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0 nowej 
JAR KUCHARZEWSKI: 

Wyszedł niedawno tom VI cyklu Jana Ku- 
charzewskiego: „Od białego caratu do czer- 
wonego'', pod tytułem „Rządy Aleksandra 

Iil-go. Ku Reakeji““. Tom ten zawiera trzy 

opracowania: Testament Ojca; Drużyna Świę 

ta i Sprawa Żydowska. Ostatnie opracowa- 

nie jest przekrojem dziejów żydowskich w 

djasporze. Dwa pierwsze łączą się z począt- 

kiem rządów przedostatniego autokraty ro- 

sy jskiego. 

Historja rosyjska tego okresu jest wdzię- 

cznem polem pracy, bo bolszewicy opubliko- 

wali wszystko, c» im w rękę wpadło. O ile 

*archiwa fravcuskie, angielskie zazdrośnie 
strzegą swoich tajemnie, (podobno we fran- 

euskiem miy. spr. zagr. historyk  cudzoziem- 

ski otrzymuje pozwolenie badania archiwów 

tylko do czasów Ludwika XV-go), — o tyle 
tutaj „krasny archiw'* i dziesiątki tomów, 

wydanych poza nim, klarują nam co sekret- 

niejsze, co drażliwsze zakusy, zamiary i z4- 

biegi rządów rosyjskick. Jedna pani charuk- 

teryzowała mi kiedyś Angielki i Rosjanki. 
— Angielka nie opowiada 0 swoich przežy- 

ciach przyjaciółce najlepszej. Ta przyjació:ki 
będzie wiedziała, że ją coś trapi, męczy, na- 
wet, że chodzi tu 0 tvagedję. Ale nie będą o 
tem mówiły, nie będzie się o to jej pytała. 

Rosjanki? — Ta się wywnętrzają każdej 0s0- 
bie spotkanej w pociązu pomiędzy jedną sta- 

cją, a drugą. — Rewolucja ro: R pozosta- 

ła wierną typowi R nki tak scherak er 
wanemu. Ta niedyskrecja rosyjska tworzy ck- 

no do patrzenia na dzieje CT 
jąc swoje, zdradzają prześwietleni przez bol- 

szewików dyplomaci rosyjscy także cudze ta- 
jemnice. Wspaniałe, jedyne w swoim rodzaju 
okno dla histeryka czasów najbliższych. 

Thiers był w gorszem położeniu, gdy w czter- 

dziestych latach zeszłego stulecia pisał histo- 
rję swego kraju. Kucharzewski, piszący © 
Aleksandrze III-im, ma mniej więcej ten sam 
dystans lat, eo Thiers, piszący o rewolucji, 

ale o ileż bogatsze materjały właśnie dzięki 
tym obnażaniom bolszewiekim. 

Otóż p. Jan Kucharzewski, były niedoszły 

„deputat'* do Dumy Państwowej od miasta 

Warszawy (wtedy, gdy żydzi zwyciężyli przy 
wyborach i wysłali socjal - demokratę Jagieł- 

łę), były premjer państwa polskiego, tylko 
nie Rzeczypospolitej, a prezydent ministrów 
królestwa polskiego, . (nie dzielący jednak w 
naszej republice ostracyzmu, któremu podłe- 

gają np. w Hiszpanji byli premjerzy królew- 

scy), p. Kucharzewski może czerpać pełnemi 

rękami materjał świeży, ciepły jeszcze, dają- 
ey się łatwo skonfrontować, sprawdzić. Na 

swoje szczęście mieszka w Warszawie i 

ma bibljoteki, które nie są specjalnie prze- 
znaczone badaniu „Europy Wschodniej i 

wobec tego zamiast nieobecnego „krasnawo 

} * nie zaproponują mu ostatniego wy- 

sowieckiego „„rukowodstwa po futbołu' *, 

jak to się w bardziej wyspecjalizowanej w 

politycznym kierunku bibljotece zdarzyć mo 

ze. 
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Zmany jest epizod historyczny, że Aleksan- 

der II-gi zostawił po sobie coś w rodzaju pro- 
jektu konstytucji. Pobiedonoscew, były nat- 

czyciel nowego Cesarza, przyczynił się do о- 
balenia tego projektu. Ten epizod oświetla 
nam p. Kucharzewski, oświetlając wszystrie 
kąty tej historji, przedstawiając grę pomię- 

dzy ideologją  Pobiedonoscewa, „ambicjami 
Wałujewa i Loris - Melikowa, a sympatja- 
mi W. Ks. Konstantego. Materjał zbadany 
przez p. Kucharzewskiego jest bardzo obszer- 

ny, jego relacja jest obficie udokumentowa- 

na i często zasilana obszernemi cytatami. 

  

   

  

Druga praca „Święta drużyna'* została 
przez min. Kucharzewskiego równie Świetnie 
i wszechstronnie zbadana. Właściwie w lite- 
raturze pamiętnikarskiej mamy cały wachlarz 

naświetleń tej sprawy. Stara plotkara, hra- 
bina Kleinmichel, umiera ze śmiechu, kiedy 
o „Świętej drużynie'* opowiada. Sekunduje 
jej w plotkach dewotka pani Bogdanowicz. 
Sergjusz Witte zgrzyta żębami w złości. Ka- 
charzewski wyśmienicie wyświetla „wstydli- 

wy zakątek'* historji osobistej tego prawdzi- 
wie wielkiego męża stanu, lecz nie lubiącego 

przyznawać się do błędów i w swoich wy- 
znaniach pomijającego chwile swych upad- 
ków. Kucharzewski zestawia daty, konstatuje, 
że w sprawie „drużyny świętej* Witte w 
swoich pamiętnikach najwyraźniej coś nałgał. 
Ale potem Kucharzewski pokazuje nam polity- 
czną podszewkę tej patrjotyczno - detektywi- 

cznej epopei. Hr. Bobby Szuwałow i je- 
go program awanturniczo - konstytucyjny. 
Święta drużyna miała szersze i większe zna- 
czenie, niż to mogła hrabina Kleinmichel zau- 
ważyć. 

Nową pracę Jana Kucharzewskiego nat: 
ży przywitać z największem uznaniem. Jest 
to dziedzina „wyjaśniania Rosji'*', w której 

my, Polacy, możemy bardzo dużo robić. Ale o 
ile przed p. Kucharzewskim jako historjogra- 
fem, z całem uznaniem należy pochylić gło- 
wę, o tyle p. Kucharzewski, jako historyk, 
musi budzić zastrzeżenie. Historyk musi się 
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książce 
Rządy Aleksandra Iil-ego 

doszukać, kto był głównym nerwem histot ji 

w danym okresie, historyk powinien znać 

swoich ludzi i oceniać ich należycie. Poświę- 
eając dwie większe monografje dwóm pierw- 
szym latom rządów Alex. II-go, Kucharzew- 

ski jak najopaczniej traktuje tego cesarza, 
jako osobistość historyczną. Stosunek history- 
ka do tej postaci zamyka się tylko we 

wzmiankach o „panicznym strachu'* Aleksan- 
dra III-go, zamykającego się w Gatczynie i 
o „tępocie'* autokraty. Sprowadzenie charak- 

terystki Alex. IIl-go de tych określeń jest 
jak najbardziej z punktu widzenia prawdy 
historycznej fałszywe. 

   

  

Dziwne mi jest, że te ja właśnie podejmę 

obronę Alex. II-go, jako polityka i władey. 

Dlatego jest to dziwne, że właśnie przygoto- 
wuję studjum o błędzie, o kardynalnym, fe- 

ńomenalnym błędzie tego cesarza, jakie, mo- 

jem zdaniem, z rosyjskiego, z cesarskiego, z 

moskiewskiego punktu widzenia był Kron- 

sztadt i Tulon. Ale poczncie prawdy histo- 
rycznej nakazuje mi przedtem, nim stanę się 

oskarżycielem, wystąpić w roli obrońcy. 

Mam więc do czynienia z oskarżeniem 
„tehórzostwa** i „tępoty'*. Tehórz to jest 
człowiek, którego centra woli paraliżuje 

strach. Inaczej tego wyrazu pojmować nie 
można. P. Kucharzewski zresztą tak właśnie 

tchórzostwo Alex. Ill-go rozumie, skoro mó- 

wi o jego „panieznych'* nastrojach. Wsz 

ko to jest absolutną nieprawdą. Alex. III 

obawiał się zamachu. — Jest to zrozumiaie 

ze względów osobisto - ludzkich, tańczył prze- 
cież przed jego oczyma krwawy korowód za- 

machów na ojca, jak i politycznych. Wy- 

strzegał się zamachów — również zrozumiałe 
ze względów osobistych, nietylko- wybaczalne, 

chwalebne ze względów politycznych. 
dyktatora należy 
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Do obowiązków każdego 
rozumne wystrzeganie się zamachów, aby 

śmiercią swą nie narazić na zbyt 
wielkie wstrząsy. Zwłaszcza w wypadku Alex. 
III-go — małoletni syn jako cesarz i. to jaki 
syn — Mikołaj II-gi 

Ale z paniką mielibyśmy do czynienia, 

gdyby Alex. III-ci pod wpływem strachu po- 
pełniał czyny nierozumne. Otóż tego nie było. 
Alex. III-ci wystąpił ofensywnie, nie cofuął 
się, nie uległ, nie szukał zbawienia w ustęp- 

stwach. Jego polityka była „wypowiedzeniem 
wojny““ i to wojny rozumnej, przemyślanej 

— jeśli zachodziły akty, świadczące o pew- 
nem zamieszaniu, to nigdzie, w żadnem źrod- 
le historycznem, wkluezając w to te w 

kie źródła, któremi posiłkuje się p. Kuca 
rzewski, nie znajdziemy dowodu, żeby to za- 

mieszanie pochodziło od osoby Cesarza. Prze- 
ciwnie, całe jego rządy będzie cechowała zire- 
na krew od początku do końca. Jego ofensy- 

wa przeciwko terorystom, wywrotowcom i ii- 
berałom, jego antysemityzm i  antypolskość 

mogą się nam wydać antypatyczne. — Zgo- 
da. — Ale to nie uzasadnia oskarżenia o pa- 

nikę. 
„Tepota““ Alex. ITI-go. Był to człowiek 

niewykształcony, robił błędy ortograficzne, o 

sztuce wydawał sądy naiwrie, sądy dużego 

dziecka, jak o tem wiemy chociażby ze 
wspomnień Lamsdorffa, które odnoszą się do 

okresu późniejszego, niż badany przez p. Ki- 
charzewskiego.. Ale porozummy się, co znaczy 

„tepota““. Postawmy pytanie: Kto rządził Ro- 

sją podczas panowania Alex. IIl-go? i 

trzymamy zapewno od samego p. Kucharzev- 

skiego odpowiedź, że nikt inny, jak właśnie 
Aleksander II-ci. Przecież „człowiek tępy*' 

raczej ulega wpływom, niż sam, samodzicl- 
nie, najsamodzielniej kieruje sprawami ogrom 
nego imperjum. Specjalnie w dziedzinie, któ- 
rą studjowałem, t. j. w polityce zagranicznej 
Alex. III był poprostu ministrem, a Giers 
tylko szefem jego kancelarji, tylko rozkazo- 
biorcą 1 10 bardzo biernym rvozkazobiorcą. 
We wszystkich innych resortach Cesarz rów- 

nież orjentuje się zupełnie _ samodzielnie. 
Przez cały czas jego panowania żadna osoba 
nie ma na niego wpływu decydującego, nigdy 

nie był dla nikogo nietylko strohmanem, lecz 

nawet „prezesem honorowym'*. Był istotnie 
autokratą. — Wszystko to, mojem zdaniem, 
wystarcza, aby obalić zarzut „tępoty'*. Alex. 
III-ci, to człowiek wielkiego charakteru, kto- 

ry niewątpliwie góruje u niego nad inteligen- 
eją. Ale należy tu się zgodzić z Wittem, że 
to było ważniejsze, i nietylko z Wittem, ale 

ze wszystkimi zgodzić się należy, że Alex. 
III-ci, jako człowiek, to wzór dżentelmena, 

to człowiek szlachetny w każdym calu, to czło 

więk którego słusznie, według Świadectwa 
Toutaina, nazywa ambasador franeuski gen. 
Appert „najuczeiwszym człowiekiem w całej 
Rosji'*. 

Wreszcie w tym procesie nie potrzebuję 

powoływać się na inne okresy, niż zbadane 
przez p. Kucharzewskiego, przywoływać - 
nych świadków, niż samego p. Kucharzew- 

skiego. W tem, eo przedstawia p. Kucharzew- 

ski w kwestji „testamentu Ojea““ i „družy- 
ny Šwietej““, czyż Alex. III-ci zachowuje si 
„panieznieś* czy * „tępo**? * Wrażenie mowy 
Pobiedonoscewa mogło być wielkie, wpiyw 

narodu 
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Dwa budżefy Niemie 
OFICJALNY I UKRYTY 

PARYŻ. PAT. „L'Ordre* omawiając pro- 
jekt budżetu Rzeszy niemieckiej opracowany 

ostatnio przez Hitlera, zaznacza że nowy bud- 
żet pozornie wykazuje oszczędności sięgające 

2 miljardów marek, w istocie jednak jest ina- 
czej. 

Obok oficjalnego budżetu istnieje drugi, 
ukryty. Dotyczy to przedewszystkiem 5ит 
przeznaczonych na pomoc dla poszkodowanych 

wskutek kryzysu. Trzy czwarte oszczędności, 
to tylko pisanina buchalteryjna, a resztę stano- 
wi zmniejszenie kredytów amortyzacyjnych. 

Np. w budżecie nie uwidoczniono sumy, 
które Rzesza przelewa na rachunek krajów 
związkowych i organizacyj komunalnych. Z 

porównania budżetu z ubiegłego roku z budże- 
tem 1933-34 wynika, że w r=eczywistości 
oszczędności wynoszą nie więcej jak 85 mil- 

jonów marek i z punktu widzenia cełowości go 
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GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch. 
HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch”. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 

NIESWIEZ -- ul. Ratuszowa — Księgarnia Jažwinskiego. 
NOWOGRODEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

spodarczej państwa nie mają istotnego znacze- 

nia. ‚ 

KOMUNIŚCI NIE ZŁOŻYLI BRONI 

ESSEN. PAT. W całem zagłębiu Ruhry 
zauważyć się daje wzmożona działalność ko- 

munistów. Mimo ostrych wystąpień władz, 
ficznych rewizyj i aresztowań komuniści nie za- 

przestają walki, odbywają zebrania, rozrzucają 

ułotki, i zaopatrują się w broń. Ostatnio uka- 
zało się rozporządzenie władz, przestrzegają- 
ce przed czytaniem lub przechowywaniem ulo- 
tek komunistycznych. W wielu miejscowościach 
dokonano nowych aresztowań. | tak w Wat- 

tenscheid wykryto bojówkę komunistyczną, na 
której czełe stał były członek Reichswehry. 
Bojówka zaopatrzona była w broń. W Mona- 

chjum wykryto skład materjałów propagan- 
dowych. W Duesseldorfie, w piwnicy u pewne- 
go komunisty, znaleziono bogato zaopatrzony 

  

Pakt o nieagresji sowiecka - włoski 
PARYŻ. PAT. „Paris - Soir* donosi, że 

pakt nieagresji między Sowietami a Włochami 

podpisany będzie w sobotę, Pakt ma nosić 
nazwę „paktu neutrałności i nieagresji”, 

Według opinji korespondenta „Paris - Soir“, 
Sowiety przystępują do tego układu, widząc w 

nim gwarancję, że pakt 4-ch nie będzie skie- 
rowany przeciwko ZSSR. Pakt zawierać ma 
7 punktów, które odpowiadać będą wymaga- 

niom bezpieczeństwa obu krajów. Pakt nie bę- 
dzie zawierał definicji napastnika. 

BERLIN. PAT. Z Rzymu donoszą, że am- 

basador sowiecki Otrzymał z Moskwy pełno- 
mocnictwa do zawarcia paktu o nieagresji i 

bezpieczeństwa z Włochami. Rokowania po- 
sunęły się już znacznie naprzód. Pakt, zło- 
żony z 7 punktów ma być parafowany w naj- 

bliższych dniach. Umowa ma charakter czy- 

sto połityczny i zawierać ma klauzule nieagre- 
sji i neutralności, Umowa różni się od umowy 
londyńskiej tem, że nie przewiduje dokładnej 
definicji napastnika, 

RZYM. PAT. Agencja Stefani donosi: — 

Pertraktacje, zmierzające w kierunku  zawar- 
cia politycznego układu włosko - sowieckie- 
go miały przebieg pomyślny. Możliwe jest, 
że zawarcie układu nastąpi w ciągu jeszcze 
bieżącego miesiąca. 

  

Mac Donald powrócił do Londynu 
Sprawa Iraku na porządku dziennym 

PARYŻ. PAT. Donoszą z Londynu, że 
premjer Mac Donald powrócił „do Londynu 
przerywając urlop wypoczynkowy. 

Korespondent „Petit Parisien* zaznacza . 

w związku z tem, że w kołach londyńskich przy- 
puszczają, iż do przerwania odpoczynku zmut- 
siły premjera sprawy zagraniczne. Jak wiadomo 
minister spraw zagranicznych Wielkiej Bry- 
tanji Simon przebywa obecnie w Brazylji, a 
premjer Mac - Donald ujął całkowicie w swe 

ręce sprawy zagraniczne Anglji „Zdaje się, 
że bezpośrednim powodem powrotu premjera 
Mac - Donalda do Londynu jest sprawa Iraku, 
gdzie ostatnio przeszło 300 syryjczyków zma- 
sakrowanych zostało w pobliżu miasta Simes“. 
Sytuacja w Iraku staje się bardzo naprężona. 

Pozatem premjer Mac - Donald zajmuje się oso- 
biście Sprawami stosunków niemiecko - au- 
strjackich. 

