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Tragetlja narodu ukroińskiego | 
Zamieszczamy poniżej artykuł 

rotmistrza Mironowicza, znanego ze 
swych reportaży w „Wiadomościach 

Literackich", zaznajamiający nas z 
bardzo ciekawemi faktami z historji 
tego dogasającego paleniska, które 

nazywało się wojną światową. Rot- 
mistrz Mironowicz jest patrjotą ukra- 
ińskim, rozumiemy też uczucie z któ- 

rem opisuje te sceny. Oczywiście nie 
jeden sceptyk będzie w takim np. zda- 
niu, jak to, że „ludność ukraińska dzie- 
tiła się ze swoim wojskiem ostatnim 
kęsem Chleba“ — upatrywał hyperbo- 
łę literacką. 

* W listopadzie r. 1919 rozegrał się smutny 
epilog krwawych walk o wolność i niezależ- 

ność Ukrainy. Armja ukraińska pod dowódz- 
twem naczelnego wodza sił zbrojnych  Ukr. 
Republiki Ludowej — Szymona Petlury. — 
zagoniona w ciasną przestrzeń powiatu stara 

konstantynowskiego, walezyła do ostatniej 

kropli krwi, borykając się heroicznie na dwa 

fronty — przeciw dwóm groźnym nieprzy- 
ciołom. 

Z jednej strony Ścigała ją „czerwuna'** ar- 

mja, pod, dowództwem  rozianatyzowanych 
„komandirów'', wspomagana oddzialavii ma- 

rynarzy, a nawet najmitów - Chińczyków, — 

z drugiej strony niósł jej zagładę gen. Deni- 

kin, rzucając do krwawych zapasów całe od- 

działy doskonałej kawalerji i paneerne po- 

ciągi. 
Gdy rząd Rep. Ukr. Lud. obejmował je- 

szeze swoje terytorja, Ukraina była uznana 
„de iure'', jako państwo niepodległe, prawie 

przez wszystkie państwa Europy, bo nawet 
przez Rosję sowiecką. Wyzyskawszy įednak 
odpowiedni moment, rzuciły Sowiety, całą 

masę swych wojsk na Ukrainę, niosąc ze so- 

bą komunizm, którym chcieli cpanować całą 

Europe. 

Po pierwszej klęsce armji Petlury, wojska 
francuskie opuściły Odesę, Ententa umyła rę- 
ce od sprawy wschodniej, zostawiając Ukraiń 
ców bez pomocy z zewnątrz, zdanych na ła- 
skę i niełaskę łosu: Trzymała ich jeszeze tyl 

ko gorąca miłość do nieszczęśliwej Ojczyziy 
i idea pogromu bolszewizmu, który groził 
Zachodowi. Armja bowiem ukraińska nie była 
to garstka awanturników, leez reprezentował 

ją kwiat uświadomionej inteligencji ukraii- 
skiej, która domagała się swych historycz - 

nych praw i państwowego, samodzielnego 

bytu „dla 40-miljonowego narodu o starej kul 
turze, szerokich terytorjach i bogactwach 
naturalnych ziemi, Tymczasem armja Petlury 
ginęła. Dręczył ją głód, zimno, brak odpowie- 
dniego ekwipunku, umundurowania, trapiły in 

iekceyjne choroby, a nadewszystko tyfus pla- 
misty, brak było broni i amunicji, brakowa- 

ło odpowiednich rezerw. Pomoc lekarska i 
sanitarna była niewystarczająca, nie było już 
żadnych zapasów, środków aptecznych, dezyn 
fekeyjnych i opatrunkowych. Jedyną ponioe 
i to zwykle spóźnioną udzielał Szwedzki 
Czerwony Krzyż, dostarczając nieco medyka- 
mentów. Za eofającą się armją ciągnęły tre- 
ny maruderów, na furmankach wieziono c 

ko rannych, broczących we krwi, której nie 

było czem zatamować i chorych, bredzących 
w malignie tyfusowej, a których litość i mi- 
łość braterska zabraniała opuścić. Konający 

błagali ze łzami w oczach, by ich nie rzucać 
na łaskę wrogów. Droga, którą się posuwano, 
znaczona była rzędami krzyżów, tych, którzy 

jaż nie przetrwali znojów życia i smutnej 
gehenny. 

Tylne straże wojska ukraińskiego dzielnie 
broniły odwrotu, lecz i ginęły jak muchy — 
Ziemie, przez które armja atamana Petlury 
posuwała się, były doszezętnie  wyniszczowe 
5-letniemi zapasami wojennemi. Był to teren 
przyfrontowy wojny rosyjsko - niemieckiej, 
walk rewolucyjnych, raąd  Skoropackiego, 

powstań ludności przeciw hetmanowi i Niem 

com, znowu okupantom, a wreszcie armji czer 

wonych i białych najeźdzeów. Ludność zdzie 
siątkowana chorobami, znękana, zubożała u- 
stawicznemi rekwizycjami, represjami, bom- 

bardowaniem, ogniem walk, zdobywała się je 
szcze na heroizm i ostatnim kęsem chleba 
dzieliła się ze swem wojskiem. 

Rząd ukraiński uniwersałami wypowiedział 
wojnę „białym: ', teraz zaś licząc na grozę 
chwili i wspólnego potężnego wroga w armji 

bolszewickiej, wysłał delegację do gen. Deni- 

Kina z prośbą o rokowania ugodowe. 
Nadeszła smutnej treści odpowiedź: „U- 

krainy nigdy nie było i nie będzie. Rosja 
-jest jedna i nierozdzielnać*. 

Odpowiedź Denikina przyjęta została przez 
atamana ze spokojem, który udzielił się wszy 
stkim dowódcom  poszezególnych oddziałów. 
Nie pozostało nie innego, jak poddać się, lub 
szukać sprzymierzeńców. Poddać się zabra- 
niał honor, sprzymierzeńców szukać już nie 
było gdzie, pozostała jeszcze Polska i Rumu 
uja, oba państwa, zajęte wywalezaniem włas- 

nego bytu, prócz tego droga do Rumunji by- 
ła odcięta. я 

Ostatnim ratunkiem stała się tylko Pol- 
ska, na którą już nie pierwszy raz w dzie- 
jach historji zwróciła się cała nadzieja nero- 
du ukraińskiego. 

Przed decydującym momentem wstrzymy- 
wała jeszcze armję Petlury nadzieja na kor- 
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jus gen. Krauzego, cežający się z pod Lwo- 

wa po zapasach wojennych na terenie Wschod 

niej Małopołski. Łudzono się, że on wzmocsi 
armję ukraińską, tem bardziej, że był przez 

Austrjaków świetnie uzbrojony i wyekwipo- 

wany. Niestety. Nadzieje zawiodły, przy pier 

wszej potyczce z bolszewikami przeszli oni sa 

stronę czerwonej armji. Armja ukraińska, 

naddnieprzańska została pozostawiona sama 

sobie. Cofać się nie było dokąd, prócz grani- 

cy polskiej, okolice Staro-Kenstantynowa by- 
ły ostatnią redutą niepodległej Ukrainy. 

    

Tymezasem dywizje zmalały do liezby 303 

— a nawet 200 bagnetów i to licząc chorych 
i rannych. Trzymał się jeszcze dzielnie pa*k 

pod dowództwem płk. Dziaczenki*) i szkoła 

oficerska w składzie 1 dywizjonu kawalerji i 
3 kompauji piechoty, prowadzona przez gene- 

rała Szapowała i pułk. Mironowicza. 

Szkoła oficerska nie ustawała w swej pra 
cy. Podczas chwilowych przerw od gwałtow- 

niejszych walk prowadziła wykłady, — prze- 

rywając je znowu, dla krwawej praktyki fron 

towej. Prowadzona żelazną dyscypliną ,—do- 

kazywała eudów waleczności. Ożywiał ją ze- 

pał bojowy i idea bohaterskiej walki do upa 

dłego. Prócz twardej służby frontowej speł- 

niała ochronę dowództwa i rolę žandarmerji 
polowej, ratując często ludność od pogromów 

i nadużyć. 

  

Tymezasem powoli poczęło wkradać się we 

wnętrzne rozprężenie. Agitatorzy bolszewie- 

cy zrobili swoje. Szła wieść, że rząd bolsze- 
wieki uznaje Ukrainę z odrębną autonomją 
i że wszelka walka z czerwoną armją jest 

się ku zachodowi. Ata- 

man Petlura szedł często z laską w ręku na 

piechotę, — w jednym szeregu z żołnierzami. 

Nieraz żałował rannych i osobiście podtrzy- 
mywał chorych. Żołnierze szli bosi, głodni, 

brudnemi szmatanii tamowali upływającą 

krew. Pokazując na nieh, rzekł do mnie: „Pa 

nie pułkowniku, to są bohaterowie, nie idą 
ani do „bialych““, ani do „czerwonych'*, ale 

tam, gdzie świeci idea niepodległej Ukrainy**. 

A jednak były momenty załamania tej harto- 

wnej duszy, widząc bezsilność swą i poru- 

czonej mu przez los garstki najlepszych sy- 

nów ojczyzny, przy wieczornym apelu, gdy 

śpiewano hymn narodowy, patrząc na płaczą- 

cych ze wzruszenia żołnierzy, sam ataman 

miał łzy w oczach. Ostatnie miasto — Staro- 
Konstantynów, przepełnione rannymi, chory- 

mi, taborem i wojskiem. Tu cofnął się sztab 

generalny i wszyscy twórcy czynu separaty- 
stycznego. Wokoło niego na przestrzeni kilka 
wiorst, szedł już front bojowy, znaczony ii- 

nją strzałów i armatnich detonacyj. 

Obwieszezono ostatnią decydującą naradę 

wojskową naczelników. wszystkich oddziałów, 

z głównym atamanem Petlurą na czele. Jako 

punkt zborny wybrano kudynek gimnazjalny. 

Było to pod wieczór, a już całkiem ciemno. 

Po dużych salach i kcrytarzach budynku 

chodzili nerwowo atamanowie i pułkowniey, 

palili papierosy; w oczach każdego czaiło się 

pytanie: „Co dalej będzie?**. 

Wszyscy byli wyniszezeni, smagli, opale- 

ni od życia wojennego w polu, każdy był do- 
świadczonym żołnierzem i miał poza sobą 5 
lat ciężkiej służby frontowej. Przybyli na na- 

radę i ludzie wiedzy, nauki i oficerowie szta 

bu generalnego, ministrowie, wszyscy przeję- 

ci ważnością chwili i momentu historyczre- 
go swego państwa, dla którego tak pragnęli 
wywalczyć niepodległość. "Wśród ogólnego mil 
czenia, ledwie cichych szeptów i widocznego 
przygnębienia, najgłośniej, buńczucznie zacho 

wywał się ataman Wołoch**), jawny zwolen- 
nik pojednania się z bólszewikami, Wysoki, 
szeroki w barach, z dużą ezarną brodą, ubra- 

ny w chłopski kożuch był typem mało kulta- 
ralnego indywiduum o skrytych  zbójeckich 
wprost instynktach. Wielu dziwiło się, że a- 
taman Petlura wogóle znosi go, gdyż był to 

niepewny warchoł, który w rzeczywistości 

przyśpieszył likwidację armji i  przyczyail 
się do zabójstwa atamana Bożka. Miał on nie 
liczny oddział oddanych mu żołnierzy, gdzie 
rządził despotycznie, nie lubił bowiem podle- 
gać jakiejkolwiek władzy. W budynku gimna- 
zjalnym panował ponury nastrój, tembardziej 

że było ciemno, miejska elektrownia nie funk 

ejonowała. Mrok rozpraszały bardzo nieliczne 

Świeczki, których też w mieście brakowało. 

Wtem zrobił się ruch. Nadszedł ataman 

Petlura, ze swym nieodłącznym adjutantem 

płk. Czabotarowym. Z chwilą jego wejścia za- 

błysły lampy elektryczne. „Dobry znak““ — 

zawołał radośnie. — Po przywitaniu się, opie 

rając się na lasce, przenikliwym wzrokiem ob 

rzucił zgromadzonych, — twarz miał smutną, 

Siwe jego oczy świdrowały nawskroś człowie- 
ka, jakby chciały na wierzch wyciągnąć ta- 
jemnieę duszy. 

Porządek obrad obejmował trzy zasadni- 
cze punkty, które należało dokładnie rozwa- 
żyć. Przedewszystkiem : 

1) kapitulacja armji, i przed kim: 
przed gen. Denikinem, czy armją czerwoną ? 

*) Obecnie major dyplomowany W. P. 

**) Obecnie naczelnik szkoły czerwonych 
ofie. w Charkowie. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch*. 

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

ŁUNINIEC — Ksiegarnia Kol. „Ruch“. 
MOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

NIEŚWIEŻ -- ul. Ratuszowa -— Księgarnia Jažwinskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWiĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

co do 
   

Łaszuk.. 
Wiodzimierowa. 

PODBRODZIE 

DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch 

SŁONIM — Księgarnia ]. Ryppa ul. Mickiewicza 10. KE 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIAN 

WOŁOŻYN — 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, ski 

У — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja 4. 
apte -zny,   

Liberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol „Ruch“. 

jwastyka walczy z gwiazdą pięcioramienna 
BERLIN. PAT. Akcja policyjna przeciwko 

komunistom doprowadziła ostatnio do wykry- 

ca w Szczecinie tajnego składu amunicji, 
zawierającego jeden centnar materjałów wybu- 
chowych. Dwóch oskarżonych 0 ukrywanie 

tego magazynu aresztowano. 
Również w Deusseldoriie znaleziono więk- 

szy zapas broni, zamurowanej w kłatce scho- 

dowej jednego z domów. 2 komunistów którzy 
współdziałali przy zamurowaniu tego składu, 

aresztowano, Znaczną ilość bibuły agitacyj- 

nej skoniiskowano w Berlinie aresztując przy- 
tem 4 osoby. 

