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Gwałtowna burza nad Łodzią 
Pożar wielkiej fabryki. — Półtora miljona strat. 

ŁÓDŹ. PAT. Wczoraj w godzinach wie- 

czornych nad Łodzią przeszła gwałtowna bu- 

rza, która wyrządziła znaczne szkody. Woda, 

spływając całą szerokością ulic zalała niżej 

piorunów położone piwnice. Od uderzenia 

powstał w okolicy szereg pożarów. 

Około godz. 21 ukazała się nad miastem 

olbrzymia łuna. Równocześnie zaalarmowano 

straż pożarną, że wybuchł ogień w Zakła- 

dach bawełnianych Firmy B-cia  Piotrkow- 

scy, Fuks i Spółka. Płomienie objęły caży 

4-piętrowy gmach, mieszczący przędzalnię, 

BRRLSS DNS TSR TR FEE OU ZWZOK ZR 

KONSEKRACJA KS. BISKUPA — NOMI- 

NATA NIEMIRY 

dzień Wniebowzięcia NMP dnia 

sierpnia r.b. odbędzie się w katedrze pi 

J.E. Ks. Biskupa — nominata 
Sakry biskupiej udz. 

J.E. Ks. biskup Kazimierz 

sekratorami będą: ks. bi- 
ks. biskup Dembek. 

JUBILEUSZ ZASŁUŻONYCH KAPŁANÓW 
POLSKICH W NIEMCZECH. 

Dwóch bardzo zasłażonych dla ludności 
iej w Niemezech kapłanów, obchodzi w 

ym jubileusz pracy kapłańskiej i 
Czcigodny jubilatami 

Bolesław Domań prezes Žiu 

ks. probo: Karol Kozi 

W dniu 23 maja r.b. minęło 30 lat, gdy 

ks. Domański, powszechnie szanowany dla 
swych zalet ducha i charakteru, nazywany 

„proboszczem Polaków w Niemczech'', rozpo- 
czął pracę duszpasterską. Trzydzieści lat pra 
cy ks. dr. Domańskiego, to długi okres czasu, 
pełen poświęceń i ofiary dla dobra  społe- 
czeństwa polskiego w Niemczech. 

z Karol Koziołek, gorliwy kapłan i 
Polak, obchodzi 50-lecie kapłaństwa. 

z Koziołek z wielkiem oddaniem broni 
spraw lndności polskiej i nigdy się nie za- 

=lqanah, mimo prześladowań. Ksiądz Koziołek 

od szeregu lat pracuje wytrwale na najtrud- 
niejszym odcinku na Śląsku. Dużo czasu po- 
święcał zawsze nauce dziatwy polskiej na 

Śląsku. Pisuje też' wiele b. cennych artyku- 
łów i rozpraw, dotyczących zagadnień ży- 

cia Polaków w Niemczech. 

POLSKIE SILNIKI ELEKTRYCZNE ‘ 

DLA ROSJI SOWIECKIEJ 

Jak się dowiaduje agenjeja „Iskra, w 

wyniku rokowań, jakie przeprowadziła dele- 
gacja polskiego przemysłu podezas swego po 

bytu w Moskwie z nnikami sowieckiemi, 
wpłynęło obecnie zamówienie na dostawę 
dziesięciu silników elektrycznych  trójfazo- 
wych. 

Silniki te mają być zbudowane w zakła- 
dach fabryki „Rohn, Zielińskić* z terminem 

dostawy w ciągu pięciu miesięcy od dnia przy 
jęcia zamówienia. 

Należy zaznaczyć, że jest to pierwsze za- 
mówienie, jakie dotąd otrzymał do wykona- 
nia dla Rosji polski przemysł elektrotechni- 
czny. Potrzeby swe w tym zakresie Sowiety 
pokrywały dotychczas przeważnie w Niem- 

czech. ; 
W kołach gospodarczych przypuszczają, 

że wślad za tem zamówieniem napłyną inne, 
gdyż rozbudowujący się przemysł sowiecki 
odczuwa coraz większą potrzebę nowych ma 
szyn oraz instalacyj elektrotechnicznych. 
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URZĄD CZYSTOŚCI RASY 

BERLIN. PAT. — Rząd Turyngji na wnio- 

sek ministra oświaty utworzył Urząd dla bada- 
nia czystości rasy. Jest to pierwszy urząd tego 
rodzaju w kraju związkowym Rzeszy. 

tkalnię, farbiarnię i Na 

miejsce pożaru przybyły wszystkie oddzia- 

ły łódzkiej straży, które zdołały pożar umiej- 

scowić. Wielki gmach fabryki spłonął do- 

apreturę fabryki. szczętnie wraz z maszynami. Przypuszczalne 

straty wynoszą około 1 i pół miljona zł. Fa- 

bryka zatrudniała ostatnio ponad 500 robo- 

tników. 

Pobyt |p. ministra J. Becka w Wilnie 
W czasie dwudniowego pobytu w Wilnie 

p. minister Beck wyjeżdżał do Trok, które 
u b. premjera pułk. Prystora w Borkach. 

Wczoraj o godz. 23,30 odjechał p. mini- 
zwiedził, niedzielne zaś popołudnie spędził ster do Warszawy. 

  

Śmierć znanego przemysłowca 
ŁÓDŹ. PAT. — Zmarł tu popołudniu 

znany przemysłowiec łódzki Edward Hey- 

    

man. Zmarły odznaczony był k m Polo- 
nia Restituta i -znany był ze swej dzialalno- 

  

  

ści filantropijnej i społecznej. Był m. in. 
fundatorem gmachu dla gimnazjum polskie- 
go w Gdańsku. 

Panika ne giełdach amerykańskich 
MIAŁA PRZYCZYNY W ZNIŻCE CEN ZBOŻĄ 

     

  

PARYŻ. PAT. — Paryskie sfery giełdowe 
twierdzą, że bezpośrednim powodem  ostatnie- 

go katastrofalnego spadku walorów na gie!- 

dach Stanów Zjednoczonych była zniżka cen 

zboża kanadyjskiego i niewielka poprawa kur- 

  

, su dolara na rynkach światowych. 

Te dwa czynniki wystarczyfy, ażeby -cały 

gmach sztucznie zbudowanej haussy zawalił się 

    

stawiając perspektywy polityki Roosevelta wo- 
bec wielkiej niewiadomej. 

Trzecini bardzo ważnym czynnikiem, który 
mógi spowodować panikę na giełdach amery- 
kańskich był deficytowy bilans handlowy Sta- 
nów Zjedn., wynoszący w ostatnim miesiącu 2 
miliony dolarów. 

Komitet pomocy uczonym niemieckim 
NOWY YORK. — Utworzył się komitet, 

złożony z 14 uczonych i rektorów  wyższ. 
uczelni celem niesienia pomocy uczonym nie- 

mieckim, ofiarom hitlerowskiego antysemi- 

tyzmu. 

Komitet przedewszystkiem zbiera skład- 

ki na pomoc materjalną dla uczonych, wygna 

nych z kraju i 

pracy. 
Równocześnie tworzy się „uniwersytei““ 

na wygnaniu“, który już jesienią zacznie 
działać jako wyższa uczelnia, gdzie wykła- 
dać będą uczeni, którzy musieli opuścić Niem 
cy. 

pozbawionych warsztatów 

Rosenfeld redaktorem Le Populaire 
PARYŻ. PAT. — Na skutek decyzji stałej 

komisji administracyjnej stronnictwa socjalistycz* 

nego, powołanej do życia na kongresie, kierow- 

nictwo polityczne oraz administracyjne organu 
partyjnego „Le Populaire* powierzone zostało 

Rosenfeldowi. Tym sposobem dotychczasowi 
kierownicy „Le Populaire“ Compere Morel i 
Blum nie będą nadal spełniać swych dotych- 

czasowych funkcyj. 

Stała komisja stronnictwa socjalistycznego 

odbyła wczoraj posiedzenie, na którem przyjęto 
wniosek Paul Faure'a, potepiaidky tych depu- 
towanych socjalistycznych, którzy swe kon- 
cepcje stawiają ponad interesy stronnictwa. — 
Wniosek zapowiada zastosowanie wszystkich 
przewidzianych sankcyj przeciwko członkom 
stronnictwa, którzy nie poddadzą się uchwałom 
ostatniego kongresu. 

W skład komisji administracyjnej nie wszedł 
żaden ze zwolenników Renaudela. ° 

…___ 

Rekord Danuty Sikorzanki 
LWÓW. PAT. Wczoraj na kursach lo- 

tów naa terenem płaskim zorganizowanych 
przez szkołę szybowcową Aeroklubu lwow- 
skiego w Bezmiechowej, pilotka Aeroklubu 
lwowskiego Danuta Sikorzanka wystartowa- 
ła z lotniska w Skniłowie o godzinie 10,0 
na szybowcu typu „Komar'', konstrukcji inż. 
Kociana. 

Po 12 minutach holowania pilotka na 

wysokości 1200 metrów odczepiła się i no 
3 godzinach 38 minutach żaglowania na prze- 
strzeni lwów Gródek Jagielloński — Ja- 
nów wylądowała o godz. 14 min. 30 na lot- 
nisku w „Skniłowie uzyskując w czasie loti 
300 metrów ponad wysokość odczepienia sie. 
Sikorzanka ustanowiła nowy polski rekord 
kobiecy długotrwałości lotu na szybowcu. 

  

Rozgrywki © puhar Davisa 
L PARYŻ. PAT. W międzystrefowym tur 

nieju tenisowym o puhar Davisa, Anglja po- 
konała Stany Zjednoczone 4:1. W ostatnim 

TOUR DE FRANCE ZAKOŃCZONY 

FRANCUZ SPEICHER ZWYCIĘZCĄ 
„ PARYŻ. W niedzielę zakończył się bieg do- 

koła Francji „Tour de France" 4,395 km. Pierw- 
sze miejsce w ogólnej klasyfikacji zajął Francuz 
Speicher — 147 godzin 51 min. 37 sek. 

AEROROSE BOR OBDARZONE ROEE CERCA IT NIKE ESTITŲ 

Hołd wsi radzinnej Stan. Przybyszewskiego 

  

Nauczycielstwo z Kujaw. ufundowało tablicę   
dalai ch al 

Stanisław 
Przybyszewski 
Wielki Pisarz | Obywatel 

Puma Kaja awa Pol 
Ur.554868 zm 23.514821. 

- Wdowoć Cza 
»auczyciejstwo Powiała 

* watele Obwodu Szk. lee 

pamiątkową ku czci ś.p. St. Przybyszewskie 
go. Tablicę tę wmurowano na budynku szkolnym w rodzinnej wsi wielkiego pisarza Łoje- 
wie, gdzie ojciec St. Przybyszewskiego był nauczycielem. 

meczu w grze pojedyńczej panów Perry po- 
konał Vinesa 1:6, 6:0, 4:6, 7:5. W piątym 
secie przy stanie gry 7:6 dla Perryego, Vi- 
nes zrezygnował z dalszej walki. 

186 godzin 50 minut 
WILEY POST POBIŁ SWÓJ REKORD 

NOWY YORK. PAT. Lotnik Wiley Post 
wylądował w Nowym Yorku o północy według 
czasu miejscowego po dokonaniu lotu nao- 
koło świata w ciągu 186 godzin 50 minut. 
Swój poprzedni rekord Post pobił zatem o 
przeszło 21 godzin. 

INGAUNIS I TURŻAŃSKI WRÓCILI 
POMYŚLNIE > 

MOSKWA. PAT. — Lotnicy sowiccy po odło 
cie z Warszawy przybyli do Moskwy pomyśl- 
nie. Pierwszy lądował Ingaunis, w dwie godzi 
ny później Turżanskij. 

  

  

      

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Wiłodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

HORODZIE] — Księgarnia Kol. „Ruch”. 

KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. buwalska 13 — S. Mateski. 

ŁUNINIEC — Księgarnia Koi. „Ruch“. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch” 

-- ul. Ratuszowa — Księgarnia Jażwińskiego. NIEŚWIEŻ 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

N.ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

SŁONIM 
SMORGO 

    

    

      

ŁOŻYN — 
WARSZAWA —- Kiosk Księg. 

ŚWIĘCIANY — M, Lewin 
OWSZE 

DRUJA —- Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

PODBRODZIE — ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 
PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY —- Księgarnia Po 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-w 

Księgarnia |. Ryppa ul. 
— $towarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

cj Macierzy Szkotnej. 
„Ruch“ 

    

  

Mickiewicza 10. 

Biuro gazetowe ul. 3 Maja % 
TYZNA, M. Mindell kai epok У. 
Liberman, Kiosk gazetowy 

Kol. „Ruch“. 

  

  

PREY ZGODE KKT PRINS I O ZDK EA ART PORTO ZARYS ZNAARZ ALBECKI PARZOTOKAAA NOTA 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na Stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

Uregulowanie spłaty 
zaległości publicznych 
WAŻNA ULGA DLA NASZYCH SFER 

GOSPODARCZYCH 

Wśród ogólnego zadłużenia, bardzo dużą 

a w niektór adkach nawet po- 

podatkowe,  komu- 
   

  

   

  

ległości wpływa hamująco na ra: 

sów gospodar h 
nowił 
przynieść 
czym. 

Ogółem zaległości te wyno: ponad 700 

. Pewna część ich jest bar- 

ęcia bądź to z powodu 
dsiębiorstw, bądź z po- 

sraczania sumy zaległości ponad 
gospodarczą wartość danego  przedsiębior- 

  

   

   

  

rawę radykalnie, aby 

tkim sferom gospodar- 

  

    

   

  

   

   
  

stkie te trudne do ściągnięcia na- 
leżnoś egłe, zgodnie z postulatami sfer 

gospodarczych, wysuwanemi od reku, zwła- 
szeża na komisji doradezej do spraw handlu, 

uznane zostały przez rząd za nieściągalne i 
jako takie będą skreślone z listy długów. 

W ten sposób usprawni się praca apara- 
tu egzekucyjno-skarbowego, który wiele tru- 

dów ponosił przy egzekwowaniu tych należ- 

ności, eo dawało dla rbu państwa mini- 

malny nawet wydat- 

z egze- 

    

      

   

  

   
    

    

Pozatem uż! 
nie na skutek 

bec trudnych w 
postanowił sk 

i odsetki od g 
nia, aż po dzień 1 wrze 
sób zmniejszą się pow: 

spłacie wszelkich zaległ 
Ogólna suma zaległości zostanie jakby 

urealniona, t. zn. dostosowana bardziej do 0- 
becnych możliwości finansowych życia go- 
spodarezego. 

Spłata zaległości rozłożona została na 
lat dziesięć przy niskiem oprocentowaniu, 
wynoszęcem 4 i pół od sta. Procenty biee 
będą, poczynając od dnia 1 września r.b. Pła- 

tność pierwszej raty odroczona została do 
dnia 1 stycznia 1935 м., а więc spłaty zale- 

głości rozpoczną się dopiero za półtora roku. 

Zamiarem rządu jest, aby do 1945 roku 
kie zaległości podatkowe, komnnalne i 

ików, lecz wo- 
spodarczych, rząd 

     

    

     V ten spo- 
ciężary przy 

  

     

    

   
w 
ubezpieczeń społecznych zostały uregulowane. 
Wraz z przyznaniem tak daleko idących ulg, 

władze skarbowe zwracać będą baczną uwa- 
gę przedewszystkiem na ściągnięcie  biežą- 
cych należności, które w razie niezapłacenia 
w terminie egzekwowane będą bezwzględnie. 

Dziesięcioletni termin spłaty zaległości  za- 
stosowany będzie względem tych zaległości, 
które można zahipotekować na majątku płat- 
ników. Natomiast zaległości, dla których płat 

niey nie będą mogli dostarczyć zabezpiecze- 
nia hipotecznego, spłocane być muszą w prze 

ciągu lat trzech, przy oprocentowaniu 6 od 
sta. Są to przeważnie zaległości mniejsze w 

drobnych sumach i przypadają do zapłace- 
nia od sfer finansowo słabszych. Z tego też 
względu około 1/3 ezęści tych zaległości zo- 
stanie zbonifikowana, wobee trudności i ko- 
sztowności ich ściągania. * 

šSkarb paistwa, rozumiejąe jak  nie- 
zmiernie trudne w obecnych czasach jest ścią 

gnięcie większej sumy gotówki, potrzebnej 
na spłatę zaległości publiczne-prawnych, po- 

    

stanowił wprowadzić jeszeze jedno  ułatwie- 

nie dla zaległych płatników.  Przyjmowane 
będą wszelkie zaległości towarami w naturze 
aż do gruntów rolnych i budowlanych włą- 
cznie. 

Zastosowanie tak dużych ulg w spłacie 

zaległości, wymaga szczegółowego opracowa- 
nia odpowiednich rozporządzeń nietylko 
przez ministerstwo skarbu, lecz także przez 

ministerstwo spraw wewnętrznych i opieki 
społecznej. Praca nad wykonawczemi rozpo- 
rządzeniami i instrukcjami dla władz pod- 
ległych rozpoczęła się już w tych  minister- 
stwach. Bieg prac tych jest przyśpieszony, 

spodziewać się więc należy zakończenia ich 
przed dn. 1 września r.b. 

W teh sposób sprawa zaległości publiez- 
no-prawnych zostanie cpłkowicie rozwiązana. 
Uregulowanie spłaty zaległości zadłużenia 
prywatnego zależeć będzie od samego życia 
gospodarczego, które we własnym interesie 
powinno dążyć wszelkiemi siłami do jaknaj- 
szybszego wykorzystania nowych przepisów, 
jakie ogłoszone zostany w tym względzie dla 

rolnictwa i jakie niebawem ogłoszone będą 
dla przemysłu i handlu. Zmora ciężaru za- 

dluženia zniknie z naszego życia gospodarcze 
go, które znajdzie się w warunkach umożli- 
iających rozpoczęcie normalnych stosnnków 

gospodarczych. 

  

    

  

Wiademości sportowe 
HAKOAH — LEGJA 3:3. 