DE I III VT II T TN DONATAS 

Marszałek Piłsudski na dworcu w Warszawie 

zy 

  

    We wtorek po południu powrócił do Warszawy po parotygodniowym pobycie w Pikielisz 
kach p. Marszałek Piłsudski w 
towarzystwie min. M. 

  

4% u rodziną 
Butkiewicza i 

Na zdjęciu p. Marszałek opuszcza. dworzec w 
wico-ministra gen. Fabrycego. 
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c 
magazyn amunicji. W Gelsenkirchen areszto- 

wano sztab komunistyczny, złożony z 13 

osób. 

REJESTR RODZIN 
BERLIN. PAT. Czasopismo urzędu stanu 

cywilnego ogłosiło projekt wprowadzenia w 
całych Niemczech rejestru rodzinnego na 
wzór istniejącego już  Wirtembergji. 

Rejestr zawierałby statystykę  poszcze- 

gólnych rodzin, wraz z zaszłemi zmianami per- 
sonalnemi. W specjalnych rubrykach. notowane 
mają być kary, dziedziczne choroby i wypadki 
sterylizacji. Rejestr ten ma być podstawą w 
sprawach obywatelstwa. 

DWA WYROKI ŚMIERCI 
BERLIN. PAT. W dniu 27 b. m. wykonano 

w Niemczech dwa wyroki śmierci. W Zgorze- 

licach ścięty został szewc Just, oskarżony o 
zabójstwo w Greiswald. Ścięty został rów- 
nież robotnik rolny Fidlikowski oskarżony o 
zabójstwo stróża nocnego. 

MASOWE ARESZTY 
BERLIN. PAT. W Bremie policja areszto- 

wała 81 członków раг komunistycznej. W 
miejscowości Wannecke Eicken, gdzie doko- 
nano napadu i poraniono jednego ze szturmow- 
ców hitlerowskich policja dokonała licznych 
aresztowań wśród komunistow, wypuszczo- 

nych niedawno z aresztu. Internowano ich po- 

nownie jako zakładników w obozie končentra- 
cyjnym.. 

Echa podpalenia Reich- 
staqu 

PROTEST BUŁGARSKI 
LONDYN. PAT. Wybitny polityk bułgar- 

ski Obbow wystosował na łamach „Manche- 

ster Guardian* protest przeciwko uwięzieniu 

Bułgara  Dimitrewa za rzekomy udział w 

podpaleniu Reichstagu. Obbow jest byłym po- 
słem partji chłopskiej i byłym ministrem rol- 
nictwa w gabinecie Stambulijskiego. jest on 
więc zaciętym przeciwnikiem politycznym u- 
więzionego Bułgara, jednak w imię sprawied- 

liwości oświadcza, że Dimitrew nie mógł mieć 

nic współnego z akcją podpalenia Reichstagu, 
będąc niezdolnym do takiego czynu. 

Jak wiadomo, jest to drugi protest prze- 
ciwnika politycznego uwięzionych _ Bułgarów. 
Podobny protest przeciwko uwięzieniu 3 But- 
garów wystosowany był w swoim — czasie 

przez innego wybitnego polityka bułgarskiego 
Koste Todorowa. 

Wznowienie prac 
KONFERENCH PAŃSTW EKSPORTUJĄCYCH 

ZBOŻE 
LONDYN. PAT Konierencja krajów  ek- 

sportujących zboża, która odroczyła się ró- 
wnocześnie z konierencją ekonomiczną, po- 
dejmuje swe obrady w Londynie w przyszły 

Z ramienia Polski weźmie udział w obra- 
dach radca handlowy ambasady w Londynie p. 

Geppert. Wyniki konferencji będą w znacznej 
mierze zależały od tego, czy kraje importujące 
zboże przystąpią do umów. Gdyby doszło do 
międzynarodowej umowy, przewidującej prze- 
dewszystkiem ograniczenie produkcji zboża, 
Stany Zjednoczone — jak donosi „Financial 
Times* — zaczęłyby już Od dnia 24 b. m. 
popierać własny. eksport zbożowy.  Naogół 
jednak panuje przekonanie, że porozumienie 
jest niemożliwe, 

Gandhi przerwał gło- 
dówkę 

POONA. PAT. Wobec uwzględnienia przez 
władze angielskie niektórych postulatów Gand- 
hiego w sprawie parjasów Gandhi przerwał 
głodówkę i przyjął wieczorem zwykły posiłek. 

POONA. PAT. Ponieważ Gandhi nie 
przyjął warunków postawionych przez władzę 
sądzą tu, że Mahatma kontynuować będzie 
głodówkę. 

  

KRÓL KAROL ZANIEMÓGŁ 
BUKARESZT PAT. — Król 

Karol lekko zaniemógł. Lekarze 
podwyższoną temperaturę. 

rumuński 
stwierdzili 

dawnego nauczyciela istniał niewątpliwie, 
chociaż później ustał, chociaż nigdy mu 
Alex. III-ci nie ulegał ślepo, jak tego dowo- 

dem są choćby te „listy““ Pobiedonoscewa — 

   

źródło znane p. Kucharzewskiemu. Ale to 
sstko niczego nie dowodzi, pomijając 

j to, że  Pobiedonoscew górował nad 

przeciwnikiem zarówno inteligencją, jak cha- 
rakterem. Jednak od samego początku widzi- 
my, że Alex. TII-ci powziął samodzielnie de- 
cyzję i że odrazu, od pierwszych dni pano- 
wania, conajwyżej może być nazwany sojusz- 
nikiem, lecz nigdy pionkiem swego b. nauczy- 
ciela. Doprawdy właśnie w relacji samego p. 
Kucharzewskięgo cała samodzielność, rzadka, 
wyjątkowa samodzielność monarchy na ва- 
mym. początku, panowania ujawnia się najwy- 
raźniej. . 

To samo, jeśli chodzi o świętą drużynę. 
Tutaj już cała relacja p. Kucharzewskiego 
obraca się koło czynnej roli Aleksandra Ek; 
koło decyzji Cesarza, która wyciąga z tej hi- 
storji wnioski i decyzje. 

Zupełną zagadką jest dla mnie, jak mógł 
historyk, rozporządzający tak bogatym maże- 
rjałem źródłowym, tak obeznany ze wszyst- 
kiemi szczegółami tego okresu, o centralnej 

figurze tego okresu wyrazić sąd tak absolut- 
nie pozbawiony wszelkich objektywnych pod- 

staw. Czyż to nie jest wykroczenie przeciwko 
zasadniczej metodzie badań historycznych? 
Zamiast tej „paniki** i „tępoty'*, obowiązek 
historyka nakazywał p. Kucharzewskienea 
napisać, że Alex. IM-ci przerastał eharakte- 
rem wszystkich ludzi swego okresu, nietylko 
Pobiedonoscewa, lecz i genjalnego Witte. 

A jakże politycznie fałszywy jest okrzyk 
p. Kucharzewskiego, oskarżający Alex. III o 
Cuszimę i Mukden! Jakież to historycznie 
niesprawiedliwe. Po-pierwsze, przy Alex. 
III-im nie wybuchłaby nigdy taka wojna ja- 
pońska, z tych powodów, z jakich wybuchła 
w styczniu 1904 r. To jeśli chodzi specjalnie, 
literalnie o Cuszimę i Mukden. Po-drugic: 
Sama ekspansja na Wschód, do Azji, która 
Alex. III-ci protegował, była rozumna, odpo- 

wiadała istotnym interesom i możliwościom 
Rosji, co zresztą potwierdzą nam ehociażby 

czasy bolszewiekie. Ten okrzyk p. Kuche- 
rzewskiego jest jeszeze dlatego krzycząco nie- 
sprawiedliwy, że jego stylizacja leży tuż obok 
zdania słusznego, które nasuwa wymowa wy- 

darzeń. Oto Alex. ITI-ci odpowiedzialny jest 
nie za Cuszimę i Mukden, bo za to właśnie 

odpowiedzialny nie jest, lecz za co innego, :a 
jeziora mazurskie i Gorlice, i ich skutki, za 
stację Dno i mieszkanie ks. Putiatina — 
za sojusz franko - rosyjski. Aby to jednak 
uzasadnić, trzeba oczywiście wykroczyć poza 
ramy tego artykułu i jego temat. 

Doprawdy jeszcze raz zadaję sobie pyta- 
nie, eo skłoniło historyka  Kucharzewskiego 
do wygłoszenia tak niehistorycznej charakte- 
rystyki w stosunku do osobistości, która Tv 
danym tomie przedewszystkiem powinna sta- 
nowić przedmiot jego badań, zainteresowań i 

sądu. I co skłania historyka Kucharzewskie- 
go do utrzymywania na okładce swej tak cen- 
nej pracy melodramatycznego tytułu: „Od 
białego caratu do czerwonego““. Pomimo po- 
dobieństw, które razem z najmłodszym z Toł- 
stych dopatrzymy, się pomiędzy Piotrera 
Wielkim, a bolszewikami, określenie  „ezer- 
wony carai“ nie powinien trafiać pomiędzy 
sądy człowieka nauki, historyka. Przeciwko 
temu powstaje cały dystans, jaki dzielić po- 

winien pracę belletrysty od pracy historyka, 
pracę jakiegoś Niemirowicz - Danezenki od 
Bilbasowa czy Kariejewa, Wacława  Gąsio- 
rowskiego od Jana Kucharzewskiego. Cat. 

  

PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

  

DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ul. Wiłeńska 15 T. Gurwicz 

Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ mę 
SŁONIM — Księgarnia 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte <zny. 
WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy O 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch*. 

J. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 

gazetowe ul. 3 Maje *, 

   „ 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty ora: 
oraz z prowincji o 25 proc „drožej. 

Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 

  

TELEGRAMY 
ZAMACH NA ŻYCIE CANKOWA 

SOFJA PAT. — W dniu 17 bm. rano w 
i ści Cepina w południowej Bułgarji 

jakiś nieznany osobnik rzucił dwie bomby na 
byłego premjera bułgarskiego Aleksandra Can 
kowa w czasie jego zwykłej porannej prze- 
chadzki. Bomby nie wyrządziły jednak żadnej 
szkody. Były premjer Cankow wyszedł bez 
szwanku. Sprawca zamachu zbiegł. 

RAID LOTNICZY NAD EUROPA PÓŁNOC- 
NĄ I WSCHODNIĄ 

MOSKWA PAT. — Lotnik franeuski Jap- 
Py po dwudniowym pobycie w Moskwie wy- 
startował w dn. 17 bm. z lotniska w dalszą 
drogę do Leningradu. Lotnik zamierza doko- 
nać raidu nad Europą Półnoeną i Wschvd- 
nią. 

MOSKWA PAT. Lotnik francuski Jappy 
wylądował w Leningradzie. 

WYKRYCIE SPISKU W MONTEVIDEO 

PARYŻ PAT. — Dzienniki donoszą z 
Montevideo, że władze wykryły spisek terory- 
styczny, przygotowujący zamach na prezyden 
ta Terra. Zamach miał być dokonany przy © 
twarciu Zgromadzenia Narodowego. 

TURYŚCI FRANCUSCY W GDYNI 

GDYNIA PAT. — Do portu gdyńskiego 
przybił statek „Mexique'', który przywiózł z 
Havre'u wycieczkę francuską liczącą zgórą 
300 osób. Na pokładzie znajduje gię między 
innymi książę de Bourbon z żoną, córką b. 
premjera, Józefiną Laval oraz znany pisara 
iraneuski Konstanty Weyer z żoną. Dyrektor 
Compagnie Generale Transatlantique w War 
szawie Józefowicz wydał na statku bankiet. 
Statek wieczorem odchodzi z Gdyni w drogę 
powrotną wraz z wycieczką. 

DZIENNIKARZE DUŃSCY W GDYNI 

GDYNIA PAT. — W dn. 17 bm. przybyli 
do Gdyni na statku „Pułaski'* 4 dziennikarze 
z Kopenhagi Kronman, Dalhof, Nielsen, ko- 
respondent PAT, Khalbitzen i Bindsler, — 
Dziennikarze oprócz Gdyni i wybrzeża zwie 
dzą Warszawę, Katowice i Poznań. 

AMBASADOR HISZPANJI W 7.5.5.В. 
MADRYT PAT. — Rząd hiszpański wy- 

snnął kandydaturę dra Pascua, deputowanego 
socjalistycznego na stanowisko ambasadora 
hiszpańskiego w Moskwie. Rząd hiszpański 
oczekuje na agrement ze strony rządu ZSRR. 

DE PINEDO ODŁOŻYŁ SWÓJ LOT 

PARYŻ PAT. — Agencja Havasa donosi z 
Nowego Yorku, że lotnik włoski Pinedo, któ- 
ry miał dziś rozpocząć lot w celu zdobycia 
długości lotu w li prostej bez lądowania 
zmuszony był odłożyć swój zamiar wobec te- 
go, że ukradziono mu kilka niezbędnych in- 
strumentów aeronautycznych. 

POWÓDŹ NA JAMAJCE 

LONDYN PAT. — Katastrofa na Jama;- 
ce, spowodowana powodzią, wynikła na sku- 
tek burzy i ulewnych deszczów, przybrała 
większe rozmiary, niż początkowo przypu- 
szezano. W wezbranych rzekach utopito sią 
70 osób, a straty, wyrządzone przez burzę, 
na plantacjach i fermach oszacowane są na 
400 tysięcy funtów szterlingów. 

SKAZANIE SPRAWCÓW ZAMACHÓW 
BOMBOWYCH 

WIEDEŃ PAT. — Po przeprowadzonyca 
dochodzeniach w procesie w sprawie zama- 
chów bombowych sąd wydał wyrok, na mocy 
którego skazano 5 oskarżonych na karę zwy 
czajnego więzienia od 3 miesięcy do 2 lat.-— 
Pozostałych trzech oskarżonych sąd uwolnił. 
W poszczególnych wypadkach skazanym zu- 
liczono areszt prewencyjny. 

NOWY LĄD 

STOKHOLM PAT. — Znany duński ba- 
dacz stref północnych odkrył wielkie prze- 
strzenie niepokryte lodem, znajdujące się mię 
dzy północno - wschodnią Grenlandją a Spiiz 
bergiem. Są to skaliste wyspy, po raz pierw- 
szy oglądane ludzkiem okiem. 

WYSTAWA RADJOWA W BERLINIE 

BERLIN PAT. — W piątek w południe 
nastąpi ofiejalne otwarcie dorocznej wystawy 
radjowej w Berlinie, która w roku bieżącym 
ma charakter wybitnie propagandowy. — W 

przeddzień otwarcia wystawy odbył się pokaz, 
specjalnie urządzony dla prasy. Szczególną 
uwagę zwracają działy lotnictwa, marynarki 
i Reichswehry, które wystąpiły w tym ro- 
ku z licznemi eksponatami. 

PROCES „SZKODNIKÓW:'' 
MOSKWA PAT. — W Moskwie odbywa 

się obecnie wielki proces 11 kierowników 
przedsiębiorstw przemysłowych, wyrabia ją- 
cych maszyny rolnicze, oskarżonych o dostar- 
czanie żniwiarek w stanie nie nadającym się 
do użytku. Wszyscy oskarżeni są o kontrre- 
wolucję gospodarczą. Większość oskarżonych 
nie przyznała się do winy. 

REDUKCJA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH 

        

   

    

KOMPARTJI 
MOSKWA PAT. — Ukazał się dekret Sta 

lina i Mołotowa, obniżający do połowy 
składki członkowskie, wpłacane do partji ko- 
munistycznej i związków zawodowych, oraz 
zakazujący wszelkich przymusowych zbiórek 
wśród robotników i pracowników  umysło- 
wych. 

Jest to dekret o doniosłem znaczeniu w 
polityce wewnętrznej, ponieważ nadmierne po 
trącanie zarobków wywoływało powszechne 
niezadowolenie. 

   



  

SILVA RERUM 
A JEDNAK MICKIEWICZA OTRUTO. 

Zapomnieliśmy już o zeszłorocznych re- 
welacjach Boya-Żeleńskiego w sprawie tajem- 
uiezej śmierci Miekiewicza. Historycy litera- 
iury posprzeczali się byli na ten temat, iecz 
ostatecznie nie rozproszyli wątpliwości 
Żądano od Boya dokumentów. Boy wskazał 
ua p. Michała Pawlikowskiego? w jego to ar- 
chiwum mają być przechowywane niezbite do- 
wody otrucia poety. Ale p. Michał Pawlikow- 
ski zaprzeczył. 

      

Obecnie okazuje się, że p. 
kowski nie powiedział prawdy. 
listu p. Ludwika Pugeta, zn 
do Boya. List ten publikuje :! 
Codzienny. 

W pierwszej połowie roku 1251 spotkałem 
w gronie naszych wspó!nych znajomych w 
Poznaniu pana Michała Pawlikowskiego, któ- 
ry wówczas wygłosił był kilka bardzo zajmu- 
jących wykładów c „Królu Duchu''. W cza- 
sie rozmowy, dotykającej różnych tematów 
literackich, p. M. Pawlikowski powiedział: 
„Mam u siebie w Medyce dokumenty, z któ- 
rych stanowczo wynika, że Mickiewicz nie 
umarł na cholerę. Został otruty przez... i... 
którzy chcieli w ten sposób wyratować jego 
legendę. 

Nie biorę oczywiście odpowiedzialności za 
układ zdania, natomiast treść słów p. Pawli- 
kowskiego wbiła mi się dostatecznie w pamięć. 
W miejscach, które tu wypunktowałem, wy- 
mienił p. Pawlikowski dwa nazwiska z imio- 
nami. Tutaj pamięć tylko częściowo mi dopi- 
suje. Jedno z nazwisk było Zamoyski. Imienia 

nie pamiętam, ale w każdym razie nie Włady- 
sław. Kto był tym drugim, a raczej pierw- 
szym, gdyż p. Pawlikowski na pierwszem miej 

scu go wymienił tego absolutnie nie pamię- 
tam. Jakieś znane nazwisko z czasów emigra- 
cji. 

