kolejo- 
wy, przy współudziale II pułku uła- 
nów. Całością dowodził mjr. Zaruski. 
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P. Leon Lisowski ziemianin z Kujaw ze swym synem Karolem wstąpił 
do pułku 11/XI 1918 r., brał udział 
czony został orderem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych. Po pokoju 7 * 

we wszystkich walkach pułku, odzna- 

bolszewikami brał czyhnny udział w powstaniu Śląskiem. 

tak owładnęły jestestwem ułanów, że 
w milczeniu dotarliśmy 0 świcie do 
lasu, niedaleko Wi'na, w którym ca- 
ła grupa się zatrzymała. Tu dowódca 
grupy zarządził odprawę dowódców i 
wyznaczył zadania poszczególnym od- 
działom. Po odprawie ruszyliśmy da- 

4-ty szwadron otrzymał rozkaz na* 
tarcia na dworzec od południo-wscho- 
du, 2-gi szwadron od północo-zacho- 
du. ' 

Cisza grobowa panowała wokoło. nawołując uciekającego w popłochu który dopiero co przybył, 
Wyczuwało się atmosferę świąteczną. 
Rzadko gdzie ktoś wyjrzał przez -okno 

lub drzwi. Zobaczywszy swoich, z 
radosnym uśmiechem cofał się prę- 
dzej, jak gdyby bał się tym uśmiechem 
zdradzić przed wrogiem obecność woj- 
ska polskiego. 

Śmiałe przedsięwzięcie, trudne i 
niepewne. Czy zwyciężymy, czy zdo- 
będziemy ten dworzec. Przecież nas 
garstka zaledwie. Dyon cały miał nie 
więcej jak 150 szabel. Jednak pewność 
i chęć pójścia w bój, jaśniały na twa- 
rzach ułanów. 

Niewiadomem nam było, jak moc- 
no jest dworzec obsadzony, czy Są ja- 
kie transporty wojskowe na linji, nic. 
Można było się spodziewać jednego, 
to silnego oporu ze strony wroga. 

Ażeby więc tego uniknąć trzeba 
było tak śpiesznym marszem, podsu- 
ńąć się do Wilna i uderzyć niespo-- 
dziewanie na dworzec. Nieprzyjaciel 
bowiem nic nie wiedział o obecności 
naszej u bram miasta. 

Cicho podsunęliśmy się do mostu 
osobowego. Celem naszym było prze- 
dewszystkiem opanowanie budynku 
dworcowego. 

Zaczęliśmy się wspinać na most. 
Ułani chyłkiem, żwawo posuwali 

się naprzód, jeden za drugim z kara- 
- binami gotowemi do strzału. Gdyśmy 

tak doszli do połowy mostu, nagle 
posypały się strzały, z początku kilka, 
później coraz gęstsze. 

„Ułani, jak szaleni skoczyli naprzód 
i, nim nieprzyjaciel zdążył się zorjen- 
tować i zebrać, wpadli na dworzec, 

wroga do poddania się. 
Oszołomieni nagłem i niespodzie- 

wanem zjawieniem się wojsk polskich 
na dworcu, Rosjanie pośpiesznie tzu- 
cali broń, a ułani tylko spędzali ich do 
poczekalni 3 klasy, jako miejsca zbiór- 
ki jeńców, których liczba wzrastała z 
każdą chwilą. 

  

d-ca Rtm. Antoni Witkowski pierwszy 
2-go szwadronu, kawaler orderu Virtuti Mi- 

litari i Krzyża Walecznych 

Nagle posypały się gęste strzały 
w kierunku naszym. Nim zdążyłem się 
zorjentować skąd padły strzały, usły- 
szałem jak ułani krzyczeli „wylezaj', 
„Zdawajsia“ i patrzę, a tu z pociągu, 

wysuwają 
się przestraszeni Rosjanie, nie zdąjąc 
sobie sprawy z tego, co się stało,



SŁOWO 
  

NA BOJOWYM SZLAKU 
Staraniem wojskowego Biura Hi- 

storycznego, podjęte zostało w roku 
ubiegłym wydawnictwo mające na ce- 
lu opracowanie historji wszystkich 
pułków naszej armji. Zanim ukażą się 
obszerne monograije pułkowe — Co 

". rzecz jasna wymaga czasu na opra- 

  

Płk. Łada-Zabłocki jeden z organizatorów 
pułku pierwszy dowódca szwadronu tech- 

nicznego 

cowanie — już opuściły prasę broszu- 
ry zawierające w najbardziej skonden- 
sowanej formie historje pułków. Z ra- 
mienia 4-go pułku ułanów Zaniemeń- 
skich opracował broszurę porucznik 
Stefan Baeyr. : 

Z pracy tej czerpiemy kilka frag- 
mentów bojowej historji pułku; pisa- 

-nej krwią ofiarną w decydujących wal- 
kach a Wolność i Niepodległość Rze- 
czypospolitej. 

Oto np. opis walk w Wilnie 
w pamiętnym 1919 roku  zwię- 
zły niemal jak -meldunek, ma w 
sobie dziwną sugestyjność, przema- 
wia do nas swą bezpošredniošcią i 
silniej dźwięczy struna wspomnień 
niżbyśmy czytali jakieś  kwieciste 
dzieło. 

* 

...19 kwietnia po zdobyciu dwor- 
44y szwadron pozostał . jaka 
załoga, 2-gi zaś szwadron począł 

posuwać się torem kolejowym w kie- 

ca 

  

Por. Stanisław Wołowski jeden z najdziel- 
niejszych oficerów pułku zginął śmiercią wa- 
lecznych pod Sielcem w lipcu 1920 r., od- 
znaczony po Śmierci orderem Virtuti Militari 

runku Ostrej Bramy. Okoła hotelu 
„Dagmara”, do dowódcy 2-go szwa- 
dronu, porucznika Witkowskiego, pod- 
szedł jakiś człowiek z brodą, z czer- 
woną chustką na Szyi i poprosił o 
wzięcie go na przewodnika, gdyż do- 
kładnie wie, gdzie znajduje się nie- 

Część Rosjan, która uciekła, po- 
częła się organizować, chcąc ruszyć 
do natarcia, posuwając się torem od 
strony mostu kolejowego. Przeszkodził 
im jednak por. Witkowski, gdyż wy- 
czekał na ten moment i kiedy nieprzy- 
jaciel zaczął się posuwać w stronę 
dworca, natarł na niego i zamiar zni- 
weczył. 

W międzyczasie, wachmistrz Li- 
sowski Leon, wiedząc o rozkazie, że 
należy po zdobyciu dworca, w  pier- 
wszym rzędzie wysłać pociąg po pie- 
chotę, maszerującą od strony Lidy do 
Wilna, łącznie z iunkcjonarjuszami ko- 
lei zestawia transport i, pod eskortą 
plut. Maksa i 6 ułanów, wysyła go do 
Bieniakoń. : 

Wystanie tego pociągu w tak szyb- 
kiem tempie, odegrato wybitną rolę, 
w wypadzie na Wilno i zgóry zadecy- 
dowało o zwycięstwie na naszą ko- 
rzyść, gdyż w najkrytyczniejszym mo- 
mencie dla nas, kiedy nieprzyjaciel już 
zorganizowany począł nacierać, pie- 
chota tym właśnie pociągiem przybyła 
na pomoc. 

Rozproszeni ułani po całym dwor- 
cu wyłapali chowających się i prze- 
straszonych Rosjan. 

Kolejarze widząc, że stan szwadro- 
nu jest nikły, zgłosili się do mnie ofia- 
rowując swą pomoc i usługi. 

Z rozkazu dowódcy grupy otrzy- 
małem rozkaz obsadzenia i strzeżęnia 
dworca. 

Natychmiast przystąpiłem do roz- 
stawienia posterunków, wart i t. p. do 
których użyłem częściowo kolejarzy. 
Sam zaś z resztą ułanów zacząłem 
obliczać wyniki naszego sukcesu. 

przyjaciel. Po namyśle dano mu kara- 

bin i zgodzońo się na jego propozycję. 

Gdy szwadron posuwał się ulicą 

Ostrobramską, od strony przeciwnej 

ukazało się kilkunastu kozaków, któ- 

rzy, ujrzawszy ułanów polskich, po- 

częli w nieładzie uciekać do „Ostrej 

Bramy. Koń pierwszego z uciekają- 

cych, przeskakując próg kaplicy Naj- 

świętszej. Panny Ostrobramskiej, pot- 

knął się i upadł tak nieszczęśliwie, że 

koń i jeździec runęli trupem na bruk 

Pozostali kozący, widząc że stało się 

coś niesamowitego, zaniechali najłat- 

wiejszej ucieczki przez Ostrą bramę i 

zawrócili dłuższą drogą w ulicę Ba- 

zyljańską. 
Szturm klasztoru Wizytek. — 

Wspomniany przewodnik wskazał uła- 
nom większe zgrupowanie nieprzyja- 
ciela w klasztorze Wizytek (na Kos- 
sie). Dowódca szwadronu zdecydował 
się iść na zdobycie tego klasztoru. 
Skierował więc ułanów w ulicę Piwną. 
Gdy czołowi ułani znaleźli się na- 
wprost klasztoru, nagle z bramy kłasz- 
tornej, znajdującej się naprzeciw ulicy 
Piwnej, posypały się gęste strzały z 
ciężkich karabinów maszynowych. 

Widocznie nieprzyjaciel już zauwa” 

żył manewr Polaków. Dowódca szwa- 

dronu dał rozkaz porucznikowi Alek- 

sandrowi Jarzyńskiemu udania się Z 

półszwadronem przez Zaut. Głucny, 

koło klasztoru Misjonarskiego, na ur 

cę Subocz i zaatakowania nieprzyja- 

ciela nie spodziewającego się Z tej 

strony natarcia, sam zaś z resztą szwa- 

dronu pozostał na ulicy Piwnej, о@ 

strzeliwując się nieprzyjacielawi, któ- 

ry ogniem swym hamował „dalsze po- 

suwanie się naprzód, z zamiarem 

współdziałania czołowym atakiem, 

gdy tylko porucznik jarzyński roz- 

pocznie natarcie z boku. 

Tymczasem porucznik Jarzyński, 

obszedłszy klasztor, dostał się na 

cmentarz 1 zboku napadł na strzelają 

cych Rosjan. Nieprzyjaciel, dostawszy 

ogień znienacka, uciekł w popłochu do 

klasztoru i pozostawił w polskich rę- 

kach 2 ciężkie karabiny maszynowe. 

Porucznik Witkowski natarł jeanocze- 

śnie z przodu i w ten sposób udało się 

zdobyć bramę i wejście do klasztoru. 

Walka jednak nie ustała. Porucznik 

Witkowski znów uderzył ze skrzydła 

na grupującego się już do 'ataku nie- 

przyjaciela i tym sposobem zniweczył 

jego zamiary. Zdezorjentowany nie” 

przyjaciel zaniechał dalszej walki i 

poddał się. 2-gi szwadron zdobył oko- 

ła 200 jeńców, 2 ciężkie karabiny ma- 

szynowe, sztandar i olbrzymią ilość 

żywności i furażu, zmagazynowanego 

w klasztorze. 

Na Placu Katedralnym. — Po zdo- 

byciu klasztoru dowódca szwadronu 

odesłał jeńców na dworzec i ruszył ze 

szwadronem wgłąb miasta, w stronę 

placu Katedralnego, posuwając się uli- 
cami: Subocz, Bakszta do ulicy Wiel- 
kiej. 

Na ulicy Wielkiej trzeba była wal- 
czyć wręcz. Do posuwających się pod 
ścianami ułanów strzelano z okien, da- 
chów i innych ukryć. Za każdy krok 
naprzód płacono krwią; zdobywano 
dom za domem W takich warunkach 
szwadron dotarł do placu Katedralne- 
go, gdzie tymczasem toczyły zażarty 
bój szwadrony l-go pułku szwoleże- 
rów pod dowództwem majora Dresze- 
ra. 2-gi szwadron wnet wsparł szwole- 
żerów. 

Nieprzyjaciel jednak bronił dostę- 
pu silnym ogniem karabinów maszy- 
nowych z dzwonnicy. 