W miejscowości Hochheim nad Menem nie- 
znani osobnicy ranili śmiertelnie członka Od- 
działu szturmowego. Policja wyznaczyła wy- 
soką nagrodę za wykrycie sprawców. Według 
doniesień z Wanneeickel, podejrzany o zamor- 
dowanie hitlerowca komunista Tałarek został 
podczas przewożenia do obozu koncentracyj- 

nego zastrzelony przez  konwojentów wobec 
usiłowania ucieczki, W podobnych okoliczno- 

  

ściach został zastrzelony  współoskarżony ko- 
munista Bohn. 

BERLIN. PAT W szeregu miejscowości po- 
granicznych odbyły się wczoraj obławy na 
komunistów. W Mickunach aresztowano 3 
żydów, podejrzanych o spalenie znacznej ilo- 

Ści materjałów agitacyjnych. Również na Ślą- 
sku przeprowadząno kilkanaście rewizyj w 
mieszkaniach prywatnych i aresztowano 82 

osoby pod zarzutem działalności antypań- 

stwowej. W Zabrzu aresztowano 15 osób, w 
Gliwicach — 50, w Bytomiu — 13. Pozatem w 
Bytomiu aresztowano 4 byłych socjalnych 
demokratów, a wśród nich radnego m. By- 
tomia Troppego. 

PRZYGOTOWANIA DO ZJAZDU 
W NORYMBERDZE 

BERLIN PAT. Dziś kanclerz Hitler udał 
się wraz z szeregiem członków sztabu par- 
tyjnego do Norymbergi, gdzie czynione są przy- 
gotowania do zjazdu partyjnego narodowych 

Wykrycie arsenału komunistycznego w Paryżu 
PARYŻ. PAT. Wszoraj w Paryżu udało 

się policji dzięki przypadkowi wykryć wielki 
skład broni i agitacyjnej literatury komunisty- 

cznej, Mianowicie policja, badając przyczyny 
pożaru, jaki wybuchł w jednym z domów przy 
ulicy Rongement, natraiiła na ukryty skład 
strzełb, amunicji i rewolwerów, na tysiące 6- 

dezw i broszur. 

Najważniejszem jest Odnalezienie doku-- 
mentów stwierdzających szpiegowską  robo- 
tę komunistów wśród armji, znaleziono bowiem 
tajne dane jeszcze z przed dwu iat, dotyczą- 
ce formacyj piechoty, obrony przeciwlotniczej 

i mobilizacji. 
Daisze badania dały w ręce policji obiity 

materjał, zawierający listę pracowników  ko- 
munistycznych na terenie Francji i jej kolonii 
północno - afrykańskich. Pod obserwacją 'po- 
licji znajduje się jeden z mieszkańców  spa- 
lonego mieszkania, nazwiskiem  Duquennoy, 

student praw, który kierował całą akcją wy- 

wrotową. 

Stwierdzono, że Duquennoy często įež- 
dził do Afryki rzekomo w celach handlowych. 
Jest on obecnie w szpitału gdzie leczy się 
z; oparzeń, spowodowanych pożarem. 

Madgearu © moratorium rumuńskiem 
BUKARESZT. PAT. Minister finansów 

Madgearu złożył oświadczenie wobec prasy 
co do moratorjum. Odpowiadając na liczne 
krytyki, z jakiemi spotkało się to zarządzenie, 

jonów złotych., wówczas gdy w odpowiednim 
Okresie roku ubiegłego nadwyżka ta osiągne- 
ta 2 miljardy fir. Rząd rumuński nie mógł cze- 
kać na rozpoczęcie rokowań w Paryżu, z po- 

„minister zaznaczył, że decyzja w sprawie (og-, siadaczami obligacyj pożyczek zagranicznych. 
łoszenia moratorjum zapadła na skutek tego, 

że liczne państwa czyniły trudności dła ekspor- 
tu rumuńskiego, co ujemnie odbiło się na bi- 
lansie handlowym Rumunii. 

Nadwyżka bilansu handlowego w pierw- 

szym semestrze roku bież. wynosiła 500 mil- 

Rokowania te wbrew woli Rumunji, która pro- 
ponowała datę 15 sierpnia, wyznaczono na 5 
września. Moratorjum — zdaniem ministra — 

nie wpłynie ujemnie na rozwój rokowań, 
jakie rozpoczną się 5 września w sprawie 
redukcji długu Rumunji. 

Wyścig zbroleń morskich 
PARYŻ. PAT. „Le Temps" zamieszcza ar- 

tykuł pod tyt.: „Wyścig zbrojeń morskich”, w 
którym daje wyraz obawom, jakie nasuwa 
nowy program morski Stanów Zjednoczonych, 

jak również zapowiedzi ze strony Japońji wy- 
mówienia w roku 1935 londyńskiej umowy mor- 
skiej. Na skutek decyzji Japonji Stany Zjed- 
noczone zechcą zapewnić sobie wolność dzia- 

łania w sprawie zbrojeń, a wówczas Wielka 
Brytanja będzie zmuszona wejść na tę samą 
drogę. Tak wię konkluduje „Le Тетрз“ — 

rozpoczyna się znowu wyścig zbrojeń na mo- 

rzu, a rywalizacja japońsko - amerykańska na 
Pacyfiku daje temu zjawisku wyraz wysoce 
niepokojący. Sytuacja jest o tyle skomplikowa- 
na, że rozbrojenie na lądzie ; powietrzu jest 
nie do pomyślenia bez równoczesnego  roz- 

brojenia na morzu. W przeciwnym razie ró- 
wnowaga zostałaby zachwiana na korzyść 
państw morskich, a Stany Zjednocźone i Wiel- 
ka Brytanja ujęłyby w swe ręce rządy Świa- 
tem, co byłoby ujmą i pokrzywdzeniem — - 
nych narodów, które muszą stanąć w obro- 

nie swej egzystencji i godności. 

Król Faysal odłożył podróż do Europy 
BAGDAD. PAT. Na skutek usilnych na- 

legań charge d'affaires brytyjskiego król 
Faysal, który zamierzał wyjechać dzisiaj do 
Szwajcarji zdecydował się podróż odłożyć 

Rząd Iraku wczoraj zawiadomił oficjalnie, 
że sprawę chrześcijan asyryjskich należy u- 
ważać za skończoną. 

Według informacyj ze źródeł Iraku, roz- 
ruchy, jakie miały miejsce wśród chrześcijan 
asyryjskich na granicy państwa, były w rze- 

czywistości rzekomo spowodowane wrogim 
stosunkiem 2 odłamów  asyryjczyków, z 

2) rozprószenie po całej Ukrainie w celu 
wzniecenia powstania na tyłach; 

3 przerwanie frontu i prowadzenie na- 
dal walki, obecnie partyzanekiej. 

Ataman Petlura zagaił posiedzenie cichym, 
opanowanym głosem i przemówił w te sło- 
wa. „Zebraliśmy się, panowie, na decydującą 
naradę, z powodu krytycznego położenia, w 

jakiem obecnie znajdujemy się. Nasza armja, 
jest otoczona podwójnym wrogiem, — jest po 
zbawiona wszelkich środków do życia i wal- 

ki. Jesteśmy dziesiątkowani tyfusem, brak 
nam broni i amunicji, jesteśmy bez pomocy 
lekarskiej dla naszych rannych i chorych. O 
naszej garstce bohaterów, walczących o ideę 
wolnej Ukrainy, zapomniał cały świat. O ile 
zginiemy, chciałbym zobaczyć kiedyś Europę, 
— dziś ona nie docenia niebezpieczeństwa, i: 
dąeego od wschodu, które własnemi ciałami 
powstrzymujemy. Dziś musimy sobie jasno u- 
świadomić, że skazani jesteśmy tylko'na włas 
ne siły, nikt nam pomocy nie da. Kapitulacja 
tak przed „ezerwoną““, jak i przed „bialą““ 
armją, zraczyłaky przekrešlenie na zawsze, 
lub na długi bardzo czas, idei, o którą walczy 
my, t. j. niepodległość Ukrainy, która prze- 

ież „de nme'* uznana została przez wszystki» 
stwa evropcjskie, a nawet przez sowiecką 

Rosję. Sarnodzielnej walki prowadzić już nie 
możemy. Pozostaje jedne tylko możliwe, a 
honorowe wyjście z tej sytuacji, musimy 
wejść w pertraktacje z Polską, z którą nie 
jesteśmy eni w stadjam walk, ani zupełnego 
pokoju. Polska armja pod dowództwem wo- 
dza e demokratycznych ideach, walczy jesz- 

  

  

   

których jeden znajdował się w wyraźnej оро- 
zycji do rządu Iraku. 

BAGDAD. PAT. Rada ministrów postano- 
wiła  deportować  patrjarchę asyryjskiego 

Marshimuma, którego czyni odpowiedzialnym 
za ostatnie wypadki na granicy Iraku. Ojciec 
patrjarchy i brat jego  odłecieli na samolocie 
brytyjskim w kierunku Cypru. 

BAGDAD. PAT. W północnym Iraku 
wskutek napadów kurdów znaleziono kilku- 
set trupów. Jak przypuszczają, są to Ofiary 
zaciętej walki, a nie masakry. 

z eze o swoje terytorja z naszym _ wspólny: 

wrogiem, z bolszewicką Rosją. Do niej musi- 
my się przyłączyć, by mieć choć jednego przy 
jaciela i usznika. Musimy porozumieć się 

z rządem Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż in- 

teresa wolnej Ukrainy nie krzyżują sprawy 
polskiej, ele idą jej na rękę.'* 

Ogólne milczenie przerwał ataman Wo- 
łoch, który zawołał ponuro: „Lepiej zostać 

samym, lub godzić się z czartem, niź z Pola- 
kiem““. 

Ataman Petlura utkwił smutny wzrok w 
Wołocha i rzekł łagodnie: „Ciekawym, czy 
by Pan mógł istnieć sam na Świecie i nie 
prowadzić żadnych interesów, nawet z najbli:: 
szym sąsiadem? Czy długo wytrzymałby Pau 
sam? Myślę, że niedługo. Musimy i powinni 
śmy szukać oparcia o Polskę — przecież te 
naród włościański, z nim łączy nas przeszłość 

i historja, stamtąd idzie Zachód, postęp, cy 
wilizacja, kultura. A Moskwa cóż nam dała i 
da? — Tulskie samowary. Czy będzie to bis- 

ły earyzm, czy czerwony despotyzm, Moskwa 
zawsze pozostanie niezmieniona — zawsze bę 
dzie ciągnęła tylko zyski z łatwowiernego U- 
kraińca i jego bogatej ziemi, — wzamian ni 
czego nie da. Polacy przeżyli niewolę, może 
prędzej zrozumieją drugi uciemiężony naród 
i pomogą mu wyzwolić się z kajdan niewoli. 
Wzamian zyskają naszą pomoc w razie po- 
trzeby. Cisza zaległa wielką salę gimnazjalną. 
Wszyscy dowódcy stali smutni z pochylonemi 
głowami, w wielu oczach błyszezały łzy... 

Nastrój chwili, chciał wykorzystać znown 

dla swoich planów ataman Wołoch. Teraz już 

   

  

socjałistów. Zjazd trwać będzie od 30 sierp- 
nia do 30 września r. b. i zgromadzić ma około 
35 tysięcy uczestników, Zaproszenia na zjazd 
otrzymali również przedstawiciele korpusu dy- 
plomatycznego. 

ŻYDOM uIE WOLNO KORZYSTAĆ 
Z ŁAZIENEK MIEJSKICH 

BERLIN. PAT. Zarząd miasta Monachjum 

wydał zakaz korzystania przez żydów z miej- 

skich zakładów kąpielowych. W zakładach 

leczniczych uczyniono dla żydów pewne wy- 

jatki. 

MANEWRY FLOTY NIEMIECKIEJ 

BERLIN. PAT. — Wczoraj odbywały 

się w zatoce Warnemuende ćwiczenia arty- 

lerji niemieckiej floty wojennej, w których 
brały udział okręty linjowe, krążowniki, tor- 

pedowce i poławiacze min. Równocześnie od- 

bywały się ćwiczenia torpedowe. Dalsze ćwi- 
czenia artyleryjskie kontynuowane były w cią 

gu nocy. Na manewry zaproszonych zostało 
30 przedstawicieli prasy niemieckiej i fa- 
chowców wojskowych. 

W poniedziałek minister Reichswehry 
gen. Blomberg, wraz z szefem marynarki, u- 

dają się do Kilonji, gdzie odbędzie się wizy- 

tacja szkół, marynarki i doświadczalnego in- 

stytutu budowy torped. 

DOROWROCASZTARAWAA TAKO ASK 

HERRIOT W KONSTANTYNOPOLU 

KONSTANTYNOPOL. "PAT. Herriot 
rozpoczął wczoraj zwiedzanie miasta. Wieczo- 
rem udaje się do Ankary, zaś 24 sierpnia opa- 

szeza Turcję, udając się do Odesy. 

srOKój NA KUBIE 

WASZYNGTON. PAT. — Według otrzy- 
manych tu wiadomości, na Kubie panuje cał- 

kowity spokój. Ambasador Stanów  Zjedno- 
czonych przy rządzie kubańskim otrzymał po- 
lecenie odesłania pancernika „Taylor** do Sia 

nów Zjednoczonych. 