WARSZAWA. PAT. — Dzisiaj odbył się pił 
karski mecz między wiedeńskim Hakoahem a 
warszawską Legją z wynikim 3:3. Do przerwy 
prowadziła Legja 3:2. Gra ciekawa i żywa w 
pierwszej połowie, Hakoah pokazał koncertową 
grą. Po przerwie gra beznadziejna. Dla Wie- 
deńczyków bramki zdobyli: Reich 2, Weisskopf 
1), dla Legji Nawrot i Wypijewski do jednej, 
trzecia samobójcza. 

Widzów przeszło 5.000. 

HASMONEA — STRZELEC 3:2. 

W Siedlcach w meczu o wejście do Ligi 
mistrz Wołynia Hasmonea z Równego pokonała 

mistrza okręgu lubelskiego, Strzelca z Siedlec 
3:2 do przerwy 2:0. 

: LWÓW — CZERNIOWCE 3:0. 
We Lwowie reprezentacja Lwowa pokonala 

reprezentację Czerniowiec 3:0, do przerwy 1:0. 

Dwie bramki strzelił Matjas, trzecia samobój- 
cza. 

BIEG PŁYWACKI WILANÓW — WARSZAWA 
W Warszawie odbył się bieg pływacki Wi- 

lanów—Warszawa na 7 km., stanęło 128 zawod 
ników, w tm 5 kobiet. W klasyfikacji drużyno- 
wej pierwsze mejsce zajęła Legja przed AZS. 

Indywidualnie pierwsze miejsce zdobył Kratoch 
wiła 5:1 (2:0). 

R O PUHAR DAVISA. 
W Paryżu w międzystrefowych tenisowych 

rzgrywkach o puhar Davisa Anglja wygrała 
mecz z Ameryką. 

* 

W Dublinie w eliminacyjnych zawodach te- 
nisowych o uhar Davisa po dwóch dniach roz- 
grywek między Nimcami a lrlyandją prowadzą 
Nmcy 3:0 i mają zapewnione zwycięstwo. 

  

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc „drożej. 
Zagraniczne 56 proc. drożej. Ogłoszenia cyirowe i tabelaryczne o 50 proc. 

i 
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drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżen i 
co da miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. | 

DYSKUSJA NA „ODLEGŁE TEMATY" 
I S Si a a i ia ° 

( kontlikcie żydowoko - arabskim 
Od Redakcji: Dwa artykuły o 

stosunku Arabów do Żydów w Pale 
stynie i o tej areytrudnej kwestji, 

ieszczone w naszym reportażu 
     

  

   
   

у dały asumpt wybitnemu 

ziałaczowi wśród naszych Tatarów, 

obznajmionemu z problemami arab 
sko-żydowskiego konfliktu, do na- 

  

  

  

     
    

desłania nam artykułu, w którym 
bądź dodaje pewne nowe tezy do 

tez naszegc kolegi redakcyjnego, 
bądź zwalcza wypowiadane przez 

niego poglady. 
Dyskusja na temat, jak układa 

się pożycie Arabów i dów w 
Palestynie — zauważy może ktoś 
— jest dyskusją na tematy  bardze 

  

odległe, tematy mało dla nas akta- 

alne. A jednak wszczynamy tę dv- 
skusję zamieszczając artykuł p. 

   

Tuhana Baranowskiego i p. K. Pra- 
szyńskiego, jako odpowiedź  jesteš- 
my nawet gotowi (o ile tego napraw 

potrzeba) zamieścić 
ch numerach może d 

sji tej ciąg dalszy. Stoi to w związ 
Ка # naszym poglądem, że pismo 

powinno dawać nietylko powszednią 
informacyjną strawę, ale poświęcać 

eo pewien cz ść swych szpalt 

omówieniu 2ew może nie tak 

dla nas „dale "° „ak się pozor- 
nie wydawać + paoblemów. A 
gdy to już « zosondować je 
do głębi, zł nej strony. 

Obecny sezon, olres pewnego zelże- 
nia tempa info*macy jnego, może się 

do tego zadania tylko tem lepiej 

nadawać. 
Oto pier 

     

    
   

    

   

   

    

; artykuł: 

  

Żydzi a Arabowie w Pałestynie 
Przed wojna światową Palestyna wchodz!- 

ła w skład państwa tureckiego. Nie zważając 

na to, że rząd turecki odnosił się do Arabów 

przychylnie i okazywał szacunek do wszystkie- 

go, co muzułmańskie, Arabowie tego nie chcie- 
lii gdy wybuchła wojna światowa, stanęli prze- 

ciwko Turcji.  Wzamian otrzymała Palestyna 
rządy Anglji, która trzyma cały kraj w żelaz- 
nych rękawicach; właściwie Arabowie w Pa- 

stynie nie mają cienia władzy:  wszystkiem 

zi Wysoki Komisarz Anglji. Na czele urzę- 

dów stoją Anglicy, zaś funkcjonarjusze są 

Arabami i Żydami. 
Cezm kierował się Balufour, wyrażają swą 

zgodę na założenie w Palestynie narodowego 

fhome'u żydowskego trudno powiedzieć. 
Czy mógł rząd angielski przewidzieć jakiego 

rozpędu nabierze emigracja żydowska? Czy 
miał na celu podniesienie kultury w Palestynie? 
Pytań w tym rodzaju jest wiele, na żadne jed- 

nak nie można dać odpowiedzi, bo i sam zre- 
sztą Balfour wówczas jeszcze nie potrafiłby od- 

powiedzieć. Najprawdopodobniej uległ wpły- 
wom. zainteresowanych sfer żydowskich, o któ 

rych wiemy, że są wielkie. 
Do Palestyny pchają się Żydzi z całej Euro- 

py; przeważnie jednak z Połski, a obecnie chy- 

ba i z Niemiec. : 
Arabowie nic nie mieliby przeciwko Žydom, 

gdyby oni zajmowali tylko obszary, nienadają- 

ce się do uprawy, ale zło polega na tem, że 

Żydzi skupują uprawne pola, należące od wie 

ków do Arabów, płacąc za nie pokaźne Su- 

my. Arab, nigdy nie był w posiadaniu większej 

gotówki, poddaje się pokusie, sprzedaje ziemię 

i w słodkiej bezczynności trwa do czasu, kie- 

  

  

  

    

    

dy w kieszeni jego okaże się pustka; wówczas , 

poczyna narzekać i skarżyć się, że go Żydzi sku 

sili, pieniądze strwonił i jest obecnie zmuszo- 

ny ciężko pracować, czasem na ziemi, należącej 

przedtem do niego, ale już w roli najmity. 

Liczba takich „,ex-właścicieli* ziemi poczęła 

rosnąć coraz więcej i rząd angielski, obawiając 

sę nadmiaru głodującebo prołetarjatu, na jakiś 

czas emigrację wzstrzymał, lecz obecnie, zawdzię 

czając zarządzeniom w Rzeszy Niemieckiej Hi- 

tlera, nowe fale Żydów poczęły do Palestyny 

napływać. 
Żydzi wnoszą do Palestyny kulturę, podno- 

szą jej dobrobyt i mają wyraźny cel odbudo- 

wania swej prastarej ojczyzny. 

Po wojnie światowej w Palestynie dał się 

zauważyć pośród Arabów ruch: budują domy, 

znacznie lepiej uprawiają pola, sadzą drzewa, 

zakładają winnice.. To robi młodzież arabska. 

Przed wojną, za czasów tureckich, była pust- 

ka. I nie dlatego była pustka, że Arab-muzułma- 

nin lenił się, nie, były inne powody: całą mło- 

dzież muzułmańską rząd turecki brał do służby 

wojskowej. Oficjalnie żołnierż służył pięć lat, 

lecz wskutek ciągłych wojen, powstań i roz- 

maitych zamieszek, arab spędzał najlepsze swe 

lata w wojsku — w ciągłych pochodach. Przez 

ten czas spora liczba młodzieży ginęła na woj- 

nie, od wycieńczenia i chorób zakaźnych, po- 

wracający zaś do domu, byli wyniszczeni fizy- 

cznie, z osłabionym duchem... Taki obywatel 

nie nadawał się do pracy i nie mógł dać zdro- 

wego potomstwa.  Niemuzułmanie, wolni od 

służby wojskowej, siedzieli w domu, pracowa- 

li na roli, handlowali, płodzili się... 

Najwybitniepszą osobistością w Jerozoli- 

mie jest bezwątpienia Wielki Mufti Hadż Emin 

El-Husenji. Pochodzi on z rodziny, której po- 

tomkowie od wieków zajmują stanowisko Wiel- 

kiego Muftiego. Teraźniejszy mufti pośród ca- 
lego duhowieństwa muzułmańskiego wyróżnia 
się nergją, rozumem i inicjatywą. On to wlaš- 

nie stoi na czele ruchu nacjonalnego Arabów i 

robi wszystko, co może, aby podnieść ducha 

i wzbudzić enėrgję. Założył liceum, liczne szko- 

ły oraz zakłady dobroczynne. jego staraniem 

zwołano Wszechmuzułmański Kongres w Jero- 

zolimie, na którym uchwalono cały szereg po- 

żytecznych poczynań. 
Przeciwko Żydom, jako wyznaniu, mufti nic 

nie ma. Z ortodoksami, nie mającymi żadnych 

zdmiarów agresywnych, stosunki muftigo за 

dobre; obchodzi go natomiast w wielkim stop- 

niu wyžbywanie się ziemi przez Arabów. Przypo 
mina to w zupełności wałkę, jaką toczyli Polacy 

w byłym zaborze niemieckim o ziemię, której 
chcieli ich pozbawić Niemcy. Kto* posiada zie- 

imię, ten jest panem położenia. Doskonale to 

mufti rozumie i dlatego do zapędów syjonisty- 

cznych odnosi się wrogo. 
Nacjonalnie usposobieni Arabowie, a szcze- 

gólnie szersze masy, zamieszkałe w wioskach, 

jak również król Hedżasu Ibn-Saud, któl Ira- 

ku Fejsal i Transjordanji Abd-ul-lach odnoszą 

się do muftiego z wielkiem poważaniem i sym 

patją. 
Żydzi, od wieków zamieszkali w Palestynie 

i Arabowie, którzy jeszcze przed Islamem byli 

chrześcijanami, żyją z Arabami muzumałnami w 

najlepszych stosunkach. Arabowie chrześcijanie 
niczem od Arabów muzułman nie różnią się, je- 

dynie tylko ich kobiety nie noszą na twarzy za- 

słon. 

W przeciwieństwie do nacjonalistów, jest w 

Jerozolimie partja ugodowców, na czele Ktv- 

rych stoi prezydent miasta Naszaszybi, chce on 

współpracować z Żydami. Siłą rzeczy Arabowie 
nacjonaliści i ugodowcy wałczą z sobą o wpły- 

wy. 
Zawdzięczając otworzonmy przez muftiego 

zakladom raukowym, młodzież arabska aa 

wet bi-dnejsża, może kształcić się w kraju; 0- 

prz rauki, ip'awi* się sport, muzykę... U:zą 

młodzież kochać swą ojczyznę i wszys.kieżw. 
ca może jej cię pizydac. 

O ile Arabowie ulegają Anglikom, o tyle sta 

wiają się oporni niższymi przedstawicielom wła. 
dzy, jeżeli ci są pochodzenia żydowskiego; na 

tem tle w Jerozolimie zdarzają się zatargi, kon 
czące się nieraz tragicznie. 

Jak się ułożą dalsze stosunki Żydów z Ara- 
bami? Łatwo przewidzieć. Dopóki Żydzi w Pa- 
lestynie będą stanowić wyraźną mnieszość, mi- 

mo częste nieporozumienia, współżycie będzie 
możliwe; inaczej sprawa się przedstawi, gdy 
ilościowo zrównają się oni z Arabami. Wów- 

czas, opierając się na swych siłach i opiece ze 

strony Anglji, Żydzi przejawią większą ener- 

gię, i co zatem idzie, nastąpią zbrojne konflik- 

ty, jak to było jeszcze niedawno. 
Prawda, Żydzi do tego czasu potrafią zor 71- 

nzować się, lecz nadzieje na dobre wyniki wal 
ki, są bardzo problematyczne, a niech tyiko An 

glja utraci w kolonjach swe wpływy, a ruch 
antyżydowski pośród Arabów nabierze większe 

go rozmiaru, zbudowanie swego home'u w Pa- 

lestynie stanie się dla żydów niemożliwem. 
Pogodzenie ruchu pałestynicznego z ruchem 

panarabskim i wzmożenie osiedlnictwa żydow- 

skiego nietylko w Palestynie, ale w Syrii, Iraku, 
Hedżasie i Egipcie, jest utopją — nigdy Arabo- 
wie na to się nie zgodzą i do tego nie dopusz- 
czą, chyba, że ulegliby przemocy ze strony Eu- 
ropy, a przecież nikt, poważnie tę sprawę trak 
tujący, nie „dopuści na chwilę nawet myśli, 2- 
by Francja, czy też Anglja, dla poparcia syjow=- 

stów, zechciały użyć zbrojnych sił. 
Nadmiar wszystkiego, Żydzi, oprócz planu 

fstauracji ojczyzny za czasów prastarych, wno- 
szą komunizra, do „którego Arabowie muzułma- 

nie nie odczuwają” żadnej sympanji. 
S. Tuhan-Baranowski. 

  

        

  

Odpowiedź na artykuł „Arabowie i żydzi 
w Palestynie" 

treściwym W swym tak rzeczowym i 

artykule, Pan 5. Tuhan Baranow: 

wiele bardzo ważnych spraw. Pragną 

kie odpowiedzieć, pozwalam sobie u- 
e (dla ułatwienia mi zadania) na te 

vywody Szan. Autora, na które najzupełniej 

się godzę, i te, eo do których mam pewne 
zastrzeżenia,. oraz wreszcie na te, które z 

przyczyn, jakie później Czytelnicy zrozumie- 
ja, wyłączam z obu powyżej wymienionych 

kategoryj. 

     

  

   

    

  

Z czem się zgadzam. Przedewszystkiem 
zgadzam się najzupełniej z tem, że Wielki 
Maufti Jerozolimy jest jednostką całkiem nie- 
poślednią, o wielkich zdolnościach polityez- 
nych i dużych zasługach nad wskrzeszaniem 
kultury swego narodu. Uważam go nawet — 

  

może się myjąc — za najwybitniej 

postać polityczną nietylko w Ara 
obok sirgo Paszy — na całym 
Wschodzie. ię to zresztą w tej supozy 

cji, że nadeżdzie dzień gdy on właśnie 2: 

   

  

   
   

    

  

inauguruje 2 politykę arabsko-żydowsk: 

Jeżeli chodzi o poważanie, jakiem się 
Wielki Muffi cieszy wśród swych rodaków, 

to sam również podkreślam to w mym re- 
portażu. 4 

Zgadząjm się najzupełniej z tem, co Par 
Tuhan Bąranowski tak lojalnie przyznaje, 
że Żydzi fenoszą do Palestyny kulturę i pod- 

  

ncszą jej] dobrobyt. 

Nie tu nie mam do dedania. 

(iDalszy ciąg na stronie 2-giej). 

   



0 konflikcie żydowsko- 
arabskim 

(Początek na stronie 1-Szej) 

Z czem się nie zgadzam. 
kiem z porównaniem 

Przedewszyst- 

stosunków  żydowsko- 
arabskich w Palestynie z przedwojennemi 

stosunkami  niemiecko-polskiemi w Poznań. 

skiem. Pomijam już to, że na cień nawet 
praw historycznych do tej ziemi, Niemcy 

powołać się nie mogli. Między zdobywaniem 
ziemi przez Niemeów w Poznańskiem, a 
przez Żydów w Palestynie istnieje zasadni- 
«za sóżnica: Niemiec mógł liczyć 
mmsowe wywłaszczenie Polaka, wbrew jego 
woli, nd zmuszenie Polaka do sprzedania 
zieri Niemcowi. Państwo wszelkiemi sposo- 
bami iosytowało wykupywanie ziemi 7 
połslich. W Palestynie jedynym sposob: 
w jaki Żydzi wchodzą w posiadanie 
jest aki kupna. Zresztą Szan. 

na przy- 

  

       

    
      

      

sze: „jłacąc za nie pokeźn 
mewy © jakimkolwiek przy musie, ustawe 
wym faktycznym w rodzaju pozna 

ustaw wywłaszczeniowej Państwo ze 

strony nie prowadzi żadnej „polityki posia- 

dania ziemi** t. j. nie dba o to, czy ją na- 
body Arabowie czy Żydzi. W  Transjordsnji 
p'ewo nie pozwala na rabywanie 
Żydów. 

Nie wątpię wcale w to, że podobnie jak 
i masy arabskie, tak i ich władey, królo- 

wie Hedżasu i Iraku, oraz Emir Abdullach 
z Transjordanji mają dla Wielkiego Muftie- 

go wielkie poważanie i s 
zależnie od tego, stwierdza: że cała 

Abdulli, zmierzająca do wprowadzenia 
dów do Transjordanji, wywołała 

nie ostry sprzeciw właśnie w kołach rajbli- 
żej stojących Wielkiego Mutfiego i jego 
samego nawet. й 

ziemi przez 

   

  

ale nie- 
        

  

  

  

   

Trudro mi się zgodzić i 
póki żydów było mało, póty konfliktów z 
nimi było mało, jeżeli Żydów napłynie wie- 

ej, to i konflikty przybiorą większy roz- 
miar. Nawet dziś, gdy nibyto jest spokój, 
zdarzają się ciągle wypadki mordowania Ży- 

dów, a im dalej w przeszłość, tem były o- 
strzejsze, choć wtedy Żydów było mniej niż 

teraz. Niestety, Żydzi opierają się i na pew 
nem doświadczeniu, gdy twierdzą, że im w 
jakiejś okolicy jest ich więcej, tem są bez- 
pieczniejsi. 

Widziałem wielokrotnie, że Arab sprze- 
dawszy leżące odłogiem grunta Żydom, za- 
chowywał sobie ich połowę i za uzyskane 
pieniądze urządzał na nich pomaranczarnię. 

Z tej zachowanej połowy miał po paru latach 
dochód do 10 razy większy, niż niegdyś z 

Е całego obszaru. Oczywiście, jeżeli ktoś prze- 

puścił wszystkie swoje pieniądze, to nie mo+ 
gło tak być. Arab nie sprzedając ziemi Ży- 
dom, nie miałby nieraz kapitału na kosztow- 
ne inwestycje pomarańczowe. 