Jeden z oficerów 1-ga pułku szwo- 
"leżerów wysunął się na otwarte miej- 
sce z karabinem maszynowym i otwo- 
rzył ogień w stronę dzwonnicy. Nie- 
stety obsługa tego karabinu wnet zo- 

_ Zdobyto: 2 ciężkie karabiny ma- 
szynowe „Colta, 13 lokomotyw, prze- 
szło 500 wagonów, 1 wspaniały no- 
woczesny pociąg sanitarny, wraz z 
całym personelem i obsługą, 1 pociąg 
z amunicją, składy intendentury, 3 ka- 
sy, zawierające 453,880 rubli carskich 
i paczkę złotych rzeczy, które zdałem. 
do dowództwa grupy dn. 20-IV 1919 r. 

  

Sztandar 4-go szwadronu (strona prawa) 

Oprócz tego zdobyto moc szabel, 
karabinów i innego zaopatrzenia, któ- 

-re, uciekający w pośpiechu nieprzyja- 
ciel, zostawił w drodze. 

Jeńców sam 4 szwadron zdobył 
400, a pod wieczór, liczba jeńców wy- 
niosła zgórą 1200 ludzi, gdyż zewsząd 
ich przyprowadzana na dworzec. 

Tak chlubnie spisali się „„czwarta- 
cy* przy zdobyciu dworca. 

stała wybita, oficer zaś ciężko ranny, 
tak, iż nie mógł powrócić da swoich. 
Spostrzegłszy to, ułan Gadomski bez 
namysłu rzucił się rannemu na ratunek 
i cudem niemal wyniósł go z pod gra- 
du kul, ciągnąc też za sobą pozosta- 
wiony karabin maszynowy. 

Nieprzyjaciel w dalszym ciągu sil- 
nym ogniem hamował przejście Pola- 
ków przez plac Katedralny. Major Dre- 
szer wspólnie z porucznikiem Witkow- 
skim, wypracowali plan zdobycia pla- 
tu Katedialnego przy pomocy artyle- 
rji. Major Dreszer pojechał do podpuł- 
kownika Beliny z prośbą 0 przydziele- 
nie mu armat, zdawszy tymczasowo 
dowództwo porucznikowi Witkowskie- 
mu. 

W momencie, gdy dowódca 2-go 
szwadronu obmyślał sposoby zdobycia 
placu Katedralnego, zbliżył się doń ja- 
kiś dostatnio odziany człowiek i pol- 
skim językiem, niebudzącym żadnych 
podejrzeń zaproponował wskazanie 
łatwego dostania się zupełnie bezpiecz 
ną drogą na tył dzwonnicy, skąd jako- 
by można było wypędzić nieprzyjacie- 
la z zajmowanego przezeń dobrze 
„obronnego stanowiska. 

Poprzednik przewodnik prosił po- 
rucznika Witkowskiego, ażeby-przyby- 
sza nie słuchał, gdyż ten wydawał mu 
się podejrzanym, jednakże porucznik 
Witkowski propozycję przyjął. 

łapki. Porucznik Witkowski nakazał 
odwrót, szczęśliwie uszedł tą samą 
drogą i dołączył się do reszty szwa- 
dronu, pozostawionego na placu Ka- 
tedralnym. 

Pod wieczór dopiero przybyły dwa 
działa. Major Dreszer ze swymi szwo- 
leżerami i 2-gim szwadronem ponowił, 
przy wsparciu 'artylerji, energiczne na- 
tarcie. Nieprzyjaciel zaczął się wyco- 
fywać wgłąb miasta. 2-gi szwadron 
otrzymał rozkaz strzeżenia wylotów 
ulic, odchodzących w kierunku pół: 
nocno-wschodnim od placu. 

Już późnym wieczorem nadeszła 
piechota i obsadziła pozycje szwadro- 
nu, który odszedł na przedmieście Li- 
pówka, łącząc się tam z 4tym szwa- 
dronem. 

Podczas walk o Wilno 2-gi i 4-ty 
szwadrony zdobyły około 400 jeńców, 
2 karabiny maszynowe, moc taboru 
kolejowego, kompletny pociąg sani- 
tarny, kilka pociągów z amunicją i 
żywnością oraz sztandar. Poniosły jed- 
nak straty: 13 ułanów rannych i 15 
końi zabitych. 

Za brawurę w boju o Wilno 2-gi 
i 4-ty szwadrony otrzymały od dowód- 
cy grupy kawalerji, gorące ustne po- 
dziękowanie, a od Naczelnego Wodza, 
Marszałka Piłsudskiego pochwałę w 
rozkazie do grupy operacyjnej kawa- 
lerji. 

Osłona Wilna. — Po dwudniowym 
postoju na Lipówce, 2-gi i 4ty szwa- 
drony wyruszyły w stronę gór Ponar- 
skich, celem osłony miasta od strony 

  

  

Wkroczenie Pułku do Wilna 1-go maja 1927 r. 

Wziąwszy 30 ułanów, poszedł za 
nowym przewodnikiem.  Obszedtszy 
ulicę Skopówkę, dotart do domu, sto- 
jącego za gmachem wojewódzkim. 
Przybysz wskazał na ten dom, jako na 
miejsce, w, którem miał znajdować się 
cały sztab sowiecki i skąd można 
ostrzeliwać dzwonnicę i wskutek. tego 
łatwo sforsować plac. Gdy jednak po- 
rucznik Witkowski z ułanami wszedł 
na piętro wskazanego domu, przewod- 
nik korzystając z chwili, kiedy nie był 
obserwowany, znikł.* Porucznik  Wit- 
kowski szybko się zorjentował, iż z 
tego domu nie można ostrzeliwač 
dzwonnicy, oraz, że p'acu stąd nie 
zdobędzie. Również owego sztabu nie- 
przyjacielskiego we wskazanym domu 
nie było. Zdziwiony tem, a także za- 
niepokojony nieobecnością przewodni- 
ka, wysłał jednego шапа па dół, 5а> 
dząc, że ten tam się znajduje. Po 
chwili ułan wrócił z meldunkiem, że 
otwarta do niedawna brama wejścio- 
wa jest zamknięta na klucz, oraz że 
przewodnika niema. 

Pewny już zasadzki, porucznik Wit- 
kowski kazał «wyłamać bramę i wydo- 
stał się na ulicę. Gdy po pewnym cza- 
sie ułani próbowali znów wejść do te- 
ga domu, był on już zajęty przez nie- 
przyjacielską piechotę. Trzeba więc 
było czemprędzej wydostać «się z pu- 

po nieprzespanych nocach i stałych 
marszach, gdy przyszło do boju, 
„Czwartak“ zapomniał o tem, a wal- 
Czył, walczył orężem „Bartoszów', by 
tylko sławy Ojczyźnie i pułkowi przy- 
sporzyć. 

Ze wspomnień b. dowódcy szwad- 
ronu rtm. Michała Nowickiego -v** 

Opracował por. Stefan Bayer. 

Wkroczenie do miasfa 

Zaskoczony wtargnięciem ułanów 
„polskich na dworzec, nieprzyjaciel .po- 
czął w nieładzie uciekać przeważnie 
torem kolejowym. 

Ochłonąwszy z pierwszego prze 
strachu, dopiero na wysokości ulicy 
Ostrobramskiej Rosjanie się zatrzymali 
i zmuszeni przez przełożonych do zor- 
ganizowania się, poczęli się posuwać 
w stronę. budynku dworcowego, celem 
natarcia. 

Wówczas ze szwadronem zostałem 
skierowany przeciwko nim, ażeby za- 
miary odbicia dworca unicestwić. 

Począłem posuwać się naprzód, 
między stojącemi wagonami. 

Rosjanie, zauważywszy znów nas, 
idących śmiało w ich kierunku, nie 
zdają sobie widocznie sprawy, w ja- 
kiej sile idziemy, nieufnie zatrzymali 
się. 

- Daliśmy ognia i z okrzykiem „hu- 
rra" począłem biec ze szwadronem 

naprzód. Nieprzyjaciel uległ ponowne- 
mu zdezorjentowaniu i panice, jak pod- 
czas wtargnięcia na dworzec, począł 
się więc cofać, gęsto się ostrzeliwując. 

Pomimo zmęczenia i wyczerpaniaPo chwili, rozproszył się we wszystkie 

zachodniej i niszczenia ponownie zbie- 
rających się drobnych oddziałów nie- 
przyjacielskich. 

Po dwudniowej tam działalności 
szwadrony odeszły na Antokol, gdzie 
rozmieściły się w byłych koszarach 
kozackich. Dnia 27 kwietnia 4-ty szwa- 
dron otrzymał od generała Śmigłego- 
Rydza rozkaz natychmiastowego odej- 
ścia da miasteczka Iwja, celem zabez- 
pieczenia go. 2-gi szwadron wyruszył 
w kierunku Bezdan, celem prowadze- 
nia zwiadów. 

2 maja szwadrony powróciły do 
Wilna, skąd przewieziono je na szlak 
Olkieniki—Orany, gdzie weszły w 
skład operującej już tam grupy  puł- 
kownika Dziewulskiego. 

Szarża pod Hrebionką 

Wskutek olbrzymiej przewagi li 
czebnej nieprzyjaciela rozpoczął się 
odwrót polskich oddziałów na całym 
froncie północno- wschodnim. 

Pułk zabezpieczając XII brygadę 
piechoty od północy, dotarł do Nie- 
żówki. Tu dołączył się z Łogów 4-ty 
szwadron. 

Dnia 9 lipca XII brygada piechoty 
osłaniała od północy trakt Ihumeń — 
Mińsk, ażeby dać możność wycofania 

strony i znikł nam z przedpola, tylko 
gdzie-niegdzie pokazał się jakiś maru- 
der, który z pośpiechem również szedł 
śladami swoich towarzyszy. 

Idziemy naprzód, zrzadka ' strzela- 
jąc do takich zostających się na torze. 

W pewnym momencie ukazał się 
około budki drożnika, stojącej przy 
moście kolejowym, jakiś człowiek. Uła- 
ni myśląc że ta pewno jest żołnierz 
sowiecki, dali kilka strzałów do niego. 
Nagle dał się słyszeć krzyk: „O Boże, 
Boże! zabili mnie". 

Na te słowa szybko przybliżyliśmy 
się do rannego. Okazało się, że to droż 
nik wyszedł z budki i został trafiony. 
Nieszczęśliwy widząc ułanów polskich, 
objął ich gorącem spojrzeniem i, wy 
krztusiwszy tylko słabym, zamierają: 
cym głosem „Niech žyje Polska!“ — 
skonał. 

Przygnębił wszystkich ten  wypa- 
dek. Nikt nic nie mówił, nikt wypadku 
nie komentował. Jednak oczy u wszy- 
stkich gorzały, gorzały chęcią zemsty, 
odwetu za tyle polskiej krwi przelanej 
niewinnie. 

£ toru kolejowego zeszliśmy w dół, 
dążąc w stronę Ostrej Bramy. 

Popłoch już panował w całem mie- 
ście, gdyż 1 pułk szwoleżerów dotarł 
w ciężkich walkach do Placu Katedral- 
nego. Nieprzyjaciel rozproszony po do- 
mach, strzelał z okien i ukryć,  unie- 
możliwiając posuwanie się. Trzeba 
było przekradać się chyłkiem od damu 
do domu, ażeby nie narazić się na 
straty. 

Gdy tak uszedłem ze szwadronem 
z 300 kroków, nagle od strony Ostrej 
Bramy ukazało się kilkunastu koza- 

DLACZEGO PUŁK ŚWIĘTUJE 9 LIPGA || 
Pułk będąc dwa lata stale w polu, 

nie był w stanie zorganizować sobie 
życia wewnętrznego i dawania zawiąz- 
ków tradycji. 

Dopiero po wojnie, w 1921 re. kie- 
dy przyszedł do pułku nowy dowódca 
pułku major Kozierowski, zaczyna się 
pułk na stopie pokojowej organizować 
i życie układać. 

Pierwszą troską nowego dowódcy 
pułku było posiadanie sztandaru prze- 
pisowego. Pułk posiadał wtedy 3 
sztandary, ofiarowane przez społe- 
czeństwo, jednak sztandary te były 
nie przepisowe. Po ustaleniu wzoru 
sztandaru przez p. ministra spraw woj- 
skowych dla kawalerji, dowódca puł- 
ku czyni silne zabiegi, celem jaknaj- 
szybszego otrzymania sztandaru dla 
pułku. Z trzech posiadanych sztanda- 
rów, zostaje wybrany sztandar ofiaro- 
wany 2-mu i 4$mu szwadronowi za 
walki o Wilno od społeczeństwa ziemi 
Lidzkiej i Ejszyszskiej. Sztandar ten 
został przerobiony na wzór przepiso- 
wy i w roku 1922 w kwietniu odbyło 
się poświęcenie takowego w Wilnie 
na placu Łukiskim i wręczenie pułkowi 
przez Naczelnego Wodza Pana Mar- 
szałka Piłsudskiego. 