ŁUNACZARSKI AMBASADOREM ZSRR 

# W HISZPANII 
MADRYT. PAT. — Były komisarz oświa- 

ty Łunaezarski ma być mianowany ambasa- 
dorem ZSRR w Hiszpanji. Podobno rząd Aze- 
ny udzielił już agrement. 

BOJKOT SWASTYKI ' 

STOKHOLM. PAT, — Robotnicy porto- 
wi, należący do partji komunistycznej, odmó- 
wili wczoraj załadowania statku niemieckie- 
go, domagając się usunięcia flagi ze swastyką. 
Dowódea statku zgodził się na to, poczem 

statek wyładowano. 

SIR LAMPSON KOMISARZEM BRYTYJ 
SKIM W EGIPCIE 

LONDYN. PAT. — Sir Milles Lampson, 
poseł angielski w Chinach, mianowany został 
wysokim komisarzem brytyjskim w Egipcie i 
Sudanie. 

SYN ROOSEVELTA W PARYŻU 

BERLIN. PAT. — Przybył tu dziś sa- 
molotem z Paryża najstarszy syn prezydenta 

Stanów Zjednoczonych Teodor Roosevelt, ge- 

neralny gubernator wysp Filipińskieh, który 
odbywa podróż w celach naukowych, badając 
kwestję osiedleńczą. Z Berlina Roosevelt uda 

je się do Londynu. 

KONKURENT ALANA GERBOULT 

NOWY YORK. PAT. — Przybył tu Маг- 
tin Marie, artysta-malarz franeuski, który 
przepłynął Atlantyk sam jeden na małej sza- 
lupie. Martin Marie przebył 2850 mil w cią- 
gu 29 dni, co stanowi rekord przepłynięcia 
Atlantyku przez pojedyńczego człowieka w 
małej szalupie. ; 

głośno krzyczał: „Jak poddać się to tylko bot 
szewikom, oni ogłosili juź i tak Ukrainę za- 

djańską, dają wolność, samorząd, — przecie 
to nasi, swoi bracia, — zrobiliśmy i tak o- 
myłkę, że stoimy jeszcze przeciw nim, trzeba 

to naprawić, — zaraz wejść w porozumienie““. 
Powstała wielka burza i wrzawa, rozog- 

niła się polemika i dyskusja. 

Za projektem Wołocha nie poszedł nikt, 
Nikt też nie wysunął na czoło możliwości po- 
jednania się z Denikinem. Ataman Petlura. 
przekonał zgromadzenie o konieczności przy- 
łączenia swej armji do polskiej jako najlogi- 
czniejsze i xajbardziej honorowe w obecnej 
sytuacji. Zebranie skończyło się, odśpiewa- 
niem hymnu narodowego, — wszyscy śpiewali 
przejęci do łez, z żalem i rozpaczą, ale i 
głęboką wiarą, że przecież „Jeszcze nie zmar- 

ła Ukraina'*. 

Sprawa była pozostawiona. Miano cofać 
się szybko, ratując resztki żywych i prowa- 
dząc rokowania, do terytorjów polskich. —W 
głęboką noc wszyscy zajęli swe posterunki i 
o bladym listopadowym świcie z dwóch stron 

rozpętała się potworna kanonada. To bolsze- 
wiey i denikowszczycy dobijali resztki ukra- 
ińskich bohaterów. Ku zachodowi ciągnęży 
znękane niedobitki armji, w której 50 — 60 
proc. było chorych, wiezionych na furman= 
kach. Umierających umieszczono po wsiach, 

lecz któremu gorączka nie odebrała świadomo 
ści, wlókł się za swoimi, wierząc, że przetrzy- 
ma... ° 

W kilka dni później, świeży cios zadał a- 
taman Wołoch. Napadł w nocy na kasę skar 

SPECYFIKA ZO TTE TERE PARORZPTECYUZEROZATYTY ZOO PPROWCAAPTYEZWTPIAORECIE O YOAZYDANAEEAAKIEA 

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

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc „drożej. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. dreżej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 

ЕСИЦ GURSWOWACZATJWWECZAAOE BPRYPPAOEDEJCZEASZE 

TELEGRAMY 
NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE ZA DUSZE Ś.P. 

MICHALINY MOŚCICKIEJ 

WARSZAWA. PAT. — W piątek rano 
w katedrze św. Jana J. E. ks. biskup polowy 

Gawlina w otoczeniu licznego kleru odprawił 
nabożeństwo żałobne za duszę Ś.p. Michaliny 

Mościckiej. : 
Na nabożeństwo przybył p. Prezydent 

Rzeczypospolitej w otoczeniu domu cywilae- 

go i wojskowego, rodzina, rząd in corpore 7 
premjerem Jędrzejewiczem, dyplomacja z dzie 

kanem korpusu dyplomatycznego J. E. msgr. 
Marmaggim, J. Em. ks. kardynał Kakowski, 
wyższe duchowieństwo i t.d. Po obu stronach 
katafalku, przybranego zielenią, ustawiły się 

poczty sztandarowe i delegacje młodzieży. 

stowarzyszeń i organizacyj, w których &.р. 
Michalina Mościcka brała czynny udział. Świa 

tynię wypełniły szezelnie tłumy publiczności. 

  

   

SPROWADZENIE ZWŁOK BLASCO IBA- 

NEZA DO HISZPANJI 

MADRYT. PAT. — Rząd hiszpański po- 
stanowił sprowadzić do kraju zwłoki pisarza 
Blasco Ibaneza, zmarłego — jak wiadomo — 

na emigracji. Ibanez, zwolennik  republi 
wyjechał swego czasu z Hiszpanji ratując s 

przed grożącem mu więzieniem za czasów mo- 
narchji. Zwłoki Ibaneza spoczywają w Men- 

tonie i sprowadzone będą na hiszpańskim 
okręcie wojennym do Walencji. 

KONGRES ANARCHISTÓW 

STOKHOLM. PAT. — Jak podaje dzien- 

nik „Aftonbladet““, w ubiegłym tygodniu od- 
był się tajny kongres anarchistów z krajów 

skandynawskich — Niemiec, Belgji, Hiszpa- 
nji, Francji, Holandji, Polski i Portugalji. 

Na kongresie postanowiono utworzyć nową 

międzynarodówkę anarchistyczną. Następne 
zebranie anarchistów ma się odbyć w Barce- 
lonie w lecie roku przyszłego. { 

PO ZAMACHHU NA CANKOWA 

SOFJA. PAT. — W rezultacie usiłow:- 
nego zamachu na byłego premjera Cankowa 
w Cepino, prowadzone są w całym  departa- 

mencie Plowdiw energiczne poszukiwania 
sprawcy zamachu. Czterech podejrzanych c- 
sobników aresztowano. Premjer Muchanow i 
minister spraw wewnętrznych wyrazili swoje 
oburzenie z powodu zamachu, dając zapewnie- 
nia, że uczynione zostanie wszystko celem wy 
krycia sprawców. 

   n 
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Mistrzostwa tenisowe 
Polski 
5-ty dzień. 

KATOWICE. PAT. — W piątym dniu 
tenisowych mistrzostw Polski w Katowic: 
rozegrano szereg ciekawych gier. 

W grze pojedyńczej panów zakwalifi 
wali się do półfinałów: Hebda po 
stwie nad Horainem 6:0, 6:4, 4:6, 9:7 
pławski, bijąc Bratka 1:6, 4:6, 6:3, 6: 
Obie te gry były najeiekawszemi z роёто 

tąd stoczonych walk. Pozatem do półfi: 
weszli Wittman oraz Warmiński, bijąc J 

go Stolarowa 6:2, 6:2, 1:6, 6:4. 

W grze podwójnej panów para Hebt 
Wittmann weszła do półfinału po zwycięst 
nad parą Błędowski — Bratek 6:2, 6:1, 6:2, 
oraz. parą. Tłoczyński — Jerzy Stolarow, po- 
"konawszy parę Herbst i Liebling 6:4, 6:0, 
6:4. 

® 

Jędrzejowska wchodzi do półfinału po 
zwycięstwie nad Boniecką 6:2, 6:1. 

W grze pojedyńczej junjorów Spychała 

rozegrał mecz z Błędowskim, wygrywając 8:2, 
4:6, 6:2. W grze mieszanej para Lilpopówaa 
— Warmiński po zwycięstwie nad Grąblewską 

— Jaworskim 6:4, 4:6, 7:5 pokonała również 
para krakowską Pozowska — Horain 6:3, 6:2. 

Volkmerówna — Hebda załatwili się bez uru 
du z parą krakowską Dubieńska — Tarłow- 
ski 6:3, 6:4. 

  

  

   

  

bową w miasteczku Lubare, w której mieścił 

się caly skąpy kapitał ukraińskiej armji, — 
poczem uciekł do czerwonych. Armja ukpaiu- 

ska doszczętnie zniszczona, chora, głodna 
przeszła wreszcie granice Polski. 

Jeden tylko gen. Omiljanowicz - Pawlen- 
ko, ze swym licznym oddziałem przerwał 

front i poszedł na tyły wroga, i tu — rzecz 
rzadka w dziejach świata — z garstką wale- 
cznych gromił prawie pół roku wroga, tak 
„tzerwonych“*, jak i „białych'*, prowadząc 

zaciętą partyzantkę. Dopiero w lecie w, roka 

1920 przyłączył się do urmji polskiej, która 
szła na Kijów, gdzie walczyła też i arnuja 

ukraińska pod dowództwem Petlury przeciw 
wspólnemu wrogowi — bolszewiekiej Rosji. 

Po latach smutnej i przegranej wojny róz 

proszyli się członkowie ukraińskiej armji po 
całym świecie — poszli jak niegdyś Polacy 

na pierwszą w historji Ukrainy emigrację, 
jak nasza emigracja zaludnili wszystkie pań- 
stwa, kraje i ziemie. 

W zgnębionych swych duszach, prócz nie- 

wygasłej nigdy tęsknoty za zieloną Ukrainą, 
unieśli jako jedyny skarb ideę, wiecznie ży- 
wą, zapoczątkowaną przez atamana Petlurę, 
— ideę bytu państwowego dla 40-miljonowe= 

go narodu. ы 
A tam — po tamtej stronie kordonu, gdzie 

tylko myśl nasza może swobodnie szybować 

— żyje ta idea, i ani Sybir, ani wyspy S0- 
łowieckie, — ani GPU, ani żadne najstrasz - 
niejsze represje jej nie zgaszą... 

Mikołaj Mironowicz. 
Rotmistrz r. 
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SILVA RERUM 
TRUCICIELE LUDNOŚCI 

W „Kurjerze Porannym'* czytamy arty- 
kuł o Państwowym Instytucie Higjeny, który 
mieści się przy ul. Nowogródzkiej 82 w War- 
szawie. Spośród licznych jego działów szcze- 

gólnie interesujący jest dział badania żywno- 
ści i przedmiotów eodziennej potrzeby. Do- 

piero tam możemy dowiedzieć się, czem się 

naprawdę odżywiamy : 

"Włosy stają na głowie, gdy się popatrzy 
na to olbrzymie zwierciadło w postaci tysięcy 

ilakoników i próbówek, w których przeglada 

się sumienie tysięcy trucicieli ludności. Tak, 
trucicieli. Ohydnych fałszerzy wszystkich bez 
wyjątku artykułów żywności. Fałszuje się 
wszystko: mleko, masło, ser, miód, czekoladę, 

kawę, kakao, olej, oliwę, wędliny, lemoniadę, 

wodę sodową, kaszę, mąkę... 
W domu przy ulicy Nowogródzkiej 82 zbie 

rają się i centralizują wszystkie podstęrne 
oszustwa pseudo- i nie pseudofabrykantów 

przetworów żywnościowych, wszelkie dowody 

masowego trucicielstwa ludności. 

Najwięcej mamy fałszowanego mleka, nie- 
fałszowanego prawie niema. Przynajmniej 5 

proc. wody znajdzie się zawsze prawie. Fał- 

szerstwo to jest o tyle mniej niebezpieczne, 

że woda, o ile jest czysta, zdrowiu nie szkodzi. 

Ale te 5 proc., to nie bagatela, to nie dro- 
biazg, bo wynosi to na Warszawę około 2»0 

tysięcy litrów dziennie. Tylko 5 proc., które 
nawet trudno dostrzec, gdyż dopiero najnow- 

sze aparaty badawcze są w stanie wykryć w 

mleku najmniejszą ilość wody. Ale przecież 

tej wody leje się i leje nieraz pół napół. Za 
wodę w mleku płaci Warszawa zawrotne su- 
my w miljonach złotych rocznie. Niejeden ma 

jątek powstał z tej właśnie wody. 
"Trochę gorzej jest z masłem. Prawdziwy 

produkt z krowiego masła miesza się przeważ 
nie z tłuszczem roślinnym, czy margarynę, 
co nie jest szkodliwe dla zdrowia. Aie oprócz 
tłuszczu roślinnego i margaryny istnieje w 

le innych przymieszek, nadających się do fał- 

szowania masła. Masła, które nie jest czystem 

masłem, mamy w stolicy około 60 proc. Gos- 

posie warszawskie nie umieją po większej czę 
ści poznać się na autentyczności masła, i trze 

ba dopiero udać się na Nowogródzką 82, aby 
ustalić wartość masła. 