W chwili obecnej w Palestynie brak rak 
do pracy. Problemu bezrobocia tam nie ma 
i nie będzie, póki tempo inwestycyj (t.j. i 
napływ Żydów...) nie osłabnie. Mówić więc, 

na wywód, 

    

    

    

    

że przyjście Żydów sproletaryzowało  szero- 
° kie masy, jest trudno. 

jų Wreszcie osobna kwestja. Szan. Autor 
zdania, że pogodzenie się, sfuzjonowanie 

niejako, panarabizmu i sjonizmu, wspólna 
praca, jest utopją. Bynajmniej temu nie prze 

czę, t. j. nie prorokuję, ani prorokowałem, że 
taki dzień nastąpi. Jednak jako widz bezstron 
ny i daleki, bo mam wrażenie, że obecna za- 

żarta walka żydowsko-arabska wychodzi na 

_ dobre tylko Anglikom. Żydom panowanie an- 
gielskie — zaręczam to Panom — jest rów- 
mie niemiłe, co Arabom. Równie niemiłe. 

Dzień pogodzenia tych dwóch ruchów naro- 
«lowych, mógłby być dniem, gdy Anglicy nie 
mieliby tu nie do roboty. Mógłby być dniem 
wskrzeszenia na Bliskim Wschodzie naj- 

świetniejszych tradycyj nietylko Salomona 
ale i Kalifów. Mógłby być... Panowie mó- 
wią, że taki dzień nie będzie? Niestety bar- 
dzo w to wierzę: wszystkie nacjonalizmy, ja- 
kie mogłem do tej pory obserwować, odzna- 
czały się i uporem i niezdolnością do wy- 
bierania z dwóch wrogów wroga większego. 
Dlaczegożby nad Jordanem miało być lepiej 
niż gdzieindziej ? 

Ale nie zmienia to w niezem tego poglą- 
du, który wyraziłem, że dzień ten byłby wiel 
kim dniem obu narodów i dniem wyzwole- 
nia ich wspólnej Ojczyzny. Pan Tuhan Ba- 
ranowski wskazał zaś że ruch pojednawczy 

wśród Arabów już istnieje, a nawet posiada 
wybitnych zwolenników. 

Ksawery Pruszyński 

              

    

    

   

  

    

   

    

    

   

     

    

    

    

  

    

оВУ kościoła 
__ Niniejszem prowadzę Cię, miłośniku prze- 
złości, pięknego naszego polskiego Wilna do t 

_ jego części pryneypalnej, gdzie na obszer 

placu wznoszą się majestatycznie przy 
e korzystnych, pod względem perspektywi 

m, warunkach historyczne gmachy koś- 
cioła św. Kazimierza i byłego Ratusza. 
SĄ lny sobie, jakby to było miłe nie- 

dia serc rdzennych wilnian, gdyby z 
| przed ta świątynią, erygowaną ku 

patrona tej północnej dzielniey polskiej, 

Kazimierza Króie i tak ezezonej 
ziomków pobożnych © %e względu na 

kult powszechny dla błogosławiotcgo Andize 
_ ja Boboli, który tu odebrał swe Święcenia 
; kapłańskie, stanął mianowicie pomnik tego 

_ świętego męża, chluby zakonu miejscowego 
Zgromadzenia Jezusowego. 

   

    

Niewątpliwą jest rzeczą, że również plac 
 ratuszowy dzisiaj tak pusty, ozdokiony zo- 
stanie w niedalekiej przyszłości jakitoś pom- 
 nikiem narodowym , a chętnie oglądlibyśmy 

v tym pomniku jakąś koncepeję nącawykłą 

, postaciami, dajmy na to, bohaterów na- 
szych: Kościuszki, ks. Józefa, tudzież takich 
brońców Wilna, jakim był generał, Jasiń- 

Co mię skłoniło do poruszenia na Žaiusėi 
„Slowa““ przedewszystkiem sprawy pamiatek 

ami koše. šw. Kazimierza, który tak nieglew 

rastarego grodu naszego, tudzież losami » 
- komitych przedstaw. rodu Gosiewskich, z kt 
ych i imionami zespol. jest właśnie centy a zmyj 

| DAAAARA KAKA ARA AAAA AAAA DARA ŚCAAAAANE AAA AA AA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAAAA ASA AAA 

świątecznych, związanych z tragieznemi fie- ty 

   ži sie wojen napoleońskich i 

  

1920 — 25 lipca — 1933 

Świeto 13 pułku ułanów Wil 
Rok 1918. Niemcy mają 

szczać tak długo okupowane nasze. tereny. 
W armji niemieckiej rozkład. Od wschodu 

grozi zalew bolszewicki. Samoobrona. Zew- 

sząd ściągają ochotnicy. Oficerowie przeważ- 
nie z I Korpusu gen. Dowbor-Muśnickiego. 

Pozatem ogromny procent młodzieży ziemiań 

skiej. Formują się piesze i konne oddziały. 

zamiar  opu- 

  

Na czele tego ruchu staje gen. Wejtke. Nie- 

ma broni, amunicji, ani pieniędzy. Stosunek 

ogromnie fałszywy Niemców utrudnia zada- 
nie. 

  

Jerzy Dąbrowski 

grudnia konne oddziały Eanos Ga 

ę pod Wilnem w ma 
p. Antoniego Aleksandrow. 1 
nazwe 1 Pulku Utanow Wileńskich. Samo- 
rzutna ta nazwa przylgnęła na zawsze do 
pułku. W r. 1922 w Głębokiem, Wódz Naczel- 

ek Piłsudski, rozdając w pułku 
„Virtuti Militari * wyrzekł te decy- 

„aczkolwiek nazwy „Wileń- 

ski““ nie zatwierdziłem, to jednak zgóry ją 

aprobuję““ 

Idą 
ekwipunku, 

        

      

     
   
   

Zdobywanie - mozolne 
z siodeł i broni. Konie 

przeważnie przyprowadzali ochotnicy własne. 
B jącą liczbę uzupełnili dobrowolnie zie- 
mianie. Oni też podjęli się wyżywienia ludzi 

i koni. Rozruchy w oddziałach niemieckich 

ułatwiają zdobywanie sprzętu wojennego. 
Zwłaszcza, iż pomagali w tem wydatnio żoł- 

nierze armji niemieckiej — Polacy z Poznań 
skiego, Pomorza i Śląska. 

Noc Sylwestrowa 
stycznia 1918 — 1919. ulicach Wilna 
strzały. Prawie całe miasto w naszych rę- 
kach. Komuniści zabarykadowani w tak z 
nem „wroniem gnieździe przy ul. Wroniej 

(obeena Dąbrowskiego). A tymczasem już 
zbliżają się znaczne regularne oddziały wojsk 

czerwonych. Ułani pod dowództwem rtm. Dą- 

browskiego arają się powstrzymać je od 
i I tu właśnie padają 

pierwsze strzały z naszych wileńskich Kara- 

binków. 
Potem beznadziejna obrona Wilna 

wkrótce już niemożliwa i odwrót z Wilna 

w kierunku Białej Waki w mroźną noc stycz 

niową. 

A potem? Gen. Wejtko ze sztabem wpa- 

da w ręce Niemców koło Waki Tyszkiewi- 
czowskiej i podpisuje z niemi umowę o roz- 

brojeniu. W Białej Wace p.p. Łęskich dowód 
ca ułanów rtm. Dabrowski i oficerowie z 

ciężkiemi b ię myślami. 

Złoży! rozkaz. Bić 

się dalej? — zaznaczyć przynależność kre- 
sów naszych do macierzy, wbrem obojętno- 
ści Warszawy, której ambicje graniczne, wów 
czas dla Państwa Polskiego nie sięgały dalej 
za Bug. 

— Jeśli sami nie podkreślimy naszej pol 
skości, zapomną o nas. Bić się i już. — Tak 
postanowili ułani. Postanowienie to oznacza 
ło głód, chłód, walki bez taborów, bez amu- 
nicji i pieniędzy z Niemcami i Sowietami. 

Rozbiegają się drogi w Białej Wace. Je- 
dni idą składać broń do Landwarowa, inni, L. 
j. pułk ułanów i oddział piechoty pod ogól- 
nem dowództwem rtm. Władysława Dąbrow- 
skiego, postanawiają prowadzić walkę party- 

czasy gorące. 
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broń? — wykonać    

      

SŁOWO 

zancką. Dowódcy sekunduje brat jego rtm. 
Jerzy Dąbrowski. 

Różana, Prużany, st. Linowo, Brześć, 

Kartuska Bereza, Janów, Byteń, Pińsk, Ba- 

ranowicze, Snów, Swojatycze — to nazwy 
pełne znaczenia nietylko dla gawęd w gronie 

kolegów, ale i dla historji wojska polskiego. 

W maju 1919 r., cały oddział mjr. Dą- 

browskiego przeszedł do obszaru Lidy na 
miesięczny odpoczynek. Tam to, dywizjon u- 
łanów wileńskich przemianowano na 13 pułk 

ułanów. Nowi ochotnicy zgłasz: się do puł- 

ku, nie brak wśród nich włościan białorusi- 

nów prawosławnych. Uzupełnia się też rzędy 
końskie, broń i amunicję. 

Od lipca 1919 r. pułk wyrusza na tereny 

zajęte przez Sowiety i buszuje po nich. ile 
wlezie. Bolszewiey zdezorjentowani cofają 

się aż do Berezyny. Po ustaleniu się frontu 
puik trzyma pieczę nad odcinkiem  Kajeta- 

nów. 

    

  

  

  Parumiesięczny postój w Wilnie ma- 

łe odetchnięcie. Potem przerzucenie do Igna- 

lima i już ofenzywa bolszewieka roku 1920. 
Pod naporem t ch, zała- 

mał się front 1- ). Pułk 

cofa się ostatni ias i toc 

ustanne walki. (Postawy, Ławaryszki, 

no). 

Końcem lipca 
pfzez Niemen, a pa 
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1 się 
5 lipca 

do Janowa, 

ubezpieczyć skrzydło własnej piechoty, 
ę pod naporem. konnego korpusu 

sowieckiego Gaja-Chana. I następuje sław- 

na w dziejach pułku bitwa pod Janowem, 

której datę rok rocznie pułk obchodzi w 
swem świętem. Bitwa iście uł: 1, w kon- 
nym szyku, gdzie lance miały dużo do robo- 
ty. Szarżę osobiście prowadzi ówczesny dow 
pułku, płk. Mścisław Butkiewicz. 

  

przechodzi forsownym marszem 
by 

  

   

A potem idzie dalszy odwrót — a potem 
przełom — i kontrofenzywa — i pościę 

za wrogiem — i odwet. 

Koniec roku 1920. Ułani wileń 

walczą o całość granie Rzeczypospolitej 
tu w naszych stronach, w ówczesnej Litwie 

Środkowej. Tym razem z wojskami rządu ko- 

wieńskiego. Trzy słynne zagony pułku: na 
Szyrwinty, na Pozelwę i na Kiejdany nowe 
tu przynoszą laury. 

P zagon został uwieńczony nie- 
bylej: zdobyczą. Generał litewski Nastop- 
ka wraz z.całym sztabem, taborami, końmi i 
masą najprzeróżniejszego sprzętu wpadł w 
ręce trzynastki. 

  

   

  

   

    

    

eńskich 
Akcja przerwana zawarciem rozejmu 

przez dowództwo Wojsk Litwy Środkowej. 
W końcu 1920 i 1921 pułk pełni służbę na 

pograniczu litewskiem, w 1922 jest w  Glę- 
bokiem, poczem przechodzi do Nowej Wilej- 

ki, gdzie po dziś dzień przebywa. 

Program uroczystości 
w N.-Wilejce 

Dnia 24.7 

Godzina 15-ta: Odczytanie rozkazu. Deko- 

racja znaczkiem pułkowym, nadanie świadectw 

oraz dyplomów sportowych. 

Godzina 21: Uroczysty capstrzyk. 

Zbiórka pułku na uroczysty capstrzyk o gu- 

dzinie 20-ej na placu mjr Dąbrowskiego, skąd 
pułk. pod d-wem mir. dypl. Skrzydlewskiego, 

odmaszeruje na plac przed głównem wejściem 

do koszar i ustawi się do apelu jak w roku u- 
biegłym. 

O godzinie 21-ej raport. 

Na sygnał „do modlitwy'* — pluton trębaczy 

odegra marsz żałobny, poczem pododdziały odej 

dą pod d-wem mjr. dypl. Skrzydlewskiego do 

defilady przed podniesionym znaczkiem pułko- 
wym na maszcie. 

Dnia 25.7. 
Godzina6: Uroczystą pobudkę odegra plu- 

ton trębaczy na placu majora Dąbrowskiego 0- 

raz przed wartownią 85 P.P. 

Godzina 9-ta: Zbiórka pułku na mszę św. 
na placu majoar Dąbrowskiego, skąd pod d-em 

mjr. dypl. Skrzydlewskiego pułk. odmaszeruje 

na plac artyleryjski i ustawi się do mszy św. 

na godzinę 9,45. 

Godzina 9.55 — raport. 

Godzina 11-ta: defilada pułku 

plutonów rozwiniętych. 
Gdz. 11,30, 30- zbiórka na obiad żołnierski 

w krytej ujeżdżalni. 

w kolumnie 

* * * 

W dniu święta pułkowego dorocznym zwy- 

czajem krzyż odznaki pułkowej otrzymali mię- 
dzy innnymi: 

Oficerowie służby czynnej: 
ski Henryk, ppor. Cholewiński 
Wiertlewski Piotr. 

Major Kosin- 

Tadeusz, por. 

Oficerowie rezerwy: 

Por. rez. jesman Wacław por. Czetwertyński 

ks. Wiodzimierz por. Pilecki, Gustaw 
por. Sapieha ks. Eustachy por. Pożaryski. Kaz. 

por. Borowski Konrad. ppor. Brzostowski Wik- 

tor por. Czeniewski Jan ppor. Pruba Klemens, 

ppor. Mackiewicz Stanisław, ppor. Chełstowski 

Kazimierz, por. Wižyn-Jastrzebski Wojciech. 

  

Grupa oficerów 13-go pułku ułanów ze Ś. p. mjr. Władysławem  Dąbrow- 
skim po zdobyciu 

RRDA 

po raz drugi Baranowicz w «wietniu 1919. 

  

Śląsk w 250-racznicę zwycięstwa pod Wiedniem 
Uroczystości ku czci 250-lecia odsieczy 

Wiednia, które odbędą się w Piekarach na Ślą- 

sku, zapowiadają się okazale. W drodze na 

Wiedeń w Piekarach przed cudownych obrazem 
Matki Boskiej modlił się król Jan Sobieski o 
pomoc Bożą dla oręża polskiego. 

Uroczystości jubileuszowe organizuje śląski 
Związek Młodzieży Polskiej, który łączy je ze 
swym =zlotem. Zlot Młodzieży Polskiej Żeńskiej 

odbędzie się w dniach od 11 do 13 sierpnia, 
młodzieży męskiej od 18 do 20 sierpnia. 

Prawie wszystkie diecezje zgłosiły już licz- 

  

nych uczestników na obydwa zjazdy. I tak z 
Tarnowa zgłoszono 600 druhów, z Częstocho- 

wy 1000 druchen i 500 druhów, z Pómorza, Po- 

znania i innych środowisk po kilkaset uczestn- 
ków. Przyjedzie również 700 orłów z Czecho- 
słowacji. Udział w uroczystościach biorą nie 

tylko S.M.P. lecz również inne organizacje z 
wiadzami na czele. 

Sumę pontyfikalną odprawi J. E. Ks. Biskup 
Adamski, na kaznodziejów i mówców zaproszo- 

no kapłanów i świeckich z różnych okolic Pol- 
ski. 

Jak się odbył powrót lor- 
da Meicheta na judaizm 

W ubiegłą sobotę jeden z wybitnych po- 

lityków angielskich i działaczy społecznyca 
lord Henryk Melchet wrócił na judaizm. Oj- 
ciec lorda Melcheta, zmarły sir Alfred Mond, 

był żydem z pochodzenia, ale do ostatnich 
dni swego życia nie utrzymywał praktyk хе- 
ligijnych i był żonaty z chrześcijanką. Nie 
należał również do żadnej gminy żydowskiej, 

aczkolwiek pochowany został wedle obrządku 
żydówskiego. 

Gdy urodził się lord Melchet, został о- 
chrzczony w kościele anglikańskim. Teraz 

wrócił na wiarę swych ojców, jak sam oświad 
czył, z czysto moralnych pobudek, nie mają- 

cych nie wspólnego z polityką. Jednakże wię- 

kszość żydów uważa, że czyn lorda Melcheta 
należy tłumaczyć jako chęć duchowego pod- 

trzymania prześladowanego żydostwa, stania 

się pewnego rodzaju prawdziwym wodzem 
tego żydostwa. 

Qeremonja, która miała miejsce w lon- 

dyńskiej liberalnej synagodze, trwała kwa- 
drans i dokonana była przez rabina Mory- 

ca Perelzweiga w obecności dwóch świadków. 
Lord Melchet stanął na wzniesieniu i prze- 
dewszystkiem musiał odpowiedzieć na pyta- 

nia, które postawił mu rabin dla sprawdze- 
nia, czy zna przepisy religji żydowskiej i 

gotów jest przyjąć ją „ze wszystkiemi jej o- 

bowiązkami i ofiarami““. Następnie lord 
Melchet głośno odczytał żydowski symbol 
wiary, zaczynający się od słów: „Słuchaj, 

Izraelu... * Ceremonja zakończyła się: wspól- 

ną modlitwą i błogosławieństwem, ndzielo- 
nem przez rabina lordowi. 

Rabin Perelzweig, który dokonał cere- 

monji, opowiada, że nie bacząc na swą przy- 
należność do kościoła anglikańskiego, w cią- 

gu kilku ostatnich lat lord Melchet usilnie 
studjował religję żydowską. Zainteresował się 

nią w czasie swych prac w kierunku zabudo- 
wy Palestyny. Od pierwszej chwili rewolu- 

cji hitlerowskiej współczuł gorąco żydowstwu 

niemieckiemu, ale jego powrót do wiary oj- 

ców, absolutnie nie miał charakteru demon- 
stracyjnego. 

