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Kilka godzin olelkiego dramatu 
Jesteśmy wśród dyskusji о władzy. 

i dlatego przyszło mi do głowy przetłu- 

maczyć te karty ze wspomnień posła do 

dumy, czarnosecińca, znanego publicysty 

kijowskiego W. Szulgina. Czytać je moż- 

na z pożytkiem tylko wtedy, gdy się ima 

przed oczami to wszystko, co się staio 

po dniu, opisanym w tych wspomnie- 

niach. 

W dramacie, który rozwinie się przed 

naszemi oczyma występują ludzie mali 

w porównaniu do grozy, do burzy, do 

huraganu, który się podejmie nad Rosją. 

Wszystko to, co przeczytamy zaraz, to 

jakiś „dom lalki“ Ibsena. Zaczynając od 

centralnej figury wysokiego oficera, a 

" kończąc na ochrypniętych i nieochrypnię 

tych patrjotach.. Wszyscy byli patrjota- 

mi, wszyscy .chcieli dobrze, nawet chcie- 

li wygrać wojnę, wszystkich naprawdę 

bolało serce, a każdy na swój sposób 

grzebał władzę w Rosji. Pomimo melan- 

cholijnego szkliwa, które na cały ten a- 

brazek nakłada pierwszorzędny talent 

dziennikarski Szulgina — mamy do osób 

dramatu jaknajwiększą pogardę. 

Przedewszystkiem zaś do autora --- 

Oeknąłem się na jakimś korytarzu, ja- 
kiegoś dworca kolejowego. Ktoś w mundurze 
kolejowca gadał do mnie eoś i ja wreszcie 
zrozumiałem, że Milukow już wiele razy do- 
bijał się do mnie telefonicznie. 

жФ @ 

Usłyszałem głos, który poznałem z trud- 
nością, do tego stopnia był ochrypnięty i zer- 
wany. 

— Tak, to ja, Milukow... Niech Pan nie 
ogłasza manifestu... Zaszły poważne zmiany. 

— Jakto. Ja już ogłosiłem. 
— Gdzie? Komu? 

7-4 wszystkim, kogo tu znalazłem: +'a- 7% 

kiemuś pułkowi, ludowi, proklamowałem ce- 
sarzem Michała. 

— Tak nie można... Nastroję się silnie 
zmieniły na gorsze. Czytałem tekst manifestu. 

To jest zupełnie niezadawalniające... Zupełnie 
konieczne jest wymienienie zgromadzenia kon 

stytucyjneggo. Niech Pan nic więcej nie ro- 
bi... Mogą przyjść wielkie nieszczęścia... 

— Jedynie, co mogę zrobić, to odnaleźć 
i uprzedzić Guezkowa... On także zdaje się.. 
ogłasza. 

— Tak, tak.. Niech Pan go znajdzie i 
zaraz proszę przyjeżdżać tutaj na ul. Miijo- 

nową 12, do mieszkania księcia Putiatina. 
— Po co? 
— Tutaj jesteśmy my wszyscy... I tam 

wszyscy przyjadą, proszę Pana, niech Pan 
się śpieszy. 

* * * 

Wleźliśmy do automobilu. Człowiek w 
żółtej skórze także się wcisnął. Siadł naprze- 
ciw mnie, wyjął rewolwer i powiedział szo- 
refowi, żeby jechał. Maszyna ruszyła i wie- 

dy zapytał: 
— Dokąd jedziemy? gi 
Odpowiedziałem : + 
— Na Miljonową 12. 

On powtórzył szoferowi i 

— Żeby tamci nie widzieli. 
dziemy. 

Zrozumiałem, że jest nasz. Później 

nigdy więcej go nie widziałem. On czegoś 
się bał. Widać podejrzewał, że będzie nas 
śledzić i za nami jechać inne jakieś auto. 

Pędziliśmy jak szaleni. Dzień był mroź- 
ny; słoneczny. Miasto było takie dziwne — 
zwarjowane, chociaż narazie tknięte tylko 
eichą chorobą umysłową. 

Wagony tramwajowe stały, nieruchome, 
dorożek nie było widać zupełnie... Od czasu 
do czasu z warjackim hałasem przelatywało 
ciężarowe auto, z którego łyskały bagnety. 
Gdzie? Poco? Jedno takie auto zażądało u 
nas wyjaśnień, lecz odezepiło się po soczy- 
stem obłajaniu przez żółtoskórego. 

Wszystkie sklepy zamknięte. Ale dziw- 

niejsze ponad wszystko jest to, że nikt nie 
chodzi po trotuarze. Wszysey nie wiadon:o 
dlaczego wyleźli na bruk. I chodzą stadami. 
Przedewszystkiem stadami żołnierzy. Z kara- 

binami na plecach, bez szeregów, bez oficerów. 
W bezmyślnych stadach i stadkach. Na twa 
rzach eoś w rodzaju radości, coś w rodzaju 
zdumienia. Czego chcą oni? — Niczego... Świę 
tują swobodę. 

dodał jeszcze : 

dokąd je- 

* * * 

Kręciliśmy się po różnych ulicach. Na 
jednym z rogów raptem zobaczyłem jedyny 
sklep otwarty. Sprzedawano.. kwiaty. Jakie to 
głupie. 

. * * 

Oto Miljonowa... Oto znajomy dom z fi- 
larkami. I tutaj łazi jakieś żołdaetwo. Auto- 
mobil zatrzymał się gdzieś niedojeżdża jąc. 
Nie chcemy zwracać uwagi. 

Idziemy trochę piechotą. Oto Nr. 12. We- 

szliśmy. Wewnątrz dwóch żołnierzy na war- 
cie. Oznacza to, że mamy jeszcze jakąś о- 
chronę. й 

monarchisty, który na tem posiedzeniu 

mówi coś wręcz odwrotnego, do tego co 

powinien powiedzieć. 

Oczywiście porównanie niezawsze jest 

przekonywujące. Nie mamy wojny, nie 

jesteśmy Rosją, wreszcie przestępne nie- 

dołęgi w rodzaju kadetów, otrzymały u 

nas zasłużone kopniaki. Ale jednak. nie 

bez myśli o sprawie aktualnej tłumaczę 

dziś te kilka kart wspomnień. Tłumaczę 

je, aby wzbudzić pogardę do niedoię- 

stwa tych, którzy powinni bronić swej 

władzy dla dobra swego państwa, a któ- 

rzy ją tracą, nie zdobywając się na ruch 

zwrotnicą, koło której stoją i powodu- 

jąc straszną katastrotę. Należy rozumieć, 

że ten, kto u zwrotnicy stoi, a ją wypu- 

szcza z rąk jest przestępcą. Takimi prze- 

stępcami byli zarówno Wielki Książę Mi- 

chał Aleksandrowicz, później zamordo- 

wany w Permi, jak i tych kilku inteli- 

gentów rosyjskich, w tym dniu, od któ- 

rego śnieg już się zaczął mieszać z de- 

szcžem i krwią, tych kilku polityków, 

pijących herbatę w szklankach podawa- 

nych przez księżnę Putiatin. Cat. 

* * * 

Weszliśmy na schody... Mieszkanie Pu- 
tiatina... W przedpokoju chodynka płaszczy. 
I kilku szepczących się. Pytam: 

— Kto tutaj? 

— Tutaj... Wszysey członkowie Rządu. 
— Kiedyż stworzył się ten Rząd? 
— Wczoraj. 
— A jeszcze kto? 
— \ ; członkowie komitetu Dumy 

Państwowej, iech pan idzie, czekają na 
Pana. 

— Wielki Książę ? 
— Tak, jest tutaj. 

* * 

    

* 

Pośrodku pokoju na dużym fotelu sie- 

dział wysoki oficer, wyglądający na młode- 
go, o wydłużonej, chudej twarzy. To był Wiel 
ki Książę Miehał Aleksandrowicz, którego 
przedtem nigdy nie widziałem. Na prawo i 
na lewo od niego, na kanapach i fotelach, 
jak gdyby na dwóch skrzydłach od tylko co 
proklamowanego przezemnie monarchy, sie- 

dzieli ci wszyscy, którzy powinni byli stano- 
wić jego otoczenie: na prawo — Rodzianko, 
Milukow i inni, na lewo książę Lwow, Kie- 
reński, Niekrasow i inni. Ci inni, to byli B 
fremow, Rżewski, Bublikow, Szydłowski, 
dzimierz Łykow, Tereszczenko i 
nie pamiętam. 

Guczkow i ja 
ponieważ pr: 

  

   
   

siedliśmy 
liśmy ostatni. 

+ » 

naprzeciwko,   

  

'To było coś w rodzaju posiedzenia... Wiei 
ki Książę przewodniezył, zwracające się do je- 
dnego lub drugiego. 

— Pan zdaje się, chciał mówić? 
I ten, do którego się zwrócono zaczynał 

gadać. 
* © 

Mówiliśmy o tem, czy Wielki Książę ma 
przyjąć tron, czy nie. Nie pamiętam wszyst- 
kich przemówień. Lecz pamiętam, że tylko 
dwóch ludzi wypowiedziało się za przyjęciem 
tronu, t.j. Guczkow i Milukow. 

* * 

- 

+ 

Na prawo od Wielkiego Księcia stała ka 
napa, na której bliżej do niego siedział Ro- 
dzianko a dalej Milukow. 

Cztery doby nieludzkiego naprężenia ner 
wów dawały się znać... Przecież i- Napoleon 
wytrzymywał tylko eztery.. I żelazny Mila- 
kow chował się za ogromnego Rodziankę, po- 
prostu zasypiał siedząc. Wstrząsał się odmy- 
kał oczy i znowu zasypiał. 

— Pan zdaje się chciał mówić? 
To Wielki Książę zwrócił się do niego. 
Milukow nastroszył się i zaczął mówić. 
'Ta mowa, jeśli to można nazwać mową, 

była wstrząsająca. 
* * + 

Głową biały jak mlecz — na twarzy si- 
ny od. bezsenności, całkiem ochrypły od mów 
w koszarach, na mityngach, na placah, -— 
on nie mówił, on krakał, krakał chrypłym gło- 
sem: 

— Jeśli Pan odmówi się... Wasza Wy- 
sokość... będzie nieszczęście... Dlatego, że Ro- 
sja... Rosja traci... swoją oś. Monarcha, to oś. 
Jedyna oś kraju. Masa, rosyjska masa... Do- 
koła czego.. dookoła czego ona się zbierze. 
Jeśli Pan odmówi....będzie anarchja.. chaos.. 
krwawe ciasto... monarcha, to jedyne  cen- 

trum... jedyne coś, eo rozumieją wszyścy... je- 

dyne — wspólne. - Jedyne pojęcie o władz;     
przynajmniej narazie... w Rosji. Jeśli Pan 
odmówi... przyjdzie niewiadome... straszne 
niewiadome.. zupełne niewiadome... dlatego, 
bo... nie będzie... nie będzie przysięgi... a przy 
sięga to odpowiedzialność... jedyna odpowie- 
dzialność... jedyna odpowiedź, którą może 
dać naród... nam wszystkim... na to.. na 10.. 
co zaszło.. to jego sankcja, jego zgoda, jego 
uznanie.. bez którego... nie można... niczego... 
bez którego nie będzie... Państwa... Rosji... 

(DOKOŃCZENIE NA STRONIE 2-GIEj) 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Laszuk.. 
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GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIE] — Księgarnia Kol. „Ruch“. 

KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul. >uwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 

NIEŚWIEŻ -- ul. Ratuszowa — Księgarni: 

NOWOGRÓDEK — Kiósk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 
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DRUJA — Kowkin. ` 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz, 
PODBRODZIE — ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 
PIŃŚK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch* M: 
SŁONIM — Księgarnia ]. Ryppa uł. Mickiewicza 10. 

a Jažwinskiego. 

WARSZAWA 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja %. 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apie ny. 
WOŁOŻYN — Li Kiosk wy 

— Kiosk Księg. Kol. „Ruch”. 

4 gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
ch oraz z prowincji o 25 proc „drożej. 

NA KUBIE PANUJE SPOKÓJ TELEGRAMY 
Nowy prezydent złożył przysięgę 

HAWANA. PAT. — Nowy prowizo- 
ryczny prezydent Cespedes y Ortiz złożył 

przysięgę, oświadczając, że postara się 

stworzyć rząd, w którym będą reprezen- 

towane wszystkie stronnictwa. — Prezy- 

dent Cespedes y Ortiz rozwiązał Kongres 

i Sąd Najwyższy. 

Według ostatnich wiadomości, na ca- 

łej wyspie panuje już zupełny spokój. We 
dług ostatnich danych oficjalnych w cza- 

sie rozruchów zginęło 40 osób w samej 

Hawanie. 200 osób jest rannych. 

NOWY YORK. PAT. — Do Miami 
na Florydzie, przybył aeroplanem były 

sekretarz stanu rządu kubańskiego Fer- 

rara. 

MACHADO ODLECIAŁ DO NASSAU. 
HAWANA. PAT. — Prezydent Ma- 

chądo odleciał hydroplanem do stolicy 
archipelagu angielskiego Bachama Nas- 

  

Naprežona sutuacja w irlandli 
Starcia uliczne w Dublinie 

DUBLIN. PAT. Dzień 13 b. m. w Dublinie 
minął bez poważniejszych incydentów. W zna- 
cznym _— stopniu  nałeży to zawdzięczać 
surowym  zarządzeniom władz, które przed- 

Jedynym incydentem poważniejszym w Du- 
blinie było starcie między tłumem a 6 fa- 

szystami irlandzkimi którzy w niebieskich 
koszuląch wyszli ze swej kwatery głównej. 
Tłum rzucił się na nich i niewątpliwie zma- 

sakrowałby ich, gdyby nie interwencja cywil- 
nej gwardji, Która kilkakrotnie szarżowała 
tium. Uwoinieni z rąk swych prześladowców 
faszyści doznali licznych obrażeń cielesnych. 

W obawie rozruchów strzeżono główniej- 
szych ulic i gmachów rządowych. W pobliżu 
grobu 3 bohaterów irlandzkich stały  przy- 
gotowane samochody pancerne, w podwó- 
rzach pobliskich domów ukryte były kara- 
biny maszynowe. 

Zjazd weteranów powstań narodowych 
POZNAŃ. PAT. W niedzielę odbył się w 

Poznaniu zjazd delegatów Zw. Weteranów 
Pawstań Narodowych z lat 1914 — 1919. O- 
brady zjazdu poprzedziło nabożeństwo w ko- 
ściele 0.0. Salezjanów, poczem nastąpiła uro- 
czysta inauguracja obrad w sali Belwederu. 

Obrady zagaił prezes Związku generał w 

stanie spoczynku Taczak, -który zakończył 
swe przemówienie okrzykiem na cześć p. Pre 

zydenta Rzeczypospolitej i Marszałka  Pił- 
sudskiego. Z kolei nastąpił apel zmarłych po- 
wstańców i przemówienia przedstawicieli 

władz. Następnie inż. Waliczka wygłosił refe- 
„rat na temat: „Zagadnienie Polski w okresie 
wojny światowej'', poczem uchwalono ded2- 

sze z wyrazami hołdu i czci do p. Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej, Marszałka Piłsudskiego, 
premjera Jędrzejewicza, ks. prymasa Hlonda 
i prezesa Związku Liegjonistów Sławka. Na 

tem gen. Taczak zamknął oficjalną część zjaz- 
du. 

Zkolei rozpoczęły się obrady delegatów, 
w których wyniku przyjęto szereg rezolucyj. 

M. in. uchwalono rezolucję, stwierdzającą, że 
głównem zadaniem Związku Weteranów jest 
wierna i pełna czujności straż nad nienara- 
szalnością naszych graric,  wywalczonych 
krwią żołnierza polskiego. W oparciu o histo- 

rycznie stwierdzone sukcesy powstań, ogół 
powstańców wielkopolskich stwierdza koniecz 
ność zatarcia różnić między poszczególnymi 
bojownikami o niepodległość i składa wia- 
dzom projekt ustawy weterańskiej z prośvą 

o rozpatrzenieł, Związek wzywa do walki ca- 
łą zdrowo myślącą opinję publiczną z kryzy- 
selń fióralnym i materjalnym, a w szczegól 
ności apeluje do ogółu powstańców, by zgo- 
dnie stali u boku Rzeczypospolitej w walce 

o wywalczenie lepszego jutra. Związek Wete 
ranów potępia wszelkie wystąpienia politycz- 
ne, które pod pozorem pracy narodowej prze- 

szkadzają całości. 

SPŁYW DO MORZA 
Zakończenie uroczystości 

* GDYNIA. PAT. W dniu 13 b. m. zakoń- 
czyły się tu uroczystości, związane ze spływem 
do morza. Rano wszyscy uczestnicy spływu 
zebrali się u stóp Kamiennej Góry nad morzem, 
gdzie przy ołtarza połowym odprawiona z0- 
stała mszą święta: 

Po nabożeństwie przemawiali: komisarz 
rządu m. Gdyni Sokół oraz gen. Kwaśniewski, 

który podkreślił, że spływ do morza nie był 
jedynie wyczynem sportowym, ale doniosi: 

potężną manifestacją patrjotyczną,  podkreśla- 

jącą wobec całego świata, a szczególnie na- 
szego sąsiada z Zachodu, czem dła nas Po- 

laków jest morze i Pomorze i że ujścia królo- 
wej wód Polski — Wisły oraz. skrawku naszego 
wybrzeża bronić będziemy do ostatniej krop- 
fi krwi. Na zakończenie gen. Kwaśniewski 
wzniósł okrzyk na cześć miasta Gdyni, a 
następnie wręczył  Komisarzowi  Sokołowi 
ozdobny adres hołdowniczy następującej tre- 

ści: - 

„Uczestnicy spływu przez Połskę do mo- 
rza ku Gdyni, polskiemu 'wspaniałemu portowi 
dumie każdego Połaka, chłubnemu  świade- 
ctwu energji i pracy narodu, przybyli ze 

wszystkich krańców Rzeczypospolitej, aby za- 
dokumentować przywiązanie do odwiecznego 

Zkolei na promenadzie nadmorskiej ko- 
misarz rządu w otoczeniu przedstawicieli władz 
odebrał defiladę uczestników spływu, owa- 
cyjnie witanych przez licznie zgromadzoną 
publiczność, W godzinę później na dziedzińcu 
Urzędu Emigracyjnego Odbyło się rozdanie 
nagród zespołowych, 16 indywidualnych, a 

nadto każdy z uczestników otrzymał dyp- 
lom. 

