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Ukazała się na półkach księgar- 

skich książka Viscounta D'Abernona, 

ambasadora wielkobrytyjskiego w Ber 

linie i członka Misji Aljanckiej, która 

w krytycznych dniach 1920-go roku 

przyjechała do Polski. Książka ta, na- 

pisana objektywnie i opierająca się na 

faktach, ma dła nas wiele interesują- 

cych. stron. 
Losd D'Abernon, pommo, że nigdy 

specjalnej sympatji dla Polski nie u- 

zewnętrznił, nadaje bitwie warszaw-- 

skiej ogromne międzynarodowe i hi- 

storyczne znaczenie, a stosownie do 

tego uważa Polskę za pierwszorzędny 

czynnik polityki wszechświatowej. O- 

bok tego uderza w tej książce objek- 

tywne, aczkołwiek dyplomatycznie za- 

woalowane określenie roli, jaką w bit- 

wie pod Warszawą odegrał generał 

Weygand. ) 

Powołując się na enumerację (mi 

nieznaną) Greasy-go Voscount D'Aber 
non liczy przed Sedanem i Marną 15 

wiclkich bitew decydujących w histo- 

rji świata. Sedan, Marna i Warszawa 

są w jego pojęciu ostatniemi bitwami, 

_gzktóre miały decydujący wpływ na kul- 
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furę, naukę, religję i polityczny roz- 

wóij ludzkości. Z innych bitew dawniej 

szych, należących do tej kategorji, wy 

licza autor tylko kilka: Maraton, Sala- 

minę, Tours. Na potwierdzenie tej o- 

ceny bitwy warszawskiej, lord 

D'Abernon przytacza, że we wszy- 

stkich miastach niemieckich organi- 

zacje spartakusowskie tylko czekały 
zwycięstwa bolszewickiego, aby Wy- 

wołąć przewrót, któryby umożliwił 

Sowietom rewolucję bolszewicką za- 

nieść poza granicę niemiecko - pol- 

ska daleko na zachód. 

Jakkolwiek nieco inaczej zapatruję 
się na możliwości rozwoju wypadków 

w razie klęski polskiej w 1920-tym 

roku, to oczywiście czytelnikowi pol- 

skiemu miło przeczytać, że to już po 

raz drugi Polska ratuje cywilizację za- 

chodnią, bo i zwycięstwo Sobieskiego 
pod Wiedniem ocaliło Europę od Pół- 

księżyca. Według móich skromnych 

pojęć historycznych, wolałbym, żeby 

bitwa Lignicka-była tym aktywem, za 

pisanym na nasze konto, bo co do 

pożytku bitwy wiedeńskiej dla samej 

Polski miałbym jeszcze więcej zastrze- 

żeń, niż co do oceny przez Lorda 

D'Abernona możliwości wypadków w 

„razić przegranej polskiej pod Warsza- 

wą. Ale niech sympatyczną ocenę na- 
szych zasług względem Europy zbija- 

ja nasi nieprzyjaciele, a my się z niej 
cieszmy. 

Mimo całei życzliwości dla Polski, 
z jaką napisana jest książka Lorda 

D'Abernona, musi ona budzić przykre 

reminiscencje dla tych Polaków, któ- 

rzy dotykali się polityki zagranicznej 

w pierwszych latach po odbudowaniu 
Państwa Poiskiego. Odczuwa się w je 
go książce ten ton protekcyjny, używa 
ny przez wielkie mocarstwa w stosun- 
ku do nas, to traktowanie Polski, jako 
swego, niebardzo grzecznęgo pupi- 

la, któremu narzuca się misje, dyktu- 

je się postępowanie, zaleca się warun- 
ki pokoju, a nawet karci się za niesłu- 

chanie rad i niedostateczne korzysta- 
nie z usług generała Weyganda: 

Dziś już zapomina się o atmoste- 
rze owych pierwszych lat, pełnych go- 

ryczy i upokorzeń, na które Rząd Pol- 
ski godzić się musiał z powodu licz- 
nych niezakończonych spraw, w któ- 

rych zależni byliśmy od dobrej woli 

Aliantów. Na mocy tego samego trak- 
„łat: Wersalskiego, który stanowił 
międzynarodowe uznanie naszej nie- 

' podległości, a który przez nas był 
„podpisany i z radością przyjęty, pozo- 

stawione było decyzji Głównych Mo- 

carstw uregulowanie stosunku nasze - 
. go do Gdańska, sprawa przynależno- 

ści i podziału Śląska, sprawa Galicji 

Wschodniej, sprawa naszych granic 

wschodnich. Nadomiar tego kilka dni 
przed przyjazdem do Warszawy Misji 

_ Aljanckiej, której członkiem był Lord 
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ryczałtem. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, й 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
FWIENIEC — Sklep tytoniewy — S. Zwierzyūski. 
KLECK — Sklep „Jedność*. 
LUA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski, 
VOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. i 

nadesłane milimetr 50 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia 

   
do rniejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. 
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NA MARGINESIE KSIĄŽKI VISCOUNTA D'ABERNONA 

NIESWIEŻ — cl. 
NOWOGRGI'EK 
N. ŚWIĘCIANY 

Ratuszowa — Księgarnia jażwinskiego. 
-— Klosk St. Michalskiego. 

-— Msięgarnia T-wa „Rach”. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pojskiej Macierzy Szkolnej. 

SŁONIM — Księgarnia U. Łubowskiego, ui. Mickiewicza 13 

NY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. 

л Kronika patis milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 
cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej. 

18-ta DECYDUJĄCA BITWA W DZIEJACH ŚWIATA 
D'Abernon, prezes ministrów Wł. 

Grabski, pod wpływem  panicznego 

nastroju, panującego w kraju, dodat- 

kowo uznał wyłączne prawo Wielkich 

Mocarstw uregulowania sprawy przy- 

należności Wilna. Zobowiązanie to, 

na szczęście, przyjęte zostało wza- 

mian za obietnice pomocy przeciw in- 

wazji sowieckiej, więc też przy niedo- 

trzymaniu tych obietnic ze strony Mo- 

carstw, uzyskaliśmy w następstwie 

możność przerzucenia rozstrzygnięcia 
sprawy wileńskiej z Rady Najwyższej 

na forum Ligi Narodów, gdzie „fait 

accompli* Żeligowskiego musiał / być 

uznane. Га zależność nasza na tak 

wielu polach od dobrej woli Aljantów, 
stawiała nieraz dyplomację naszą w 

nader przykre położenie, gdy przy ko- 

łatania o potrzebne materjały wojen- 
he 1 starając się o uzyskanie poparcia 

w powyżej wymienionych sprawach, 

musieliśmy wysłuchiwać monitów od 

kierowników polityki Wielkich Мо- 

carstw. 
Dziś, gdy poza traktaiem mniej- 

szościowym, który nas dotąd na u- 

pokorzenia naraża, inne, Krepujące nas 

zagadnienia, już są pozałatwiane i 
Państwo polskie ma swobodę prowa- 

dzenia niezależnej polityki, oburzać 

może ludzi, obdarzonych krótką pamię 

cią, pewna uległość rządów polskich 
wobec czynników zagranicznych. Za- 

pomsina się też chetnie o psychologicz- 

nym nastroju społeczeństwa w kry- 
tycznych dniach 1920 roku, który to 

nasmój musiał, siłą praw natural- 

nych, oddziaływać także na kierowni- 

ków polityki państwowej, choć należy 
stwierdzić, że Rząd polski o wiele 

mniej dał się opanować pesymizmowi, 

niż samo społeczeństwo. 

Do objawów krótkiej pamięci za- 
liczyć należy coraz częściej odzywają 
ce się krytyki traktatu ryskiego, zali- 

czonego dzisiaj do kategorji „hańb'. 

'Preliminarze pokojowe, które ustaliły 

zasady warunków pokoju ryskiego, by 

ły ustalone, coprawda nie bez udziału 

miristerstwa spraw zagranicznych, 

przez komisję sejmową, złożoną z 
przedstawicieli wszystkich polskich 

stronnictw, które w zupełnej harmonji 

1 bez protestu od któregokolwiek z 
nich wspólnie omawiali warunki po- 

koju i takowe podpisali. Co więcej, 

sam traktat ryski ratyfikowany został 

przez Sejm bez sprzeciwu ze strony 

stronnictw polskich, a jedyne głosy 

protestu. które się wówczas odezwały, 

pochodziły od  wydziedziczonych 

przez traktat Polaków, pochodzących 

z pcza kordonu. Jeżeli jest w Polsce 

człowiek, mogący powołać się na swo- 

je, wówczas ujawnione, negatywne u- 

stosunkowanie do .warunków  po- 

koju ryskiego, to jest nim Marszałek 
Piłsudski, który odmówił podpisania 
preliminarzy. Ale 0 tem wszystkiem 

dziś się chętnie zapomina, a także o 
łem. że całe społeczeństwo jeszcze 

bardziej żądało pokoju i mniej się 
nrzejmowało warunkami, niż sam 
Rząd, który wszelkie siły wytężał „aby 
wbrew naleganiom Aljantów i trudno- 

ściom, wynikającym z przeciągają- 
cych się rokowań, jaknajlepsze warun- 

ki otrzymać. 
Pewne części książki Viscounta 

D'Abernona wymagają sprostowania. 

Na stronicach 68, 69, pod datą 
10-go sierpnia autor pisze: 

„Otrzymaliśmy następującej tre- 
ści energiczny telegram z Londynu: 

„Rządy francuski i angielski skła- 
dają Rządowi polskiemu następujące 

oświadczenie. 

Uważają, że przy mających nastą- 
pić rokowaniach w Mińsku, Rząd pol- 

ski powinien wytężyć wszystkie siły 

dla uzyskania zawieszenia broni ; 0 

ile okaże się koniecznem preliminarzy 
pokojowych, na warunkach zabezpie- 

czenia Polsce niepodległości w etno- 
graficznych granicach. 

Jeżeli jednak rosyjski Rząd Sowie- 
tów upierałby się przy warunkach na- 

ruszających usprawiedliwioną  nieza- 

ležsošė Polski, a Rząd polski takowe 

odrzuci, Rządy francuski i angielski: 

1) Przedsięwezmie wszelkie mo- 

żliwe kroki dła odcięcia Rosji od kon- 

taktu z zagranicą i innymi środkami, 

wywrą nacisk na Rosję dla zmuszenia 

jej do uszanowania niepodległości 

polskiej. 
ź) Zaopatrzą wojsko polskie ma- 

terjałem wojennym dla 22-ch dywizyj, 

ora7 dostarczą doradców  wojsko- 
wych, w żadnym jednak wypadku nie 

mogą przysłać wojsk alianckich poza 

misjami, które już na miejsću się znaj- 

duja; * 

Wytężą wszystkie siły, aby utrzy- 

mać otwartą komunikację pomiędzy 

Polską a Aliantami. 
Pod warunkiem, że Polska:—- 

1) Przedewszystkiem zadeklaruje 

publicznie, że ma zamiar walczyć do 

ostsika o swoją niepodległość prze- 

ciw najazdowi Sowietów. 

2) Naznaczy Głównodowodzące- 
go, któryby żadnych innych  funkcyj 

ie pełnii i któryby zaakceptował efek 
tywną pomoc sprzymierzonych ofice- 

rów. 
3) Przyjmować będzie i stosować 

się do rad, udzielanych przez woj- 

skowych alianckich. 

4) Utrzyma polskie wojsko w sile 

22-ch dywizyj, uzupełnionych w mia- 

zsożliwości do normalnej liczebno- ri © 
© ® 

5) Za wszelką cenę bronić będzię. 

iinjj Wisły, o ile obecna linja obrony 

  

nie mogłaby być utrzymaną. 

Nota ta zachodnich mocarstw z0- 

stała serdecznie przyjętą przez pol- 

skich ministrów. — Jedyną trudność 

Stanowi kwestja dowództwa naczel- 

nego. 
Futaj już muszę szlachetnemu Lor- 

dowi kategorycznie zaprzeczyć. 

Nota powyższa rzeczywiście odda- 

na mnie dnia 10-go sierpnia, przyjęta 

została przez Rząd polski jako poli- 
czeł. Na szczęście, już na kilka go- 

dzin przed oficjalnem  doręczeniem 

mi uoty, miałem już jej tekst w ręku, 

tak że nie zostałem nią zaskoczony .i 

mogłem  opanowawszy — oburzenie 

przyjąć ją z angielską flegmą. 

Nota ta nie przynosi iej autorom 

zaszczytu. W chwili, kiedy walcząc 

improwizowanem wojskiem, Polska 

krwawi się o swój byt i (jak twier- 
dzi sam Lord D'Abernon) o byt cywi- 
lizacji europejskiej, dwa wielkie mo- 

Castwa Zachodu, nie. okazawszy Pol- 

sce innej pomocy, jak przysłanie kil- 
ku oficerów i nienadchodzącego ma- 
teriału wojennego, zbywające im po 

wielkiej wojnie, żądają, by Rząd pol- 

ski publicznie zobowiązał się do bro- 

nienia własnej. Ojczyzny. Taką obelgę 
był w stanie wymyślić tylko Pan 

Lloyd George. Nie dając nam w za- 
mian nic konkretnego, a w każdym 

razie nic, coby natychmiastową po- 

moc stanowić mogło, żądają, abyśmy 

na rozkaz Aliantów zrzucili z naczel- 

nego dowództwa naszego Naczelnika 

Państwa. . Układ noty wskazuje na 

brak zastanowienia, na brak poznania 

warunków geograficznych, zawiera 

oczywiste nonsensy. Co to znaczy 

linja Wisły, o ile obecnej linji nie da 

się utrzymać? Przecież staliśmy w 

tym momencie na linji mniej więcej 

Wisły. Gdzie, kiedy mają być formo- 

wanc 22 dywizje, gdy prawie cały 

kraj zalany jest przez wroga, a w cią- 

gu dni kilku, albo wróg będzie odpar- 
ty, albo reszta Polski zalana? | co 

nam dają za te upokorzenia? Mglistą 

obietnicę blokady Sowietów, któraby 

praktycznie zaistnieć mogła dopiero 

po rozstrzygnięciu wojny, ale dla 

wpłynięcia na wypadki przyszłaby za- 

późno. Materjały wojenne dla. armii, 

której nie będzie kiedy i gdzie two- 

rzyć. Jedyna konkretna rzecz w całej 

tei nocie, to kategoryczna odmowa po- 

mocy realnej przez przysyłanie wojsk, 

ce było zarazem jedyną realną po- 

mocą, jaką potrzebowaliśmy. Przy ów 
czesnym stanie umysłów w  Angjji i 

we Francji, sądzę zresztą, że Rządy 

Aliantów, choćby chciały, toby wojsk 

do Polski: przysłać nie mogły. 

Konieczność utrzymania jaknajser- 

deczniejszych stosunków z Aliantami, 
nie pozwalała nam na tak ostrą od- 

powiedź, na jaką nota zasługiwała i 
mogliśmy jedynie traktować całą no- 
tę jako nie byłą i nie odpowiedzieć 
na ią wcale. Tak się też stało. 

Ciekawem jest wobec powyższego, 

kto z polskich ministrów mógł wywo- 

łać wrażenie „serdecznego przyjęcia” 

(cordially received) ową  obraźliwą 
notę aliancką. Z upoważnionych przed 

  

DONIOSŁE OBRADY W GENEWIE 
Unja celna austrjacko-niemiecka na wokandzie Rady Ligi Narodów 
GENEWA. 18. V. (tel. wł. „Słowa”) 

Na sesji Rady Ligi Narodów Rada przy 
stąpiła da rozpatrywania sprawy Unii 
celnej austrjacko - niemieckiej. 

Przemawiający w imieniu  Anglji 
min. Henderson wniósł o powzięcie 
prze” Radę uchwały o odesłaniu spra- 
wy Anchslussu do Trybunału w Hadze 
celem zaciągnięcia doradczej opinii. 

- Min. Henderson proponuje by Try- 
bunń odpowiedział na następujące py 
tania: 

a) czy unja celna austrjacko - nie- 
miecka nie sprzeciwia się postanowie- 
niom traktatu w St. Germain, b) czy 
nie sprzeciwia się ona protokułowi z 
r. 1922 w sprawie międzynarodowej 
pomocy dla Austrji. 

Konferencja min. Zaleskiego z Hendersonem 
GENEWA. 18, 5. (tel. wł. ,Słowa). 

Dziś o 9.30 rano odbyła się w siedzibie de 
legacji angielskiej godzinna konferencja min. 
Zaleskiego z min. Hendersonem, 

Na wonferencji tej omówione zostały spra 
wy interesujące obydwie delegacje. 

Tegoż dnia wysoki komisarz Ligi Naro- 

dów w Gdańsku hr. Gravina oraz prezydent 

Senatu w. m. Gdańska dr. Ziehr, który 
przybyli do Genewy, złożyli każdy z osob- 

na wizyty min, Zaleskiemu. 