W obecnej chwili lord Melche; ma 39 lat. 

Oprócz swych prac na korzyść Palestyny, 
kontynuuje również prace swego ojca w wie- 

lu instytucjach finansowych. Brał udział w 
wojnie światowej i był ranny w r. 1916. Od 

r. 1923 do 24 był członkiem frakcji liberalnej 
parlamentu, a w r. 1929 — 30 przeszedł do 
konserwatystów. 

Tajemnica szachów Napoleona 
Na odbytej niedawno w Austerlitz (w 

Czechosłowacji) wystawie pamiątek po Na- 
poleonie znalazły się też szachy, wykonane 
misternie z masy perłowej i kości słoniowej. 

Historja tych szachów,: które są dzisiaj tył- 

ko pamiątką i ciekawostką muzealną, zwia- 
zana jest w sposób prawie tragiczny z losem 
Napoleona, już jako więźnia na wyspie Św. 
Heleny. 

Gdy mianowicie Napoleon spędzał piez- 

wszy rok swej banicji na wyspie skalistej, 
powstał wśród grona najbliższych jego przy- 
jaciół politycznych zamiar przygotowania 

planu wyswobodzenia wielkiego więźnia i 
zrealizowania ucieczki z dobrze strzeżonego 

więzienia. W tym celu zamówiono szachy, 
pięknie wykonane z kości słoniowej i masy 
perłowej, wydrążono w środku kilka figurek 

i ukryto tam nakreślony na cieniutkim pa- 

pierze plan dokładny ucieczki. 

‚ Szachy powierzono zaufanemu i naležą- 
cemu do grona wtajemniczonych w plan kon- 
spiracyjny oficerowi, który miał odwieźć pre- 

zent na Św. Helenę i wręczyć go osobiście 
cesarzowi. Najważniejszą częścią tej misji 
miało być oczywiście zakomunikowanie us5- 
nie cesarzowi o planie, ukrytym w figurkach 
szachowych. Tragiczny zbieg okoliczności 
sprawił, iż podczas podróży na statku, pły- 

nącym ku wyspie Św. Heleny, oficer ów za- 
chorował ciężko i umarł, zabierając z sobą 
do grobu tajemnicę konspiracji. Skutkiem te- 
go szachy wręczyła Napoleonowi inna osoba, 

zupełnie obca całej sprawie i niedomyślają- 
ča się sekretu politycznego, tkwiącego w nie- 
winnym pozornie prezencie. 

Cesarz przyjął szachy i korzystał z tej 

rozrywki często, nie podejrzewając nawet % 

mieści się w niej. Przed Świercią zapisał Na- 
poleon historyczne szachy swemu synowi. O- 

becnie znajdują się szachy w posiadaniu księ 
żny Paleolog (Ateny), która oddała je do 
dyspozycji zarządu wystawy napoleońskiej 
w. Austerlitz. 
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- Zwraca się uwagę Szanownej Klijenteli, że wydawnictwo nasze przyjmuje ogłoszenia do godziny 4-ej wł., a po tej godzinie tylko nekrologi. 

Prenumerata również może być opłacana do godziny 4-8j pp. 

  

św. Kazimierza 
szezony przez moskali, prawdopodobnie w ia 
tach powstania Styczniowego, zabytek mona- 
mentalny, załączony przy tym artykule w re- 
predukcji? Otóż jeden z dwóch żyjących ]o- 

tomków hetmana Aleksandra Gosiewskiego, 

tu spoczywającego od lat niespełna trzystu, 

bawiący w Wilnie podczas jednej z wycic- 
czek w obecnym sezonie, żywo się zaintere- 

sował losami nagrobka swego, jako utrzymy 
wał, sławnego protoplasty, i  porozumiaw- 

szy się z jednym ze światłych kapłanów Soc. 
Jesu, mianowicie prof. miejscowego gimna- 
zjum ks. Orszaczkiem, gorąco zapragnął do- 
wiedzieć się o tych szczegółach, tyczących 
się zbiuwrzonego pomnika, o których podaje- 
miy na tem miejscu garść, dotychczas niewy- 
świetlonych dostatecznie, przyczynków. 

Jednocześnie żywiąc, nadzieję, że może ku 
trzechsetnej rocznicy od daty zgonu tego ho- 
haterskiego wojownika, który przewodzącć 
hufcom lwim, walczącego w obronie Rzeczy- 
pospolitej przed Szwedami i Moskalami, — 
wojska, dziejopisarze nasi sporządzą mono- 
grafję, zarówno dotyczącą rodu Gosiewskich, 
jak i koše. św. Kazimierza. Znajdą się tam 

niechybnie i rozstrzygnięte pomyślnie kwe- 
stje historyczne, archeologiczne i artystycz- 
ne, związane z tą mianowicie, tak przepysz- 

nie niegdyś ozdabianą dziełami sztuki, świą- 

    

ynią. Tu już zachodzi pytanie, jakie pamiąt- 

ki, tudzież ich kopje dochowały się po stra- 
szliwych dewastacjach, dokonywanych w cza 

rosyjskiej gospo- 
darki. po zabraniu świątyni tej na cerkiew, 
a klasztoru na koszary. 

  

Najstarszym bodaj widokiem tej części u- 
licy Wielkiej, przy której się wznosi koše. 
św. Kazimierza, jest cenna akwarela z po- 
czątku 19-go stulecia, znajdująca się w zbio- 
rach Wil. T-wa Przyjaciół Nauk. Ogladać 

    
„Grobowiec hetmana Gosiewskiego““ 

można w klatce schodowej muzeum T-wa po 
śród innych widoków miasta naszego i pa - 
miątek kościelnych. Pomieniona akwarela, 
podobnież jak trzy inne, stanowiące osobną 
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grupę, wykonana została, najprawdopodob- 

niej przez któregoś z uczni prof. Franciszka 

Smuglewieza. Niektórzy nawet utrzymywali 
dawniej, że autorem tych rzeczy musiał być 

sani Smuglewiez. 
Nie mógł wykonywać tych akwareli jakiś 

tam Jasiewicz, jak błędnie poznaczone zosta- 

ły one, bodaj jeszcze od czasów  kustoszow- 

skich s. p. dra Władysława Zahorskiego, al- 

bowiem wśród uczniów dawnej szkoły malar 

stwa i rysunku oddziału Nauk Wyzwolonych 
podobne nazwisko nigdy nie figurowało. 

Przytem w podpisie obok nazwiska Jasie- 

wicza, były kustosz nie podał wcale imienia. 
Oczywiście , nie podobna było identyfikować 

autora. bardzo pięknych akwarel z początku 

19-go stul. z imieniem ś. p. Franciszka Jasie- 
wicza, autora skądinąd poprawnego rysunka 

Antokolskiej Bramy Sapieżyńskiej, zawieszo- 
nego w rzeczonej klatce, tegoż muzeum, гу- 
sunku nie znamionującego wybitniejszego ta- 

lentu jego autora.. 

Z tej mniej więcej epoki pochodzi rysunek 
litograficzny, umieszezony w książeczce Ray- 

munda Korsaka z 1828 r. (trzecie wydanie), 
trawestującej mianowicie słynną elukubrację 
wierszowaną ks. Baki, pod tytułem: Uwagi, 
o śmierci niechybnej, wszystkiem wrodzonej, 
Ną pomienionej rycinie 'obok charakterystycz 

nych postaci księdza jezuity i  makabrycz- 
nej figury samej śmierci, daje się w głębi 

spostrzegać część kościoła św. Kazimierza z 
wieżą. Autor tego rysunku jest nieznany. — 
Następnie widoki profilowej części tej Świą- 
tyni spotykamy w pracach  litograficznych 
Józefa Oziębłowskiego z lat czterdziestych 

ubiegłego stulecia, a stanowiących część wi- 
doku ul. Wielkiej. Mierne to były robótki w 

rozmiarach podłużnej ósemki, reprodukowa- 

| 

  

nych tak samo, jak nieco wcześniej przez 
tegoż Oziębłowskiego narysowane i wydane 

drobne widoczki, wyobrażające fasadę oma- 
wianego kościoła, a odbite na papierze listo- 
wym. Te ostatnie są o wiele rzadsze i bar- 
dziej poszukiwane niż widoki późniejsze J. 
Ozieblowskiego. 

W kilka lat później wykonał M. Janusze- 

wież akwarelowo wcale ładnie nieduży wido- 
czek kościoła ze strony jego frontowej. Z tej 
zapewne akwarelki porobione były swego cza 
su reprodukcje ceynograficzne w nowszych 
tendencyjnych rosyjskich wydawnietwach hi- 
storycznych. 

Zapewne ona akwarelka, która wyszła z 
pod pendzelka M. Januszewicza, autora 
mnóstwa tego rodzaju widoków starego Wil- 

na, robionych na zamówienie dawnej, zasłu- 
żonej tyle, Komisji Archeologicznej, było po: 
tem pod kontrolą Komisji Murawjewskiej, 
likwidującej sprawy Muzeum Starożytności, 

założonego przez Kustachego hr. Tyszkiewi- 
cza. Oprócz tej pamiątki znajdowały się w 
zbiorach Komisji Archeologicznej również nie 

które widoki, zdjęte litograficznie, a wyobra- 

żające części wnętrza kościoła św. Kazimie- 

rza łącznie z fragmentami jego ołtarzy. 

Co do dochowanych w zbiorach wileūski<h 

pamiątek, skopjowanych przez artystów 

miejscowych, zarówno przed kasatą świątyni, 
jak i w epoce perjodycznych jej przeróbek, 
na sobór prawosławny, to wymienić tu może 
my trzy szkice piórkowe zlekka podkolorowa 
ne, prace prof. Wincentego  S$mokowskiego, 
wyobrażające sceny historyczne z życia Św. 

Kazimierza. 
Ponieważ robił rzeczy te Smokowski, właś 

ciwą sobie pod koniec twórczości swej arty- 
stycznej, manjerą, więc o wartości, choćby 

  

W WIRZE STOLICY 
PIŁKA NOŻNA MUSI UPAŚĆ 

Władze szkolne zabroniły  sztubakom 

grać w foot-baal, dragale zbudowane na 
schwał, pykają w koszykówkę i siatkówkę 

— gry dobre i stosowne dla dziewczątek al- 

bo zdeklarowanych suchotników. Przykro pz 
trzeć gdy zdrowi, pełni energji chłopcy klepią 

siatkówkę. Na 10 metrach kwadratowych 6 
drągali — żadnego biegu, wysiłku, po najeięż 

szym meczu doza jest zawsze w stanie 

przystąpić do następnego. Co ża sport, który 
wcale nie męczy! 

A strona widowiskowa? Mecz pikarski 

C klasy zawsze znajdzie kilkudziesięciu wi- 
dzów, decydujący o mistrzostwie 

  

      

  

  

      

    Warszawy 

  

siatkówkowy zainteresuje piętnastu bezpłat- 
nych gamoni. 

Odseparowanie szkoły od piłki, piło” „wiel 
kim ciosem, obecnie szykuje się 
jeszcze cięższy, wojsko powoli ale 

konsekwentnie odsuwa równ 
lu. Zabraniają w 

dziować, piastow: 
rzędach. 

est to cios, który 

  

   

    

     

          

     

prz 

   
ads. woj. 

na ma na 
zakazu ta 

swej kla 

Tluż wybitnych graczy, to zawodowi woj- 
skowi. Karaś, Szaller, Cebule Rusinek, Re(- 

man, Ketz, Piliszek, iluż ich jest w klubaci. 
a-klasowych. Brak ich wi a” na ok nie 
poziomu, a w przy: 
wstąpi do wo, 

A ćwiczenia 

     

  

     

  

gracz 

    
dla RZA Ciągle ktoś 

idzie na ćwiczenia, ciągle luki w składach — 

aku 

  

najważniejszych momentach to ten i 
rat mają ćwiczenia. 

Na prowincji drużyny wojskowe s 
nym ośrodkiem piłkarst 
nikt nie gra poza p-kiem, druż. wojsk. są wzo 
rem, nauczycielem, propagatorem. Teraz to 
zniknie. Naiwnością jest sądzić, iż wojsko ods 

parowawszy się od cywili, będzie jednak na- 

dal knitywować piłkę nożną. Niemożliwe! 
Drużyny wojskowe nie będą miały pod x; 
przeciwników, stałego bodźca, zabraknie emo 
cjonujących mistrzostw. Rozgrywki pułkowe 

prędko się wyczerpią, nie starczą na zapełnie- 
nie sezonu. Szkoda — takie dobre drużyny 
jak 22 p.p., 1 p.p. Les spadną w klasie bar- 
dzo szybko. 

Wojskowi są naogół mniej zajęci, maja 
dużo czasu. Dlatego we ws h agendach 
piłkarskich pracuje mnóstwo wojskowych: w 

związkach okręgowych, w kolegjach sędziów, 
w „ądach klubów. Każą im wyjść — juz 

dziś zabroniono wojskowym tu i ów 

dziować. Piłkarstwo załamie się organizac 
nie! 

ów 

  

   

    

  

  

     

        

Materjalnie też wojsko dawało dużo pił- 
ce. W iluż miastach jedyne boisko jest na 
dziedzińcu koszarowym, nieliczni cywile, upra 

wiający piłkę, są na wikcie pułku, gdy woj- 

sko się odgrodzi chińskim murem, będzie to 
cios nie do odparcia dla takich Zambrowów, 
Ostrowiów, Suwałk i dziesiątków innych. A 
bilety kdlejowe — wytrzasnąć zniżkowe czy 
darmowe mogło tylko wojsko. 

Beż młodzieży szkolnej, bez wojska — 
piłka nożna znajdzie przytułek jedynie w sfe 

rach robotniczych. To jednoznaczne z zupeł- 
ną klapą — sport robotniczy jest 
słaby, w Połsce tak samo jak w Austr. 

chach, Finlandji czy Sowietach. Kluby robo- 

tnicze nie potrafią się wznieść na wyższy po- 
ziom, demokratyzm, chęć równości sprawia, 
że nie zajmują się, nie troszczą wybitnemi 
jednostkami, chcą mieć ogólny, równy — ni- 
ski poziom. 

Piłka jest i będzie najatrakcyjniejszym 
sportem. Żaden mecz tenisowy, wyścig kolar- 
ski, zawody lekkoatletyczne nie mogą się rów 
nać z dobrym meczem piłkarskim. Najwięk- 

sze tłumy Ściąga foot-baal. 
Zatem i najwięcej pieniędzy. Inne sek- 

cje żyją po klubach z ochłapów, które im 
rzuca sekcja piłkarska. Widzowie chodząc na 
mecze piłkarskie powoli wciągają się do in- 
nych sportów. 

Rekluzja wojskowa, separacja od piłki 
AA wyrządza ogromne szkody całemu ży- 

ciu sportowemu w Polsce. Karol. 

   © S 

    

   

    

PAMIĘTAJ OBYWATELU, ŻE W WIEKU 
OD 15 DO 50 LAT, CO TRZECI CZŁOWIEK 
UMIERA Z GRUŹLICY! WYOERAŻ SOBIK 
OE TEJ KLĘSKI | POPIERAJ WAŁKĘ 
Z NIĄ. KUPUJCIE NALEPKI IWGRU. 
ZLICZE“1 OSA BUDOWĘ SANA- 

TORJUM POD oe 

" 

    

tylko estetycznej, malowideł freskowych, -— 

znajdujących się niegdyś w kościele sądzić 
niepodobna. 

Niegdyś z polecenia Kust. hr. Tyszkiewi- 
cza skopjowane zostały rysunki, tuszem wy- 
konanych i znakomitych dzwonów kościel- 
nych tej świątyni. O tych zabytkach ludwi- 

sarni wileńskiej, podane były szczegóły w 
„Wizerunkach i roztrząsaniach naukowych'* 

wileńskich. Jeśli się nie mylę, to dla wileń- 

skiej Komisji Archeologicznej, wykonał swe- 
go czasu M. Januszewicz również widok prze 
ślicznego nagrobka Aleksandra Gosiewskiego 
— tej pamiątki, która może, jak przypuszcza 
ją niektóry, mogłaby się i dziś znajdować w 
zbiorach artystycznych wspaniałej wileńskiej 

Bibljoteki Uniwersyteckiej. 

Co do losów dzieł sztuki, które po zamkaię 

ciu kościoła św. Kazimierza umieszczone 20- 
stały w innych ocalałych czasu prześladowań 
polskości i wiary katolickiej w 19-ym w.— 

świątyniach, to wiadomo powszechnie, że ob- 
raz Szymona Czechowicza „Ukrzyżowanie 
Chrystusa““ zawieszony został w kaplicy Ga- 
sztołdowskiej katedry wileńskiej, zaś niektó- 
re posągi Świętych — w kościele „św. Jana. 

A teraz ad rem nagrobka marmurowego 

Gosiewskiego, zamieszezonego jako ilustracja 

do tego artykułu. 
Wykonany on był litograficznie w Peters 

burgu bardzo starannie, o wiele lepiej niż by 

to umiano wykonać w swoim czasie w Wil- 

nie. Rozmiar samej ryciny wynosi 200 X 159 
mlt., pod nią jest taki napis: „Nagrobek A- 

leksandra Korwin Gosiewskiego Hetmana 

Polnego i W. Podskarbiego W. Х. L., będa- 

cy niegdyś w kościele Ś-t Kazimierza w Wil 
nie““. Poniżej zaś czytamy: „Z rysunku za- 
chowanego w zbiorze krajowych pamiątek Е- 
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Wielki spływ przez Polskę da Marza 
DLA WIOŚLARZ , KAJAKOWCÓW I 

Na początku sierpnia odbędzie się organizo- 

«wany przez Ligę Morską i Kolonjalną powszech 

ny spływ wioślarzy, kajakowców i żeglarzy pod 
nazwą „przez Polskę do Morza". 

Organizację spływu przprowadza  Między- 
Sportu 

Wodnego, złożona z przedstawicieli Związków 

Wioślarskiego, Żeglarskiego, Kajakowego, Pły- 
wackiego, Strzeleckiego, Harcerskiego oraz 
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, pod 

egidą Związku Polskich Związków Sportowych. 