Wysłuchaliśmy tych słów pod solidnem 
wrażeniem i rozmawialiśmy 0 bohaterskiej 
determinacji ludzi, którzy dla idei na raki 
czyn się zdobyli. 

Gdy w czerwcu tegoż roku 1931 byłem w 
Warszawie i poszedłem cię odwiedzić, w cza- 
sie parogodzinnej naszej miłej rozmowy, po- 
wtórzyłem ci też powyższe opowiadanie pana 
Pawlikowskiego, tak jak je tu zacytowaiem. 
Już wtedy nie pamiętałem jednego z nizwisk, 
jak również imienia Zamoyskiego, powiedzia- 
łem ci tylko, że to nie był jenerał Władysław. 

Stwierdzając dwa powyższe fakta, to jest 
opowiadanie pana Pawlikowskiego i moją z 
tobą o tem rozmowę, upoważniam cię do czy- 

nienia z mego listu użytku, jaki uczynić ze- 
chcesz, a kopję jego jednocześnie komunikuję 

p. Pawlikowskiemu. Tobie zaś przesyłam tn 
w załączeniu kopję listu, który do pana Pa- 
wlikowskiego piszę. 

Wobec ostatniego ustępu listu należy spo 
dziewać się, że p. Michał Pawlikowski będzie 
musiał złożyć jakieś oficjalne wyjaśnienie. 
Niesposób przypuszezać, aby Ludwik  Pug: 

iehał Pawli- 

wynika z 
rzeżbiarz: 

ustr Kurjer 

  

    

      

  

   
pozwolił sobie na tak kategoryczne oświad- 
czenie, nie mające ścisłych danych. 

Mickiewiez został otruty. Boy Żeleński 
miał jednak raeję. Zastępca. 

UPAŁY W ANGLJI 
— Najgorętszy sierpień od 33 lat! — wo- 

łają Anglicy, spoceni i zakurzeni na rozpa- 
lonych ulicach Londyna. To też kto żyw u- 
cieka z miasta nad morze. Z banków londyń- 
skich podjęto w ostatnim miesiącu 30 miljo- 
nów funtów szterl. Gdzie się podziały te nie- 
niądze? Oczywiście, popłynęły też na plaże. 

Pociągów nie starczy na przejazdy, całe 

rodziny koczują na dworcach, czekając na 
wolne miejsce w przedziale, naturalnie pełno 

jest wypadków zaginięcia w tłoku różnych 
malców i przyduszenia co słabszego pasaża- 
ra. Czekający skracają sobie czas improwi- 
zowanemi koncertami. 

Od jednej tylko stacji Waterloo odeszło w 
, przeciągu 19 godzin 1000 pociągów elektrycz- 

nych, 250 zwykłych, 27 specjalnych. Na dro- 
gach do Hastings i Portsmouth zanotowano 

przejazd średnio £ tysięcy samochodów na 
godzinę. : 

Naturalnie, powiększyła się odpowiednio 
liczba topielców i ofiar ruchu. Policja, uga- 
niająca na motocyklach, wzięła się na nowy 
sposób. Automobilista, przekraczający dozwo- 

loną szybkość, jest bezlitośnie zatrzymywany 
„za karę'* przez całe pół godziny na miejscu. 

Nie pomagają żadne zaklęcia ludzi wiecznie 
się śpieszących. Takie „stanie na pokucie*'* 
daje lepsze rezultaty, niż kary pieniężne. 

O ile dawniej Angielki ośmielały się uka- 
zywać w ryzykownych kostjumach  kąpieio- 
wych jedynie na Rivierze, o tyle dziś każda 
stenotypistka ma sobie za punkt honoru zte- 
dukować swe trykoty do ksiiecznego mini- 
mum. To też Brighton, Southend, Bourne- 
mouth świecą golizną na plaży niegorzej od 
Deauville czy Biarritz. Nie wszyscy jednak 
pogodzili się z tą modą. W Brighton oburzo- 
ne elementy miejscowe pochwyciły tak „zre- 
dukowanie'* ubraną pannę i podarły na niej 
w kawałki minjaturowy jej kostjumek. Poli- 
cja musiała ratować biedaćzkę z opresji. 

Aż dziwnie, nam, zziębniętym w podznu- 
chach naszego lata, słuchać o takich tropikal 
nych scenach! L. 

GENJALNY WÓDZ 
  

  

a z 
W poniedziałek dnia 14 b.m. o godzinie 

1-szej zawiadomiono telefonicznie Jego Eksce 
lencję ks. Nuncjusza Marmaggiego, że poseł 

japoński ś.p. Hirouki Kawai złożony ciężką 
į. Charobą walczy już ze śmiercią. Nuncjusz Apo 

stolski, którego skądinąd łączyły węzły przy- 

jaźni z chorym posłem japońskim, udał się 

  

natychmiast wraz ze swym audytorem i se- 

kretarzem do sanatorjum w Otwocku, by od- 

wiedzić chorego. Znalazł go w wielkiem nie- 

bezpieczeństwie życia lecz przy zachowaniu 

zupełnej świadomości. W toku rozmowy, w 

której poruszano sprawy religijne ś.p. poseł 

oświadczył gotowość przyjęcia Chrztu św., 

którego zaraz udzielił Ks. Nuncjusz, nadając 

mu imię Franciszek. Po Chrzcie św. kiedy 
Nuncjusz żegnał się ze swym umierającym 
przyjacielem, który podobnie jak i cała ro- 

dzina jego przeszedł na iono Kościoła katolic 

kiego ś.p. poseł Kawai wyraził swą wielką ra- 
dość i pokój ducha. Cieszył się niezmiernie, 

że został katolikiem, przepraszał otaczających 

go za wszystko, cokolwiek złego uczynił i u- 

mierał wprost jak święty. 

Q godzinie 8-mej wieczorem tego dnia ś.p. 
poseł Kawai już nieżył. Trumnę z ciałem prze 

wieziono do siedziby poselstwa przy ulicy 
Foksal, skąd w dniu 17-tym b.m. o godz. 11,15 
zwłoki eksportowano do Kościoła świętego 
Krzyża. Nabożeństwo żałobne odbyło się 
w tym samym dniu o godz. 11.45. poczem kon 

dukt wyruszył na cmentarz Powązkowski. 

Ś. p. poseł Kawai cieszył się wielkiem u- 
znaniem i sympatją tak w kołach dyploma- 

tycznych jak i towarzyskich Warszawy. 

Pogrzeb Ś. p. Hirouki Kawai 
WARSZAWA PAT. — W; dniu dzisiej- 

szym odbył się w Warszawie pogrzeb zmarłe- 

go tu posła nadzwyczajnego i ministra peł- 
nomocnego Japonji w Warszawie ś. p. Hiroa- 
ki Kawai. 

Od rana, na ulicy, gdzie mieści się posel- 
stwo japońskie, poczęła się gromadzić publicz 
ność. Przed godz. 1l do poselstwa japońskie 
go przybył minister spraw wewnętrznych Pic 

racki, ministrowie Hubicki i Zarzycki, pod- 
sekretarz stanu Szembek w zastępstwie mini- 
stra spraw zagranicznych, wiceminister spraw 

wojskowych gen. Fabrycy, podsekretarz stanu 
Lechnicki, Koc i Doleżal, członkowie korpu- 
su dyplomatycznego z nuncjuszem Marmag - 

gim na czele, ministrowie Schaetzel i W. Ję 
drzejewicz z gronem wyższych ufzędników M. 
ISCZ 

ALX AAA AT PI INACINS USS BIT URK 

Pan Jezus—germa-. 
ninem 

Do niesłychanych rezultatów dochodzą „ba- 
dania rasowe“ w obecnych Niemczech. Ostatnio 

badacze niemieccy starają się dowieść, že Je- 

zus Chrystus wcale nie pochodził z plemienia 
izraelskiego. Twierdzą, że był synem legjo- 
nisty rzymskiego o pochodzeniu germańskiem, 
należącego do gwardji przybocznej Piłata, 

zaś ubogi cieśla  Józei i żona jego, Marja, 
byli jedynie  żywicielami i opiekunami dzie- 
cięcia. Stąd wynika, iż Jezus był rasowo czy- 
stym aryjczykiem o jasnej skórze i włosach. 

„Odkryciem“ tym tak się przejęto w Niem- 
czech, iż nawet interpretacja słynnych mister- 
jów pasyjnych, odgrywanych co lat dziesięć 
od trzech wieków przez włościan z Oberam- 
mergau, uległa zmianie. 

Na rozkaz dr. Goebelsa ministra propagan- 
dy, osoba Chrystusa będzie odtąd przedsta- 

wiana przez jasnowłosego aktora o błękitnych 
oczach, Również wierni apostołowie będą 
miełi rysy twarzy charakterystyczne germań- 
skie. Typ żydowski wolno zachować  jedy- 
nie u zdrajców i faryzeuszów: tak więc Herod, 

Judasz Iskarjota, Ahasverus, handlarze kupczą- 
cy w świątyni, tłum wołający: Ukrzyżuj! i 
zły łotr zachowają swe judajskie oblicza. 

W ten sposób dowiedzie się światu, za 

SŁOWU 

Nawrócenie i zgon posła japońskiego © Oarszawie 
O godz. 11 min. 45 wyruszył kondukt ro- 

grzebowy do kościoła św. Krzyża, Na prze - 

dzie postępowały oddziały wojskowe, dalej 
niesiono wieńce m. in. od Pana Prezydenta 

Rzeczypospolitej,”od prezesa Rady Ministrów, 

i ministra spraw zagranicznych, następnie 
niesiono ordery. Przed katafalkiem postępo- 

wało duchowieństwo. Zwłoki ś. p. Hiruoki Ka 
wai wieziono na katafalku tonącym w kwia- 
tach, zaprzężonym w 6 koni. 

Za karawanem postępowała rodzina oraz 
członkowie poselstwa japońskiego, dalej człon 
kowie rządu z p. ministrem Pierackim na cze 
le, zastępującym p. prezesa Rady Ministrów, 

podsekretarze stanu, korpus 

in corpore, generalicja z szefem sztabu 33a. 
Gąsiorowskim, wyżsi urzędnicy MSZ z min. 

Schaetzlem i Ww. Jędrzejewiczem, przedstawi 

ciele T-wa polsko - japońskiego, Instytutu 
Wschodniego oraz Akademickiego Koła Przy 
jaciół Japonji. 

Kondukt przeszedł Nowym Światem, Kra- 
kowskiem Przedmieściem do kościoła św. 
Krzyża. 

Do kościoła przybył p. prezes Rady Mini- 

strów Janusz Jędrzejewicz, który reprezento- 

wał P. Prezydenta Rzeczypospolitej. 

dyplomatyczny - 

św. nad trumną odprawił egzekwje nuncjusz 
arcybiskup Marmaggi. Po nabożeństwie zwło- 

ki przewieziono na cmentarz Powązkowski. 

Kondoiencje 
WARSZAWA. PAT. Pan prezes Rady 

Ministrów  jędrzejewicz wystosował na ręce 
wicehrabiego Saito, prezesa Rady Ministrów 
w Tokjo, depeszę treści następującej: 

Głęboko wzruszony zgonem  znakomite- 
go przedstawiciela Japonji ministra Kawai, 

proszę Waszą Ekscelencję o przyjęcie wyra- 
zów mego najwyższego współczucia, jak ró: 
wnież wyrazów głębokiego żalu ze strony 
Rządu Polskiego. 

(—) Jędrzejewicz, prezes Rady Ministrów. 

W odpowiedzi p. premjer otrzymał nastę- 

pującą depeszę: 
Głęboko poruszony telegramem ой Wa- 

szej Ekscelencji z wyrazami żału z powodu 
śmierci ministra Kawai, proszę przyjąć moje 
najgorętsze podziękowanie, jak również i 
Rządu jego Cesarskiej Mości. 
(—) Wicehrabia Saito, prezes Rady Ministrów. 

WARSZAWA PAT Po pogrzebie Ś. p. 
ministra Hiruoki Kawai wicedyrektor  proto- 

kółu dyplomatycznego p. Rajnold Przeździecki w 

imieniu p. Prezydenta Rzeczypospolitej złożył 
Mszę św. odprawił ks. biskup Gall z a- na trumnie zmarłego posła japońskiego: in- 

systencji licznego duchowieństwa z JE. ks. sygnja przyznanej mu pośmiertnie wielkiej 
kardynałem Kakowskim na czele. Po mszy wstęgi orderu Połonia Restituta. 

DURIS AOC LROWYTOCAECA 

Balbe pożegnał załoge hydroplanów 
ZASŁUŻONE URLOPY 

RZYM PAT. — Po rozwiązaniu bohater- 

skiej eskadry transatlantyckiej w Orbetello 

marszałek Baibo pożegnał się niezwykle serde 
cznie z członkami załogi. 

W przemówieniu swem do oficerów i pod 

oficerów przypomniał, że są przedewszyst - 
kiem żołnierzami, pracującymi na rzecz oj- 

czyzny. Triumf odniesiony nie powinien w 
niczem wpływać na dalsze spełnianie obowią- 

zków. Marszałek uścisnął wszystkich, życząc 
im dalszych sukcesów w służbie lotniczej, — 
Załogi hydroplanów uzyskały urlop wypoczyn 

kowy — dwumiesięczny dla oficerów i 40 - 

dniowy dla podoficerów. Po ukończeniu urlo- 
pu załogi otrzymają nowe przydziały. 22 ofi- 

cerów otrzymało awans. 2 podoficerów miano- 
wano podporucznikami. 28 oficerów i podofi 

cerów oraz gen. Pellegrini otrzymali złoty 

medal zasługi lotniczej. 

Walki w Górach Atlasu i sułtan Maroko 
W związku z odbywającą się obecnie pa- 

cyfikacją, o której Francuzi niebardzo lubią 
mówić, Gubernator Gibraltaru poprosił ge- 
nerała Hurć o pozwolenie przysłania  dwu- 

dziestu oficerów sztabu generalnego  angiel- 
skiego dla towarzyszenia operacjom wojsko- 
wym. 

Rząd brytyjski uważa, że lekcje poglądowe 

tego rodzaju przydadzą się bardzo oddziałom 

angielskim, wysyłanym dla utrzymania porząd- 

ku na północno - zachodniej granicy Indyj. 
Wczasie pacyfikacji okręgu Kerdus  ak- 

"cja oddziału granicznego zasilonego posiłkami 
z Meksyku dnia 11 sierpnia zakończyła 

poddaniem powstańców, 

dotąd w Ksarze Daghbału 
tach. 

się 
ukrywających się 
i okolicznych gro- 

Ponad 3 tysięcy osób zrezygnowało z 
dalszej wałki, oddając irancuzom koło ty- 
siąca, karabinów. z 

Zwycięzcy wystarałi się natychmiast 0 

pomoc żywnościową i medyczną dła  zwycię- 
żonych tubylców. 

Jednocześnie sułtan Maroku wybiera się 
z wizytą do marszałka Lyantey do jego zamku 
Thorey koło Vezelise. Po herbatce z mięty 
wypitej w towarzystwie dawnego rezydenta 
generalnego Francji w Rabat, władca maro- 

kański wraca samochodem do Vittel, gdzie 

przebywa obecnie. 
Chcąc sprawić miły podarunek egzotycz- 

nemu gościowi hodowcy konia  Ardeńskiego 
pełnej krwi, ofiarowali mu pięknego ogiera 
Ardena. 

Skarby z parowca „Egypt“ 
W tych dniach do portu Plymouth zawinął 

włoski parowiec ratowniczy „Artilio'*, przy- 

wożąc znów 162 sztaby srebra, 13 sztab złota 
i 15.000 sztuk suwerenów (moneta złota war 
tości 20 szylingów), dobytych z zatopionego 

  

przed laty u brzegów Francji parowca „Е, 

gypt''. S ZA 
WEBEEGESEWE NIN PI NAASITKSNKAE SN SNES TY ISORA TIK UNK WOODA 

Pod Ossowem 

  

Ładunek ten „Artiglia““ wart jest przess- 
lo 36.000 funt. sterl. 

Ciekawe jest przytem, że do dobywania 
skarbów z zatopionego parowca Włosi zasto- 
sowali obecnie dużą rurę ssącą zapuszczaną 

d> skarbca. 

  

pomocą żywych obrazów, że Bóg - Człowiek W 13-tą rocznicę bitwy pod Ossowem delegacje organizaeyj społecznych oraz ludność oko- 

Porywacze 
Teror — to największy atut porywaczy 

dzieci w Ameryce. Nie wszyscy może gang- 
sterzy są potworami z natury, ale „fach'* ich 
wymaga bezwzględnej konsekwencji w trzy- 
maniu się raz podyktowanych warunków. — 
Od miesięcy już nie zanotowano w Ameryce 
śmierci porwanego dzieska, zato same porwa- 
nia mnożą się zastraszająco. A wiele to ofiar 
zginęło z początku, „dla przykładu '', by nau- 
czyć publiczność dwóch rzeczy: nie nie mó- 
gi policji i płacić bez targu zażądaną su- 
mę! 

Oto najbardziej charakterystyczne „lek- 
cje'* dane społeczeństwu przez potężne brac- 
two „Kidnapperėw“'; 

21 maja 1921 r. zginął w New - Yorku 
mały Włoch, pięcioletni Giuseppe Varotta, 
syn biednego emigranta. Właśnie niedawno 
Varotta wygrał proces przeciwko automobilis 
cie, który pokaleczył ciężko jego starszego sy 
na. Wymieniano sumę wygraną na 10 tys. 39 
о ów. W parę dni po porwaniu nieszczęsny 
ojciec otrzymuje list, przyozdobiony wizerun 
kiem czaszki, dwćch riszczeli i czarnej ręki 
z żądaniem 2500 dol. okupu. Varotta wyda? 
już pieniądze na trudną operację starszego 
syna, zrozpaczony zaczął szukać wszżdzie po- 
życzki — wreszcie zwieczył się policji. Detck- 
tywom udało się złapać w pułapkę 5 opry:z 
ków, wszystkich Włochów. Nastąpiły strasz- 
ne sceny „badania'* uwięzionych, Varotta był 
cbecny w kaźni, to włócząc się u nóg bandy- 
tów, z błaganiem o wskazanie mu kryjówki 
syna, to rzucając się na nich w atakach fu- 
хЙ 1 rwąc ich własnemi paznogciami. Ale 
żaden z pięciu porywaczy nie wydał tajenni- 
cy i w lipcu rzeka Hudson wyrzuciła ua 
brzeg ciałko małego Giuseppe. Zamordowano 
go „dla zasady'', zaś oskarżeni skazani piotr: 
wotnie na śmierć, uzyskali przez wpływowe- 
go adwokata rewizję procesu, pod pretekstem 

że przesłuchanie połączone z torturami było 
nieważne. 