PRZEMÓWIENIE KOMISARZA LITWINOWA 
GENEWA. (PAT), — Na poniedziałkowem popołudniowem posiedzeniu komisji 

nad unją europejską wygłosił przeszło gadziane przemówi: i aw La g p lenie przedstawiciel studjów 

= tł ak : 3zysu 
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P. datków 
stud nad 
roca stoi przed awym 

zego mają źródło w kapitalistycznym ustroju. 
dowodził iż istotn.e Prczyny, światowego 

słowach nie pozba- 
poddał on krytyce obecną sytuacj Ei „ Skutki > p as ję w ef utki tego kry 

Obok przyczyn gospodarczych wchodzą tu w grę również i 

europejską glosi ai T edstawiciel “y; zeszło godzinn emėowienie 1 
koniliktem. aaa z pakówieiepii” - > 

'osji Sowieckiej. 
przyczyny polityczne. 
Aa — ciążą na 

polityczemi zaostrzenie sytuacji gospodarczej. Zdaniem mó a 
oczywistą ,że nałożenie na pewne państwa ciężary aa is OGG = ua lama 
niepożądane ntstępstwa wskutek czego osłabia się Siła 
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nabywca tych krajów, 
  

3 protesty wyborcze w Sądzie Najwyższym 
WARSZAWA. 18. V. (tel. wł. „Słowa''). Dzś na wokandzie Sądu Naj- 

wyższego znalazły się trzy protesty wvborcze — przeciwko wynikom wybo- 
rów do Sejmu w okr nr. 11 (Łowicz — Kutno — Gostynin — Sochaczew). 
Piotesty popierał adw. Hofn:okl - Ostrowski w imieniu Stronnictwa Chłop- 
skiego. Sąd Najwyższy odroczył wydanie orzeczenia, a jednocześnie postano- 
wił zarządać protokół od Okr. Komisji Wyborczej okręgu nr. 11. 

Wyrok na mir. Kubalę uprawomocnił się 
SKAZANY WNIÓSŁ PODANIE O ŁASKĘ DO PANA PREZYDENTĄ 

RZECZYPOSPOLITEJ 
| WARSZAWA. 18. 5, (tel, wł Słowa”) Prośba mjr. Kubali o wznowienie postępowa 

nia karnego została przez Sąd Najwyższy oddałons, przez co wyrok uprawomocnił się. 
Kubala złożył prośbę o łaskę do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. Będzie ona nie: 

bawem rozpatrzona. 

  

Ostre wystąpienie Chamberlaina 
LONDYN. (PAT) 

za to że R on 
propagandy sowieckiej. Mówca 
nia Sowietów i naraża się na 

— Na posiedzeniu izby Gmin Austen Chamberlain zaatakował rząd 
rządowi lu kpić sobie z uroczystych ostrzeżeń w sprawie 

zaznaczył, że Angija staje się przedmiotem lexceważe- 
śmieszność w oczach innych narodów. 

W odpowiedzi na wywody Chamberlaina zabrał głos Mac Donald, oświadczając iż 
nie zmieni swcjej opinii 
m w 
niż w odbudowie stos 

o tych Rosjanach, którzy są widomznie bardziej zainteresowa- 
ch stosunków między narodem rosyjskim i resztą świata, 

V ów pokojowych, Jednakże zarówno Francja, jak i Niemcy utrzy 
maja stosunki dypłomatyczne z Sowetami, mimo, i iż Francja była traktowana gorzej, 

jja, Niemcy ucierpiały raczej w gestach i słowach. 

Przedstawiciel Austrji min. Scho- 
ber wyraził zgodę na tę propozycję, 
starając się udowodnić, że dła dobra 
gospodarki Austrji unja jest koniecz- 
ną, nie sprzeciwia się traktatowi ani 
nie narusza niepodległości Austrji, nie 
jest więc Anschlussem. 

Min. Henderson zapytał min. Scho- 
bera, czy gotów jest, dla uniknięcia nie 
porozumień zadeklarować, że Austrja 
nie będzie wykonywać unji celnej tak 
długo, jak długo nie zapadnie odnośna 
decyzja Ligi Narodów. Min. Schober 
dał solenne przyrzeczenie. 

Min Briand poparł wniosek Anglji 
i zabijał wywody Schobera. Brand 
twierdził że największym zamachem 
na niepodległość Austrji jest unja cel- 
па 7 Niemcami. 

Min. Curtius bronit Anschlussu zbi 
jajac tezę, że unja celna ograniczy nie- 
pońdłegłość Austrji poczem wyraża zgo 
dę na odesłanie sprawy do Trybunału 
w Hadze. 
  

MIN. SKŁADKOWSKI NA AUDJENCJI 
U PREMJERA 

WARSZAWA. (PAT). — W dniu 
18 bm. w godzinach  przedpołudnio- 
wych p. premjer Walery Sławek przy- 
jął p. ministra spraw wewnętrznych 
Sławoj - Składkowskiego. 

ANTYPOLSKA DEMONSTRACJA W 
KOŚCIELE ? 

KATOWICE. (PAT). — Prasa do- 
nosi z Bytomia: Podczas uroczystošci 
poświęcenia nowego kościoła św. Bar- 
bary w Bytomiu zorganizowano w ko 
ściele periidną demonstrację niemiecką 
Mianowicie, po kazaniu ks. kan. dr. 
Bertrama tłumaczył je na język polski 
ks. prałat Swieży. W tym momencie 
na dany znak pewna grupa demonstran 
tów opuściła kościół wywołując tem 
publiczne zgorszenie. Pertidna demon- 
stracja przed kardynałem  Bertramem 
miała dowieść, że ludność  bytomska 
żąda zupełnego zniesienia polskich na 
bożeństw. 

NOWA USTAWA WYBORCZA NA 
LITWIE | 

KOWNO. (PAT). — Po wprowa- 
dzeriu w życie nowej ustawy wybor- 
czej do samorządów miejskich, ogólna 
liczba uprawnionych do głosowania w 
Kownie wynosi 20 tysięcy osób. W 
1924 roku liczba uprawnionych wyno 
siła około 40 tysięcy. 

STOŁPCE — Ksiegarnia T-w2 „Ruch“. ` 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ui. Mickiewicza 24, F. Juczewska 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

  

stawicieli Rządu, napewno nikt, a 

prezes Rady Ministrów Witos, ani 
wiceprezes Daszyński, ani ja sam 
jako minister spraw zagranicznych, 
nie mogliśmy inaczej postąpić, jak 

wstrzymać się od wyrażenieP oburze- 
nia, ale nie ukrywaliśmy, że nota jest 

nam wielce niemiłą. Przypominam so- 

bie. że albo tego samego dnia, w któ- — 

rym notę oficjalnie mnie doręczono, 

3 

albo dnia następnego, posłowi fran- 

cuskiemu panu Panafieu zupełnie | 

szczerze wyraziłem wrażenie, jakie 

nota wywołała na mnie i powiedzia- 

łem mu, że w interesie serdecznych 

uczuć społeczeństwa dla Aliantów, 

będz się starał notę wogóle zataič i | 

uważać za „non avenue*. Pozostaje 

więc tylko przypuszczenie, że wraże- 

nie, które odniósł Lord  D'Abemnon, 

wywołane zostało rozmowami nie z 

"ministrami połskimi, ale z. czynnikami 

nieodpowiedzialnymi, oślepionymi nie- 
nawiścią do Naczelnika Państwa i nie 

posiadającymi należytego poczucia | 

godności narodowej. 

L
E
Ś
 

Zatajenie owej noty udało mnie 

się tylko częściowo. Nie została ona 4 

podana do publicznej wiadomości, ale 

na posiedzeniu Rady Obrony Państwa, 

dnia !11-go sierpnia, jeden z członków | 

Rady, należący do tak zwanej prawi- - 

cy narodowej, wiedzący widocznie ze 2 

zródeł zagranicznych, albo przez nie- 

lojalność jakiegoś osobnika M.S.Z. 0 | 
istnieniu noty zażądał jej zakomuniko-- 

wania Radzie. Poprzednio wiedział o 
nięj przezemnie Naczelnik Państwa i 

może (dokładnie tego nie pamiętam) 

prezes Rady Ministrów. Rada Obrony | 
Państwa była wówczas suwerennym | 
arganem, nie pozostało mnie więc nic | 

innego, jak przeczytać notę na zebra- | 

niu Rady. Na skutek żądania tego sa- 

mego członka Rady otwarto dyskusję 

nad drugim warunkiem, stawianym w 

nocie Polsce przez Aliantów. Innemi 
słowy w obliczu wroga, będącego już | 

u wrót stolicy, zrobiono próbę pod- 

kopania stanowiska i autorytetu Na- 

  

    

  

   
   
   

  

cze!nego Wodza. Sprawa ta zakończo- 4 

na została przez 

udzielone Marszałkowi 

votum zaufania, 

Piłsudskiemu. 

   Wypadki szybko następujące po 

sobie, ułatwiły przejście do porządku | 

'nad tą smutną notą Aliantów. Już bo- 
wiem 11-go sierpnia nadeszły warun | 

xi pokojowe Kamieniewa, żądające na 

szego rozpbrojenia a w ślad za nimite | 

legram Pana Lloyd George'a, zaleca- 

           
    

      

   

      

   

  

   
    

   
   
           
    

   

  

   
   
   

   

  
     

  

jący nam przyjęcie tych warunków. 
Wobec tego odprawą naszą na radę: A 
premjera angielskiego, zalatwiającą | 
implicite i sprawę noty 10-go sierp- 

nia było: „że odpowiedzią naszą bę- - 
dzie Bitwa Warszawska". З 

jeszcze jedno sprostowanie uwa- | 
žam га konieczne. Ze słów Lorda | 
D'Abernona, możnaby - wnioskować, — 
że pod wpływem niepowodzeń, Rząd 
polski, względnie Rada Obrony Pań- 
stwa, posyłając przed bitwą warszaw-- 

ską delegatów do Mińska dla ewen- 
tualnego zawarcia zawieszenia broni, 

gotowi byli zgodzić się na wielki 
ustępstwa terytorjalne i że po bitwie | 
dopiero warunki te radykalnie s 
zmiieniły. Otóż stwierdzam, że mesa 

cje dane wyjeżdżającym do Mińska | 

delegatom, bardzo nieznacznie odbie- 
gały od uzyskanych w następstwie 
warunków pokojowych. SĘ. 

Mimo tych niedokładności, może- 
my być wdzięczni Viscountowi D,Aber 
nonowi za jego książkę. Czuć w niej 
wolę zupełnego objektywizmu i zro- 
zumienie międzynarodowego znacze- 
nia Państwa polskiego. Książka tak 
znakotnitego dyplomaty, przyczyni - 
się niemało do wyjaśnienia angielskie- - 
mu społeczeństwu znaczenia Polski | 
jako czynnika polityki światowej, wła- 
śnie w momencie, gdy dumping Sso- | 

wiecki zaczyna otwierać oczy 

szych warstw na niebezpieczeństwa, 

grożące Europie od strony wschod 2 

Eustachy Sapieha. | niej. 

 



    

_ swoje cele i zadania, było jak najwięcej! 

° м lesie 
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ECHA KRAJOWE 5юа 
  

PELIKANY 
(Pow. Brasławski) 

— Z naszego życia. W dniu 7 kwiet- 

nia b. r. w kościele parafjalnym odbyła się 

uroczysta  premicja ks. Jana Rudzińskiego 
założycieli $,M.P. w Pelikanach. Jędnocześ 

uie odbyło się uroczyste poświęcenie - sztan 

daru Stow, żeńskiego. я 

Na uroczystości zebrały się tłumy wier- 

-h nietylko z miejscowej parafji, ale tak- 

ze wszystkich okolicznych. Wspaniałe i 

wzniosłe kazanie wygłosił ks. P.  Brukwicki, 

proboszcz dryświacki, rozrzewniając wszy- 

wszystkich do łez. Pocieszające jest to, że 

miłodzież zrozumiała znaczenie sztandaru i 

wypisanego na nim hasła: „Bóg i Ojczyz- 

na”, to też na poświęceniu stanęła pod 

sztandarem nietylko młodzież SMP, która 

liczy 50 członków, ale wszystka młodzież 

żeńska, nienależąca jeszcze do tej szla- 

chetnej organizacji. Wieczorem w sali O 

niska“ Stowl odbyła się akademia, przy więk 

szej ilości przyjezdnych księży i gości, a 

także. miejscowości ludności. Akademię roz- 

poczęto hymnem „Hej do apelu" i „Je- 

szcze Polska nie zginęła” poczem została 

odegrana aktualna sztuczka sceniczna, u- 
łeżona przez p. -patronkę J. Rudzińską, a 

następnie odegrano z wielką werwą „Ży- 

da w beczce”. Należy się uznanie za samo- 

dzielność dla młodzieży żeńskiej, która о- 

beszła się bez pomocy młodzieży męskiej i 

odegrała sztuczki z wiełkiem zrozumieniem 
co wskazuje na zdolności dramatyczne. do 

morosłych amatorek sceny. Lecz młodzież 
męska nie pozostała w bezczynności i tył 

ko z powodu tego, iż została niedawno zor 

ganizowana, nie posiada jeszcze sztandaru, 

biorąc udział w uroczystości z tą myślą, iż 

na rastępnej uroczystości będzie powiewał 

sztandar SMP. Młodzież męska raźno zabie 

ra się do pracy nad zdobyciem funduszu na 

swój sztandar, by Śmiało występować na 

uroczystościach pod znakiem św. Krzyża i 

Orła Białego., To też przygotowuje parę 

przedstawień, ponieważ jest to jedyne źród 

ło zdobycia pieniędzy, Jest coprawda, kil 

ka osób inteligencji. która dużo mogłaby 

pomóc dla Stow., ci jednak nie doceniają 
wychowawczej pracy nad młodzieżą i od- 

suneły.się od Stowarzyszenia. by pracować 
na innym terenie. 

Są ludzie złej woli, którym nie zależy 

na dobrem, refigijnem wychowaniu młodzie 

ży, którzy dla celów. osobistych starają sie 

młodzież rozbić, odciągnąć od Stowarzy- 

rzyszenia, używając do tego różnych Sposo 

bów. 
Lepsza młodzież sama jednak zrozumia- 

ła, że jedynie w Stowarzyszeniu katolickiem 

zdajdą zadowolenie ze swej pracy, a tak- 

że zdobędą uznanie za zbożną pracę od 

rodziców i ogółu starszego społeczeństwa. 

Młodzież doskonale zrozumiała hasła: 

Bóg 1 Ojczyzna — i stara się przez oświatę 

i samokształcenie stać się dobrymi, dzielny 

mi obywatelami Państwa,  przejętymi du- 

chem religijnym. Zdobycie funduszu na 

sztandar i rozwój pracy, w Stow. zawdzię- 

cza młodzież ks. proboszczowi i p. Pabran- 

ce, która dużo czasu poświęca dła młodzie 

ży i okazała dużo dobroci, za co wdzięczna 

młodzież składa tą drogą serdeczne podzię- 

kowanie. Jednocześnie młodzież składa ser- 

deczne Bóg zapłać JE . ks. arcybiskupowi, 

ks. dyrektorowi F, Kafarskiemu i p. And- 

ruszkiewiczowi za złożone ofiary na sztan- 
dar. ; 

Należy jeszcze podkreślić w Stowarzy- 

szeniu stronę religijną; otóż w dniu odjazdu 

ks. Jana Rudzińskiego, prenicjanta 1 zało- 

życiela Stow., młodzież tak męska, jak i 

żeńska, — wzięła w tym dniu liczny udział 
w. uroczystem nabożeństwie. > 

Oby takiej młodzieży, która zrozumiała 

  

  

  

  

OSTASZKI 

— Pan gajowy. W jesieni roku ubiegłe- 

go 1930-go władze administracji , lasów 

państwowych poleciły  gajowemu Marcink- 

janowi rozdać dla miejscowej 'udności dział 

ki lasu, zwane korytarzami, na wycięcie 

brzozy, celem zabezpieczenia tejże ludności 
w opał za dostępną opłatę. Lecz gdy za 

przykładem sąsiednich wiosek delegacja, 
złożona z 3 osób od gospodarzy wsi Ostasz 
ki udała się do Marcinkjana z prośbą o 

udzicienie im drzewa na opał przez wytnię- 

cie korytarzy, to Marcinkjan powitał ich w 

te słowa: „Szlachty  pryszli pa astatniaja 

pariazannia, ale nimaju czasu i ni maju , 
czym im dawač.““ 

Następnie z pogardą i groźbą stanow- 
czo oświadczył, że póki on będzie na po- 
sadzie, noga żadnego mieszkańca Ostaszek 

państwowym nie postoi i żaden 
szlachcic nic z lasu nie otrzyma. 1 rzeczy 
wiście tak się stało. Gdy ulubieni Marcink- 

jana faworyci, koledzy i podzielający jego 

polityczne przekonania nietylko poczynili о- 

gromane zapasy opału na długie 'ага dla sie 

bie. lecz dużo wywozili na sprzedanie do 

miasteczek, to ludność jedynej w gminie 

polskiej wst nie otrzymała na opał ani rózgi. 