Na poświęceniu sztandaru byli 
obecni wszyscy oficerowie pułku, re- 
zerwy i sympatycy. Na wspólnem po- 
siedzeniu, które się odbyło zaraz po 
poświęceniu sztandaru, jednogłośnie 
ustalono, na wniosek rotmistrza Gie- 
cewicza, ażeby święto pułkowe obcho- 
dzić dnia 9 lipca na pamiątkę szarży 
pod Hrebionką, w której proporzec 
błękitny okrył się największą sława. 

Pułk daty święta swego nie miał 
ustalonej. Od 1918 do 1922 roku za 
dzień święta pułkowego uważano da- 
tę 11 listopada, w którym to dniu 
oficjalnie w Łomży, Mławie, Płocku i 

się VIII brygadzie piechoty, wysunię- 
tej daleko naprzód. 

Polskie oddziały pod naporem prze- 
ciwnika zmuszone są jednak do: ustę- 
powania. Od samego rana dnia 9 lipca 
na przedpolu i na skrzydłach oddzia- 
łów XII brygody piechoty pojawiły się 
silne oddziały piechoty nieprzyjaciel- 
skiej. 

4ty pułk ułanów zostaje ściągnię- 
ty pod wieś Hrebionkę, by podtrzymać 
cofającą się tam piechotę, którą nie- 
przyjaciel począł oskrzydlać, zamyka- 
jąc zupełnie jej drogę odwrotu. : 

Rotmistrz Rozlau, który dowodził 
chwiliwo pułkiem, widząc krytyczne 
położenie XII brygady piechoty, rzucił 
techniczny szwadron i pluton '2-go 
szwadronu z podporucznikiem Skura- 
towiczem, pod ogólnem dowództwem 
porucznika Krafita, do szarży. Rów- 
nież na ochotnika dołączył się da szar- 
żujących adjutant pułku, porucznik 
Giecewicz. 

Ułani w szarży tej dali dowód swej 
odwagi i sprawności. Chociaż teren 
był błotnisty, częściowo zalesiony, z 
porębami i zupełnie nie nadawał się 
dla działań kawalerji, ułani jednak 
dziarsko ruszyli do szarży. Na odle- 
głość 200—300 metrów od przeciw- 
nika, przeszedłszy w galop, jak wi- 
cher, z gromkim okrzykiem „hurra!* 
spadli na idące falami tyraljery sowie- 
ckie. Uderzenie było tak zdecydowane 
i z taką pewnością przeprowadzone, 
że nieprzyjaciel oszołomiony  zatrzy- 
mał się. Ułani zaś, rąbiąc na prawo i 
lewo, parli naprzód, siejąc zniszcze- 
nie w szeregach wroga. 

Rosjanie rozpoczęli pośpiesznie co- 
fać się w panice. Zachęceni tem ułani 
ze zdwojoną energią, wydobywając 
resztki sił ze zmęczonych koni, ścigali 
i siekli uciekających. 

Zwycięstwo osiągnięto zupełne. 
Oddziały XII brygady piechoty miały 

ków, którzy śmiało parli naprzód. 
„Zauważywszy nas, w miejscu za- 

wrócili i ruszyli galopem z powrotem. 
Jeden z kozaków, który w ucieczce 

przodował, na progu Ostrej Bramy 
potknął się z koniem tak  nieszczęśli- 
wie, że koń i jeździec na miejscu zo- 
stali nieżywi. Reszta uciekających, 
widząc co się stało z ich towarzyszem, 
poniechała pierwotnego zamiaru prze- 

  

Sztandar 4.go szwadronu (strona lewa) 

kroczenia Ostrej Bramy i skręciła na 
lewo w ul. Bazyljańską. 
. Widocznie Ręka Boża dotknęła na- 
jeźdzcy i niedopuściła do znieważenia 
świętego miejsca. Towarzysze” муг 
dzieli w tem dopust Boży, widząc roz- 
ciągniętego z koniem kolegę na bruku, 
nie zaryzykowali przejechania przez 
Ostrą Bramę, a bojąc się żeby ich to 
samo nie spotkało, woleli udać się nie- 
pewną drogą, aby tylko tega „strasz- 
nego" miejsca nie przestąpić. 

| 

Włocławku szwadrony poczęły figura. 
wać. Jednak pułk jako całość dnia te 
go nie obchodził, świętowano w ra 
mach szwadronów i to tylko niektór 
rych. Dopiero kiedy pułk już posiadł 
sztandar, pierwsze święto w dniu 9 
lipca była uroczyście obchodzone wł 
roku 1922 w Parafianowie. Od toji“ 

| 

  

   
Rtm. Jerzy Krafit, kawaler Virtuti Mili-| jy 

tari i Krzyża Walecznych uczestnik wszys!- ty 
kich bojów pułku bohater szarży pod Hrc-flsp 

bionką ko 
cię 

chwili pułk rok rocznie dzień ten uro- t 
czyście obchodzi. 5 

Faktycznie 10-lecie pulku przypa-|ika 
dało w listopadzie roku zesztego, lec th“ 
ponieważ dzień święta pułkowego |. 
przypada 9 lipca, obchód 10-lecia zo: 
stał przeniesiony na rok 1929 i uroczy” 
stości te, związane zc świętem, sq 
obchodzone w dniu dzisiejszym. 

Stefan Bayer. 

  

wolną drogę do odwrotu i tem zostały 
uratowane. 

Krwawo się dała we znaki przeciw 
nikowi ta szarża. Pobojowisko zaległe 
127 trupów. 70-ty i 72-gi pułki piecho 
ty sowieckiej zostały powstrzymane i 
zmuszone do odwrotu. Po stronie put 
ku jedynie szwadron techniczny stracił 
5 ułanów zabitych, 3 rannych oraz 11 
koni zabitych. 

Kiedy po szarży oddział ułanów: 
wracał zpowrotem przez pobojowisko, 
pewien rariny oficer sowiecki wystrza” 

    

  

„Por. Teofil Skuratowicz zginąi śmiercią 
bohaterską w szarży pod Hrebionką, odzna:4 © 
czony po śmierci orderem Virtuti Militari.) 41 

łem z karabinu położył trupem jadące: 
go na przedzie, lubianego przez wszy- 
stkich podporucznika Skuratowicza. 

Stefan Bayer. 

AIG | 
Od Ostrej Bramy poszliśmy daj 

klasztoru Wizytek, w którym nieprzy- 
jaciel urządził sobie, według zeznan 
ludności, składy umundurowania i żyw 
ności. ' ап 

Šmiatym manewrem przez obejšciu pe 
z dwóch stron przeciwnika, zdoby | 
liśmy klasztor, zabierając sztandzj, Iš 3 
2.c. k. m., okoła 200 jeńców, moc pro] i 
wiantu i furażu. nę 

Po zdobyciu klasztoru, dopiero uła* | %y 
ni otrząsnęli się z przykrego wypadku 
z drožnikiem. Tak, jakby tem zwycię- į“ 
stwem pomścili śmierć niewinnie zabi 
tego człowieka. 

Odesławszy pod słabą eskortą jeń- 
ców na dworzec, ruszyłem ze szwadro- 
nem wgłąb miasta, gdzie w całej peł 
ni I pułk szwoleżerów toczył bój, AB 
silnie umocnionym przeciwnikiem, га № 
żarcie broniącym ogniem c. k. m. do: 
stępu do miasta z Placu Katedralnego. 

Tu łącznie ze szwoleżerami przy- 
stąpiłem do boju, jednak dopiero pod 
wieczór, pa nadejściu posiłków piecho“ 
ty i artylerji, nieprzyjaciel się wyco- gg, 
fał. 

Szwadron zmęczony całodzienne 
mi utarczkami przeszedł na Lipówkę |? 
na-dniowy odpoczynek. . ® 

Za dzielnošė i brawurę, przy zdo+4 
bywaniu Wilna 2 i 4 szwadron otrzy: 
mał gorące ustne podziękowanie Odų 
dowódcy grupy kawalerji, .ppłk. Beli-4,* 
ny-Pražmowskiego, a od  Naczelnego 
Wodza, pochwałę w rozkazie do całej 
grupy kawalerji, która brała idział w 
wypadzie na Wilno. 

Ze wspomnień b. dowódcy not. 
Antoniego Witkowskiego 

Opracował por. Stefan Baye.| | 
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* D DOKLADNA 
. Główny Urząd Statystyczny w. 

„| Warszawie zwrócił się do społeczeń- 

stwa (za pośrednictwem organizacyj, 

| tolniczych, społecznych i innych) z na- 

stępującym apelem: 

„Główny Urząd Statystyrzny przystę: 

Puje w dniu 1 lipca br. do przeprowadzenia 
»Qrzez władze administracyjne rejestracji po- 

Okierzckni użytków i zasiewów zbiorów Zie- 

 miopłodów Oraz stanu zwierząt gospodar- 

skich i stanu zapasów płodów rolnych na 

podstawie obowiązującego rozporządzenia. 

Rądy Ministrów z dnia 2 marca 1928 roku 

© statystyce produkcji rolnej (Dz. U. R. b. 

Nr. 29, poz. 276). By praca ta do której 
naczelne władze państwowe _ przywiązuja 
wielką wagę mogła dać wyniki dodatnie, 

konieczne jest nietylko sumienne przepro- 

|wadzenie rejestracji przez władze administ- 

JTacyjne ale i najszerszy współudział społe- 

czeństwa związków i organizacyj rolniczych 

W tej pracy ponieważ na wynikach tej pra- 

“y joparta jest polityka gospodarcza kraju. 

Mylne obliczenie powierzchni zasianej i 

zbiorów może narazić państwo na wielkie 

straty, które w rezultacie rozkładają się na 

Wszystkie warstwy społeczeństwa. Wystar- 

<zy przypomnieć, że zdezorjentowana mylaą 

stątystyką władza państwowa może zakazać 

wywozu zboża podczas nadmiaru jego w kra 

Ju albo też zezwolić na wywóz podczas fak- 

tycznego niedoboru. W pierwszym wypadku 

Społeczeństwo straci na niewykorzystanej 

konjunkturze, w drugim straci i przy impor- 

cie zboża na przednówku. Do tego mają 
dojść straty przy wahaniach cen w kraju i 

t p. Zaradzić ewentualnej dezorjentacji mo- 

że tylko dobra, sumienna dokładna statysty- 

ką produkcji rolnej. ; BREN 
» Współudział społeczeństwa, związków 

i organizacyj rolniczych wyrazić się musi 

W udzieleniu przez ludność władzy admini- 

Stracyjneį prawdziwych danych dotyczących 

'| powierzchni użytków, zasiewów i zbiorów 

1 | Mieykrywanych przez ludność zapasów zbóż, 

inwentarza żywego i t. p., tembardziej że 

Główny Urząd Statystyczny zgodnie z par. 

4 Ustawy z dnia 21 października 1919 r. 
© organizacji statystyki _ administracyjnej 

(Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 464 z r. 1919) 
Swarantuje całkowitą tajemnicę składanych 

‚ | zeznań. 
\ „Wobec powyższego Główny Urząd Sta- 

tystyczny zwraca się do Szanownych Panów 

2 gorącym apelem aby Panowie doceniając 
wa, omawianej sprawy, nie odmówili Głó- 
Wnemu Urzędowi Statystycznemu swej Cen- 

nej pomocy w akcji, mającej dla państwa 

Pierwszorzędne znaczenie przez „bezzwłocz- 

Ne zaąpelowanie do podległych Szanownym 

| Panom związków, kółek i Rad wojewódz. 

kich celem spowodowania zaufania ludnoś- 

Lei do akcji Głównego Urzędu Statystyczne- 
80". 

"| Nie negujemy celowości -przytoczo- 

'| nego apelu. Odniesie on niewątpliwie 

pewien skutek — o ile powołane orga 

nizącje zechcą bliżej zająć się tą spra” 

je i wykorzystać posłuch jaki mają 

j 

Wśród szerokich warstw ludności 

 taprzykład przez zmniejszenie się ilo- 

ci zeznań fałszywych przy wypełnia- 
Miu blankietów rejestracyjnych. Wątpi 

my jednak czy jest ta dostatecznem 

tembardziej ze skutkiem niezwłocznym 

ślą otrzymania statystyki zadawalają- 

ej pod względem dokładności. 