W listopadzie 1927 roku, dwunastoletnia 
błękitnooka blondyneczka, Marion Parker, 
chluba i oczko w głowie ojca, bogatego ban- 
kiera w Los Angeles przepadła bez wieści.. 
Rodzice, nie myśląc o porwaniu, bezzwłocz- 
nie zawiadomili policję. Po 24 godzinach bez 
owocnych poszukiwań list anonimowy wezwał 
ojca na rendez-vous w oddalonej dzielnicy. 
Nieszczęśnik nie zastał tam jednak nikogo, 
natomiast w domu czekał nań list. 

— Nędzniku, wolisz pieniądze od życia 
twej córki. Miałeś ze sobą auto pełne detek- 
tywów, dlatego się nie zbliżyłem. 

W rzeczywistości policja nawet bez wie- 
dzy bankiera, śledziła jego wszelkie poczyna- 
nia. W dwa dni potem naznaczono mu spotka 
nie telefonicznie na rogu 5-ej Alei i Man- 
hattan Square. Bankiet udał się w oznaczone 
miejsce, niosąc żądany okup, 1500 dol. w ma 
łych banknotach. Po chwili zjawiło się aużo, 
prowadzone przez szofera w masce — na po- 
duszkach siedzenia leżało uśpione dziecko. — 
Szofer przeliczył dokładnie pieniądze i wje- 
chawszy w ciemną uliczkę, cisnął dziecko oj- 
cu na trotuar. 

— Mała jest zachloroformowana! — za- 
wołał, odjeżdżając. 

Straszliwy widok uderzył Mr. Parkera.— 
Dziecko miało nogi i głowę ucięte i przymo 
cowane do korpusu zapomocą drutu! 

Okrutna ta afera poruszyła całą Amerykę. 
Zaprzysiężono pomścić małą Marion. Udało 
się aresztować jedynie 19-letniego studenta 
Edwarda Hickmanna, który brał udział w 

zbrodni. Nie minęło go krzesło elektryczne. 
— Dziś „przemysł narodowy““ kidnappo- 

wania kwitnie w całej pełni. W ostatnim ro- 
ku zanotowano 4 tysiące porwań, w zeszłym 
„tylko““ 280. Od czasów afery Lindbergha о- 
gólna suma okupów wypłaconych wynosi 2 
miljony dolarów. 

Parywa się zresztą nietylko dzieci. Sta- 
rzec 78-letni też musiał drogo opłacić swój po 
wrót do ogniska domowego, a nawet istnieją 
specjaliści od porywania ulubionych zwierząt 
domowych. Był też wypadek wykopania tru- 
pa z cmentarza i oddania go za wysoką o- 
płatę. 

Oto lista ostatnich ofiar, mocno zresztą 
niekompletna, bo wiele tych spraw załatwia 
się cicho i polubownie, „z ręki do ręki'': 

12 luty. Charles  Boettcher, lat 25, syn 
bankiera z Denver (Colorado) — okup 60.000 
dol. 

18 marzec: — Piotr Myers, lat 16, syn 
cukrownika z Masury (Ohio). Wielkość oku- 
pu nie zdradzona. 

2 maj. — Peggy Mac Math, lat 10, córka 
przemysłowca z Cape Cod (Massachussetts), 
okup 60.000 dol. 

27 maj. — Mary Mac Elroy, lat 25, cór- 
ka urzędnika z Kansas City, — okup 30.000 
dol. 

19 czerwiec: — William Hamm, piwowar 
z St. Paul. Okup 100.000 dol. 

18 lipiec: — August Luer, 78 lat, bankier 
z Alton (Illinois) — Okup 100.000 dol. 

30 lipiec. — John J. O'Connell, lat 25, po 
rucznik Gwardji Narodowej, syn polityka z 
Aibany, okup 50.000 dol. 

1 sierpień. — M. 0. F. Urschel miljono- 
wy właściciel szybów naftowych w Oklahoma 
City, okup 200.000 dol. 

W WIRZE STOLICY 
RADOSNA NOWINA, ŻE JEST HRABINA. 

Czy zaginięcie Halamy było triekiem re- 
klamiarskim, czy istotną tragedją rodzinną? 
Jeśli to był manewr a la Ameryka, mający 
wzmocnić popularność Lody, to trzeba przy- 
znać, że był akurat tak niezdarnie i niesmacz 
nie zrobiony, jak nasze filmy. 

Poco było wplątywać w to wszystko Mat- 

kę Boską. Początek akcji dobry: kłótnia z 
mężem, awantura, lot doniczek, trzaskanie 
drzwiami — fajnie, to rzeczy naturalne, nor- 

malne, zrozumiałe dla wszystkich żonatych. 
Ale potem czyż reżyserzy nie mogli wymy- 

śleć nic odpowiedniejszego dla Lody, Rexa i 
Cyganerji jak Częstochowa, spowiedź, komu- 

„.. Brak miary i poczucia przyzwoitości 
Właśnie biskup nie miał z kim o czem rozm: 
wiać — jak z Lodą o świetnej rodzinie jej 
męża. 

Dembińscy — wiadomo, pierwszorzędny 
ród; gdy Adam grasował po raju wezwał z0 
Pan Bóg i zapytał: 

— He, jakież chcesz nosić nazwisko? 
— Dembiński, zakrzyknął Adam bez wa- 

hania. 
— A to snob z ciebie, obruszył się Bóg, 

tak niedawno żyjesz, a już chcesz mieć tak 
stare nazwisko! Za karę wcale nie będziesz 
miał nazwiska. 

Oto dlaczego Adam i 
stwem Dembińskiemi. 

  

    

      

Ewa nie byli pań- 

Jeżeli zaś istotnie zdolna tancerka prze- 
żywała takie rozterki wewnętrzne, to poco 
było wałkować te rzeczy w prasie. Mąż Ha- 
lamy rozgłaszając czemprędzej zniknięcie żo- 

   

ny, dał dowód małej inteligeneji. Wiadomo, 
że policja jest ostatnim tworem, mogącym 
kogoś, lub coś odnaleźć: — gdzie wyjecł 

  

pana żona li gdzie jes 
oto jak przystąpiła policja do dzieła. Wyda- 
no też posterunkom rzecznym nakaz pilnego 
szukania topieliey. 

    

  

Nędzna reżyserja bujdy na resorach. 
Karol. 

* Lis = 

Śmierć Maharadży 
Maharani Sirmoru, górzystej prowincji 

Pendżabu, przyjechała z mężem kilka miesię- 
cy temu do Europy, po raz pierwszy oglądać 
nieznane jej cuda cywilizacji zachodu. Teraz 
wraca do Indyj pierwszym okrętem — ale już 
sama, 

Małżonek jej, Sir Amar Parkash, Maha- 
radża Sirmoru umarł trzy dni temu na zapa- 
lenie mózgu w Sanatorjum wiedeńskiem. 

Po odprawieniu rytualnych ceremonii 
hinduskich, ciało Maharadży spalono w kre- 
matorjum, a popioły zostaną zawiezione do 
Indyj na dalsze pogrzebowe uroczystości, 

Maharani do czasu tej pierwszej podróży 
nigdy nie opuszczała swego pałacu i nie po- 
kazywała się publicznie bez zawoalowanej 
tw: - Mąż zawiózł ją do Europy dla pora- 
dzenia się sław lekarskich, które jednak nie 
zdołały jego samego uratować od śmierci. 
Zmarły potentat liczył lat 45, a tytuł Maha- 
radży otrzymał w roku 1911. 
Las i a] 

2000 dol. gotówką z gwarancją wypłaty 
35.000 dol. ratami w przeciągu kilku lat. 

Każde z tych porwań obfituje w malowni 
cze efekty. Porywacz małej Peggy Mac Math 
usmarował sobie sadzą twarz, Niewiele mu to 
pomogło, bo go złapano i wsadzono na 24 
lata. Natomiast panna Mery Mac Elroy nie 
ma dość słów podziwu dla galanterji swych 
porywaczy — w dniu swego uwolnienia dosta 
ła od nich śliczny bukiet kwiatów. Zato sę: 
dziwy August Luer o mało co życiem "ie 
przypłacił swego zamknięcia. 

Biały Dom w Waszyngtonie poruszył się 
dopiero naprawdę, gdy porwano syna wpływo 
wego polityka. Ale i tu policja nic nie pora- 
dziła. Rodzina pocichutku zapłaciła okup i 
młody porucznik wrócił zdrów i żyw po 3 
tygodniach do domu. 

Prasa ogłosiła krucjatę przeciwko kidnap- 
perom. Sześć stanów: Wyoming, Floryda, 
Utak, Montana, Colorado, Yowa przyjęły pra 
wo karzące automatycznie śmiercią porywanie 
ludzi, a nawet tylko usiłowanie raptu. Są 
tam przepisy skierowane i przeciwko rodzi- 
com, co płacą bandytom okup, zachęcając ich 
do dalszych zbrodni. 

Życie bogaczy w Stanach Zjedn. stało sie 
koszmarem pod wieczną groźbą porwania. — 
W Hollywood uzbrojone straże strzegą dzień 
i noc córeczki Marleny Dietrich i trojga 
dzieci Harolda Lloyda. Głorja Swanson i 
Mary Pickford otrzymały już listy z pogróż- 
kami. W San Diego (Kalifornja) próbowano 
pochwycić ex-prezydenta Meksyku Ortiza Вл- 
bio. Wnuki prezydenta Roosevelta nie mogą 
się nawet bawić w chowanego, a słynna spaž- 
kobierczyni króla tabaki, Libby Holman wy- 
najęła dla ochrony swego boba 14 ludzi 
zbrojnych i kupiła sforę duńskich dogów 
„Wielkich jak kuce''. W Englewood (New - 
Jersey) kilku detektywów czuwa ustawicznie 
nad drugim synem Lindbergha. 

Zaś „New York Evening Journal''* (prasa 
Hearsta) woła głośno: — Rząd, który mie 
jest zdolny zapewnić bezpieczeństwa swym o- 
bywatelom — nie zasługuje na miano rządu! 

iermanine: żowanym przez li filuj i ległych w bitwie żołnierzy, składając wieńce i wiązanki 3 sierpień. Nat Bass, organizator me: 
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I FORTYFIKATOR 
Sebastjan de Vauban marszałek Francji 

(W 300 ROCZNICĘ URODZIN). 

W bieżącym roku święci Francja liczne- 

mi uroczystościami rocznicę trzechsetlecia u- 
rodzin jednego z największych swych synów 
znakomitego i zawsze zwycięskiego wodza, 
a zarazem genjalnego inżyniera — fortyfika- 
tora, Sebastjana Vauban, który na długie la- 

ta zabezpieczył Francję od nieprzyjacielskiej 
inwazji wojsk koalicyjnych, wznosząc niezli- 
czoną ilość fortece potężnych, których mury 
przetrwały wszechświatową wojnę. Genjalny 
i obdarzony niezwykłem szezęściem w przed 

sięwzięciach swoich i kampanjach wojennych 
Sebastjan Lesprestre, margrabia de Vauban, 
urodził się w roku 1633 w Burgundji, tej krai- 
nie, która począwszy od Cezara, wydała 

tylu dzielnych wodzów i wybitnych ludzi. 
Zaledwie siedemnastoletni młodzieniec wstę- 

puje on do szeregów armji Wielkiego Kondeu- 
sza, który walezy z królem. Odznacza się już 
wtedy szaloną odwagą, pomimo tego ranio- 

ny w potyczce, zostaje wzięty do niewoli i sta 
wiony przed oblicze wszechwładnego wtedy 
we Francji ministra — kardynała Mazzarin'a. 
Teh przeczuwszy w nim intuicją wybitne 

zdolności, nakłania go na stronę Króla i da- 

je mu nominację na porucznika. W 1655 rokn 
zostaje mianowany inżynierem i mając tylko 

25 lat kieruje oblężeniem miast: Gravelines, 

Ypres i Oudenarde. Towarzyszy Ludwikowi 
XIV prawie we wszystkich jego wojennych 
wyprawach i najbardziej i walnie przyczy- 

nia się do powodzenia zwycięskiego jego orę- 
ża. W 1667 roku zdobywa po kolei Douai po 
zaciekłem oblężeniu, gdzie zostaje ranny, a 
potem Lille, które to miasto natychmiast u- 
maenia. ; 

Równocześnie tworzy z Dunkierki, a po- 
tem Tulonu potężne porty wojenne. Niestru- 

dzony wojownik kieruje oblężeniem  rozmai- 
tych miast w kampanji holenderskiej w 1673 

roku, osobiście zdobywa Maastricht i umac- 
nia nadbrzeżne okolice. W 167* mianowany 
generalnym brygadjerem armji. W kampanji 
1677 roku Francja zawdzięcza niu zajęcie Va- 

lenciennees i Cambray. W rok potem otrzy- 

muje awans na generalnego komisarza wszyst 
kieh fortece Francji i tu roztacza niepospo- 
litą energjię i wykazuje niezrównaną znajo- 
mość sztuki fortyfikacyjnej — wprowadza- 
jąc rozmaite ulepszenia w istniejących twier- 
dzach i zakładając równocześnie ogromną 
ilość nowych m.in. Maubeuge, Longwy, Sar- 
relouis, Thionville, Hagueneau, Humingue 

Kehl i Landau, które utworzyły łańcuch о- 

bronny wzdłuż granie, a których nazwy zna- 
ją wszyscy z czasu wojny ostatniej. Temi 

fortecami stworzonemi niezmordowanym jego 
wysiłkiem i znajomością wojennej sztuki — 

wybawił Francję w czasie kampanji 1688 ro- 
ku. W tej długotrwałej i krwawej wojnie 
zdobywa 1691 r. Mons — w 1692 roku Na- 
mur i Steinquergue i w nagrodę tych nie- 
spożytych zasług otrzymuje w 1703 roku bu- 

ławę marszałkowską. 
Niezmordowany jednakże w pracy, 

spoczywa na laurach, lecz już w 1703 roku 

nie 

jesienią prowadzi oblężenie twierdzy Brisach. 
Jego dziełem był także kanał Langwedocki 

(Languedoc). Ten kanał łączący Garonnę ze 

stawem wielkim de Thau, który ma połączenie 
z morzem Śródziemnem, zaprojektowany przez 
Franciszka I, poddany głębszym studjom za 

Henryka IV, doczekał się wykonania dopiero 
za Ludwika XIV dzięki współpracy dwoch 

filarów jego panowania Colbert'a i Vaubana. 

Kanał ten ma i dotąd olbrzymie znaczenie 
dla handlu Francji Południowej. — Ostatnie 
dwa lata spędził marszałęk Vauban w zaa- 

szu domowem i w 1707 roku zamknął oczy 

w zamku Bazoches w Niwernji (Nivernais), 

gdzie też w miejscowym kościele, spoczęły je- 

go zwłoki, gdy serce jego zostało umieszczone 
w 1808 roku u Inwalidów w Paryżu. — Byt 

on nie tylko wodzem. lecz i wynalazcą — 

posunął on ogromnie sztukę oblężniczą i for- 
tyfikacyjną — dla ataku wynalazł ognie krzy 

żowe (les feux croisćs), puste granaty, strze- 
lanie rykoszetowe i t.d., i zmienił metodę 
prowadzenia podkopów; dla obrony używał 

tylko umoenień pod powierzchnią gruntu, u- 
ważając, że fortyfikacje po nad powierzchnią 

— są więcej wystawione na zniszezenie przez 

artylerję. Marszałek Vauban był żołnierzem 
nieustraszonej odwagi, eo więcej jednak od- 

znaczał się również niezwykłą cywilną, jak 

na owe czasy odwagą — z ze szlachetną otwar 
tością wytykając Ludwikowi XIV, jego omył- 
ki, nakłaniając do reformy finansów i wpro- 

wadzenie tolerancji wyznaniowej. Z jego iri- 

cjatywy ustanowił Król order św. Ludwika w 

1693 roku. — Obey uczuciu zazdrości — sam 
zaprotegował Królowi — swego rywala inży- 
niera — Holendra Cohorna, który opuściw- 

szy księcia Orańskiego ofiarował swe usługi 
Francji. 

Pozostawił on wiele prac, z których tyl 

ko część została ogłoszona drukiem. Naj- 
ważniejsze: „Traitės de attaque et de la de- 

fense“ i „La Dixme Rouale““, w tej ostai- 
niej pracy proponował on zamienienie wsz 

kich podatków jednym jedynym — dziesi 
na królewska (la dime royale), płacona przez 

szlachtę, duchownych i mieszezan. Ta książ- 
ka została spalona przez kata przed samym 
zgonem marszałka. W 1843 roku wydano pa- 
miętniki Vaubana a w 1847 wydano jego pa- 
miętniki wojskowe. Marszałek Vauban był 

członkiem Paryskiej Akademji Nauk. 