A trzeba wiedzieć, że i kupić nigdzie w 

pobliżu opału nie można był Z powodu 

wyjątkowo surowej zimy 1 ku opału za 

czeły się szerzyć choroby, Nie ocalała od 

tego żadna chata, do dziś dnia połowa lu- 

dzi jęczy od reumatyzmu. Ściany, sprzęty 

i sufity mieszkań pokryte są pleśnią i wilgo 

cią, zaś na ugotowanie jadła ludność zmu 

szona była spalić ogrodzenia, płoty, drzewa 

owocowe: jabłonie, grusze, czereŚnie, wiśnie 

i śliwki, oraz drzewa dekoracyjne: lipy. 

klony 1 t. d. zamieniając uroczy widex ^^ 

okolicy na pustynię., | : 

Całą winę przypisujemy gajowemu Mar- 

cipkjanowi, który nad nami już prawie 20 

lat m ten sposób znęca się bezkarnie, naj- 

регу za czasów caratu, jako: objazdowy, 

następnie przy. bolszewikach, iako ideowy 

komuniksta-mi'icjant i obecnie — galowy. 

Apeiując do władz, uprzejmie prosimy 0 

sprawdzenie podanych okoliczności na _miej- 

scu w Ostaszkach i o ukaranie Marcinkja- 

na za: : Z 

1) Za nieprzystojne  drwiny ze S. S. 

Sakramentów : obrazę naszych uczuć reli- 

giinych; R R 
SA Ża niedopuszczenie ludności połskiej 

do korzystania z dobrodziejstw prawowite- 

go rządu. 
* 3) Za udzielenie na własną rękę prero- 

gatyw jednej części as i poniženie 

e przyczyn części drugiej. be” przyczy ę giej B. Dębski, 

JODY 
—_ Nasz sport. Świat cały żyje dziś pod 

znakiem sportu, zwycięzcy boiskowi = 40 

bożyszcze tłumów -— dlaczegoż nie „robić 

sportu i w Jodach! Nic nie stoi temu na 

przeszkodzie. Zresztą myśl sama: dobra. Ma 

my u siębie nawet „teoretyków sportu, 5- 

czywiście ludzi „opatrznościowych M 

Jednemu z tych OPAC o ej 

jakiemu p. R. M., nauczycie'ówi miej f 

SEO E Ža do głowy 30 IV bd r. 

zbawcza myśl. Zapragnął w jednym dniu, 

jak za dotknięciem różdżki czarodziejskiej, 

„usportowič“ naszych ciężko myślących ! 

jeszcze ciężej ruszających się „kmiotków. 

Czyn rzadko idzie w parze z bujnemi pro» 

jektami: tym razem jednak myśl oblekla się 

w ciało. 1 V b. r. zwołano zebranie miodzie 

ży * ustalono dzień zawodów: 3-go maja. 

Zawody te miały uświetnić tak drogą 

sercu każdego Polaka uroczystość. 

Rozpoczęło się od biegu < kilometrowe- 

go naprzełaj. Stanęło kilku „zawodników : 

(jeżeli można tu użyć tego terminu). Jedni 

mieli na sobie jaki taki strój sportowy, ig- 

ni, że to teraz kryzys gospodarczy, w - 

pili ku“ wesološci zėbraifych i ich dowa 

niu, we własnych białych ineksprymablach, 

po pięty. Jeden z tych  diugoportkich „za- 

wodników”, ku powszechnemu zadowoleniu 

o niało nie zdobył pierwszej nagrody. 

Dlaczego jednak nie zdobył? Drogi na- 

sze i pola pokryte były w owym czasie 

błotem, skutkiem czego trasa biegu nie by- 

ła zbyt sucha i nasz „Zawodnik“ tak ochla- 

pał sobie błotem porcięta, że o 50 m. od 

mety ogarnęło go UCZUCIE wstydu na wi- 

dok licznie zebranych przedstawicielek płci 

nadcbnej, siadł więc w rowie i zaczął Ob- 

mywać tę jedyną a tak niezbędną część 

swej garderoby. Tymczasem inmi wyprzedzi 

i go. . 2 

*Potem Szły kcleią skoki, rzut dyskiem i 

oszczepem. Oczywista, nikt z „zawodników: 

nie miał zielonego nojęcia o jakimkolwiek 

stylu. Skakano po gospodarsku, naturalnie, 

trzymano oszczep, jak widły od gnoju, (ie- 

żeli sosnowy drąg można nazwać oszcze- 

nem), dysk krzepko każdy „dzierżył w gar- 

ści aby przypadkiem nie uciekł! 

wyciezcom“ rozdano nagrody. W tem 

u wypada zapytać, do czego „miała 

nagroda? jaki miała cel? Bo jeżeli ja 

cel stawiano zachęcenie naszych mło- 

dziarów do sportu, to nie trzeba było wy- 

znaczać grzebyka za 50 groszy, „lub paczki 

machorki jako nagrody. Gdy zaś chodzi o 

pewien wyczyn — gdzież tu może być mo 

wa o wyczynie, o wykazaniu pewnej spraw 

ności fizycznej! Do tych rzeczy, dochodzi się 

powoli, przez długi trening. Cóż więc  za- 

mierzano osiągnąć, Organizując te parodję 

zawodów? й 

Sa też ! skutki tej imprezy, jak to było 

do nrzewidzenia. Kilku „zawodników* — та 

mocno nadwerężone ścięgna w kostkach i 

kuleie, — od skoku, inni mają bicie serca, 

i kłycie w boku — od biegu, dwóch zaled 

wie wyszło cało! 
Tak to 1 nas wygląda „sport 

Tutejszy, 
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Kto wskaże sprawcę zamachu w Podbrodziu 
WŁADZE WYZNACZYŁY TYSIĄC ZŁOTYCH NAGRODY 

Dochodzenie władz policyjnych, a w pierwszym rzędzie wojewódzkiego 
urzędu śledczego, w sprawie tajemniczeg» zamachu na komendanta policji 
w Podbrodziu, nie doprowadziło jak dotychczas do ujawnienia sprawcy. 
Śledztwo było prowadzone w różnyc:: kierunkach i dało policji dużo materja- 

łów. niemniej jednak winny usiłowania zabójstwa Mituniewicza nie został 

ujzwniony. 
Dochodzenie toczy się w dalszym ciągu, a m. in. władze postanowiły 

zwrócić się do ludności z wezwaniem 
ułatwić dochodzenie. | 

składania informacyj, które mogłyby 

" Ci, którzy cokolwiek wiedzą o tym wypadku winni zawiadotnić o tem 
prokuratora Sądu Okr. w Wilnie, lub też najbliższy posterunek policji. Oso- 
ba, która bezpośrednio przyczyni się do ujawnienia sprawcy zbrodni otrzy- 
ma od urzędu wojewódzkiego tysiąc zł. nagrody. 

  

Krwawe zajście na odpuście w Turgielach 
KOMENDANT POSTERUNKU POD PRESJĄ TŁUMU ALARMUJE WŁA- 

W .dniu 2 iipca roku ubiegłego w Tro- 
kielach doszło do krwawych zajść wynikłych 
na tle awantur kilku pijanych, których usiło- 
wała aresztować policja. jeden z awanturni- 

+ 

  

Tęcza — Nr. 20. O , Wielkiej Rumunji, 
jako kraju piękna, dowiadujemy się z ar- 

iykułu K. Klęskówny, O Legji „cudzoziem 

skiej w zbyt jasnych barwach pisze J. Na 
ięcz - Korzeniowski. Al. Moskwianka w 

dalszym ciągu opowiada  „Historję o Piot- 

126. = 

Wiadomošci Literackie Nr, 20. Pran- 
dowski i Wittlin opowiadają 0 dawnych, 
ciekawych okolicznościach, w których były 
udczytywane pierwsze rozdziały Odyssei w 
przelJadzie Wittlina. W. Pobóg - Malinow 
ski stwierdza, iż autorem „listu ks. Ściegien 
rego” był Stanisław Przybyszewski. Spra- 
wom francuskim została pro. cała 
kolumna, pisma. Jak zwykie — przeboga 
iv dział sprawozdawczy, Ё 

  

"DZE 0 BEZPRAWIU PODWŁAD-NYCH. — WYROK SĄDU W LIDZIE. 
ków nazwiskiem Borejsza stawkił czynny о- 
pór i uderzył posterunkowego w twarz, a 
następnie rzucił się mu do gardła. Posterun 
kowy w obronie własnej dobył bagnetu i u- 
derzył awanturnika po ręce raniąc go lekko. 

Posypały. się wrogie okrzyki pod adresem 
policji. Posterunkowi widząc groźną sytuację 
zaczęli się wycofywać. W tym też czasie 
padły z tłumu 2 Strzały i posypał się grad 
kamieni. Wobec tak groźnej sytuacji, która 
bezwątpienia zagrażała życiu policjantów od 
Gai oni ponad tłum kiłka salw z karabinów. 
Jedna z ku! ugodziła siedzącą na ogrodzeniu 
kościesnym służącą tamtejszego księdza 
Szołkiewicza niejaką: Bronistawe Re'ikowską 
która z przestrzeloną piersią runęła na zie- 
mię. Tłum po chwilowym załamaniu się ru 
szył na policjantów z jeszcze większą za: 
ciekłością a dopadłszy ich połamał im kara- 
baze” SK Z 

Na odgłos strzałów nadbiegli komendant 
posterunku PP przeod. Sieczkowski Leon, 
który w tym czasie znajdował się na ple- 
banji u księdza Szołkiewicza. Natychmiast 
został on otoczony przez tłum, który doma- 
gał się zaaresztowania posterunkowych, a 
jednocześnie podburzany przez prowodyrów 
usiłował go rozbroić. Przodownik Sieczkow- 

ski zamierzając tłum uspokoić oświadczył, 
że natychmiast to uczyni, lecz musi iść i 
zawiezwać telefonicznie pomocy. W tym ce- 
lu przod. Sieczkowski iidał się do pobliskiej 
agencji pocztowej i chciał zawezwać tele- 

ВОМО 

HAGA (PAT). — Rządy polski i šlewsk' wyznaczyly swych przedstawicieli przy 

żonej Trybunałowi dla wydania avis consultanti: przez Radę Ligi Narodów. Sprawa ta do 

žoneį Trybunalowi dla wydania avis consultatif, rzez Radę Ligi Narodów. Sprawa ta do- 

tyczy komunikacji kolejowej pomiędzy Litwą a 
siadoris. 

Rząd połski wyznaczył do tej sprawy p. 

Polską na odcinku Landwarów — Kaj- 

Morozowskiego, prezesa Sądu Najwyż- 

szego w Warszawie, rząd litewski: zaś p. Sidzisauskasa, posła w Berlinie, zaś jako do- 

radcę prof. Mandelstana, członka Instytucu 

wej Akademji Dyplomatycznej, 
Pravra Międzynarodowego i Międzynarodo- 

Skarga niemiecka na rząd litewski 
KOWNO (PAT). — jak podaje radjostacja kowienska, przedstawiciel Niemiec 

złożył Lidze Narodów w imieniu Niemców kłajpedzkich skargę na rząd litewski obej- 
mującą trzy punkty, W pierwszym punkcie skarga domaga się autonomji sądownictwa 
kiajpedzkiego, występując przeciwko istnieniu wspólnego sądu najwyższego. Drugi punkt 
zarzucha naczelnemu prdkturatorowi, iż jest pod wnływem rządu niemieckiego trzeci zaś 
punkt utrzymuje, iż staa wojenny w kraju kłajpedzkim iest faktem, łamiącym konwencję 
kłajpedzką. 

Komunikat fitewski podkreśla, że wspomniana skarga wpłynęła nie od ludności 
niemieckiej w Kłajpedczyźnie, lecz od rządu niemieckiego, który obawia się wzrostu 
wpływów litewskich, chcąc wzmocnić wpływy swe w tym kraju. Skargę łetwo odeprzeć 
—głosi komunikat litewski —gdyż już sam fakt złożenia tej skargi dowodzi, jak wielkie 
jarzmo włożyli na Litwinów nasi dyplomaci, podpisując konwencję kłajpedzką, Zniem- 
czona kłajpedczyzna domaga słę coraz to nowych uprawnień a rząd litewski nie ma snk 
cyj, aby się tym machinacjom przeciwstawić. 

Rekord skoku ze spadachronem 
BERLIN. (PAT). — W czasiepopiso у lotniczych w Lipsku znana pilotka niemiecka 

Lola Scliróter - Forezcau dokonała skoku na spadochronie z w sokości 4.400 metrów. 
Jest to najwyższy rekord skoku z wysokoż i, pobity przez kobietę. 

W ciągu, 18 minut przebyła naw powietrzu 20 kr, W jesieni roku 1929 ustanowiła 
ana rekord w skoku wynoszący 2600 met ów 

„Zupełnie jak w Chicago 
ŚMIAŁY NAPAD BANDYCKI NA LEKARZY 

KRAKÓW. (PAT), — W poniedziałek w południe dok onano w Krakowie niezwy- 
kie śmiałego napadu bandyckiegc. Do pwnego domu przy ul. Zygmunta Augusta wezwa 

„no lekarza Kellera do rzekomo chorej osoby. Po przybyciu lekarza 2 mężczyzn, znajdu- 
jących się w mieskaniu, związało go i wymusiło na nim, aby napisał list do prof. Uni 
wersytetu Jagiellońsriego Giatzla z wezwaniem dc natychmiastowego przybycia na kon 

*sylin do chorego Po przybyciu prof. Glatzi zostai pod groźbą rewolwerów obezwładnia- 
ny i bandyci zażądali, aby oddał im 4 tysiące dniarów. Wobec tego, że prof. Glatzł nie 
miał przy sobie żądanej sumy, zmuszono go, by napisał bilet do Żony, odbierjąc mu ró 
wnocześnie 150 złotych, które miał przy sobie. 

Po pewnym czasie żona dr. Glatzla, otrzymawszy wizytówkę od męża, podjęła 

w iednym z banków 4 tysiące dolarów i udała się pod wskazany adres. Tam bandyci 

zabrali pieniądze i związali wszystkich obecnych, oświadczając przed wyjściem, 
klucz oddadza służącej państwa Glatztów, 

Po wy jściu bandytów uwięzieni wszczęli alarm, a po uwolniniu 

leioncznie służącą i stróża domu, że zjawi się tam bandyta z kluczem. 

że 

zawiadomili te- 
W chwili, gdy 

policja wchodziła do mieszkania prof. Glaizlego spotkała wychodzącego z domu jednego 

z bandytów, który na widok policji strzelił dwukrotnie do posterunkowego, chybiając, 

poczem usiłował popełnić samobójstwo. Rannego odwieziono do szpitala 

W-g 
letni syn jego Tadeusz oraz Bagryczewicz 

dochodzeń policyjnych w napadzie brli udzia, Tomasz Sławiński tryzjer „nie- 
  wszyscy z Brześcia nad Bugiem. Bandyci 

przybyli do Krakowa przed kiltoma dniami i wynajęli mieszkanie, w którem odbył się 
napad, rzekomo na urządzenie pracowni dentystycznej. Dalsze śledztwo w toku. 

  

Olbrzymia większość używa 
APARATÓW 

   

     DO NABYCIA WSZĘDZIE 

do golenia i 

NOŻYKÓW 

illette 

            

Wzruszająca mowa Ojca Świętego 
lak już donosiliśmy przed kilkoma dnia- 

mi, jego Światbiiwość Papież Pius XI udzie 

1 2udjencji przedstawcielom Stowarzysze- 
ma Chrześcijańsko - Narodowego  Nauczy- 

:eli Szkół Powszechnych. Nauczyciele ci za 
pośrednictwem JE ks. Biskupa  Szelążka 

Ojcu św. pamiątkowy album z pod- 
polskiej dziatwy szkolnej z Wołynia. 

um ten zawiera liczne ilustracje, przed- 
<tawajace nasze zabytki na Wołyniu. 

Obecnie podajemy w streszczeniu mowę, 
która Ojciec św. w tym dniu wygłosił do 

zycieli, a którą w języku polskim po- 
i zebranym JE ks. Biskup dr. Adolf 
ck, pasterz diecezji, Łuckiej. 

Szczęśliwymi się czujemy, gdy widzi- 
księży prefektów, nauczycieli i nauczy- 

, należących do naszej wielkiej rodzi- 
ny Katolickiej, skupionych przy współnym 
tej rodziny Ojcu, aby zacieśnić węzły  du- 
chowe, które z Nami wiążą. Radość Nasz: 
jest tem większa, że przybywacie z kraju, 
niż inny, gdyż Opatrzność pozwoliła Narń 
przebywać w nim przez trzyletni przeciąg 
czesu. Z tym krajem związały Nas wiekuiste 
węzły sakry biskupiej. Przez konsekrację na 
szą zostaliśmy jakby zrodzeni dla Polski, 

liny jeszcze powód Naszej radości w 

chwili obecnej stanowi charakter waszej pra 

cy. Oto przed Nami są nauczyciele i nauczy 

cielki, Najwyższą uwagę przywiązujemy do 

tej waszej pracy, w rękach bowiem nauczy 

cielstwa, zwłaszcza  nauczycielstwa szkół 

powszechnych, spoczywa cała przyszłość. 