Zważemy jakie czynniki składają 

ię na nierealność dat statystycznych 
zbieranych zwłaszcza na naszym tere 

Nie kresowym. 1 

Przedewszystkiem — nieświado- 
Iność celu statystyki i niewątp,liwa nie 

Uiność ludności do wszelkich spisów 

obawie przed ewentualną rekwizy- 

ją (praktyka wszechświatowej woj: 

ty) lub wymiaru nowych podatków 
ilbo dodatków do podatków, Najbar- 
dzjej inteligentne fub  uświadomione 
Į tej głęboko zakorzenionej nieuf- 

łości. Rzecz prosta, że jednostki bar- 
lzjej inteligentne lub  uświadomione 
Szybciej zrozumieją potrzebę i obowią” 

ek składania zeznań prawdziwych — 
40 podkreśliłem na wstępie, mówiąc O 

apelu Głównego Urzędu Statystyczne- 

(0 — jednak . ogół ludności nie pręd= 

>-40 jeszcze dojdzie do tego zrazumienia 

010 działaniu ze złej woli tu nie mówię. 

C
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| Ale nawet przypušciwszy na chwilę 

v łe wezwanie odniesie skutek natych- 
miastowy, jeszcze dalecy będziemy od 

'|pewności, że wypełnione kwestjonar 
‚ lusze rejestracyjne zawierają mniej 

|. jWięcej dokładne dane. Ludność en 

'maSse nie orjentuje się w rubrykach 
|! westjonarjuszy (nie mówiąc już 0 

2 ėm, že nie wszyscy jeszcze umieją 

_ kzytać); nawykła do operowania mia- 

„łą rosyjską — nie odróżnia dziesięciny 
- 194 hektara, a o arach tembardziej nie- 

a zielonego pojęcia, centnary miesza 

/ pudami i t. d. — w wyniku czego 

„ĮOtrzymuje się coś w rodzaju grochu z 
- I Kapustą. 

. I dalej — co robi gmina po otrzy- 
Maniu w ten sposób wypełnionych 
Westjonarjuszy, czy bada materjał 

Wraca go do uczynienia poprawek, 

(żąda wyjaśnień w wypadkach rzuca- 
lących się w Oczy niedokładności. 

2 | Miało możemy twierdzić, że czynność 
Shiny w 999 wypadkach na tysiąc po- 

“| "a na automatycznem podsumowa- 
iu i przestaniu do starostwa. Tak. 

„| Męc gromadzi się ten groch z kapustą 
'|"ehodząc do olbrzymich rozmiarów, 

i] zasłaniając ostatecznie rzeczywisty 
"| Van rzeczy. ; 

, Jeżeli zagranicą nawet, gdzie po- 

om kultury ludnośći jest wyższy niż 

STATYSTYKĘ 
u nas, statystyka przeprowadzona bez 

bezpośredniego udziału osób posiada- 

jących kwalifikacje do przeprowadza- 

nia spisów lub rejestracji — zawodzi, 
to tem bardziej u nas, gdzie nieuiność, 

nieświadomość, brak kultury, analia- 

betyzm, a często i zła wola są zjawi- 

skiem ogólnem, zgóry należy być przy- 

gotowanym, że w tych warunkach i tak 

przeprowadzona statystyka całkowicie 

rozminie się z celem. Dodać do tego na 

leży, że statystyka produkcji rolnej za- 

inicjonowana jest od ubiegłego roku 

— jest to rzecz dla ludności nowa i 

tem się między innemi tłumaczy się, 

że rolnicy w niej się nie orjentują je- 

SZCZE. 

W związku z tem zatrzymując się 

tylko na ważniejszych momentach, na- 

leży podkreślić następujące ujemne 

strony obecnie stosowanego systemu 

zbierania statystyki produkcji rolnej: 

1) powierzenie czynności spisowych 

(rejestracyjnych) urzędom gminnym, 

przeciążonych do ostąteczności inną 

SŁOWO 

KURJER GOSPODARCZY ZIEN WSCHODNICH 
pracą.a nieposiadającym wpośród sie- 

bie funkcjonarjuszy o odpowiednich 

dla przeprowadzenia statystyki kwali- 

fikacyj, 2) niezapewnienie kontroli nad 

należytem wypełnieniem kwestjonarju- 

szy 3) nieuwzględnienie tej okoliczno- 

ści, że starostwa nie posiadają rete- 

rentów statystycznych  orjentujących 

się w sprawach produkcji rolniczej. 

Przy tym systemie podwtarzam na- 

leżało przewidywać że czynności 

władz spisowych  ograniczą się do 

podsumowania (często z omyłkami) 

niewiarogodnych danych  dostarcza- 

nych przez odbiorców szematów reje- 

stracyjnych. System ten winien ulec 

zasadniczej zmianie przez powołanie 

do spisu miejscowych jednostek inteli- 

gentnych (np. nayczycielstwa, kółek 

dynowana byłaby i kontrolowana przez 

rolniczych i t. p.) praca których koor- 

referentów statystycznych w staro- 

stwach. 

Do bardziej szczegółowego omó- 

wienia poruszonej sprawy powrócimy 
jeszcze. Harski. 

Dnia 6 b. m. o godz. 11 odbyło się w 
westybułu "reprezentacyjnym P. W. K. 
otwarcie Zjazdu Związku Ziemian. Po 
ukonstytuowaniu się prezydjum do którego 
zaproszono: p. prezesa Rady Naczelnej Or- 

ganizacyj ziemiańskich ks. Kazimierza Lu- 
bomirskiego oraz prezesów poszczególnych 
związków ziemiańskich, pp. Jana hr. Żół- 
towskiego (Poznańskie), Tadeusza Cieńskie- 
go (Lwów), senatora Jana Steckiego (War- 
szawa)( Leona Jantę-Połczyńskiego  (Po- 
morze), Antoniego hr. Jundziła (Kresy), 
Marjana Rudzińskiego (Kraków), i Antonie- 
go hr. Czackiego (Wołyń), zaproszono do 
stołu prezydjałnego również członków ko- 
mitetu wewnętrznego organizacji ziemiań- 
skiej panów: Adolfa hr. Bnińskego, Wikto- 
ra hr. Szołdrskiego oraz Józefa Kleszczyń- 
skiego. i 

Obrady zagaił prezes Naczelnej Orgz- 
nizacji ziemiańskiej ks. Lubomirski, Następ- 
nc przemówienie powitalne wygłosił Jan hr. 
Żówowski z Czacza, witając w imieniu wiel 
kspolskiege związku ziemian przedstawicie- 
I: władz rząccwych, samorządowych, duch 
wieństwa craz ziemian przybyłych ze wsz 

Fzeczyp ospolitej. 
abrał głos prezes rady — пасхе!- 

nej organ:zacyj ziemiańskich Kazimierz Ks. 

Lubenurski, kióry m. in. podkreślił znaay i 
wybitny udział » emiaństwa na terenach wy- 

stawy (ho ponad 90 proc.) 'oraz' przeszedł 
de kwystj! redcrmy rolnej. Ks. Lubomirski 

w przemówieniu swem podkreślił, że „ret)r- 

a została pizeprowadzona przeważnie w 
twaci:, które ze względu na po - 

ią musiały ją przeprowad:ić 
dw « szkodą dla produkcji. Pro 

dukcja zbozówa z 20 proc. obszarów upra- 

ianych państwa stanowiących większą | 
ość, wynosi prawie 40 proc. produkcji 

j, a prawie 70 proc. tej ilości, 
się na rynek i pokrywa zap 

t'zebowanie i armji i nawet jeszcze zaopa- 
truje w zboże część ludności mało i bezrol- 
nej. 

) Następitie podkreślił znaczenie na wypa- 
dek wojny intensywnej produkcji możliwej 
tylko przy istnieniu większej własności ro! 

nej. Obciążenie podatkowe ziemiaństwa jest 
nieproporcjonalne, bo 4-krotnie przewy: 

jące to, które opłaca mniejsza własność. Po- 
zatem większa własność zapłaciła 130 miljo- 
nów podatku majątkowego i około 100 mil- 
jonów daniny lasowej, co w b. wielkiej mie- 

rze umożliwiło stabilizację waluty Mniejsza 
własność której przestrzeń jest o tyle razy 
większa od wielkiej własności zapłaciła 41 

   

  

   
     
        

   
     

    

   

    

miljonów Podatek majątkowy dotąd jeszcze 
nie 'odwołany grozi jeszcze kwotą 380 m 
jonów większej własności. Są to obciążenia 
i cyfry które tłumaczą dlaczego większa 
własność jest w b. wielkiej mierze dopro- 
wadzona do ruiny i szuka ratunku w kredy- 
cie który wobec jego drożyzny może być 
tylko chwilową i dorażną pomocą. Ciężary 
samorządowe wynoszą w państwie już dzi- 
siaj tyle, co wszystkie podątki rządowe. Naj- 
silniej jednak szkodzą rolnictwu a szczegól- 
niej jego intensywnej części polityka niskich 
cen na produkty rolnicze. 

Polityka ta niedopięła celu, gdyż ceny 
żyta spadły wprawdzie o 35 proc. ale drožy- 
zna ogólna podniosła się o 4 proc., przyczem 
cofa się całe rolnictwo cierpi przemysł i han- 
del i wszystkie działy ludzkiej działalności, 
cierpi nasz kredyt zagraniczny a ostatecznie 
nasze finanse nie pozostaną poza sferą tego 
ustosunkowania. 

W dalszym ciągu zabrał głos reprezen= 
tant Min. Reform Rolnych, nacz. wydz. dr. 
Łącki. W przemówieniu swem oświadczył 
iż minister Staniewicz, który sam póchodzi z 

   

  

* ziemi i na niej pracuje, wykonując swe obo- 
wiązki, bierze zawsze pod uwagę te wielkie 
walory które reprezentuje ziemiaństwo pol- 
skie. Sądzę, powiedział Ł., że 3-letnia jego 
praca jest najlepszem potwierdzeniem pra- 
wdy wyżej wypowiedzianej, to też spokoj- 
ne i beznamiętne traktowanie przez ogół 
ziemiaństwa szeregu zagadnień agrarnych 
może nie jeden błąd naprawić, niejedno nie- 
porozumienie usunąć. Nawiązując do słów 
p. min. Staniewicza, wypowiedzianych one- 

daj w Poznaniu w obecności Prezydenta 
Rz zynoskoltej: że dzisiejszej Polsce trze- 
ba spokoju, by móc rozwiązać jak najlepiej 
wielkie zadanie naprawy ustroju Rzplitej i 
nadać jej taką strukturę społeczną i polity- 
czną aby silna Rzplita mogła śmiało i sku- 
tecznie Stawiać czoło czarnym  chmurom, 
które zewsząd dokoła niej się gromadzą. 

Zkolei zabrał głos naczelny dyr. P. W. 
K. dr. Wachowiak, podkreślając z uznaniem 
wybitny udział ziemiaństwa w organizacji 
wystawy. Mówił ponadto imieniem ziemiań- 
stwa czeskosłowackiego związku ziemian dr 

- Duras z Pragi. Oficjalne obrady poranne za- 
kończył obszerny referat o dziale rolniczym 
PWK., który wygłosił wice-dyrektor Jaxa- 
Bykowski, omawiając w niem poszczególne 
fazy organizacji tego działu, trudności zwią- 
zane z wystawą rolniczą, wreszcie dotych- 
czasowe rezultaty specjalnych wystaw rol- 
niczych. 
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Weroniki Zach. sł. o g. 19 m. 52 
jutro 

7 br. Męcz. 
akies 
Spostrzeżenia NE Zakłada 

Meteoralogji U. $. B. 
z dnia 8 VII. 1929 r. 

Ciśnienie } 156 : 
średnie w m. | 

Temperatura | 1596 
średnia i“ 

Opad za do- ! 
bę w mm. | 3% 

Wiatr ażający Południowy. 

Uwagi: Pół pochmurno. 

Minimum za dobę-l- 11* 
Maximum na dobę -i- 18 С 
Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia 

URZĘDOWA 
— Powrót wojewody i wicewojewody. 

W. dniu dzisiejszym powrócili do Wilna i 

objęli urzędowanie p. p. wojewoda Raczkie- 
wicz, który jak wiadomo był w Poznaniu i 
wicewojewoda Kirtiklis korzystający dotąd 
z urlopu wypoczynkowego. 