  

   

Cała Francji uczestniczy w uroczysto- 

ściach ku czci wielkiego swego syna. W gma- 
chu „Inwalidów** otwarto wspaniałą wystawę 

pamiątek, związanych z jego osobą. 30 lipea 
odbyły się w Brest i innych miastach nad- 
morskich rozmaite festyny i akademje, sła- 

wiące zdobywcę „Namur** i kilkudziesięciu 
innych miast. Przed kilku nakoniee dniami 

w Bazoches odbyła się skromna acz podniosła 

uroczystość odsłonięcia pamiątkowej  tabliey 
na murze ementarza kościelnego, gdzie spo- 
czywają zwłoki marszałka Vaubana z napi- 
sem: Le Nivernais au plus illustre de ses 
enfants le marechal de Vauban. Prezydował 

tam generał Weygand w obecności dwóch po 
tomków w' prostej linji wielkiego wodza i 

abywatela margrabiów de Vibraye et de Ro- 
sambo. Potem zwiedzano zamek, gdzie z pie. 

tyzmem przechowują się pamiątki m. in. hełm, 
pancerz i b. ciekawe rękopisy. 

Należy zwrócić uwagę, że w chwili tak 

uroczystej, miasto Lille zburzyło  fortyfika- 

cje wzniesione przez marszałka, a Besancou 

uczyniłoby to samo, gdyby nie uroczysty pro- 

test kulturalnych sfer i co za tem idzie za- 
kaz urzędowy. Euzebjusz Łopaciński. 
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Wschód słońca g. 3,59 

Zachód złeńca g. 6,46 

Marjana 
 WEDOEPTE NEA 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ USB W WILNIE 

Z DNIA 17 SIERPNIA 

Ciśnienie średnie: 756 . 

Temperatura średnia: -17. 

Temperatura najv : 22. 

Temperatura najn. + F12. 

Opad: ślad. 

Wiatr: północno - wschodni. 

Tendencja: spadek. 

Uwagi: przelotne opady. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy : 

W całym kraju chmirno z rozpogodzeniami. 

Mžeįscami przełotne deszcze. Nieco chłodniej. 

Słabe wiatry z kierunków zachodnich, Lekka 

skłonność do burz. 
E D 

Święcenia kapłańskie, W niedzielę 

20 sierpnia o godz. 7 rano jego Ekscelencja 

ks. Arcybiskup Metropolita  djecezji wileń- 

skiej R. Jałbrzykowski w kość. Archiprezbiter- 

jalnym św. Jana udzieli święceń kapłańskich 

djakonowi Stanisławowi Nacewiczowi. Neo- 

presbiterowi szczęść Boże w ofiarnej i pełnej 

zaparcia się pracy. 
ы URZĘDOWA 

— Zmiżka cen chleba. Starostwo Grodz- 

kie ustaliło z dniem 18 b. m. następujące ceny 

chleba za 1 klg. w detalu: 

Chłeb biały pytlowy 55 proc. — 32 gr. 

Sitkowy — 27 gr., razowy — 22 gr. 

Winni żądania lub pobierania cen wyższych 

    

   

  

od ustalonych karani będą w drodze admini- 

stracyjnej grzywną lub aresztem. 

SKARBOWA. 

— Podatek dochodowy. — Urzędy Skarbo 

we kończą prace nad z eniem podatku 

dochodowego za r. 1933. W związku z tem w 

najbliższym czasie będą zwołane komisje rze- 

czoznawców i szacunkowe. 

    

    

MIEJSKA. 
— Co będzie z komunikacją autobusową. — 

W związku z tem, że „Arbon* zgodził się od- 

stąpić Saurerowi pierwszeństwo starań 0 

komunikację autobusową w mieście we wtorek 

odbędzie się w Warszawie zebranie akcjonar- 

juszy  „Arbonu“ w sprawie omówienia warur- 

ków na jakich zawarto porozumienie. Saurer 

zamierza jeszcze w bież. miesiącu wszcząć z 

miastem pertraktacje w sprawie objęcia ko- 

mumikacji autobusowej w Wilnie. 

= Oświetlenie Targów. Pod przewodni- 
ctwtm prezydenta miasta d-ra Maleszewskiego 
odbyła się konferencja w sprawie wzmożenia 

oświetlenia _ terenu III Targów, - w pierwszym 

rzędzie «dna stawu rybackiego, oraz pawi- 
lonów:  Iniarskiego, rybackiego i miejskiego. 
Wykonanie prac elektryfikacyjnych powierzo- 

no wydziałowi  elektrycznemu magistratu. 

Przez cały czas trwania Targów efektownie 
eliminowane zostaną Góra Zamkowa i góra 

Trzykrzyska. 

— Opłaty w szpitalach miejskich. — Na 
rok 1933 — 34 została ustalona następująca 
taryfa' opłat w szpitalach miejskich: w Ża- 
kaźnym — 4.30 gr., dziennie, na oddziałach 

„ ehirurgicznych — 5 zł., na oddziałach wewnę 
trznych — 4,60 gr., na oddziałach wenerycz- 
nych — 430 zł. . 

— Należność za leczenie w naturze. Szereg 
gmin zalega miastu dość znaczne sumy z 
tytułu pomocy lekarskiej udzielanej mieszkań- 
com tych gmin w szpitalach miejskich. W 

związku z tem powstał projekt spłacania za- 

legiości w naturze. Gmina rzeszańska dostar- 
czyła już 50 mtr. kamienia dla budowy dro- 

gi do Wierciliszek, resztę zaś kamienia — па- 
deszle po żniwach. 

— 0 kanalizację na Antokolu i Śnipiszkach 
Pertraktacje magistratu z wojskowemi w spra 
wie skanalizowania i zaopatrzenia w wodę 

Antokola i Śnipiszek są ukończone.  Ostate- 
czna decyzja zapadnie na zwołanej do War- 
szawy konferencji przedstawicieli obu stron. 
Na konferencję wyjechał dyrektor wodociągów 
i kanalizacji inż. Jensz. 

Zarówno wojsko jak i magistrat dążą do 
sfinalizowania robót w ciągu jesieni r. b. Ma- 
gistrat liczy przy tej sposobności na możność 
większego zatrudnienia _ bezrobotnych. 

— Droga do Kobylnik. Dokończenia 
budowy drogi na szlaku Wilno — Kobylnik 
należy spodziewać się dopiero późną jesienią. 
Na dzień 1 września Państwowy Fundusz 
Drogowy ogłosił przetarg na budowę tej dro- 
gi, więć rozpoczęcie robót może nastąpić oko 
ło 15 września. 

SZKOLNA 
> Translokata gimnazjów. — Z nowym 

rokiem szkolnym ulega likwidacji gimnazjum 
Lelewela, którego uczniowie przejdą do gim- 
nazjum Zygm. Augusta jako humanistyczne- 

  

go. 
De lokalu, gdzie mieściło się gimn. Lele- 

wela przenosi się gimnazjum żeńskie Orzesz- 
kowej, odstępująe swój gmach gimnazjum 
Czartoryskiego. 

Gimnazjum Czartoryskiego mieściło się do 
tychezas w lokalu gimn. Zygmunta - Augu- 

       gily Wodnej 
do wykorzystania 

maj. [Al 

   

   

RÓŻNE 

— Powrócił. — Kierownik Oddziału Wyznań 

Religijnych Wil. Urzędu Wojewódzkiego radca 

W. Piotrowicz powrócił z urlopu i objął urzę- 

dowanie. (P.A.T.). 

— Zaliczki na pensje urzędnicze. — Uka- 

zało się zarządzenie regulujące sprawę udzie 

lania zaliczek na pensje urzędnikom państwo 
385 

šau w wysokości 2-miesięcznych po- 

borów na okres roczny będą udzielane na ku 

pno opału, obuwia itd. 2 Ё 

Zaliczki w wysokości 3 mies. poborów u- 

dzielane będą na okres 2-letni — w w 

ku pogrzebu lub choroby ; zaliczki w У 

ści 6-miesięcznych e na okres 3 lat— 

Г rę własnego domu. ONE 

2 + "Tam, gdzie stanie pomnik Mickiewicza. 

Plan zabudowy ul. Mickiewicza na odcinku 

od Tatarskiej do Wileńskiej z uwzględnie - 

niem miejsca gdzie stanie pomnik Miekiewi- 

cza, został przez magistrat już opracowany. 

Plan ten tał obecnie wyłożony, do pu 

blicznego przejrzenia w biurze wydziału są 

miarów miejskich na okres 4 tygodni w a 

umożliwienia ZOE Wan AR |. 

zołoszenia zarzutów przeciwko projextowi. 

E la Rocznie y odsieczy Wiednia. — 

"Zarząd Główny ZOR Rz. P. organizuje w. końcu 

września r. b. 5 dniową wycieczkę do W iednia 

osobowym pociągiem. Koszia uczestnictwa 

łacznie z hotelem, utrzymaniem i przejazdem z 

Krakowa względnie Katowic paszportami i 

wizami wyniosą w kl. III około 160 złotych. ЧЕ 

Czynione są starania o zapewnieme uczestni- 

kom ulgowego przejazdu (70 proc zniżki) z 

miejsc: zamieszkania do punktu wyjazdu, „ oraz 

w drodze powrotnej. Zgłoszenia uczestnictwa 

należy nadsyłać niezwłocznie pod adresem: — 

Warszawa, ul.*Wierzbowa 11 m. 32. — Zarząd 

Główny Związku Oficerów Rezerwy. — Do- 

kładny program wycieczki i szczegóły zostana 

nadesłane zgłoszonym we właściwym czasie. * 

— Eksport do Sowietów. — W ostatniej 

e na granicy sowieckiej zanotowano 

„ne ożywienie ruchu towarowego. 

  

   

    

   

      

    
      

              

    
   

  

warów różny : я 

W tymże czasie do Po T 

naście wagonów ze skórą, wyroba 

nemi, tytoniem i rybą. 
-_*Polski Związek Zawodowy Pracowni” 

ków Handlowych, Przemysłowych i Biurowych 

w Wilnie urządza przedstawienie „połączone 

z zabawą taneczną w dniu 2-go IX. 1933 r. 

w sali przy uł. Zawalnej Nr. 1 o godz. 8.30 

wieczór, całkowity dochód przeznacza się 

na rzecz bezrobotnych członków związku. 

Bilety wcześniej sprzedawane będą przez 

członków” związku upoważnionych przez Za- 

rząd, w dniu przedstawienia przy kasie. 

Dr.med. L. ŁUKOWSKI 
choroby dz eci 
oswró tcił 

ZAWĄLNA 2, TEL. 592 

TEATR I MUZYKA 

—- Teatr Letni w ogrodzie Bernardyńskim 

Dziś, w piątek 18 b. m. o godz. 8.15 wiecz. — 

po raz drugi ujrzymy na scenie Teatru Let- 

niego arcywesołą farsę A. Bissona p. t „Czy 

jest co do осета“. Wykonawcami ról głó- 

"wnych są pp: Leon Wołłejko, M. Węgrzyn, 

Jasińska - Detkowska, Braunówna, Teresa Su- 

checka (pozyskana dla Teatru 1-szy występ), 

Pośpiełowski, Elwicki, Martyka, Skolimowski, 

Dejunowicz, Dobrowolski, A. Pawłowska i inni. 

Ceny miejsc zwyczajne. Zniżki ważne. 

Jutro i dni następnych „Czy jest co do 

oclenia". 
— Niedzielna popołudniówka w Teatrze 

Letnim. W niedzielę, 20 b. m. o godz. 4-tej pop. 

pierwsze popołudniowe przedstawienie dosko- 

nałej farsy p. t. „Co on robi w nocy” z p. St. 

Purzyckim, H. Kamińską i M. Węgrzynem na 

czele zespołu, Jest to przedostatni występ H. 

Kamińskiej, która opuszcza Wilno. 

Ceny miejsc zniżone o 50 proc. 

— Teatr muzyczny „Lutnia — „Ułani”. 

Cieszący się niesłabnącem powodzeniem barw- 

ny wodewil „Ułani* w oryginalnej insceniza- 

cji, w połączeniu ze śpiewami i tańcami, gra- 

ny będzie po raz 7-my w wykonaniu całego 

zespołu artystycznego, pod reżyserją K. Wyr- 

wicz - Wichrowskiego. Nowa efektowna wy- 

stawa, dopełnia artystycznej całości. Ceny 

miejsc najniższe od 25 gr. do 2.90. gr. = 
— „Połska krew* w „Lutni*,  Wartošcio- 

wy utwór muzyczny Nedbala „Polska krew“ -— 

wystawiony zostanie w dniu otwarcia Targów 

Północnych. Udział biorą najwybitniejsze siły 

zespołu artystycznego. 

Niedzielna popołudniówka w „Lutni* 
Niedzielne przedstawienie popołudniowe w 

„Lutni* wypełni arcywesoła operetka . Kollo 
„Królowa nocy* z B. Halmirską w roli tytuło- 

wej. Ceny miejsc najniższe od 25 gr. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

HELJOS — „Schowajcie swe smutki'*. 

PAN — Dziwny dom. 

CASINO — „Tajemnica zamku Porlock'*. 

WYPADKI I KRADZIEŻ:. 

— Podrzutki. „Większy nazywa się Hen- 
ryk, a mniejszy Maryś*. Taki napis znajdował 

się na kartce, znalezionej przy dwóch podrzut- 
"kach, bliźniętach, <chłopcach w wieku około 

trzech tygodni, pozostawionych w bramie do- 

mu przy ul. Rossa Nr. 2, w dniu 16 b. m. 
Chłopców umieszczono w przytułku Dzieciątka 

Jezus. 
— Skradzione gołębie i sosny. 8 sztuk go- 

gołębi rasowych wartości 60 zł. skradzio- 
no z podwórza domu przy zaułku Nowoświec- 
kim 17 ze składu, do którego złodzieje do- 
stali się po wyłamaniu desek w ścianie. 

Trzy sosny skradziono z lasu miejskiego na 
Belmoncie. 

— ZAGRANICZNE KAMYKI DO ZAPALŁ- 
NICZEK, Liczne rewizje w poszukiwaniu nie- 
legalnie sprowadzonych z Niemiec kamyków 
do zapalniczek przeprowadzono wczoraj w mie- 
ście Rewizje te dały rezultaty. 

U Agnieszki Czajnikowej (Bosaczkowa 7) 
ujawniono 500 paczek kamyków, u Ruwima 
Rubina (Szpitalna 6) — 300 paczek i u Hindy 
Etkinowej (Niemiecka 4) — 180 paczek. 

— Wypadek z dzieckiem. Na ul. Stra- 
Szuna brukarz odrzucając kamienie uderzył 
w głowę 7 letniego J. Łapszyckiego (Straszu- 
na 15). Dziecko odwieziono do szpitala Św. 
Jakóba. 

— ARESZTOWANIE OSZUSTA. — Are 
sztowano Józefa Goldberga, który objeżdżał 
prowincję i sprzedawał wycofane bilety lo- 
teryjne z poprzednich klas. Daty były fałszo- 
wane. 

SŁOWO 

Dar 85 p.p. dla b. 
Do Borek udała się w dniu 15 bm. jako 

w dniu, w którym przypada święto pułkowe 
85 p. p., delegacja tego pułku z pełniącym 
obowiązki dowódcy pułku podpułkownikiem 

Thomasem na czele i. została przyjęta przez 

premiera Prystora 
b. premjera pułk. Aleksandra Prystora. 

Delegacja 85 p. p. wręczyła p. premjerowi 

Prystorowi, jako zasłużonemu dla pułku by- 

łemu jego oficerowi złoty pierścień z inicjała 

mi 85 pułku piechoty. 

  

Woda podmywa górę Bouffałową 
WILNO. Woda podskórna przepływająca 

pod górą ВошаНома spowodowała w swoim 
czasie częściowe usunięcie się nasypu. Obec- 

nie okazuje się, że działanie tam wody pod- 
skórnej jest dość znaczne co wytnaga zbada- 

Lądowanie 
Koło wsi Bikrańce niedaleko Mironowsz- 

czyzny lądował przymusowo samolot wojskowy 

typu „Potez*. Lotnicy wyszli bez szwanku. — 
Przymusowe lądowanie samołotu nastąpiło z 

nią całego terenu w celu zapobieżenia dalsze- 
mu usuwaniu się góry. 

W tym celu magistrat zamierza powo- 

łać specjalną komisję fachowców, którzy po 

zorjentowaniu się w przebiegu żył wodnych 
zarządziły odpowiednie zabezpieczenie terenu. 

samelotów 
powodu defektu motoru. 

Koło Lidy również lądował przymusowo 

wojskowy samolot z 5 p. lotniczego. Lądo- 
wanie odbyło się szczęśliwie. 

Tajemnica rannego człowieka 
WILNO. Wczoraj w nocy na ul. Nowogródz- 

kiej policja znałazła poranionego nożem ja- 

kiegoś mężczyznę. Po opatrunku poszwanko- 

wanego chciano przewieść do szpitala, lecz 

wobec sprzeciwu podania nazwiska policjant 
postanowił odwieść do komisarjatu, 

Mimo kilkakrotnych zapytywań, ranny nie- 

chciał powiedzieć kto go napadł. W drodze do 

policji nieznajomy zbiegł posterunkowemu. 

  

Około godz. 3 w nocy Pogotowie wezwano 
na ul. Makową, gdzie na chodniku leżał omdlały 

ten sam osobnik. Po doprowadzeniu go do 
przytomności ranny wyrwał się z rąk sani- 

tarjuszy i ponownie uciekł, Zachodzi przypu- 

szczenie, że jest to ofiara sądu złodziejskiego. 

Przestępcy nieujawniają swych prześladow- 

ców i nieznajomy uciekając chciał uniknąć 

indagacji ze strony władz śledczych. 

AŻEBY WECNOORETSWWAC W KAA 

Zwracamy uwagę Czytelnikom naszego pisma, 

że stało się ono 

skutkiem zmiany 

WIĘKSZEO 
czcionek z większych na mniejsze 

przeszło 25% 
O tyle WIĘCEJ mzją Czytelnicy nasi do czytania, 
  

Czy jest co 
do ocienia? 

FARSA W 3-ch AKTACH A. BISSONA, 
rxZEKŁAD K. SZUBERTA, W TEATRZE 

LETNIM. 