Dzieci dzisiaj— będą jutro mężami, którzy 

rozstrzygać mają sprawy najwyższej wasi, 

będą matkami, które pokoleniom dalszym 

mają przekazywać wiarę i umiłowanie cno 

ty. Gdyby szkoła była wierną swojemu zada 

miu, gdy stałaby się całkowitym wyrazem 

postulatów katolickich i w tem znaczeniu 
była jedną, niewątpliwie odrodzone byłoby 

całe społeczeństwo; mielibyśmy naj:epsze ro 

inv, szczęśliwe i doskonałe narody, szczę 

śliwe i potężne ugruntowane w swem istnie 

niu *raje. jaka przedstawiciele Stowarzysze 

nia Chrześcijańsko - Narodowego Nauczy- 
cieli Szkół Powszechnych reprezentujecie go- 

dnie dążenia waszego narodu do zrealizo- 

wania tego ideału. Wasz ustawiczny postęp 

świadczy, że w narodzie polskim zwycięża 

myśl zdrowa i zbawcza. Jest was na Woły- 

niu przeszło 400 uczestników wspomnianego 
Stowarzyszenia: za wami jednak stoi wiel- 
ka duchowa armja, broniąca zasad katolic 
xich, Jeżeli w tym kierunku rozwijać się bę 

dzie wasze Stowarzyszenie i w tym samym 
stopniu, jak dotąd, potęgować będzie swo- 

ja działalność, to przed nami zaiste okazuje 

sie prześliczna i błogosławiona wizja przysz 

iości. Prosimy Boga, aby wzrost i postęp 

wasz szedł w tych kierunkach, których do 
tro ogólne wymaga. 

Nadewszystko więc potrzebny jest wzrost 
jakošciowv, potegowanie się w duszach wa 
szych walorów moralnych, skupienie się przy 
waszem ognisku ceraz więcej sił moralnych. 
jakościowy wzrost odpowiadać powinien 
ilo"ściowemu, nie może być niydy mniej- 
szym od niego* raczej ma go przewyższać. 
Nie naležy wszakże pomijać starań o wzrost 
ilościowy. Liczba wielka doskonałych wy- 
chowawczyń i wychowawców młodzieży to 
potęga niezwyciężona, zabezpieczająca zwy 
cięstwo dobra. Tego wzrostu wam z całe- 
go serca życzymy, Pozostańcie dobrzy i roz 
szerzajcie swoją liczebność. 

W szczególny sposób dobro waszej die- 
cezji Łuckiej od waszej pracy zależy. Wszak 
przy pracy duchowieństwa katolickiego wa- 
sza praca jest warunkiem niezbędnym jej 
pomyślności. "Ta. diecezja, "na krańcach 
wschodnich Polski położona,  przedmurzem 
iest waszej Ojczyzny.. Jej moc, jako pierw- 
szego szańca cywilizacji i kultury zachodniej 
od was zależy. Takim on będzie, ten wał o- 
chronny, jakim wy go uczynicie. Od waszej 
też pracy ua tych kresach wschodnich zale- 
ża poniekąd losy kraju całego. To też ro- 
zumiecie dobrze, z jakiem. uczuciem patrzy- 
my ra waszą działalność, jak ojcowskie Na- 

   
   

      

    

   

  

  

  

  

  

  

Wóród odłamków strzakanych Wagonów 
SZCZEGÓŁY KATASTROFY POD BEZDANAMI 

Jak donosiliśmy w niedzielę, na 
stacji w Bezdanach zdążaący z Zem- 

gal do Wilna pociąg osobowy (W zi- 

mowym rozkładzie kursujący jako po- 
śpieszny) wpadł tuż przy stacji na po 
ciag towarowy. Maszynista pociągu 

zemgalskiego Franc. Schabowski w 

ostatniej dopiero chwili zauważył, że 
pędzi po bocznym torze i ma przed so 
bą pociąg towarowy odbywający ma- 
newry w tym czasie. Na nic się nie zda 
ły nadludzkie wysiłki zatrzymania po- 
ciagu i po chwili nastąpiło zderzenie. 

Łoskot i trzask rozbitych wagonów, 
krzyki przerażonych pasażerów, któ- 
rzy z powodu ciemności, nie mogli 
narazie zorientować się w sytuacji, 
potęgowały wołania o pomoc rozłega- 
jące się z obu lokomotyw. ; 

W tym też kierunku rzucono Się 
natychmiast z pomocą. Z pociagu 0Ss0- 
bowego wyniesiono ciężko rannego 
Franciszka Schabowskiego, który 0d- 
niósł dotkliwe. obrażenia wewnętrzne i 
ma złamane zebro. 

Miemniej poważnie był ranny jego 
pomocnik St. Markuszewski. Ponadto 
odnieśli rany urzędnik pocztowy Mie- 
_czysław Morawski i pocztyljon Ignacy 
Kurasiewicz. 

7 pociągu towarowego lżejsze obra- 
żenia odnieśli śnaszynista Franc. Kon 

dracki i jego pomocnik Mieczysław 
Trabero. 

Schabowskiego i Markuszewskiego 
przewiezicno specjalnym pociągiem, 
przysłanym dla przewiezienia wszyst- 
kich pasażerów, do Wilna i ulokowa- 
no w szpitalu na Wilczej Łapie. 

sezpośrednio po katastrofie przy- 
jechał do Bezdadn pociągiem ratowni- 
czym p. prezes dyr. kolejowej inż. 
Falkuwskj wraz z pomocą lekarską, a 
niebawem samochodem szef bezpie- 
czeństwa publicznego p. Bruniewski i 
wiceprokurator Zdanowicz. Przybyli 
wraz z bawiącym już па miejscu ko- 
mendantem policji pow. kom. Dubow- 
skim po wydaniu zarządzeń co do ulo- 
kowania ofiar wypadku, przystąpili 
natychmiast do badania właściwych 
przyczyn katastrofy. 

Komisyjne badania i oględziny wy 
kazały, że zwrotnica wejściowa usta- 
wiosa była prawidłowo, również dy- 
żurai ruchu i zwrotniczy znajdowali 
> w tym czasie na swych posterun- 
acn. ‚ 

Dopiero badanie toru 
przyczyny zderzenia. 

Tuż przed stacja znaleziono wyjęty 
t.zw. bolec, łączący jedną iglicę ze 
ścieenem. Zluzowana iglica była przy- 
sunięta jakimś przedmiotem do Szyn. 

wyjaśniły 

Po przejściu parowozu luźną iglica 
odchyliła się od szyn, zajmując poło- 
żemie aormalne i cały skład pociągu o 
sobowego poszedł w kierunku prawi- 
dłow ym. 

W ten sposób pociąg osobowy bę- 
dąc na właściwym torze był ciągniony 
przez lokomotywę w niewłaściwym kie 
tunku, W tej chwili nastąpiło zderze- 

nie. Bezwzględnie, gdyby cały skład 
pociągu znajdował się na fałszywej 
drodze, skutki katastrofy byłyby o wie 
le większe. Lustracja uszkodzonych 
parowozów i wagonów stwierdziła, że 
przody parowozów są uszkodzone i 
wyrragają gruntownego remontu. 

7. wykolejonych 7 wagonów, 2 wa 
gony towarewe .są zupełnie rozbite. 

W niedzielę nad raaem przybyły do 
Besdan mechaniczne dźwigi przy po- 
mocy których przystąpiono do podno- 
szenia wykolejonych wagonów i usta 
wiaria ich na szynach. 

Według prowizorycznych obliczeń 
straty spowodowane wypadkiem  Się- 
gają 50 tys. zł. 

Nasuwa się podejrzenie, że kata-- 
strofa spowodowana została zbrodni- 
czą ręką. W tym też kierunku toczy się 
śledztwo pod osobistem kierownict- 
wem władz prokuratorskich. 

  

fonicznie pomocy, lecz za nim wtargnął wy 
walajac drzwi tłum, który go zmusił by za- 
wiadomił telefonicznie komendę powiatową 
DP w Lidzie, że pijani posterunkowi napadli 
na ludzi i do nich strzelał, Przodownik wi- 
cząc groźną postawę tłumu zmuszony był 
uczynic ich życzeniom ządość. 

Po pewnym czasie nadjechała па pomoc 
policia z Lidy i ztewoltowany tłum rozpe- 
dziła aresztując 9-ciu groźnych prowodyrów 

Wczoraj, cała ta dziewiątka w osobach: 
Józefa Dojlidki, 1. 23, ze wsi Rowary, gm. 
zytmuńskiej, Józefa Borysa, lat 23, ze wsi 
Dajnowo „gm. werenowskiej Jana Żuka, ze 
wsi Meiluny, gm. lipniskiej, Jana Audruszkie 
wicza lat 18 z zaścianka Nurdża, gm. lidz 
kiej, Adama Mikawoza 1. 32, z Trokiel, Ada 
ma Buraka l. 25, z Trokiel I. 26 Stanisława 
Niewierowskiego |. 26 ze wsi Miduny, gni. 
lpniskiej, Antoniego Dowiasewicza l. 52 z 
1olwerkt Ma!inowszczyzna gm lidzkiej i Ja- 
na Sienickiego l. 27 ze wsi Polipince, gm, 
weronowskiej, stanęło przed sądem w Lidzie 

Sąd uznał pierwszych sześciu za głów- 
nych winowajców całego zajścią i skazał ka 
żdego po roku ciężkiego więzienia, natomiast 
p ch trzech z braku dowodów unie- 
WINA, 2 

  

* nieszkodliwego zgoła. 

sze serce pragnęłoby sprowadzić na was te 
wszystkie błogosławieństwa, które umocnić 
mogą waszą wytrwałość, zapewnić waszym 
umiłowaniom jaknajobfitsze owoce, Tą więc 
mocą, jaką Nam Zbawiciel udzielił dla umac 
niania Jego sług na drodze obowiązku, u- 
Gzielamy z głębi duszy apostolskiego błogo- 
sławieństwa wam, tu obecnym i wszystkim, 
ktćrvch reprezentujecie; wszystkim, którzy 
z wami jednej są myśli i myśli Chrystusa 
Pana pragną odpowiedzieć. Błogosławieńst- 
wa tego udzielamy szkołom waszym, aby w 
rich kwitła i wydawała zdrowe owoce pra- 
wdzłiwa wiedza, zespolona z potężną miłoś- 
cią Bożą. Błogosławimy wszystkim księżom 
prefektom i tym duszyczkom, które ich kie 
rownictwu  pasterskiemu są powierzone. 
Nieca to biogosławieństwo spłynie na wszy 

  

wa komunikacji kolejowej Nauczycielstwo polskie naaudjencjiuPapieża | 
NA ODCINKU LANDWARÓW — KAJSIADORIS 

stkie osoby, związane z wami węzłami krwi A 
iub serca, na wasze domy i rodziny. Nieca 
to błogosławienstwo spoczywa nad diece- 
zią Łucką wraz z jej wiernymi, duchowień- 
stwem i pasterzem, 

Ww szczególniejszy sposób udzielamy Na- 
szego apostolskiego błogosławieństwa uko- 
chanej Ojczyźnie waszej „całej Polsce, któ- 
та tak bardzo milujemy, a która spoczywa 
na Ca życia wiecznego”. 

W_WIRZE STOLICY. 
UROCZYSTOŚĆ W TUNELU 
Przebudowa węzła kolejowego w War- 

szawie, polega na tem, że pociągi nie będą 

oxrążać miasta, lecz przez tunel przeszwar- 

cują się pod alejami JErozolimskiemi i No- 

wym Światem, by wyjrzeć odrazu na Wi- 

stę. Od trzech lat zgórą kopano tunel z 

dwóch stron naraz: od Wisły i od ul. Že- 

1aznej — i to parę dni temu, robotnicy 

zbliżyli się na tyle, że słyszeli wyraźnie, 
jak koledzy pukają po tamtej stronie. 

Połączenie nastąpiło, jak każe zwyczaj: 

pod ciosami kilofa posypały się ostatnie 

grudki — żelazo trafiło w próżnię; dwaj 

robotnicy przez wąski otwór uściskali so- 

bie ręce, Potem kolejno witali i gratułowali 

sobie kierownicy robót, inżynierowie, maj- 

strowie. Bez picia się nie obeszło. 

Nasz tunel, to głupstwo — taki mały i 

płytki, ale jakie musi być wzruszenie, gdy 

spotykają się po wielu latach dwie partje 

robotników pod takim St. Gothard, czy 

Simplon -— tunele, przez które pociąg idzie 

trzy kwadranse! Że też ci inżynierowie tak 

zawsze wyliczą, iż akurat wyloty trafiają. 

Obecnie jedyny tunel któryby jeszcze 

zainiponował światu, to pod Kanałem La 

Manche. 

GŁUSZCE TOKUJĄ W ZOOLOGU 
Nigdy nikt nie słyszał, by głuszce sięą 

rozmnażały w ogrodzie zoologicznym 

nawet w Niemczech, gdzie przecie są wy- 
bitni specjaliści, nie udało się nikomu za- 

chęcić królewskie ptaki do płodzenia. 

W Warszawie, owszem. Głuszce zaczęty 

tokować — publiczność mogła obserwować, 

jak wspaniały ptak z rozpostartemi skrzy- 

diami i rozpigtym w wachlarz ogonem, nad- 

skakuje swej damie — gdy niema nikogo. 

wyśpiewuje w najlepsze. 

(ietrzew nie jest. tak . wymagający i 

przy wszystkich tokuje, niczem w lesie. 

Poczciwa głuszcowa zniosła jajko. Po- 

nieważ dyrektor nie dowierzał jej instyn- 

ktom i doswiadczeniu macierzyńskiemu, 

przeto zabrał jajko i podłożył je bażancicy, 

która z całym zapałem wzięła się do wy- 

siadywania, Jeśli urodzi się głuszec, będzie 

sensacja — pierwszy raz w zoologu. 

Inne zwierzęta nie są tak wymagające. 

Wilczyca porodziła sześć czarnych, jak kre- 

ty potomków -— nikomu nie pozwala zbli- 
żyć się ani na krok, dozorca rzuca jej je- 

dzenie zdaleka. 
W innej klatce przyszły na Świat małe 

pekari, dzikie Świnki amerykańskie — leżą 
jak kłody. 

Kupione ostatnio dwa kangury są weso- 

łe i zupełnie oswojone. Nie boją się nikogo. 

— wystarcza im rekę wyciągnąć, by roz- 

poczęły coś w rodzaju kangurzego boksu - 

Gdy się tak wypro- 
stuja, widać, że są 'wzrostu średniego czło- 
wieka. 

Przyjemnie pobyć ze zwierzętami w zo- 

ologu — takie są beztroskie, zabawne. Gdy 
się sajedzą i napiją, śpią nie zważając na 

nikogo, Niejeden obywate4 w Polsce, chciaff] 

K. 

  

by mieć igh warunki życiowe. 
  

<.     

     "| NONEROKIZAI, | 
Przegląd Morski — Ne, 26. Ostatni nu- 

mer miesięcznika  marvnarki wojennej ,wy 
dawanego przez szkałę podchorążych ma 
rynarki zawiera bogatą treść, 

Kpt. inż. W. Hubert mówi o fercie żyg 
munta - Augusta, kpt. A. Reyman daje za- 
rys rozwoju nawigacji, inž, S. Kochanow- 
ski opowiada o rozwoju floty wojennej Nie 
miec. do r.. 1914, mag. B. Krzywiec infor- 
muje o francuskim" przemyśle budowy okrę 
tów, B. Dzimicz —- o warunkach służby o- 
chotniczej w marynarce brytyjskiej, kdr. W. 
Kosianowski zastanawia się nad rolą Gdań- 
ska, jako dostępu Polski do morza, wresz- 
cie _K. R. Stankiewicz podaje kronikę za- 
graniczną. 

„ Komunikaty, 

  

biuletyny, bibljogratje i 
recenzje uzupełniają bogaty . numer, 

  

Po. krótkich i 

  
ciężkich cierpieniach 

B.P. 

Żona, 
"O-dniu pogrzebu ńastąpi osobne powiadomienie 

zmarł w wieku lat 64 nasz ukochany mąż i ojciec 

JÓZEF SOROKIN 
o czem zawiadamiają krewnych i przyjaciół pogrążeni w głębokim smutku stroskana 

córka i rodzeństwo 

  

  

4



Sud 

Družynowy bieg o puhar „Słowa” 
„Sokė!“ zwycieža družynowo, Sidorowicz (AZS) indywidualnie 

Po raz piąty odbył się w niedzie- 
ię drużynowy bieg o puhar i nagrody 
indywidualne Redakcji „Słowa*, po 
raz piąty, od roku 1927, tłumnie przy- 
była do Cielętnika publiczność wileń- 
ska. miała możność obserwowania 
zmagań najlepszych naszych biegaczy 
zrzeszonych we wszystkich klubach, 
po raz piąty wreszcie, zainteresowanie 
się widzów ześrodkowało się na 0s0- 

cza punkty. Wpływa zażalenie jedne- 
go z zawodników na Puzilewicza, któ 
iy rzekomo miał go popchnąć tuż przy 
mecie. 

Po zbadaniu sprawy komisja sę- 
dziowska dyskwalifikuje Puzilewicza, 
a nastepnie po zakończeniu podlicza- 
nia punktów, ogłasza wyniki. 

Pierwsze miejsce, a więc puhar, 
mając 42 zdobywa drużyna Sokoła, 

  

W sekuntxię po strzał startera, — Pierwszy na lewo Sidorowicz, 

bie czołowego biegacza wileńskiego 
Sidorowicza, zwycięzcy indywidualne- 
go z łat ubiegłych. 