MIEJSKA 
— (0) Sprawa dokształcania pracowni- 

ków miejskich, Przy obejmowaniu w roku 
1927 gospodarki miejskiej przez obecny Ma- 
gistrat władze nadzorcze z prawdziwem za- 
dowoleniem przyjęły do wiadomości oświad- 
czenie prezydjum Magistratu o jego zamia- 
rach przystąpienia do selekcji personelu i 
usprawnienia aparatu gminnego. Ta myśl 
była powtórzona w przedłożonych urzędo- 
wi wojewódzkiemu o projektach orjentacyj- 
nych o gospodarce miejskiej. Miało się na 
myśli przede szystkiem „przeszkolenie per- 
sonelu miejs 0 i na tej podstawie ustale- 
nie jego kwalifikacji, Mija dwa lata a to 
zagadnienie jednak nie realizuje się. Przy 
wiązując do tej kwestji ogromną wagę gdyż 
niewątpliwie charakter i wyniki gospodarki 
związku publicznego zależą w przew: 
cej mierze do właściwej organizacji i sr 
nego a fachowego działania, urząd  woje- 
wódzki polecił Magistratowi zająć się spra- 
wą dokształcania pracowników miejskich. 

  

   

(o) Ustalenie trybu postępowania przy 
przyjmowaniu zakończonych inwestycyj. 
Urząd Wojewódzki polecił Magistratowi 
bezwłocznie opracować rogulamin, obejmu- 
jący przepisy w przedmiocie przyjmowania 
przez miasto dokonanych inwestycyj, który” 
by: 1) gs naj skład komisji przyjmują” 
cej w osobie przedstawicieli zainteresowa- 
nego resortu Magistratu, wydziału kontroli 
„miejskiej oraz Rady !miejskiej (członek ra- 
dzieckiej komisji finansowej), 2) oznaczył 
kwotę wydatku, dokonanego na inwestycję, 
od której ten sposób przyjęcia robót obo" 
wiązywałby (mianowicie przypuszczalnie od 
50 do 100 tys. zł.), £3) określałby terminy 
oględzin i przyjęcia robót, a to według 
wskazań techniki i właściwosci robót i tp. 

(o) W sprawie opłat w szpitalu za- 
kaźnym. W budżecie m. Wilna na rok 1929 
—30 przewidziano. że w szpitalu zakaźnym 
opłata szpitalaa dla miejscowych wynosi 
1 zł. 10 gr, dla zamiejscowych 7 zł. 60 
gr. wówczas, gdy opłata w innych szpitalach 
miejskich waha się od 4 zł. 85 gr. (szpital 
Sawicz), do 6 zł. (w szpitalu Żydowskim). 
Ponieważ szpital zakaźny winien być naj 
bardziej dostępny dla ludności, w odniesie- 
niu do szpitala zakaźnego przeważnie bied- 
nej, urząd wojewódzki zwrócił uwagę Ma-- 
gistratu, że taksa szpitalna w szpitalu Za- 
kaźnym, winna być obniżona do 4 zł.:ztem 
że na pokrycie powstałego stąd niedoboru 
należy podnieść o 60 gr. na dobę opłatę 
szpitalną w innych szpitalach miejskich. 

—. Wyschłe drzewa na ulicy Pił- 
sudskiego. Idąc ulicą Piłsudskiego odrazu 
rzucą się w Oczy cały szereg uschnietych 
po zeszłorocznem obcinaniu topoli. Drzew 
takich jest coś ponad sześćdziesiąt. 

„ Jest to prawdopodobnie wynikiem nie* 
umiejętnego obcinania gałęzi, za co winę 
ponosi nasz sławetny Magistrat, gdyż w 
jego kompetencjach leży zadrzewianie ulic 
i odpowiedni dozor nad zasadzonemi drze- 
wami. 

Żebyż to „przynajmniej były młode, 
świeżo przeniesione drzewka, lecz nie, są 
to 10 15 letnie piękne topole; na które 
trzeba było czekać tyle Ist. 

Skoro się jednak to stato, należy usu- 
nąć robiące przykre wrażenie nagich tru- 
pów na tle zieleni drzewa i zasądzić na 
ich miejsce inne. 

(o) Stan bezrobocia w Wilnie, We- 
dług danych PUPP., ogólna liczba bezrobot- 
nych w Wilnie obecnie jwynosi 3342 osoby, 
w tem mężczyzn 2274, kobiet 1068. W po- 
równaniu z ubiegłym tygodniem bezrobocie 
zwiększyło się o 178 osób. 
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Porucznik 85 pułku Strzelców Wileńskich 

Franciszek Borkowski 
po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami zmarł w dniu 7 lipca 1929 r. przeżywszy lat 28. 

Wyprowadzenie zwłok i 
kolu w dniu 9 lipca b. r. 

Święto X lecia 4 pułku uł. Zaniemeńskich 
Wczoraj, jako w pierwszym dniu uroczystości z okazji dziesięcio-lecia 

4 pułku ułanów Zaniemeńskich odprawiona została w kościele św. Jana, 
przez rejonowego kierownika duszpasterstwa ks. dr. Sopoćki cicha Msza 
żałobna, po której ks. kapelan E. Nowak wygłosił kazanie okolicznościowe. 

Wieczorem odbył: się uroczysty 
Dziś program uroczystości przewiduje: 
Msza św. w Bazylice o godz. 

apel oraz capstrzyk. 

10, defilada pułku i nadanie znaku 
pułkowego na placu Katedralnym poczem od 12.30—13.30 popisy sporto- 
we i obiad żołnierski. 

Wieczorem bal w salonach Kasyna garnizonowego. 

W niedzielę odbyło się w akademickim 
uzdrowisku Nowicze pow. Święciańskiego 
uroczyste otwarcie sezonu kuracyjnego. Z 
powodu tego, że uzdrowisko ostatni już 
rok mieścić się będzie w Nowicząch, które 
przejmują w swój zarząd władze wojsko- 
we, fotwarciu nadano charakter bardziej 
uroczysty niż zawsze. 

Przybyli z Wilna liczni goście reprezen- 
tanci władz cywilnych i wojskowych, Uni- 
wersytetu S, B. i społeczeństwa z pp. na- 
czelnikami Dworakowskim, Joczem, staro- 
stą Iszorą, starostą Mydlarzem. komendan- 
tem placu płk; Gżyckim, dowódcą piech. 
dyw 9 dywizji płk. dypl. Ilwanowskim, pro- 
bę Parczewskim i ks. Puciatą na 

czele. 

Po nabożeństwie odprawionem przez ks. 
prof. Puciatę w kaplicy, podcząs którego 
wygłoszone zostało okolicznościowe kaza- 
nie udano się na śniadanie, poczem odbył 
się spacer wspólny. 

W trakcie obiadu wygłoszono szereg 
sa przemówień. 

W godzinach popołudniowych goście 
zmuszeni byli z racji deszczu pozostać w 
lokalu uzdrowiska gdzie też odbyło się 
szereg atrakcji jak Żywa gazetka, popisy 
wokalne i tańce przy dźwiękach orkiestry 
wojskowej. 

Ochocza zabawa trwała do późna. 
W następnym sezonie letnim uzdro- 

wisko przeniesione zostanie do Legaciszek. 

Bezczelny napad na funkcjonarjusza policji 
Złodzieje mszczą się za zabicie kamrata 

W nocy z soboty na niedzielę do- 
konano napadu na  funkcjonarjusza 
policji Florjana Tomaszewicza z re- 
zerwy P. P. m. Wilna. 

Napad, jak wynika z wszczętego 
natychmiast dochodzenia, misał na ce- 
lu zemstę ze strony złodzieji, którym 
ubył jeden z ich przewódców i do- 
radców ražony kulą įposterunkowego 
Tomaszewicza. 

W dniu 2 stycznia r. b. post. To- 
maszewicz podczas interwencji na 
rynku  Nowogrodzkim zauważył 
dwóch osobników, którzy na jego wi- 
dok poczęli uciekać. Tomaszewicz po: 
gonił za  uciekającymi i jednego z 
nich zatrzymał na podwórku domu 
Nr. 4 przy ulicy Składowej. Obawia- 
jąc się ucieczki zatrzymanego Toma- 
szewicz nałożył mu kajdanki. W dro: 
dze do komisarjatu, przy zbiegu ulic 
Koziej i Składowej drogę policjantowi 
zastąpił przed. chwilą. zbiegły towa- 
rzysz zakutego trzymając w ręku nóż, 
usiłował odbić zatrzymanego. Pod- 
czas szamotania się, gdy napastnik 

usiłował pchnąć go nożem, posterun- 
kowy Tomaszewicz użył broni i ranił 
go śmiertelnie w brzuch. Raany, jak 
okazało się zawodowy złodziej, Jakób 
Kozakowski, po przewiezieniu do 
Szpitala zaraz zmarł. W trakcie za- 
mieszania skuty w kajdanki złodziej 
Antoni Kondratowicz zdołał  zbiedz 
lecz w kilka tygodni ' został ujęty i 
osadzony w więzieniu. | ! 

Minęło siedem miesięcy i dopiero 
teraz towarzysze zabitego znaleźli 
odpowiedni moment, by wywrzeć swą 
zemstę. Jak już zaznaczyliśmy, w $0° 
botę w nocy, około godziny 2 na 
przechodzącego ulicą ,Cedrową poste- 
runkowego i jego towarzysza sierżan- 
ta 85 p. p. Durskiego napadło z za: 
sadzki pięciu osobników, którzy osa- 
czywszy idących rzuciłi się na nich 
z nożami. Policjant. dzielnie stawi 
opór w czem sekundował mu woj- 
skowy. Strzałami zdołali oni odpę- 
dzić napastników ga nawet śŚcigając 
ich jednego ująć. Dalsze śledztwo 
prowadzi się. (c). ! 

— (0) Planowošė gospodarki miejskiej. 
Przy rozpatrywaniu  preliminarza budżeto- 
wego m, Wilna na rok 1929—30, urząd wo- 
jewódzki stwierdził nadal, jak i w latach 
poprzednich, brak ogólnego plańu gospodar- 
czego i szczegółowych planów  gospodar- 
czych dotyczących konkretnych dziedzin 
gospodarstwa miejskiego. Niema też gmina 
dotychczas własnych przepisów  organiza- 
cyjnych, dotyczących wzajemnego ustosun-- 
kowania i zakresu działania swych urzędów, 
zakładów i przedsiębiorstw. Te luki dają 
stałe konsekwencje ujemne 1 finansach mia- 

. Naprzykład, gospodarka w aptece miej- 
skiej w okresie 2928—29 r. dała w wyniku 
niedobór około 31500 zł. Apteka według na- 
szego prawodawstwa budżetowego traktu- 
je się jako przedsiębiorstwo czysto przemy- 
słowo-handlowe, a więc na zysk obliczone. 
Niewątpliwie twierdzić można, że apteka 
miejska z obrotem w okresie 1928—29 r., 
sięgającym około 200000 zł., będąc najwięk- 
szem tego rodzaju przedsiębiorstwem w po- 
równaniu do odpowiednich jednostek pry- 
watnych na terenie m. Wilna, niedobóru ti- 
nansowego nie dałaby przy gospodarce pla-. 
nowej i kalkulacji handlowej. 

Brak planowości w gospodarce z grupy 
administracji wyszedł szereg razy na jaw w 
toku gospodarowania w okresie 1928—29 r. 
Spotykamy się mianowicie z takiem zjawi- 
skiem że miasto, posiadając kilka dziesiąt- 
ków domów, w  przygniatającej mierze 
eksploatuje je przez odnajęcie osobom pry- 
watnym na potrzeby najmniej stykające się 
z kwestją ułagodzenia kryzysu mieszkanio- 
wego. Takiego rodzaju gospodarka nie na- 
leży do gminy. Tymczasem domy te, jako 
majętność miejska,  unieruchomiają w 
sposób niewłaściwy kapitał gminy, którego 
tak gwałtowny brak miasto odczuwa. Nado- 
miar kapitał ten i rentuje nienależycie. Rów 
nocześnie zaś miasto ostro odczuwa brak 
budynków szkolnych, które czy to nabywa, 
czy też buduje, Chaotyczność gospodarki w 
tym względzie jest ocz*wista. 