Znaczną pomoc przyrzekł Państwowy U- 
rząd Wychowania Fizycznego i Przysposobie- 

nia Wojskowego, którego organa lokalne współ 
pracować będą w terenie z organizorotami spły 

wu. 

Ogólny program spływu przewiduje podział 

na trzy główne adcinki: wschodni Modlina, 

środkowy od Modlina do Torunia, przymorski 

od Torunia do Gdyni. 

Do Modlina wzgi. do Torunia poszczególne 

grupy udawać się będą osobno, pod kierownic- 
twem „komendantów tras. Spływ zorganizo- 

wany będzie tak, aby wszyscy zebrali się pod 

Toruniem 4 sierpnia. Po uroóczystem wjeździe 

do tego miasta, które obchodzi właśnie 700-le- 
cie swego istnienia uczestnicy spływu udadzą 

sie do Brdy ujścia, gdzie będą obecni na wio- 

ich mistrzostwach Polski, a następnie przez 

„, Tczew i Gdańsk udadzą się do Gdy 

ni, gdzie 13 sierpnia spływ zostanie rozwiąza- 

ny, a łodzie odransportowane z powrotem na 
koszt Ligi Morskiej i Kolonjalnej. 

Mamy tak bogatą sieć wodną, žė zawsze 
łatwo się udać pod Toruń, wykorzystując w 

przyjemny sposób urlop i wakacje, by wziąć u- 

dział w triumfalnej defiladzie polskich „wod- 

niaków* przez ziemie pomorskie. 
Spływ do Torunia ma charakter „gwiazdzi- 

sty”, czyli, że załogi spływają Wisłą i jej dopły- 

wami oddzielnie lub grupami, w-g swego u- 
znania. 

Załogi powinne wyruszyć ze swych punk- 

tów wyjściowych w odpowiednim czasie tak, a- 
by najpóźniej dnia 30 lipca dojechać do Modli- 

na. Przy obliczaniu trasy należy przyjąć prze- 

ciętną dzienną szybkość dla łodzi wioślarskich 

około 60 klm., dla kajków 30—40 klm. oraz li- 
czyć kika dni rezerwowych. 

Na szłakąch wodnych będą zawiązane spe- 

  

  

   

  

    

    

   

   

ŻEGLARZY 

cjalne komitety, które zajmą się przygotowa- 

niem noclegów. (U nas np. podobne Komitety 

powstały w: Wilnie, Grodnie, Augustowie, Łom 

ży Słonimie). 
W miejscowościach tych załogi będą mogły 

połaczyć się w grupy, oubywające dalszą po- 
dróż razem pod przewodnictwem komendanta 

trasy, wyznaczonego przez miejscowy komitet. 
Załogi i łodzie, które kontrolują się w Wilnie, zo 

staną przewiezione do Grodna. Transport będzie 

zbiorowy, przyczem łodzie będą przewiezione 
bezpłatnie, a uczestnicy otrzymają 80 proc. zniż 

ki. 
Wszystkie załogi obowiązane są najpóźniej 

dn. 4 sierpnia, o godz. 12-ej w południe stawić 

się z Złotorji (728 kilometr Wisły) i zameldować 

się w Kierownictwie Spływu. 

Spływ do Torunia, miasta, które w roku bie 
żącym odchodzi 700-lecie swego istnienia, bę- 

dzie miał charakter n stacji zbiorowej 
Po zwiedzeniu miasta „spływowcy” ruszą da 

lej.. į 

W Gdańsku 11 sierpnia nastąpi załadowanie 

łodzi na dworcu kolejowym, następnie wspól- 

na kolacja i przejazd załóg statkiem do Gdyni. 
Dnia 12 sierpnia odpoczynek i zwiedzanie 

Gdyni, 13 sierpnia uroczystości związane z u- 

kończeniem spływu. 

Uczestnicy odbywają całą podróż na swój 

koszt. W miastach, w których zawiążą się miej 

scowe komitety, będą przygotowane noclegi 

bezpłatne w szkołach lub w koszarach dla u- 

czestników, nieposiadających własnych namie- 
tów. 

Łodzie załóg, które spływ ukończą zgodnie 

z przepisami regulaniinu i zarządzeniami Kierow 

nictwa Spływu, będą odtransportowane kosz- 
tem Ligi Morskiej i Kolonjalnej z Gdańska do 

końcowej stacji koleowej miesca zamieszkania 
uczestników spływu. Decyzja w sprawie trans- 
sportu łodzi, należących d załóg, które nie wy- 
pełniły warunków regulaminowych, należa do 

Kierownnictwa Spływu. 

Z Gdyni przsługiwaćj będzie uczestnikom in 
dywidualna 80 porc. zniżka kolejowa. 

Jak widzimy więc omawiana impreza będzie 

niezwykle ciekawą i niedrogą, co usposabia do 
niej jaknajprzychylniej. 

Byleby mieć: czas, trochę pieniędzy i ka- 
jak. 

   

    

  

   

   

    

  

Pierwsze zwycięstwo WKS'u 
w mistrzostwach grupy 

W.K.S. — 4 DYON SAMOCH. 

Wezoraj na Antokolu W.K.S. w swoim 

pierwszym meczu o mistrzostwo grupy, gład- 

ko rozprawił się z mistrzem okręgu brzeskie- 
go 4 Dycnu Samochodów Pa h z Brze 
ścia nad Bugiem, wygryw. ly w sto-     

    

sunku 3:1 (2:0) i  inkasują cenne pun- 
„kty. 

Drozyna gości przedstawia się jako dość 
siłny i wyrównany zespół, j:dnakże nie po-     
trafiła ona dotrzymać placu WKS*owi w 

i zej połowie, kiedy po bardzo ładnych 
pociągnięciach atak WKS%u zdobywa dwie 
bramki przez Pawłowskiego i Zbroję. 

Po przerwie goście starają się uz, 
honorowego gola, jedzukże narazie wysiłki 
te nie dają wyniku, WKS przygniata i zdo- 
bywa 3-cią bramkę przez Hajdala. WKS 
niecie dalej i wygląda, że lada chwiła pad- 

ną dalsze bramki, jednak wszystkie wysiłki 
dobrze usposobionego napadu, a szczególniej 
Pawłowskiego, kończą się na niezawodnym i 
wprost świetnie grającym bramkarzu brzes- 
Kim, który mając na dobitkę nadzwyczajne 
Szezęście, uchronił swoją drużynę od  znacz- 
nie bołeśniejszej porażki. 

Przy końcu zawodów udaje się wreszcie 
łewemu łącznikowi gości strzelić honorową 

     

  

PANC. BRZEŚĆ n-BUPIEM , 

bramkę słabo grającemu Zieniewiczowi, i po 
paru minutach mecz się kończy 3:1 dła Wil- 
na. 

Wynik ten nie odpowiada  przebiegowi 
gry i powinien być znacznie korzystniejszy 
dla WKS'u. 

Sędzia p. Sudnik beznaćc 
prawdy WKS nie może na tak e zawo- 
dy delegować sędziego, któryby potrafił cho- 
ciaż miernie wywiązać się z trudnego zada- 
ma. 

    

Czyż do- 
     

  

ZAWODY POLSKO-ŁOTEWSKIE 
W TROKACH 

Dnia 28 lipca odbędzie się w Trokach 
zakończenie kursu polsko-łotewskiego, na któ 

ię zawody wioślarkie, pływackie i 

ora wodhe. W zawodach mo- 
gą brać udział w y zawodniey, stowarzy 
szeni i niestowarzyszeni, bez kosztów wpi- 
sowego. 

    

     

  

    

Z uwagi na wysokie wyniki, uzyskane 
przez Łotyszów, nie wątpimy, że sportowcy 
wileńscy wezmą liezny udział w zawodach, 
aby zmierzyć się z naszymi gośćnii. 

  

Uprzedzamy naszych Sz. Sz. 

| 0d Administracji 
Prenumeratorów, że z dniem 

1-go sierpnia r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma wszystkim 
zalegającym do tego dnia w opłacie. 

  

ust. Hr. Tyszkiewicza**. Nadto pod samym 
wizerunkiem widnieje drobny napis: -— 
„Litiho. U. Steinbach, rue Gorokchovoi * 6, 
maison Davidoff'', Z powyższego widać, że 
emewiana plansza litograficzna, wydana хо- 
stała przez Kust. hr. Tyszkiewicza jeszcze 
przed założeniem przez niego w Wilnie Ko- 

misji Archeologicznej w latach przypuszezal 
nie 1845 — 1855, Na płycie nagrobka, jax 
się łatwe dostrzega na oryginale jego litogra 
ficznym, wyczytać można wyraźnie tylko:— 
„D. О. M. Gosiewski 1662**, zaś imiona oso- 
by, której poświęcony był ten pomnik, autor 
fitografji samej nie wyrysował wyraźnie, mo 
żę z powodu niedokładności rysunku sporzą- 

dzonego w Wilnie. Z tego samego powodn 
nie sposób odeyfrować na tej litografji i tre 
&& całego epitafjum. Ciekawe jest, kto mógt- 
być autorem rysunku przesłanego przez b. 
Tyszkiewicza nad Newę dla wykonania z aie- 
go reprodukcji? 

Monument ten, zburzony był prawdopodo 
w okresie: kiddy jeszcze funkcjonownia 

fal. Komisja Art. eologiezna, jakowej udało 
się jednak ocalić szezątek omawianego na- 
grobka. Ułamek ów pamiątkowy figurował za 

równe w osobnym katalogu Wileńskiego Mu- 
zeam Starożytności, jak i w „Przechadzkach 
po Wilnie““ Jana ze Šliwina (Ad. H. Kirko- 
ra), zaś potem komisja Murawjewska prze- 
słała go do Moskwy do zbiorów muzeum Ru- 
miancowskiego, gdzie jeszcze przed czterema 
dziesiątkami lat kreślący te słowa miał spo- 
sobność go oglądać, 

Jest to kawałek duży płaskorzeźby z wy 
obrażeniem pistoletów.. 3 

Że nagrobek omawiany poświęcony był 
mowicie Aleksandrowi Gosiewskiemu, — 

  

archeologa Eust. hr. Tyszkiewicza, ale i 
świadectwa wszystkich dziejopisów tej świą- 
tyni, którzy podali za pierwszą o tym pomni 
ku wskazówkę historyczną, mianowicie poda 
ną w r. 1655 przez Szymona Starowolskiego 
w znakomitem jego dziele Monumenta Sarma 
torum''*'', opublikowanem w Krakowie pod- 
ówczas. Ciekawe jest, dlaczego Sz. Starowol- 
ski w tej cennej księdze nie podał daty zgo- 
nu Al. Gosiewskiego, który nastąpił w 1639 
r. jak zresztą powszechnie o tem wiadomo z 
późniejszych źródeł biograficznych. 

W samem zakończeniu życiowem Aleksaa 
dra Gosiewskiego czytamy u Starowolskiego : 
sui nata heroibus Heroina Ena Pacia, Co- 
niux dolorem amorem que morte inuietum ze- 
statut'*. 

Z tego widać, że nagrobek ten był ufundo 
wany przez Ewę Pacównę ku czci małżonka 
Przytem dzięki uprzejmej Pomocy sz. p. Eu- 
zeb. Łopacińskiego możemy uzupełnić niniej- 
szem powyższy szczegół biograficzny tem, że 

z Ewy Pacówny, podkomorzanki brzeskiej, 
miał Aleksander Gosiewski synów: Krzyszto- 
fa, Mikołaja i Wincentego oraz córki: He- 
lenę za Samuelem Szymonem  Sanguszką i 
Annę — zakon Brygitek. Przy tej sposobno- 
ści wyłania się na tem miejscu i sprawa za 
równo nagrobka Aleksandra, jak i jego sy- 
na Wincentego, znanego z zasług rycerskich, 
a zamordowanego pod Ostrynią przez zbua- 
towane wojsko w 1662 r. a data owa jest 
właśnie wyrytą na pomniku jego ojca.. 

Czyżby ów monument wzniesiony w kośc. 
św. Kazimierza poświęcony Aleksandrowi Go 
siewskiemu był później uzupełniony wspom- 
nieniem pośmiertnem o synie? 

` Sulimczyk. 
  

SŁOWO 

Tydzień sportowy 
W kliku wierszach 
Jak się dowiadujemy, dzięki staraniom Min. 

Spraw anicznych i poselstwa polskiego w 

Rydze v zd naszej reprezentacji lekkoatletycz 

nej na trójmecz bałtycki do Rygi dochodzi osta- 

tecznie do skutku. 

Zawody odbędą się prawdopodobnie w dru 

giej połowie sierpnia w Rydze przy udziale 

Polski, Estonji i Łotwy. Skład naszej drużyny 
ustalony zostanie niebawem jednocześnie na 
mecz z Austrją (13 8. w Król. Hucie) i na trój- 

mecz bałtycki. 

Co do meczu z Austrją to 13 8. rozegrany 

zostanie miecz międzypaństwowy Polska — 

Austrja, zaś 15 8. mecz międzymiastowy Kate- 

wice — Wiedeń w Katowicach, 

Nadto dodać należy, że na wrzesień prze- 

widziane są miecze z Czechami (2—3 9) 

Warszawie i z Węgrami (17 9.) w Król. Hucie 

oraz spotkanie międzymiastowe Lwów — Ви- 
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‘а ostatniem walnem zgromadzeniu Pol- 

ku Narciarskiego, utworzona z0- 

narciarstwa nizinnego z siedzibą 

wie. W skład prezydjum tej komisji 
weszli narazie płk. Barzykowski kpt. Fruhauf. 

Prezydjim ma zorganizować w Warszawie w 
dniu 20 sierpnia konferencję, na którą przygo- 

tuje propozycje co do osobowego składu z u- 

względnieniem przedstawicieli Państwowego 

Urzędu WF, Zw. Strzeleckiego, harcerstwa i u- 
zgodni zakres działania ze sterami wojskowemi 

Smutny los połskiej lekkiej atletyki 
Pesymistyczne uwagi w przededniu. spotkań 
międzynarodowych 

Program spotkań międzypaństwowych na- 

szych lekkoatletów jest już opracowany i ter- 
miny ustalone. Dotychczas rozegraliśmy tylko 

jeden mecz z Belgją. Odnieśliśmy zwycięstwo 

— to prawda, lecz nie zapominajmy, iż mieliś- 

my do czynienia ze względnie słabym przeciw- 
nikiem. : 

Natomiast najbliższa przyszłość nie przed- 

stawia się dla nas różowo. Kalendarzyk prze- 

widuje szereg zawodów z bardzo poważnymi 
przeciwnikami, a tu sygnalizowany jest od pe- 
wnego czasu brak rezerw w naszej lekkiej a- 
tletyce, który może bardzo niepomyślnie zmie- 
nić oblicze drużyny reprezentacyjnej. 

Zarząd Polskiego Związku lekkoatletycz- 

nego pod presją ministrestwa spraw zagranicz- 

nych i poselstwa polskiego w Rydze zdecydo- 
wał się wznowić mecze międzypaństwowe z 

Łotwą i Estonją, a więc t. zw. trójmecz bałtyc- 
ki. Dojdzie on do skutku w drugiej połowie 
sierpnia. 

W jakim składzie wystąpimy do tych za- 
wodów, narazie nie wiadomo. Reprezentację u- 
stali „komisja trzech”. Będzie ona identyczną 
na ten mecz, jak i na zawody międzypaństwo- 
we z Austrją, które odbędą się w Królewskiej 
Hucie w dniu 13 sierpnia, a więc jeszcze przed 
trójmeczem. Mecz z Austrją ma dla nas bardzo 
wielkie znaczenie, gdyż musimy wciąć rewanż 
za zeszłoroczną porażkę, doznaną w Wiedniu 
pod koniec ubiegłego sezonu, podczas tournee 
środkowo - europejskiego: Porażka ta, tem bo= 
leśniejsza, iż nieoczekiwana, jest ciemną plamą 
naszej lekkiej atletyki w roku wiełkich sukce- 
sów olimpijskich. Tylko udany rewanż urato- 
wać może nasz prestige. 

A we wrześniu czekają nas jeszcze cięższe 
przejścia. Miesiąc ten przenaczony jest na spot 
kanie z Czechosłowacją i Węgrami. Jeśli chodzi 
o Węgry, to nie mamy się co łudzić. Będzie 
znów tradycyjne lanie i ambicją naszą jest uzy- 
skanie możliwie najlepszego wyniku. Z Czecho- 
słowacją natomiast mamy stare porachunki-— 
Właściwie chęcią rewanżu pałają Czesi. Sprząt- 
nelišmy im z przed nosa po trzykrotnem zwy= 
cięstwie, nagrodę ufundowaną przez min. Za- 
leskiego, a obecnie toczymy bój o nagrodę u- 
fundowaną przez min. Benesza. Tu w grę wcho 
dzi duma narodowa Czechów, którzy za wszel- 
ką cenę będą się chcieli zrewanżować. 

Cy im się to uda? Wszystko przemawia 
za tem, że tak. Tegoroczne mistrzostwa Polski 

ę w terminie z mistrzostwami Czecho- 
i porównując wyniki, widzimy, iż nasi 

przyszli przeciwnicy zdobywają nad nami prze- 
wagę. A tu nasza lekka atletyka odczuwa brak 
narybku. Kusocński przeszedł ciężką chorobę. 

Możemy go uważać za straconego na cały 
sezon. Nawet od takiego mistrza trudno wyma- 
gać, aby w ciągu kilku dni doszedł do jakiej 
takiej formy. A więc obsada biegów długich 
będzie bardzo przeciętna. 

Kostrzewskiego, znakomitego  plotkarza, 
jeszcze nie widzieliśmy w bieżącym sezonie na 
boisku. Prawdopodobnie dotrzymał słowa i roz- 
stanie się z bieżnią na zawsze. Obsada płotków 
będzie więc bardzo słaba. Dalej Trojanowski Il 
nasz najlepszy sprinter, również musi pauzo- 
wać, gdyż kontuzja ścięgna okazała się daleko 
poważniejsza i wymaga dłuższego pieczołowi- 
tego leczenia. A sprinty i sztafety nawet z Tro- 
janowskim, to przecież nasz najsłabszy punkt 
w reprezentacji. Powstają luki, których niespo- 
sób wypełnić. 