Czy startuje, w jakiej jest formie 
obecnie, czy będzie miał groźnych 
przeciwników, oto pytania, jakie dały 
się słyszeć wśród oczekujących na 
start. Zainteresowanie się też wzrosło, 
kiedy wyjaśniło się, że do biegu zapi- 
sałi się znani na bieżniach i trasach 
polskich „азу“ -— Strzałkowski (42 p. 
p. Piałystok) i Mościbrodzki (77 p.p. 
Lida). Spodziewano się ostrej walki. 

Równocześnie z tem stawiano naj- 
różvorodniejsze horoskopy poszczegól 
nyp: drużynom. Ogólnie jednak typo- 
wano na zwycięską drużynę Saperów. 

funktualnie o dwunastej, po spraw 
dzeciu zgłoszeń i świadectw lekar- 

sskich. uprawniających do wzięcia 
udziału w biegu, nastąpiła zbiórka za- 
worników na starcie — koło mostku 
Antokolskiego przy al. Syrokomli. 

Pięćdziesięciu trzech zawodników, 
reprezentujących kluby: A.Z.S., woj- 
skowych klubów sportowych: 3 Sap., 
1 p.p Leg., „Pogoń”, 77.p.p. Lida, 42 
p.p. Białystok, oraz Stowarzyszeń: 
„Sokół* 1 Młodzieży Polskiej ustawia 
się na starcie. 5 

Chwiła oczekiwania, strzał startera 
p. Ziniewicza i zawodnicy ruszają 
zw”ntą ławą. Sidorowicz. Strzałkowski 
i Mościbrodzki, wysuwają się na czoło 
tak, że już naprzeciw kortów teniso- 
wych dzieli ich znaczna odległość od 
pozostałych współzawodników. 

Stopniowo zwarta masa zawodni- 
ków wydłuża się tworząc długi wąż, 
na czole zaś wre zawzięta walka po- 
między trzema wspomnianymi wyżej 
„атгли“. Do połowy trasy prowadzi 
Mościbrodzki, następnie trójka ta łą- 
czy się na chwilę, koło Bazyliki, Strzał 
kowski wysuwa się na czoło. Dopin- 
guje to Sidorowicza, który wytęża siły 
dopędza rywala i na prostej odbiera 
m prowadzenie. Przed metą po- 
między Sidorowiczem i Strzałkowskim 
wywiązuje się ostra walka, w rezulta- 
cie kłóre; ten ostatni rezygnuje na kil- 
ka metrów przed metą. — Zabrakło 
„gazu. 

Trzeci wpada na metę Mościbrodz- 
ki, a po pewnym czasie: Puzilewicz 
(Pogoń) Żajewski, Kucharski, Żyle- 
icz (wszyscy z Sokoła), Milcz (1 
r. Leg.), Žylewicz (3 Sap.), Kocha- 
nowski (Sokół) potem kilku naraz 
saperów i reszta: : 

Nie ulega już prawie wątpliwości, 
że pmunar przejdzie w ręce Sokoła. 

Wszyscy udają się do szatni w par- 
ku sportowym im. gen. Żeligowskie- 
go, gdzie komisja sędziowska podli- 

SZCZETININ 
Rosyjski pisarz Korolenko  twier- 

dzi, że objaw t. zw. „samozwaństwa' 
tkwi głęboko w duszy i związany jest 
2 psyciiiką narodu rosyjskiego. Czy 
tylko rosyjskiego? — Wystarczy pier- 
wszemu lepszemu zjadaczowi chleba, 

| o pewnej godzinie, pewnego dnia 
oświadczyć, że on nie jest właściwie 
on, a jakaś znana znakomitość, natu- 
rałnie przepadła i umarła poprzednio 
— i już świat cały powtarza nazwisko, 
tego człowieka, już staje się on sław- 
ny. Nietylko w Rosji. — Samozwaniec. 
W zasadzie nikt mu nie wierzy, ale 
jest w tem coś specjalnie sensacyjne- 
go, pikantnego, jest coś, jak w wiel- 

kiej loterji, gdzie jeden los wygrywa 
na sto tysięcy losów, nikt nie wierzy, 
by on wygrał, ale... a nuż. 
| Zyski „Siewodnia* cytowane jest 

W tej chwili przez wiele pism euro- 

 błahego powodu: 
_ Zacznijmy od początku. Na Łot- 
wie istnieje organizacja wojskowa 
 „ajzsargów', coś w rodzaju naszych 
„strzelców*. Pewnego dnia zastępca 
komendanta tej organizacji, b. oficer 
armji rosyjskiej otrzymuje od swego 
dawnego kolegi i przyjaciela, również 
Łotysza list. List datowany z Palesty- 
ny, gdzie burza dziejowa zaniosła po 
Wielkiej rewolucji tego Łotysza, rów- 

We
 

я   

 pejskich i amerykańskich i oto z jak. 

pkt. (Skład zwycięskiej drużyny: Za- 
jewski, Kucharski, ]. Żylewicz, Okta- 
bińcki, Balcewicz ; Urbanowicz. Dru- 
gie miejsce zajmuje drużyna 3 p. p. 
Sav. — 62 pkt., trzecie 1 p.p. Leg. — 
TOCK: 

Po wspólnej fotografji następuje 
więczenie nagród. Występujący w 
imieniu Redakcji „Słowa”, członek jej, 
prof. W. Charkiewicz w krótkich sło- 
wach podkreślił ogromne znaczenie 
sportu, oraz zasługi poszczególnych 
zawodników, którzy droga systema- 
tycznej i nieraz b. uciążliwej pracy, 
dochodzą do wvników, pozwalających 
im brać udział w zawodach i zwycię- 

żać. Gratulując zwycięstwa p. Char- 
kiewicz wręczył puhar, oraz żetony 
pamiątkowe pierwszym sześciu zawod 
nikem: Sidorowiczowi, Strzałkowskie- 
mu, Mošcibrodzkiemu,  Zajewskiemu, 
Kucharskiemu i J. Žylewiczowi. 

Zebrana thumnie publiczność wznio- 
sła okrzyk na cześć zawodników, oraz 
Red. „„Słowa”, jako inicjatora i twórcy 
tej, zewszechmiar ciekawej imprezy. 

Zaznaczyć tu należy, że organiza- 
cja techniczna zawodów, przeprowa- 
dzona przez Wil. O. Z. L. A. z p. por. 
J. Herholdem na czele wypadła dosko 
nale i jedyniena co się trochę uskarżali 
zawodnicy było... zbytnie zaintereso- 
warie się publiczności, która oblega- 
jąc aleje, przez które przechodziła tra- 

  

sa, orzeszkadzała nieco. Innych niedo- 
ciągnięć nie było. 

Niedzielny bieg, mimo, że był obe- 
słany nieco słabiej, niż w latach ubie- 
głych wypadł znacznie ciekawiej, 
gdyż zarówno w konkurencji drużyno- 
wej, jak i indywidualnej można się 
było spodziewać niespodzianek. 

Bieg nasz zaszczycili swą obecno- 
ścią. prócz tłumów publiczności, przy- 
Dyli z Warszawy 1 Grodna p. p. dyr. 
Państwowego Urzędu W. F. płk. Ki- 
liński, jest zastępca ppłk. Krzyski, kie 
rownik Okr. Urz. W.F. DOK II ppłk. 
Kotowicz, kpt. Łucki. 

* 

Redakcja „Słowa* tą drogą skła- 
da wyrazy podziękowania wszystkim, 
którzy łaskawie zechcieli przyjść z 
pomocą w organizowaniu biegu, a 
przedewszystkiem: Zarządowi Okr. 
2w. Lekkoatletycznego, kierownikowi 
Ošr. Wychowania por, Herholdowi, 
kpt. dr. Gołyńskiemu, p. sędziom p.p. 
por. Niepokulczyckiemu, por. Zahara, 
Szumańskiemu, Latwisównie, Lewono- 
wi. Nowickiemu, Kudukisowi i Zinie- 
wiczowi, dowódcom 1 p.p. i 3 Sap. za 
łaskawe przysłanie żołnierzy do pomo 
cy, oraz kierownikowi parku sportowe 
go p. K. Andrzejewskiemu, za udzie- 
lenie szatni. W. T. 

  

Zdjęcie to 
Z lewej strony komendant (środka WF 

Sidorowicz 

przedstawia zawodników, którzy zajęli sześć pierwszych miejsc. 
or. Herhold, obok zwyciężca ц AŻS) , yciężca bieg 

Oma i i ii I 

KOLARZE ROZPOCZĘLI SEZON 
Znając niewielkie dotychczas zaintereso- 

wanie publiczności wileńskiej sportem kołar- 
skim trudno bylo przypuszczać, że otwarcie 
sezonu Wil. T-wa Cyklistów wypadnie tak 
okazale. 

Mimo, że sportowa część tej uroczystości 
— wyścigi, odbywały się na szosie za Po- 
natami bardzo dużo osób przybyło па start 
Niema'ą rolę odegrała tu słoneczna pogoda 

JedasK mimo pogody, zainteresowanie było 
luża, 
. Sezon swój rozpoczęli kolarze wysłucha- 

niem Mszy św. w kościele św. Trójcy po- 
czem nastąpił przemarsz ze sztandarem T-wa 
i zbiórkaj na odjazd, 

Rowery, motocyk!e, auta i autobusy prze 
wiozty wszystkich do lasku za Kaplicą ponar 
ską gdzie wyznaczony został start wyści- 
gów na: 20. 10 i 6 kilometrów. 

Zaczynamy od wspólnej fotografji  po- 
czem następuje start do biegu na 20 kim. 
Kapitan związkowy p. Balul szykuje zawod 
ników do startu, sędziowie regulują zegarki 
i za chwiię zawodnicy rwą już do Świąt- 
nik, gdzie wyznaczony został półmetek. 

nież b. oficerą armji carskiej. List ten 
trafił do redakcji „Siewodnia*, a sen- 
sacja odbiła się głośnem echem w ca- 
łej Europie. 
, Autor listu B. pisze do swego przy- 
jaciela co następuje: W r. 1929 znaj- 
dowałem się w Parsji, w Taurysie. W 
październiku przybył tu uciekinier z 
Resji sowieckiej, który nazwał siebie 

Wasiljem Wasiljewiczem Szczetinem, 
lat około 25-ciu. Był to bardzo sym- 
patyczny, młody człowiek, wzrostu 
średniego. Opowiada, że podczas 
przekraczania granicy, bolszewicy za- 
mordowali jego mlecznego brata. 
Obecnie jest samotnym, porzuconym 
wśród obcych stron człowiekiem, bez 
żadnego oparcia i celu w życiu. Jest 
nieszczęśliwym. Zastanawia mnie jed- 
na w nim okoliczność, że unikał zaw- 
sze rozmowy o stosunkach rodzinnych 
io swem pochodzeniu. Nic nie było 
go w stanie zmusić, by coś powiedział. 
Tem więcej mnie to interesowało, aż 
wreszcie, gdy posiadłem zupełnie je- 
go zaufanie, wyznał mi, podczas pew- 
nej bardzo serdecznej rozmowy, ja- 
kaśmy prowadzili, że... 0 dziwo! nie 
nazywa się wcale Szczetinin, ale Alek- 
siei Mikołajewicz Romanow. 

lakto? Cesarzewicz? syn 
łaja Il-go? — Tak! 

-- W chwili — opowiada Szczetinin 
—- gdy zbliżała się biała armja, przed 
wymordowaniem całej rodziny, zapro- 
wadzono mnie do klozetu. Tam jakiś 

Miko- 

Jedziemy jako „czerwony krzyż” na 
Rudge*u p. Bosiackiego, obserwując po dro 
dze wysiłki zawodników. Kręcą zawzięcie 
i doprawdy podziwiać należy wytrwałość 
ich nóg i płuc, Tu i tam trzeba wyrywać 
pod górkę, pozatem w wielu miejscach szo- 
sa b, ciężka. 

Odrazu widać, że czołowe miejsca zajmą: 
Kalinowski (mistrz woj wileńskiego na rok 
1930 — 31) Maciejkiewicz (mistrz Wilna) 

i Chochłowicz. 
Na trasie Kalinowski odpada na trzeciej 

miejsce, a Chochłowicz prowadzi. Tempo b. 
duże „to też słabsi zawodnicy odpadli zna 
cznie. 

W wąwozie za iałynkiem (na 7-—8 km) 
jakby urągając, promieniom słonecznym leży 
gruby zwał śniegu. Wprost wierzyć się nie 
chce — śnieg w połowie maja. W rezulta- 
cie bieg wygrywa Maciejkiewicz (36 minut) 
przed Chochłowiczem, Serbejem i Rusieckim. 
Faworyt Kalinowski wskutek upadku zajmu 

о w 3 

Strejk taksówek i autobusów Walny ziazd Związku 
NA ZNAK PROTES'U Z POWODU USTAWY DROGOWEJ 

W dniu wczorajszym Wilno  po- 
zbawione zostało autobusów i dorożek 
samochodowych. 

Spowodowane to zostało strejkiem 
wszystkich szoferów, którzy solidaryzu 
jąc się ze swemi kolegamt na terenie 
całej Polski przyłączyli się do ogólne- 
go protestu z racji wprowadzenia w 
życie ustawy o państwowym funduszu 
drogowymi, co zdaniem organizacyj, 
skupiających życie automobilowe, od- 
bija się na całość ruchu kołowego w 
Polsce i uniemożliwia prowadzenie 
przedsiębiorstw samochodowych. 

Szoferzy wileńscy zrzeszeni w 

związek na zebraniu w dniu 16 bm. u- 
chwalili przyłączyć się do tej ak- 
cji i dlatego to Wilno robiło wrażenie 
miasta z przed stulecia. Przez cały 
dzień nie widziało się auta, chyba ja- 
kieś wojskowe lub urzędowe gdyż na- 
wet auta prywatne nie wyjeżdżały z 

garażów. 
Korzystając ze strejku, dorożki kon 

ne miały wczoraj istne żniwo. Od sa- 
mego rana do późnej nocy uwijali się 
dorożkarze zbierając złotówki. 

Dziś autopusy kursować będą nor- 
mainit a taksówki rozpoczęły prace o 
12-ej w nocy. 

Zbiegły kierownik postawskiej K. Chorych 
WŚRÓD WŁÓCZĘGÓW NA GÓRZE ZAMKOWEJ 

Przedwczoraj w nocy policja urządziła obłaysy na męty społeczne, szukające no- 
clegu na 'wizgórach okalających miasto. Podczas obławy na Górze Trzech Krzyży zatrzy- 
mano kilki włóczęgów w tej liczbie zbiegłego niedawno kierownika Postawskiej Kasy Chorych Piotra Borowca. 

Po wydaniu kilku aysięcy zł, zdefraudowanych w kasie, Borowiec tułał się po róż- 

nych spelunkach, gdzie się gnieżdżą różni poszukiwani przestępcy, a gdy już nie star- 

czyło groszy na najprymitywniejsz 
Krzyży. Po sprowadzeniu do policji 
cji iwładz sądowych. 

dach nad głową, szukał noczegu na Górze Trzech 

orowiec został osadzony w areszcie do dyspozy- 

RONIKA 
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Dziś 19 W. s. g. 3 m. 11 

rdzę Z. s. g. 7 m. 18 
Bernardyna 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METE- 

OROLOGJI U.S.B. W WILNIE 
z dnia 18. V. 31 r. 

Ciśnienie średnie w mm, 755 

Tsmperatnra średnia -|- 20 

Temperztara najwyższa -l- 24 

Temperstnra najniższa -!- 10 

Opad w mm. — 

Wiatr: południowo-wschodn. 

Tendencja: spadek 

Uw «1: pogodnie, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Z T-wa Pedjatrycznego. Dnia 19 bm. 

o godzinie 20 w lokalu Kliniki Dziecięcej na 

Antokolu odbędzie się posiedzenie Wil. Od- 

działu Polsk. f-wa Pedjatr. : 

Borządek dzienny: 1) odczytanie protoku 

łu 7 poprzedniego posiedzenia, 2) Pokazy 

chorych, 3) dr. Ž. Wyżykowska - Miechej- 

dzina: Próby oceny objawów chorobowych 

skóry u noworodków, wi stosunku do stanów 

konstytucyjnych skóry według Walter“a. 4) 

dr EH. Kaulbersz  Marynowska: Odczyt 

Biernackiego o odrze i płonicy, 5) Wolne 

wnioski. Goście mile widziani. ь 

— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 

XF posiedzenie Naukowe odbędzie się we 

średę dnia 20 maja 1931 r. o godz. 20 w sa- 

I własnej przy ul. Zamkowej nr. 24 

Porządek dzienny: 1) odczytanie proto- 

kułu ostatniego posiedzenia, 2) dr. Gełman: 

Cheroha Gaucher, 3) prof. dr. Z Orłowski: 

Wskazania do leczenia chorych w zdrojowi- 

skach krajowych cz, II 
— Wileńskie Towarzystwo Filozoficzne 

Na posiedzeniu naukowem, które odbędzie 

się we środę, dn, 20 maja br. o godz. 8 w. 

w Seminarjum filozoficznem Uniwersytetu 

prof. dr. Bogumił Jasinowski wygłosi odczyt 

p.t; „Istota scholastyki i jej wpływy _ póź- 

niejsze”. Wstęp wolny dla członków Towa- 

rzystwa i wprowadzonych gości”. 