  

Przed pawiązaniem 

sau. Nassau oddalone jest o 3 dni drogi 
morskiej od Nowego Yorku. 

BURMISTRZ HAWANY ZAMORDO- 
WANY. 

LANDYN. PAT. — Donoszą z Hawa- 
ny, że według krążących tam pogłosek 

burmistrz miasta Hawany został zamor- 

dowany. Biura prezydenta Machado zre- 

woltowany tłum splądrował i częściowo 

obrabował. 

W czasie wczorajszych zaburzeń w ca 

łym kraju zginęło około 200 osób. Wie- 
le osób odniosło ciężkie rany w czasie 

starć z policją i wojskiem. Tłum w dal- 

szym ciągu plądruje i rabuje mieszkania 

byłych ministrów. Ulice Hawany przebie- 

gają tłumy rozentuzjazmowanych miesz- 

kańców, wznoszących okrzyki na cześć 

rewolucji. 

SPINE ARIA TAR TE KNITAS 

GEN. BALBO 
Marszałkiem Włoch 

RZYM. PAT. — Agencja Stefaniego po- 

daje, że na mocy dekretu królewskiego gen. 

Balbo został mianowany marszałkiem państ- 

wa. Członkowie eskadry hydroplanów otrzy- 

mali awanse lub odznaczenia. 

Nowy. ambasador Francji 
W RZYMIE 

RZYM PAT. — Ambasador Francji 

Rzymie de Chambrun złożył w niedzielę 

po południu królowi włoskiemu swe listy uwie 

w 

po 

rzytelniające. 

Bruening składa mandat 
BERLIN. PAT. „Vossiche Ztg.'* donosi, 

były kanclerz Bruening zamierza wkrótce zło 

żyć swój mandat do Reichstagu i wstąpić do 

klasztoru. Były premjer wirtemberski dr. Bolz 

również ma zamiar wstąpić do klasztoru. 

Teatr żydowski w Beriinie 
BERLIN. PAT. Według doniesień prasy, ko+ 

misarz do spraw  organizacyj kułturalnych 

Hinkiel udzielił związkowi Żydów niemieckich 

koncesji na prowadzenie teatru żydowskiego 

w Berlinie. W koncesji zastrzeżono, że teatr 

urządzania 

sprzedaż 

że 

żydowski nie będzie miał prawa 

przedstawień publicznych, bowiem 

biletów wstępu odbywać się będzie musiała 

wyłącznie wśród członków. 

stosunków dyplomat. 
' pomiędzy Z.S.S.R. i Bułgarją 

Przedstawiciel Ajencji „Iskra* miał ostat- 

nio sposobność odbycia dłuższej rozmowy z 

pewnym wybitnym członkiem warszawskiego 
korpusu dyplomatycznego, który powrócił przed 

kilkoma dniami z dłuższej podróży po Bałka- 
nach. 

Tematem rozmowy była zajmująca obe- 
cnie większą część rządów bałkańskich kwe- 

stja gospodarczego i politycznego zbliżenia z 
Sowietami, Po zaaktywizowaniu polityki so- 
wieckiej w ciągu ostatnich kilku miesięcy, 
a szczególnie po podpisaniu w Londynie pak- 

tu o określeniu napastnika, sprawa nawiązania 

STS AT OREW III SS VINITA TOS TNS S RESSI 

Nowy tymczasowy dworzec šrednicowy W Warszawie 

  

Widok na nowy tymczasowy *dworzee średnicowy w Warszawie, po zburzeniu 
okalającego go w Alei Jerozolimskiej Widoczne są podjazdy po obu stronach 
odkrytego tunelu, oraz perony betonowe, na których ustawiono już ezterora- 
mienne, wysokie latarnie elektryczne. Tory na tem miejscu są całkowicie wy- 

kończone. 

stosunków dyplomatycznych i handlowych z 

Sowietami przez te państwa europejskie, któ- 

re dotąd stosunków tych nie utrzymują 
znacznie zyskała na aktualności. 

` _ Szczególnie aktualnem jest to zagadnienie 
— jak informuje nasz rozmówca — w Bułgarii. 
Już od Dłuższego Czasu przejawia się w Buł- 
garji z coraz większą siłą tendencja do nawią- 

zania stosunków gospodarczych i dyplomaty- 

cznych z ZSSR. Część zwołenników współ- 
pracy z Sowietami chciałaby ograniczyć ją 
tylko do dziedziny gospodarczej. Takie podob- 

no tendencje żywi również  premjer  buł- 
garski p. Muszanow, natomiast daleko więk- 
sza część polityków bułgarskich myśli o na- 
wiązaniu stosunków dyplomatycznych i go- 

spodarczych ze Związkiem Sowieckim. 
Zwolennicy nawiązania pełnego kontaktu 

z ZSSR rekrutują się z socjalistów, ludow- 
ców lewicowych oraz ludowców  prozrądo- 
wych z wpływowym przywódcą włościań- 
skim na czele. 

Prąd zmierzający do nawiązania  stosun- 

ków z Sowietami jest obecnie w  Bułgarji 
już tak silny, iż część niechętnych tym ten- 

dencjom członków rządu opiera się im co- 

raz słabiej. WW związku z tem mówi się w 

Sofji poważnie o tem, iż poseł bułgarski w 
Angorze min. Antonow otrzymał od swego 

rządu polecenie rozpoczęcia nieoficjalnych 
rozmów «  przedstawicielstwem dyplomatycz- 
nem sowieckiem w Angorze i z sowieckiem 
przedstawicielstwem handlowem w Stambule. 
— rozmów, zmierzających do ustalenie spo- 
sobu nawiązania stosunków gospodarczych 
pomiędzy  Bułgarją i ZSSR. Rząd bułgarski 
widziałoby najchętniej formę nawiązania tych 

stosunków, polegającą na tem, że w Warnie 
— wielkim bułgarskim porcie czarnomorskim 
— zainstalowaloby się sowieckie  przedsta- 

wicielstwo handlowe. Nawiązanie stosunków 

dyplomatycznych przyszłoby nieco później. 

Obecnie w Sofji oczekują wiadomości « 
ustosunkowaniu się rządu moskiewskiego do 
tak pomyślnego sposobu rozpoczęcia  nor- 
malnych stosunków pomiędzy Bułgarją i ZSSR. 

„się 

BOJKOT NIEMCÓW NA ZJEZDZIE 
MIĘDZYNARODOWYM 

PARYŻ. PAT. — Dzienniki donoszą z 
Santander (Hiszpanja), że na odbywającym 
się tam międzynarodowym kongresie nauczy- 
cielskim, uchwalono wniosek franeuski, pod- 
trzymywany przez delegację austrjacką, a 

wykluczenie z obrad delegacji niemieckiej. 
Przedstawiciele nauczycielstwa niemieckiego, 

natychmiast po złożeniu wniosku przez dele- 

gata franeuskiego, opuścili kongres, nie cze- 
kająe na wyniki głosowania. 

ZAMKNIĘCIE SZKOŁY POLSKIEJ 
NA ŁOTWIE 

DYNEBURG. PAT. — Dyneburski za- 
rząd szkolny na swem ostatniem posiedzenin 
uchwalił zamknięcie szkoły polskiej w Juchai- 
kach, pow. dyneburskim, liczącej przeszło 100 

uczni Polaków. 

WALKA Z KŁUSOWNIKAMI 
BERLIN. PAT. — Ubiegłej nocy w po- 

bliżu miasteczka Neustadt, na granicy Pala- 
tynatu Bawarskiego doszło do starcia między 
posterunkiem żandarmerji a dwoma kłusowni- 
kami. Jeden żandarm został przez kłusowni- 

ków zabity, drugi zaś ciężko ranny. Na po- 
moc żandarmom pośpieszył gajowy, ostrzeli- 
wując uciekających kłusowników. W wyniku 

strzelaniny zabity został jeden kłusownik, w 

którym rozpoznano 25-letniego studenta me- 
dycyny Poppa. 

DZIESIĘCIOLECIE PORTU W GDYNł 
* GDYNIA. PAT. Dziś minęło 10 łat od 

chwili, gdy do portu gdyńskiego, będącego 

wówczas niemal w projekcie przypłynął pierw- 
szy statek z zagranicy. Dnia 13 sierpnia 1923 
roku — jak głosi kronika portowa — zawinął 

do Gdyni o godzinie 22.30 statek „Kentucky 
pod dowództwem kpt. Cordina, będący wia- 

snością Company General Transatlantic i przy- 
wiózł _ pasażerów z Ameryki oraz ładunek 
towarów. Statek ten stał w prowizorycznym 

porcie kiłka dni i odjechał, udając się do 

do Francji i Ameryki, zabierając partję emi- 
grantów i robotników. 

"ZJAZD ZW. PODOFIC. REZERWY. 
LWÓW. PAT. W niedzielę Lwów gościł 

w swych murach ogólno - polski zjazd Zw. 
Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej. W 
zjeżdzie biorą udział liczni członkowie Zw. 
i byli kombatanci. 

Uroczystości zjazdowe rozpoczęły się w 
sobotę otwarciem zawodów strzeleckich i 
oddaniem strzałów honorowych przez przed- 

„ stawicieli władz wojskowych, państwowych 
i samorządowych. 

W niedzielę wczesnym rankiem odbyła 
koncentracja wszystkich okręgowych 

związków podoficerów. Po mszy polowej i 
defiladzie, w południe w Teatrze Wielkim 
odbyło się otwarcie zjazdu. Zjazd zagaił pre- 
zes zarządu głównego Związku p. Jakubow- 
ski. Wygloszono szereg przemówień  powi- 
talnych m. in. przemawiali dowódca O. K. 
gen. Popowicz i wojewoda Belina - Prażmow- 
ski. Odczytano wiele depesz z życzeniami. 

Po południu odbył się kiermasz i dancing 
podoficerski. 

Wponiedziatek rozpoczną się właściwe ob- 
rady. 

05 — 

Na boiskach i bieżniach 
SPOTKANIA DRUŻYN LIGOWYCH. 
WARSZAWA, PAT. — Na stadjonie Le- 

sji wł c odbył się mecz o mistrzost- 
wo Ligi pomiędzy Wisłą a Legją. Zwycięstwo 
odniosła Wisła, w stosunku 3:2 (2:2). Począt- 
kowo zaznaczyła się silna przewaga Legji, któ 
ra przez Nawrota w 15-ej minucie i Przeź- 
dzieckiego w 21-ej zdobyła dwie bramki. Wi- 
sła powoli otrząsa się z pod przewagi gospo- 
darzy i wyrównywa w 35i 37 minucie przez 

Artura. Po zmianie pól Artur w 3-ciej minu- 
cie strzela decydującą o zwycięstwie Wisły 
bramkę. 

KATOWICE. PAT. — W Wielkich Haj- 
dukach w meczu o mistrzostwo Ligi Ruch po- 
a zdecydowanie Pogoń w stosunku 5:1 
4:1). 

: Ruch znacznie górował nad swym prze- 
ciwnikiem, zwłaszcza agresywnością i dyspo- 
zycją strzałową napadu. Pogoń grała bardzo 
słabo. Gra była ostra, a pod koniec meczu 
stała się brutalną. Ofiarami zbyt ostrej gry 
padli Niechcioł, którego wyniesiono z boiska, 
oraz Kuchar, który został kontuzjowany. Z 
drużyny Ruchu sędzia wyłączył za ostrą grę 
Badurę. * 

KRAKÓW. PAT. — W meczu o mistrzo- 
stwo Ligi Podgórze odniosło sensacyjne zwy- 
cięstwo nad Czarnymi 1:0 (1:0). Podgórze 
wystąpiło w pełnym składzie z Mitusińskim 
na czele, który też zdobył jedną bramkę dnia. 
Gra żywa, w tempie i bardzo ciekawa. 

WALKI O WEJŚCIE DO LIGI 

KRAKÓW. PAT. — W meczu o wejście 
do Ligi Naprzód Śląski pokonał miejscową 
Olszę 5:1 (2:0). 

BYDGOSZOZ. PAT. — W niedzielę od- 
był się w Bydgoszczy mecz piłkarski o wejście 
do Ligi między Polonią warszawską a Polonią 
bydgoską. Mecz zakończył się wynikiem r 
misowym 1:1. Do przerwy prowadziła druży- 
na bydgoska 1:0. Gra stała na wysokim po- 
ziomie. 

POZNAŃ PAT. — W meczu o wejście 
do Ligi pcznańska Legja pokonała Turystów 
z Łodzi w stosunku 6:2 (2:1).



  

  

SŁOWO 

Kiika godzin wielkiego dramatu 
(POCZĄTEK ARTYKUŁU NA STRONIE 1-ej). 

  

Biały jak mlecz krakał, jak kruk. 

Krakai słowa mądre — największe słowa 
swego życia. 

A. jednak. 
A jednak i wtedy był tem, czem zwy- 

kle — Milukowem. 
sėją 

Wielki Książę słuchał go z pochyloną gio- 
wą... Cienki z długą, prawie że młodzieńczą 
twarzą, cały był jakby jedną kruchością. 

Temu człowiekowi Milukow mówił 

wieszeze słowa. Wzywał go do: 
„bohaterstwa, siły bezmiernej** 

* .» 

swe 

Co oznaczała rada przyjęcia tronu w ta- 
kiej chwili? 

Przejechałem przez Petersburg. Garnizon 

stutysięczny był na ulicy. żołnierze z karabi- 
nami, lecz bez oficerów pętali się po ulicach. 

    

4 za tym żywiołem z bagnetami — kto? 
— Sowiet deputatów robotniczych i 

niemiecki sztab generalny — wrogowie naj- 
gorsi, socjaliści i Niemcy. - 

. .. 

Rada przyjęcia tronu oznaczała w tej 

chwili: 
— Na koń! Na plae! * 
Przyjąć tron w tej chwili, — to na 

czele wiernego pułku rzucić się na  socjali- 

stów i zdławić ich ogniem karabinów ma- 
szynowych. 

. + * 

  

ieś znaki. 
kilka 

'Tereszczenko robił do mnie j 

Zrozumiałem, że prosi mnie wyjść na 
minut do pokoju sąsiedniego. 

— (o takiego? 
— Wasilij Witaljewiez... ja nie mogę... 

ja się zastrzelę... co robić, co robić. 
.* * » 

Tak — co robič. 

* 

Zwarjować można było. 

* * 

Pluńcie.. zawsze Pan zdąży zastrzelić 
się. Powiedźcie czy są jakie pewne oddziały? 

— Niema żadnego. 
— A ta warta na schodach? 
To. kilku ludzi... Kiereński drży ze 

strachu... W każdej chwili mogą się tu wer- 
wać... on się boi, że zabiją Wielkiego Księcia.. 
„Jakieś bandy łażą wszędzie. Mój Boże. 

* * * 

_Kiereński mówił: 
— Wasza Wysokości! Ja mam  przeko- 

nania republikańskie. Jestem przeciwnikiem 
monarchji, ałe teraz nie chcę, nie mogę... 
Niech pan pozwoli mówić inaczej. Paweł Mi- 
kołajewicz Milukow myli się. Pan nie zbašvi 
Rosji. Ja znam nastroje robotników i żołnie- 
rzy. Najgorsza zaciekłość zwraca. się właśnie 

przeciwko monarchji. Właśnie ten punkt mo- 
że się stać przyczyną krwawego kryzysu. Wła 

śnie to może nam grozić wojną wewnętrzną 

wobec wroga zewnętrznego. I dłatego ja bla- 

gam Waszą Cesarską Wysokość, aby zechciał 

złożyć tę ofiarę w imię Rosji. 
On zrobił gest tragiczny, 

tralnie odsunął krzesło. 
. * » 

wstał i tea- 

Wiele lat temu nazad, cezternastego grud 

nia 1825 roku byli także jak i teraz, Miko- 

łaj i Michał. 
Mikołaj był cesarzem, Michał jego bra- 

tem. 

Jak i teraz... 
„Jak i teraz rozpoczął się bunt. 
Bunt dekabrystów. 
Cóż zrobił Mikołaj ? 
Mikołaj powiedział: 
„Na tarczy, lub za tarezą““. 
Wskoczył na konia, pogalopował na plac 

i kartaczami bunt uciszył. 
Co zrobił Michał? 

„ Poszedł za starszym bratem. 

Jak i teraz. 
Jak i teraz, bo i teraz Michał poszedł 

za starszym bratem Mikołajem. 
. . * 

Za przyjęciem tronu przemawiał jeszeze 
Guczkow.. 

* . * 

Mówiłem ostatni. Powiedziałem : 
— QOśmielam się zwrócić uwagę Wa- 

sarskiej Wysokości, że ci wszysey, którzy po- 
winni być oparciem tronu odmówili poparcia 
tego Waszej Cesarskiej Wysokości. Cały 
Rząd odmówił tego poparcia. Czy Wasza Ce- 
sarska Wysokość jest teraz w stanie sformo- 
wać nowy Rząd? Jeżeli nie, to ja nie mam 
odwagi doradzać Waszej Cesarskiej W. ysoko- 
ści przyjęcia tronu. 

** * 

Wielki Książę wstał. Teraz zobaczyl 
my jeszcze wyraźniej, jaki on jest wysoki, 
ki cienki, jaki kruchy... Wszysey wstali. 