Lampa kwarcowa odróżni fałsz od praw- 

dy, nadając prześwietlanym przedmiotom róż 

е aka , 
rzyprawy do potraw, jak: cynamon, 

„pieprz, angielskie ziele itp. bywają falszows- 

ne niejednokrotnie w pełnych stu procentach. 
Grosposia często zamiast cynamonu dodaje 

do potraw tartą korę drzewną, nasyconą о4- 
powiednim zapachem. Lody śmietankowe, sria 

czne, apetyczne lody, spożywamy z mąką, 
moniadę pijemy zafarbowaną trującemi barw- 
nikami, wino owocowe i nieowocowe — z 
cukru, syropu, herbaty; kiełbasę zwłaszcza tę 

siekaną — serdelki i parówki — z mąką. 

Zapewne, fałszowanie środków żywności w 

Warszawie odbywa się na wielką skalę i ze 

szczególną perfekcją. Od tego jest się stolicą, 

która przoduje krajowi we wszelkich dziedzi- 
nach. Ale, jeśli chodzi o dolewanie wody do 

mleka, używanie sacharyny zamiast cukru lub 
farbowanie lemoniady — są to sposoby cle- 
mentarne, na których zna się chłopek z naj- 

głuchszej wsi. I w Wilnie niebrak takich sa- 
mych trucicieli. Mimo to, jakoś żyjemy. 

Zastępca 
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Meteor 
KRAKÓW. PAT. — 15 b.m. 0 godzinie 

23.538 widziany był z obserwatorjum na gó- 

rze Lubomir w Beskidach nisko, na południo- 
wym wschodzie świetlny meteor, który nagie 
rozjaśnił ciemność jak księżyc w pobliżu peł- 
ni. Meteor zostawił po sobie krótki ślad. Ten 

sam meteor zaobserwowany został w obserwa- 
torjum krakowskiem na południowym wscho- 
zie nieba. Meteor należy do niezwykle efek- 
ownych zjawisk tego rodzaju. Zabłysnął jas- 

niebieskiem światłem, najsilniej świecąc 

koniec drogi, gdzie czynił wrażenie roz- 

nia się. Zostawił po sobie szeroki jasny 

, widoczny dla gołego oka. 

„Wycieczka Przyjaźni' 
WARSZAWA. PAT. — W dniu 18 b.n. 

„ d“ Assonville, kierownik wycieczki franeu- 
kich katolików pod nazwą „wycieczki przy- 

jaźni'', która bawi obeenie w Polsce, wygłosił 
przez radjo przemówienie. Ks. d' Assonville w 
imieniu wszystkich uczestników wycieczki wy- 
raził hołd przedewszystkiem p. Prezydentowi 
Rzeczypospolitej i Marszałkowi 
mu, którzy, stojąc u steru rządów, uczynili 
Polskę wielką po jej przebudzeniu. Następnie 

powitał w gorących słowach episkopat i du- 
chowieństwo polskie, przyczem wyraził podzię 

kowanie dla dzieła dokonanego, jak również 
dzieła rozwoju i postępu naszej ojczyzny. 

  

  

Piłsudskie- Wie 

Maleńka 
Co się dzieje w Andorze? Od pewnego 

czasu lakoniczne depesze donoszą o rewolucyj- 

nem wrzeniu w tem minjaturowem państwie, o 
'rewolcie młodych, o „radzie dolin", która wła- 

dzy z rąk swych wypuścić nie chce, o rządzie 
tymczasowym, który rządzić nie jest w stanie, 
o wigach, namiestnikach książąt, którzy na- 
próżno starają się odegrać rolę  rozjemców, 

między zwalczającemi się żywiołami. Sytuacja 
przedstawia się jako zawikłany galimatjas i 
na podstawie krótkich wiadomości jest rzeczą 
absolutnie wykłuczoną wyrobić sobie pojęcie, co 
za osobliwa rewolucja wybuchła w tym niemniej 
osobliwym kraju. 

Ażeby zrozumieć wypadki, rozgrywające 
się dziś w Andorze, trzeba przenieść się myślą 

w zupełnie inny Świat, albowiem ustrój poli- 
tyczny i socjalny tego małego kraju w ni- 

czem nie przypomina ustroju, jaki obowiązu- 

je lub obowiązywał w innych państwach. Od 
szeregu stuleci iaż do ostatnich czasów An- 
dorra rządziła się  wedłe prastarych pojęć, 
systemem patrjarchalnym dawnych ludów za- 

mierzchłej już epoki. 
Obejmując ogółem dwie doliny, długości 29 

i szerokości 27 kilometrów, wśród poszarpa- 

nych szczytów pirenejskich, na granicy hiszpań- 
sko - francuskiej. Andorra liczy około 4 i pół 
tysiąca mieszkańców, podzielonych ną sześć 
probostw. Twardy i surowy jest żywot tych 

górali. Uprawa ziemi niewiele daje, jedynie 
chów bydła i owiec pozwala zapewnić egzy- 
stencję rodzin. 

Nad członkami każdej rodziny prawie ab- 

solutną władzę wykonuje głowa rodziny t. zw. 

„Cap de casa“. On jeden tylko ma prawo gło- 

sowania, synowie nie posiadają żadnych praw 

politycznych, nawet choćby już założyli swo- 
je rodziny i byli sami ojcami. 

„Cap de casa* sam wyznacza swego na- 
stępcę i czyni to zazwyczaj w dniu, w którym 

jego wybraniec wchodzi w związki małżeń- 

skie. Tradycja ta łączy się z innym zwyczajem 

niemniej ciekawym i właściwym  tyiko Ando- 
rze. Oto sprzedaż posiadłości rodzinnych 

może być zawsze odwołana, sprzedawca lub 
jego spadkobiercy, mają zawsze prawo od- 
kupienia swoich dawnych terenów od nabyw- 
cy względnie jego potonrków. 

Pod względem konstytucyjnym Andorra 

jest księstwem, ale księstwem swojego rodza- 
ju. Posiada ona aż dwóch książąt, którymi w 

myśl postanowień układu, datującego jeszcze z 

1278 roku, są hrabiowie Urgelu i Foix. Pra- 
wa tych książąt przeszły z czasem 2 jednej stro- 

ny na biskupa Urgełu po stronie hiszpańskiej i 
na koronę francuską z drugiej, a obecnie na 
jej spadkobierców. Tak więc prezydent repa- 
bliki francuskiej p. Albert Lebrun jest „współ- 
księciem" Andorry. W praktyce jednak pre- 

zydent Francji wykonuje swą  suwerenną 
władzę za pośrednictwem prefekta sąsiadują- 

cego z Andorrą departamentu Pyrenees - Or- 

ientales, ten zaś deleguje swojego  reprezen- 
tanta urzędującego przy rządzie Andorry wspói 

nie z reprezentantem biskupa Urgelu. Są to 
tak zwani wigowie. 

Rząd Andorry stanowi „rada dolin" złożona 

z 24 członków, wybranych w głosowaniu przez 
szefów rodzin (cap de casa). Przewodniczy 

mu tak zwany syndyk. 

PRZEWRÓT 
W tym patrjarchalnym ustroju Andorra 

żyła przez szereg stuleci Władzy szefów ro- 

dzin i „rady dolin" nikt nie ośmielił się ne- 
gować. Dopiero anarchiści barcelońscy, pracu- 

jący jako robotnicy przy budowie linji  ele- 
ktryfikacyjnych, wnieśli wrzenie, Młodzież 
Andorry raptem uznawać zaczęła władzę sze- 

fów rodzin za wygórowaną ż podniosła larum 
o prawo czynnego i biernego wyboru dla 
wszystkich dorosłych obywateli Andorry. 

Pod naciskiem „młodych* rada dolin zde- 
cydowała się na rewołucyjny krok i w kwietniu 
bieżącego roku uchwaliła powszechne prawo 

TA pod warunkiem aprobaty ksią- 
żąt. 

BIZANTY JSKIE SPORY 
' Uchwałę tę książęta nietylko  zatwier- 

dzili, ale poszli jeszcze dalej i ich decyzję 

stały się przyczyną wypadków, jakie się ro- 
zegrywają Obecnie. Mianowicie iw dniu 17 
lipca we wszystkich gminach Andorry ogło- 
Szony został dekret, podpisany przez  prezy- 
'denta Francji i biskupa Urgelu, mocą którego 
rada dolin została rozwiązana i wyznaczony z0- 

stai rząd tymczasowy, zamianowany  przez 
książąt. Obrady nowego rządu miały być ja- 

i każdy obywatel Andorry, w wieku co- 
najmniej 25 lat, miał prawo im się przysłuchi- 
wać, aby się politycznie kształcić, 

Zabrakło jednak sposobności do tego mło- 
dym Andorczykom. Nowy rząd dotychczas nie 
zdołał objąć władzy. Tym razem rada dolin 
podniosła sztandar rewolty, dekretu rozwią- 

  

Wojna w Maroku 
Na wojnie nigdy nie wiadomo, która ze 

stron ma rację. Obydwie walczące zrzucają 

na się winę. Granica słuszności leży gdzieś da- 
leko poza stratosferą kuli ziemskiej. Najnow- 

sze projekty pacyfistyezne świata, zdążają 

do określenia napastnika, jako winnego w wy- 

wołaniu wojny... Ale definicja i w danym 

wypadku wypadać musi bardzo mętnie. Teraz, 

jak wiemy z depesz, Francja prowadzi wojnę 

z wojowniczemi szezepami Maroka. Ci muzui- 
manie nie są ani kulturalni, ani nawet cywi- 
lizowani. Nie korzystają z franeuskich linij 

lotniczych i asfaltowych szos Maroka i Al- 
gieru. Przeciwnie, napadają na francuskiea 

żołnierzy i zabijają ich. Są jednak we włas- 

nym kraju. Francuzi przypłynęli z za mo- 

rza. Jest wojna. Kto tu jest: napastnikiem? 

Zatem rząd francuski powiada, że niema żad- 

nej wojny. Jest tylko „akcja pacyfikacyjna'', 

w której zginął już jeden pułkownik, kilku 

oficerów i kilkudziesięciu żołnierzy. Natu- 

ralnie, ani Liga Narodów, ani nikt nie śmie 

mieszać się do wewnętrznych spraw Francji. 

Musi ona przecie w karbach posłuszeństwa 

trzymać swych obywateli, inaczej będzie źle. 
Należy jednak nadmienić, że „ akcja pa- 

cyfikacyjna'* afrykańskich kolonij, leżących 
na granicy Gór Atlasu i pustyni Sahary, 

trwa od daty wkroczenia pierwszych  żołnie- 

rzy franeuskich na te terytorja. Sułtani dla- 

tego tylko uznają władzę Francji, że sami żad 
nej nie posiadają. Natomiast koczownicze 

plemiona arabskie nigdy de facto nie uznały 

francuskiego panowania. Ciągle się jeszcze 

bronią, z lada okazji powstają i walczą. Nie- 

dawno mieliśmy Abdel Krima. Teraz znowu 

zażarte, krwawe walki toczą się wśród skał, 

skąpych zarośli i pustyni. 

Oczywiście, rezultat wojny wiadomy jest 
każdemu. Republika francuska musi zwycię- 
żyć dzikie plemiona. Ait-Haddu, Iferów, Ker- 
dusów, Amtrusów i niewątpliwie. zwycięży 
je strategicznie, taktycznie, wojskowo. Zbu- 
rzy kilkanaście wsi, zbombarduje osiedla, u- 

czepione jak orle gniazda na wysokości tysią- 
ca do 3 tysięcy metrów szczytów górskich, 
ale — na pewien tylko okres czasu. Upłynie 
rok, może mniej, może więcej i znów muzuł- 

manie chwycą za broń z powodu mniej, lub 
więcej błahego, znów znajdzie się wódz wśród 
niech, który każe strzelać do żołnierzy Le- 
gjonu Cudzoziemskiego, znów będzie wojna. 
Stan taki trwa od lat dziesiątków. Ale Fran- 
cja nie może sobie pozwolić na bagatelizowa- 

nie rebelji i powstań. Franeja wyludniają- 
ca się, Francja europejska nie może utracić 
ani piędzi ze swego autorytetu na czarnym 
lądzie afrykańskim. Dziś powstaną Berberzy 
marokańscy, jutro uczynić mogą to samo Se- 
negalczycy, Arabowie Algerji, pojutrze ne- 
grzy Kamerunu, Konga, dorzecza Ubangi, To- 

go, Wadai, Madagaskaru i Kochinchiny. Po- 

tega Francji, to jej kolonje. Potęga nie tyl 

ko ekonomiczna, nie tylko ze względu ra 
rynki, ekspansję towarów i surowce, ale prze 

dewszystkiem wielka potęga militarna. 

Po wojnie światowej i doświadczeniach 
frontu, koncepcja i system militarny Fran- 
cji, zdaje się ulegać kardynalnej zmianie. [o 
właśnie zarzucają Francji Niemcy. Niemcy 
twierdzą, że nie jest hańbą uciskać żydów, 
bo takiego ucisku w Niemczech rzekomo nie- 

ma, natomiast „Kulturschande'* jest polityka 
kolonjalna Franeji i słynny Legjon Cudzo- 
ziemski. Francja rzekomo trzyma w pogoto- 

wiu olbrzymią armję kolorową, którą w każ- 

'się nie zgodziła, pewna będąc 

SŁOWO 

Andorra 
zania nie uznała, członków rządu tymczaso- 

wego do sali obrad w t. zw. Domu dolin nie 
dopuściła, a na interwencję wigów syndyk rady 
postanowił się okoniem. Poprostu ich demar- 
che nie przyjął do wiadomości, 

Wigowie próbowali wysunąć formułę kom- 

promisową, zmierzającą do zamianowania no- 
wej rady tymczasowej, ale i na to rada dolin 

poparcia zna- 
cznej części łudności, gdyż dziś stoi na gruncie 
niezależności Andorry i prawa do samostano- 
wienia o sobie. Nie uznając zupełnie decyzji 
książąt, organizuje na swoją rękę wybory, u- 

przedzając ich termin o cały miesiąc, bowiem 
gdy dekret książęcy wyznaczył je na 10 
września, rada dolin kazała sporządzić listy 

wyborców na 10 sierpnia i głosowanie odbyć w 
kilka dni później. 