W ych warunkach rudno napatrywać się 
różowo na najbliższą przyszłość naszych spot- 
kań międzypaństwowych. Rok bieżący będzie 
dla lekkiej atletyki rokiem wielkiego kryzysu. 

    
   

  

     
   

  

Święto 6 
WILNO. W dniu 28 b.m. 6 p.p. Leg. 9b- Piotra i 

p. p. Leg. 
Pawła. Po nabożeństwie odbędzie 

chodzi swe doroczne święto pułkowe. Uroczy się defilada na ul. Tadeusza Kościuszki. 
stości rozpoczną się Mszą św. w kościele św. 

Stałe wypadki z autobusami zamiejskimi 
ODPADAJĄ KOŁA PODCZAS BIEGU 

WILNO. Przy zbiegu ulic Gdańskiej i 

Wileńskiej, auto straży ogniowej „Delfin“' 
zderzyło się z autobusem w chwili, gdy auto- 

bus wyjeżdżał z ulicy Gdańskiej na Wileń- 
ską. 

W autobusie pękła przednia oś, oraz 
wybita została szyba. Pasażerowie, oraz szo- 
fer, wyszli bez szwanku. „Delfin““ został: 

stosunkowo nieznacznie uszkodzony. 

Onegdaj pisaliśmy o wypadkach z autobu 

Skład bibuły komunistycznej 
WILNO. W znanem gnieździe komuni- 

stycznem przy ul. Nowogródzkiej 4 w miesz- 

kaniu niejakiego Segala, ujawniono onegdaj 

  

ZERRSZDRZZY WY 
PONIEDZ. 

Dziś 24 

Kunegundy 
Jstro ` 

Jskóba Ap. 
DEM TRS 

Wzchód słońca g, 3,10 

Zactód słońca g 7,40 

Z DNIA 238 LIPCA 
Ciśnienie średnie 162 
"Temperatura średnia + 23 
Temperatura najy 27 ” 
Temperatura najr "13 
Wiatr: cisza 

Tendencja: lekki spadek 

Uwagi: pogodnie. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 
na dzień dzisiejszy : 

Przejściowy wzrost zachmurzenia, . skłon- 

ność do burz lub deszczów pochodzenia bu- 
rzowego, najpierw upalnie, po przejściu de- 
szczów ochłodzenie, słabe wiatry miejscowe. 

— Minister Aubert w Wilnie. — 

Przybył do Wilna w niedzielę na dwudnio- 

wy pobyt minister Aubert, delegat Francji na 
konierencję rozbrojeniową. Gościowi towarzy- 
szy radca M.S.Z. p. Sławiński. 

Minister Aubert przybył do Wilna w celach 
krajonawczych. 

—Wóyewoda Kirtiklis. W swej podmiej 
skiej posiadłości spędza urlop b. wojewoda 
wileński, a obecnie pomorski p. Stefan Kir- 
tiklis. 

KOŚCIELNA 
— Bestauracja ołtarza. W prędkim cza- 

sie rozpoczęte zostaną prace restauracyjne 
głównego ołtarza w kościele św. Michała. 

URZĘDOWA 
— Zezwolenia na broń. W Starostwie 

Grodzkiem w okienku Nr. 1 są do odebrania 
zezwolenia na broń, wystawione osobom, któ- 
re w swoim czasie składały podania. Termin 
odebrania zezwoleń mija 10 sierpnia, poczem 
nie posiadający tych zezwoleń będą musieli 
pozbyć się broni. 

— Pisarze hipoteczni. Dnia 22 Преа о- 
głoszono i dnia 27 lipea wchodzi w 
porządzenie Rady Ministrów — о częściowej 
zmianie taksy dla pisarzy hipotecznych. 

Rozporządzenie postanawia, iż wynagro- 
dzenie pisarzy hipotecznych za wciągnięcie 
listów zastawnych towarzystw kredytowych 
miejskich do księgi kontroli hipotecznej przy 
aktach wypłaty pożyczek, wynosić ma 0,04 
proc. od wartości nominalnej listów zastaw- 
nych. Za tę samą czynność przy konwersjach 
tychże pożyczek taksa dla pisarzy hipotecz- 
nyeh wynosić będzie 0,02 proc. od wartości 
nominalnej listów zastawnych. 

MIEJSKA. 
— Wpływy podatkowe. W ciągu pierw- 

szych dwóch tygodni lipea wpływy podatko- 
we do kas miejskich w porównaniu z tym sa- 
mym okresem miesiąca ubiegłego zmniejszyły 
się o blisko 10 proc.. Jest to notorycznie no- 
towa ne w miesiącach letnich. 

MORATORJUM  KOMORNIANE. 
Wśród sfer lokatorskich krążą pogłoski o spo- 
dziewanem moratorjum na zaległe komorne. 

Chodzi mianowicie o zawieszenie wszelkich za- 

     

  

   

          

  

    

ległości miszkaniowgo czynszu dła osób, któ- . 
re płacić będą bieżące komorne, a ponadto zo- 

bowiążą ię płacać jednocześnie zaległości. Ofi- 
cjalnego potwierdzenia tych wersji dotychczas 
niema. 

— Zasiłki rezerwistom. Przyjmowanie po 
dań od rezerwistów powołanych w roku bie- 

M 

ZAMORDOWAŁ ZIĘCIA 
UJAWNIENIE ZBROD-NI PO 8-miu MIESIĄCACH 

WILNO. — Na terenie gminy  rudziskiej 
przed 8 miesiącami, t. j. w listopadzie ub. r. za 
ginał w zagadkowy sposób mieszkaniec wsi 
Gudziszki, gminy rudziskiej, M. Wojciunowicz. 
O zaginięciu Wojciunowicza zameldowano po- 
licji i po dłuższych bezowcnych poszukiwaniach ginai 
wysunięto moż możliwość ucieczki  Wojciunowicza 
na Litwę. 

Tymczasem we wsi rozpowszechniły się po- 
głoski, że Wojciunowicz wcale nie zbiegł do 
Litwy, lecz został zamordowany. 

Wersje te dotarły wreszcie do policji i w re 
zultacie zainteresowano się niemi, 

Chodziło o to, żt jak utrzymywano miesz- 
kaniec tej wsi W Piotrowski — wdowiec ko- 
chał się w swej bardzo urodziwej córce z któ- 
‘а miał rzekomo utrzymywać bliższe stosun- 

ki rezultatem czego miało być nawet dziecko. 
Gdy we wsi zaczęto mówić że to Piortowski 
jest ojcem dziecka córki dziewczynę wydano 
natychmiast zamąż za Wojciunowicza. 

W trzy miesiące później Wojciunowicz za- 

' Przeprowadzone w tym kierunku śledztwo 
wyjaśniło całą sprawę. 

Okazało się, że Piotrowski faktycznie utrzy 
mywał stosunki miłosne z córką. Gdy wydał ją 
zamąż Wojciunowicz począł coś podejrzewać, 
więc stary obawiając się zdemaskowania wraz 
z synem Michałem zamordował zięcia, poczem 
zwłoki zakopał w polu w znacznej odległości od 
wsi, 

Zwłoki obecnie odnalezione. Aresztowani Pio 
trowski z synem przyznali się do winy. 

Trup żołnierza niemieckiego 
WILNO. Podczas robót drogowych na 

szlaku Dmitrówka — SŚmoliki (Orany) na- 
trafiono na szkielet ludzki, obok którego le- 
żał różny sprzęt wojenny. 

Wyjaśniło się, że jest to trup żołnierza 
niemieckiego z czasów wielkiej wojny, po- 
grzebany widocznie w pośpiechu, bo dość 
płytko. 

sami zamiejskimi na uł. Kościuszki, oraz na 
Trakcie Batorego. Dziś znowu na ulicy Le- 

gjonowej z powodu odpadnięcia koła, omal 

że nie wywrócił się avtobus komunikacji za- 
niejskiej kursujący na linji Wilno — Grod- 

no. Samochów trafił na parkan i dzieki 1e- 
imu pozostał „na nogach''. 

W czasie wypadkn wybite zostały w ai- 

terusie trzy szyby. Poważniejszych uszko- 
den pasażerowie nie cinieśl. 

  

przeszło 3 tys. klg. bibuły wywrotowej ma- 

gazynowanej wobec zbliżających się różnych 
rocznie bolszewickich. 
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Podania złożone później nie 

    

        się roboty brukarskie 

które potrwają kilka dni. 

— Przebrukowanie jezdni na ulicy Mito- 
siernej. Obecnie przebrukowywaną jest jezdnia 
na ulicy Miłosiernej, stanowiącej zjazd z 'ulicy 

Bakszta do mostu na Wilence, przez który od- 

bywa się cały prawie ruch kołowy i pieszy z 
dzielnicą Zarzecza. 

Na skutek ożywionego ruchu jezdnia na 
Miłosiernej znajdowała się od dłuższego czasu 

w fatalnym stanie i naprawa jej jest wielce ak- 
tualną i pilną. (į.) 

— Roboty na ulicy Góra Boufałłowa, — 
Ulica Góra Boufałłowa, specjalnie przeznaczo- 
na dla ruchu wozów ciężarowych z racji ła- 
godniejszego niż na sąsiednich ulicach (Małej 
Pohulance, Sierakowskiego) spadku, jest obec- 
nie przebrukowywana odnowa mimo że roboty 
brukarskie prowadzone tam były nie dawniej 
niż w roku zeszłym. 

Prace obecne, gwoli szybszego ich zakoń- 
czenia, prowadzone są odrazu na całej długo- 
ści ulicy. W tym celu podzielono ją na szereg 
odcinków, na których pracują poszczególne dru 
żyny robotnicze (j). 

na Skopówce, 

WOJSKOWA 
— Komendant PKU m. Wilno mjr. Ossow- 

ski Maksymiljan rozpoczyna z dniem dzisiej- 
szym urlop wypoczynkowy i wyjeżdża do Za- 
leszczyk. Komendanta PKU zastępuje kpt. Mi- 
kołaj Berent. 

— ROQZNIK 1915. Mie 
skowy rozpoczął prace przygotowawcze do 
rejestracji rocznika 1915. Rejestracja ma roz 
począć się we wrześniu. 

POCZTOWA 
— Rozmowy zamiejskie. Władze pocztowe 

połeciły telefonistkom wyczerpująco informować 
abonentów przy połączeniach międzymiasto- 
wych jak długo mają czekać na zamówioną roz 
mowę. 

— POCZTA W KOLONII WILEŃSKIEJ. — 
Ostatni dziennik zarządzeń dyr. Poczt przyno- 
si zwolnieni ze stanowiska kierowniczki agencji 
<' pcztowej w kolonji wileńskiej Kaz. Trzecia- 
kówyn, która, jak w swoim czasie pisaliśmy, do 
puściła się wykroczeń przy inkasowaniu wpły- 
wów na P.K.O. 

   jski referat woj- 
  

  

. RÓŻNE 
— Błędne informacje „Lotu*. Przy skrzyn- 

kach poczty lotniczej umieszczone są tablice 
informacyjne o wyjmowaniu korespondencji.-— 
Pomimo codziennych odlotów aeroplanów w 
kierunku Warszawy i co za tem idzie, codzien- 
nego opróżniania skrzynek pocztowych, infor- 
macja umieszczona na tablicy przy ul. Mickie- 
wicza błędnie wskazuje, że korespondencja łot- 
nicza wyjmowana zostaje trzy razy tygodniowo 

Pozatem skrzynka, umieszczona przy ul. 
Mickiewicza — jest uszkodzona i wrzucenie [i- 
stu — napotyka na poważne trudności. 

— Liczba urodzin w Wileńszczyźnie. We 
dług urzędowych danych w pierwszym kwar- 
tale r.b. w wojewó e wileńskiem zanoto- 
wano 9,685 urodzin, zaś w woj. nowogródz- 
kiem 9,002. 

— TRZEBA UPORZĄDKOWAĆ DZIELNI- 
CĘ KALWARYJSKĄ. — Chodniki na ul. Kal- 

waryjskij wymagają natychmiastowego remon- 
tu. Okazja trafia się teraz wobec robót przy u- 
suwaniu skarp za Zielonym mostem. Również 
ul. Trębacka prosiła magistrat i to kilkrakrotnie 
o bruki, lecz jak dotychczas bezskutecznie. 

Wreszcie na ul. Lwowskiej i Artyleryjskiej 
po niedawnych robotach pozostało moc piasku, 
tak że przy przejeździe już nie aut, lecz zwy- 
kłego furgonu podnoszą się całe tumany kurzu. 
Piasek ten należy bezwzględnie usunąć. 

TEATR I MUZYKA 
— TEATRY MIEJSKIE ZASP W WILNIE. 

Teatr Letni w ogrodzie Bernardyńskim gra dziś 
w poniedziałek 24 bm. o godz. 8,15 w. arcy- 
dowcipną, wesołą i pełną humoru komedję wę- 
gierską St. Zagona pt. „Bez posagu ożenić się 
nie mogę”. Ceny propagandowe od 20 gr. 

Jutro, we wtorek 25 bm. o godz. 8,15 w. 
„Jim i Jill“. 

Gościnne występy Malickiej i Sawana w 
Teatrze Letnim. W piątek dnia 28 bm. przyjeż- 
dża do Wilna na gościnne występy znakomita 
artystka Marja Malicka, ze Świetną sztuką Ni- 
codemiego „Cień'*, w której udział bierze rów- 
nież Zbyszko Sawan — artysta Teatru Atene- 
um w Warszawie. 

Teatrm uzyczny „Lutnia”. „Królowa nocy* 
Wobec wielkiego powodzenia, jakiem się cie- 
szy na scenie „Lutni* „Królowa Nocy”, ope- 
retka ta utrzymuje się nadal na repertuarze. 

Dziś ujrzymy tę operetkę w wykonaniu 
pierwszorzędnych sił artystycznych z Halmir- 
ską (rola tytułowa), Gabrielli, Molską, Dem- 
bowskim, Glińskim, Szczawińskim, Tatrzańskim 
i Wyrwicz-Wichrowskim na czele. 

Ceny miejsc najniższe od 25 gr. do 2,90 zł. 

W tygodniu bieżącym wznowiona zostanie 
melodyjna i wielce efektowna operetka Stolza 
„Szaleństwa Coletty* z Mary Gabrielli w roli 
tytułowej. 
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Burziiwe wybory do kongresu 

sjonistycznega w Wiinie 
Wczorajszy dzień przeszedł w Wilnie pod 

znakiem wyborów do mającego się wkrótce od- 

być 18-go kongresu sjonistycznego. 

Od samego rana balkony wielu do 

dzielnicy żydowskiej udekorowane zostały 

transparentami wyborczemi. Ulicami miasta 

przeciągały ozdobione dużemi cyframi taksów- 

ki, pasażerowie których agitowali za reprezen- 

towanemi przez siebie stronnictwami. Najwięk- 
szym tupetem i krzykliwoścą odznaczali się 

przedstawiciele listy Nr 6, zwolennicy Żabotyń- 

skiego, którzy w brunatnych koszulkach niczem 

hitlerowcy defilowali dumnie ulicami miasta. 

Najbardzej zwalczającemi się ugrupowania- 
li się zwolennicy Pracującej Palestyny 

1ów 
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r wyborach wy- 

ych wszystkie od 

ie walka pomiędzy stronnictwami 

o zenitu. Namiętne dyskusje przeszły 
w rękoczyny. Zaczęło się od obopólnego zrywa 
nia plakatów wyborczych i wzajemnego rozpę- 

yhających na wyborców przy synago- 

cach najbardziej odwiedzar 

   
   

  

  

    

  

j na wiec urzą 

5) usiłowali wtar; 
lennicy Żabotyńskiego. Socjaliści stawi 

pór i w rezultacie doszło do bójki, którą zlikwi- 
dowała policja. 

Do starcia pomiędzy chałucami a rew 
nistami doszło również na ul. Rudnickiej, s 

walka przeniosła się na ul. Zawalną i tu do- 
piero została zlikwidowana przez interwenjuja- 

cą policję. Kilku uczestników bójek zatrzyma- 
no. W ciągu całego dnia doszło jeszcze do 

mniejszych ć w różnych dziełnicah miasta, 
a przeważnie w okolicy ul. Rudnickiej i Koń- 
skiej w pobliżu biura wyborczego. 

W noc przed wyborami zatrzymano kilku 

osobników, którzy usiłowali zerwać lub zasma 

rować farba plakaty wyborcze wrogich ugru- 
powań. 

Ciekawe jest, że ogół żydowstwa wileńskie 
go wziął bardzo nikły udział w wyborach, acz- 

kolwiek zainteresowanie wyborami było  100- 
procentowe. Kryzys widocznie zadecydował o 
udziale żydów w głosowaniu, gdyż  „Szekel“ 
(wokument uprawniający do głosowania) kosz- 
tuje 1 złoty 20 gr. Sprzedano w Wilnie 4400 
„szekli*, a więc Wilno, liczące 70,000 żydów 
ma tylko 4400 głosów wyborczych. Zastój nie 
tylko w handłu i przemyśle, lecz i w polityce. 

Znamienne jest, że zmysł handlarzy nie opu 
szcza Żydów nawet w poczynaniach  politycz- 
nych. Przy sprzedawnieniu „szekli* (pominie- 
my już to, że głosy są płatne) uchwycić można 
było następujące zadawalające okrzyki: 
jeden złoty dwadzieścia może każdy oby 
bez względu na wiek, wzrost, cerę, wyznanie 
zabrać głos i wybić bezkarnie zęby swym 
wierzycielom". Słowem krzyku nie mało, lecz 
najprawdopodobniej Wilno nie zdobędzie ani je 
dnego mandatu (Zyskanie mandatu kosztuje 
3200 zł. — wymaga 3000 głosów), gdyż żad- 
na z partyj wobec rozdrobienia głosów nie 
zyska tak pokaźnej większości. (K.) 
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Towarzystwo opieki nad zwle- 
rzętami na wystawie Przyroda 

i Zdrowie w Poznaniu 
Pod hasłem „Ochrona zwierząt jest ochroną 

przyrody* powzięło Poznańskie Towarzystwo 
Opieki nad Zwierzętami, uchwałę urządzenia 
wiasnego stoiska na wystawie Przyroda i 
Zdrowie w czasie od 12 września do 1 paż- 
dziernika. 