„ „Szkodliwa fiskalizacja przedsiębiorstw 
miejskich jest nadal widoczna w elektrow- 
ni (zysk około 18 proc. wartości bilansowej 
majątku), a w szczególności w rzeźni, której 
zysk czysty w okresie 1929—30 r. według 
zamierzeń budżetowych wynieść ma około 
20 proc. szacunku majątkowego. 

W związku z kwestją planowości w go- 
spodarce miejskiej stoi ściśle sprawa .odpo- 
wiedniego ujęcia strony formalnej gospodar- 
ki t. j. budżetu, Zjawiskiem dotychczas chro- 
nicznem było, że żaden preliminarz budżeto- 
wy miejski nie był przedłożony władzy nad- 
zorczej w terminie przepisanym, że ogólnie 
mówiąc preliminarz reprezentuje jedynie tyl- 
ko rachunkowe scalenie, a nie organicznie 
powiązany całokształt gospodarki skarbowej 
gminy, że wreszcie technika budżetowa jest 
niewłaściwa. W związku z tem, urząd WO- 

jewódzki poleca utworzenie: iż. jedno- 
stki organizacyjnej w Magistracie (oddział, 
referat) o składzie odpowiednio przygoto- 
wanym któraby ześrodkowała w  swojem 
ręku całokształt spraw, związanych z po- 

stępowaniem budżetowem oraz z ogólnemi 
zagadnieniami ekonomicznemi gospodarki 

miejskiej. z ы 
-Charakteryzując ogólnie stan i tenden- 

cję gospodarki finansowej miasta, urząd 
wojewódzki stwierdza jej doraźny charakter 
a nawet chaotyczność posunięć w tej dzie- 
dzinie. Rada miejska nie liczy się, wbrew 
ograniczonej zdolności finansowej miasta i 
konieczności zachowania równowagi w bud- 
żecie, z niezbędnością uszeregowania — ро- 
trzeb miejskich w zależności od ich porów- 
nawczej użyteczności społecznej. Tak więc 
spotykamy wybitne zaniedbania na przed- 
mieściach w dziedzinie istotnych zadań, jak 

drogi, oświetlenie, woda. (często brak stud- 
ni) i t. d. wówczas, gdy równocześnie prze- 
widuje się i realizuje się znacznć kredyty 
bezpośrednio z zadaniami gminy nie zwią- 
zane, a to w drodze przyznawania hojną 
ręką subsydjów rozmaitego rodzaju zrzesze- 
niom prywatnym bez dostatecznej nadto 
kontroli ze strony władz miejskich, wydat- 
kowania tych subsydjów według określone- 
go zB przeznaczenia. 

owyżrze uwagi urzędu wojewódzkie- 
go będą omawiane na jednem z najbliższych 
posiedzeń Rady miejskiej. 

(o) Dlaczego została skreślona z 
budżetu pozycja dochodowa z lasów miej- 
skich? W budżecie miejskim na rok 1929— 
30 przewidziany jest wpływ 50.000 zł. z 
normalnego etatu cięcia lasu na obszarze 7 
ha. Tego rodzaju eksploatacja musi być 
oparta na planie gospodarstwa leśnego, za- 
twierdzonym przez właściwy organ. Gmina 
m. Wilna jednak takiego planu nie posiada. 
Nadomiar sprawa pogarsza się wskutek te- 
go, że gmina w związku z ustawą z roku 
1923 o nadzwyczajnej daninie leśnej dlatego 
została zwolniona od tego podatku, iż twier- 
dziła, że lasy miejskie posiadają charakter 
lasów-parków i że eksploatacja ich nie bę- 
dzie prowadzona w ciągu 10 lat. To wszy- 
stko powoduje, że nietylko musiałby być 

pogrzeb odbędzie się ze szpitala wojskowego w Wilnie na cmentarz wojskowy na Anto- 
o godz. 17-ej. 3 

O czem zawiadamiają Dowódca i oficerowie 85 pułku Strzelców Wileńskich.    
Z PRZECHADZEK URBANISTYCZNYCĄ. 

„Wilno uasze coraz bardziej i coraz bar- 
dziej' jeśli tak można się wyrazić, automo- 
bilizuje się. 

Co to znączy? 
Ano, znaczy to tyle, że rozwój auto- 

mobilizmu w Wileńszczyźaie w ciągu ostat- 
nich kilku lat ogromne poczynił postępy. 

„„ Pamiętam, jaką to atrakcją stanowiły, 
kilka lat temu, pierwsze Fordy—taksówki. 
Jakże bardzo zachwycaliśmy się niemi. By- 
ło, coprawda, trochę narzekan a, że cena 
kursu jest wygórowaną, ale właśnie dlate- 
go może jeździliśmy pierwszemi taksówka- 
mi przedewszystkiem „dla przyjemności*, 
rozumując, że każda przyjemność musi du- 
że pieniądze kosztować, bo tania przyjem- 
ność, często sprawiana, szybko traci atrąk- 
cyjnosc, czyli, jak się u nas mówi: „nado- а“ 

Gdy już taksówek Wilno miało z 50 i 

  

wszystkie były Fordami, wtedy zjawiać sie 
zaczęły Chevrolety, Fiaty, JAoolay, ds 
ty i czy ja wićm jakie jeszcze maszyny, 
nowe zachwyty i „taksówkowe hazardy* 

A wtedy o, starego & daci # się wtedy o, starego typu, Fordach 
zapominało, a zaczęliśmy szukać 2 
'іцкЁ:усЬ, ц:ц‚::усь. > z a: 3 „Z samochadami prywatnymi taka sama 
historja. Kiedyś, gdy przejeżdżał „Bujck* 
Pana Wojewody, ludziska stawali i patrzyli 
aa jak na przysłowiowe „Malowane 

Dziś po Wilaie jeżdżą sobie i jak je- 
szcze wspaniałe Bileki, 1 Dodge, -| RS: 
Daimlery, a my sobie rzucimy okiem i już 
się nie oglądamy za niemi, tak jak kiedyś. 

Cóż, cząsy się zmieniają. + 
Wag Ai URK a automobilizmu 

w Wilnie nie zaznaczył jeszcze i 
w odniesieniu do ao w. Уа p». 
, , Na wszystkich linjach miejskich dziś 
już co 3 5 minut autobusy kursują. Po- 
nieważ nasycenie niemi miasta było dość 
łatwe, więc w ciągu ostatniego roku po- 
myślano o komunikacji zamiejscowej. | 
„A ruszyły autobusy do Oszmiany, Olkie- 

nik, ba, do Michaliszek, Świru, Kobylnika 
i Miadzioła. Mało tego—ruszyły do Wilejki 
Pow. i czy ja wiem gdzie jeszcze. Koleje 
znalazły konkurenta b. powaznego — bo i 
so i nic, albo niewiele droższego od 

Ponieważ komunikacja autobusową z 
prowincją coraz to nowsze kierunki obie= 
rała, ponieważ i samochodów przybywało i jak wyżej zaznaczyłem, linji,” przeto ро- 
myślano o tem, aby stworzyć stały” dla 

wszystkich kierunków punkt wyjazdowy, 
kaśując wyjazdy w kierunku np. na' Mej- 
szagołę z rogu Trockiej i Zawalnej, do 
Niemenczyna z Arsenalskiej itd || 

‚ — T tak postanowiono, że puńktem Wy 
jazdu autobusów linji zamiejskich wszyst- 

„kich kierunków, jest plac Orzeszkowej. 
Nie wiem czyj to był” pomysł, jedno 

tylko powiem, że był'to pomysł fatalny, 
istotnie piac Orzeszkowt punktem 

dla przedsiębiorców autobusowych ideal- 
nym, ale czy jest on równie idealnym, dla 

  

   
        

przedłożony zatwierdzony plan gospodar- к 
stwa leśnego lecz również Fzykicniej cda wiegiich dn Poi pla: 
przyjęcie do wiadomošci zamierzoneį eksplo- śródmieścia. dla ch wszystkich ZOK 
atacji lasu przez państwową administrację małych co w skwerze Ta BL i ch i 
skarbową. Przytem wrazie konkretnego za- widzą mie WIPO Arka ZEszKOWEJ 
miaru przystąpienia do eksploatacji, niewąt- | Przy t icy, WA na i abe we 
pliwie w związku z nią powstałyby właśnie uwidoczniamy za 1 łu otografji "apei 
owe ciężary z tytułu daniny leśnej, co WY- jężdża, drugi odjeżdża. PiE en a 
magałoby przewidzenia w budżecie związa- kiem dyryg ża ia. P. policjant porząd- 
nych z tem kredytów dodatkowych. Wobec ale latem. Ch ao © 
braku tego wszystkiego, urząd wojewódzki 
skreślił z budżetu powyższe 50.000 zł. 

— (0) Posiedzenie tiejsk A 
czwartek, dnia 11 lipca, odbędzie się posie- 
dzenie Rady miejskiej. Porządek dzienny 
zawiera sprawy następujące: ZY 

1) Sprawa zatwierdzenia preliminarza 
budżetowego na rok 1929—30 „ (zastrzeże- 
nia urzędu wojewódzkiego wnioski Magi- 
stratu i opinja komisji finansowej); 2) spra- 

"wa rewizji budowy szkoły powszechnej w 
Kuprjaniszkach (sprawozdanie komisji rewi- 
zyjnej i wyjaśnienie Magistratu); 3) wnio- 
sek w sprawie udzielenia wydziałowi wodo- 
ciągowo-kanalizacyjnemu z kapitału obroto- 
wego do zwrotu 100.000 zł. na zasilenie 
wyczerpanych kredytów; 4) projekt preli- 
minarza budżetowego betoniarni miejskiej 
na rok 1929—30; 5) wniosek w sprawie za- 
miany działek ziemi z K. Malinowskim dla 
rozszerzenia ul. Pańskiej; 6) wniosek w 
sprawie przekazania państwowej szkole rze- 
miósł placu przy ul. Sierakowskiego 16; i 
7) podanie b. pracownika Magistratu Karola 
Sopoćki o przyznanie emerytury; 8) poda- 
nie b. pracownika Magistratu Pawła Sawi- 
ckiego o przyznanie emerytury; 9) podanie 
wdowy po b. pracowniku miejskim Józefy 
Sienkiewiczowej o przedłużenie wypłaty za- 
pomogi sierocej na 2-ch synów; 10) poda- 
nie b. pracowniczki miejskiej Natalji Tar- 
kowskiej o przyznanie emerytury; 11) wy- 
bory przedstawiciela do Rady opieki spo- 
łecznej; 12) wybory 2-ch członków do ko- 
misji rewizyjnej na miejsce p. p. Gordona i 
Czernichowa. : 

— (0) Posiedzenie miejskiej komisji 
gospodarczej. We środę, dnia 10 lipca, od- 
będzie się w Magistracie posiedzenie miej- 
skiej komisji gospodarczej z następującym 
porządkiem dziennym: 1) wniosek w spra- 
wie zamiany działek ziemi z K. Malinow- 
skim dla rozszerzenia ul. Pańskiej; 2) wnio- 
sek w sprawie przekazania państwowej 

Rady miejskiej. We „p 

  

jędzie ; ist 
Już wiadomo. Mają podobno stawia 
cj na poczekalnię; tak kiedys Slowo 

„ Gdzież ta poczekalnia może stanąć 
kiedy nie ną skwerze? Tylko tam. Rosi 
Wią ją pewnie gdzieś naprzeciw kościoła 
św. Jerzego, tyłem do ogródka. | 

ie wydaje mi się, żeby to miała być 
nowa Wilna ozdoba, ale wydaje mi się, że 
przeciwnie, raczej skwer na uroku straci. 