— Za pół godziny dam odpowiedź. 
Kiereński podskoczył: 

  

-Zaczęliśmy mówić, 

   

— Wasza Wysokość... prosimy Waszą 
Wysokość o przyjęcie decyzji sam na sam ze 

swojem sumieniem, bez radzenia się którego- 
kolwiek nas na ustroniu. 

Wielki Książę kiwnął głową i 
* * s 

  

wyszedł. 

Potworzyły się grupy. 
Podszedł Milukow i 

wić. 

Byłem przy oknie 
zaczął coś do mnie mó- 

Kiereński « tragicznemi gestami chwycił 

mnie za rękę. || 
— Nie pozwolę, nie zgadzam się! Żad: 

nych rozmów sekretnych, wszystko wspólne. 
Oczy u niego błyszezały. Fizjonomja roz- 

kazująca. 
Rozgniewałem się trochę: 

    

— Aleksandrze Teodorowiczu. Czy nie 
można innym "tonem ? 

Twarz jego zdeformowała się zupełnie. 

Stała łagodną, czułą. 

  

+ — Ależ kochani, ależ złoci, ależ srebrzy 

ści — niech Pan nie rozstraja, niech Pan 

nie rozstraja... 
I on pobiegł do innych. 

On był w rzeczywistości 
szyliśmy ramionami i    

„poza 

Wzr rożmawialiśmy 

dalej. 
   

  

+... » 

   Wielki Książę wezwał do siebie Rodzian- 

kę. Przeciwko temu Kiereński niewiadomo 

dlaczego nie protestował. 
. . 

  

Ktoś podszedł do mnie i powiedział: 
— A jednak istnieje legenda, że będzie 

panował Michał i że przy nim bę... 
* + > 

Wielki Książę wyszedł... To była dwuna- 

sta w południe... Zrozumieliśmy, że chwila 
nadeszła. 

On wyszedł na środek pokoju. 
Otoczyliśmy go. 
Powiedział: 
— W tych okolicznościach, nie mogę 

przyjąć tronu, bo... 
On nie skończył tego bo... bo zapłakał. 

ж * e 

Kiereński wyskoczył. 
— Wasza Cesarska Wysokość... Ja nale- 

żę do partji, która zabrania mi obcowania z 
osobami krwi cesarskiej Ale ja podejmuję 
się. i będę to głosił... przed wszystkiemi! 
tak! przed wszystkiemi!.. że. ja... głęboko sza- 

nuję Wielkiego Księcia Michała Aleksandro- 
wieza. 

   

. * on 

Znowu podskoczył i gdzieś uciekł. 
Ktoś mnie wytłumaczył, że on cały czas drżał 
że mogą się werwać, że nastrój jest niepew- 
ny. 

ж * ® 

Wielki Książę wyszedł do innego pokoju 
jak pisać abdykację. 

. * = 

    Niekrasow pokazał mi szkie, który sam 

napisał. To było bardzo słabe. Zdaje się; że 
polecono Niekrasowowi, Kiereńskiemu i mnie 
przerobić, a Milukow objaśnił mnie, że wi 
gilją tego dnia komitet Dumy Państwowej 
uznał za konieczne pod wpływem lewicy wspo 

mnieć o zgromadzeniu konstytucyjnem. 
Z * * * 

  

Księżna Putiatin prosiła nas na šniada- 
nie. 

Na pierwszem miejscu siedziała gospo- 
dyni. Z prawej jej strony Wielki Książę. Z 
lewej posadzili mnie. Obok Wielkiego Księ- 
cia siedział Książę Iiwow. Obok mnie zdaje 
się Niekrasow, czy Tereszezenko.  Naprze- 
ciwko Księżny — Kiereński. Co się stało z 
innymi nie pamiętam. 

Podczas śniadania Wielki Książę zapytał 
ie: 
— Jak się zachował mój brat? 
Odpowiedziałem : 
— Najjaśniejszy 

kojny. 
Potem opowiedziałem jak to było. 

1 

Po śniadaniu my wszyścy, którzy mieliś- 
my redagować manifest, przeszliśmy do dru- 
giego pokoju. To był pokój dziecinny. Stały 
łóżeczka, leżały zabawki i maleńkie pulpity. 

Na tych maleńkich szkolnych pulpitach 
i napisało się. 

Pan był zupełnie spo- 

. . + 

Wywołaliśmy Nabokowa i Nolde. 

Oni właściwie opracowali szkie Niekraso- 

wa. 
Bo Niekrasow i Kiereński ciągle biegali, 

to wychodzili, to przychodzili. 
Kiereński ciągle się śpieszył, 

że stan jest ciężki. 
Ale także właśnie on rozpoczynał 

    

   tłumacząc 

kłót- 
nie. 

Długo kłóciliśmy się na temat, kto powo- 
łał Rząd tymczasowy; czy Duma Państwowa, 

  

Prosze Pana 
Było tak: Adrien Plissier, waleczny żoł- 

nierz francuski, dostał się w roku 1916 do 
niewoli niemieckiej. Umieszczono go w obo- 
zie jeńców pod Poznaniem, i tutaj zawarł 
znajomość z Wandą Woscijska. Wanda miała 
włosy jasne i gęste, cerę różanomleczną (jak 
to zwykle u Słowian), pierś piękną i silaą. 
Prawdziwa wieśniaczka, pełna wdzięku i cza- 
ru, któremu nie mógł oprzeć się Francuz, 
zmuszony do pobytu „dans ce chien de pays'*, 
przy Bóg wie ilu stopniach mrozu. Zresztą, 
mimo mróz, Francuz był ognisty, a wojsko, 
jak wiadomo, lubi bawić się i bierze wszyst- 
ko, eo ma pod ręką. Więc i panna Wanda.. 
Tak, tak. Trzeba przyznać: wierna z niej by- 
ła przyjaciółka. 

Potem Adrien Pelissier powrócił do swo- 
jej słodkiej ojezyzny, zostawiając  Wandzie 
ua pamiątkę fotografję dzielnego „poilu““ w 
pięknym kasku. Wanda pisała do niego dłn- 
gie listy, ale nie otrzymywała odpowiedzi. 
Pewnie ci „coquins'*, ci Niemey kradli je po 
drodze... Więc szukała zapomnienia w pracy 
na swych dwnstu hektarach, gdzie intratnie 
obradzały buraki. 

W roku 1923 piękny Francuz nazwiskiem 
Pierre Salon, udając się na łowy do wielkie- 
go pana polskiego hrabiego P. w okolice Wil. 
na, zatrzymał się w Pozmaniu. Zjadł obiad w 
Bazarze i poszedł na przechadzkę po mie- 

  

ście. Obejrzał ratusz, zamek, katedrę, Ko- 

śeioły, Meulin Rouge.. Nagle jakaś kobieta, 

która stąpała za nim od pewnego czasu, mi- 

nęła go szybko, odwróciła się i spojrzała. 

— Prosze pana — rzekła zmieszana. 
Drżała na całem ciele. Rzęsy jej trzepotały 
od wzruszenia. Chwyciła Francuza za rękę. 
Wyszeptała : 

— Adrien! 
— Nie, nie — zaprzeczył Pierre Salon i 

uśmiechnął się zadowolony z przygody. 

— Tak, tak — mówiła z naciskiem pię- 
kna Polka: nie zaprzeczaj! Ty- jesteś 
Adrien Pelissier, którego tak bardzo kocha- 
łam w roku 1916, gdy jako jeniec pracowałeś 
na mojej fermie przy hodowli buraków... Dla- 
czegoś zapomniał swoją małą Wandę? 

Francuz przyglądał się nieznajomej ze 
wzrastającą ciekawością. I niewiadomo: czy 
uroda jej czy buraki wzruszyły go nareszcie. 

— Tak, to jestem ja — Adrien. Twój 
Adrien — powiedział, 

Ramiona Wandy otoczyły go na ulicy. 
Przygarnęła kochanka do piersi, objęła  fre- 
netycznie. 

— Adrien, Adrien! — powtarzała: 
Mon amour! Mon Ame! Mon sang! Moja mi- 
łości! Moja duszo! Moja krwi! 

Co było robić? W kilka dni po spotka- 
niu Adrien Pelissier, to jest Pierre Salon, 

  

czy wola Narodu. Kiereński zażądał imieniem 
Sowietu robotniczych i żołnierskich deputa- 
tów, żeby napisać wola Narodu. Tłumaczono 

mu, że to nieprawda, že Kkząd się ufermował 
z iniejatywy komitetu Dumy Państwowej. 

Przy tej sposobności oświadczyłem, że 
Książę Lwow mianowany został przez cesa- 
rza aktem do Sa: rządzącego, który Mi- 

kołaj II datował д, 2 godziny wcześniej od 

aktu abdykac, ji. Odpowiedziano mi na E) že 
to wszyscy wiedzą, lecz wszyscy 4 

bo to poderwie położenie Księcia Lwowa, któ- 
rego lewiea i tak ledwie że znosi. 

Na końcu zgodziliśmy się, żeby było na- 
pisano: „Wolą Narodu z inicjatywy Dumy 

Państwowej'',. łecz w ostatecznej redakcji 
„Wola Narodu'* gdzieś się zapodziała. 

* 

      

* * 

Wkońcu zestawiliśmy i oddaliśmy Wiel- 
kiemu Księciu manifest. W tej chwili w po- 

koju dziecinnym zostawaliśmy tylko Nabokow 

Nolde i ja. Po pewnym czasie sekretarz Księ 

cia nie pamiętam jak się nazywał, gruby blon- 

dyn w mundurze ziemhuzara, przyniósł nan 

dokument z powrotem. Wielki Książę wskazał 

zał, aby wszędzie, gdzie było od niego powie. 
dziano „my““ zamienić to na zwykłe „ja 

albowiem Wielki Książę uważa, że tronu Le 
przy jął, cesarzem nie był, więc mówi 

nie może. Po drugie z tegoż Ronodu 

  

  

    
        szę'*. I wreszcie Wielki Książę 7 

zę, że w całym tekście niema wyrazu „Bóe 
a takie akty bez imienia Bożego nie piszą 

Wszystkie te wskazówki były natych- 

miast wykonane i tekst przerobiony. Wielki 
Książę ten nowy tekst aprobował. 

Nabokow siadł przed pulpitem  dziecin- 
nym i na tym pulpicie dziecinnym zaczął ma- 
nifest przepisywać na czysto. 

  

+ * * - 

„Ciężkiem brzemieniem spada na mnie 
„wola brata mego, oddająca mnie, cesarski 
„tron wszechrosyjski w godzinę wojny  nie- 
„zwykłej i rozruchów ludu. Ożywiony wspól 

„ną z całym narodem myślą stawiającą do- 
„bro ojczyzny naszej ponad wszystko powzią- 

„łem stanowczą decyzję w tym tylko wypad- 
„ku, przyjąć władzę najwyższą, jeśli takową 
„będzie wola wielkiego narodu naszego, do 
„którego należy wszechludowem głosowaniem 
„przez przedstawicieli swoich w, zgromadze- 
„niu konstytucyjnem, ustanowić rodzaj rzą- 
„dów i nowe prawa zasadnicze Państwa Ro- 
„syjskiego. Dlatego też przywołując błogosia- 
„wieństwo Boże, proszę wszystkich obywateli 

„Mocarstwa Rosyjskiego, ulegnąć Rządowi 
„tymezasowemu z inicjatywy Dumy Państwo- 

„wej powstałemu, w pełnię władzy uposażo- 
„nemu, aż do chwili, kiedy zebrane w możli- 
„wie krótkim terminie na podstawie vow- 
„szechnych, bezpośrednich, równych i taj- 
„nych wyborów zgromadzenie konstytucyjne 
„uchwałą swoją o formie rządów wyrazi wo- 
„le Narodu''. 

  

* a * 

Przez ten czas wszyscy się rozjechali. 

Wielki Książę rozmawiał kilka razy ze mną 

i wydał mi się bardzo sympatyczny. Był 
bardzo delikatny, łagodny, urodzony nie dla 
tak strasznych chwil, jak obecna, ale serdecz- 
ny, szczery i ludzki. Nie było na nim żadnęj 
maski i pomyślałem sobie: 

— Jaki byłby z niego doskonały monar- 
cha konstytucyjny. + 

Niestety! Tam w drugim pokoju piseno 
rezygnację dynastji. 

* + * 

Wielki Książę powiedział mi: 
— $trasznie mi ciężko... strasznie, stra- 

sznie... Mój brat abdykował tylko w swojem 
imieniu. A ja już ostatecznie. 

nę. » 

To było około czwartej po południu — 
koło okna, w tym pokoju, w którym dużo by- 
ło dywanów i miękkich foteli. 

„fakt. Około 40 tysięcy chłopców i 

Dlaczego uciekła Halama 
Cała' Warszawa jest niesłychanie  zemo- 

cjonowana zniknięciem pięknej tancerki, *chlu- 

by scenek warszawskich, Lody Halama; 
Loda Hałama opuściła swą garderobę po 

przyjęciu jakiegoś telefonu, który ją bardzo 
zdenerwował. 

— Trick reklamiarski, mówią jedni. Ha- 
łamana na współkę z Ossowieckim, wymyśliła 
całą tą bujdę. 

— Tu chodzi o zerwanie z „Rexem*. Ha- 

łama chciała przejść do Cyganerji — mówią 
inni, 

Zdaje się jednak, że piotkarze racji nie 
mają. Osoby, które ją widziały w piątek skon- 
statowały, iż była zdenerwowana. Siostra jej 

Zizi i jej mąż Parnell zostali przesłuchani przez 
urząd śledczy i podejrzenia co do przeciągania 
Halamy do „Cyganerji* upadły. 

Jak wiadomo tancerka zostawiła list do 
służącej: 

„Władziu, proszę się nie AE i mnie 

nie szukać”, 

PIERWSZY SEANS Z OSSOWIECKIM 

Teiefonowano na wszystkie strony. Do 

ciotek, do krewnych, do drugiej siostry Lody 

Halama żony płk. Barcińskiego w Gostyninie 
pod Sokołowem. Małżonek Lody Halama p. 
Andrzej Dębiński, z którym zresztą Loda Ha- 
lama ostatnio już nie mieszkała zwrócił się do 

„ jasnowidza Ossowieckiego. 
Był to pierwszy seans z Ossowieckim, w 

czasie którego jasnowidz mówił dużo o Hala- 

mie zbliżającej się do rzeki, Ale władze poli- 
cyjne wykluczają możliwości, aby  Hałama 
rzuciła się do rzeki. 

— Osoba, która tak dobrze umie pływać 
jak ona „nie będzie szukać śmierci w wodzie" 

— powiadają. 
TAJEMNICZY TELEGRAM Z JASNEJ 

GÓRY 
Wczoraj o godz. 9 min. 20) wiecz. doszedł 

do teatru „Rex* anonimowy, przez nikogo nie 
podpisany telegram z Radomska. 
so. panią Hałama na Jasnej Gó- 

Władze policyjne zaczęty natychmiast po- 

szukiwania za tajemniczym nadawcą tej de- 

peszy. jak dotychczas — chociaż Radomsko to 

małe miasto, poszukiwania te pozostały bez 

rezultatu, Mąż Halamy twierdzi, że była ona 
bardzo religijną i że bardzo być może, że po- 
jechała szukać pociechy u stóp cudownego 
obrazu. ” 

DRUGI SEANS Z OSSOWIECKIM 

Wobec tego miał miejsce drugi seans z 
Ossowieckim, podczas którego Ossowiecki о$- 
wiadczył, iż widzi Halamę w domu koło zie- 
leni. Na pytanie czy żyje, czy umarła, nie 
chciał odpowiedzieć. 

Ossowiecki z mężem Halamy Dębińskim 

wyjechali do Czerwińska koło Zakroczyma, 
Ale po przybyciu na miejsce Ossowiecki  0Ś- 
wiadczył, że to wcale nie ten domek wśród zie- 
leni, który widział w transie, 

  

BRATERSTWO PRZY OGNISKU 
(Od. własnego korespondenta z Jamboree) 

Zasadniczą cechą wszystkich międzynaro 
dowych zlotów skautowych, jest unikanie 
wszelkich zadrażnień, wykluczenie wszelkich 
zawodów, a kładzenie jak najsilniejszego na- 

cisku na zbliżenie i zbratanie się narodów. 
Dlatego stosuje się na każdem Jamboree tyi- 
ko pokazy, które są najszlachetniejszą formą 

współzawodnictwa i pozatem daje się pełną 
swobodę poszczególnym komórkom. obozowym 

rozwijania własnego, indywidualnego życia. 
To jest ta właśnie najracjonalniejsza forina 
życia zespołowego, która wykorzystując pew- 
ne wspólne techniczne urządzenia, równocześ- 
nie niczem nie wpływa hamująco na samo ży- 

cie. : 
Pokazy mają dwojaki charakter. Wielkie 

pokazy na arenie, odbywające się co drugi 
dzień i pokazy na stadjonie sportowym, od- 

bywające się codziennie. 
Do wielkich pokazów należał nasz, o 

którym w poprzedniej korespondencji pisałern 

oraz pokazy Anglików, Duńczyków i Wę- 
grów. Pierwsi wystąpili z barwną insceniza- 
cją. Węgrzy ze zbiorową, dobrze wykonaną 

sygnalizacją, Duńczycy wreszcie z przepysz- 

nym pokazem masowego rozbijania obozu i 
obozowaniem od świtu do nocy (w skrócie 
minutowym). 