Prosimy osoby zainteresowane 0 łaskawe 
nadsyłanie fotogafji: a) zwierzęta w przyro- 
dzie, b) zwierzęta domowe oraz wszelkie zaję- 
cia wchodzące w zakres ochrony przyrody, c) 
dział propagandowy, a więc przykłady dobre 
go i złego obchodzenia się ze zwierzętami w 
najszerszym zakresie. Dalej prosimy o nadsy- 
łanie różnych dziupli, karmnikėw  dla „ptaków 
etc. Zanosimy również apel do właścicieli psów 
koni, odznaczonych na naszych konkursach, a- 

żeby zechcieli stawić nam do dyspozycji uzyska 
ne dplomy — również prosimy o fotografje od- 
znaczonych zwierząt. Eksponaty prosimy nad- 
syłać do sekretarjatu w Poznaniu, ul. Młyń- 
ska 9 1, która umieszcza się na wystawie bez- 
płatnie. 

Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami na te 
renie całej Polski proszone są o łaskawy współ- 
udział w wystawie. Informacje udziela sekre- 
tarjat: Poznań, ul. Młyńska 9 I. tel. 1724, w go 
dzinach od 11-ej do 13,30. 

  

| Eugenja Kobylińska 

Świat w szkole 
pamiętnik nauczycielki 

    

Książka ta wyszła jnż z dreksrni LUX i Jest 
do nabycia w księgrrulach wileńskich. 

Siład główny w księgarni św. Wojciecha 
Cena zł. 350 gr.     

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELIOS—Harry Pel — On albo ja. 
PAN — Kobieto, nie grzesz! 
CASINO — Z rozkazu księżniczki 
LUX — Odrodzenie. 
ADRIA — Na podniebnym szlaku. 
ŚWIATOWID Zabójstwo o świcie i 

Straszna noc. 

- _ WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— OFIARY KĄPIELI. — Koło wsi Buchta 

utonął w sadzawce jakiś sprzedawca lodów. 
W pobliżu młynu francuskigo jeden z ką- 

piących się trafił ręką w szczelnę deski ; do- 
znał urwania małgo malca, 

Ciało St. Makowskigo (Kopanica 14), któ- 
ry, jak podaliśmy utonął w sobotę na Zwie- 
rzyńcu, wyłowiono z Wilji i wydano rodzinie. 
.— Pożary Od piorunów. — Mnożą się po- 

żary, powstałe wskułek uderzenia pioruna. Tak 
w czasie burzy nad zaściankiem Załozie, gm. 
rubieżewickiej grom uderzył w nowozbudowa- 
ną stodołę Wierzbickiego Wincentgo. Stodoła 
wraz z intewntarzem spaliła się doszczętnie. Na 
szczęście była zabezpieczona. Żukowej Marji 
w czasie tej same burzy spalił się dom miesz- 
kalny zwszystkiemi sprzętami. 

— Wybuch gazów. W czasie oczyszcza- 
nia jamy Kloacznej przy ulicy Mickiewicza 
nr. 8 zapaliły się nagle od świeży zgroma- 
dzone gazy. Nastąpił wybuch, w czasie któ- 
rego robotnik Wł. Tereszko (Nowopopław- 
ska 26) odniósł bardzo poważne poparzenia 
twarzy, rąk i klatki piersiowej. Przewie- 
ziono go do szpitalu św. Jakóba. " 

Pożar gazów zlikwidowała straż ogniowa. 

(Dalszy ciąg kroniki na stronie 4-tej) 

 



CHODZĘ PO MIEŚCIE... 
BOLĄCZKI KOPANICY. 

W końcu ulicy Kopanica na Popławach, nie 

gdyś nienajepszej sławy, a obecnie zrównanej w 

prawach obywatelstwa z innemi ulicami Wilna, 
znajduje się piękny lasek nad samym brzegiem 

Wilenki. Lasek ów. złożony z pięknie rozrośnię- 

tych drzew liściastych rozmaitego gatunku ma 

wszelkie dane po temu by się stać parkiem 

miejskim tej dzielnicy. Na początek wystarczy- 
ioby ogrodzić go i ustawić tam kilka ławeczek; 

większe jakieś splendory przyszłyby z ста- 
sem. 

Gdy jednak mowa o tym miłym, cienistym pia 

sku, — doraźnego załatwienia domaga się tam 

inan nieco sprawa. Oto piękn szpaler drzew nad 
samym brzegiem Wilenki ma już ogołocone z 

ziemi korzenie i gdy się brzegu w tem miejscu 

nieumocni jakimś nasypem, podmyte i podko- 

pane drzewa gotowe są uchnąć lub runąć do 

rzeki warto więc o tem pomyśleć zawczasu. 

Inną jeszcze sprawą zasługującą na uwagę 

i jakieś uregulowanie jest kwestja kąpieli i p!a 

ży w okolicach wspomnianego lasku. Korzy- 

stając z dobrodziejstw upalnego łata, wylegują 

się tam na brzegu, lub pluszczą się w bystrym 
nurcie Wilenki tłumiy całe okolicznych miesz- 

kańców. 

Tymczasem cóż to za fetor niemiły uderza 

raptem powonienie spacerowiczów?! Jak się о- 

kazuje po niedługich poszukiwaniac źródłem 

jego są dwa strumyki wpadające do Wilenki po 
obu stronach lasku. Strumyki te wypełnia jakaś 

smrodliwa ciemnosina ciecz, zarażająca powie- 
trze na brzegu i w lasku i zakażająca wody 

Wilenki, w których igra nieopatrzna dzieciar 
„ nia! 

Jak się przedstawia kąpiel w podobnych wa 

runakch z punktu widzenia hygjeny łatwo się 
chyba domyśleć?! Wszak uchronienie się przed 

połknięciem pewnej ilości wody podczas ką- 

pieli jest niemal że niemożliwością, a i bez te- 
go samo już zanurzenie ciała w podobnej wc- 

dzie jakże ryzykowne-., 

Macierzą tych strumyków jest podobno po- 
blizka garbarnia. Musi ona w takim razie usta- 

wić jakieś filtry, lub skierować swe odchody w 

inną stronę inaczej bowiem należałoby natych- 

miast zabronić kąpieli w tym miejscu. Miejmy 

nadzieję, że władze sanitarne zainteresują się 

tą kwestją i wydadzą stosowne zarządzenia. 

Strumyki owe utrudniają ponadto komunika- 
cję nadbrzeżną ponieważ żadnych mostków czy 

kładek przez nie nie ma; najlepszem więc 
wyjściem byłaby całkowite ich zasypanic. 

„Przechodzień. 

ELO IRR WADYZIEZK SEASONS 

(Dalszy ciąg kroniki wileńskiej) 

— SPŁOSZENI WŁAMYWACZE. Ubie- 
głej nocy nieznani narazie sprawcy usiłowa- 

i przedostać się do mieszkania d-ra Chłodne 
ra (Nowogródzka 15), przebywającego obec- 
nie na letnisku w Druskienikach. Włamywa- 
cze zostali spłoszeni i zbiegli. i 

+  — OKRADZIONY W DOMU SCRHA- 
DZEK. W czasie pobytu w domu scha- 
dzek przy ulicy Ostrobramskiej 2, niejakie- 

mu Pietrzyckiemu wykradziono z kieszeni 
portfel z 75 zł. 

W związku z tem zatrzymano właściciel- 
kę „domu'* Rebekę Szapiro, oraz Weronikę 
Wernowska (Turgielska 19), 

— ZŁODZIEJE MIESZK. NIE ŚPIĄ. O- 
kradziono mieszkanie Rebeki Kukus przy ul. 
Kijowskiej 22, wyniesiono 6 sukien, bieliznę, 
oraz inne rzeczy na ogólną sumę ponad 409 

złotych. 
— URATOWANY Z TOPIELI. — Wczoraj 

w dzień, na u. T. Kościszki tonął żołnież ką- 
piący się w Wilji. Dzięki szybkej pomocy, to- 
nącego uratowano. Perwszy z ratunkiem po- 
śpieszył spącerując brzegiem przechodzień, któ 

ry rzucił się do wody i wydobył żołnierza z to- 
pieli, 

Radje wiieńskie 
Poniedziałek dnia 24 lipca 1933 r. 

7.00: Sygnał i pieśni. 7.05: Gimnastyka. 7.80 

Płyty. 7.30: Dziennik poranny. 7.36: Płyty. 7.90 

Chwilka gosp. dom. 11.57: Sygnał czasu. 12.25: 

Prasa. Kom. 12.35. Płyty. 12.35: Dziennik poł. 
14.50: Program dzienny. 14.35: Płyty. Muzyka 

popularna. 10.35. Kom. gosp. 15.55: Wid. dla 

dzieci — Wpis, śpiew rybki w jeziorze”, pog. 
Lubiskońskiej. Płyty — Ulubione / melodje. 

18.00: Koncert popularny. 17.00. P. g. w języku 
franc. 17.15: Koncert solistów w wyk. Ireny Biał 
kowiczówny i Br. Sanlez. 18.15. Interwenoniza 
państwa w rolnictwie — odczyt wyg. |. Fo- 
kowski. 18.35. Koncert fortepianowy. 19.30: Z 
gospodarczego życia Polski odczyt w jęz. lit. 

19.50: Program na wtorek. 19.40: Feljeton lite- 
racki. 20.00 Płyty — Utwory Crisga. 20.10. 
Skrzynka poczt. roln. 22.20: Dziennik wiecz. 
20.30: Operetka. 21.00: Wil. kom. port. 21.10- 

D. c. operetki. 

ŽNIWIARKI 
Szwedzkie VIKING 
oraz części do nich 

Worki lniane 
poleca 

Centrala Spółdzielni 
Roiniczo-Handłowych 

Wilno, ul. Mickiewicza 19. 
di о 

Dźwiękowe kine „APÓLLO* 
Dominikańska 26. 

Najznakomitsze arcydzieło dźwiękowe w-z 

E. Remarque 

Na zachodzie bez zmian 
Wrol. gi. LEWIS CUPRES, LUIS WOL- 

HEJM I SLIM SUMMERYLE 
NADPROGRAM 

Gościnne występy sławnego muzykalno - 
špiewnego, groteskowo - tanecznego 

TRiA THMCO 
który po wielkich sukcesach w Paryżu w 
swojem tournee po Polsce zawitał do Grod- 
na: THEO, KOKO i 9-letnia VIOLETTA. 
Pozatem występy znakomitego humorysty 

Bdwarda Reja i tygodnik Fox'a — 
NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI 

WSTĘP OD 50 GR. 
оОНА AA EE 
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Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

    
    

    

baracka 
— ZAWODY KONNE O MISTRZOSTWO 

ARM]I. — W roku bieżącym Baranowicze wy- 

różnione zostały niezwykle, gdyż jeszcze ni- 

gdy nie odbywały się w nich zawody tak po- 

ważne, jak będzie to miało miejsce w dniach 27, 

28, 29 i 30 lipca r. b. 

Mianowicie w dniach tych odbywać się bę- 

dą zawody konne o mistrzostwo armii. 

Jest to najpoważniejsza i zarazem najtru- 

dniejsza konkurencja w zawodach hippicznych, 

przyczem zwycięzki zespół złożony z 4-ch ofi- 

cerów oddziału broni jeźdnej, otrzymuje  za- 

szczytny tytuł Mistrza Armii. To też nic dziw- 

że do konkurencji ej stają najlepsi j 

cy, którzy reprzentować będą barwy wsz) 

stkich pułków kawalerji polskiej i wszyst ich 

dywizjonów artylerji konnej. 

: Miarą powagi tych zawodów posłużyć mo- 

że fakt, że w skład Jury wschodzą Panowie: 

gen. Trojanowski, dowódca korpusu Nr. IX, 

gn. Kruszewski, D-ca Korpusu Ochrony Pogra- 

Grzmot-Skotnicki, Dca Bryg. Kaw. 

„Baranowicze“, gen. Wieniawa-Długoszowski, 

D-ca 2 Dywizji Kawalerji, płk. dypl. Karcz, 

szef Departamentu Kaw. Ministerstwa Spraw 

Wojsk., płk. dypl. Kiliński, dyrektor państwowe 

go urzędu wych. fiz., płk. dypl. Kmicic-Skrzyń- 

ski, d-ca Bryg. kaw. „Bialystok“, płk. Jasie- 

wicz, D-ca 10 Bryg. Kaw. i inn. 

Zawody Baranowickie poprzedzone zostały za 

wodami eliminacyjnemi, jakie miały miejsce w 

ciągu czerwca w licznych miastach Polski; za- 

wody te posłużyły do wyelminowania zwycię- 

zców poszczególnych okręgów i ci zwycięzcy 

właśnie w liczbie 100, przybywają do Barano- 

wicz, aby stoczyć ostateczny bój o palmę pierw 

szeństwa. 
W dniach, wymienionych powyżej, odbywać 

sę będą kolejno cztery próby, składające się na 

całość zawodów. 

Ostatnia próba, to jest konkurs w skokach, 

będzie miał miejsce .w dniu 30 lipca b. r., o 

godz. 15-ej, na torze wyścigowym Wschodnio- 
Kresowego Klubu Jazdy. Próba ta zdecyduje 

o zwycięstwie i bezpośrednio po niej nastąpi 

wręczenie zwycięzcom nagrów. 

Ponieważ zawody tej miary odbywają się 

w Baranowiczach po raz pierwszy, a ponow- 

nie mogą się odbyć dopiero za jakie 20—25 lat, 

kierownik zawodów, p. gen. Grzmot-Skotnicki, 

chcąc udostępnić społeczeństwu kresowemu u- 

dział w zawodach w charakterze widzów posta 

nowił próbę czwartą, to jest konkurs w sko- 

kach, przeprowadzić w obecności pfibliczności. 

Ceny wstępu na zawody wynoszą: 2 zł. — 

kupon. do loży, 1 zł. 50. gr. — miejsce siedzą- 

ce na trybunie i 50 gr. — miejsce stojące. 

ftoijócka 
— PRZELOT SOWIECKIEGO SAMOLOTU 

W DRODZE POWROTNEJ DO MOSKWY. — 

W godzinach przedpołudniowych nad Stołpca- 

sowiec- 

    
  

nicza, gn. 

    

mi przeleciał jeden z samolotów i 

kich, na którym do Polski „z  rewizy- 

tą przybyli sowieccy lotnicy  Ingaunis, Tu- 

żański, Mienzinow i Pawłow. Samolot na śred- 

niej wysokości kierował się wprost na wschód. 

— Kwesta uliczna na sieroty żydowskie, — 

żeńskie Towarzystwo opieki nad biednymi i 

nad sierotami żydowskiemi urządziło pod kie- 

sownictwem przesa Rubina Chai kwestę ulicz- | 

ną, która dała dość poważny dochód. 

STOŁPCE, DNIA 21 LIPCA 1933 

— Nareszcie słońce... i maleńka prośba do 

magistratu. — Doczekaliśmy się wreszcie słoń- 

ca. O sile tęsknoty za słońcem, za jego życiodaj 
ną mocą świadczy to, że plaża wprost roi się od 

amatorów rzecznej i słonecznej kąpieli. Karna- 

cja ciała u niektórych nasuwa myśli o ciem- 

nych murzynach z Angoli. Są i tacy, co przypo- 

minają raczej czerwonoskórych z Wyspy Ogni- 

stej; ci mają podobno niespokojne noce. Nie za- 

  

  

ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 30 

  

1 8—e6 ą5—a4 

2 apa a4—a3 

3 17—18G a3—a2 

4 gi8—a3 a2—alg 

5  Ga3—b2 galXb2i mat 

1  Gg8—e6 a5—a4 

2 16—17 a4—a3 

3 17—18g a3—a2 

4 GiB—a3 a2—a15 

5 geó—b3 Sal Xb3 i mai 

82v2 X Jeżeli R ód 

Jeżeli czarne dorabiają na al H lub W, 

to jednocześnie matują. 

ZADANIE Nr 31. 

J. E. Couveren (Holandja) „Journal Hi- 

storial'* 1905 I nagr. 

Białe: Kbl, Wd4, G65, Gh8, 

piony: a4, b2, e2, £5, gó (11). 

Czarne: Ke5, Gh7, 5b7; piony b4, e3. 

Mat w trzech posunięciach. 

PARTJA Nr. 27. 

Gambit hetmański 

Białe: Dr. A. Alechin (Francja). Czarne: 

S. Tartakower (Polska) grana na Olim- 

Seb, Se3; 

Dr. 

    

1. d2—d4; Sg8—16; 2. c2—e4; e7—e6; 

3. Sbl--e3; d7—d5; 4. Gcl—gó; G£8—e7; 

5. e2—e3; h7—h6; 6. Sg5—h4; 0—0; 

7. Sgl—f3; b7—b6; 8. Hdl—c2; G£8—8%; 

9. Wal—dl;  5b8—d7; 10. e4Xd5; . 11. 

Gfl—d3; 5fb—h5. 12. Gh4—g3; c7—e5. 

Czarne nie grają 5%Xg3, aby nie otwierać 

białym Нар В. 

13. Gd3—f5; có—e4; 14. Hdl—a4. 

Niepotrzebne należało grać 14.0—0. 

14... Sd7—f6; 15. Sf3—e5; 

Gf5—bl; a7 — аЪ. 

Czarne mają groźne piony na skrzydle het 

mana: 
17. Ha4—c2; b6—b5; 18. 0—0. 

Ofiara na g6 nie nie daje: 

g7—26; 16. 

DA y a i vei BALKAN ANA] NY 

   

  

zdrošcimy im ich ceglistej barwy ciała. Radzi- 

my im tylko nie spać pod piernatami; poza tem 

działa dobrze oliwa. 