Do wyborów organizują się trzy partie: 

irankofiiska, która opowiada się za utrzymaniem 

suwerenności biskupa Urgelu i prezydenta 

Francji katalońska, żądająca przyłączenia do 
Katalonji oraz „narodowo - socjalistyczna”, — 

która pragnie proklamować republikę. Bardzo 

możliwe, że cała rewolucja w Andorze za- 

kończy się zdetronizowaniem „książąt”, którzy 

cej niż oni sami pragnęli. 

sk   

Pogrzeb pasta japońskiego w Warszawie 

  

We czwartek w godzinach rannych odbył się uroczysty pogrzeb posła 

przyznać chcieli młodym Andorczykom wię. rządzie warszawskim ś.p. Hiruoki Kawai.* Jak wiadomo, minister 

japońskiego przy 

Kawai przeszedł na 

katolicyzm. Na zdjęciu wynoszenie trumny z kościoła św. Krzyża. 

  

DWORZEC CENTRALNY W WARSZAWIE 
szczytem techniki kolejowej 

Kilka dni zaledwie dzieli nas od uroczy: 
stego otwarcia dla ruchu kolejowego GEL 

nowych dworców, w Warszawie, a mianowi- 
cie: dworca centralnego — Warszawa Głów- 
na, dworca—Warszawa Wschód, oraz dworca 

- technicznego — Warszawa- (Czyste, którego 
zadaniem będzie regulowanie ruchu ze stacją 

postojową Szczęśliwice. Obecnie prace na 

dworcach W-wa Wschód i W-wa Czyste są 
już ukończone, a na dworcu centralnym wre 
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Powrócił pa 19 latach 
I ZASTAŁ ŻONĘ POWTÓRNIE ZAMĘŻNA 

Z Torunia donoszą: We wsi Czersk roze- 
grał się epilog dramatu, którego początek się 

ga okresu wojny: 
19 lat temu mieszkaniec tej wsi, Świątek, 

został zmobilizowany i poszedł na front, po 
zostawiając świeżo poślubioną młodą żonę. — 
Początkowo nadchodziły listy przysyłane z 

różnych punktów frontu z Belgji, Francji, a 

następnie z Prus Wschodnich. Z początkiem 
1916-g0 roku korespondencja się urwała. Wła- 

dze wojskowe przysłały wiadomość, że Świą- 
tek, żołnierz 34-go pułku strzelców zginął — 

Istnieje możliwość, że dostał się do niewoli. 
Minęły długie lata wojny. Nad pobojowi- 

skami zaświtała jutrznia pokoju. Z dalekićh 

stron z rodzinnych wiosek wracali żołnierze, 
zwolnieni z szeregów armji, wypuszczeni z ©-. 

bozów, gdzie przebywali jako jeńcy. Świątko- 

wa napróżno czekała imęża..Nie wracał. Mija- 

ły lata. Utrwaliła się pewność, że Świątex 
zginął gdzieś na froncie, albo też przepadł 

gdzieś w niewoli rosyjskiej. Nazwisko Świąt- 

ka skreślono z list ludzi żyjących. 
Młoda wdowa w 1923 roku wyszła powtóż 

nie zamąż, za mieszkańca tejże samej wsi. — 

Nowe stadło żyło szczęśliwie i dochowało się 

dwojga dzieci. Aż oto w to pogodne życie 

wpadło nieszczęście. Przed kilkoma dni 
powrócił pierwszy mąż. Jak się okazało, Świą- 
tek z obozu jeńców pod Moskwą został prze 

niesiony wgłąb Syberji i tam śmiertelnie za- 

chorował, wskutek czego nie dostał się {0 

transportu jeńców wojennych i pozostał w 

zapadiej wsi jakuckiej. Przez długie lata po- 

wrót był niemożliwy, ze względu na utrudnie- 
nia, stawiane przez miejscowy Sowiet. który 

przesyłał Świątka z jednej miejscowości do 
drugiej. I w ten sposób nieszczęsny żołnierz 

wojny światowej dostał się po długich latach 

przymusowej tułaczki aż nad granicę Chin-— 
przewędrowawszy tysiące kilometrów. Siam: 

tąd AE się do Charbina, e 
o. Nie mając środków pieniężnych na 

cenię powrotnej drogi do ojczyzny, Świą- 

tek parę lat pracował aż zebrał na bilet i 
drogą okólną, po przez oceany przybył do 

Gdańska, skąd po 19-tu latach nieobecności 
powrócił do rodzinnej wioski. Niestety, nie 
znalazł w niej szczęścia. Żona jego wyszła 
powtórnie zamąż, a dom i gospodarstwo prze 

jęła rodzina, ar > 
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Tragiczna pomyłka lotnika 
"Tragiczny wypadek miał miejsce 15 giet- 

pnia w Leysdown, małej miejscowości kąpie- 
lowej na wyspie Sheppey, koło wybrzeża Kens 

niedaleko od ujścia Tamizy. 
Dwie dziewczynki, Joanna i Jane Che- 

sterton, liczące 15 i 16 lat dnia tego przyby- 

ły z Londynu i wyszły na spacer, na plażę, 
Wzruszył je widok małego bąka, płaczącego 

nad dużą piłką, którą inu uniosły daleko mor- 
skie fale. Siostry wyruszyły na poszukiwanie 

piłki w małej łódeczce i wkrótce przekroczy ra 

ły linję, ograniczającą teren ćwiczeń  lotni- 

czych, pomimo, iż granica ta zaznaczona była 

sygnałami alarmowemi. 
W tymże czasie pięć aparatów myśliw- 

skich manewrowało nad morzem. Jeden z lot- 
ników, strzelających z karabinów  maszyno- 

wych do boj pływających po morzu, wziął 
za taką boję łódkę dziewcząt, nie zauważyw- 
szy ich rozpaczliwych znaków. Mała Jane 
została trafiona śmiertelnie. Siostra dowiozła 
ją do brzegu, gdzie straszna pomyłka lotnika 
wyszła na jaw. Mimowolny zabójca rozpacza 
nad nią narówni z rodziną zmarłej. 

Satrapa mandžurski we Francji 
We Francji bawi obecnie eks-marszałek 

Mandżurji, Czang-Sen-Liang. Obwozi się go 

po zakładach przemysłowych, po polach bitwy 
pod Verdun i zaprasza na śniadanie w gro- 

nie wysokich osobistości. 
Nie wszyscy Francuzi zapatrują się en- 

tuzjastycznie na tę wizytę. Są tacy, którz 
wołają wielkim głosem, że człowiek ten me 
wart jest reprezentować wielkie państwo Chiń 
skie, Nie mą on ani talentów, ani energji, ani 

walorów moralnych, swój mundur marszałkow 
ski zbrukał błotem i krwią. 

Podczas długich sześciu lat, wyciskał z 

Mandżurji wszystko złoto jakie się dało do kie 
szeni własnej i swych popleczników — i 
konto jego w National City Bank, nie przy- 
niosłoby wstydu miljarderom amerykańskim. 
Własną ręką zabijał swych gości, przyja- 

dej chwili przerzucić może do Europy. Dla- 

tego właśnie rozbudowuje flotę  šrodziemno- 
morską, dlatego posiada tyle aeroplanów, a 

w tej liczbie wielkie transportowce. 
W wojnie roku 1870 — 71 Francja uży- 

ła na froncie zaledwie znikome oddziały 
wojsk kolonjalnych. W wojnie roku 1914—18 
wystawiła armję kolonjalną o liczebności 600 

tysięcy, a ściśle 567.000 bagnetów. Zmobilizo- 
wanych zostało 173 tysiące Arabów Algieru 

ciół z dnia wczorajszego, którzy mu się prze- 

stali podobać. Zawsze ulegał podszeptom swej 

pychy, lenistwa i złych nałogów. 
Kiedy przez swą niezręczność i prowo- 

kacje rozpętał inwazję obcą na prowincje je- 

mu podległe, zamiast bronić ich swem życiem 
i mieniem — uciekł sromotnie! 

Czang Sen Liang był jednym z tych kii- 
kunastu fatalnych ludzi, tych władców woj- 

ny, którzy są wstydem i ruiną Chin współ- 

czesnych. Upadek jego był dla jego rodaków 

wyzwoleniem, a dla Kuo-Min-Tangu sprawie- 

dliwym odwetem losu. 

Francuzów traktował zawsze pogardliwie. © 

Pierwotnym jego zamiarem było udać się na 

stałe do Włoch, widocznie w czasie drogi z 

Szanghaju zmienił zdanie i przyjechał do 

Francji. 
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francuska wynosi 200 tysięcy. Natomiast pla 
ny mobilizacyjne na wypadek wojny przewi- 

dują organizację armii kolorowej, której cy- 
fra dosięziue półtora miijona baguetów. 

Dziś riyć dywizyj kolorowych. czy:i 55 

tysięcy czarnych żoinie izy, stoi poi bronią w 

cji Jeżeli wierzyc 
ekim. oe trzecie sił zbroj- 

rych, Fsuacji, stancwią  żołmerze kolorowi. 
Qł.eenie wprowadzony: zostanie system rekru- 

  

   

  

    

  

  

40 tysięcy Berberów 

Maroka i 181 tysięcy Senegalezyków. Prócz 
i 80 tysięcy Tunisu, 

tego Francja rozporządzała podczas wojny 
armją robotniczą w sile 310 tysięcy koloro- 
wych ludzi. — Przed wojną kolonje fran- 
cuskie obsadzone by:» 100-tysięczną armią 
wojsk kolorowych, przyczem ani jeden z tyel 
żołnierzy mie znajdował się na terytorjum eu- 
ropejskiem. W tej chwili kolonjalna armia 

tacji zarówno w Półnoenej Afryce, jak ekwa- 

terjalnyeh prowincjach franenskich. Niemcy 

krzyczą: co będzie z art. 22 Paktu Ligi Na- 

rcdów!'*.. Ale trzeba przyznać, że Francja 
posiada potężną armję pozu wybrzeżami Ea- 

ropy 
Niewątpliwie służba w szeregach, walka 

na froncie przeciwko białym, znacznie podnio 
sły świadomość rasową tych wszystkich ne- 

gorączkowa robota nad wykańczaniem wnę- 

trza prowizorycznego budynku stacyjnego i 

asfaltowaniem podjazdu od strony Alei Jero- 

zolimskich. 
Narazie dworzec centralny posiadać będzie 

dwa perony dwutorowe, po których przycho- 

dzić będą w ciągu doby 14 par pociągów da- 
1ekobieżnych, oraz 36 par pociągów podmiej- 

skich, czyli wszystkie pociągi, przychodzące 

dotychczas na dworzec przyjazdowy. 

Z chwilą uruchomienia dworca centralne- 
go, ruch na dworcu przyjazdowym, zostanie 
wstrzymany, i natychmiast rozpoczęte zosta 

ną roboty nad obniżeniem torów tego dworca 
do poziomu torów na dworcu centralnym. — 
Prace te potrwają zapewne około roku, po- 

czem ruch pociągów zostanie z powrotem skie 

rowany na dworzec przyjazdowy, a na dwor- 
cu centralnym wykańczane będą prace nad 
właściwym budynkiem stacyjnym, który zo: 

stanie oddany do użytku publiczności praw- 

dopodobnie pod koniec roku 1936. 
Do najciekawszych rzeczy na dworcu cen 

tralnym należą bezsprzecznie jego urządze- 
nia techniczne, jak najnowsze elektryczne in- 
stalacje zwrotnicowe i sygnalizacyjne, któ- 

rych pozazdrościć nam mogą wszystkie wiel- 

kie dworce europejskie oraz specjalne wielkie 

dźwigi towarowe. 

Mówiąc o urządzeniach technicznych, na- 

leży wspomnieć o pewnej najnowszej, bardzo 

zresztą kosztownej instalacji, którą tylko dwo 

rzec centralny w Londynie i dworzec w War 

szawie będą posiadały. Instalacja ta umiesz- 

‘ czona w budce, gdzie scentralizowane są wy- 

łączniki wszystkich zwrotnie, przedstawia się 

jako wielka tablica, na której wyrysowano 

jak mapę, sieć torów na dworcu. Z chwilą kie 

dy na jakikolwiek z nich wjedzie pociąg lūb 

choćby drezyna, w danem miejscu na tablicy, 

zapala się mała czerwona lampka, która po- * 

suwa się odpowiednio do ruchu pociągu, Po 

swoim torze na mapie. Jeśli zdarzyłoby się, iż 

na zajęty tor wjedzie jakiś inny pociąg, na- 

tychmiast zapala się druga czerwona lampka 

a jednocześnie cały ekran zaczyna płonąć pur 

purowem światłem, zaś dżwięk czwonków a- 

larmowych zwraca uwagę dyźirnego ruchu, 

że coś nie jest w porządku. 