Stary mąż panutoflarz, który zabawia się    
     

    

   
    

   

u kokotki. Jego żona me; Dwie córki — 

jedna z 1, druga ezonym — cho- 

wane w j enocie przez matkę, że jedi», 

  

wyszedłsz ż, nie zdaje sobie sprawy, ż 

małżeństwo stalo | „e skonsumowe - 

ne, aczkolwiek minął już miesiąc. Dlaczego 

nie skonsumowane ? Dlatego, że mąż w kūlmi- 

naeyjnym momencie doznaje szoku nerwowe- 

go. A szok powstał stąd, że właśnie w takim 

momencie podezas podróży poślubnej wszedł 

do przędziału młodej pary celnik i zapyt: 
— (zy jest eo do oclenia? 
I od tej chwili mężowi, gdy ma przysta- 

pić do wypełnienia obowiązku, staje w о- 
czach celnik. I klapa. Więc trzeba go leczyc. 

Zajmie się kuracją przyjaciel domu, starszy 

pan, radząc jako środek kokotkę Zezi. A Zez 

jest tą samą, u której zabawia się stary mąż 
pantoflarz czyli teść nieszczęśliwego małżonka 

I tam dalej, i tam dalej — dopóki się wszy- 

  

  
  

   

  

stkie awantury nie rozwiną, nie rozplączą i 

  

Farsa troszkę starawa i nudnawa. jw. 

  

|  Eugenja Kobylińska 

Świat w szkole 
pamiętnik nauczycielki 
  

  

Książka ta wyszła już z drakarni LUX i jest 
do nabycia w księgarniseh wileńskich. 

Skład główny w księgarni św. Wojciecha 

Cans zł. 350 gr. 
  

  

Przygotowuje do pierwszej klasy gim 
nazjum nowego typu — prywatna Śzkoła 

Powszechna koed, 

B. Jankowskiej - Mathcewiczowej 
Mickiewicza 7—2. 

Zapisy codziennie przyjmnie kanc, szkoły. 
TYYYYYYYYYYYYYYTYYYYYTYYVYTYTYYYYYVYYYYYYYYVY 

OSZMIANA 
— DZIECIOBÓJSTWO. Zawiadomiono po- 

licję, že przed kilku dniami Matwina Kacine- 
lówna mieszkanka wsi Puszczowa Duża gm. 

polańskiej lat 37 powiła nieślubne dziecię i 
zakopała je w polu w odległości kilkuset me- 
trów od swego domu. Kocinelówna zeznaje, 
że dziecię przyszło na świat nieżywe. Po- 

dejrzena jest o dzieciobójstwo. Sprawą zajęły 
się władze śledcze, 

    

WILEJKA 
— TRAGICZNA ŚMIERĆ DZIECKA. We 

wsį Siwce gminy  Dołhinowskiej trzynastolet- 
ni Jan Iljicz manipułując rewołererem spowo- 
dował wystrzał, Kula trafiła go w brzuch. Ran- 
ny niebawem zmarł. Dochodzenie w toku. 

— ZGON NA DRODZE. Na trzecim ki- 
lometrze przy drodze Dołhinow — Rucza w 
gminie dołhinowskiej znaleziono zwłoki  męž- 
czyzny liczącego około 60 lat. Dochodzenie 
pierwiastkowe pozwała przypuszczać, iż naj- 
prawdopodobniej są to zwłoki Jana Rutkow- 
skiego ze wsi Rucza gminy dołhinowskiej. 
Zmarł on nagle śmiercią naturalną, gdyž 02- 
nak gwałtownej śmierci nie stwierdzono. 

  

ŚWIĘCIANY. 
— WYBUCH ZAPALNIKA. We wsi An- 

togowo gminy daugieliskiej trzynastoletni Mi- 
chał Dyndo znałazłszy w polu zapalnik od gra- 
natu spowodował wybuch, który oderwał mu 
trzy palce lewej ręki, Rannego umieszczono 
w szpitału państw. w Święcianach. 

— KOŚCI LUDZKIE. We wsi Jasień gm. 
Żukojnie Józef jocz kopiąc piwnicę pod wy- 
budowanym domem natrafił na kości ludzkie, 
przywalone kamieniem od żarnów Kości są 
już spróchniałe. Wdrożono dochodzenie. 

a 
JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPOWAĆ 

BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMODZIAŁO- 

WE WYROBY Z WŁASNEGO LNU 

  

: nardyūskim. 

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 
PAKI, SKRZYNIE I WIÓRY WYSTAWY 

W SALONIKU CZECZOTKOWYM 
Wstrzymuję się z chodzeniem do ogro- 

du Bernardyńskiego, ogrodu moich lat szkol- 

nych, mego dzieciństwa, lecz oto poszedłem 

tam wczoraj. 

Boże! 

Miałem wujaszka, który był złośnikiem 
wiekiem niepalącym: „Poco ci palacze, 

  

i 

— utyskiwał — skoro tak lubią dym, włażą ze 

do przedziałów dla niepalących. Dla tych be- 

styj, to najprzyjemniejsze wyleźć do prze 
działu ze świeżem powietrzem, aby je ze- 

psuć'*. 

(oś w tym rodzaju z tym ogrodem Ber- 
. 

  

Poza kilkoma nielieznemi miastami, jak 
np. Kopenhaga, rzadko które miasto posiada 

takie cudo, a już żadne miasto w Polsce. W 

środku miasta, raptem kępa zieloności i na- 

przeciw te dwa urwiska — takie same, jakie- 

mi były za czasów pogańskich jeszcze. Spo- 
kój, zieloność, rezerwat czasów  przeszłyca, 
przecudny rezerwat natury, oblepiony dooko- 

ła miastem. 

Nie! to trzeba było wleźć z wystawą. 
Trzeba było wszystko popsuć, zaśmiecić, 
niechlujnić. Trzask łamanych desek, huk 
Kier, smród smoły, chaj jak na Niemieckiej, 

a na dobitek wszystkiego jakaś okropna ka- 

ruzela, zupełnie podobna do liszaja, ustawio- 
na u podnóża, jednego z tych  najśliczniej- 
szych urwisk. 

Na miłość Boską. Toż mieliście plac Łu- 
kiski, tradycyjny plac targów i jarmarków, 

mieliście plac Katedralny, na którym także 
odbywały się kiedyś „Budy'* zanim przenie- 
sione zostały na Łmkiszki, Plae Katedralny, 
no i dałbym wam połowę Cielętnika, prze- 

cieżby wystarczyło. Chcecie udawać Ameryka- 

nów — jedźcie na Zakret, droga coprawda 
wielka, no ale i wystawa wasza także wielka. 

Ale dlaczego właśnie popsuć ten śliczny 
zakątek. Natura jego polega na delikatności, 
subtelności,  słowiczości. To gaik dla sło- 
wików „przed urwiskiem. Charakter piękna 

ogrodu Bernardyńskiego jest tego rodzaju, że 

nie znosi bałaganów, baraków, czy pawilonów. 

Przecież to trzeba zrozumieć. . s 
` Smola, šwinie, moto y, kuźnie, 

auta — to wszystko są rzeczy pożyteczne, nie 

wątpliwie o wiele więcej warte i pożyteezniej 
sze, niż salonik czeczotkowy. Ale człowiek kul 
turalny wystawia świnie i auta w jakiejś wiel 
kiej hali, a nie pakuje się z niemi do saloni- 
ku z ezeczotką. Wie bowiem, że sobie nie nie 
doda, a tamto popsuje. ‚ 

A ogród Bernardyński, bo właśnie taki 

salonik. 

   

  

Ь q. m. 

Ząrzyt szubienicy nad 
Wczoraj przed Sądem doraźnym w Wilej- 

ce stanął niejaki Włodzimierz  Klincewicz, 0s- 
karżony o szpiegostwo i usiłowanie zabójstwa 
policjanta. 

Treść tej 

pująco: 
W dniu 24 czerwca r. b. przez wieś Żór- 

łaki w powiecie mołodeczańskim przechodził 
patrol policyjny w sile 4 posterunkowych. Za- 

sprawy przedstawia się nastę- 

daniem tego patrołu było przeprowadzenie re- Ści 
wizji u miejscowych chłopów, podejrzanych 

0 nielegalny wypęd spirytusu. 
W chwili, gdy policjanci znaleźli się po 

środku wsi z jednej z chat wyszli dwaj osob- 
nicy, którzy na widok granatowych mundu- 
rów usiłowali niepostrzeżenie ukryć się za we- 
głem domu. To właśnie ich zdradziło. 

Padł okrzyk „stój”. Nieznajomi zatrzymali się 

i nawet sami zbliżyli się do policjantów, Gdy 
jednak posterunkowy Grzegorzak zażądał 0d 
jednego z nich okazania dokumentów, osobnik 
ów zupełnie ilegmatycznie wsadził rękę do 

kieszeni lecz wyciągnął rewolwer z którego 
oddał błyskawicznie strzał do policjanta, 

Kula ugrzęzła w brzuchu Grzegorzaka i ten 

brocząc krwią padł na ziemię. Nieznajomy u- 
siłował strzelać jeszcze, lecz tym razem od 
kuli drugiego policjanta padł trupem. Drugiego 

  

  

  

Pod protektoratem P. Marszałka JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

lll-cie Targi Północne i Wystawa Lniarska 
w Wilnie 

26. VIII. 
Pawilon Główny: 

1933 10. IX. 

14 sal. Wielka Rewja Przemysłu, Handlu, Rzemiosła i Rolnictwa. 

Pawilon Lniarski: 
5 działów z Wystawą „Wszystko ze lnu'* na czele. 

Pawilon Rybacki: 
10 działów i targ rybny przy sadzawkach. 

Pawilon Drobiu i Zwierząt Futerkowych. 

Wystawa Hodowlana z Targlem 
Kitkadziesiąt pawilonów i 

W okresie Targów kilkanaście zjazdów organizacyj społecznych i 

ma Konie Remontowe dla Wojtka: 
kiosków na terenach otwartych. 

gospodarczych. 

Pociągi popularne ze wszystkich większych ośrodków Polski. 

Adres: Wilno Ogród Bernardyński. 

BIURO PROP.-PRASOWE tel. 11-38. 

Przyjęcia 9—11. : 

  

    $. + P. 

Stefan Sciepuszynski 
1 ATI I ATK IA is TIA I PORY SZOS KWP SROKA 

wie po oper 

mal 

  

   
    rodził się w 1858 r. Syn niezamožnego 

księdza prawosławnego, by móc się kształcić, 

dawał korepetycje będąc uczniem w gimna- 
zjum, a następnie studentem w uniwe 
(w Moskwie). 

Do pracy więc za młodu się 
niej żył, dla niej żył, innego ży 

Gdy 1882 r. po skończonej 

osiadł jako młody lekarz w Horody 

się poznać jako zdolny, pracowity 
jątkowy djagnostyk. 

Wyleczenie ciężko chorego,  przysłanego 
przez dr. Chałubińskiego na wieś, na dogory- 
wanie, zrobiło Mu reklamę. Odtąd nasuwała 

Mu się praca, której z zamiłowaniem się o©d- 

dawał. Opanowywał chorobę, trafnie sun:ien- 
nie leczył. 

Nie znał uciech życia rodzinnego, ani to- 
warzyskiego, cały oddany pracy, dla niej żyt, 

dla pacjentów żył, dla nich nie znał wypoczyn 
ku, ani zmęczenia. 

Na pozór suchy w stosunkach, miał jed- 

nak w głębi duszy dużo ludzkości i li- 
В h, których bliżej znał. W 5 

iego, gdy nie wolno było uczyć 
się po polsku, skoro wiedział, że komuś grozi 
rewizja, lub kara pienięż strzegał przed 

'ieprzyjemnością. A był Rosjarinem. Cześć 
Mu za to! 

Nie zmieniając placówki przepracował w 
naszej okolicy całe pięćdziesiąt lat. 

Przed paru laty zaczął zapadać na zdro- 
wiu. Nie dbał o siebie, do ostatniej chwili od 
dany pracy. 

Operacja przyszła za późno, i 

wyczerpany był organizm, by 
przetrzymać. 

Zszedł z tego świata, ogólnie żałowany. 
Słowa uznania, wdzięczności za sumienną 

pracę oraz żalu, że Go już niema, towarzy 
Mu do grobu — a światłość wiekuista nie- 
chaj Mu „Tam'* świeci. A. 5. 

Pogrzeb Ś.p. Ks. Piotra 
Kraujalisa 

Dziś o godzinie 10 rano w kościele św. 
Jerzego odprawione zostało nabożeństwo ža- 

łobne za spokój duszy Ś. p. ks. Kraujalisa. 

Następnie uformował się kondukt żałobny, 
który ulicą Mickiewicza i Antokolem udał się 

na cmentarz św. Piotra i Pawła. Prowadził 
kondukt rektor Seminarjum Duchownego ks, 
Uszyłło. Przed trumną niesiono przeszło 30 
wieńców, od organizacji, stowarzyszeń, szkół 
it. d. Kroczyli korporanci litewscy ze sztan- 
darem, delegaci, liczne duchowieństwo, ucznio- 
wie szkół i t. d. Za trumną postępowała rodzi- 
na zmariego, goście z Kowna, oraz licznie re- 
prezentowane społeczeństwo wileńskie,  mię- 
dzy innemi rektor USB Opoczyński. 

Na cmentarzu krótkie, acz serdeczne sło- 
wa podziękowania od Seminarjum  Duchow- 
nego powiedział ks. rektor Uszyłło. Nad gro- 
bem przemawiał ks. Mironas 

Wśród niezamąconej ciszy letniego połu- 
dnia opuszczono trumnę ze zwłokami kapła- 
na i nieposzlakowanego człowieka — do grobu. 

ATOL CHRONI 
KAŻDEGO 

OD PLAGI ietniej, 
tępiąc anie muchy, komary, pchły, pluskwy i wszelkie robactwo. Sprzedaż w składach apt. i aptekach. 

Przedst H. Wojtkiewicz, 
Wilno, Kalwaryjska 21. 

głową Szpiega 
osobnika rozbroić w chwilę gdy ró- 
wnież zamierzał strzelać do posterunkowych 
Okazał się nim właśnie Włodzimierz Klincewicz, 
lat 40 mieszkaniec Mińska. 

Klincewicza przesłano pod silną eskortą 
do więzienia w Wilejce, zaś rannego poste- 
runkowego Grzegorzaka przeniesiono do szpi- 
tala, gdzie pomimo natychmiastowej pomocy 
zmarł nazajutrz nie odzyskując  przytomno- 

  

   
    

     
         

  

     

    

  

     

  

    

zą bardzo 
mógł był ją 

  

        

      

| , W wyniku wszczętego śledztwa ustalono, 
że tak Klincewicz jak i jego zabity kamrad 
„uprawiali szpiegostwo. 

Śledztwo zakończyło się sporządzeniem 
przeciwko Klincewiczowi odpowiedniego aktu 
oskarżenia i wczoraj stanął on przed sądem 
doraźnym, 

Proces odbył się przy drzwiach zamiknię- 
tych. Po kilkugodzinnem posiedzeniu zapadł 
wyrok skazujący Klincewicza na karę śmierci 

Sam wypadek zamordowania posterunkowe- 
go Grzegorzaka jak również wczorajszy jego 

epilog w postaci procesu doraźnego, wywarł 
zrozumiałe wrażenie wśród ogółu mieszkańców 
powiatu mołodeczańskiego. * 

*' czenia przepisów przez Legję. 

DYREKCJA tel. 11-06. 
Przyjęcia 11—13 i 17—18. 

SPORT 
SYTUACJA W WALKACH O WEJŚCIE DO 

LIGI SKOMPLIKOWAŁA SIĘ 

Polonja bydgoska i łódzcy Turyści zgłosiły 

protest do Wydziału Gier i Dyscypliny Połskie 

go Związku Piłki Nożnej przeciwko udziałowi 
gracza Zugeherera w barwach poznańskiej 
Legji. Zawodnik ten mimo że został potwier- 
dzony przez PZPN dła poznańskiej Legji nie 

miał prawa wziąć udziału w wałkach o wejście 

  

_ do Ligi, ponieważ zostało podobno stwierdzo- 
ne, że w sezonie bieżącym grał on mecz o 

"M mistrzostwo w barwach innego klubu. Wy- 
mienione kluby domagają się przyznania im 
zwycięctwa walkowerami wskutek  przekro- 

Gdyby protest 
ten został uwzględniony, sytuacja w rozgryw- 

kach o wejście do Ligi jeszcze bardziej się 
skomplikowała, gdyż Polonja zarobiłaby dwa 
punkty. W tymostatninm wypadku wałka o 

„pierwsze miejsce w grupie rozegrałaby się 

pomiędzy warszawską Polonią a łódzkimi Tu- 
rystami, 

DOBORU (OWENA 

    

         

    

Dziś 
upał i susza 

jutro już może chłod- 
no i dždžysto 

dlatego też i w lecie 
nie należy pozostawać 

„ bez tabletek Aspiriny. 

Istnieje tylko jedna 

Si] ASPIRINAI 

  

   Do nabycia we wszystkich aptekach. 
Hi] 

słoniikrk 
— Znaczne szkody wyrządziła wichura. 

Jak już donosiliśmy, w niedzielę nad Słonimem 
i powiatem szalała silna wichura z deszczem, 

Poza. drobnemi uszkodzeniami płotów . i 
drzew 'w mieście, donoszą nam z terenu po- 
„wiatu, że wiatr połamał dużą ilość _200-let- 

nich drzew w lesie i przy szosie Słonim — Ró- 
żana. Również w dniu tym w. Słonimie, w 

skutek uszkodzeń sieci przewodów elektry- 

cznych kiłka ulic nie było oświetlonych. 