Jeżeli chodzi o momenty zbliżenia się i 
zbratania różnych narodów Świata, to temu 
celowi służą: wzajemne odwiedzanie obozów 

i ogniska. Chcę tutaj podkreślić ciekawy 
ich wo- 

dzów obozuje w zwartej grupie, namioty sto- 

ją otworem, nikt niczego nie zamyka, a co- 
dzienie od godz. 2-giej po poł. tłumy ludzi i 
skautów przewijają się przez wszystkie obozy. 
Dość powiedzieć, że do dnia 9 b.m. miljon o- 
sób zwiedziło obozy Jamborowe, a nic niko- 
mu dotąd jeszcze nie zginęło. Nawet w nocy 
niema warty. Celom zbliżenia służy właśnie 
to wzajemne odwiedzanie obozów. Weźmy 
taki obóz Czarnej Trzynastki wileńskiej, w 
którym mam przyjemność przebywać, jako u- 
czestnik wyprawy. 

Obóz zajmuje miejsce centralne, tuż przy 

maszcie głównym i namiotów komendy wy- 
prawy. Ładna, stylowa brama i wspaniałe 
krzesła plecione z grubych gałęzi, w pośrod- 
ku namiotów (Na jednem z nich siedział Ba- 
den Powell). Grupka Anglików (oczywiście 

Zwycięstwa i porażki Polek w Brukseli 
BRUKSELA. PAT. W niedzielę odbyły się 

w Brukseli międzynarodowe zawody  lekko- 
atletyczne, w których brały udział dwie Polki 
Wałasiewiczówna i Wajsówna. Zawody przy- 
niosły nam szereg cennych zwycięstw 1 2 

Najudatniej wypadły starty Wajsówny, — 
która wygrała dwie Konkurencje, W rzucie 
dyskiem osiągnęła doskonały wynik 42 metry 
90 cm. iw rzucie kulą 11 metrów 46 cm. W 

kuli drugie miejsce zajęła Angielka Decock 
z wynikiem znacznie gorszym, bo 10 metrów 

11 cm. Ponadto Wajsówna wywalczyła nie- 

spodziewanie 3-cie miejsce w rzucie oszcze- 
pem, osiągając 30 mtr. 55 cm. Zwyciężczy- 

ożenił się jako Adrien Pelissier z. piękną Wan 
dą Woscijska i zajął się hodowlą buraków. 

"Trafiła mu się idealna żona. Dobra, szcze 

ra, prosta, gospodarna, o charakterze rów- 
nym i oddanym, zawsze w dobrym/humorze. 
Złote serce! Czuła małżonka i kochająca mat 
ka dwóch ślicznych chłopezyków. Pierre nan- 
czył się świetnie po polsku, czyta tylko „Ku- 
rjer Poznański'*, przyjeżdża z burakami de 
Poznania, siaduje w „eukiernias'', pije „vod- 
ka''. Jest zamożny i szezęśliwy. Naturalizo- 
wał się w Polsce. Zapomniał o słonecznej 
Francji. Doszedł do tego, że nawet myśli po 
polsku. Jedno tylko niepokoi go wciąż: a nuż 
zjawi się którego dnia Adrien? 

Taką historję opowiedział Pierre Salox 

swemu przyjacielowi z lat młodzieńczych, pa- 
nu Georges Oudard. Stało się to przypadko- 
wo w roku 1933, gdy p. Georges Oudard, po- 
dróżując po Polsce, zatrzymał sie w Pozna- 
niu i zaszedł do Bazaru na obiad. W kącie 
sali siedział Pierre Salon i ujrzawszy wcho- 
dzącego, zasłonił się stropiony „Kurjerem Po- 
znańskim''. Ale Georges Oudard poznał go 
odrazu, acz nie widzieli się dziesięć lat, acz 

w roku 1923 otrzymał był od 0: jadiala ta - 
jemniczy list z Poznania. Właściwie było to 
tylko jedno zdanie: „Uważaj mnie od tej 
chwili za umarłego''. — To zdanie zaintrygo- 
wało wówczas wielce Georges'a Qudard, po- 
tem przestał jakoś myśleć o przyjacielu, a 
teraz nagle — eo za spotkanie! Ale dlacze- 
go ten Piotr zasłania się „Kurjerem Poznań- 

ni tej konkurencji Decock osiągnęła 32 metry 
16 cm. 

_ Walasiewiczówna startowała ze zmiennem 
szczęściem. Przegrała biegi na 100 i 200 mtr. 
© pierś, przychodząc na metę w tym samym 
czasie, co Hołenderka Schurmann, która w 
obu sprintach zwyciężyła z doskonałemi cza- 
sami 11,9 i 24,5. 
Wałasiewiczówna wygrała natomiast bieg na 

800 metrów w dobrym czasie 2 min. 26 sek, 

prezd znaną Angielką Christmas. Ponadto Wała- 
siewiczówna zdobyła moralne zwycięstwo 
w skoku wdal, osiągając 550 cm., startując 

poza konkursem. Pierwsze miejsce w tej kon- 
kurencji zajęła Angielka Hiscook, :nając 525 

cm. 

scautów) jest w tej chwili w świetlicy „wi- 
leńskiej'', mieszczącej się w specjalnym na- 

miocie. Oglądają kilimy, palmy wileńskie, o- 

brazy, przedstawiające widoki miasta. Objaś- 

nień udziela im ph. Zuromski. Mówi o kul- 
turze Wilna, o polskości Wilna. Nadchodzi 
kilku jeszcze Trzynastaków. Zaczyna się roz- 
mowa o sprawach scoutowych. Ргожайхова 
jest w serdecznym tonie. Chłopcy wymienia- 
ją sobie adresy. 

Rownoczešnie hm. dr. L. Bar. rozprawia 
z grupą Łotyszów, Estończyków, Czechów, i 
Bułgarów. Zgromadził ich koło siebie. (wyłu- 
skał z tłumu gości) i mówi o pięknie pol- 
skiego Wilna, o konieczneści braterskiej 
współpracy. I znów wymiana adresów. 

W innym znowu „kącie'* obozu „wille““, 

t.j. komendant obozu wil. phm. Wiłkoć roz- 
prawia ze scoutami węgierskiemi, a w grupce 
widzę także Szwedów i Duńczyków. Mówią 
prawie, że na migi, więc służę im za tłuma- 
cza. 

W kuchni obozowej też ruch. Chłopaki 

krzątają się koło obiadu. Kilku Węgrów i 2 
Francuzów, pomagają im obierać kartofle. 
Przysiadam się i ja. Robimy tę tak ważną 
robotę i śpiewamy przytem... po węgiersku. 

Wszędzie pełno ludzi, Zaglądają do kotłów, 
oglądają z zainteresowaniem huculską kuch- 
nię trzynastki. Takiej kuchni nikt niema. Za- 
chwycają się scouci różnych narodów, podzi- 
wiają panie gosposie węgierskie. 

Już obiad gotów. Są faszerowane jajka, 
różne inne historje i na leguminę, omlet z... 
papryką, przyrządzoną na słodko. Dajemy 

próbować gościom. Zdumieni, że z ich „naro- 
dowej'', zielonej papryki, można takie dobre 
rzeczy robić. 

— Prawdziwy wynalazek — powiada ja- 
kaś paniusia. 

— Trzeba go opatentować — śmieje się 
węgierski scoutmistrz. 

Qzęstujemy węgierskich scoutów  fasze- 
rowanemi jajkami. (Francuzom to nie nowi- 
na). Jedzą z wielkim apetytem. Naraz spo- 
strzegam ze zgrozą, że jeden z gości je ra- 
zem ze skorupką. Tłumaczę mu o co idzie. 
Powstaje homeryczny śmiech. 

Podobnych epizodów możnaby przytoczyć 
tysiące. 

Jednym z najdonioślejszych środków, sta 
żących do zbratania się scoutów różnych na- 
rodów, jest ognisko obozowe. Czar jego jest 
tak wielki, że musi mu ulec każdy, kto w kre- 
gu jego się znajdzie. Ognisko działa dziwnie 
zespalająco i ma moc przetwarzania nastro- 
jów, ma moc zbliżania ludzi do siebie. 

Ognisk jest tu nieskończona ilość. Roz- 
palają je wszystkie obozy, podobozy, a w pe- 

wnych momentach dochodzą do skutkumasowe 
ogniska, u których uczestniczą dziesiątki ty- 
sięcy ludzi i scoutów. 

Węgrzy, którzy na każdym kroku wyka- 
zują niezwykłą sprawność organizacyjną, 

przygotowali się i na tę ewentualność. W 
każdym podobozie wybudowano otwarte sce- 
ny, zainstalowano reflektory, gigantofony, 
postawiono mikrofony. 

Sprawie ogniska na Jamboree chciałbym 
poświęcić specjalną korespondencję, tembar- 

dziej, że będzie za parę dni ognisko organi- 

skim'**? A może to nie on? Pomyłka. Przywi- Ten stary .Piotr rzeczywiście stał się Pola- 
dzenie. 

Georges Qudard zjadł obiad i 
na kelnera: 

— Prosze pana! 

„To wyrażenie, które się słyszy tysiąc 
razy na dzień w tym kraju, jest nieco pokrew 
ne naszemu „pardon, monsieur'* i jednocześ- 
nie bratem sjamskim niemieckiego  „bitte**. 
Służy do wszelkiego użytku. W ten sposób 
przywołuje się dorożkarza; budzi się urzędni- 
ka, który zasnął przy swojem okienku; prze- 
prasza się przechodnia, którego potrąciło" się 
na ulicy; składa się życzenia znacznym osobi- 
stościom. Wystarczy powtarzać 

tywnie, aby mieć złudzenie, że człowiek umie 
wysławiać się w tym trudnym języku. 

W chwili, gdy Georges Qudard wypowie- 
dział „prosze pana'* i zabierał się do odej- 
ścia, podniósł się tamten z za „Kurjera Po- 
znańskiego'* i rzekł krótko: 

— Tak, % jestem ja. 

Właśnie w taki sam sposób, przed dzie- 
sięciu laty, przedstawił się był Wandzie Wo- 
*scijska. : 

Przyjaciele pojechali autem do fermy bu- 

raczanej. Pani Wanda na szczęście nie mówi 
po francusku. Więc wszystko poszło jak po 
maśle. » 

Ładny domek, ładne buraki, dostatnie 
obejście. A dokoła pachniało. sosną, jak wo 
zwykle u Słowian. Na obiad podano barszcz, 

flaki a la polonaise i „un flacon de vodka'*. 

zawożał 

kiem! 

Podczas obiadu szepnął dyskretnie Piotr 

Francnzowi: 

— Nie zapomnij, wstawszy od stołu, po- 

całować moją żonę w rękę i podziękować jej 

za smaczny obiad. Taki jest w tym kraju o- 
byczaj. Wzruszy ją niezmiernie, że zachowu- 
jesz tutejsze zwyczaje. Tak biedaczka mar- 

twiła się, czy nasze potrawy przypadną ci do 

gustu.... 

Zjedli więc, wypili, podziękowali i prze 

szli do gabinetu gospodarza, gdzie . Georges 
Qudard wysłuchał ze szczegółami niezwykłą 

  

je autoryta- historję małżeństwa swego przyjaciela. Piotr 

jest szczęśliwy, ani słowa. Jedno go tylko 
gryzie: eo będzie, jeśli Adrien Pelissier po- 
wróci? 

Zmalazłszy się we Francji, postanowił 
Georges Qudard odszukać Adriena Pelissier. 
Znalazł go w miasteczku, odległem 0 osiem 
kilometrów od Chartres. Był uderzony nie- 
zwykłem podobieństwem do Piotra. Nie dziw- 

nego, że pani Wanda omyliła się. 

— Przybywam z Poznania — powiedział. 
— Tiens — zdziwił się Pelissier, wszela- 

ko bez myśli ubocznej: — byłem tam kiedyś 
jeńcem. 

— Przynoszę smutną wiadomość o śmier- 
ci pani Wandy Woscijska... 

Nazwisko nie zrobiło na 
wrażenia. Chwilę namyślał 

brwi. Wreszcie wymamrotał: 

nim żadnego 

się, wzniósłszy 

TELEFONISTKI 
Należę do ludzi niecierpliwych, bezczyn- 

ne trzymanie słuchawki koło ucha, męczy 

mnie strasznie. To też, zawsze mówiłem teie- 
fonistce : 

— Czekam już dwadzieścia minut. 
albo: 

— Pani! Czekam już godzinę. 

Chociaż naprawdę, tak z zegarkiem w 1ę 
ku, to czekałem pięć, dziesięć, najwyżej dwa- 

dzieścia pięć sekund. 
Ale raz poszedłem na staeję  telefonicz- 

ną. Zdumiałem się. Potćm się zawstydziłem. 
Od tego czasu, może telefonistka wyrabiać 
sobie ze mną co chce. Nigdy jej nie nie po- 
wiem. 

Zrozumiałem, że ci, którzy wymyślają 
telefonistkom, nie zdają sobie sprawy z dwóci! 

rzeczy. Przedewszystkiem, że czas, który nam 
się wydaje minutami, godzinami, czy wiekami, 
naprawdę wyraża się w sekundach, że zaw- 
RZY ostatecznie, w ciągu kilku sekund o 

masz połączenie, o ile będziesz czekał spokoj- 

nie, a po drugie, nie wiemy jak katorżną pra- 

cą jest praca telefonistki.. 

Prace dzielą się na prace natężające u- 

mysł, lub natężające muskuły. A praca tele- 

fonistki, to jakieś szatańskie połączenie obu 

tych iłków. Telefonistka musi sobie włók- 

na z mózgu wydzierać, aby uważać na wszyst 

kie światełka, w mikroskopijnych  lampecz- 

kach, wyglądających jak okienka od kajut 

na parowcu pasażerskim, tylko wielkości głów 

ki od szpilki. I telefonistka musi trzepotać 
rękami ciągle, ciągle, bez ustanku, bez wyt- 
chnienia. 

Te ręce, które się ruszają bez wytchnie- 
nia, bez tego spokoju, czy wypoczynku, któ- 
ry daje rytm, każda robotnica robi jeden 
ruch, kilka ruchów takich samych, — a tu- 
taj telefonistka, musi palcami wykręcać zaw- 
sze w innym, niespodziewanym kierunku i 

nie może tych palców zdać na przyzwyczaje- 
nie, na Powtórzenie, musi je ciągle wysiłkiem 
samego mózgu kierować. 

To straszne. Straszne jest to połączenie 
wytężonej uwagi, z szybkością tych ruchów. 

Panowie i Panie! Nie gniewajcie się na 
telefonistki. Nie wymyślajcie telefonistkom 
One ciężko pracują. Cat. 
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I. med. RENRYK RUDZIŃSKI 
przeprowadził zię 

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

prócz świąt 
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zowane przez harcerzy i transmitowane 

przez węgierską radjostację na Polskę. 
Teraz jeszcze sprawa nagłego wyjazdu 

Baden Powella i uroczystości pożegnalnej, 
jaka się w związku z tem odbyła. 

Scout Naczelny świata zdecydował się 

wyjechać wcześniej, bo ma odwiedzić szereg 
państw. Uroczystość pożegnalna odbyła się na 

arenie. Wzięło w niej udział kilkadziesiąt ty- 
sięcy scoutów. Najpierw były pokazy. Wi!- 
częce drużyny węgierskie urządziły wielkie 
wycie na cześć Wodza. To było bajeczne i 
każdego wzięło za serce. Potem widzieliśmy 
oryginalne, tańce węgierskie na szczudłach; 

lekcję gimnastyki, pokazaną przez Duńczy- 

ków i puszczanie baloników. Rozdano kilka- 
naście tysięcy baloników, do których każdy 
scout przywiązał karteczkę z jakąś sentencja. 
Puszczono je, a efekt był nadzwyczajny. Prze 

mówienie Baden Powella zrobiło wielkie wra- 
żenie. W rezultacie doszło do „wielkiego wy- 
cia''. Zbyt wiele nagromadziło się tu młodo- 
ści, aby ją było można powstrzymać od za- 
miaru  festowania miłości i przywiązania 
do Wodza. I tak jak rwących nurtów gór- 
skiego strumienia nic nie powstrzyma, tak 
nie zdawałoby się powstrzymać rwących nur- 
tów miłości tej olbrzymiej rzeszy młodzi, 

która złamała szeregi, zmieszała się z sobą i 
z „wielkiem wyciem'' runęła na trybuny, Wi- 
działem jak kilka szeregów ludzi na trybu- 
nach pochyliło się w tył, a odruch ten był 
jakby próbą ratowania się przed impetem, z 

jakim szły, nie szły, ale waliły się na nich 
masy scoutów całego świata. Patrzyłem о- 
niemiały na to kłębowisko młodości, na te 
dziesiątki tysięcy kapeluszów fruwających w 
powietrzu, na te dziesiątki tysięcy rąk wznie 
sionych w górę, na tę niezliczoną ilość sztan- 
darów wznoszących się ponad mrowiem głów, 
na tę żywą mozaikę drgającą w promieniach 
słońca i mieniącą się wszystkiemi barwami 
tęczy. 

Scouci całego świata kochaja swego Wo- 
dza serdecznie. Wszak on dając młodzieży 
ideę scoutową dał jej najpiękniejszy podaru- 

nek, jaki otrzymała w XX wieku. 
Romuald Kawalec. 

— Aaaa... To pewnie ta kobieta, u której 

kiedyś pracówałem na fermie  buraczanej? 

Pamiętam, pamiętam... Dobra i ezuła. przy- 

jaciółka. 
A potem rozgadał się nieco: 

— Było to „dans ce chien de pays, 

gdzie nabawiłem się przeklętego reumatyzmu. 

Musiało się pracować przy Bóg wie ilu stop- 
niach mrozu... No, ale mimo wszystko byłem 
wówczas młody i gorący. Co począć, drogi 
panie? Dawne dzieje... Zapomina się, zaponu- 
na... 