Instalacja ta, która jest szczytem techni- 

ki kolejowej, niewątpliwie stanowi poważną 

gwarancję bezpieczeństwa w ruchu pociągów 

na dworcu centralnym w Warszawie 

—0—000—0— 

Wojna w Atlasie 
Powstanie w wielkim Atlasie dogasa. Gru- 

pa z Tadia zajmuje już obecnie całą równinę 

od Ait Abdi do Kusser. Błąkają się jeszcze 

resztki  buntowniczych partyzantów, ale w 

części 'wschodniej kraju, w okręgu  Kerdus 

poddało się ponad 5 tysięcy powstańców. 

Prasa brytyjska ogromnie się interesuje 

operacjami w Wielkim Atlasie, wyrażając na- 

dzieję, że, „ostatnie niedobitka barbarzyństwa 

w Maroku będą wkrótce uspokojone i poddane 

cywilizacji", 

Natomiast Francja wypiera się, jakoby 

istniał kiedykolwiek projekt dopuszczenia oli- 

„cerow angielskich do asystowania przy ope- 

racjach wojennych w Wielkim Atłasie. 

grów i arabów. Poczucie własnej wartości, 

uświadomienie, oto są czynniki, które w każ- 

dej chwili obrócić się mogą przeciwko obec- 

nym panom czarnego lądu. Oto czego winna 

obawiać się Francja, oto dlaczego krwawo 

dusi najmniejszy odruch rebelji, oto dlaczego 

oglądamy tak często obrazy francuskiej wy- 

twórni filmowej, gloryfikujące bohaterstwo 

Legjonu Cudzoziemskiego. 

Obecnie tocząca się w Maroku wojna z 

powstańczemi plemionami mahometan, rzeko- 

mo według źródeł franeuskich, położyć ma 

kres rozruchom w kraju i ostatecznie ujarz- 

mić koczownicze szczepy. — Maroko jest kra- 

jem naogół żyznym o wielkich możliwościach 

gospodarczych. Miasta są ludne i dziś już 

urządzone na sposób zupełnie europejski. Pe- 

siadają telefony, wspaniałe hotele, asfaltowa- 

ne szosy, linje lotnicze i t.d. Czem bardziej 

jednak ku południowi, czem bliżej Sahary, 

tem widok się zmienia. Tam, wśród załomów 

skalnych trzeszczą wciąż karabiny maszynowe 

i padają pojedyńcze strzały 2 karabinów 

arabskich, przemyconych do kraju przez ajen 

tów, po zależy na podtrzymaniu stanu 

wojny. Tak już od lat 50-ciu. 

Dowiadujemy się z gazet, że od stycznia 

roku 1933-go wre w Maroku ostateczna roz- 

grywka. Francja zmobilizowała pułki, ściągnę 

ła oddziały Legji Cudzoziemskiej, czarnych 

Senegalczyków, arabskich spahisów, oraz o- 

chotnicze oddziałki arabskich i  berberskich 

partyzantów. 

Dwa lata wstecz nawiązano łączność mię 

dzy posterunkami strzegącemi najdalej wysu- 

nięte placówki, a regularną armją, stacjono- 

waną w mieście Marrakech. Utworzył się w 

i ten sposób jakby korytarz, przecinający nie- 

bezpieczną zonę Dadesu, Ferkla, Todra i Gul- 

mima. Z ezasem pod wpływem akcji wojen- 

nej, obszar zajęty przez rebeljantów zmniej- 

W WIRZE STOLICY 
WIEŻA SIĘ WALI 

Kościół św. Florjana na Pradze liczy za- 
ledwie kilkanaście lat. Całą jego ozdobą są 
dwie strzeliste wieże. ' 

Komisja uczonych architektów orzekła nie 
odwołalnie, że jedna z wież grozi runięciem, 
proboszcz nie wierzył i nie wszczynał żad- 
nych ratowniczych kroków, parę cegieł klap- 

nęło na głowę organisty — widocznie tym ra- 

zem architekci wyjąteowo dobrze zgadi — 
przystąpiono do rozbiórki wi 

Pewnie, że to niew: 

i 20 lat nie stala. © 

eni myśleć o prędkiem 
wi Będzie sobie stał jeden kikut z bok 

ра nie chwalą, że całego kościoła na 

rozbierać nie trzeba. T tak jest dość pr 
gdy teraz podczas r łazi zakr: 

w tacę i mruczy: — na rozbiórkę v 

łaska. 

Qo za .cyrubał ten RR eo budował 
Św. Florjana! 

— Cóż takiego, — bronią go koledz 
fachu, biorący obeenie pieniądze za di 

nie burzenia, — nie udało mu się, a 

doktorom nie udaje się wyleczyć 
małoż to ludzi umiera... i 

lat po poradzie... 
NIESNASKI W MASTADAMIE 

Sekta Mastadam oparta na nauce Zaratu- 

stry hołduje radości życia, członkowie jej 

jadają mięsa, a tylko witaminy, w wolny:n 
czasie śpiewają pieśni. Niedawno oddział 

warszawski wizytował 90-letni zastępca Za- 

ratustry na ziemi — wódz mastadamistów. 

Obecnie te rajskie stosunki prysły. Miano- 
wicie cały obrządek opiera się na języku nie- 

mieckim, po niemiecku Śpiewa się pieśni. 

Grupa żydów, członków Mastadamu odmówiła 
wykonywania ceremonjału w języku Hitl 

Na tem tle w czasie zwykłego czwartko 
zebrania doszło do sporu, przyczem rq 
wręcz polskie słowa, jak: „Łobuz pan je 

„Widzisz pan tego kija!''. 
Członkowie sekty radości życia dosz 

takiego zacietrzewienia, że erowali 
spraw do sądu, oskarżając się wzamian o 
hrazę. K. 

  

      

   
dobudowa nowe a 

     
   

  

    

   

  

iluż to 
| pacjenta 
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Rekord transoceanicznega 
parowca 

RZYM. PAT. — Prasa stołeczna ze szcze- 
gólną dumą podkreśla rekord, zdobyty 
przez statek oceaniezny „Rex*', który przebył 

Atlantyk w 5 dni 13 godzin i 58 minut, przy 

średniej szybkości 28,92 mil morskich na 20- 

dzinę. 

Pani Lindbergh 
Nazwisko Lindbergha znowu jest na wie 

lu ustach. Jak wiadomo, szuka on doga 
dróg dla komunikacji samolotowej pom: 
Stanami Zjednoczonemi a Europą po pizez 

strefy północne. Towarzyszy mau wiernie żona, 

której charakter różni się zresztą bardzo od 
usposobienia małżonka. 

Pułkownik Lindbergh odznacza się wiel- 

ką edwagą, ale brak mu wyobraźni, Pani 
Lindbergh jest nieśmiała, uczuciowa, павьго- 
jona poetycznie, rea guje jak czuły barometr 

na różne „atmosfery''. Twarz jej nie jest la- 
dna, ale pełna wyrazu. Inteligencją przewyż- 

sza obie siostry, Elżbietę i Konstancję. 
Jej ojciec nieżyjący już dziś pan Dwight 

Whitney Morrow, urządzał swego czasu pier- 

wszy sławny lot Lindbergha. To zapoznało 
ze sobą młodą parę. Z początku niewiadomo 
było, którą z panien wybrało serce Śmiałego 

lotnika — wysoką, smukłą, piękną Elżbietę, 
czy też bardziej przysadzistą Amy. Mówiono 
nawet, że pomyliły mu się imiona obu dziew- 

cząt, i że pisywał listy adresując do Amy, 

myśląc o Elżbiecie. 
Pani Lindbergh, tak zresztą jak jej mał- 

żonek, nie lubi reklamy. Długo zwlekano z.0- 
głoszeniem przyjścia na świat pierwszego 

dziecka, a kiedy „narodowe bobo'* zostało por 
wane, biedni rodzice, prócz swego  nieszczę- 
Ścia, musieli znosić zalew reklamiarski, bru- 

talnie wdzierający się na każdym kroku w ich 
życie prywatne. Jakiś czas gazety pełne by- 
ły sensacyjnych wersyj, że dziecko wogóle nie 

było ich własnem, że je adoptowali nie mając 
nadziei na własnego potomka. Później dopie- 

ro pani Lindbergh zaczęła się spodziewać swe 

go maleństwa i przybranego synka oddano 
prawdziwym rodzicom, by zaś upozorować 

  

   

„ fakt nagłego zniknięcia malca, wymyślono ca- 
łą aferę z uprowadzeniem go. Niektóre pisma 
zamieściły nawet odezwy rzekomych WESA 

złorzeczące Lindberghom. 

POPIERAJCIE L.0.P.P. 

szył się znacznie, a w roku bieżącym jest ta 

już 150 kilometrów liczący kwadratowy odci- 

nek. Wznoszą się tutaj szczyty sięgające 

1800 i 3000 metrów wysokości, we wrześniu 

zajęto płaskowyż Jezior (2.600 m. wysok.), 

skąd schodzą jak tarasami doliny i jary ku 

pustyni. Zresztą cała okoŃca sprawia wraże- 

nie pustkowia. Jedynie wąskie strumyczki 

górskie pozwoliły” założyć gdzieniegdzie oazy 

palmowe. 
Akcję wojenną prowadzą generałowie Ui- 

raud (wzdłuż brzegów berisu) i generał 
Goudot. Wtargnęli oni w głąb kraiku zamiesz 

kałego przez plemię Ait Haddu, zaś gen. L.ou- 
stal zatrzymał się z wojskami w rozległej do- 

linie Assif Mellul, zdobytej zaledwie rok te- 

mu. Niedawno wpadła w ręce Francuzów gó:- 

ska stolica okrutnego plemienia Ait Haddida. 

Pozostają jednak do ujarzmienia trzy ośrod- 

ki rebelji, zamieszkałe przez  zaprzysiężo- 

nych wrogów Europejczyków, Jest to element 

buntowniczy, znajdujący się na zupełnie ni- 
skim poziomie kulturalnym, który zamienia 

zdobyte okolice w ruiny, a uprawne pola w 

pastwiska dla wielbłądów. 

Wśród tych rebeljantów grasują cudzo- 

ziemscy instruktorzy. Głównodowodzącym 80 

tysięczną armją franeuską jest Si Hure, 

zwany „pacyfikatorem Maroka'* który od 

roku 1912 przebywa w Podc ych teryto- 

rjach, a od lat czterech kieruje odpowiedzial- 

ną i niezmiernie trudną akcją wojenną. 

Zapewne już w roku następnym będzie- 

my mieli nowy, ciekawy film, obrazujący 

krwawe walki szlachetnych legjonistów fran- 

cuskich z dzikiemi szczepami wyznawców Pro 

roka. Trójkolorowy sztandar powiewa wresz- 

cie na zdobytej, skalnej pozycji Berberów. 

Vive la France! 
Ž : až. 
 



  

  

Centralna Kosa Spółek Rolniczych 
ZAŁOŻONA W 1909 r. 

ODDZIAŁY: WARSZAWA, KRAKÓW, LWÓW, TORUŃ, ŁUCK, WILNO 
KAPITAŁY WŁASNE Dn. i. VI 

Przyjmuje wkłady na rachunki bieżące 
(wkłady zwrotne na każde żądanie lub terminowe) i 

  

33 r. — ZŁ. 6.909,000. — 
(czekowe) i książeczki oszczędnościowe 

zapewnia 

najwyższe oprocentowanie — obetnie do 8 proc. 
Zebrane fundusze Centralna 

670.000 
  rolni 

Kasa przeznacza na finansowanie 
nizowanych w 3.000 — różny 

ów z tych spółdzieln 
Kasy całym swoim majątkiem: ziemią budynkami i inwentarzem 

rolników, 
ch. 

zorga- 
        h spółdzielni rolnie 
gwarantuje za pożj 

  

z Centralnej 

DAJE WIĘC CENTRALNA KASA CAŁKOWITE ZABEZPIECZENIE 
I NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE WKŁADEK. 
OSZCZĘDZAJCIE I LOKUJCIE SWE OSZCZĘDNOŚCI 

$ Į CENTRA 
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Uroczystości dla chorych 
w Ostrej Bramie 

Jak już na tem miejscu przed kilku dniami 

donosiliśmy, we czwartek 17 sierpnia b. r. © 
godzinie 7-ej wieczorem, odbyło się przy ul. 

Metropolitalnej 1 zebranie organizacyjne uroczy- 

stości eucharystycznych dla chorych. 
* № zebraniu tem wzięli udział XX Probo- 

szczowie Wileńscy z X Dziekanem ]. Adamo- 
wiczem na czele oraz przedstawiciele Wydzia- 

łów „Caritas* wszystkich parafij m. Wilna. 

Zebraniu przewodniczył i obrady zagaił Pre- 

zes Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolic- 

kiej Dr. Kazimierz Niżyński z naciskiem pod- 
kreślając niezwykłą doniosłość pierwszych uro- 

czystości  eucharystycznych dla chorych w 

Wilnie — w Ostrej Bramie, zapraszając obe- 
cnych, aby mimo piętrzących się trudności i kło- 

potów z tego powodu, wspólnym wysiłkiem i 

ofiarnością przygotowywali to wielkie i rado- 
sne Święto dla cierpiących Wilna, na które 

wszyscy chorzy w serdecznem  rozrzewnieniu 
„oczekują. 