Straty znaczne. 
— W Słonimie niema nawet schroniska dia 

wycieczek szkolnych. Ze zdumieniem należy 

skonstatować, że w Słonimie niema schroniska 

szkolnego. Pomijamy już ambicje  historycz- 

nego grodu nad Szczarą, ale zmuszeni jesteś- 
my zwrócić uwagę na znaczenie jakie posiada 

Słonim w życiu turystycznem, a specjalnie tu- 

rystyki wodnej (przy wielkim szlaku Pińsk — 

Augustów). 
W ubiegłym miesiącu pomimo niezbyt 

pomyślnych warunków atmosferycznych  za- 

notowano całkiem pokaźną ilość bo aż 40 (!) 
wycieczek kajakowych. 

Wśród nich rzecz oczywista 

wycieczki młodzieży szkolnej! 

mie nie mamy nawet lokalu, gdzie można 

by udzielić turystom i wioślarzom należytego 
wypoczynku i noclegu. 

To też myśl zainicjowana przez Słonim- 
ski Oddział Polskiego T-wa  Krajoznawcze- 
go — budowy domu wycieczkowego należy 
uznać za szczególnie dla nas ważną i SZCZĘ- 
Śliwą. Sądzimy przeto że poczynania Za- 
rządu tej instytucjj w omawianej sprawie na- 
trafią u odnośnych czynników na jaknajdaleį 
idące poparcie. (Wik). 
— Kolonje i półkolonje Słonimskiego ZPOK 

Jak już niejednokrotnie podkreślaliśmy słonim- 
ski oddział ZOPK  załicza się do jednej z naj- 
bardziej czynnych organizacyj społecznych na 
naszym terenie, 
3 To też nie zrażając się ogromem pracy, 
śladem lat ubiegłych zorganizował kolonie 
letnie dla niezamożnej dziatwy w Albertynie. 
zakończenie których odbyło się 5 b. m. O po- 
trzebie  kolonji Świadczyła ilość dziatwy, 
której w Albertynie naliczyliśmy aż 70 osób. 

Na pożegnanie każde dziecko otrzymało 
bezpłatnie ubranie, by następnie podczas 
roku szkolnego, mieć w czem chodzić do szkoły. 

Obecnie istniejące w Słonimie półkolonie, 
dożywiają 40 dzieci. : 

Wielkiem poświęceniem i ofiarnošcia od- 
znacza się Przewodnicząca ZPOK p. Julia 

Teliżyna. ; 
— Czy nie zadużo tych kwest. Niema 

prawie czwartku ani niedzieli by jakaś społecz- 
nica nie prosiła przechodnia o ofiarę na jakiś 
wzniosły cel. Wiemy, že  kwestowanie to 
najbardziej przykre dla danej organizacji 
źródło dochodów i tylko ostateczność zniewa- 
la do tego kroku. . Tem niemniej ilość kwest 

jest u nas niepomiernie duża i straszliwie ob- 
ciąża budżet obywateli, Czy nie należałoby 
zatem zarządom organizacyj społecznych ogra- 
m ilość kwest, na które wiele osób narze- 

a. 

qq. = Nowe słupy do obwieszczeń w mieście. 
Magistrat przystąpił do ustawiania znacznej 
ilości słupów betonowych do obwieszczeń, 
których ilość w Słonimie dotąd jest zbyt skąpa. 

  

dominują 
I oto w Słoni-



  

nouogiodzka 
— Postep w budowie gmachu szkoly po- 

wszechnej.  Zapoczątkowana nie tak dawno 

budowa gmachu szkoły powszechnej przy ul. 

Słonimskiej — czyni szybkie postępy. W cią- 

gu kilku dni połowa fundamentów jest ZU- 

pełnie wykończona, fundamenty ziemne rów- 

nież. Zatem w ciągu najbliższych kilku 

dni — fundamenty zostaną całkowicie wy- 

kończone. \ 

° W. suterynach budynku — znajdują po- 

mieszczenie ubikacje gospodarcze oraz mie- 

szkanie stróża szkolnego. 

— Remont teatru miejskiego już rozpo- 

częty. Przed dwoma dniami zarząd miasta roz- 

począł prace związane z remontem gma- 

chu teatru miejskiego. Oczywiście w pierw- 

szej kolei rozpoczęto gruntowny remont dachu 

— Złodzieje przenoszą się z miasta na pole 

Ostatnio zdarzyło się w „Nowogródku kilkana- 

ście kradzieży domowych, w związku z tem 

orgańa policji państwowej zabrały się ener: 

giczniej do złodziei nowogródzkich. Złodzieje 

zatem ulotnili się z terenu miasta. W dniu 14 

sierpnia _Malawskiemu Michałowi (ul. Polna 

Nr. 31) skradziono pług z pola, zaś w dniu 

16 sierpnia różną garderobę z słeni mieszkania 

Nadziei Stromskiej, zam. we wsi Szkielisz- 

cze gm. wsielubskiej, wartości około 400 zł. 

= 

— Sport. W najbliższą niedzielę na stad- 

jonie Ok. III rozegrany zostanie mecz piłki 
nożnej o wejście do Ligi. 

Przeciwnikiem mistrza okręgu białostockie- 

go Wojskowego Klubu Sportowego 76 p. p. 

Grodno będzie mistrz okręgu wileńskiego 

WKS „Śmigły* Wilno. 

— Szajka kaczkokradów. W związku z 

systematycznemi kradzieżami kaczek i gęsi 

z pastwiska na brzegu Niemna na szkodę 

mieszkańców miasteczka Mosty, władze po- 
licyjne ustaliły, że kradzieży tych  dopusz- 

cza się nieletni pastuch który działa za namo- 

wą starszych osobników. 

— Kradzież gotówki. Jankowskieį Franci- 
szcze (Łososiańska 7) skradziono z miesz- 

kania 25 zł. gotówką. 

— Żoma.. Bogusz Edward (Przedmiejska 

10) zameldował o kradzieży naczyń kuchen- 

nych i zniszczeniu ogrodu warzywnego przez 

jego żonę Marję zam. przy ul. Pocztowej 
5. Straty Bogusz oblicza na około 100 zł. 

— (Opór sekwestratorowi.  Sekwestratorowi 

Urzędu Skarbowego Kucharskiemu Antoniemu 
— w czasie pełnienia czynności egzekucyj- 
nych stawili czynny „opór Maks i Chaja 

Rubinowiczowie (Jerozolimska 12) . 
*YYTCYTYYTYWYYYYVYTYYTYVTYYVYVYYYYTYVYTYTYYYYT 

Dźwiękowe kino „APOLLO” 
Dominikańska 26. 

NA EKRANIE 
Niezrównana para idealnych kochanków — 
JANET GAYNOR i CHARLE FARREL 
W najnowszym przeboju filmowym p.t. 

„ziewczę z kralny har” 
NA SCENIE 

Najpopularniejsi artyści ZASP teatrów: — 
„MORSKIE OKO*', „BANDA'' i „QUI PRO 
QUO'' — NIUTA BOLSKA, STAN. RYBA- 
CZEWSKA, WACŁAW ZDANOWICZ i RY- 
SZARD MISIEWICZ — popularny artysta— 
znany z filmów: „UŁANI. UŁANI' i 
„ROMEO i JULCIA'* oraz wybitny balet 

scen stołecznych pod kier. BARGIELSKIEJ 
i MORAN'A 

W WIELKIEJ REWJI 

„WiTAJ GRODNO" 
W programie: humor, śpiew, taniec i satyra! 

Wstęp od 54 groszy. 

GAAŁAŁAŁ. a ŁAŁ. 
PAMIĘTA) OBYWATELU, ŻE W WIEKU 
OD 5 DO 00 LAT, CO TRZECI CZŁOWIEK 
UMIERA Z GRUŹLICY! WYOBRAŻ SOBiż 
OGROM TE] KLĘSKI : POPIERAJ WALKĘ 
2 NIĄ, KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGKU 
ŹLICZE*! ŁPOPIERAJCIE BUDOWĘ SANA: 

TORJUM POD WILNEM. 

      

  

MELCHJOR WAŃKOWICZ 

' odznaki strzeleckiej złotej I klasy wypełnili 

  i czwarte — Poczt. PW Lida — 52 min. 29 
sek. 

Podczas zawodów strzeleckich największą 
ilość punktów z pośród wszystkich zawodni- 
ków wybił st. przodownik Siemaszko Antoni 
z PKS Szczuczyn, mianowicie 98 punktów na 
100 możliwych. 

      „PAN“: 
— Nowy sposób zdobywania produktów. 

W dniu 16 sierpnia do sklepu Jankla Słonim 

  

МЕС 
zwiastun sezonu! 

„Człowiek o stu twarzach 

enomenalny B 0 R l 8 

Nad program: Dzieje szwedzkiego Nascleona p. t. KAROL XII. 

NURLÓFY 
jako głuchoniemy szaiemiec 
w potężnym filmie niesamow. 

„DZIWNY DOM” 
  skiego, znajdując zy ul. Szeptyckie- — — gamobójstwo sekwestratora. — W dniu 

go nr 47, z n z kartką, pod 16 sierpnia w godzinach popołudniowych po- 

pisaną pr Słonimskiego — Wel- wełnił samobójstwo przez powieszenie się sek 
wela Pogor iego, proszącą o 2 kg' masła. westrator urzędu skarbowego w Lidzie Jaro- 

Słonimski nie nie podejrzewając, masło cki Stanisław. Denat dokonał samobójstwa 
wydał i dopiero wieczorem przekonał się, ŻE wy lesie na Roślakach pod Lidą. Przechodnie 29 

padł ofiarą sprytnego oszusta. zauważyli wiszące zwłoki. Tło samobójstwa 
Musiał to jednak być osobnik dobrze zna nieznane. 

jący stosunki rodzinne, gdyż podpis Pogo- 
rzelskiego nie zbudził podejrzeń u Słonimskie 

pe Radjo wileńskie 
Sprytnego naciągacza poszukuje policja. > pryt ае pas Ъ Piątek dnia 18-go si В 

    
    
   

66 

OGLOSZENIE 

Wilnie ogłasza nieograniczony przetarg 

towy ra dostawę 

    

    

— Jak to naprawdę było z rowerem. — 7.00 — Czas drzewnych: 
W dniu -16' sierpnia rb. Abram Berezowski 7.05 — Gimnastyka 1) Tarcicy miękkiej sosnowej w ilości — 

zam. przy ul. Mińskiej zgłosił się do komi. 1.20 — Muzyka 4200 m3. : 
rjatu i wylewając łzy krokodyle, nuż się ‚ 730 — Dziennik poranny. ! 2) Słupów  telegraficznych sosnowych w 

skarżyć na Liekiewicza Konstantego, że wy- 7.35 — Muzyka. ilości — 17100 szt. 

ył mu rower jeszcze 11 bm. i ten 

niewdzięcznik dotychezas go nie zwraca. 

Wysłuchawszy tej prośby i wylawszy na 

komisarjat obiecał sprawdzić, jak to 
naprawdę jest z tym rowerem. 

  

1.52 — Chwilka gosp. domowego. RE 

11.57 — Czas. m: 
12.35 — Koncert. 

12.55 — Dziennik południowy. 

14.55 — Muzyka operetkowa (płyty) . 
15.25 — Giełda rolnicza. 

15.35 — Koncert symfoniczny, 

17.15 — Koncert solistów. 

18.20 — Odczyt litewski , 
18.40 — Na widnokręgu. 

19.15 — Transm. 

20.30 — Dziennik wiecz. 

20.40 — Dokąd jechać na niedzielę. 
20.55 — Opera 

22.05 — Muz. tan. 

22.25 — Wiad. sport. 

22,35 — Kom. meteor. 

22.40 — Muz. taneczna. 

Giełda warszawska 
Z DNIA 17 SIERPNIA 

  

Oferty 
nych kopertach 

w zapieczętowanych 

należy składać 

  

: > у dziny 12-tej dnia 15 września 1933 r. 
— Pożar. — W nocy 17 sierpnia z dotyci 

czas nieustalonej przyczyny wybuchł pożar 

we wsi Wielkie - Łuki, gminy Jastrząb. 
Wskutek pożaru spalił się dom i obora 

należące do Aleksandra Duryły. 
Straty wynoszą 600 zł. 

lidžka 
— święto Żołnierza Polskiego było tam 

uroczyście obchodzone. W przeddzień odbył 
się capstrzyk: miasto udekorowano flagami 

nrarodowemi, w oknach wystawowych umiesz- 
czono podobizny Marszałka Piłsudskiego. — 

  

   fert, jak również warunki, 

do przejrzenia w Wydziale 
K. P. w Wilnie (III piętro pokój Nr. 38). 

r. o godz. 12-tej w D. O. K. P. Wiino. 

Papiery procentowe 

Pożyczka budowlana 39.25. 
Inwestycyjna seryjna 110.40. 
Konwersyjna 49 — 49.25. 
6 proc. dolar. (setki) 60.25. 

50.20. i 

Dewizy i waluty 

Belgja 124.85 — 125.16 — 124.54, 
Gdańsk 173,75 — 174.18 — 173,32. 

53. (drobne) — 

8 proc. ziemskie 37,50. 

  

IE RENE Kalnas ks “| Holandia 36105 — 36195 — 360.15. 8 proc. warszawskie 45 — 45.35. W „dniu 15 sierpnia odbyło się uroczyste ną Poda 29.52 — 29.51 -- 29.66 —— 29.39. ТАВа оТь mochae jeże 

bożeństwo w kościele garnizonowym, w obee- Nowy York 6.70 — 6.695 — 6.74 — 6.66 S 

ności przedstawicieli władz i wojska na cze- Nowy York kanal 6. ŚŚ В 6.68. к Akcje 
le z p. starostą Bogatkowskim. Po nabožen- 
stwie oddziały wojska, PW, inwalidów wojea 
nych i straży pożarnej przedefilowały przed 
starostą Bogatkowskim, ppłk. Śliwińskim i 
burmistrzem Barańskim. Następnie odbvła 
się akademja na zamku Gedymina, wreszcie 
odsłonięcie popiersia Marszałka Piłsudskiego 

w kasynie ofieerskiem. 

— Zawody strzeleckie PKS. — W dn. 15 
bm. zostały zakończone oficjalnie zawody 

strzeleckie i sportowe, organizowane przez 

Policyjny Klub Sportowy pow. Lida. 
Wyniki zawodów przedstawiają 

stępująco: 

W strzelaniu zespołowem na 50 m. z broni 

małokalibrowej pierwsze miejsce zajął zespół 

1-szy KPW Lida, wybijając 454 punkty na 
500 możliwych, drugie —2 zespół KPW - Li 
da, (451 p.), trzecie — PKS - Nowogródek, 
(441 p.), czwarte — PKS Lida (438 p.), pią A>: 
te — Zw. Strzelecki Lida (431 p.), szóste — & . m 

Pocztowe PW Lida zesp. l-szy (349 p.), siód 
me —Poczt. PW - Lida — zespół 2 (324 p.). 

W strzelaniu indywidualnem największą 
ilość punktów wybił post. Skroczek Henryk z 
PKS Nowogródek (97 na 100 możliwych).— 
Drugie miejsce zajął st. przod. Małecki Stani 
sław z PKS Lida (95 p.), trzecie — post. 
Łojko Aleksander z PKS Nieśwież (94 p.), 

czwarte — przod. Sosnowski z PKS Lida, 
(Werenów), wybijając również 94 p., piąte— 
przod. Trawiński Wincenty z PKS Lida (50- 

botniki) i szóste post. Darowski Antoni z 

PKS Lida — obaj po 91 p. itd. Warunki do 

Paryż 35,03 — 35.12 — 34.94. 
Praga 26.51 — 26,57 — 26.45. 
Szwajcarja 172.80 — 173,23 — 172,37. 
Włochy 47.07 — 47.30 — 46.84. 
Berlin w obrotach nieofie. 213.15. 
Tendencja niejednolita. 

Bank Polski 85.25 — 87 — 86.50. 
Lilpop 11.60 — 11.75 —. 
Starachowice 10.75. 
Tendencja mocniejsza. 
Dolar w obr. pryw.: 6.66. 
Rubel złoty. 4.76. 

się na- 

  

—- 

„ Parcelacja maj. 

Landwarów 
1 z Ę a łki letniskowo - ogrodniczo - budowlane 

nad jeziorem, rozmailtej wielkości. 

Kemunikacja pociągami i autobusem co godzinę. 
Warunki kupna: część pożyczką długoterminową, 

reszta ratami miesięcznemi. 

Cena od 600 złotych za działkę. 

INFORMACIE: 

w Wiinie: Pierwsza Wileńska $półka Parcelacyjna, 

sm 

post. Łojko Aleksander (PKS Nieśwież), wy 
bijając 188 p. na 200 możliwych, oraz post. 
Skroczek Henryk (PKS Nowogródek) — 133 
punktów. 

W zawodach kolarskich uczestniczyły 4 
zespoły, każdy po 5 zawodników. W biegu na 
trasie 20 km. Lida — Minojty, pierwsze miej 
sce zajął zespół KPW Lida, osiągając czas 
44 minuty 15 sek., drugie — Żyd. Robot 
Klub Sportowy Napoel z Lidy — 44 min. : 

uł, Mickiewicza 15. į 

  

   į w maj. Landwarów: Zarząd Bóbr. 
sek., trzecie — PKS Lida — 49 min. 45 sek. iypiamemaposwar w RADUPOSOWOWOW ADA ROEWGDCDAW OWO OPADA 

  

  

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w 
ofer- 

następujących materjatėw 

sosnowych w ilości — 3000 

i zalakowa- 

w Prezyd- 

jum Dyrekcji Okręgowej K. P. w Wilnie do go- 

Szczegółowe przepisy co do składania о- 
na których ma 

być zawarta umowa i warunki techniczne, sę 
Zasobów D. O. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAA A AA 
VVVYVYVYYYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYYT 

4 proc. premjowa dolarowa 50.25 — 50 -— 

Stabilizacyjna 52,13 — 52,63 — 52,50 — 

7 proc. L. Z. T. K. Przem. Polskiego 41. 