Tegoż dnia Georges Qudard wysłał list 

do przyjaciela : 
— Nie potrzebujesz martwić się. Czło- 

wiek ten zmarł w roku zeszłym. Nie więcej 
nie dowiedziałem się o nim. Poszedłem zato 
na cmentarz Montparnasse. Powiedziałem 

twej matee, że ma dwóch ślicznych wnuków. 
A potem Georges Oudard opisał tę nie- 

zwykle romantyczną historję pięknej Polki i 

dzielnych żołnierzy francuskich. I wydał ją 
kształtem noweli, i w tytule położył: 

— Prosze pana. 
I wszystko byłoby wzruszające i rzew- 
bardzo uczuciowe, gdyby nie te buraki. 

Ale kobiecie polskiej złożył Francuz hołd 
powinny: piękna, dobra, tkliwa, szlachetna, 
pracowita, wzór żony i matki. Powie ktoś — 
durna. Racja. Franenz jednak jeszcze durniej- 
szy. 

ne, i
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LISTY POWSTAŃCA | 
Z Irkucka, 16 — 28 grudnia 1867 r. 

Najdroższa Maryniu. List twój paździer- 
mikowy otrzymałem przed dwiema godzinami 

i mie mogę się nim nacieszyć, odczytując go 
po kilkakroć. Dobre twe serce ani na chwilę 
nie daje el e mnie zapomnieć, pomimo tylu 

cierpień i kłopotów. Oby się Najwyższy za 
to wynagrodził. Szkoda wielka, że nie mogę 

diugo i szeroko z tobą pogadać, jak bym te;so 

pragnął. Zajęcie moje okecne staje temu na 

przeszkodzie. Praeuję w nowo założonej przez 

kolegów cukierni, jednym z gospodarzy jest 
Walieki Józef. Jestem czeladnikiem, roznosi- 
cielem kawy, ezekolady, zamiataczem podłogi 

etc. etc. tak, że od 7 zrana do 12 w nocy 
na nogach jestem. Zajęcie to tak mi m. 

rozprasza, umysł tępi i serce oziębia, że się 
zdobyć nie mogę nawet na kilka stronie sen-- 

sownej gawędki, wybacz tedy, że w liście tym 
spotkasz same wiadomości „in erudo'', nie 
stać mi na eoś lepszego!! Ale pomnij anie- 

le mój drogi, że od ciebie żądam listów, ba 

mię podtrzymują i otuchy dodają. Zgadłaś, 

potrzebuję kobiety kochającej i za nią bym 

oddał pół życia; ale tu jej nie znajdę i to 
mię przeraża. Nietylko niema panny do wzię- 

cia, ale nawet towarzystwa kobiet pozbawio- 
ny jestem, gdyż do kilku domów familijnych, 

istniejących tutaj, nie mogę mieć wstępu ' z 
przyczyny lokajskiego piętna. Jak się okazu- 

je, ze wszystkiego jam już strącony. — Wys- 
wałem ehwilkę ezasu, by skreślić do ciebie 

słów kilka, za kwadrans muszę przerwać pi- 
sanie. Ładuję tedy wszystko na.kupę. — O 
Krupskieh eóż ci powiem? Zdrowi, żyją zgo- 
dnie, niewystawnie; a tam jakoś powoli te- 

tryczeją. Doktora Świdę widziałem u nich, 
ale to przelotnie, parę minut. O odzieniu nie 

myśl, mam go dosyć. Co się tyczy gazety, 
żądałbym jakiejkolwiek ale polskiej, wolno 

nam tu... pomimo to, że 10-ta wieczorem, za- 

wołane mię, bo przyszli na kawę. Po odbyciu 
służby kontynuję. Wolno nam wypisywać ga- 
zety; eukiernia nasza otrzymuje Journal do 

St. Petersburg, ale to gazeta czysto politycz- 
na. Ja zaś żądałbym literackiej przeważnie, 
i sądzę, że Tygodnikiem Ilustrowanym mię 

zadowolisz. Wszelako i to żądanie dlatego 
tylko nastąpiło, że wierzę w prawdziwość słów 

twoich. Wszystkie listy adresowane do Brac- 
ka ©odsyłano mnie tutaj. Twoje dwa: jeden z 
fotografją milutkiej Tereni i Twoją, drugi 

długi z wyciągami z gazet otrzymałem. Ten 
drugi ił do Wriemiennago Uprawlenja i 

jakoś cenzorowi zechciało się gó przeczyta, 
bo zwykłe nam posieleńcom  zapieczętowane 

oddają. Po przeczytaniu powiedział mi, żeby 
tobie oznajmić, że wyjątków z gazet nie woi- 
no pisać. „Wszak ja czytam gazety'* powie- 

działem mu — „no odnako zakon nie dozwo- 

lajęt takija piśma otdawać**. Nadal więc wy- 
jątków nie pisz, chyba o wynalazkach, byleby 
polityki nie było. Jeśli Tygodnik wypiszesz, 
daj taki adres: W -gorod aek w 5-0j Soł- 

datskoj Uliee, dom Kuczuka, (Iwanu Goraj- 
skomu. — Tytułu mego nie pisz. Listy do 
zanie też tak adresuj. Tylko jeżeli pieniądze 

albo posyika to lepiej do Wremiennago Upra- 
włeuja, gdyż na poczcie długo trzymają zwy- 

kle nadziewane listy i każą sobie płacić „cha- 
bara'*. 

Klimat Irkucki stały, suchy, śniegów 
mało, mrozy duże i wiatry okropne od Baj- 

kału. Gospodarka w trąbę poszła, pieniędzy 
nie wyeofam, bo mróz zabił plony i to do 
szezętu. Teraz już pud żytniej 1 r. 90 kop. 
— Panien niema wcale, same mężatki. P.P. 

            

      

  

twzińsey z Rusi, Maekiewiczowie (p. Mackie- ° 
wiczową пее Zawadzka) z Wilna, P.P. Ła- 
gowscy z Rusi i kilka innych nieznajomych 
mi weale nawet z nazwiska. — Znowu woła- 
ją. Do widzenia — pisz dużo i często. Uści- 
skam cie najserdeczniej. — Jan. 

Co nas skłania do latania? 
  

    Podróż szybka — miła — taniaj 

PAMIĘTAJ] OBYWATELU, ŻE W WIEKL 
OD 15 DO 60 LAT, CO TRZECI CZŁOWIEK 
UMIERA Z GRUŹLICY! WYOBRAŻ SOBIE 
OGROM TE] KLĘSKI i POPIERAJ WALKĘ 

  

Z NIĄ. KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRU: 
ALICZE*? 

Drugi już rok z rzędu funkcjonuje w 

Trokach Śródlądowy Ośrodek Żeglarski  pro- 

'wadzony przez Komendanta Ośrodka W. Е. 

kpt. Z. Ostrowskiego. Drugie już lato rojno 
na brzegu jeziora, a 'wesołe odgłosy dołatują 

ce ze schroniska Świadczą wymownie, o tem, 

że nie stoi ono puste. 

Szereg najróżnorodniejszych kursów Z 

dziedziny sportów wodnych  przeprowadzo- 

no w Trokach ucząc liczne rzesze kursantów 

(skoszarowanych i przychodzących) pływania, 

wiosłowania i posługiwania się żaglem. Prze- 

szły przez wprawrie ręce instruktorów różne 

grupy elewów: cudzoziemców i Polaków, pa- 

nów, „pań i dziatwy, początkujących i za- 

awansowanych w różnym stopniu. 

Jedni uczyli się stawiać pierwsze kroki, 

inni pogłębiali swoje wiadomości aby móc 

uczyć innych — początkujących. Wszyscy sko- 

rzystali, wszyscy opuszczali Troki zadowole- 

ni, z nowym zapasem sił i chęci do pracy. 

Pokrótce opowiemy jakie kursy odbyły 

się, aby łaskawy Czytelnik mógł sobie tem 

łatwiej zdać sprawę z całokształtu prac O- 

środka. 
Kurs pływania dla przyszłych przewodni- 

z okręgu wileńskiego. czek pływackich, 
Wstępny kurs żeglarski prowadzony 

przez Ośrodek razem z Żegi. Klubem Ligi 
MK 

Takiż kurs wstępny dla harcerstwa — 

*drużyna nowogródzka. Ё 

Specjalny kurs dla gości z Łotwy. Na 

„kursie tym zorganizowanym dzięki staraniom 

ruchliwego Akademickiego Zw. Zbliżenia Mię- 
dzynarodowego „Liga“ uczono pływania, wio- 
słowania, i żeglarstwa. Łotysze — o czem już 

zresztą pisaliśmy — wyjechali z Polski za- 

chwyceni zarówno Trokami jak serdecznym 
przyjęciem jakie im zgotowano i troskliwa go- 

šcinnošcią. 

Równocześnie z kursem  „łotewskim* pro- 

wadzony był kurs żaglowych sterników śród- 

lądowych i przodowników pływania. 

  

SŁOWU a SO 

Tydzień sportowy 
Śródlądowy żeglarski Ośrodek w Trokach 

Słuchaczami kursu tego, a raczej kursów, 

byli członkowie klubów i stowarzyszeń  żeg- 
larskich z Warszawy, Poznania, Kielc, Krako- 

wa i Lwowa nie mówiąc już o członkach na- 

szych organizacyj P. W., klubów i organizacyj 

sportowych. 
Niezależnie od wspomnianych kursów, u- 

czestnicy których zamieszkiwali stale w Tro- 

kach (w schronisku oraz w braku miejsc w 
nim, w specjalnie wynajętym łokalu) przepro- 

wadzono kilka kursów dla dochodzących i 

dojeżdżających z Wilna, 

Amatorów było wielu bo też trudno o lep- 

sze warunki niż te, jakie mają Troki dla nauki 
żeglarstwa lub pływania. 

Jak się już rzekło kierownictwo ogólne 

spoczywało w ręku kpt. Ostrowskiego, pro- 

wadzącego ponadto lekcje z zakresu  žeglar- 

stwa i pływania ponadto kierownikiem wy- 

szkolenia żeglarskiego z ramienia Pol. Zw. 

Żeglarskiego był p. Dembowski a instruktora- 

mi pp. sierż. Kruk — gimnastyka, Dobrzyń- 

ski — pływanie. 

Jeżeli mówić o wynikach prac to można 

śmiało twierdzić, że nauka żeglarstwa dała 

rezultaty b. dobre. Dociągnięto poziom  że- 

glarstwa b. wysoko. Jeżeli mowa 0 wio- 

ślarstwie to można mówić chyba jedynie o 

Łotyszach, którzy przyjechali aby zacząć od 

abc, a wyjechali jako osada wcale niezła. 

Duże postępy poczynili uczniowie — pływacy, 

zarówno w klasie pływania jak nurkowania i 
ratownictwa. й 

Na specjalne podkreślenie zasłużyły wy- 
niki prac na kursie pływackim dla  dzieci. 

Szkraby w wieku od 9 — 13 łat nauczy- 

ły się pływać doskonale, tak że kilku chłop- 
ców mogło bez większego wysiłku  przepły- 
nąć aż na wyspę, a duże zainteresowanie się 
tym kursem jest najoczywistszym dowodem 
celowości jego. 

Prace Ośrodka w Trokach jeszcze trwają 
— przynajmniej nominalnie, jeśli wogóle me- 
„żna mówić o pracy przy obecnej pogodzie — 
i trwać będą do 15 b.m. : 

!-сте Targi w Wilnie a sytuacja w drzewnictwie 
(wywiad z p. inż, Łastowskim) 

, P. inż. Józef Lastowski, do którego 
zwróciliśmy się z zapytaniem na po- 

wyższy temat udzielił nam uprzejmie 

następujących wyjaśnień. 

— Ze względu na dominującą rolę, 
drzewnictwo odegrywa 'w życiu gospodarczem 

województwa wileńskiego i wogóle w woj. 
pólnocno - wschodnich oraz wobec stałej u- 

miejętnej i zasobnej w znaczne środki pro- 
pagandy ze strony przedstawicieli interesów 

producentów żelaza, cegły, betonu, asfaltu i 

innych t. zw.zastępczych materjałów, — należy 

przedstawicielom produkcji leśnej oraz przemy- 
słu i handlu drzewnego zająć należne do 

tistotnej wagi drzewnictwa stanowisko w 

szczególności przy tak nadających się i wy- 

jątkowo sprzyjających ku temu okolicznościach 

jakiemi są III Targi Północne i Wystawą Lniar- 
ska w Wilnie. : 

- Powierzchnia lasu przypadająca na jed- 
nego mieszkańca w wojewodztwie Wiieńskiem 
jest przeszło dwa razy większa (0,68 ha) niż 
przeciętna dla całego państwa (0,31 ha). Woj. 
nasze posiada zatem względny nadmiar masy 

drzewnej, której większość szuka sobie zbytu 

poza granicami kraju. 

Drzewo stanowi olbrzymią większość 

wszystkich ładunków przewożonych na obsza- 
rze; Dyrekcji Wileńskiej PKP stanowiąc 70 — 

85 proc. łącznej wagi nadanych ładunków, 

wówczas gdy dla całego Państwa udział drze- 

wa w nadaniu stanowi odpowiednio 10 — 15 

proc. Liczby powyższe potwierdzają dobrze 
znany fakt, iż wobec braku naturalnych bo- 

gactw kopalnianych, niskiego poziomu rolni- 
ctwa i upadku handlu, przemysłu i rzemiosła, 

spowodowanych głównie zniszczeniem wojen- 

nym i utratą rynku rosyjskiego, oraz wyjątko- 

'wo niekorzystnym  wykreśleniem granic te- 

rytorjalnych  Wiłeńszczyzny;* przy których Wi- 

leńszczyzna okazała się wysunięta najdalej 
na półn-wschód Polski i najwięcej oddalona 
od centrów przemysłowo - handlowych i 
rynków zagranicznych, — drzewo jest głównym 
artykułem, dookoła którego obracają się wszy- 

  

  

  

VOPIERAJCIE BUDOWĘ SANA stkie prawie interesy naszego kraju. Drzewo 
TORJUM PQD WILNEM. zajmuje główne miejsce po stronie czynnej 

ZADANIE NR. 33 12. Hf3—b3, + Ke6—e7; 13. Gcl—f4; 
Dr. H. Rohr — Wrocław — Wien, Schz. 

1933. r. 

Białe: Kf2; Hhl; Wel; pion e3 (4). 
Czarne: Kd2; pion c2 (2). 
Mat w trzeeh posunięciach. 

ROZWIĄZANIE ZADANIA Nr. 32 

Inż. A. Martina — Wiedeń — Wien. — 
Sehachz. 

1... Hg3 — h2! z groźbą 2. Hh2 — a2+ i 

3. Ha2 — g8 mat. 
1.. h6Xg5+; 2. Kh4 — g3; KabXb8; 

3. Hh2 — K8 mat. 

PARTJA Nr. 29. 

Grana w turnieju w Swinemunde w 1933 

reka. 
Obrona Filidora. 

B. KOCH. W. JOHN 
1. e2—ef; e7 — eb; 2. Sgl—f3; d7—1i6; 

5. Gfl — ef; c7—e6; 4. d2—d4: Sb8 — d7; 
5. 0—0; h7—h6. 

W tem położeniu liczy się najmocniejszy 
rach dla ezarnyeh 5... Gf8—e7. 

6. di—e5; d6Xe5; 7.  Ge4XeTf;-k :! 
Ke8Xf7; 8. Sf3Xe5+ ; Kf7—-e6;. 

Czarne nie mogą bić skoczka e5, ponieważ 
tracą hetmana przez 9. HdlXd8. 

9. Se5—gó; Sie8—16; 10. Sg6Xh8! 
Hd1—f3; Sd7—e5; 

@7 Хеб; $d7Xeb; 15. f2—f4; Se5 gd; 16 14—15; He8—h5; 17. nana; Keri es, 
18. h3Xg4; G18—e5; 19. Wfl—f2; Hh5Xgi; 
20. Sbl—e3; В 

Białe reztwują linję d dla swej wiežy ce- 
lem zamatowania króla hetmanem ла Н 16. 

... Hg4—g3; 21. Hb3—f7+; Ke8—d8; 
22. Wal—dl+; Ge5—d6+; 23. Hf7—f8! 

Jasno, że czarne nie mogą bić gońcem het- 
mana białych. ы 

23.. Ка8—е7; 24. H£f8Xd6; 3Xd6; 25. WALXd6; Kc7Xd6; ana TĘ 
Czarne zrezygnowały z dalszej walki. 

Z ŻYCIA WIL. T-WA SZACHOWEGO 

Po paru miesiącach sezonu ogórkowego na 
stąpiło znaczne ożywienie w salach T-wa. — 
Powrócił z letnich wywczasów cały szereg 
najlepszych graczy wileńskich, zarząd zaezy- 

na przejawiać inicjatywę w sprawie organiza 
cji większych imprez jesiennych. 

Szeroko dyskutowana jest myśl urządze- 
nia II turnieju warcabowego o mistrzostwo. 
Wilna, w którymby wzięło udział kilkunastu 
wybitnych graczy. 

„ Również i dział szachów nie jest w zanie 
dbaniu. W przygotowaniu jest sprawa o1ga- 
izacji wielkiego turnieju o mistrzostwo m 
2 na 1933 r. oraz turniejów klasy A. i 

którą: 

bilansu handlowego tego terenu. Sytuacja w 

branży drzewnej wywiera tu decydujący wpływ 

na wszystkie prawie inne dziedziny handlu 

a poniekąd i przemysłu. Drzewo jest zarazem 

jedynym poważnym surowcem, mmożliwiają- 
cym tutaj rozwój przemysłu obróbczego, które 

może być przy pomyślniejszych konjunkturach 

i odpowiedniej polityce Rządu największym po 

Rolnictwie warsztatem pracy i najpoważniej- 
szym źródłem dobrobytu. 

— .jJakże przedstawia się wtrącamy 

tu zapytanie — sytuacja obecna zagranicą i 

u nas? 
— Szczególnie korzystnym okresem dla 

rozwoju naszego drzewinictwa i propagandy 

drzewnej jest chwila obecna, która dla pew- 

nych gatunków i materjałów drewna dość 

wyrażnie zajmuje pomyślną konjunkturę. 