Po zreferowaniu sprawy i planu uroczysto- 

ści przez Zarząd Związku „Caritas* 

się ożywiona dyskusja, świadcząca 0 żywem 
zainteresowaniu się sprawą wszystkich obec- 

Jyjaśnień organizacji i 

przygotowań udzielił p. Prezes Dr. Niżyński i 

ks. Dyrektor Kafarski, poczem zapadły nastę- 
pujące uchwały: 

1) Uroczystości Eucharystyczne dla choryci 
t zw. „Triduum Eucharystyczne dla chorych“ 

odbędą się w Ostrej Bramie w dniach 5, 6 

i 7 września 1933 r. O ile dopisze pogoda, uro- 
czystości odbędą się przed Ostrą Bramą na uli- 

cy, gdzie chorzy zostaną ułożeni na noszach 

sanitarnych, lektykach, fotelach, łóżkach i 
t. p. Chorzy silniejsi rozmieszczeni zostaną 

na ławkach odpowiednio ustawionych, by nie 
było tłoku łub zamieszania. Na wypadek zaś 

niepogody, te same uroczystości odbędą się 
w kościele św.* Teresy (ostrobramskim) prze- 

kształconym na ten czas ma kościół - szpital. 

2) Do objęcia kierownictwa duchowego 
Uroczystości, wygłoszenia nauk i fachowej 

pomocy w urządzeniu Triduum 

proszony Ks. Dyrektor Michał Rękas, General- 
ny Sekretarz Apostolstwa Chorych na Polskę 
ze Lwowa. Pozatem w uroczystościach weż- 

mie udział Duchowieństwo parafjalne wilen- 
skie i zakony. 

3) Kierownictwo materjalne Uroczystości 
obejmuje —Archidiecezjalny Instytut Akcji Ka- 
tolickiej, który przygotowania Triduum powie- 
rzył Związkowi Archidiecezjalnemu i wydzia- 
łom parafjalnym „Caritas” przy pomocy osób 

uczynnych (Pp. lekarze, pielęgniarki, siostry za- 
konne i t. p.) i organizacyj religijno - społe- 
cznych. 

4) Rodziny, względnie osoby  opiekujące 
się chorymi, zawczasu postarają się 0 odpo- 

wiednie leżaki, nosze sanitarne, fotele, matera- 
..' £e, łóżka dla swoich chorych, którzy zostaną 
oeqozmieszczeni przed Ostrą Bramą na ulicy 

względnie na wypadek niepogody w: kościele, 
niezbyt ciasno w porozumieniu z lekarzami, 
których Wydziały parafjalne „Caritas”  zapro- 
szą do dyżuru ij fachowej opieki w czasie na- 
bożeństw. Każdy chory dostanie swoje miejsce, 
oznaczone kartką z nazwiskiem, które zajmuje 
przez wszystkie trzy dni. 

5) Aby w czasie nabożeństw nie było tło- 
ku lub zamieszania pomiędzy chorymi, w uro- 
czystościach będą mogli wziąć udział tylko 
osoby pielęgnujące chorych i _ zaproszeni 
przedstawiciele Władz, prasy, towarzystw i 
t p. Wstęp na nabożeństwo tylko za okaza- 
niem zaproszenia, względnie karty wstępu, któ- 
re rozesłane zostaną przez Arch. Instytut Akcji 
Katolickiej, względnie rozdzielone chorym i 
osobom pielęgnującym przez XX. Proboszczów. 

6) Dia uświetnienia nabożeństw zapro- 
szone zostaną miejscowe chóry śpiewackie, 
dla wygody zaś rozmieszczone megafony. Ko- 
mitet będzie się starał, aby uroczystości były 
transmitowane przez radjo. 
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GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE. 

Geny za towar średniej handlowej jakości, — 
parytet Wilno, 

Z DNIA 19 SIERPNIA 
CENY TRANZAKCYJNE: 

  

zbierane nowe 15.50 

ji ь —16.50 
Pszeniea zbierana nowa 22.15 
Mąka pszenna 00000 A Luks. 40.625 

Mąka żytnia 55 proc. > х 

й : —28. 
Mąka żytnia 65 proc. 29, 

° —23. 
Mąka razowa szatrowana 39 

- Kasza gryczana 1-1 pałon ag. 
owsiana 50. 

GENY ORJENTACYJNE: ! 
Jęczmień zbierany 16. 
Owies zbierany 13. 

2 —13.5i 
Mąka żytnia sitkowa 19. ь 

> —20. 
Mąka żytnia razowa ać 19. 

+20. 
Otręby pszenne 10. 
Otręby jęczmienne , 9. 
Otręby żytnie 9., 

Kasza grycz. 1-2 palona 37. 
Kasza gryez. 1-1 biała 37. 
Kasza perłowa pęcak n: 2 28. 
Kasza perłowa pr 3 35. 
Siemię Iniane 90 proc. 40. 
Siano R 5.50 
Słoma 5. 

LEN: 

Basis I sk. 216.50 za 1000 kg. #- ь а0 :Ц co stacja 

Len trzep. Wołożyn 1299. 

—1342.30 

wyłoniła £9 

zostanie za- 

LNEJ KASIE SPÓŁEK ROLNICZYCH 
w Wilnie, ul. A. Mickiewicza Nr. 28, Tel. 13-65. 
  

'* BŁĘKITY 
Wieczysława Józefowicza 
O p. W. Józefowiczu przeczytałem w jed- 

nej z gazet wileńskich następująca informa- 

cję: 

„Ten poeta i nowelista jest w jednej о- 
„Sobie zecerem „i introligatorem. Przy kasz 

„cie układał swoje wiersze i pisał nowele. 

„Podczas długich dni pracy zawodowej mózę, 

„jego pracował bez wytchnienia, tworząc co- 
„raz to nowe wierszyki i opowiadania. I tak 

„w ciągu pięciu lat powstały Błękity. Cieka- 

„wą również rzeczą jest samo powstanie książ 

„ki, a więc układ i druk. Józefowicz sam 
„składał swe wiersze, następnie drukował je 

„i wkońcu oprawiał. Będzie to pierwsza bo- 

„daj książka, która powstała w takich wa- 
„runkach. I z tego względn zasłużył sobie 
„Józefowicż na jak największe uznanie. Błę- 

  

       

  

„kity powinny znaleźć się w każdym domu 

„robotniezym i rzemieślniczym. 
Przeczytałem tę informację, i p. W. Jó- 

zefowicz skojarzył się w mej wyobraźni z 14. 
Sobolewskim, głośnym w Wilnie twórcą owe 
g który wykonał był w całości wias- 
noręcznie i pokazywał publiczności za z%- 

tówkę. Miałem jednak zastrzeżenie co do u- 

znania dla p. Józefowicza. Bo skoro jest ze 

cerem i introligatorem, eóż d go, że 
sam złożył swą książkę i oprawił ją? 

W parę dni potem przyszedł do mnie p. 
Józefowicz, przyniósł Błękity i prosił, żeby 

coś o nieh koniecznie napisać. Obiecałem. Czu 

ję jednak, że przychodzi mi to z trudem. Ka- 
czej zacytuję cha rakterystykę poety - zecera, 

podaną we wstępie do jego książki przez p. 
Jana Panasewicza: 

„Autor nie zna recept i żądań poetye- 
„kieh, które obeenie są pomoeniczą aparaturą 

„każdego poety, zna jednak dzieła dawne i 

„współczesne, poza tem w lirykach swoieh 

„idzie swojemi drogami, może nieraz odk 
„temi przez innych, ale właśnie dlatego zdo- 

„bywanemi z trudem...'* 
Zacytuję również credo poetyckie autora: 

Nie znam zasad poetyckich, 
Leżących rzędem książek na biurku. 
Ani recept niezawodnych, 

Ni mądrych praktyk. 
Ale mam wszystko u siebie w duszy. 

Jeśli mnie o nie spytacie, 

Będę przed wami stać 
W kłopocie milczenia, 

Bo mam je w duszy 

Niepomyślane i niewypowiedziane... 
Czytając żkę, znalazłem w niej dużo 

błędów drukarskich. Errata na końcu książ- 
ki wylieza ich dwadzieścia. Jak na zecera, 
który sam swą książkę składał, to zadużo — 

podszepnął mi sceptycyzm: — pan Józefowicz 
jest kiepskim zecerem śród zecerów i kiey 
skim poetą śród poetów. Zato introligator 
jest doskonałym: można go polecić pod gw» 

rancją: książka oprawiona solidnie i wy- 

twornie. 
Dlaczego p. Józefowiez wydał Błękity? 
żby zazdrościł laurów p. Sobolewskiemu? 
by opętał go demon sławy? Ale eóż to 

jest sława? 
— Sława — mawiał Napoleon z goryczą: 

— hm, sława... To fatamorgana. jw. 
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KSIĄŻKI SZKOLNE ; 
najwygodniej nabyć 

w KSIĘGARNI 
GERETHAERA 6 WOLEFA | 5-4l 

WILNO, MICKIEWICZA 7, 

tel. 6-24. 

Perypetje szewca wileńskiego 
w Kownie 

WILNO. Przed rokiem zbiegł z Wilna 

do Kowna po uprzedniem niewypełnieniu ca- 

łego szeregu zobowiązań właściciel sklepu z 

obuwiem na ul. Wileńskiej J. Juszko. 

Obecnie nadchodzą wiadomości, że Jusz- 

ko został aresztowany w Koszedarach zą na- 

dużycia przy dostawie skór dla warsztatów 

wojskowych. 

Piękna sposobność 
M. Panasewiczówna, prostytutka w sta 

nie spoczynku, pragnie wszelkim sposobem 
dostać się na stare lata do szpitala. Symulu- 
je więc chorą. Co parę dni nawiedza ją na 
ulicy atak. Staruszka rzuca się wówczas na 
środku jezdni, zatrzymuje ruch, wywołuje 
zbiegowisko. Policjant musi zejść z posterun 
ku, gwizdać i telefonować: albo do komisa- 
zjatu, albo po karetkę pogotowia. Innej rady 
niema, gdyż staruszka miota się z niezwykłą 
siłą dopóty, dopóki nie znajdzie się w jed- 
nym z wymienionych lokalów. Trzeba ją ko 

niecznie w jednym z nich ukryć, aby nie czy- 
niła publicznego zamieszania i zgorszenia. 

Ataki Panasewiczówny powtarzają się re- 
gularnie w różnych dzielnicach miasta. I w 
rezultacie, obliczywszy koszty przewozu jej, 
niepotrzebne wzywanie karetki, opatrunki na 
pogotowiu, ewentualnie t. zw. gile z amonia- 
ku, aplikowane symułantom — łatwo dojść do 
wniosku, że to samo wyniosłoby utrzymanie 
jej w szpitalu. „Odnośne czynnikić* nie wna- 
dną jednak na ten prosty pomysł. 2 

: Wobec tego pozostaje jedno: panie z żół- 
temi opaskami, czyli T-wo opieki nad kobie- 
tami. Ma ono piękną sposobność podania po- 
mocnej „ręki kobiecie istotnie upadłej. 
REZERW OEZ AO POKO EE <— аИИа 

JESTEŚMY ZA BIEDNI BY KUPOWAĆ 
BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMODZIAŁO- 

WE WYROBY Z WŁASNEGO LNU 

    

   
   

  

    

    

   
    

  

     

   

  

  

" źliwe przelotne deszcze. Nieco 

SŁOWO 

Przywłaszczyciel czy ofiara oszusta? 
WILNO. P. Grabowski (Ludwisarska 7) 

po bezskutecznem oczekiwaniu na awizowany 

przez nadawcę czek P.K.O. na 1040 złotych, 
zwrócił się na pocztę z zapytaniem o powód 

zwłoki. 
Można sobie wyobrazić zdumienie Gra- 

bowskiego, gdy mu okazano pokwitowanie 
wystawione rzekomo przez niego na sumę, 
której nie otrzymał. Pokwitowanie okazało 

się sfałszowane, więc całe podejrzenie skiero- 
wało się na listonosza, który ten czek miał 
doręczyć. Natychmiast go aresztowano i pod- 

dano przesłuchaniu, Do przywłaszczenia cze- 
ku zatrzymany nie przyznał się, wyjaśniając, 

że gdy udał się na Ludwisarską 7, od drzwi 
mieszkania zajmowanego przez Grabowskiego 

odchodził jakiś osobnik, który na skierowane 
do niego pytanie podał się za Grabowskiego. 

Listonosz nie podejrzewając podstępu, wrę 

czył mu czek i otrzymał pokwitowanie. 
Że nie był to Grabowski, listonosz dowie- 

dział się dopiero gdy zgłoszono reklamację. 

Dalsze śledztwo wyjaśni jak było napraw 

dę z tym czekiem. 

Zabójstwo czy samobójstwo sekwestratora 
LIDA, W uzupełnieniu wiadomości 0 sa- 

mobójstwie sekwestratora Urzędu Skarbowe- 
go w Lidzie Stanisiawa Jarockiego dowiadu- 
jemy się, że wedle krążących tutaj wersyj 
oraz pozostawionych dowodów denat popeł- 

nił samobójstwo na tle stosunków rodzinnych. 

Ostatnią noc po przyjeździe do Lidy, jakkol- 
wiek , stale tutaj mieszka, spędził w hotetu 

Pozostawił tam w teczce dowody kasowe i pie- 

niądze. Niema podstaw do przypuszczeń, iż 
miała tu miejsce defraudacja, gdyż wprawdzie 
brakowało około 100 złotych, jednakże  ja- 
rockiemu nałeżało się ze skarbu państwa dale- 
ko więcej tytułem diet. Krążą również pogio- 
ski, że Jarocki nie popełnił samobójstwa, lecz 

został powieszony, 
prokurator zarządził 

Na prośbę żony denata, 

sekcję zwłok. 
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"GRESTREEOKO 
SOBOTA 

Dzis 1 9 
Mirjsna 
Jatro 

Bernarda Op 
RESORY 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE 

Z DNIA 18-go WRZEŚNIA 

Ciśnienie średnie: 756 
Temperatura średnia: + 18. 