Na całym świecie miasta starają się o 
możliwie dobre powietrze w śródmieściu, 
o odciążanie tego Śródmieścia z ruchu i 
tłoku. U nas inaczej. Najpiękniejsze miasta 
zakątki, najładniejsze place „garniruje się“ 
stacjami benzynowemi. W centrum miasta, 
tuż przy głównej ulicy instalujemy postoje 
kilkudziesięciu samochodów. 19 

Nie wysuwani projektów, nic nie: pro- 
ponuję, ale zwracam uwagę, iż jedriak bez 
dn można-by w Wilnie gdzie- 

indziej ulokować stację dla zamiejskich 
linji autobusowych, niż na pl. Orzeszkowej. gsfytzbówatow  wbórtn daigo 

A rzemiósł płacu przy ul. Sierakowskie- 
go ł0. s į ч 

— (0) Sprawa uporzadkowania Wilna 
pod wzgledem sanitarnym, Dla uporządko- 
wania Wilna pod względem sanitarnym nie- 
zbędną jest wytężona długoletnia praca do- 
zoru sanitarno lekarskiego, konieczne jest 

  

- założenie biur sanitarnych przy każdym le- 
karzu sanitarnym i głównego biura przy le- 
karzu naczelnym. Praca w tym kierunku zo- 
stała zapoczątkowana przez starostwo grodz 
kie m. Wilna „które całą kartotekę sanitar- 
ną po zarejestrowaniu przez policję przeka” 
zało Magistratowi, lecz niema komu nadal 
tę pracę prowadzić. Bez odpowiednio urzą- 
dzonych biur sanitarnych cyrkułowych, do- 
prowadzenie Wilna do należytego porządku 
sanitarnego będzie niemożliwem.  Koniecz- 
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A aby niezwykle ou gdyż ułatwiałaby dawać ich numery. Zarządzenie to nie do- Paryż 34,89, 34.98, 34.80 Weksle protestowane 698.058,17 ‚ Banki „Nostro* 34 133.411 50 "iastu 

tm porozumiewanie się z kierowcąmi, tym tyczy obsługi centrali międzymiastowej. Praga © 26,38,5 26.45 26.31 _ Pożyczki zabezpieczone wekslami i Emisja 8 proc. listów zastawnych 90.876.372.— ‚ 056 

ostatnim zaś A CERAROZREKCKO EO SWAAEAESWYEO ЛЕСЕ оТа aaa a ga dra 5% innemi aj у A w „ 1 proc. , ” 72.061-300, — acyi 
AC AE. : > Roi e. ap 1* BŁOKMO! ы ь » iorcy nawozów sztucznyc| „395.192,19 > ь 1 proc. ohligacyj meljoracyjr. 40.815 — 

— Połączenie telefoniczne | Wilno—Ko- A RX SS Wiedeń 125,37,5 125.68, 125,06, Dostawcy nawozów sztucznych Wylosowane 8 proc. listy zaStAKÓE 1.101.906.— e 

penhaga. Dyrekcja Poczt i Telegrafów KO- šniją 2е p. dozorca poszedł do Cielętniku Włochy 46,66, 40,78, 45.54, (zadatki) 8.261.011,85 „ Fundusz umorzenia listów zastawnych 252111 szyła 

munikuje iż od I lipca r. b. wprowadza Się gqzje jak wiadomo stale dyżuruje kilka do. Marka niemiecka 212.36, Dłużnicy za nabyte grunta 1.813.408,19 „ Fundusz ma zapłatę kuponów od REŻ 

relację telefoniczną Wilno — Kopenhaga zorców. Nie wnikamy czy poszedł tam na Gdańsk 173. Różni dłużnicy 30.245.411,32 listó pratę ponów od || : 

(Danja) via Warszawa — Berlin. Opłata 2а pogawędkę czy też nie mając obowiązku Rubel złoty 4,458,5. N AO OB stów zastawnych i obligacyj 7.483.407,46 ;;76V 

A m zwykłą w tej rel. stalego przebywania w ogrrdku ŚŚdali się Dołary w obrotach prywatnych 8,88. Naci SK dowi ok upė „ Kupony płatne w obiegu od listów 3 M 

„Ab A=" Ka „do innego ogrodu. Stwierdzamy tylko że „491.519,90 „ zastawnych 29.388,14 „iąz: 

— Nowe agencje pocztowe. Dyrekcja stały dyżur w ogródku jest bezwarunkowo Papiery procentowe: Wątpliwi dłużnie 409.111,92 : : CB, E wiąże 

Poczt i Telegraiow komunikuje iż w agen- SE bia) Niemożna ograniczać się jedynie 4 proc. pożyczka inw. 105, — 105,25. p, i ki List h Zast h GM Raty przedterminowe pożyczek emi- v Po 

в h Werejki Woiko- : й : Ožycz w 151ас! astawnyc syinych ! 

cjach pocztowych Werejki (pow.  WIkO- tmieszczeniem tabliczek ze stereotypowem S$ proc. dolarowa 62—61— 61,80. 5 proc. : yjny 41.050.44 5 

wysk) z dniem 15 czerwca r. b. i Świerzeń wezwaniem do niedeptania trawnikow. kolejowa 46. 6 proc. dolarowa , 83,50. 10 i Obligacjach S 203.153,112. —,, Wierzyciele z tytułu nabytych majątków 868.030,06 yi 

ide = w a. Beda I — Rejestačia as, ak. proc. see p Di k Ža B. Naležnošci je z pożyczek Zadatki i wpłaty na nabyte grunta 455.121,50 L 

zaprow: a h. ieślni ilni zą- ь 578 3 ig.. isyj. 
k P 

telefoniczna. Godziny urzędowe od 8 do 12 dziła m Jai "wróżystkich Krale 94, 1 same 7 proc. 83,25. 4i pół Raty Sea ai jnych SA ” Dostawcy nawozów sztucznych 1.126.302,2i 44 "FZ 

i od 15 do 18. rzemiósł na terenie swojej działalności. proc. L. Z. ziemskie 48,50 — 49. 8 PIoC. KUPONY @ yny PSO) Różni wierzyciele 35.148.700.47 0.°р 

UNIWERSYTECKA. warsz. 62,50. upony od wylos. listów zastawn. Sumy przechodnie 4.961.905,76 + As 

— Z wydziału kumanistycznego USB. : TEATR I MUZYKA se E S Agis, aż "mę - Przejściowe pozostałości kred. : _:‚ : 

Stopień magistra filozofji w za esie histo- - > с k Ё 3 L a › „525, ь rożaychiraciiników 5. k В z 

ri Uzyskali B. P. „Miron Blisniaūski, Janina „ię S aiastan p ca ZE) a a a: = 13925.,„Zachodni Majątki własne w parcelacji 13.640.024,67 ,, Fundusz Odbudowy: Reformy Rolnej om A 

! ejko, Mi : ” > Й i Й * 4 м ) .112.389,86 , * 

Daukszankas kaleka W ztkresie filolo- Tek Zofja. Jaroszewska po raz ostatni wystą> go, Elektryczność 66, Siła i Światło 125. wile Fg 4.765.224,08 „ Wpływy z tyt. poż. b. Banków Ziem. lews 

gii klasycznej. ks. Władysław Kucia. Po niu bycia sa Jako“ e Firley 48,50- 49. Wysoka 237—235. Węgiel io iomošci 2.385.105,13 „ Państw. Zab. 14.088.734,35 „srzer 

KA SZKOLNA © pemiera zaeklujtcza dzie Bełnarda SR оНЛ EA Ilasz przechodnie 1.503.641,31 „, Zobow. za wierzyt. b. Banków Ziem. ks: 
3 „a wa S islida” Es ee pana ZAWIE wice 27,—26,50,5. Koszty handlowe 6.568.682,63 „ Państw. Zab. 1.403.813,44 „|. 

traszkiewiczówny w Wilnie (ul. Żeligowskie- wej i ciętej satyry na ustrój społeczny w Koszty handlowe roku przyszłego 56.715,26 „ Procenty i:prowizje 9.623.837,48 „ 9 

wo l m. 2). Przyjmuje zapisy kandydatek Angiji. W „Pygmaljonie” tworzy świetną Fundusze administrowane: Procenty i prowizje na rok następny 45,441,82 b 

ze szkół średnich lub zakładów o: bodi er a kuna) Ms a) dtužnicy 196.847.364,20 „, Sumy do dyspoz. Skarbu z fund ; '.ЕМЬ 

h. W: ki przyjęcia: * a) ukończen = Ski, | w „352, > o = 

Aa ogólnokształcącego, b) ukończenie le całego zespołu Teatru Polskiego. ! 12-29 > A i ai” ” 3 administrowanych 34.120.706,50 „AajsZ 

6 klas gimnazjum (ewentualnie 3 kursów — 10-lecie 4 pułku ułanów w Teatrze OoBRa 6 ‚ y pozy! PARY Dotacje skarbowe 231.134.388,18 „stwu 

seminarjum), c) ukończenie średniej szkoły Polskim. Dziś, o godz. 4 min. 30 staraniem 3 d) umorzone pożycyki 55.215,07 ,, Różni za inkaso 1.198.461,58 „p; 

| zawodowej. dowództwa pułku odbędzie _ się, specjame e) bezzwrotne zapomogi 38.975. „ Wierzyciele z tytułu udzielonych S 

ši Kurs dwuletni. Opłata miesięczna 35 ZL pon Ml Ds I my. PLANOW? f) sumy niewydysponowane 32.390.609,64 ,, gwarancyj 442.322,33 „ZE 
32 i ' wpi: = е ” 5 K в = „244, 

a Sieci fakcjonarjnszy „państwowych. Biletów kasa na to przedstawienie nie sprze- Ś wiĄTŁODRUKI e ‚ ы 1.198.467,58 ,, Różni za depozyty 25.080.550,70 „V 

В° Kancelarja otwarta do 10 lipca codzien. daje. : a : użnicy z tytułu udzielonyc 
ы 

nie od 10—2; od 10 lipca do 16 sierpnia w — Koncert symioniczny w ogrodzie po- gwarancyj 442.322,33 „ ž 

piątki od 12—2 godz, od 16 sierpnia co- Bernardydskim pod dyrekcja Saare A Depozyty obce 25.080.550,70 ,, RE 

dziennie od 12—2 godz. ROD RAE A. © a lego  odbę- gg a a a am a a m а е S na 
> 

m. PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. "*" zosjaną wykonane utwory: Schuberta, SI DEERING gółem: _ 889.815.004,19 zł. = 

»"/__ Obniżenie wkładek ma fundusz bez- (symionja H-mol), Griega, Debussi, Głazu- KO ARKI R A, wd zek   
robocia. Rozporządzeniem ministra pracy i nowa (karnawał), Musorgskiego (Noc na 

dnia 12 czerwca 1929 r. Łysej górze). SO. nich przyrządy Fhiwne- 

      

  

ieki społecznej z ! ‚ 
B 

SĄ aaa seniu z ministrem Skarbu wyda- Początek o godz. 20 min. 15. p i GRABIE KONNE 5 m J | 

ne na podstawie ust. 3 art. 9 Ustawy z dn. ы Bitety w kasie ogrodu w cenie i a IWI KI Ę R B g oszenie e przeta rgu €cz 

18 lipca 1924,r. o zabezpieczeniu na wypa- 20 gr. 
Ž 

: 

dek bezrobocia została obniżona z dniem 1 > CO GRAJĄ W KINACH? 8 N AR D E INGA, B 
"ap 

lipca r. b. oi wkładek na Fundusz ARS Sąd Boży 1 L B 
= 

PO: ccadilly - ika Z CZĘSCI ZAPASOWE Wileński Urząd Wojewódzki podaje do wiadomości, że na mocy rozporządzenia Pana Prezydenta Rzeczypospo- 

Wobec powyższego zarzad obwodowY a Z ROSY a 1 8 POLECA: B liteį Polskie; z'daia 30 grudnia 1924 roku (Dž. Ust. R. P. Nr 118 poz. 1076) w dniu 4 października 1929 roku o godz. 11-ej ne 

Ma ano + Kino Miejskie — Córka. Zorry WILEŃSKI odbę dzie się w Wilnie, w Urzędzie Wojewódzkim (plac M. Magdaleny 2 pokój Nr 9) przetarg ustny poprzedzony konkur:  |akiś 

Pra Śiieńabiego i Nowogtódzkie- Wanda е Tragedja domu Habsburgów. i 5 sem ofert pisemnych na sprzedaź niżej wyszczególnionych osąd i terenów młyńskich ię 

wojew! ! 1 SLUC! х 5 

go, aby przy obliczaniu wkładek za BASE A Poza aiz i Spółdzielczy Syndykat Rolniczy E 

lipiec uwzględniały wskazaną REA ę . i Wilno. Zawalna 9 B WED SOREOO OEG POOWOOOE POKAZE SZ ZEE TTEOTBA 

jest deklarowały wkładki zarówno od robot- WYPADKI I KRADZIEŻE , , ša 
е ; 

kw Jak | pracowników 0 10 proc. niższe, l adres tel. „Rolnicze*, telef. 323. В SZE ® ® 
to jest zamiast dotychczasowej  normy 2 — Samochod wpałd na chłopca. Na Gi. i SERIE B SE 