—wileńskie Koło Związku Bibljotekarzy 

Polstich. We czwartek, dnia 21 maja br. o 
godz. 8 w. w gmachu Uniwersyteckiej Bibljo 
ek: Publicznej odbędzie się zebranie człon- 

ków Koła z referatem prof. USB dr. Erwina 

Koschmiedera p.t. „Uniwersytecka Bibljoteka 
"Wrocławska". Wprowadzeni goście mile wi- 

dziani. ER 

— Z T-wa Eugenicznego (walki ze zwy- 

rodnieniem rasy) % maja w lokalu Poradni 
Eugenicznej (ui. Żeligowskiego 4) dr, 

Mórawski wygłosi odczyt na temat „czem, 

grozi umiarkowane spożycie alkoholu". 
Początek o 5.30, Wstęp wolny. 

-- Ekspozytura Wileńska Okręgowego 
Związku Kas Chorych w Warszawie podaje 
do wiadomości że w dniach 21 i 22 maja rb. 
odbedzie się w Wilnie, w lokalu Wileńskiego 
Towarzystwa Lekarskiego (Zamkowa 24) 
Zjazd Naczelnych Lekarzy i przedstawicieli 
Kas Chorych Województwa Wileńskiego, No 
wogródzkiego, Polłeskiego i Białostockiego 
o następującym porządku dziennym: _ 

Dnia 21 maja o godz. 11: 1) Organizacja 
opieki nad niemowiętami i matką oraz orga- 
nizacja szczepień cchronnych przeciw błoni- 
cy i durowi brzusznemu — ref. dr. H. Kłu 
szyński lekarz naczelny Ogólno - Państwo- 
wego Związku Kas Chorych w Polsce. 2) 
Zagadnienie kontroli pracy lekarskiej w le- 
cznictwie ubezpieczeniowem — ref. dr. Cze 
sław Wroczyński naczelnik Wydziału Zdro- 
wia. Publicznego Magistratu m. Warszawy. 
3) Współpraca lekarza naczelnego z dyrek- 
torem na tle dekretu Prezydenta z 29 listo- 
pada 1930 r. 

Dnia 22 maja o godz. 10.: 1) Ewolucja 
idei zapobiegawczej w lecznictwie, a lekarze 
— ref. dr. Marjan Stawiński lekarz nacze!ny 
Okręgowego Związku Kas Chorych w War 
szawie. 2) Akcja społeczna walki z gruźlicą 
na terenie Kas Chorych — ref. dr. Miłosz 
Grodecki dyrektor Polskiego Związku prze- 
ciwg'uzliczego. P.p. lekarze kasowi i pozaka 
sow' jako goście miłe widziani. 

‚ AKADEMICKA 
— Akademickie Kolo Walki z Alkoholi- 

zmem. Na zebraniu w dniu 9 maja 1931 r. 
w Jokału koła Medyków, Wielka 24 przez 
wyłonienie Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
zostało powołane do życia „Akademickie Ko- 
ło Walki z A Ikoholizmem'. W skład zarzą- 
du weszli następujący kolł kol.: Back Fer- 
dyrnand — prezes; Kołaczyński Tadeusz — 
wiceprezes, Kaszówna Pelagja — sekretarz, 

Iso aEaleibaą Helena — skarbnik i Mełamed 
e02. 
„W skład komisji rewizyjnej kol. koł.: 

Dzieszko Wacław, Markiewiczówna Janina 
i Stecki Leonard. 

Opiekunem jednogłośnie wybrany został 
inicjator koła p. prof. dr. Stanisław Włady- 
czko. Członkiem może być każdy zwyczajny 
słuchacz USB krzewiący zasady trzeźwości. 
Zarząd Koła zwraca się do wszystkich kol. 
kol z prośbą o wypełnianie ankiet w sprawie 
używiania napojów alkoholowych przez mło 
dzież akad. USB i przyczynienie się tem- 
samem do ułatwienia pracy naukowej po- 
wziętej prz. ez p. prof. dr. K Karaftę - Kor- 
butta 

SZKOLNA 
— Egzamina dla eksternów. W dniu 26 

maja br. o godzinie 4 po południu w lokalu 
publicznej szkoły powszechnej nr. 1 w Wil- 
nie przy ul. Żeligowskiego 1, rozpoczną się 
egzamina dla eksternów z zakresu  7-miu 
klas szkoły powszechnej. Zainteresowani 

W. winri składać podania o dopuszczenie do eg- 
zaminu w Inspektoracie Szkolnym m. Wilna 
do dnia 23 maja rb. Do podania należy dołą- 
czyć: 1) metrykę urodzenia, 2) świadectwo 
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wicz przed Maksimowiczem i Wojczyńskim. 
Trzeci bieg — dla niestowarzyszonych. 
Program wyczerpany. Zawodnicy odpo- 

czywają pod sosnami, a tymczasem motocy 

kliśc: „katają” panie. Moc emocji, zwłaszcza 
gdy motor pędzi z szybkością 60-—70 km. 

Wszystko to bardzo przyjemne, trzeba je- 

dnak wracać. Korżystając z, uprzejmości por. 
Markiewicza dostajemy miejsce na jego Har- 

je dalsze miejsce, zresztą i bez tego zająłbyley'u (amfiteatr, drugi rząd... na bagażniku). 
3 lub 4 miejsce. Wiezie nas pionerka damskiego motocykliz- 

W biegu na 10 klm. zwycięża Zienkie-mu wileńskiego p. porucznikowa Markiewi- 

żołnierz kazał mi się przebrać. Włoży- 
łem podarte ubranie nieznanego chłop 
ca, zaś moje włożono na niego. Wy- 
prowadzony następnie do ogrodu, z0- 
stałem przerzucony jak szczeniak 
przez wysoki płot, a gdy upadłem, 
otoczyło mnie kilkanaście tajemni- 
czych postaci. Wokół powstała nie- 
określona cicha bójka. Otrzymałem 
cios w głowę j straciłem przytomność. 
— Gdym się obudził, oczy moje pa- 
dły na belkowany pułap syberyjskiej 
chaty: 

Początkowo począłem wołać ojca. 
W tei chwili podszedł ku mnie bro- 
daty chłop, który oświadczył, że po- 
winienem zapomnieć narazie kim był 
mój ojciec. W przeciwnym wypadku 
oczekuje mnie niechybna śmierć. — 
W ten sposób przeżyłem u tych chło- 
pów coś około dwóch lat. Było mi 
dobize, pracowałem i podawałem się 
wszędzie za ich syna. — Pewnego ra- 
zu mój przybrany ojciec pokłócił się 
ze swym krewnym, również mieszkań- 
cem tej. wsi. 
zezaał prawdę o mojem pochodzeniu. 
Zostałem aresztowany. . 

Osiem długich lat wypadło prze- 
być mi w więzieniu w Irkutsku. Osa- 
dzon0 mnie w osobnej celi i ciągle ba- 
dana. Kategorycznie zaprzeczałem, 
ażebym miał jakikolwiek związek z 
rodziną cesarską. Widocznie wyda- 
łem się bolszewikom niespełna rozu- 
mu, bo w przeciągu tych ośmiu lat, 

Poszedł on do Czeka i 

dwa razy odsyłano mię do 'szpitala 
warjatów. W końcu rygor więzienny 
nie był tak bardzo surowo stosowany 
wzgiędem mojej osoby. Codziennie 
wyprowadzano mię na spacer do 
ogredu, przylegającego do więzienia. 

- Pewnego dnia podeszła do mnie 
jakaś kobieta i zaczęła rozmawiać. 

Strażnik się odwrócił, Jak się okaza- 
ło, był przekupionym. Kobieta ta wrę- 

czyła mi ubranie i paszport na ńazwi- 
sko, które noszę obecnie. Miałem uda- 

wać ślusarza. Przewieziono mnie na 
dworzec i kupiono bilet do Niżniego- 
Nowgoroda. Tam zainstalowano w 

mieszkaniu pewnego inżyniera. | 

Ciągle ktoś myślał za mnie, ciągle 

ktoś kierował memi krokami. Nie po- 
trzebowałem myśleć o niczem. Wie- 
działem jedynie, że starano się wy- 
prawić mnie zagranicę drogą nielegal- 
ną. Wreszcie zostało postanowione, 
że przekroczę granicę perską, jako 
najmniej strzeżoną. Towarzyszyć miał 
mi pewien b. oficer. Pojechaliśmy do 
Jałły na Krymie, gdzie poznała mnie 
jedna z b.sdam dworu. Ofiarowała mi 
pierścień darowany jej niegdyś przez 
mego ojca Cesarza. 

Moje dalsze przygody wypełniłyby 
niewątpliwie potężną a sensacyjną 
książke. W przebraniu udaliśmy się 
na Kaukaz i po długiej wędrówce do- 
tarli do granicy perskiej. Tu stało się 
nieszczęście. W chwili, gdy przepły- 
waliśmy graniczną rzeczkę Araks, 

czowa. Harley prowadzony jej pewną rącz-' 
ką rwie po wybotstym bruku jak strzała. 
Bardzo miła emocja, tylko, że sytuacja pa- 
sażera z bagażnika nie do pozazdroszczenia. 
Nawet prosić o zmiłowanie nie można gdyż.. 
języć w niebezpieczeństwie. Zęby klapią jak 
u wilka, a oczy mgłą zachodzą. ; 

Trafiamy jednak do Wilna w całości, 
choć z sińcami. Ktoby zresztą na takie drob 
nostki zwracał uwagę — sport wymaga cza 
sem pewnego wysiłku wzamian za rozkosz- 
ne emocje. W. T. 

strażnicy sowieccy nas zauważyli i 

zasypali. gradem kul. Jedna z nich tra- 

fiła w mego towarzysza, który utonął. 

Ja szczęśliwie dostałem się na drugą 
stronę i dobrnąłem do miasteczka 
Dž:liy. Tu sprzedalem pierścień, po- 
nieważ wszystkie pieniądze pozostały 
przy zabitym towarzyszu. Wieść 6 
mojem ocaleniu rozbiegła się szybko 
po inieście, a konsul sowiecki w Tau- 
"rysie obiecał 500 tumanów temu, 
kto dostarczy mię żywego czy umar- 
łego. — Napisałem list do  Szacha 
perskiego i powiedziałem mu, kim je- 
stem, ale odpowiedzi nie otrzymałem”. 

-— Tyle Szczetinin. 
W dalszym ciągu następuje opo-* 

wieść samego B. opowieść nie mniej 
sensacyjna, opowieść 0 niezwykłych 
dalszych przygodach, godna fantazji 
Julinsza Verne'a. — Pan B. piszę jak“ 
nastpęuje:  „Postanowilišmy  uciec Z 
Persjį i przedostač się do Mezopota- 
mji. Drogę tę zrobiliśmy pieszo. Nie 
będę opisywał wszystkich przygód, 
jakie przeżyliśmy w dzikich krajach, 
w pustyni, wśród ludów  koczowni- 
czych. Podawaliśmy się za Niemców, 
ponieważ Kurdowie nie lubią Rosjan. 
Płynęły dni i noce na męczącej wę- 
drówce. Wreszcie oczekiwana grani- 
ca angielska. Komendant pułku ždzi- 
wił się niepomiernie, niedowierzał. ale 
pomógł we wszystkiem i koleją przy- 
byliśmy do Bagdadu. Tam zostaliśmy 
izolowani i cztery dni ciągnęło się ba- 

"ten dokument. — B. 

Harcerskiego 
Uroczysty akt dekorowania zasłużonych. 
W niedzielę 17 b. m. z okazji walnego 

zjazau oddziału wileńskiego Związku Har- 
cerstwa Polskiego, odbyła się podniosła 
uroczystośc dekoracji Złotym Krzyżem Za- 
sług: J,E. ks. biskupa d-ra Władysława 
Bandurskiego, przewodniczącego zarządu te 
go oddziału, Iekoracji dokonał w imieniu 

P. Prezydenta Rzeczypospolitej p. wojewo- 
da Kirriklis w obecności przybyłych Spe- 
cjalnie na tę uroczystość wyższych ofice- 
rów państwowego urzędu W.F. i P,W. z 
dyrektorem tego urzędu pułk. dypl, Włady- 

  

sławem Kilińskim ra czele, oraz  miejsce- 
wych władz i licznie zebranych  uczestn- 
ków zjazdu. 

P. wojewoda Kirtiklis w swer: przemó- 
wieniu, charakteryzując poszczególne etapy 
cfiarnej działalności kapłana-patrjoty, pod- 
kreślił jego wybitne zasługi, jakie położył 
on dła Ojczyzny. 

J E. biskup Bandurski w odpowiedzi na 
przemówienie p. wojewody zaznaczył, że 
czuje się specjalnie szczęśliwy z powodu 
tego odznaczenia, gdyż krzyże te widzi tak 
że na szarych mundurach swoich najbliż- 
szych współpracowników, zasłużonych 
przedstawicieli Harcerstwa polskiego, ude- 
korowanych w tym dniu przez p. woj. > 

Do mszy, w parku pałacowym, odprawio 
nej przez ks. biskupa Bandurskiego, p. iwo- 
jewoda Kirtiklis w imieniu nieobecnego ge- 
nerała Żeligowskiego, jako członek Kapitu- 
ły Krzyża Zasługi Wojsk litwv Środkowej, 
udeltorował krzyżem zasługi Wojsk Litwy 
Środk., poświęcony w tym dniu sztandar 
wileńskiej Chorągwi Harcerzy, oraz sztan- 
dar wileńskiej Chorągwi Harcerek. Następ- 
pie p, wojewoda udekorował w imieniu p. 
prezesa Rady Ministrów srebrnym Krzyżem 
Zasługi harcerki i harcerzy, których nazwi- 
ska iuż były podane w prasie. 

Pn uroczystej dekoracji odznaczeniami 
odbvło się na placu przy ul. Biskupiej defi- 
lada oddziałów harcerskich, którą odebrał 
p. wojewoda w obecności ks. biskupa Ban- 
Pack p. kuratora Szelagowskiego i in- 
nych. 

© godz, 
częłv się obrady walnego zjazdu, 
przewodniczył p. wojewoda Kirtiklis. 

Komornik 10 rewiru w Wilnie 

Zygmunt Niewęgłowski 
zawiadamia, że przyjmuje interesantów 

codziennie od 8 — 10 rano i od 4—7 
wiecz. Kancelarja obecnie mieści się 

prży ul. Mickiewicza 35 

(A MAMA 
moralności 3) życiorys własnoręcznie napi- 
sany, 4) świedectwo szkolne 5) fotografje. 
Kan fydaci. którzy przekroczyli 18 lat mogą 
w podaniu swem prosić o zwolnienie ich od 
szładania egzaminów z języka obcego, špie- 
wu, gimnastyki, rysunków «i robót ręcznych. 

RÓŻNE 
— Czarna Kawa Klubu Społeczne- 

go. W dniu wczorajszym odbyła się 
w pałacu reprezentacyjnym p. woje- 
wedy Czarna Kawa klubu społecznego. 

11 w małej sali pałacu rozpo- 
którym 

    

   

  

       

  

   

  

Zagaila ją krótkiem przemówieniem | 3 
posłanka wileńska pani wojewodzina 
Kirtiklisowa, zaznaczając, iż prelegent 
prosi o zadawanie mu pytań. Następnie 
poci przewodnictwem profesora Wła- 
dysłwa Zawadzkiego, p. Mackiewicz 
odpowiedział na cały szereg pytan, 
dotyczących «wewnętrznego położenia 
w obecnej Rosji. Sala pałacu była wy 
pełaroną doszczętnie, zainteresowanie 
zebranej publiczności tematem bolsze- 
wickim było ogromne. 

-— Nowy chrześniak Pana Prezydenta, 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej wyraził 
zgodę na wpisanie swego nazwiska w księgi 
metrykalne w charakterze chrzestnego ojca. 
ósmego syna Edwarda Kozłowskiego. 
związku z tem Kancelarja Cywilna przesłała 
chrześniakowi p. Prezydenta Rzeczypospo- 
litej książeczkę wkładkową PKO na sumę 
50 zł. stanowiącą dar p. Prezydenta. Jak 
wiadomo wkładka ta nie może być podjęta 
przed upływem przynajmniej sześciu lat. 