Ożywienie na rynku drzewnym jest prze- 

jawem ogólnej tendencji do zwyżki cen. 

Cały obrót drzewny staje się normalniej- 

szy. Odbiór jest znacznie lżejszy. Zapasy 
u eksporterów są na wyczerpaniu.  Materjały 

dębowe wszystkie są zrealizowane. Charakte- 

„rystycznym przejawem ożywienia rynku o0b- 

serwuje się na kolejach w Finlandji, które 
pracują całą parą, przy nienotowanym od da- 

wna' braku wagonów dla transportu tarcicy. 

Również i nasze tartaki w 40 proc. posiadają 
niezły stan zamówień, która to cyfra jest 

najwyższą w ciągu ostatnich kilku lat. W 

ciągu pięciu pierwszych miesięcy b. r. nie 
było żadnej upadłości w naszym przemyśle 

drzewnym i bardzo niewiele w handlu. 

Polski eksport drzewny niezrażony  trud- 

nościami z dużą elastycznością przestawia 

się na inne rynki. Kiedy w roku 1928 wy- 
woziliśmy 811,000 ton  tarciny do Niemiec, 

które uważaliśmy za naszego naturalnego i 
najdogodniejszego odbiorcę, w r. 1932 wywie- 

źliśmy już tylko 5,74 tonny, a w marcu 1933 
г., ani jednego metra tarcicy, — to jednak po- ' 
trafiliśmy się oderwać od rynku niemiec- 
kiego i uniezależnić się w ten sposób, że 
zdobywamy nowe rynki światowe i zajmujemy 
należne nam stanowisko i już w miesiącu ma- 
ju b. r. Zwiekszylišmy wywóz tarcicy na 
800,000 zł. Gdynia w maju b. r. pobiła do- 
tychczasowy swój rekord przeładunku _ ma- 
terjałów drzewnych, który dwukrotnie prze- 
kroczył przeciętną za cztery pierwsze miesią- 
ce b. r. Śięgamy już daleko za Ocean, — 
do Stanów Zjednoczonych, gdzie też skiero- 
waliśmy w tym roku swoją tarcicę. Są to 
zdobycze realne, w ciężkiej walce osiągnięte, 
świadczące o energji, sprawności i żywotno- 
ści polskiego przemysłu i handlu drzewnego. 

Nie we wszystkich jednak dziedzinach 
przemysłu drzewnego są. objawy pomyślnej 
konjunktury. Przeciętne ceny papierówki ek- 
sportowanej do Niemiec wykazują tendencję 
zniżkową stale w ciągu całego roku 1933, st 
a jednak eksport nie tylko trwa, lecz się zwięk- 
sza z miesiąca na miesiąc, «co połączone jest 
z wielkiemi ofiarami ze strony eksporterów. 
Fakt istnienia takiego stanu świadczy wy- 
mownie o ciężkiem jeszcze położeniu prywatnej 
gospodarki drzewnej, tak w Polsce jak rów- 

nież i innych krajach _ eksportujących, którzy 
zapominają a raczej zmuszeni są odmówić 
się od zasad rentowności i eksportują za każ- 
dą cenę, jedynie dla utrzymania się na po- 
wierzchni życia gospodarczego, Z powyż- 
szego łatwo wysunąć niepocieszający wniosek 
iż na rynku drzewnym, zarysowuje się ро- 
myślna konjunktura narazie tylko dla pew- 
nych. kategorji materjałów drzewnych i że 
osłabiony i, wyczerpany nasz przemysł i han- 
del, szczególnie na Wileńszczyźnie, w której 
eksport papierówki odgrywa tak ważną rolę, 
niezmiernie jeszcze ciężki okres przeżywa ma. 
jąc jedynie dzisiaj przed sobą nie dalsze 
kurczenie się i spadek konsumeji, lecz ziwięk- 
szający się popyt i związaną z tym nadzieję 
zwyżki cen. 

„ Przechodząc ponownie do najbardziej  dzi- 
siaj aktualnego zagadnienia Północnych Tar- 
gów i Wystawy Lniarskiej w Wilnie, należy 
zaznaczyć, iż Wileńska Dyrekcja Lasów Pań- 
stwowych wykazała już kilkakrotnie na po- 

ŻAK”. przegrywa w Grodnie 
W dniach 12i 13 b. m, gościła w Grod- 

nie drużyna piłkarska ŻAKS'u z Wilna. 
W pierwszym dniu przeciwnikiem wilnian był 

mistrz okręgu białostockiego WKS—76 p. p. 

który odniósł zwycięstwo bijąc ŻAKS w 

stosunku 4:1 (1:1). 

Gra przez cały czas dość ładna i pła- 

nowa — jednakże mało wykończona przez 
wilnian. Pierwsza połowa gry upływa pod 

znakiem  obustronnych ataków, które u- 

wieńczone są zdobyciem po jednej bramce 

dla obu drużyn. 
Pierwszą bramkę zdobywa dla  wilnian 

Aduński w 10 min. gry ze słabego przypad- 
kowego strzału. W 25 min. prawy łącznik 

wojskowych uzyskuje wyrównanie. 
Po przerwie gra nabiera żywszego tem- 

pa i staje się więcej podobną do walki o 
punkty. Wojskowi przypuszczają _ szereg 

ataków zdobywając w drugim okresie gry aż 

3 bramki. 

W kilku wierszach 
dniach reprezentacyjna 

  

W najbliższych 
jeździecka ekipa Polski startować będzie na 
międzynarodowych zawodach hippicznych w 

Rydze i Tallinie. 

Szefem ekipy będzie ppłk. Andrzej Li- 

bich, attache wojskowy w Rydze. Kierow- 

'nik techniczny — mjr. Antoniewicz. Skład e- 
kipy: kpt. W. Biliński (3 konie), por. Z. Ru- 
ciński (2 konie), por. Roman Pohorecki (3 ko- 

nie), i por. Czerniewski St. (2 konie). 

Zawody w Rydze trwać będą od 22 -— 27 
b. m. aw Tallinie 1 — 3 września b. r. 

* * * 

Na skutek interwencji 

Dziennikarzy i Publicystów Sportowych u 

dowódcy garnizonu krakowskiego gen. Mon- 

da, ten ostatni zarządził zniesienie głośnego 

Krakowskiego Źw. 

  

  

WICHER I ULEWA NAD MIASTEM I OKOLICĄ 
WILNO. Osiemnaście godzin padał w mie- 

ście i okolicy rzęsisty deszcz połączony z wi- 
churą. ` 

Drogi podmiejskie zostały doszczętnie roz- 
myte, co niezmiernie utrudniało komunikację. 
Silny wiatr obalił szereg drzew przydrożnych, 

W Wilnie została rozmyta jezdnia na ul. 
Filareckiej. Ponadto w kilku punktach mia- 

sta woda wdarła się do piwnic. 
Wskutek zatkania przewodów komunika- 

cyjnych woda zalała jezdnię na ul. Ponarskiej 

koło stacji towarowej. Nastąpiła przerwa w 
komunikacji, wobec czego wezwano straż og- 
niową. Woda wdarła się do kiłku suteren. 

Poziom Wiłji i Wilenki wykazuje znacz- 

ną zwyżkę. 

Terror strajkujących 
Szybka Interwencja policji 

WILNO. Na tle strajku w tartakach doszło 
do napadu na mieszkanie robotnika, który 
nie przyłączył się do demonstracji przeciwko 
pracodawcom i zgłosił się do pracy i został 

zatrudniony w tartaku Szapiry. = 
Na owego robotnika nasłana została bojów- 

ka strajkujących, która usiłowała wdarć się 

ZEZODEREZOWZEZ 

sika 
PONIEDZ. 

Dzis 14 Wschód słońca g, 3,49 

a Zachód słeńca g. 6,58 

Wniebowz. ` 
"TARRPOS Ai 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE 
Z dnia 13 sierpnia 1933 r. 

Ciśnienie średnie: 756. 
Temperatura średnia: r 11. 

Temperatura najwyższa: + 14. 

Temperatura najniższa: + 10. 
zakazu grania w klubach cywilnych  szere- Opad: 48,7. 
gowych w czynnej służbie i podoficerom  nie- Wiatr: północny. 

zawodowym. Tendencja: spadek następnie wzrost ci- 
NAA * śnienia. 

Jak już podawaliśmy w dniu 27 b. m. od- Uwagi: ciągły deszcz. 
będzie się w Wilnie 

Polski. Start i meta wyznaczona została w 
Parku Sportowym im. gen. Żeligowskiego (ra 

terenie Targów). Z pośród zawodników wi- 
leńskich startować ma jedynie Mieczysław 

Nowicki. 
ж * * 

We wszystkich gałęziach sportu  rucli. 

'Piłkarze, lekkoatteci, siatkarze. wioślarze, te- 
trenują, walczą na nisiści, słowem wszyscy 

(iłucho tylko © zawodach, dają znać o sobie. 

cyklistach i bokserach. 
Wil. T. C. i M. zajęło się motorzystami 

zapominając zupełnie o cyklistach, Zawczasu 

opracowany i pięknie wydrukowany kalenda- 

rzyk zapowiadał tyle ciekawych imprez. 

Gdzież one? 
I gdzie są też Ślady życia bokserów? 

* * * 

Rozpoczynające się w dmiu 25 b. m. w 

Budapeszcie  wioślarskie mistrzostwa Europy 

zgromadzą na starcie wioślarskim elitę. 

Startować będą najlepsze osady - Węgier, Hor 
landj, Belgji, Szwajcari, ltalji Hiszpanii, 
Rumunji, Polski Danji, Francji i Jugosławii, 
W poszczególnych biegach konkurencje będzie 
bardzo silna. ч 

Program regat mistrzowskich  przewiduje 

się bardzo imponująco pod względem  kon- 
kurencyj. 

Węgry i Italija startują we wszystkich 
biegach. Polska obsada biegi: jedynek, dwu- 

jek bez steru i ze sterem dwójek podwójnych, 

czwórek ze sterem i bez steru oraz ósemek, a 

więc również startują we wszystkich — КопКи- 
rencjach. 

Re BE 

Oryginalne zawody sportowe. 

  

Oryginalne zawody sportowe strażaków 
londyńskich urozmaicone prysznicem. 

LL Lu MORSKIE 

przednich "Targach dużą umiejętność w 
pokazie ciekawych eksponatów, wyrabianych 
w lasach Wileńszczyzny sortymentów, spo- 
sób ich obróbki oraz dawała szereg  rze- 

czowo opracowanych zestawień, wykazów, 

poglądowych tablic, map, modeli i t. p. — 
przeto mamy nadzieję i że na tegorocznych 
Targach czynny weźmie udział, 

Należałoby jeszcze pobudzić inicjatywę 
przedstawicieli przemysłu drzewnego i prze- 

twórczego oraz przemysłu związanego z pro- 

dukcją maszyn do mechanicznej obróbki drze- 
wna i zademonstrować zwiedzającym na mo- 

delach różne fazy obróbki drzewna i wytwa- 
rzania przetworów drzewnych, dalej również 
nałeży rozszerzyć pokaz tak licznych wyro- 

bów z drzewna dla codziennego i powszechnego 
użytku. Jakkolwiek to związane jest dla wy- 
stawcy z pewnemi wydatkami nad któremi 
dzisiaj należy poważnie się zastanowić — 
to niezawodnie jednak można to uskutecznić 
w najskromniejszych ramach, lecz właśnie u- 
dział swój w tegorocznych Targach zazna- 
czyć, gdyż w dobie obecnej przy zarysowu- 
jącej się pomyślnej  konjunkturze musimy 

zrozumienia konieczności propagandy naszej 
produkcji leśnej i przemysłu drzewnego. 

Maraton o Mistrzostwo PROGNOZA POGODY P.LM.-a 
na dzień dzisiejszy: 

Zachmurzenie zmienne, zwolna malejące i 

miejscami zanikające deszcze. Chłodno. Naj- 

pierw umiarkowane, potem słabe wiatry pół- 

nocno - zachodnie, W całym kraju słaba skłon- 

"dość do burz. 

— Nakazy na daninę majątkową. Urzędy 

skarbowe  rozsyłają nakazy płatnicze — па 
daninę majątkową. Jest to, jak wiadomo po- 

datek jednorazowy obliczony od wysokości 

obrotu po 90,gr. od 1000 zł. dla tych przed- 

siębiorstw, które miały obrót ponad 50.000 

dzł. i poj' 60 gr. od 1000 zł. obrotu od przed- 
siębiorstw, które miały obrót mniejszy od 
50.000 zł. й 

Termin płatności upływa z dniem 31 

sierpnia. Po tym terminie podatek będzie 

ściągany drogą przymusową wraz z przypada- 

jącemi odsetkami i karami za zwłokę i ko- 

sztami egzekucyjnemi. 

MIEJSKA. 
— Urlopy w magistracie, 'W magistracie 

pracuje obecnie tylko dwóch ławników p. p. 
Kruk i Fiedorowicz. Pozostali członkowie ma- 
gistratu są na urlopach. P. prezydent miasta 

dr, Maleszewski wczoraj rozpoczął swój ur- 

łop wypoczynkowy, zaś ławnicy dr. Safarewicz 
Żejmo jak również wiceprezydent W. Czyż 
dotychczas z urlopów nie powrócili. 

— Ul. Karisbadzka prosi o światło. Ani jed- 
nej latarni elektrycznej nie mą ulica  Karl- 
sbadzka więc nic dziwnego że tamt. mieszkaft- 
cy proszą o to usilnie magistrat. 

Zainstalowanie tam kilku lamp nie pociąg- 

nie za sobą dużych kosztów bowiem linie 

można przeciągnąć od sąsiedniej ulicy Su- 

bocz. ` 
Wobec zbliżającej się jesieni sprawa ta 

jest szczególnie aktualną. 

— Rynek przy ul. Konarskiego. Od kilku 
tygodni funkcjonuje nowy rynek przy ul. Ko- 

narskiego. Rynek rozwija się bardzo powoli, 
wobec kupujących oraz włościan. 

SZKOLNĄ 
— Prywatna Szkoła Powszechna im. T. 

Czackiego Stefana Świętorzeckiego przy Ko- 
ed. Gimnazjum im. T. Czackiego w Wilnie (z 
pełnemi prawami). W roku szkolnym 1933— 
34 czynne będą eddżiały od l-go do 5-g0. 
Do oddziału I-go przyjmowane będą dzieci 
urodzone w roku 1927 lub weześniej bez eg- 

zaminu. Ё 
W Koed. Gimnazjum im. T. Czaekiego bę 

dz czynne klasy od 2-ej do 8-ej. Egżaminy 
wstępne do Szkoty Powszechnej i fimna- 
zjum rozpoczną się w dniu 18 sierpnia. 

Zapisy przyjmuje i udziela informacyj 
codziennie od 10 —- 13 kancelarja Gimnusjum 
rrzy ul. Wiwulskiego 13, tel. 10-56—- graach 

własny, obszerne boisko (w zimie ślizgawka) 
› ogród szkolny. * 

. ŻYDOWSKA 
— Władze wojewódzkie zatwierdziły bud- 

żet gminy żydowskiej. Onegdaj władze woje- 
wódzkie  zatwierdziły budżet żydowskiej 
gminy wyznaniowej na rok 1933. W. budżecie 

zniesione zostały jedynie niektóre pozycje. 

Gmina żydowska znajduje się obecnie w 

trudnościach finansowych. Z 300.000 zł. pre- 

liminowanego etatu wpłynęło do 1 sierpnia 

r. b. dobrowolnie 20 tys. zł. « Postanowio- 
no wobec tego w ciągu 10 dni skierować 

wszystkie długi z tytułu etatów za 7 miesięcy 

r. b. do Izby Skarbowej. (k). 
RÓŻNE 

— Gęstość zaludnienia w mieście, Urzę- 
dowa statystyka wykazuje, że w Wiłnie na 
1 klm. kw. zamieszkuje 1894 mieszkańców 
podczas gdy w Warszawie 9.435, w Łodzi aż 

10.259. 
— Czytelnia Koła Sióstr Pogotowia Sani- 

tarnego P. C. K, w lokalu Polskiego Czerwo- 

    

nego Krzyża przy ul. Tatarskiej 5, czynna jest _ 
codziennie od godz. 18-tej do 20-tej. 

Wstęp dla członkiń Koła bezpłatny. 

PRZYJMIEMY 
do poważnej spółki handlowej kapitelistę 
fachowca buchaltera lub handlowca z udzia- 
łem 8.'00 gotówki. Oferty z propozycjs wa 
rankėw pod „Administrator“ do Redakcji 

„Słowa*. ' 

  

  

nie dopuściła do samosądu 
do jego mieszkania przy ul, Wodociągowej 10, 
lecz wobec przybycia w czas policji musiała 

uciekać i zrezygnować z zamierzonego samo- 
sądu. Prowodyr bojówki znany jest władz. bez- 

pieczeństwa.- Ukrywa się On jednak i jest po- 
szukiwany. 

RONIKA 
TEATR I MUZYKA 

Tylko (nieodwołalnie ostatnie) 2 

gościnne występy znakomitych artystów Te- 
atru Narodowego Marji Malickiej i Zbyszka 
Sawana. Dziś w poniedziałek, 14 b. m. o 
godz. 8. m. 15 wiecz. ujrzymy na scenie Te- 

atru Letniego wzruszającą do głębi sztukę 

D. Niccodemiego „Cieh“ ze znakomitymi gość- 

mi w rołach naczelnych M. Malicką (Joanna) 
i Z, Sawanem (Michał). Mimo niezwykłego 

powodzenia tej sztuki Dyr. Teatru Letniego u- 

dało się pozyskać występowiczów tylko na 

2 występy, 
Uwaga! Ceny miejsc są zniżone (od 30 

gr. do 2.99 — 1 rząd). 