Premjera! Przebój sezonu 1933-4. Asy humoru 

„$CHOWAJCIE SWE SKUTKI 
FLIP i FLAP rozsmieszą was i rozbawią do łez i doprowadzą do spazmów smiechu. Nad program; dodatki. 

FLIP i FLAP rzucają z ekranu 
nowszej 

Seanse: 4, 6, 8 i 10.20 w dni Świąteczne od g. Z:ej 

  

  

bomby dowcipu w mej" 
orgji śmiechu 

  

  

  

Szkoła Gospodarstwa Domowego 
i Szkoła Zarządczyń 

im. JENERAŁOWEJ ZAMOYSKIEJ 

w Warszawie 
przyjmuje zgłoszenia 

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

DRZEWO OPAŁOWE, || 
brzozowe, sosnowe i olszowe, 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15. IX—1933 oraz 

węgiel górnośląski 
poleca 

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

Dostąrcza również dlą urzędów i instytucyj. 
Dla P. P. Urzędników na raty. 

KUO LI 

Lekarze 
RE mm Em" 

DOKTOR 

Zeldowicz 
Choroby skórne, wene- 
ryczne, narządów  mo- 

czowych. 
od 9 do 1 i od 5 do 8 

— Lokale 
RYYWTTUTYWYWYCYTYYCY 

D wynajęcia 2 po- 
koje, aikowa, p:zed- 

pokój i kuchnia z wy» 
godam.. Mickiewicza 24 
m. 6 — Oglądač 4—5 
po połndnin. Е 

wieczorem. Ul. Mickie- py IESZKANIE 
wicza 24. 

DOKTOR 
ZELDOWICZOWA 
kobiece, weneryczne — 
narządów * moczowych 
od 12 — 2 i od 4—6 
ul. Mickiewicza 24 — 

tel. 277. 

Kupno 
| SPRZEDAŻ 

"PVVVVVYVYTVY VAT 

OKAZYJNIE 
DO SPRZEDANIA 

garnitur mebli salono- 
wych, bufet, szafy, sto 
ły itd. Oglądać — со- 
dziennie ed 3 do 5 p. 

p. Aleja Róż Nr 4 m. 

Pianina 
„I BETKUNG 

i K. i A. FIBIGER * 
uznane za najlepsze w 
kraju. — Sprzedaż nz 
raty i wynajęcie. — 
Kijowska 4, H. Abełow 

„.obok Województwa — 
3 pokoje z kuchnią, cie 
płe, suche, słoneczne— 
Skopówka 5 . 

MIESZKANIE 
2 — 3 pokoje z kuch- 
nią i wygodami po- 
trzebne dla małej ro- 
dziny. Zgłoszenia do 
Redakcji pod H. C. 

POKÓJ 
ciepły, światły z cał- 
kowitem utrzymaniem 
60 zł. miesięcznie — 
ul, Słowiańska Nr. 2 
m. 10. 

Letniska + 

PENSJONAT 
w Andrzeįkowie nad 
Świtezią Wandy Kui- 
wieć - Frydrychsowej 
Pokoje słoneczne wspol 
ny salon i taras, bibljo- 
teka, pianino, kuchnia 
wiejska, posiłek 4 razy 
dziennie. Doskonała ką- 
piel, auto, dojazd z Ba- 
ranowicz lub Nowo- 
gródka autobusem. Cs- 
ny 3,50, 4 i 4,50 w za- 
leżności od pokoju. — 
Poczta Wałówka koła 
Nowogródka  Andrzej- 
kowo. 
  

boom PODST 

Różne 

  

Internat T-wa 
„LABOR* 

przyjmuje nczące się 
panienki, Warnnki do- 
godne i przystępne — 
Bliskość szkół UI. Że- 
ligowskiego 1 m. 18 

PRZYJMĘ 
2 uczenice(nia) niedro- 
go, dobre odżywianie, 
opieka, fortepian. Gar- 
barska 5 m. 22. 0 
  

Przyjmę 
2 nczni młodszych klas. 
Macierzyńska opieks — 
dobre odżywianie, Ul. 
Zarzecze Ne 7 m. 23 
0 

Uczniów(ce) 
przyjmie na stancję in- 
teligentna rodzina. — 
Mała Pohulanka 11 m. 14 
Obok Gimn. Zygmunta 
Angusia, 
  

2 panienki 
(uczennice) przyjmę na 
mieszkanie z całodzien- 
nem ntrzymaniem 75 
zł, miesięcznie. Oferty 
w Administracji „Sło- 
wa* Zamkowa 2 dla 
A. M 

PRZYJMĘ 
ucznia na pelne ntrzy- 
manie. Pomoc szkolna 
we wszystkich przed- 
miotach, języki. Opieka 
zapewniona. Ciasna 3 
m, 5. 0 

2 uczniów 
klas młodszych przyj- 
mę na stancję. — Róg 
Mickiewicza i Stromej 
46/2 m. 15 0 

Uczenice (ni) 
p'zyjmę na staucę — 
Całodzienne utrzynaś * 
nie, pomoc w naukacih 
na miejscu. UL Sedowa 
21—5. e 

POLECANY 
przez T-wo Św. Wia- 
centego a Paulo młe- 
dy człowiek apeluje do 
społeczeństwa e umoaż- 
liwienie mu wyjazdu 
do Krzemieńca dla u- 
zyskania pracy. Nędza : 

      

ostateczna. ©: y dia 
L. R. przy adne. 
Słowa'*. 

Wyeksmitowąna 
rodzina bszrebotnych, 
obarczcna pięciorgiem 
dzieci, bez środków de 
życia prosi 0 pomoc,— 
Ofiary pod I. K. grzyj- 
muje nasza Administr, 

оч 

TESTAI 
Lekcie 

Prywatna Koaduka- 
tyłna Szkoła Pow- 

° szechna 

Raliny Siewiczowej © 
Jagiellońska 8 m. 16 

do I—V odciała 
Przyjmuje zapisy ав 
rok 1933.34 codziennie 
od 15 — 17. 

Pianistka, 
dobry pedagog. Prag 
nęłaby udzielać lekcji 
muzyki lnb też podjąć 
się innej pracy. Laska- 
we zgłoszenia adrego- 
wać proszę: Warszawa, 
Sienna 28 m. 22 Kazi- 
miera Kałużyńskae. © 

  

Gorzelany 
buhalter lub ekonom, 
z ukończoną szkołą ge- 
rzelniczą w Dublenach 
z kilkoletnią praktykę 
gorzelniczą i rektyfika- 
cyjną, z dobremi rete- 
rencjami obejmie pesz- 
dę od zaraz, łaskawe 
ołerty kierować: Zaść, 
Laudyszki poczte Ped- 
brodzie dla S. K. 

Uczciwa. 
polecana, solidna, mło 
da osoba — poszakeje 
posady do dzieci — 
(z szyciem) Mtynowe 2 
(Bursa). 

Uczciwa, 
pracowita, umiejąca goe 

towsć z dobremi Świe- 
dectwami,  poszukaje 
pracy. Łaskawe zgło- 
szenia pod adresem: — 
Zygmuntowska 10 — 
Sklep spożywczy, 

Służąca do wszyst 
kiego poszuknje pracy. 
Posiada referencje — 
Olimpja M7 Elzsieia 
Bałtruszsjlis, 

  

  

(A T TAI TS TSRS A TI III II I III TI S III I T I TI EBOR EOECZEŃ TATTO KIETASIS IKOS 

SZCZENIĘCE LATA ° 
Teraz od świąt szedł jeden ciąg festynów aż do 

Nowego Roku. Kazde z nas przywoziło przynajrnniej 
po dwóch. kolegów, lub koleżanki. Korepetytorzy, któ- 
rzy latem z nami dukali, też przyjeżdżali i zwozili ko- 
legów. Do nauczycielek też zjeżdżały jakieś  przyja- 
ciółki — stare panny — przyjeżdżały z matkami i ciot 
kami dawne nauczycielki i bony, z któremi zachowy- 
wały się serdeczne stosunki: namykały się dawne re- 
zydentki, zamienione ongiś z sąsiedniemi dworami po 
jakichś awanturach do czasu na inne, ściągali z rodzi- 

nami wszyscy „klienci domu'— ksiądz, adwokat, do- 
któr, wuj Sewerutek, przyjeżdżało z Wodoktów trzecii 
osiłków, synów rządcy. 9 

Zawiązywaiy się tam ilirciki, a platoniczne wzdy- 
chania, utarczki babskiego i męskiego obozu, przepla- 
tane tradycyjnemi psikusami, jak słanie prześcieradeł 
na prętach leszczynowych zamiast na ramie z matera- 
cem, podczas, gdy przy łóżku stawiano nieckę z wodą; 
zaszywanie w mankietach rękawów nocnych koszul 
i 'wsypywanie w nie mąki; płeć męska wywzajemniała 
się straszeniem, co dawało pole niewiastom, bać się, 
a „bać się“, pojmowano jako nieodłączny atrybut ko- 
kieterji i kobiecości: więc wieszaliśmy, lub kładli na 
łóżka w damskich pokojach, manekiny, imitujące tru- 
py, więc ukazywaliśmy się szarą godziną w bieli prze- 
ścieradła, brzękaliśmy po strychu łańcuchami, wylis- 
my, jako wilki w zagajach. Były to figle, że tak rzeknę, 
rytualne, uświięcone tradycją i nie karalne. Aż dziw, 
że te wszystkie dryblasy tak powtarzały dowcipy po- 
koleniami. 

My, Wańkowiczuki, staraliśmy się zaprowadzać 
inowacje: Cześ kiedyś kupił karminu i na wielkim zje- 
ździe gości, w sypialnych pokojach powkładał w uten- 
sylja niewymawialne, po ziarnku karminu — przera- 
żenie niewiast nie miało granic i już Janowi kazano 
zakładać konie po doktora, gdy zbrodnia się wykryła; 
Tol z floweru misternie poprzestrzeliwał też objekty; 
ja — Francuzce, starzejącej się pannicy, kochającej się 
w koledze korepetytora, Litwinie, gdy pytała, jak ma 
go żegnać w ojczystym języku, poradziłem rzec: pobu-- 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

  

czok manu in subinia, co jako że verbis expressis (dzi- 
siaj powiedzielibyśmy — po marszałkowsku) określa- 
ło miejsce, gdzie ma ją pocałować — rzuciło młodego 
człowiieka w pons, a otoczenie w konsternację. 

Oj, mieliśmy potem, bo mieli, za te pomysły in- 
dywiduaine! 

Taki oto we dworze calym od Božego Narodzenia 
do Nowego Roku gwałt panował a skweres; następo- 
wała mobilizacji służby domowej, to znaczy  dziopy 
wiejskie odrabiały dniówki robocizny, tłukąc talerze 
i szklanki, a nad całym tym rozedrganym harmiderem 
rozpięte było pytanie: „gdzie się ich 'wszystkich po- 
łoży'*? i 

— Babciu, gdzież go jeszcze zmieścimy? — pyta- 
ją wnuczki babki, która czyta list Józia Mickiewicza, 
zwiastującego swój przyjazd na wakacje (ów Józio, 
jest to pięćdziesięcioletni stary kawaler). 

— W małym. garnuszku kaszka smaczniejsza — 
odpowiada ze szczerem zadowoleniem babka. 

Oba fortepiany grzmiały do upadłego i każda klasa go 
ści bawiła się po swojemu: małe mikrosy były strzęsione 
do jednego pokoju, kilkoletniejsze w różne tam „czte- 
ry kąty a piec piąty”, bawiły się w stołowym pokoju 
(przyczem się wróżyło: erczyk, perczyk puma guli, — 
wylecieli na Trzy Króli, — Panie Janie Kapistranie, 
czemu nie grasz na organie? — grałem, grałem, zapo- 
mniałem, ale teraz przypomniałem — uno, duo, tres — 
żaba, baba, zając, pies!), a młodzież w salonie tańczy- 
ła nietylko walca, oberka i mazura, ale i krakowiaka, 
pas d'espagne, polkę węgierkę, pas de patineur i t.d. 

Panie starsze kwokały na kanapach, panny ponie- 
które znikały na pogwarki w dziewiczych czeluściach 
domu, panowie rznęli przy.trzech, czterech stolikach 
i uroczystych świecach, w karty, ja zaś jeden, jak wil- 
czek, czułem się do żadnej z tych grup nieprzynależny 
i przeciw wszystkim „sprężony. 

Rzecz w tem, że bracia starsi ode mnie o piętna- 
ście i dziesięć lat, za żydia rodziców jeszcze, zdołali 
się opierzyć, ja zaś jedyny „Mińczuk*, skazany byłem 
na wegetację w tych babskich Nowotrzebach. 

Fantazję chłopca pobudzały opowiadania o rycer- 
skim żywocie „męskich* Kalużyc, gdzie chłopak od 
szóstego roku życia nie rozstawał się z koniem i strzel-   

bą, gdzie bracia moi byli postrzelani w różnych wy- 
padkach, głowy mlieli porozbijane przez dzikie ogiery, 
gdzie stada wilków podchodziły pod dwór; gdzie w 
psiarni oprócz doborowych psów myśliwskich, hodo- 
wały się puhacze; na kuchni żóraw; w drwalni, swoj- 

skie niedźwiedzie. 
Nasłuchałem się biadań najstarszego brata, Cze- 

sława, znanego myśliwego w Mandżurji i w Afryce, 
že „zbabieję“, i chłopięcą duszę w całkowitem włada- 
niu trzymał nieustający zaciekły bunt przeciw tym słod- 
kim nabożeństwom majowym, odprawianym ze służbą 
w woni konwalji, przeciw tym tam miodopłynnym mą- 
drościom drobnej szlacheckiej burżuazji Kowieńskiej, 
kałamaszkami w robocze konie truchtującej do paratjal- 
nych kościołów. 

Ot siedziało to wszystko po świątecznych kana- 
pach, dookoła okropnie brzydkiej lampy naitowej na 
wysokiej portirowej kolumience. 

Wziąłeś człeku mutkę na wujową laskę i zaim- 
prowizowałeś z ciemnej sieni na jarzący się „pierwszy 
pokój'* — rzymską katapultę. 

Wali się wysoka lampa na czcigodne robrony. Po 
woskowanej posadzce płynie morze ognia. A kiedy 
akcja ratunkowa przyszła ku pomyślne mu końcowi, 
ciotka z wyrzutem: 

— Melas, czwartą lampę w tym roku tłuczesz! 
Podrzut głowy. Obawa kary. Ale zmniejszenie. lau- 

TÓW... 
— Piątą, ciodiu — mówię cicho. 
— Alė ty nienaumyślnie, moje dziecko, 

kiem? — insynuuje babka. 
Milczę. Cóż powiem? 

Goście dowcipami starają się zatrzeć niemiłą sy- 
tuację. 

Im też się nieraz dostaje. 

Raz, wlazłszy na dach, puściłem przez komin otwar 

tym okapem, prosto w gar z zupą ogromne polano > ku 

charka mieszała właśnie. Chodziła potem z obwiązaną 

przypad- 

poparzoną gębą, jak niemy wyrzut sumienia; zupy na 

obiad nie było, a ja snułem się trzy dni ogólnie wyklę- 
ty— szarpany przez wyrzuty sumienia — do następ- 

nego razu... ' 
Strych i dach lubiłem pasjami, zimą bowiem, 

w braku lasu, tam znajdowałem namiastkę nieznanych 

Drukarnia „Słowa” Wilno Zamkowa 2. 
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krajów, polując ze „Smith Wessonem'* w ręku, na zdzi- 

czałe koty i dokonywując odkryć. Miedzy innemi nz 
strychu, w starej skrzyni pełnej papierów, znałazł się 
skrypt z własnoręcznym podpisem króla Jana Sobie- 
skiego, dający Nowotrzebom przywiłej na karczmę, — 
skrypt pisany po białoruski, rozpoczynający się od 
słów „bił nam stolnik nasz czołem”. 

Na strych wychodził kwadrat, wycięty w suficie 
ustępu. Ustęp pośrodku domu, to był przywilej kobieć 
i dzieci, Dla reszty — były szalety za drzwiami w 

bujnych łopuchach. 

Staś E., doskonały strzelec, zauważytwszy kiedyś, 
że udało się do nich grono dziewic, zebrał nas, umie- 

ścił na drzwiach szałetu pudełko od papierosów i głoś- 
no zakładał się o rubla, że trafi w sam środek, przy- 
czem kula przebije obie ściany. : : 

Długo cierpiały dziewice nowotrzebskie, ważąc w 
sobie wybór między męczeństwem a hańbą, aż wreszcie 

na „raz dwa, trzy — strzelam** — rozwarły się drzwi 
i wyskoczył z nich barwny bukiet spłonionych dziew- 
cząt. 

Otóż siedząc na strychu sprokurowałem sobie dwie 
cegły, uwiązane w šcierce na sznurze. 

Marzyłem godzinami, wartując, chociaż byłem 
opatulony w kożuch, rękawice i czapkę z nausznikami. 

Skoro tylko wreszcie zajaśniał kwadrat, znaczyła 
to, że ktoś wszedł i zapalił świecę. 

Wtedy, wyczekawszy, aż się klient  „rozgošci“. 
puszczałem z łomotem cegły w dół, z tem obliczeniem. 
że ze straszliwym hukiem roztrzaskiwały świecę i ga- 
siły światło. > 

Razu pewnego, Bodzio M., duży,  dwunastoletnu 
dryblas, wyskoczył z rozpiętą garderobą do hieratycz- 
nego salonu przed kanapę z pluszowemi matronami, 
krzycząc: 

— Babciu, tam coś straszy! 

Chwila to była triumfu niezapomnianego. 

Aż wreszcie ta długa, ciężka zima przechodziła, 
a z nią moja niewola. Zfmą w babskich Nowotrzebach, 

dzieciom nie wolno było wychodzić, aby się nie prze- 
ziębiły. U progu wolności stały Święta Wielkanocne. 

D. c. n. 

O SIS IATA II STWO IS III TT IAE TTT 
Redaktor w.-z. Witold Tatarzytski. 
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