Ojciec chrześniaka p. Prezydenta Rzeczy 
pospolitej Kozłowski, jest gajowym w Nadie. 
śnictwie Orańskim żadnego majątku nie po- 
siada, rodzina jego składa się z żony, ośmiu 
synów i dwóch córek. 
.  —Podziekowanie. Prezes Dyrekcji Poczt 
i Telegrafow inż. Karol Żuchowicz jako prze 
wcdniczący Pocz towego Komitetu Pomocy 
'Jfiarom Powodzi Okręgu Wileńskiej Dyrek- 
cji P. i T. składa niniejszem serdeczne po- 
"dziekowanie pp prof. Marji Szmurłowej, Ja- 
ninie Sumorokowej i Lidji Winogradzkiej z 
zespotem, za łaskawe bezinteresowne wzię- 
cie udziału w koncercie muzykalno - wokal- 
nym, który odbył się dnia 16 maja rb. w 
Małej Sali Miejskiej na rzecz ofiar powodzi, 
po. L. Olszewskiej i Władysławowi Dołędze- 
Szczepańskiemu za akompanjament podczas 
produkcyj wokalnych i bałetowych oraz fir- 
mie „Wełer* za bezinteresowne ofiarowanie 
kwiatów. 4 

— Wycieczka literatów żydowskich z 
Litwy przybędzie do Wilna. Towarzystwo 
Przyjaciół Żydowskiego Instytutu Naukowe- 

(dalszy ciąg kroniki na stronie 4-ej) 

danie Szczetinina. Następnie zwołano 
komisję lekarską, która ustaliła, że 
Szczetinin chory jest na hemofilję. 
Po tem sensacyjnem odkryciu, władze 
angielskie wydały rozporządzenie, aże 
by odszukąć - ów pierścień, Pierścień 
się znalazł i okazał się rzeczywiście 
podarkiem Mikołaja II-go. PER 

Po pewnym czasie do Bagdadu 
przybyła grupa emigrantów  rosyj- 
skich, która w imieniu W. Ks. Cyryla 
zażądała podpisania dokumentu, iż 
rzekomy cesarzewicz — Szczetinin 

zrzeka się wszelkich pretensyj do Do- 
mu Romanowych. Szczetinin podpisał 

nic nie pisze o 
okolicznościach, jakie towarzyszyły 
temu wypadkowi. Cała rzecz, zarówno 
jak śledztwo prowadzone przez wła- 
dze angielskie, trzymane było widocz- 
nie w tajemnicy. 

Po pewnym czasie Szczetinin był 
wolny. W Bejrucie zebrano dlań 
odewną sumę, z którą udał się do Pa- 
ryża. — ‘ 

Ślad po nim zaginął. i 
To się z nim dzieje? — „Bytem — 

pisze B. —- niedawno u Patrjarchy w. 
Jerozolimie. Zapytywał muie, czy nie 
wiem czegoś 0 rzekomym następcy 
tronu. — Podobno opuścił Paryż i 
pojechał do Mandżurii, e wstąpił 
do „bialych“ oddziałów. . — Oto 
wszystko. \ 

Cała ta treść narazie jęst tylko 
sensacyjnym żerem dla gazet. 
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HKISTORYJKĄ W OBRAZKACH 
p. t. „POSŁUCHAJMY RADJA*. 
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Hallo! radjo Warszawa i wszyst- 

kie inne rozgłośnie polskie. 

  
  

  

      
Kącik dla pań. 

(D. C. N.) 
  

o zwolato na dzień 24 i 25 bm. do Wilna 
onierencję naukową, w sprawach pisowni 
SAPER pisowni słów hebrajskiego po- 
zhiołzenia, szeregu zagadnień z dziedziny fi- 
iozofy i t.p. kwestjach naukowych. 

«: konferencję naukowa przybędzie do 
Wilna z Litwy wycieczka tamtejszych uczo 
nych literatów i nnikarzy żydowskich, 
którzy otrzymali od władz  administracyj- 
nyci polskich zezwolenie na przyjazd z Ko 

a do Wilna najbliższa drogą t.j. na bezpo 
mie przekroczenie granicy litewsko - pol 

koło Zawias. 
TEATR I MUZYKA 

   

  

   

Aresztowano go w sklepie B. Aw- 
ganga (Końska 7) do którego zgłosił 
się, by omówić sprawę ' dostarczenia 
mu jrzesyłki towarowej pieniężnej, któ 
ra rzekomo miała być nadesłana przez 
rodzinę Awganga do Wilna. 

Ci wszyscy, do których oszust się 
zwracał wypłacali mu a conta należnoś 
ci przesyłkowych dość wysokie sumy 

— Odezwy komunistyczne w semi 
narjum prawosław. Nieznani spraw= 
cy rozrzucili w lokalu seraina:jum pra- 
wos'. odezwy komunistyczne. 

Kierownictwo seminarjum 
te usunęła. 

— Wszafie szukała schronie 
nia przed policją. W różnych skie 
pach pobierała towry na sfałszowane weksle 

odezwy 

J. Sznmberowiczowa (Konarskiego 23) by 
nastepnie zastawiać je w lombardzie. 

Gdy ja wczorj chciano aresztować ukry 
ła się za ubraniem w szafie, iecz ją tam zna 
iezionńa. Rewizja ujawniła w mieszkaniu 
Szuntberewiczowei 65 kwitów lombardowych 

—Strzały pod Ratuszem. 
W niedzielę po południu koło Ratusza 
Witold Grygorowicz (Olimpja 9) pod 
czas sprzeczki uderzył kawałkiem żela 
za Władysława Szczerbińskiego (Wą- 
wozy 5) w głowe, zadając mu lekkie 
obrazenie. Grygorowicz począł ucie- 
kać, a ktoś z tłumu dał za nim 4 strza 
ły rewolwerowe. Grygorowicza zatrzy 
mano. Sprawcy strzelaniny skryli się. 

— Usiłowanie 
Niewyśledzony dotąd zbrodniarz usiłował pat 
ścić z dymem zabudowania Aleksandra, An 
toniego i Stefana Bobrowskich we wsi Za- 
czepisze gm. bielickiej. 

M tym celu zbrodniarz podłożył zwitek 
gałganów tlejących się pod dach spichlerza. 

a szczęście pożar wcześnie zauważono i 
miejscowa łudność w zarodku go  stłumiła, 
tak że społnęła tylko część dachu. Za zbro 
dniarzem policja czyni poszukiwania. 

—. Cztery zamachy samobójcze. 
Wczoraj rano z okna 3 piętra rzuciła 
się na bruk 20-letnia Chaja Lewinów- 
na (Wielka 12) Wskutek doznanych 
uszkodzeń czaszki, śmierć nastąpiła 
natychmiast. Powodem targnięcia sie 
na życie była choroba nerwowa na któ 
rą Lewinówna od pewnego czasu cier 
piała. Zmarła była pracowniczką jedne 
go ze sklepów przy ul. Niemieckiej. 

W niedzielę zdarzyły się w Wilnie 
aż t'zy zamachy samobójcze. 

Rano powiesiłą się w składziku przy 
ul. Kalwaryjskiej 63 Sora Rabinowicz 
lat 60, żona rabina, nieco potem w le- 
sie rządowym w Kolonji Kolejowei zna 
leziono wiszące na drzewie zwłoki 25- 
letniego Józefa Szajdzińskiego,  bez- 
domnego. Wreszcie targnęła się na ży 
cie wypijając spirytusu skażonego Sta 
nisłewa Romańczuk (Skopówka 6). U- 

  

podpalenia. 

зБ он 

RADJO WILEŃSKIE 
WTOREK, DNIA 19 MAJA 

   

  

    

  

12,05 —12,50: Muzyka taneczna i ope- 
retkowa (płyty). 

1550 —16.10: „Liga skandynawska ko 
biet“ —odczyt z Krakowa wygłosi K, 
Nitschowa. 

1610 — 16,15: Komunikat dla żeg lugi. 
16.30 — 16,55: Utwory Chopina (płyty) 
15,55 —417,15: Dialog prof. Sumińskiego 

z dyr. Żabińskim z Warszawy (,Co się 
dzieie w Warszawskim „Zoologu') 

17.40 — 18.45: Koncert symfoniczny z 
Warszawy. 

18,45 —19,00: Radjowa gazetka rze- 
mieślnicza, 

20. — 20.15: „Wszechśr * — feljeton 

  

   z Warsz. wygl. J. yński. 
20,15 —22,00: Koncert popułare" в 
22,00 — 22,15: Feljeton 7 Warszaw j. 
22,15: Muzyka z płyt. „Rewolucja na 

wesoło. * ' 
2250 — 24,00: Kom, i muzyka taneczna 

z Warszawy. 
  

Ofiary 
STAN RACHUNKU POMOCY OFIAROM 
POWODZI W WILEŃSKIM PRYWATNYM 

BANKU HANDLOWYM S. A. 

Stan 7 dn. 15. 5. 1931 r zł 13.470,92 
Wpiacono dn. 15 18 rb.: 

Ks. Wierzbicki 10— 
Zebrane w Bazylice Wileńskiej w 

dmu 14 5 br. 53.50 
Bank Związku Spółek Zarobkowych 

S.A. Oddziat Wileński 1 
Pracownicy Warszawskiego  To- 

warzystwa Ubezpieczeń,  Od- 
dział w Wilnie 50— 

Franciszek Koch 5— 
Anna i Henryk Kuleszowie 10.— 

Stan na 10 5 31 r. zł. 13.699.42 

Czetotowska Weronika na powodzian 
Zi Do 

lokowano ją w szpitalu, zaś ciała Rab: 
nowiczowej, Szajdzińskiego i Lewi- 
nówny zabezpieczono do zejścia władz 

Fowodem dwóch ostatnich zama- 
chów były ciężkie warunki materjalne. 

Zmarły mąż Rabinowiczowej, ra 
bin piński, w czasie wojny światowej, 
był aresztowany pod zarzutem szpie- 
gostwa. Przeżycia życiowe tak dalece 
wstrząsnęły kobietą, iż zapadła ona na 
chorobę nerwową i to było powodem 
targuięcia sie na życie. 

-— Spadł z dachu.  |ózef Sorkin 
(Portowa 5 )dokonując pomiaru dachu 
dwupiętrowego domu Tartaki 19, po- 
ślizgnawszy się, upadł na podwórze, 
szczęściem niezabrukowane. 

Doznał złamania nogi i ogólne- 
go potłuczenia. Przewieziony przez Po 
gotowie do Szpitala Żydowskiego. 

  

KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Osfrebran*ka ? 

PO$TRACH PUSZCZY 
Kasa czynna od godz. 3 m. 30. Początek s:ansów o godz. 4-ej. 

Cena biletów: Parter 60 gr., _ Bal 

Od dnia 19 do 21 maja 1931 roku włącznie będą wyswietlane filmy: 
Dramat w 10 aktach. 
W roli głównej: Rin - Tin - Tin 

Nad program: „Wycieczka z przygodami''* Komedja w 2 aktach. 
Następny program: „„Tajemnica hotelu" 
kon 30. 

  

Na wszystkie seanse ceny miejsc zniżone. 
» przebojowym 

dźwiękowcu ŻA OCEANEM 
Dźwiękowy Oziš! 
KINO-TEATR Ulubieniec publicznošci, boha- ż w 

"H ELIO s" ter filmu „Parada Miłości" Maurice Chevalier 
;s * w głównej roli kobiecej CALUDETTE COLBERT. 
al. WILEŃSKA 38. Nad program: Dodatki i wszechświatowy Przegląd Dźwiękowy Paramoutu. Na l-szy seans ceny 7niżone. 

Tel. 926. | Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i !0.15. Wkrótce: Największy przebój Maurice'a Chevalier „KAWIARENKA* 

  

Dzwiękowe kino Dziśł Najpiękniejsza kreacja śpiewno-dźwiękowa 

„ AOLLYWOOD' 

Mickiewicza 22, Film ten przewyższa nawet „Paradę Miłości 
tel. 15-28 w rol. gł. bohaterka filmu „Droga do Raju* 

Nad program: Tygodnik dźwiękowy „Paramoutu* Seansy o godz 

ROZKAZU KSIĘŻANICZĘI 
Liljana Harvey i Henry Garat 

4, 6, 8i 10.15. Na 1-szy Seans ceny zniźone. 

  

Łwizndwi Kia 

GJING 
Dziś! Najpiękniejsza 

para kochanków , 

c POKUSAC 
Greta garbo „ Nils Aster 

Zmysły 
okowach 

w dramacie dźwiękow- 
špiewnym p. t. 

Dodatek dźwiękowy ) Nad program: 
„Foxa* 

  

  

  

      

  

jowe z przedpokojem, KRAJOWE i ZAGRANICZNE 

$:=2 7, tei 15-41 Na iszy seans ceny zniżone. Począte* o godz. 4, 6, 8 i 10.15. W dnie świąt. © godz. Z-ej 

ie 2 sensacje w jednym ssausiei VAJEMNICA CZARNEGO WĄWOZU ios 
NE + CIE siek M (portowy 7 atakas zanacze ASS Bal enas 

„PAN ŽYWY POCISK pošcig przez ORK wstód tyciąca auc Rakóbiinafazók a kich 
Wielka 42. т Początek o godz. 1-ej. Ceny od 30 gr. 

G okaza PIANINA, FORTEPIANY 
лА i i 

i Mę mlezkanie Spoko | 4 i FISHARMONJE 
kuchnią, balkonem, na 
drugiem piętrze, . wej- 
ście frontowe z ulicy. 
Tamże do wynaję- 

cia mieszkanie 4 poko- 
jowe frontowe, 5-poko- 
jowe w oficynie, na 
parterze. Dziedziniec 
obsadzony lipami, czy- 

Wilno, 

  

K. DĄ 

TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 
SPRZEDAŻ  "WVNAJĘCIE 

BROWSKA 
ul. Niemiecka 3, m. 6. 
  

  sty i przestronny. Ad- 
res dla reflektantów: 
Wiłkomierska 3, godz. 
6—7 popoł. wiadomość 
u dozorcy domu. 

Pokoje 
słoneczne, odnowione 
są do oddania miesię- 

  

FABRYKA CHEM. fARMACEUT.„AP KOWALSKI” WARSZAWA. 
TT NYSTRZEGAC*SIĘ NASLADO 
NA О WLEWU 

LEKARZE [rosna] 

Bilumowicz „GABINET 

                

  

Wilno, 

Biuro czynne © 

cznie i na doby, nie- 

choroby weneryczne A KOSMETYKI > drogo w b. hotelu Ni- 1) Administracja n 
skórne | moczopłciowe LECZNICZEJ ARE Roa 2) Porady i informa 

IL .. 2) tamże lokal 8-poko- m BĘ O wp nię"" ааЛа 
W Z.P. 7% kobiecą ORA OE 

konserwa- 

domów. 3) Prowadzenie meldunków. 
5) In'ormacje z zakresu Ustawy o ochronie 

6) Sprawy podatkowe i 

BIURO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIAMI 

„ADĄRIRISTRATOR* 
ui. Ostrobramska Nr. 5. 

Pasaż miejski lokal Nr. 25. 
d godz. 8-ej rano do godz. 7-ej wiecz. 
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI: 
ieruchomościami na dogodnych warunkach 
cje w sprawach związanych z zarządem 

4) Przepisywanie ksiąg 

karno - administracyjne. 
Iaformacje bezpłatne. 
  Urodę::::: 

Е nali, odświeża, nsuwa 
jej skazy i braki, Masaż 

a a 

Łukiewic twarzy i ciała (panie. 
: Sztuczne opalanie cer 

SRO аНЕ е Wypadanie aa: pełnem utrzymaniem 
Letnisko 

  

Dziś! 

  

“ 
  

  

       

      

  

  

    

  

   

    

— Teatr Miejski na Pohułance. Dziś o „neryczne 1 > я 2 

ma a je +? Ak iż i Aki Z Ai m. > 44, a kosi cad SkA went E Si Ciągnienie I klasy 23-ej Loterji Państwowej I 

! jera yginalnej sztuki Zofji > ! | у 

Nałkowskie: „Dzień jego powrotu". p е nalnej. zh Rec RAE Špieszi Kup szczęśliwe losy 

Doskonała ta sztuka, pełna siły dramaty POSADY Codziennie od g. 10—8. kacja autobusowa. Do: ё луе 

cznej, poruszająca Tieso ale Lalit 8 p DOKTÓR Wz 5 43. wiedzieć się W. Pohu- w najsłynniejszej kolekturze 

R grana R ostatnio z kolosalnem W s Z Y S C Y p ч i ZELDOWICZOWA a a od godz. m = 

powodzeniem w Warszawie. : oszukuję KOBIECE, WENE- ® { Гле З у — <—<— — 
Reżyserja tej arcyciekawej nowości spo- PW 

czywa w: rękach R, Wasi'ewskiego, który za ZWARTĄ ŁAWĄ Francuzki RYCZNE NARZĄDÓW 'długotrwa Letnisko a 
MOCZOWYCH le przyciemnia hennqą w majątku na Wileń- Wilne, Niemiecka 35, tel. 13-17. P.K.O. 80928. 

rezem odtwarza jedną z ról. na lato do dzieci, może szczyźnie malowniczo Pozostałe role objęli: Eichlerówna, Szur PO УЕ РО do. 94 12—21 od 4—6 i reguluje. Maquillage. ALA: W. Nalewki 40 jak ki Ž CAC "NE yć polka, znająca do- ; O: położone nad brzegiem CENTR. : Warszawa, Nalewki i 

ta kiai as Lek p: Fortunę, Szczęście, Dobrobyt bos | ŻYŁ = AOL a = KoWIŚ Cedi Wifi © lesie sog ODDZIAŁ w Lidzie, Suwalska 28. $ 
Nałkowska, autorka granej z wielkiem — ро- do słynnej kolektury = Poi SARE: zeczniczej a p Е Główna Zł 1 000 000 i ow w Wilnie sztuki p.t. „Dom ko- 3 DOKTOR J. Hryniewiczowej. Sass wygrana a la а premje 

Ceny miejsc znacznie zniżone. Osoba umiejąca do- Hawryłkiewi- ul. WIELKA X 18 m3, Wileńskie, poczta Żo- Cena 3 4 losu 10 zł. 
— Teatr miejski w Lutni. Dziś o godz. brze szyć i haltowač, czowa Przyj.wg. 10-11 4-7dziszki, maj.  Tupal- CO DRUGI LOS WYGRYWA! 