Jutro, we wtorek 15 b. m. © godz. 4-tej 
pop. ukaże się na scenie Teatru Letniego po 
raz ostatni „Cień”* z M, Malicką i Z. Sawanem. 

Zapowiedź nowej premjery w Tea- 
trze Letnim. W roli głównej ulubieniec publicz- 
ności Leon Wołłejko. We czwartek 17 b. m. 

Teatr Letni daje nową premierę. Jest nią farsa 
w 3-ch aktach A. Bissona w przekładzie Ka- 
zimierza Szuberta. „Czy jest co do oclenia“. 

Jak każda świetna sztuka farsa Bissona 

„Czy jest co do oclenia“ znów wraca na re- 

pertuar. Rolę naczelną Hipolita Kowalskiego 
odtwarzać będzie p. Leon Wołłejko. 

— Teatr muzyczny „Lutnia*, Dziś w dal- 

szym ciągu barwne widowisko „Ułani, uroz- 
maicone piosenkami i tańcami, w wykonaniu 

całego zespołu artystycznego pod reżyserją 

K. Wyrwicz - Wichrowskiego. W akcie Il-gim 
i IV-tym tańce: polonez, oberek i mazur w 

układzie baletmistrza W. Morawskiego. Ceny 
miejsc od 25 gr. do 2.90. 

— Jutrzejsza popołudniówka w „Lutni“, 

Ze względu na dzień Świąteczny, teatr. „Lut- 

nia” wystawia jutro popołudniu o godz. 4<tej 

pełną humoru, dowcipu — arcywesołą ope- 

retkę Kollo „Baron Kimmel“ z M. . Tatrzan- 
skim w roli głównej. Ceny miejsc najniższe. 

— „Polska krew*. Zespół teatru „Lutnia* 
rozpoczął przygotowania do wystawienia war- 

tościowego utworu muzycznego  Nedbala 

„Polska krew”. ` 

Pokaz - rewja „Len“ w „Lutni“. Na ok- 
res Targów Północnych teatr muzyczny „Lu- 

tnia“ przygotowuje oryginalny pokaz - rewię 
„Len* odźwierciadliający w szeregu barwnych 
obrazach stopniowe przekształcanie włókna 
w tak popularną obecnie tkaninę Inianą. Po- 

kaz ten zakończony rewją mód z materjałów 

lnianych, dodawany będzie do każdego wido- 
wiska, począwszy od 26 b. m. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

HELJOS — „Schowajcie swe smutki**. 

Sztabs-kapitan Gubaniew. я 
PAN — Morderstwa przy Rue Morgue. 
CASINO — „Tajemnica zamku Porlock““. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— NIEBEZPIECZNY WŁAMYWACZ. W 

niedzielę nad ranem dwaj funkcjonarjusze P. P. 
przechodząc ulicą Słowackiego zauważyli ja- 
kiegoś osobnika niosącego dwie walizy. Za- 
trżymanym okazał się znany złodziej oddawna 
poszukiwany przez władze za kradzie- 
ży mieszkaniowych, Józef Różnowski, pseu- 
donim „Tulipan. 

Nocy ubiegłej po otwadciu okną Różnow- 
ski przedostał się do mieszkania |ózefa Bia- 
łobłockiego i z pokoju sypialnego wykradł 
garderobę wartości 120 zł. 

Dokonał on tej kradzieży w obecności 
śpiącego gospodarza zabierając mu gardero- 
bę z krzesła, które stało tuż przy łóżku. 

Ponadto tejże nocy dokonał on jeszcze 
jednej kradzieży przy ul. Piłsudskiego, gdzie 
po wyjęciu szyby w oknie przedostał się do 
sklepu Leona Surwiłły i skradł stamtąd wy- 
robów tytoniowych i kolonjałnych na ogólną 
sumę 350 zł. 

Znalezione przy nim rzeczy zwrócono 
okradzionym. 

— Nieostrożny strzał. Oszer Minkow — 

(zaułek Węgierski.13)  manipulując rewolwe- 
rem spowodował wystrzał przebijając sobie 
reke. > \ 

— Samobójstwo. W celu pozbawienia się 
życia zatruła się kwasem siarczanym 26 letnia 
Marja Rajska (Subocz 15). Pogotowie  prze- 
wiozło do szpitala Sawicz. 

Powód zamachu samobójczego — ciężkie 
warunki materjalne. 

— KARABIN U PASERA. _ Podczas re- 
wizji w mieszkaniu pewnego pasera przy ul. 
Raduńskiej znaleziono między in. karabin wy- 
kradziony niedawno z Ogniska - kołejowego w 
Wilnie. 

— Porzucone łyżeczki. Na ulicy Szkapier- 
nej znaleziono 9 łyżeczek srebrnych i jedną 
łyżkę do cukru. 8 łyżeczek odznaczonych jest 
monogramem „L. M.*, na jednej! zaś widnieje 
napis „Lunapark“. 

Właściciel łyżeczek może odebrać je w 
wydziale śledczym, 

: —Podrzutek, Na ulicy Kowalskiej znale- 
ziono podrutka w wieku 2 tygodni, przy 
którym była kartka: „Gajdul*. 

— Czaszka ludzka w Wilji W czasie ro- 
bót ubezpieczających wydobyto z Wilji czasz- 
kę ludzką. Najprawdopodobniej została ona 
'wrzucona do Wilji przez jakiegoś studenta me- 
dycyny. 

(Dalszy ciąg kroniki na stronie 4-tej) |
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CHODZĘ PO MIEŚCIE... 

O KOSZE NA ŚMIECIE 

„Zaistniała* przed kilku laty w Wilnie 

moda na koszyki na Śmiecie... Dobra moda, 

można powiedzieć zachodnio - europejska! 

Przyszła, potrwała czas pewien i, niestety, 

przeszła Jako zabytki tej pięknej epoki po- 

została na ulicach miasta pewna ilość koszy- 

ków metalowych, uość chaotycznie  rozmie- 

szczonych na ulicach Śródmieścia. 

Kosze. owe nie są tworem o charakterze 

jednolitym. Przeciwnie, w myśł zasady „varie- 

głas delectat* panuje ti bogactwo stylów i 

wzorów a więc są kosze wielkie i małe; w 

kształcie wiaderka i na kształt pękatej grusz- 

ki; przymocowane „na fest" do palika dre- 

wnianego obok chybocących na rodzaju wi- 

dełek żelaznych; z prętami  metalowemi, 

przez któr e połowa śmieci 'wylatuje z powro- 

tem i dziurkowane jak tarka kuchenna! 

Ponadto istnieje jeszcze kategorja' koszy- 

inwalidów, pogiętych, połamanych, lub w in- 

ny jakiś sposób  „unieszkodliwionych* przez 

łobuzerję miejską. Niektóre z nich usunięto, 

inne trwają jeszce na posterunku! 

Nie można powiedzieć, żeby publiczność 

wileńska nie posiadała szlachetnej przedyspo- 

zycji do rozstawania się z niepotrzebnemi jej 

fatałaszkami w pewnych, stosownych jej zda- 

niem, punktach... Owszem wzniosła ta in- 

- klinacja tkwi podświadomie w psyche wiłnian, 

zadając poniekąd kłam twierdzeniom o anar- 

chicznej duszy słowiańskiej... 

Na potwierdzenie powyższego 

Państwu pewien fakt z tej dziedziny, dobit- 
nie świadczący 0 zamiłowaniu do ładu i 

porządku mieszkańców Wilna i o ich pod- 

świadomej tęsknocie za koszami na Śmiecie 

jako za emanacją kulturalnych form bytowa- 

nia. 
Otóż, jak wiadomo w kilku punktach po- 

stojów autobusowych w. centrum miasta u- 

stawiane są słupki  reklamowe.. W czasie gdy 
przez dłuższy okres były one nieczynne, pu- 

bliczność, z braku 'właściwych koszyków 

w tych miejscach, wykorzystała dla tych 

, celów szkielety żelazne słupków, wrzucając 
do środka, po przez wytłuczone szybki, pu- 

@еа ой -zapałek i papierosów,  niedopałki, 

papier i t. p. śmieci i wypełniając aż do wierz- 

chu wnętrze słupków. 

Obecnie słupki te zostały naprawione i 

wielkomiejsko świecą się w wieczornym mro- 

ku, zaś osierocona publiczność, oczekująca 

(nieraz wcałe długo) na autobusy rzuca 
wszelkie odpadki na ziemię, zaśmiecając wy- 

datnio chodniki i jeźdnię!... Apełujemy przeto 
do władz miejskich by w miejscach wažniej- 
szych postojów autobusowych, zwłaszcza 

zaś w tych kilku punktach gdzie wznoszą 
się słupki reklamowe,  zechciałyby ustawić 

mie zwiekając pewną ilość koszy na odpadki 
i śmiecie, o jednolitym, oczywista, charakte- 

rze! AG, 

  

przytoczę 

” 

Poniedzialek 14-g0 sierpnia 1933 r. 

—1.00 — Czas. 
7.05 — Gimnastyka 
1.20 — Muzyka 
1.30 — Dziennik poranny. 

1.35 — Muzyka. 

1.50 — Chwilka gosp. 
12.05 — Koncert . 

12.25 — Przegląd prasy 

12.35 — D. c. koncertu. 

12.55 — Dziennik południowy 
14,50 — Program dzienny. 

14.55 — Płyty 
15.25 — Giełda rolnicza. 
15.35 — Audycja dla dzieci. 
16.00 — Koncert. 

16.35 — Rec. špiewaczy. 
17.00 — Pog. francuska. 

47.15 — Muzyka lekka 
18.15 — Odczyt. 
18.35 — Rec. śpiewaczy. 

dom. З 

19.20 — Odczyt litewski. 
19.35 — Program na wtorek 
19.40 — Feljeton literacki. 
20.00 — Operetka. 
24.00 — Muzyka taneczna. 

> 
MELCHJOR WANKOWICZ 

“ SZCZENIĘCE LATA 
Już to wogóle mieliśmy szczęście do proboszczów- 

pasjonatów. Poprzednik księdza Wojtkiewicza, ks. Bi- 

towtt, bywało w czasie mszy, tak chwycił ministranta 

za ucho, że wrzask nagły głuszył organy. Z kazalni- 
nazwiska „„,przebie- 

rał* paraiję, że ci iw dzikim popłochu hurmem wysy- 
cy, tak bez pardonu, z imienia i 

pywali się z kościoła przed kazaniem. 

— Kazimierzu, zamykaj drzwi, żeby 
powychodziło — grzmiał ks. Bitowtt, gramoląc się na 
kazalnicę. 

—A ty, rudy psie, zajency przyszłasz strzelać, ci 
co — przerywał nagle kazanie, widząc, że parobczak 
przykląkł na jedno kolano. 

Wogóle polszczyzną wszyscy u nas mówili spe- 
cjalną, kowieńską, na tle czego bywały  nieporozu- 
mienia. 

: -— Podnieś się, dziewczynka — wołał raz ks. Bi- 

towtt, spowiadając dzieci i nie widząc uczenicy z kon- 

fesjonału, 

— Więcej podnieś się, nie widza ciebie! 
o, — „Więcej!... 

„= — Kiedy nie moga — odpowiada wreszcie cien- 
ki głosik z pod okienka konfesjonału. 

Ksiądz Bitowtt przechyla się gwałtownie i  pur- 

purowieje z gniewu: mała zadarła już spódniczkę wy- 

żej głowy. 

Następca ks. Wojtkiewicza miał również tendencje 

sportowe, ale tyczące konnej jazdy. 

Temu ja, niegodny, kazałem osiodłać konia, któ- 

ry miał dziwny narów: wszedłszy w kałużę i nie po- 

derwany: w czas za cugle, kładł się w wodę tarzał 

się na grzbiecie. Było to po deszczu. Eskapada zakoń- 
czyła się zaraz za bramą w pięknej bajurze. 
suszyła się w słońcu sutanna księdza i już towarzyst- 

wo całe zasiadło do obiadu, gdy ujrzeliśmy księdza 

"'z rozwianą czupryną, trzepaczką, wytrzepującego su- 
tannę, rozpiętą na płocie. 

(Ksiądz 'w spodniach! Był to dla nas widok rewe- 
lacyjny!). 

Mylił się jednak, ktoby przypuszczał, 
mieliśmy księży. Byli to dzielni, prości ludzie, wypeł- 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

— Osobiste. Z dniem wczorajszym za 
stępca starosty Powiatowego p. Bronisław 

Qzaykowski rozpoczął urlop wypoczynkowy. 
. * * 

Sekretarz Wydziału Powiatowego Sejmiku 

Grodzieńskiego p. Bronisław Nowicki roz- 
począł w sobotę 6-tygodniowy urlop wypo- 

czynkowy. 
— Pożar lasu. Onegdaj ochotnicza straż 

pożarna zawezwana została do pożaru lasu 

państwowego N-ctwa  Kazimierówka na 275 
kim. kolejowym. 

Ogień objął 200 m2 iasu. Prziybyłe pogo- 
towie starży pożarnej ogień stłumiła. Straty 
nieznaczne. : 

— Znaczna kradziež. Przez otwarte okno 

dostali się nieznani narazie osobnicy do mie- 
szkania Wienel Edmunda (Jagiellońska 26) 

skąd skradłi garderobę, zegarek i innych 

rzeczy na sumę 130 zł., oraz kilka weksli in 

błanco podpisanych przez Siedlarskiego, Ja- 
rockiego i innych. 

Blankiety wekslowe są po 100 i 200 zł. 

RFYTYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYTYPYYYYYYYVYTYYVVYT 

Dźwiękowe kino „APOLLO“ 
Dominikańska 26. 

Dziś będziemy się šmieli jak nigdy dotąd! 

Król humoru 

BUSTER KEATON 

jako miljoner, daje koncert wesołości w swo- 
jej najnowszej i najdowcipniejszej arcyko- 

medji p.t. 

Dobroczyńca ludzkości 
W roli partnerki jego — uroczs, pełna wdzięku 

ANITA PAGE 
Na scenie wielka parada rewjowa 

* Р . & 

„Pani się ubiera 
z udziałem: Reny  Markiewiczówny, Mery 
d'Armand, Nella Marsa, Rema d“Armanda, 

Jana Marsa i Jerzego Gryfa 

MMM 
POPIER 
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‚ ока „Н 
— Pożary. W nocy z 10 na 11 b. m. we 

wsi Mironim gm. Byteń wybuchł pożar w 
zabudowaniach Cyryla Kuczury, przerzuca- 

jac się następnie na sąsiednie zabudowania. 

Mimo akcji ratowniczej spaliło się 5 domów 
mieszkalnych, 1 dom niezamieszkały, 6 chie- 

wów, 2 stodoły, narzędzia rolnicze, inwen- 

tarz żywy; sprzęt i odzież oraz część zbiorów 

Zachodzi przypuszczenie, że pożar pow- 

stał wskutek podpalenia. 

Śłedztwo w toku. 
* * * 

W chutorze Chmielnica gm. Mižewickiej 
spalił się dom mieszkalny na szkodę  Emińlji 

Tatarowskiej zam. w Słonimie. 

Pożar powstał wskutek wadliwej konstruk- 

komina. 

lidžka 
— Autobus najechał na furmankę. Na 

szosie Lida — Grodno o 4 klm. od Lidy wy- 
darzył się wypadek autobusowy. Mianowicie 

autobus należący do  Skidelskiej Spółdzielni 
Autobusowej ,Jedność', a prowadzony przez 

kierowcę Szołoma  Gorzańskiego, przy wy- 
mijaniu najechał na furmankę Abrama An- 

czuka ze Szczuczyna Lidzkiego. Trzech pa- 

sażerów autobusu doznało ogólnego  potłu- 

czenia. Koń złamał obydwie lewe nogi. — 

Powodem wypadku było spłoszenie się konia, 

który stanął wpoprzek szosy. 

| b. Benedyktynki w Hieświeżu 
przyjmują zapisy 

do 

seminarjum Ochroniarskiego 
i Szkoły Zawodowej córedniej) 

Nauka trwa po 8 lata w obu szkołach. 
Bliższe szczegóły na miejscu. 

cji 

  

  

  

  

   

_ Parcelacja maj. 

Landwarów 
Kcmunikacja pociągami i 
Warunki kupna: 

autobusem co godzinę. 
część pożyczką długoterminową, 

reszta ratami miesięcznemi. 

Cena od 600 złotych za działkę. 

INFORMACIE: 
w Wilnie: Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacyjna, 

ui, Mickiewicza 15. 

w maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 

ny zdzierstwa i 

' paniami. 

wolny. Kiedyś na 
to bydło nie 

Krzewinie. 

głos i 

tyczne zjawisko. 

kowicza 

białym muślinem. 

Długo 

będzie zaręczać. 
że złych   

m 
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Jej wytworne suknie, silne perfumy, 
całe zachowanie 

kobiety, stanowiły we dworze nowotrzebskim 

rej babka przechowywała 
gdzie w bieliźnie porozkładane były wonne saszetki, 
a w najdolniejszej szufladzie w wielkiem pudełku, wy- 
kładanem esami floresami z naklejonych muszli, prze- 
chowywały się familijne precjoza: na wielkie uroczy- 
stości pokazywało się to z komentarzami: to — Hali, 
otrzyma, jak będzie na pierwszym balu; to — Mani, 
otrzyma przy wychodzeniu zamąż; to — Reni, jak się 

  

niający swe obowiązki z poświęceniem. Gorszące sce- 
wyzysku, które niejednokrotnie spo- 

tykałem potem w Królestwie, nie były nam znane. Sza- 
nowano ich głęboko w naszym domu, babka — sta- 
ruszka,księdza całowała w ramię ksiądz zawsze pier- 
wsze miejsce zajmował przy stole przed najstarszemi 

Teraz więc, przy preferansie, siedział ksiądz Wojt- 
kiewicz, rządca p. Paszkowicz, szlagon z Sienkiewi- 
czowskich Wodoktów, ogromny, ze zwisającemi wąsi- 
skami, o krzaczastych brwiach, ciężki, mrukliwy i po- 

Prima Aprilis podano kopiasty pół- 
misek kołdunów nadzianych..* trocinami. Szlagon zjadł 
pięć kołdunów, nie mrugnąwszy okiem. 