Nadzwyczaj żywy jest ruch kajakowy. Ro- 
dzinne, to znowu na pary zakochane tyłko, mo 

cne (przy gwałtownych ruchach się nie wy- 

wracają) to gibkie jak strzał jedynki; słowem 
pełno tego wodnego bractwa. W nich wszystko 

rozbawione, rozigrane złoszczą się tylko ryba 

cy i wędkarze, wszystkie ryby im się wystra- 

sza, a ryb tych w Niemnie mniej, jak wędka- 

rzy na brzegu. Dobrze, że ich złorzeczenia to 

naprawdę głosy wołających na puszczy;  ja- 
koś nasze kajaki hawarjom nie podlegają. 

Tyłko jest jedno wielkie „ale* zwłaszcza 

dla pływaków, a maleńka prośba do przed- 

świetnego magistratu. Płynie sobie jeden z 
drugim spokojnie Niemnem, a tuch rach-ciach 

spodenki mu rozdarło. Jakże teraz wyjść, kie- 

dy wstyd, a na brzegu tylu ludzi. Niektórzy 

przy zastoasowaniu wszelkich kruczków state- 

gicznych (na to jednak trzeba być wojskowyni, 

a conajmniej rezerwistą) raczkiem dostają się 
na brzeg bez obrazy moralności. Tak! Lecz — 

co mają robić zwykli śmiertelnicy. Sidź tu je- 

den z drugim do wieczora, albo aż kogoś sumie 

nie ruszy i pomoże. Tak! w Niemnie jest pel- 

no drutów kolczastych, pozostałość z wojny 

światowej i bolszewickiej. Zakopano to chwi- 
lowo lecz piasek wszystko wydobył i czyha 

to teraz na śmiałków. Niejeden tam i cośkolwiek 

ciała swego zostawił. Wczoraj to plażowicze 

prawdziwą mieli aktrakcję, gdy dwóch odważ- 

niejszych pływaków wydobyło na brzeg aż ca- 
łą furę zardzewiałych drutów kolczastych. 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do pana 
Burmistrza. Może nasz Ojciec, znany ze swej 

dbałości o dobro miasta i wygodę jego miesz- 

kańców, coś w tej sprawie pomoże. Plażowicze 
będą mu nadzwyczaj wdzięczni, a przedewszy 

stkiem ci mali i ich stroskane matki. 

K A E 

POPIERAJCIE L.0.P.PJ 

     

   MEDIANA 

  

SKANALIZOWANE 
DZIAŁKI BUDOWLANE 

na POPŁAWACH 
po brzegu Wileuki i nlic Subocz. Popławska 
i Saska Kęps. Ziemia ogrodowa Dla spółek 
budowlanych warunki nigowe. Intormacje; 

  

a Akio MEBLI 
F. WILENKIA I s-ha 

Spółka x ogr. odp. 
Wiline, ul. Tatarska 20, | 

dom własny. Istnieje od 1843. 
Jndalnie, sypialule, saleny, 
gzbinety, łóżka niklowane i 
augielskie, kredensy, stoły, 
szaty, biurka, krzesła dębowe 

1 tp. Ceny znacznie zniżone, 

  

  

  

nowoczesny, niezwykłe 

precyzyjny aparat toto- 

grałiczny o niezrównanej 

gotowości do zdjęć i naj- 

bardziej wszechstronnych 

możliwościach użycia, 

Do nabycia w składnicach łotograłicznych. 

Wyczerpujące katalogi I opisy użycia 
bezpłatnie! 

Ernst Leitz, 
Zakłady optyczne w Wetziar. 

Jeneraluz reprezentacja: 

Warszawa, Chmielna 47a)5. 

  

    
  

18... b5—b4; 19. 5c3—e2; Hd8—e4; 

Se2—f4; Sh5Xg3; 21. h2Xg3; G17—4d6; 
МН -П; Wa8—c8. 

Ježeli 22...  gXe5; 23. dXe HXe5. 23. 

SXg6! i po kilku szachach białe przerzuca- 

ją wieże via d4 na linję h. 

pjadzie szachowej w Folkestone w rb.: 

e3—e4; d5Xe4. 

Jeżeli 2 Xe4? 24. Sg4 Kg7 25. f3 Hd7 
26. Se5! GX Tde S, 5 lub — SXg3. 24. 
SebXe4 Gd6Xf4; 25. g3Xf4 He8—e6 26. 

b2—b3 He6—e4! 27. Hc2—d2 Bg4—h4; 

28. Hd2. — e3  SI6—g4 29. He3 — 
Hh4Xg3; 30. f2Xg3 f7—t5 31. d4—d5? 

Należało grać 31: Se5. 

31... W£—d8 32. d5—d6 We8—e5; 33. — 

Wdl — d4; Gb7—d5 34 Wel — dl; 
Gd5Xe4 35. Wd4Xe4 Sg4—e3! 36. We4Xc5 

Se3Xdl 37. We5—c6 Sdl—c3; 38. bl—c2; 

Sc3—e2 39. Kgl—f2 Se2—d4 40. Wc6—et; 

Wd8Xd6 41 g3—g4  Kg8—g7 49. g4XI5 
g6X15 43. Ge2Xe4. 

Białe mając rozegraną partję, szukają о- 

20. 
22, 

    

   

       

  

28. 

83; 

calenia, stwarzając powikłania, ale to też ich $ 

nie uratuje. 

43.. f5Xe4 44. Kf2—e3 Sd4—e6 45. Ke3X76 Ž 

i czarne po 30 posunięciach wygrałył. 

PARTJA NR 28. 

„Errare humanum 

wie nie są nieomylni i 
est''. Nawet mistrzo- 

dy. Poniższa gra jest świetnym tego pizykla 

dem. я 
Biale: R. F. 

W. Hasenfuss (Łotwa) grana w Falkesto- 
me w rb.: 

1 d2—d4 €7—c5 
2 c2—c4 е5 Х а4 
3 $g1—f3 е7—е5 

4 Si3 Xe522 Hd8—a5+ biale poddaly 
się. Tragikomedja! 

Bzy AG 

w poważnych pa't- ® 

jach popełniają nieraz nieprawdopodobne bię $ 

Combe (Szkocja) — Czarne: į 

  

  

  

  `^ ..5._ЦН". — Сепу znizone: dz. balkon 25 gr. wiecz. 40 gr. 

Dziś premjera! Dawno uiewidziana LILJAN HARWEY i HENRY GARAT w dźw.ękowym arcydzie:e p, i. 

„Z ROZKAZU KSIĘŻNICZKI" 
czarnją przepiękną grą. Przepych wystawy! Spiew! Tańce! Nad program: 2 aktualne dcdstki Foze i krajcznam<zy 

  

|Hary 
Dziś! Wielki film sensacyjny w podwójnej roli ulubieniec pobliczności 

Peel 
erotyczno 

sensacyjny 

przebój 

Ceny zniżone: 1 s. balkon 25 gr. parter 54 gr. wieczor. od 40 gy. 

ON ALBO JA 
  

Dziś Wielki program! Nie zważając na sezon letni dziś jeden a mjlepszych filmów pruc, filmowej p.i. 

„PAN“ 
Rozkład jazdy statków 

Na okres nawigacyjny 1933 r. 

Statki pasażerskie „ŚMIGŁY'', „PAŃ TA- 
DEUSZ'', „KURJER', „GRODN©'', „SO- 
KÓŁ i „WILNO*'* będą kursować na od- 

cinku rz, Wilji 

wiino — Werki 
z przystankami: 

Pośpieszka, Wołokumpja, Kalwarja i 

ROZKŁAD JAZDY 

w dnie powszednie od dnia 5 czerwca rb. 

ODJAZD Z WEREK DO WILNA 

  

Werki 

8. 7,10, 8, 9,15, 11,15, 13.15 15.15, 17.15..19,45 į 

ODJAZD Z WILNA DO WEREK 
godz. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19,30 i 20,40. 

W niedziele i dnie świąteczne od dnia 95 

maja rb. 

Odjazd z Wilna do Werek o godz. 7 rano, a 

następnie co godzinę. Ostatni odjazd statku z $ : 
Wilna do Werek o godz. 19, wraca z Werek 

o godz. 20. Odjazd z Werek do Wilna o godz. 

8 rano, a następnie co godzinę. Ostatni od- 
jazd statku z Werek do Wilna o godz. 20. 

W razie wię į frekwencji publiezn: 

w dnie bardziej pogodne niezależnie od po- 
wyższego będą kursować statki dodatkowo 

co pół godziny i wcześniej 

W dnie powszednie statki mogą być zama- 

wiane na wycieczki, zamówienia przyjmuje 
kasa przystani statków w Wilnie 

ZARZĄD. 

| Dr med. HENRYK RUDZIŃSKI 
przeprawadził się 

ul. Mickiewicza 22-a m. 20 
Ordynnje codziennie od 4 m. 30 — 6 godz, 

prócz świąt 

    

     

  

  

    

  

  

  

  

„Kobieto nie grzesz" 
Bajeczna wystawa! Najpiękniejsze kobiety! Konzeriowa gra! Nad progr.: Groteska „MICKY NA ARENIE" 

Ceny na 1 s. balkon 25, parter 54 gr. 
  

Sale westy- 
iewena stale 

przy pomocy 
usjiepszych 

sparatów 
  

  

  

Szkoła Gospodarstwa Domtwegi 

i Szkoła Zarządczyń 
im. JENERAŁOWEJ ZAMOYSKIEJ 

w Warszawie 
> 

przyjmuje zgłoszenia 

UL. ŚW. TERESY 2 M. 3 TEL. 970-91. 
  

  

Žž 

  

r so 

E Baczność! 
E Sprawdzci 

rysów a bezwątpienia przekonacie się, iż 

ogłoszenia do S$ŁÓWA oraz de 

ĄBAJCIE 
wę wszystkich aptekach 

składach aptecznych zuane 

fredka sd odcisków 

  

  

  

Zanim dacie ogło- 
szenie do pism miej- 
scowych wileńskich 

ceny ogłoszeń i 
żądsjcie koszto- 

wszystkich pism TANIQ I bardzo 
wygodnie 

za pośrednictwem 

jest załatwić 

Biura Reklamowego 
$. GRABOW SKIEGO 

Garbarska 1, 
tel. 82. 

% 

  

3 į 
# 

  

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW PODMIEJSKICH 
odchodzących z piacu Orzeszkowej w Wilnie 

  

N. WILEJKA 

. Odjazd z Wilna < Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
od g. 7 rano (w świę- do N. Wilej od g. 8 rano (w święta |pół godziny drogi. 
ta od g. 8 r.) co go- 
dzine do 21, w dnie 

przeóświąteczne i šwią- 
teczne do 23, 

pół godziny drogi. od g. 9) co godz. do 2i 
w dnie poświąteczne i 
świąteczne do 23. 

  

  

  

CZARNY BóR 

Odjazd z Wilna Przyjazd do Czarnego'| Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
17 15 30,220 Boru. 1630521: 

MEJSZAGOŁA 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
9, 12 m. 30, 16, 18. do Mejszagoła 7, 10m. 30, 14, 19. 18, 11 m. 30, 15, 20. 

10, 13 m. 30, 17, 19. 
NIEMENCZYN 

Odjazd z Wilna "Przyjazd , Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
7,9, 11, 13, 15, 17, 18| do Niemenczyna |7, 8, 9, 11, 13, 15, 17|8, 9. 10. 12, 14, 16, 

m. 30, 19, 20 m. 30. |8, 10, 12, 14, 16, 18,|19, 21.. 18, 20, 22. 
19 m. 20, 20, 21 m. 30. 

OSZMIANA 
  

    
      

Odjazd z Wilna Przyj. de Oszmiany Odjazd do Wilna « Przyjazd do Wilna 
1, 8, 11, 14, 16, 18,|9, m. 15, 10 m. 15, 13|[g. 6, 7,30, 11, 12, 15, 17Į 9,45, 13,15, 14,15 17.15 
(w dni rynkowe miast]m. 15, 16, m. 15, 18| 19, 19,15 21,15. 
o 8 odjazd o 6). Im. 15, 20 m. 15. 

TROKI 
(przez Landwarów) 

_ Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
7, 8, 10, 12, 13 m. 30| ‚ do Trok 6 m. 20, 8, 9 m. 30,godzina i 20 | minut 
15 m. 15, 17 m. 30, 19jgodzina i 20 minut dro-ji0 m. 30, 12 m. 30, Idjdrogi (do Landwaro-' 
20 m. 15. gi (do Landwarowa 55|15 m. 15, 16 m. 40,wa 55 minut drogi) . 

minut). 19. 

NAROCZ 
(przez Michaliszki, Świr) 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
o godz. 6 rano. do Narocza lo godz. 15 . lo godz. 21. 

lo godz. 12 w poł.   
  

u = SOW 

| од @ее с ' O” waz, 
ООач AAA A> — аы е уе 

Działki 
Kemunikacja 
Warunki kupna: 

INFORMACIE:   
5 

Drukarnia Wydawnictwa „SŁOWO 

GBLIOTEĄN 

pociągam i 
część pożyczką długoterminową, 

  

Parcelacja maj. 

Landwarow 
ietniskowo - agrodniczo - budowlane 

nad jeziorem, rozmaitej wielkości. 

reszta ratami miesięcznemi, 

Cena od 600 zictych za dziaikę. 

2 w Wllnie: Pierwsza WileAska Spėtka Parcelacyjna, 
: ul, Mickiewicza 15. i 

88 
į w maj. Landwarów: Zarząd Bóbr. - 

  

autobusem co godzinę. 

    zd — | ст žarna йЙ 

   

    

TT 
Lekarze 

WABGAWERZUZEDZSJY 

Dr.Ginsberg 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. 
Wileńska 3, od 8 — 1 

1 4 — 8. Tel. 567. 

ziemi ornej okolo 16h1 “ 
w odległości ad Wilna 
nie dalej 15klm. Oferty 
А. $ w Administracji 
„Slowa“ 

Bom drewnłany 
z oficynką i ogródkiem 
owocowym do sprzeda: 
uia. Plscn 264 sążni. 
Krakowska 19, ® ре- 
bliżu ul. Kalwaryjskiej 
Zwacać się do właś: 
cicielki. Čhocimska 14 
m, 4. 

AUT 6 
marki „Chevrolet, typu 
„Sedan*  limozyna 6 
cyl , w doskonałym sta- 
nie, okazyjnie do sprze- 
dania: Wiadomość: 
Wilno, Kasztanowa 4 
m. 17 do 12 godz. St. 
Suchecki. 
  

Potrzebne 
MIESZKANIE 
5-cio pokojowe, system 
karytarzowy — па 
Zwierzyńcn blisko mo: 
stu. Oferty do Redakcjj 
dla T. C. 
- -- 

Poszukuję 
mieszkani> od 3 — 5 
pokoi z wygodami, sło- 
neczne, suche. Oferty 
Wł. Stndnicki* Dąbrow- 
skiego 12. 

DO WYNAJĘCIA 
dnży sklep o 2-ch ok 
nach wystawowych — 

Wileńska 25 — 9. 
Tamże 5 pokoi do wy 
najęcia z wygodami. 

4 — 5 POKOJÓW 
blisko śródmieścia 
potrzebne. — Zgłosze- 
nia do „Słowa'* pod 
KG 

DO WYNAJĘCIA 
MIESZKAN 
5 - pokojowe ze wszel- 
kiemi wygodami. Dob- 
roczynna 2-a u dozor- 
cy. 

DO WYNAJĘCIA 
nowo - odremontowa- 
ne frontowe  mieszka- 
nie z 5 pokoi ze wszel 
kiemi wygodami przy 
ul. W. Pohulanka 19.. 
Dow. się tel. 188. 

WAŁA 

Letniska 

  

  

    

DANIUSZE w 
MAJĄTEK 

LETNISKO 

pensjonat — poczta — 
Daniuszew — Kiersnow 
ska stacja Smorgonie. 
Plaża, kajaki, tenis. 

  

  

PENSZONAR 

  

    
w  Andr wie Bad 

Switezią К- 
wieč - Fry owej. 

Pokoje sło: współ 
ny salon 1 & , bibijo- 
teka, pianin kuchnia 
wiejska, posiłek 4 razy 
dziennie. Deskoaała Ка- 
piel, auto, dejazd z Ba- 
ranowicz 

gródka autobusem. Ce- 
ny 3,50, 4 i 4,50 w za- 
leżności ed połreju. 
Poczta Walėwka kolo 
Nowogródka —Amdsztj- 
kowo. 

LETNISKG. 
PENSJONAT 

= Lasy, rzeka, sporty — 
radjo tanie— Dewie- 
dzieć się ul. Zarzecze, 
16—17. 

LETNISKO 

   
° й utrzymaniem. Rzeka 

a dk: 

LEKCY j matem, 
fizyki — udziela naucz. 
gimn. Ofiarna 2 m. 14 

„ 04 godz. 3 do 5. 

0 
K O 
POSZ 
zdolnych EP - 
CÓW eclem  rozsyrze- 

daży nieznanych i mie 
zbędnych nowości pa- 
tentowych. — Zgłesze- 
nia pod „Wielka 
rótć do Adm    

  

Rutynowany 
agronom Znający — 
spodarstwo przemyzie= 
we, hodowlę” mieczar= 
stwo, lesnictwa, ofejer= 
stwo z 20-letnią prak- 
tyką w kraju i zegrz- 
nicą— poszukuje Lara“ 
posady — wymsgsnia 
skromne. Wiłne Ostre- 
bramska X 16 m. 22 

Młoda 
zredakowana — arzqć- 
niczka za mutrrymenie 
może pełnić słażbę bir- 
rową,reperację biełizzy, 
lub wyręczyć w gospo 
darstwie  paui dom. 
Zygmavtowske 8 m. 2 
Sienkiewiczowa 

S T UDE NT 
przyjmie pesańę w cha 
rakterze nauczy 
staełgo lub czasowi 
go do dzieci za same 
utrzymanie chętnie na 
wieś. 

Zgłoszenia pod: Wilna, 
ul. Zamkowa пг & — 
(Sklep owocowy). 
Krymski. 

SŁUŻĄCA 
młoda poszukuje pesa- 
dy do wszystkiege. — 
Uli. Zawalna 3 m. 44. 

Różne — 
Kasyno Oficerskie 

5 Pułku Lotniccego w 
Lidzie wydzierżawie в 
dniem 1 wrieśnie b, r. 
stołownię i bufet. Ofer- 
ty składać z podsuiemw 
warunków i cen. 

POPIERAJCIE 
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