8.30 w. po raz drug; „Córka i pięciu ojców”, 
pełna szampańskiego humoru komedja So- 

losy 1 klasy 

        
    

„UATETEII” 

    

oraz zrająca wszelką 
pracę domową, poszu- 
kuje posady do dzieci, 

      

  

przyjmuje od 11—12i 
od 5—6. Choroby skėr- 
ne, leczenie włosów, 

  

  

  

w. Z. P. A 26. 

    

       

       

     

   

   

  

szczyzna P. Bokszań- 
Ski. 

  

  

  
  

    

  

      

        
mogyi“a, która zdobyła na premierze ogól- a S : 

пе ‘Ёхтапіе dzieki dowcipnej treści, oraz bra LI c HH T L 0 g* Inb jako krawcowa na kosmetyka lekarska i 15" znižki A Pe 

wurowej grze zespołu z Kamińską, Lewicką, sy lato na wyjazd. Świa. operacje kosmetyczne o ——-- = Gotówkę jg iżki R E 
Ciecierskim, Jaškiewiczem, Karpinskim, Ku- WILNO, WIELKĄ 44 dectwa 1 referencje po- Wilno, Wileńska 33 m. 1 Lg KA L E Wobec zniżki Zuposa- Kompletny w każdej sumie lo- 

bińskim, Wyrwicz - Wśchrowskim, oraz Żu- , siada. | Dowiedzieč się W. Zdr. Nr. 77. žen urzędniczych + Za- warsztat kujemy przy pełnej 

Fed Ba Ks wc Centrala; Warszawa, Marszałkowska 146. nos. 42 m. 11 fakuszerkii ip, Do sprzedania stolarsko-tokarsk! Padł agi 
Х е y dowcip fi- el, 7 „Os + Ce! tkiemi | Wyżse  oprocento- 

nezyjnego djalogu, Oraz przezabawnych sy- Główna Racz — | uszer l na miesiąc czerwiec CZ RZY fe; icz koszt 

оОО wygrana: M į | į 0 N novo Kawalej zzz MIESZKANIA ij, siać Też pge анн ое twa | Bem Neko аее | | 
Ceny miejsc znacznie zniżone, od 50 gr. E 2 awaler AKUSZERKA 3: (ARG z" 6 nowócze”pronzowo rzeczy SEA Sosa" pod | chęta" Mickłewi- | || 

» w starszym wieku. po- # kuchni: U- śnie urządzony, czynny t b= R cza 1, tel. 8-05. 3 

co GRAJĄ W KINACH? 23 premje szukuje posady miaga- ŚMIAŁOWSKA ję. Oferty do „Sło-jest od 20 maja. Świa- ej akis Ch. Р 3 

оее аи еча lecia Сепа ', tylko 10 zł E r r Sa" Pod WB" AE Niania | 
О — ^ е "ki, 4 " ЕЙ Е 3 > ce m e 
usino — 9 a. Swiadectwo, Za- ki, piegi, w: łupież, rzędna kuchnia. Dojazd ы trzeb do. mał 

“> anos Seca 7m.5. —I biodkuki A Mieszkanie autobusami z placu Skład a żak Majątki ka A indas 

Be a wa c į ag 8 į 2 n į e D Z į - padanie włosów. do wynajęcia 5 pok: i Orzeszkowej. Telefon szerny REY on: ziemskie w dużym wymagane. Zgłaszać 

WYPADKI I KRADZIEŻE Szofer zawodo- _ Mleklewicza 46. ;“ NIC sunis Wilno 12. Pensjonat. odnajęcia. Sadowa 23| wyborze. Piękne |się Portowa 8 m, 3 do 

— Aresztowanie sprytnego  oszu- wy, inte- nośćWiadówość, Sol: с Ad” dwory. Dobra gleba | godz, 10 rane i od 

sta. Wczoraj zatrzymano w Wilnie Is Pianino 55 tnista 2m. 1. Skradzioną Okazyjnie tanio po- |3 m 30 —4 m. 30 pp 

poniysłowego oszusta niejakiego Bory J A US L t i k dzo przystępnych wa- (orzech - czeczotka) Wpynizz Bor ua, Książkę wojsk. wyd. Sprzedaje się Dom H.-K. .Za- |Zaqinął indeks 

"sa Rudomińskiego, który podawał się Ś SPEŁNIŁ SWÓJ OBO K. LetnisKO runkach, Adm. „Sło- doskoualym stanie do Pokój lub dwa przez PKU. Wilno-mia- PLAC jedna dzies. przy | chęta" Mickiewi- g ą 

RER В > WOBEC WSPOLOBYWATELI -z całem utrzymaniem, wa* okazicielowi 'pra- sprzedania ul. Mickie- frontowe ze wszelkiemi sto na imię Antoniego ni. Kalwaryjskiej 162.| cza 1, tel. 9-05. | WYdany przez U.S.B. 

e poewincik międzynarodewego TY! w Mokach aud jezio: wa jazdy Nr. 388 - Z wicza 15 m. 16, co-wygodami do wyna- Sobolewskiego, zam. Dowiedzieć się: Wileń- na imię Konrada Ка 
naraził kilku TKNIĘTYCH KLĘSKĄ POWODZI? w Trokach nad į SSE 3 > ACH = Mickiewicza _ ska 15, m. 3. biura transportowego i 

kupców na znaczne Straty. 

KAZIMIERZ LECZYCKI 

Z„DWUDZIESTY 
(powieść) 

- Prawa przedruku i przekładu zastrzeżone. 

Wysoko wśród białych chmurek 
nadsosennych wykwitłą jeszcze jedna 
chmurka į coś potwornie ciężkiego u- 
derzyło o ziemię, przerywając konwer 
sację. Chłop skurczył się, zmalał, prze 
żegnał į począł dalej kosić ruchem bar 

dziej pośpiesznym, nerwowym. Legjo- 
niści ruszyli do miasta najkrótszą żarty wewnętrznym niepokojem , nie (-„,, „, т : 2 a : . я Bronowski z najwyższem oburzeniem i 

е у ; A ‚ П Ciski nie pękają nad miastem! W spo- саК.... — „a wiecie, że mi się chce po poprostu nie można było wypchnąć na ;37onows iwyższem O R 

ścieżką, wskazaną przez kosiarza. OU AWA Or Spozopie a Sean kojnym, rozsłonecznionym błękicie, błę tężnie spać" —- powiedziała swoim no wartę. My z Milą musiałyśmy całą noc g0rYCZ4 -- ale gorycz mija szybko... 
Bronowski szedł pełen otuchy i na 

dziei. Był prawie zupełnie pewny, że 
w tej całej wojnie nie stanie mu się nic 
złego. ... bo jeżeli taki prosty chłop!... 
Jeszcze czas jakiś dostrzegał chłopa, 

szę oporu. Jeszcze przed kilku dnia- 
mi wiał przez miasto prąd bohaterski, 
prąd strony iks! Teraz wszystko co ży 
je, wyjeżdżało do Warszawy. 

Nad miastem zapanowało straszli- 
we słowo: ewakuacja. Śmierć  two- 
rzywa przygnębia więcej, niż śmierć 
twórcy ! Wszedzie tam, gdzie był już 
jakiś maleńki światek: urzędniczy, mi- 
litarny, społeczny, uniwersytecki, kró- 
lowały teraz pajęczyna i pustka. Włó 
cząc się po mieście bez celu i potrzeby 

się z osaczanego miasta, 
szedł z pogrzebu na pogrzeb. 

„Oti įego biuro! W kilku dużych 
izbach niema już nic oprócz kurzu i pa 
jęczyny.! Kochał Uniwersytet całą mi 

rem w parku, Mostowa 
Konto P.K.O. nr. 821009--3, Olszewska 

  

dzień od 2 do 5. — Jącla Kijowska 4, m. 10 
  

łódkę, niszcząc cały dotychczasowy | 
wysiłek! Oto wyżyna Ponar i Wilno 
ukazuje się raz jeszcze w całym kró- 
lewskim przepychu swoich wzgórz i 
kościołów! |Jakimś bolesnym spoko- 
jeni krasawicy, przyglądającej się wał 
ce samców o prawo do jej posiadania 
tchnie oddalające się miasto! Ale czyż 
jest walka?! Jest że lwów?! Jedynym 
dzis ratunkiem honoru |, jedynym 
fragmentem bohaterskim jest pułk li- 
dzki — walczący jeszcze w. śródmie- 
ściu! A pozatem nic, nic zupełnie! Po- 

kicie z dożynek-i grzybobrania, nie 
grają motory. A za sim i przed nim 
wciąż płyną gromady mężczyzn nie- 
rannych... i przepływają poza sznur 
tyraljery arjergardy, zastygłej w złoci 

lał tylko o własnej skórze, ale teraz 
wydało mu się nistąd ni zowąd, że 
byż.o zupełnie inaczej,. 

—- Nie cudownego, -— zauważyła 
sceptycznie Renka. poprawiając włosy, 
które całą swoją złocista falą uciekły z 
pod żołnierskiej czapki... — biłyśmy 
się... trochę bałyśmy się...  atakowa- 
łyśmy, cofamy się... szkoda Wilna!... 
ale to nice... Odbierzemy! 

Ruchem energicznym, nie zdradza- 
jącym bynajmniej szalonego znużenia, 
jakie ją ogarniało, zdjęła karabin i płe 

wym żołniersko - kobiecym głosem 
królowa akademickiego światka. 

-— Oprzyjcie się o mnie, koleżan- 
ko Bronowski znowu bezwiednie 
usiłował wejść w rolę silnego mężczyz 

przy ul. 
12—14, unieważnia się. - 

  

-— Okazuje się, że wojna w dzień 

to nie wielkiego, — zaczęła opowiadać 

Revka, — ale prowadzenie wojny w 

nocy nie należy do rzeczy najłatwiej- 

szych. W dzień nie bałyśmy się zu- 
pełnie. Strzelałyśmy do kozaków, a 
oni do nas, ale nikt do nikogo nie pod 

chodził. W sasiednim okopie špieszeni 

ułani ciągle nam bili brawo i prawie 

więcej klaskali , niż strzelali. Ale w 

nocy, chociaż kozacy siedzieli cicho, 

byłc znacznie gorzej, bo moje panny 

straszliwie bały się ciemności. Nikogo 

ohchodzić posterunki j pilnować, aże- 

bv wartowniczki nie chowały się do 

okopu. Wyobraźcie sobie mój prze- 

strach, kiedy nagle od strony miasta 

szepty i skradania się... Jezugj Marya, 

  

czorowskiego uniewf/ 
żnia się. © 

  

bronił się wolontarjusz. 
Wreszcie Renka skapitułowała 0- 

statecznie i Bronnwski mógł bez prze- 
szkód przy pomocy wielkiej ilości przy 
miotników: straszny, 
wy i t. p. odtworzyć obraz walki leś- 
nej, odwrotu į „straszliwego“ widoku 

pobojowiska. = 
Nagle w trakcie swego opowiada- 

nia poczuł naiwyraźniej, że główka pa 
na plutonowego zaczyna opadać na 

jego ramię. „la wysłuchałem . jej przy 
gód, a ona moici nie chce* — wyśli 

coś niesłychanie bliskiego i kochane- 
go Spoczywa przecież na jego ramie-- 
ni. ‹ 

Walczy teraz po bratersku z włas- 
ną sennością. We śnie można się po- 

  

okropny, krwa- | 

 pochylonego nad żytem, widział, jak łością akademickiej primawery i nie- stem, wysokiem zbożu, jak sznur bron nv wobec słabej kobiety. czyżby już nas okrąžyli.! Naturalnie ruszyć į spłoszyć jasne kędziory p. 
kurczył się i przylegał do kosy, przy nawidził biura. Numery wchodzące, zowych posągów. Tym samym krokiem _-— Dobrze, ale pod warunkiem wza „stój, kto idzie,“ alarm, strzały i t. d. plutonowego z ramienia tylko szere- || 

każdem uderzeniu wojennego piorunu. niepotrzebnie tylko zabierają miejsce jdn dalej i wówczas , kiedy już miasto jemności.... a najlepiej oprzyjmy się o- I cóż się okazuje?! — Chłopcy z mia- gowca. Ach, ten sen! Ongiś w epoce | 
"i jak trwał! Bezgraniczna wiara w wielkich prawd z Almae Matris. osuwa się za pasmo wzgórz, jak kar- boje o plecak.... Qpowiedźcie teraz. co sta wybralj się na randkę do naszych największego rozkwitu akcji filareckiej 

zwycięstwo światka pokoju zapanowa- — Teraz dopiern odczuł po raz pier- ta z przeczytanej książki! się z wami działo! Przedewszystkiem Iegionistek! Widzicie, jacy wy mężczyź oddałby pół życia za podobną sytua- | 

ła nagle w duszy chłopca!,... w kilka wszy, że jednak coś w duszy zrosło 3 6 musiciė mį powinszowač! Dostałam ni jesteście obrzydliwi. Nawet w ob- cję! Teraz są tak blizko siebie, 2 
chwil później las zasłonił już rabu- się z pogardzanym kawałkiem chleba. Rzeka odwrotu, niosąca Bronow- przedwczoraj rangę plutonowego! liczu śmierci nie dajecie nam spoko- tak strasziiwie chce się spać. I nikt nie 
sia cudzej ziemi, tworzyciela jadła, Może to i mniej ważne, ale pocóż, po skiego, wpłynęła w Landwarowie do -— Plutonowego?! — krzyknął it. widzi! Cały wagon drzemie, jak pod- | 

niszczonego przez wojnę, gwałciciela co niszczyć?! Odczuwa bolesny wstyd wagonów i skierowała je na zachód. Bronowski. |. — Otóż, kiedv. wyruszyliśmy z Czas zwykłej wycieczki turystycznej 2 ) 

*ei praw! za cały swój świat cywilny, który o- Wypoczywał właśnie po marszu w -—Tak jest! W pierwszej potycz- Rotmistrzem, —- dorwał sie wreszcie Wilna do Warszawy! ; ^ 
5 *_ kazał się różową bibułką, przypiętą do kącie jednej z zapchanych do niemoż- ce! A wy? Nic! To wstyd! Teraz do swego słowa Bronowski.... Tak, tak, stanowczo! Niewykorzy- 

„ Pu powrocie do Wilna grupka leg 
jonistów dowiedziała się , że Rotmistrz 
jest ranny ą cały oddział znajduje się 
już w Lantwarowie. 

: Podjazdy kozackie cofnęły się jed- 
mak również j krwawa utarczka leśna 
dała możrość wywiezienia sprzętu wo 
lennego riiljonowej wartości. 

bluzy żołnierskiej" Bluza odchodzi i 
bibułka się oddziera! 

Ale fala odwrotu nie pozwala tak 
samo na mędrkowanie, jak tydzień te- 
mr fala ofenzywy. 

Jedynym śladem dawnego życia du 
chówego jest przykre uczucie zawodu, 
jak na rzece, kiedy zmęczone ramiona 

liwoścj towarówek, kiedy nagle - w 
chwili nareszcie ruszania eszalonu, do 
wagonu wgramolił się jeszcze jeden 
den pasażer przy skwapliwej pomocy 
stojących przy drzwiach żołnierzy! 

Renka!!!... Co za cudowne spotka 
nie, a tak się niepokoiłem o was, kła- 
mał na poczekaniu Bronowski.!!... Od 

bardzo łatwo!! Więc właściwie powin 
niście stanąć przede mną na baczność, 
ale ja tego nie wymagam! 

Ona już jest plutonowym, a ja?!... 
myślał nieszczęśliwy wielbiciel, czując 

jak z sekundy na sekundę sympatja 
zmienia się w piekąca zazdrość! Ser- 
decznie winszuję i... i.. i cie...szę się 

— Nazajutrz wysłano nas, —broni 
ła swego prawa do opowiadania Ren- 
ka... — „Nie mogliśmy poprostu do- 
czekać się chwili wymarszu”, — ciąg- 
nał ochotnik. 

— Czekajcie, jeszcze wam wszy- 
stkiego nie opowiedziałam, — prze- 
rwał żołnierza plutonowy! — Dajcie 

stanie takiej sytuacji świadczyłoby © 
zupełnym zaniku mezkošci! Bronowski ` 
decyduje sie na pocałunek. 

Renka poruszyła sennie głową, jak 
człowiek, który odgania natrętną mu- 
chę, szepnęła „nie trzeba” j pocało- 
wała go leciutko, jakby przeprasza 
jąc za fizyczną niemożliwość wysłuchaj» 
nia do końca jego opowiadania. 

  

Rana Rotmistrza sparaliżowała du- nie mogą sobie dać rady i prąd znosi chwili wyprawy z Rotmistrzem myś- —- wykrztusił urzędowo. mi skończyć! to bardzo. ciekawe!... — 

Guo tanisłuw Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witołd Woydyiło wrukarnłą Wydawnictw: „„Słowo” Zamkowz 2 

/ 

  
  

   