Trzecim partnerem był Garzas-Garzowski, ongiś 
poprostu Garzas, zbogacony z małego i zapraszany 
tylko w rzadkie okazje. : 

Czwartą wreszcie byla Wanda Siemaszkowa, styn- 
„ na artystka, rezydująca o dziesięć wiorst w rodzinnym 

melodyjny 
wykwintnej 

egzo- 
się rasowej i 

— Nia idź pan tak! — krzyczy nagle do p. Pasz- 
imć  Garzas-Garzowski i 

wpiera sękaty palec przez stolik w biust Siemaszkowej 
— oma kozyra ma! r 

— No cóż wypuczyłasz oczy kiedy jaka czerepa- 
cha — krzyczy z pasją partner Siemaszkowej, ks. Wojt- 
kiewicz, zły, że mu psują grę. 

Do „pierwszego pokoju* przylegały pokoje sy- 
pialne: baki, ciotki, kuzynek i t. d. 

Babki pokój był ciemny i 
jakiegoś włoskiego mistrza, 
wzięcie, wisiał na ścianie. Łóżko od sufitu opięte było 

rozgorączkowany 

* 

surowy. Duży obraz 
wyobrażający wniebo- 

Najważniejsza była komoda, w. któ- 
ślazowe i inne cukierki, 

Patrzyłem na te tam sznury korali, śmieszne ma- 
nele z dętego złota, po których biegły ścieżynki drob- 

(TO KDS ADATA SSE IKT NOK UTE IIA RTN > 

  

66 Ргешега! Przebój sezonu 1933 4. Asy humoru FLIP I FLAP 
++$CHOWAJCIE $WE SMUTKI“ 

FLIP i FLAP rozsmieszą was I rozbawią do łez i doprowadzą do spazmów smiechu. Nad program: dodatki. 
Seanse: 4, 6, 8i 1020 w dni świąteczne od g. Z:ej 

ekranu bomby dowcipu w maj- 
nowszej orgji šmiecha 

  

Ostatni dzief! Nalwiększa sensacja wedlug niezspomniarej powiešci E, A. Poego 

p AN“ „„( MORDERSTYA PRZY RUE 4ORGUE 
в Jatro 

fenomenalny 
„człowiek o stu twarzach" jako głuchonićmy 
szaleniec w najpotę!n. 

(Pokrewisństwo człowieka z małpą) — Dreszcze grozy! Niezwykłe napięcie. 

BORIS KARLOFF DZIWNY DOM 
(Labirynt tsjemnic) 

lilmie sensacyjnym 

  

CN Eksperyment lorda Lichttelda wydał straszne 
owoce. — Nad program: Dzwiękowy dodatek 53 

Dziś premjera! Niebywały, wstrząsający o realistycznej akcji film nowej produkcji 

 . »„TAJEMRICA ZAŃKU PORLOCKH” 
z piękną EL SSĄ LAND! i WIKTOREM MC LAGLENEM w rol. gł. — Piękna Ewa, ośrodkiem miłości i zorodni! — 

Lot kpt. Skarżyńskiego" oraz 
dodatek Foxa 

  

  

16-letnia Łodzianka zaćmiła, 
jako medjum, Guzikai Kluskiego 

Z Warszawy donoszą: 
Wielkie poruszenie w warszawskim świe 

cie metapsychicznym wywołała osoba 16-let- 
niego medjum Stasi B., która ostatnio była 
przedmiotem licznych badań i doświadczeń. 

Dziewczynkę przywieziono z Łodzi, gdzie 
zupełnie przypądkowo wykazała niezwykłe si- 
ły tajemne, ukryte w jej organizmie. 

Od pewnego czasu w lokalach, gdzie Sta- 
sia przebywała, zaczynały się dziać niesamo-   

i Szkoła Zarządczyń 
im. JENERAŁOWEJ ZAMOYSKIEJ 

w Warszawie 
przyjmuje zgłoszenia 

Pianistka, 
dobry pedagog. Prag- 
nęlsby udzielać lekcji 
muzyki Ino też podjąć 
się innej przcy. Łaska- 
we zgłoszenia adreso- 
wać proszę: Warszswe, 
Sienna 28 m, 22 Kazi- 
miera Kałużyńska, © 

  

wite wydarzenia, przedmioty poruszały się UL. ŚW. TERESY 2 M. 3 TEL. 970-91. AAAA AAAADALOW dc 
same, powstawały niezwykle silne hałasy, pu- 

UJĄ 
kania, drzwi się otwierały i t.p. Dokoła о- BT OE Poszuk 
sóby jej powstała legenda. PRACY 

(W związku z tem Tow. Metapsychiczne DR We © A OW 
w Warszawie postanowiło poddać kontroli ZE p E BE, ——————— 

sprowadzono do słliy. W oaz maaasię ||brzozowe, sosnowe i OISZOWE, || asie is ct. LJ LJ sprowadzono do stolicy. W ciągu ostatnich | 
dni odbył się cały szereg seansów pod prze- | 
wodnictwem prezesa towarzystwa, Prospera 
Szmurły. Seanse te przyniosły rewelacyjny 
plon. Przy zapalonych światłach dokoła dziew | 
czynki, która nie była wcale usypiana, dzia- | 
ły się nadprzyrodzone zjawiska. Z miejsca 
na miejsce przesuwały się ciężkie przedmioty, 
meble, silne stukania i hałasy rozbrzmiewa- 
ły bez ustanku. Przez cały czas Stasia była 
przywiązana do krzesła i znajdowała się pod 
nieustanną obserwacją, tak, że jej fizyczny 
udział w .tych zjawiskach jest wykluczony. 

Warszawscy metapsychicy są ogromnie 
uradowani, że zdobyli nowe potężne medjum, 
które, jak przypuszczają, zaćmi Guzika i 
Kluskiego. 

Narazie Stasię odstawiono do domu ro- 
dzinnego w Łodzi. 
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Rozkład jazdy statków 
Na okres nawigacyjny 1933 r. 

Stątki pasażerskie „ŚMIGŁY', „PAN TA- 

DEUSZ“',. „KURJER“, „GRODNO“, „S0- 

KÓŁ'' i „WILNO'' będą kursować na od- 

cinku rz. Wilji 

Wilno — Werki 
z przystankami:     

     

  

    

węgiel górnośląski 
poleca 

SKŁAD DRZEWA : 

MICHAŁA HR. TYSZKIEWICZA 
w Wilnie, ul. Tartaki 28, tel. 751. 

Dostarcza również dlą urzędów i instytucyj. || 

Dla P. P. Urzędników na raty. | 

   Młocarnie, kieraty, 
wialnie, sieczkarnie, 
oraz inne maszyny sezonu zimowe go 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11a. 

  

ŻĄDAJCIE 
  

bshalter lub ekozem, 
z ukończoną szkołą ge- 
rzelniczą w Dabisuach 
z kilkoletnią praktykę 
gorzelniczą i rektyfika- 
cyjną, z dobremi refe- 
rencjami obejmie pesz- 
46 ой zaraz, łaskawe 
olerty kierować: Zaść, 
Laudyszki poczta Ped- 
brodzie dla S. K. 

B. urzędnik 
w ciężkich warankach 
zna buhalterję, rachon- 
kowość, sznka posady. 
Przyjmie każdą zaołiz- 
rowaną pracę ma wa 
esa: uajskr. 
szych. Łaskawe ożerty: 
Wilno al. Ksi waryjste 
44—5, dla A. K. 

Były wojskowy 
znajdujący się obecaie 
w bardzo ciężkich ma- 
terjalnych warunkach 

oraz 

  

   

  

РЕМ 5У ] ОМА 
зт Andrzejkowie nad 
witezią Wandy Kul- 
wieć - Frydrychowej. Płega o _ jakąkolwiek 

Pokoje słoneczne wspól Pracę, Chocimska SZ 
R salon i taras, bibłjo- "+ 5. 
teka, pianino, kuchnia 11,00% 0 
wiejska, posiłek 4 razy Młody 
dziennie. Doskonała ką- człowiek w bardzo cięż- 
piel, auto, dojazd z Ba- kich warnnkach przyj- 
ranowicz lub Nowo- mie jakąkolwiek 
gródka autobusem. Ce- Skończył 2 kursy Peli 
ny 3,50, 4 i 4,50 w za- techniki. Legionowa 41 

  

Pośpieszka, Wołokumpja, Kalwarja i Werki we wszystkich aptekach leżności od pokoju. — Witko 
: ROZKLAD JAZDY składach aptecznych znane Poczta Wałówka koło 7“ z 

R nan» tdi s snów WET Н, 
g. 7,10, 8, 9,15, 11,15, 13.15 15.15, 17.15. 1945 Prow. A. РАКА -- =— -— — — - šzukuje posady Kuris 

ODJAZD Z WILNA DO WEREK азна — 2 panienki | adobe Pakolovki godz. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19,30 i 20,40. SS EW (_ (uczennice) przyjmę na Zawalna 3 m, 13 Halina 
W niedziele i dnie świąteczne od dnia 25 Kupno SEE ZĘ, a. Sa oiaicss Śawłanowa; 

maja rb. MAAAADAAADACARK ZA NEM ntrzymani em ik -— 

Odjazd z Wilna do Werek o godz. 7 rano, a I SPRZEDAŻ Lokale e idac R Uczciwa, 
następnie co godzinę. Ostatni odjazd statku z ' RTVVSVVYVYVYVYVYTYYT „2: Zsmkewa 2 dla Polecana, solidna, mle- 
Wilna do Werek o godz. 19, wraca z Werek O KA Z Y JNIEMTESZKANIE A.M. 0 isa pożzakaje. 
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 większej frekwencji publiczności — 
w dnie bardziej pogodne niezależnie od po- 
wyższego będą kursować statki. dodatkowo 3 

co pół godziny i wcześniej 
W dnie powszednie statki mogą być zama- 
wiane na wycieczki, zamówienia przyjmuje 

kasa przystani statków w Wilnie 

ZARZĄD. 

w pudełeczku od pigułek na różowej watce, 

ko z podziwem, ze źle robionem lekceważeniem i 

sić, „bo zgubi” i sygnet rżnięty w  szafirze, 
miałem otrzymać po dojściu do pełnoletności. 

do sześciu lat życia, nim nie 
profesora Bleze. 

prezent: pistolet pneumatyczny, 

się dmuchało w ogon, o świcie już 

pało się szkło. 

gradację kar mam dobrze w pamięci; 

słem i 

drans nie minął. 

się bała, biegła do swego pokoiku, 
klucz i 
łóżku z podwiniętemi nogami w pozycji obronnej. 

zamykała 

stół po domu, w dążeniu np. do jakichś 

Następnym stopniem kary było „klęczenie* z 

< rzy, to będę klęczał „na grochu*, a ostatnią i   wyższą karą było „leżenie krzyżem”. 

Drukarnia „Słowa'* Wilno Zamkowa 2. 

  

DO SPRZEDANIA 
garnitur mebli salono- 
wych, bufet, szafy, sto- 
ły itd. Oglądać — co- 
dziennie od 3 do 5 p. > 

p. Aleja Róż Nr 4 m.MIESZKA NIE społeczeństwa o umoż. 

2 — 8 pokoje z kuch- liwienie mu wyjazdu 
wygodami 

" POPIERAJCIE tz» 

ze L.0.P.P 

Erio iais OL a йЕЕЕ ЧЕССНа 

nych brylancików ni to uśmiech dziewczynki, na za- 

stygłe w srebrnych zoksydowanych niezdarnych opra+ 

wach po staremu szlifowane diamenty, o blasku wy- 

pełzłym, niby spłókanym łzami wielu pokoleń, na dro- 

gie solitery, przy których z jednakiem nabożeństwem, 
spoczy- 

wał dęty krzyżyk złoty o martwym turkusiku (od ja- 

kiejś „matki chrzestnej“), — patrzyłem na to wszyst- 

krytą zazdrością. Dla mnie tam, jako dla chłopaka nic 

nie było: jakiś medalik złoty, którego nie dawano no- 

i który 

W pokoju babki mieszkałem, jakiś czas od trzech 
sprowadzono Niemca, 

Nie musiałem być zbyt wygodnym szlafkamratem. 

Pamiętam, że otrzymawszy pewnego razu wieczorem 
bijący do celu ostro 

gumową kulą i blaszanego koguta, piejącego, gdy mi 
obudziłem się z 

wielkiej emocji i radości, zapiałem, a kiedy się bab- 
ka obudziła — prasnąłem w nią z pistoletu; zgórowa- 

łem — i ze świętego obrazu nad łóżkiem babki, posy- | 

Czy i jak mnie za to ukarano — nie wiem, ale 
najnudniej, 

aczkolwiek najlżejsza to była kara, było stać w kącie. 
To też uciekałem z niego, zwykle więc delegowano Alin 

kę, pannę respektową jeszcze mojej matki, która wy- 

hodowała nas wszystkich. Alinka zastawiała kąt krze- 
rozsiadała się na niem z mruknięciem „ot — 

trucizna”... i pilnowała wiernie, nim wyznaczony kwa- 

Miała też potem pysznie za swoje — udawałem, 
że przynoszę żabę w czapce. Żab stara panna panicznie 

go na 
ze szczotką do zamiatania w ręku, siadała na 

Z biegiem czasu „ulepszono* stawianie mnie do 
kąta; najprzód przywiązywano mnie za nogę do sto- 
łu, ale kiedy okazało się, że potrafię za sobą ciągnąć 

roczników 

literackich, przywiązywano mnie do nogi fortepianu 

odłączną zapowiedzią, że jak jeszcze raz to się powtó- 
naj- 

* Mu 

dziny. 

  

u- 

nie-   

obok Województwa — 

  

ne 

posady do dzieci 
(z szyciem) Młynowa 2 

POLECANY 3 pokoje z kuchnią, cie й В Я 
nie; suche, słoneczne— Przez AŚ Cr WA SRR = 
Skopówka 5 . centego a Paulo  mło- Uczciwa, 

dy człowiek apeluje do pracowita, umiejąca go- 

{ожаё т dobremi šwis- 
dectwami,  poszukaje 
pracy. Łaskawe zgło- 
szenia pod adresem — 

‚ ро- do Krzemieńca dla u- 
dla małej ro- zyskania pracy. Nędza 

  

Zgłoszenia do ostateczna. Ofiary dla Zygmuntowska 10 — 
Redakcji pod H. C.  L. R. przyjmuje adm. Sklep spożywczy, 

— — — — „Słowa''. — > 

EEST IT SUITES 

Tę karę pasjami lubiłem. Człowiek kładł się jak 
długi na samym środku stołowego lub „pierwszego 
pokoju“ ma chodniku i oddawał się kontempłacji, a 
przechodzący domownicy z nabożeństwem musieli de- 
likwenta wymijać. W okna sączył się szary zmierzch, 
gdzieś z drugiego końca ogromnego domu, z kredensu, 
dochodził brzęk szykowanych sztućców, stary Karol 
wnosił kulistą naftową lampę, zegar cykał równo, 
równiutko w takt z chłopięcem sercem. 

Czemu tak lubiłem tę karę? Phil... — Śmieszna to 
była rzecz — ten arsenał srogich środków wychowaw- 
czych z przed kilkuset lat w dobrych rękach babczy- 
nych. i 

Do pokoju babki przylegał długi i ciemny kory- 
tarz, nie wiadomo czemu „garderobą'* zwany, w ogro- 
mnych bowiem jego szafach stały słoje koniitur, góry 
powideł, wory suszonych gruszek i skrzynki ze spe- 
cjałami, jakie spożywał na wizytach jeszcze Chryzo- 
stom Pasek; śliwki suszone madziewane kminkiem, 
marchwią, masą migdałową. 

Teraz już z „garderoby* wylot był na świat, w 
słoneczny kwadrat drzwi, wiodących na werandę z ty- 
łu domu. Był na tej werandzie pokoik lalek — miejsce 
przeze mnie pogardzane i była na wysokiej podmu- 
rówce z zewnątrz werandy sklecona z desek przeze- 
mnie „odrynka*, (stodółka), gdzie znosiłem ususzoną 
przez siebie trawę, sypiałem, przechowywałent zapasy 
żywności (zajęcza sałata, szczaw, żywica z wiśni, rdzeń 
łodyg, tataraku, specjalny gatunek żółtych liści — © to 
szło, że się jest na bezludnej wyspie) oraz broń: pro- 
cę, łuk i piłę, zakończoną twardym sękiem, budzącą 
podziw i zazdrość rówieśników. 

Nad moją „odrynką“ schody biegły na górę, 
„balkon““. 

„Balkonem“ zwaly się dwa pokoje na górze, prze- 
znaczone na przysięgłe mieszkanie kawalerskie. Kawa 
ler tam, na dole nie był tolerowany na noc wcale. 

Jeżeli nocowali osobnicy płci męskiej, to tylko sę: 
dziowie, różne kanoniki, różne doktory łyse, a dycha- 
wiczne, mecenasy i kauzyperdy trzy ćwierci do śmier- 
cii godne małżeństwa, którym się stato najpompatycz- 
niejsze atłasowe kołdry, opięte w holenderskie prze- 
ścieradła, stawiało ogromne srebrne Świeczniki i kła= 
dło na umywalce mydło migdałowe w cynfolji. 

Cała męska reszta, bez względu na to, iłe tege 
zjechało, sztuk, lokowana była „na balkonie". 

па 

DZE% 

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyńskć,