Е 

РГОС]ЁЁЁСЁ%’П%Ё \;’ЗЁЁЁОКЁЁЁ\;ОЬЁ“Р;О%- „ Trockiej taksėwka Nr. 152 I ой Maszyny žniwne Deeringa 5а В . Bis Najbliższa įstacja kolejo- % > 

w Wilnie zwraca się ponownie do wszy- ROA lejdacki ak ka da. 1 nana DAĆ e" Boe Ee B 5 Nazwa osady młyńskiej Z3E е Ź % = SB 5 

Sikich zakładów, pracy_ 0 terminowe nadsy- gia оево y pobližu jezdni z książką w ręku g szło 10.000 szt. 10 najlepsze. šwia- R Ę | DRR A Gimė) е оКя НО ВО S E 

[;…іез ia a, ir “o 10-letniego Chaima Urynowskiego. Chłopiec 4 dectwo ich wysokich zalet. 0687—Z, 5 s i młyna 238 ėš 5 8 

n. za У U toć ti stał а. © 
& 

se 
® 

przeciwnym razie Zarząd Obwodowy W. A tod ia. i został odwieziony Bleu www www wy E „EE 
metrach: = ž š 

Ni Puskas A (e) My žo senomis V ass в55 soy 
75 _ wymiaru, . л : С ia T letai а В Е. В 

ЗОМ на vas Klp do al A Ка Gawanióa 7) Boneco e НА МА Н Ик МО Ž 22% & ® 88 
20 aždy ubie miesiąc. : $ An а, : 

Ę Z LS 

"Bd dei e wpłaconych w termi- raz udało się wydobyć zwłoki desperatki. 8 LEKARZE B || | U LOWIUE 

+ LS В Onegdaj w dzień przy brzegu w pobliżu uli- 8 Ę Kierownik Polikliniki 
с 

| mie Zarząd ,Obwodowy doliczać będzie 2% 5 A a anas оЗЕЛОЙЕ ОНА УЕЕ stomatolosiczńej U. 
Gudogaj 21 klm. BAP: 

| mr za zwiokę oraz Sprawy kierować do cy Caio]. *ziewczyny. Po wydobyciu A AWAMS. L. - i] Młyn Daukszyski 7408 | Oszmiafski Polańska Oszmiana 25 klm. ‚ > 

egzekucji, co spowoduje dla zakładów pracy Urazo się, że są to zwłoki Kamrazówny i jazdu na urlop wypo- 2 „  Skorbuciany 5538 Wil.-Trocki Rudomińska _ Landwarów 12 klm. 8,7439 4 7.700 

© _ znaczne koszty. przewieziono je następnie do kostnicy przy mezem azer SZARO WWE PRTG : : Kiena (auto) 20 klm 13623 2 10.030 1 

Ę i ! 2 ‚ A kościele św. s kk i ELDOWIEZ przyjęcie chorych do 3 „ Tartak 1165 Wil.-Trocki Pana: Wilno 40 klm. 

R * u Dziennikarze angielscy  przybywaj: — (c) Krwawa bójka na boisku „Ma- nia października $ ю Bo # Н KS 

do Wilna. W dniu jutrzejszym: przybywa do kkabi”, W niedzielę, o godz. 8 wieczorem ta D.ZELD r. b. Zr6Z-0 : KARó iii w svies Geniai Sio alia sadóosie i 159 Ž 2100 

Wilna wycieczka 20-tu dziennikarzy angiel- boisku „Makkabi” przy ul. Wiwulskiego pod- chor. wenezyczne, į 

| skich. Doehiikarże ci zwiedzili już Wysta- czas meczu piłki nożnej dwóch widzów syfilis, narządów WERE IA 

wę Powszechną, a obecnie bawią w War- wszczęła ze sobą sprzeczkę, która momen- | moczowych, Od 9 Reflektanci winni złożyć do dnia 3. X. 1919 roku godziny 12:ej w Urzędzie Wojewódzkim w zalakowanych 

    

   

    

szawie. talnie zmieniła się w bójkę. W trakcie bójki | —1, od S—8 wiecz. kopertach za własnoręcznym podpisem oferty opłacone stemplem. W ofercie należy wymienić: 1) imię i nazwisko, rodzaj 

— Podatki bezpośrednie w lipcu. Przy- jeden z uczestników jej wydobył nagle nóż Elektroterapia LEKARZE DENTYŚCI Šalia oraz dokładny adres oferenta, w razie oferty zbiorowej akta stwierdzające solidarną odpowiedzialność oterentów. ly | 

pominamy płatnikom podatków bezpośred. sprężynowy i zadał nim kilka ciosów oszo- (diatermja). 2) ofiarowaną przez oferenta cenę kupna wymienioną słowami. 3) stwierdzenie pisemne, że oferentowi znane są warunki 

nich, że do dnia 15 lipca winna nastąpić lomionemu przeciwnikowi. Zajście wynikło аЬ BAE przetargu i że zrzeka się kwestjonowania niewažnosci aktu licytacyjnego Z powodu bigdu, omylki, lub jakiegokolwiek i = 

wpłata podatku przemysłowego o tak OE Pa A ВН Kobieta-Lekart Lekarz-Dentysta nego powodu. 4) kwit Kasy Skarbowej na złożenie wadjum w wysokości podanej w ogłoszeniu. 5) w miarę możności in- kwi 

osiągniętego w miesiącu czerwcu r. b. przez żę nim do miejsca wypadku docisnęli się formacje i dowody o posiadanych . środkach. 

przedsiębiorstwa handlowe i I i II kat. i policjanci pełniący baczną służbę na boisku, Br. leldowiczowa Jańw. Piofrowska le" ćBliższych szczegółów co do sprzedawanych osad młyńskich orąz warunków przetargu i sprzedaży, a także ze- zę 

przemysłowe |--V kat., prowadzące prawi- ranny już leżał na ziemi w kałuży krwi. Z į K BE *N ARZĄ- przeprowadziła się na zwolenia na obejrzenie sprzedawanych młynów udziela Wydział Rolnictwa i Weterynarii przy Urządzie Wojewódzkim w Wil-  tafi 

dłowe księgi handlowe i przedsiębiorstwa pobliskiego komisarjatu wezwano momental EDO  OCZÓW. ulicę Jagiellońską 10 nie (plac Magdaleny 2, pokój Nr 9). 
З 

sprawozdawcze. Taksamo do 15 b.m. nale, nie Pogotowie Ratunkowe, „które po opa- W я 4-6' m. 2, i przyjmuje od 
( 

žy uregulować wpłatę odroczonej an trzeniu odwiozto aa Legia a: e. GAĆ godz. 10 Żi 4 6. Wilno, dnia 2 lipca 1929 roku. ‚ Ю 

na podatek przemysłowy ой obrotu ża I Mowszę Nemika (Konarskiego , w stanie a 
е - + ° > ° 

Kwartał 1929 roku w wysokości 1/5 kwoty ciężkim do szpitala żydowskiego. Sprawcę tel. 277. Ewo ETO Urząd Wojewódzki w Wilnie. ! 

*egoż podatku, Lek za rok 1927, poranienia Arona Burakiskiego (Szeptyckie- AE BEST EAS 

ы 

przez przedsiębiorstwa handlowe i przemy- go 24) zdołano wyłowić z tłumu i zaaresz- DOKTÓR 

słowe, nieprowadzące prawidłowych ksiag ae «o ` A Blumowicz m kosmetyka ū 
p. 

handlowych, oraż przez zajęcie przemys 0- — Tragiczny finał o ziemię. Po adu- je 7 

|. 

we. i niem na polach wsi Maciuńce został postrze. Choroby weneryczne, — на еа вн р н 2 лао к оя А ПАА —osiadiość Wyszła z drukuj POSZUKUJEMY ay. 

Nadto płatne są zaległości z tytuło po- lony z rewolweru Bronisław Mierzewicz. skórne. Przyjęcie 
Szy- sum  hipotecz- EG i : 

gm "rajtkowego raz os, Zalegiaśi Sprawcą rai byt. он оее 999 — lėk 2 PO Gonna 8. LOKALE a Do *;"aicio+.. KUPKO | ŚDRLEDAJ | sdadzinea ię | mena Rajgwskiego | ych па ациеуйнс а 
względnie rozłożonych na raty Z terminem Dzierżyszki, gminy ejszyskiej Witold Ste- Wilno, ul. Wielka 21. Gakonalii  odźwieżnz Iie a Komiortowy, — Odpo- domu morowanego |Bod. 1 GwsERnIė oprocentowanie ii, 

wiedni na biuro lub ZA AT AAA płatności w miesiącu lipcu r. b. tudzież po- ckiewicz. Zajście wynikio podczas podziału (Telet. 921). | 
16“ pokojach, | światów i pierwszego najpewniejsze гач 

    

  

: 2 3 : . > ; . > a braki i skazy 52 o я 

datki, na które płatnicy otrzymali nakazy gruntów, zatarg o granice, który datuje się Gabinć i Do wynajęcia przedstawicielstwo od ziemi około 3 i |życia*. Do nabyciaj _ bezpieczenie 5 

о Е, is A Ms i c Leczniczej agro Kiedkacia > zaraz. Wiadomość w @ "r M | pół ha, z ogrodem | we wszystkich księ- D. H.-K. „Zachęta* wj, 

‚ — Drut kolczasty służy za ogrodzenie Rannego Mierzewicza ulokowano w szpi DOKTOR I Hryniewiczowej. jowe komfortowe, adm. „Słowa* do S. || Wilekin iš owocowym i wa» |garniach. Cena 40 gr. Mickiewicza 14. 

w śródmieściu. Należy zabezpieczyć au talu zaś O strzału aresztowano. (b) fr Н ВВ Trwałe przyciemnianie wszelkie wygody, uży- 12-ej i od 325) 0 . rzywnym, na miej- tel. 9-05. _ 1962— 118 

Ki od wydepiaia. Upiadze Magistrai Po о© аее priedas, Zelngnt! choroby, weneryczne brwi. Wielka 18--9, alność kuchni „od Spółka z oz. odp || seu stawy nadaice | <AWGDNNO — | 
is уе OM а - syfilis i skórne.  Wil- przyj. od g. 10 do g.5. zaraz. Zygmuntowska Wilno, ul. Tatarska || się na zaprowa- иач о ст П НБ ||| 

strony gmachu urzędu wojewódzkiego na ności skradziono z mieszkania 50 dolarów, sy Е 2 l A 2 z 

miejsce brakujących sztachet ktoś bardzo 100 złotych i weksel na 100 złotych. Poszko- pd a Ge BoE. 5 A ZB do g. S ais asi х ejj gt Sen Tops INFORMACJE, SZ UB 

pomysłowy pozwolił sobie rozciągnąć drut dowany nikogo o kradzież nie podejrzewa. lefon 567. Przyjmuj © KZ 0 > 9E6! LĘTNISKA Fab: ka i owal | srzedanto” oka. AT w $рга- Ė 

od 8do1iod4do8, £P62— lokalowych, szzmuwmecza u бг 

    

  

  

  

kolczasty. Powoduje to że idące tą stroną — (c) Samobójstwo. Z powodu niepo- 
= + i 

dzieci, zbliżając się „do ogrodzena ulegają rozumień rodzinnych usiłował odebrać sobie APIE BA VEKS PB ОНЕа jah Alių PA Zachęta” handlowych, dla po- ią: 

dotklwemu PO i S ubrań. życie przez wypicie większej G ai šunonosannasuių ono R ZBIERANE | salony. 3 RARKZNA Mickiewicza 1, tel. aa: a z nia 7 lipca *z£ doj 

lzi że brakujące sztachety moż D 22 'omski, zamieszka! rzy ul. a * * A 3 a icielstw. stw l 

Poeci a NapiS gladia emi an: ŠE KRW ałale fieprzyłomnym dwie: Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonji B 2 oba i|t9-05. „05620 wszystkich branż, "D nęła koi ji. 

Będzie to więcej estetyczne i bezpieczniej- ziono g Spada: W B ' a K D b w k a w ab, 2 V B POSADY Ba sł žapranicj, = jojaŻOkS wake: ' ;э‹ 

sze. 3 ь — (c) Požar. ubiegłą niedzielę o go- 
zę , ) dni 3 

Ponarto dziwne jest pojmowanie swych dzinie 2 p. p. w KOC żydowskiem B a ą ro S a. B w majątkach ziem- e i 1 Goni udziela: 1-a Wileń-grugie żółte. Las | 
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