Wschód słuttes g. 4,01 

Zschód słeńcz g. 6,42 

Temperatura najwyższa: + 21 
Temperatura najniżsa: + 13. 

Opad 3. 
Wiatr: zachodni. 

Tendencja: lekki wzrost. 

Uwagi: pogodnie w nocy deszcz. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 

Pogoda o zachmurzeniu zmiennem i mo 
chłodniej. U- 

miarkowane, na wybrzeżu porywiste wiatry 

zachodnie. 
— —0-О-о— 

URZĘDOWA 
— Zarządzeniem Ministerstwa Komunika- 

cji z dnia 10 sierpnia r. b. Nr. H—1192 osoby 

przyjeżdżające na Wystawę Lniarską korzysta- 

ją z indywidualnych zniżek kolejowych ow 
wysokości 50 proc., wycieczki składające się 

z najmniej 30 osób urządzanych przez or- 
ganizację — ze zniżki 70 proc.,. członkowie zaś 

Towarzystwa Lniarskiego ze zniżki 70 proc. 
indywidualnej. Zniżki przysługują na przejazd 

tam i z powrotem. 

MIEJSKA. 
— Komorne ściągane przymusowo. Wobec 

zalegania przez lokatorów w opłacie komor- 
nego, co w konsekwencji odbija się na wpły- 
wach z tytułu podatków, powstał projekt aby 

zaległość ściągać przymusowo przy pomocy 
organów egzekucyjnych władz skarbowych. 

Sprawa ta zostanie rozstrzygnięta po przeję- 

ciu przez władze skarbowe wymiaru podat- 

ków od nieruchomości. 

Za wznoszenie domu bez zezwolenia. 
Trzyduiowym aresztem został ukarany jeden 

z właścicieli domów przy ul. Piłsudskiego za 
wznoszenie budowli bez zezwolenia magistratu 

Karę wymierzyło Starostwo Grodzkie. 

— Opłaty za meldunki. Wobee wypad- 
ków pobierania większych opłat za meldunki 
niż to jest przewidziane, władze starościńskie 
wyjaśniają, że za zameldowanie lokatora о- 
biera się jedynie 10 gr. jako zwrot kosztu dru 
ku. : 

— Urlopy w magistracie. Wrócił z urlopu 
ławnik Żejmo, zaś rozpoczął wypoczynek ław- 
nik Kruk. 

— Dostawca kabli elektrycznych. Dostawę 
kabla dla prądu zmiennego oraz artykułów 
do budowy  stacyj transformatorowych  ma- 
gistrat powierzył fabryce kabli w Ożarowie 
(Simensa). Pierwsze transporty nadejdą w 
połowie września reszta w ciągu paździe:- 

nika, Roboty rozpoczęte zostaną w drugiej 
połowie września. Jednocześnie wybudowane 
bedą trzy stacje transformatorów. 

+ — Ograniczenie handlu ulicznego. Wobec 
skarg kupców Urząd Przemysłowy Wilna po- 
czyni starania u władz miiarodajnych o ograni- 
czenie ilości handłarzy ulicznych, a jest ta- 
kich handlarzy 191, na ulicach krąży moc han- 
dlarzy nie mających zezwoleń. 

Sprawa ta ma być w najbliższym czasie u- 
regulowana. 

| — Ceny na rynkach. W ostatnim tygod- 
niu ceny na rynkach wykazały tendencję zniż- 
kową. Szczególnie dotyczy to nabiału ceny 
którego ostatnio z racji pracy w polu znacz- 
nie zwyżkowały. 

Porządkowanie ul, Kalwaryjskiej. 
Na ul. Kalwaryjskiej odnawiane są frontony 
tych domów, wygląd których pozostawiał du- 

żo do życzenia. Ogółem odremontowanych bę- 
dzie „około 25 posesyj. Również w szybkiem 
tempie naprawiany jest chodnik na odcinku 
od mostu do ul. Lwowskiej. 

— O bruk na ul. Trębackiej. Mieszkań- 
cy ul. Trębackiej, wobec nieuwzględnienia 
dotychczasowych starań o uporządkowanie зе- 
zdni na tej ulicy, postanowili wysłać w tej 
sprawie do prezydenta miasta delegację. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— „Stan dzisiejszej Rosji sowieckiej '*. 

Dziś w sobotę o godz. 8 wiecz. w lokalu T-wa 
Rosyjskiego (ul. Mickiewicza 23, b. sala Fi- 
lipsa), odbędzie się odczyt znanego uczonego 
rosyjskiego prof. Piotra Sawickiego na temat: 
„Stan dzisiejszy Rosji sowieckiej pod wzglę- 
dem gospodarczym i politycznym. Wstęp 
wolny. Goście mile widziani. 

— Zebranie Koła BBWR dzielnicy Zwierzy- 
niec. Dnia 20 sierpnia r. b. o godz. 12 przy ul. 
Lipowej 4 (fabryka p. Tomaszewskiego) 

   

odbędzie się ogólne zebranie członków Koła 

dzielnicowego BBWR „Zwierzyniec”. 3 

Wejście na zebranie za okazaniem  legity- 

macji członkowskiej 

— Zebranie Koła BBWR dzielnicy Śnipiszki. 

Dnia 22 sierpnia r. b. o godz. 18-tej 
w lokalu Sekretarjatu Wojewódzkiego BBWR 

(ul. św. Anny 2—4) odbędzie się ogólne ze- 
branie członków Koła dzielnicowego BBWR 

„Śnipiszki”. 

— Zjazd absolwentów państw. kursów 
maturalnych dla b. wojskowych (kl. VIII-b 

pod dyrekcją prof. Ignacego Popławskiego). 

Z okazji 10-lecia organizatorzy zjazdu wzywa- 

ją stkich kolegów do gremjalnego stawie- 
nia się w dniu 2 września 1933 r. ogodz. 31 

rano w mieszkaniu kol. Ižyekiego, Wilno, Za- 

walna 22 m. 5. Informacje tamże tel. 407. 

SZKOLNA 
Liceum  Ogólno- 

     

    

— Liceum handłowe i 

    kształcące im. Filomatów w Wilnie przyj- 
mują zapisy codzienie od 10 — 2 (ul. Żeligow 

skiego 1 — 2). Egzamina wstępne odbędą      
się 21i 22 sierpnia. W kl. III (obecnie 1-e;) 
program gimnazjum nowego typu Kandydatki 

do Liceum handlowego winny wskazać się 
świadectwem ukończenia 6 klas 
L10j. 

    

     y 

RÓŻNE 
— Kondolencje Kuratorjum z powodu zgoni 

ks. Kraujalisa. Z powodu śmierci ś. p. Ks. Krau- 

jalisa, Prezesa Oświatowego Towarzystwa Li- 

tewskiego „Rytas“ Kurator Okręgu Szkolnego 
przesłał na ręce zarządu co następuje: 

„Do Zarządu Centralnego Litewskiego T-wa 

Oświatowego „Rytas* Wilno, Antokol 6 — 1. 
<Z powodu ciężkiej straty, którą poniosło 
Towarzystwo na skutek śmierci prezesa swe- 
go š. p. Ks. Prof. Piotra Kraujalisa, przesy- 

łam wyrazy głębokiego współczucia” Kura- 
tor Okręgu Szkolnego (—) K. Szelągowski". 

— Pomnik na grobie ś. p. ks. Kraujalisa. 
Organizacje litewskie postanowiły ustawić 
pomnik na grobie ś. p. ks. Kraujalisa. 

Ma on stanąć na ementarzu św. Piotra 

i Pawła jeszcze w roku bieżącym. 

— Goście z Kowna dziś opuszczają Wilno. 
Przybyli na pogrzeb ks. Kraujalisa minister 

Iczas i inni dzień wczorajszy poświęcili zwie- 
dzaniu miasta i instytucyj litewskich. Ponadto 
goście byli podejmowani przez tut. działaczy 
litewskich. 

Dziś min. lczas wraz z resztą przyby- 

łych osób odjadą przez Zawiasy do Kowna, 

— Odwołanie wycieczki z Kowna. Zapo- 
wiedziana na wrzesień wycieczka gospodarcza 
z Kowna została odwołana wobec nieuzy: 
nia zezwolenia władz litewskich. 

— Książki szkolne ze znaczkami, Wydaw- 
cy podręczników szkolnych i księgarze zgodzili 
się od każdej książki szkolnej, wydanej za- 

równo w latach uprzednich, jak i w roku bie- 

żącym złożyć na rzecz budowy szkół po- 

wszechnych 10 groszy. Ceny książki przez 

to nie podniosą się. 

Na każdym podręczniku winien być na- 

lepiony znaczek z napisem: „Złóż grosz na 

Towarzystwo Popierania Budowy Szkół Po- 
wszechnych“. 

— Stosunki handlowe z Czechami, Stowa- 
rzyszenie Kupców i Przemysłowców  Chrze- 
Ścijan w Wilnie, ul. Bakszta 11, tel. 10-30 o- 
trzymało od Poselstwa Czechosłowackiego spis 

firm czechosłowackich pragnących: nawiązać 

stosunki handlowe z firmami polskiemi. Spis 
jest do obejrzenia w Biurze Stowarzyszenia w 
godzinach urzędowych. 

Jednocześnie Stowarzyszenie posiada spi- 

sy firm krajowych różnych branż, któreby 

chciały nawiązać stosunki handlowe celem 
kupna lub sprzedaży swych wyrobów. Do- 

kładnych informacyj udziela Biuro w godzinach 
urzędowych. 

— Komitet Rodzicielski Szkoły Powszech 
nej nr 30 w Wilnie urządza w niedzielę dn. 
20 sierpnia rb. kwestę uliczną na książki dla 
najbiedniejszej dziatwy szkoły nr 30-. Komi- 
tet Rodzicielski zwraca się tą drogą z ape- 
lem do tych wszystkich, którym dobro dziec- 
ka leży na sercu o poparcie tęj imprezy, — 
choćby najskromniejszemi datkami. 

— W Wilnie więcej kobiet, Z danych 
wydziału statystycznego wynika, że Wilno li- 
czy więcej kobiet niż mężczyzn. Na ogólną 
liczbę 200 tys. mieszkańców kobiety przewyż- 
szają 0 całe 20 tysięcy. 

Ponadto pełnoletnich mieszkańców mamy 
około 130 tysięcy, niepełnoletnich zaś 70 ty- 
sięcy. 

  

      

TEATR I MUZYKA 
— Teatry miejskie ZASP w Wilnie. 

Arcywesoła farsa w teatrze Letnim. — Dziś 
w sobotę 19 bm. o godz. 8,15 wiecz. teatr Let 
ni gra znakomitą, obfitującą w sceny pełne 
zabawnych sytuacyj farsę A. Bissona pt. 
„Czy jest co do oelenia'*, w której rolę ty*y 
tułową kreuje p. Leon Wołłejko (Hipolit Ko- 
walski), ponadto ujrzymy p. p. Teresę Suchec 
ką (I-szy występ), Jasińską - Detkowska, 
Braunównę, M. Węgrzyna (Pucjata), Pośpie- 
łowskiego, Elwickiego, Martykę, Skolimow - 
skiego, Dejunowieza, Dobrowolskiego, A. Pa- 
włowską i innych. Farsa ta wróży sobie dłu 
gotrwałe powodzenie, zdobywając publiczność 
swą miłą, niefrasobliwą treścią pełną życia i 
radości. Ceny zwyczajne, Zniżki i kredytów- 
ki ważne. $ 

Jutro i dni następnych „Czy jest co do 
oelenia'*. 

— Ostatnie dwa występy H. Kamińskiej 
20 i 21 sierpnia. — Już tylko w niedzielę o 

  

  

  

o godz. 3,15 wiecz. ujrzymy naszą ułubienicę 
p. H. Kamińską w doskonałej  farsie p. t. 
„Co on robi w nocy'*. P. H. Kamińska opu- 
szcza Wilno, pozostawiając po sobie bardzo 
miłe wspomnienia zwłaszcza jako Jill z kome 
dji muzycznej, którą każdy z nas jeszcze pa 
mięta. ; 

Należy się śpieszyć na te dwa ostatnie 
przedstawienia tej arcywesołej farsy. ži 

Ceny na popołudniówkę o 50 proc. zniżo- 
ne. 

— Teatr muzyczny Lutnia. — „Ułani: — 
Dziś efektowne widowisko w 4-ch aktach „U- 
łani'* połączone z inscenizowanemi piosenka- 
mi, muzyką, i tańcami. W wykonaniu caiego 
zespołu artystycznego, pod reżyserją K. Wy- 
rwicz - Wichrowskiego. Humor, tężyzna, 1 
w cechują to widowisko ze wszechmiar 
interesujące i godne widzenia. W aktach II 
i IV tańce: polonez i mazur w układzie 
baletmistrza W. Morawskiego. Ceny miejse 
od 25 gr. do 2 zł. 90 gr. 

— „Królowa nocy'' na przedstawieniu po 
południowem w Lwtni. — Jutrzejsze przedsta 
wienie po cenach najniższych od 25 gr. wy- 
pełni wesoła i melodyjna operetka  Kollo 
„Królowa nocy** z B. Halmirską w roli tytu- 
łowej. Początek o godz. 4 po poł. ! 

— Pokaz — rewja „Len''. — W porozu- 
mieniu z Wil. Tow. Lniarskiem teatr muzy- 
czny Lutnia przygotowuje specjalny pokaz — 

je „Len*', odźwierciadlający stopniowe 
staczanie się włókna w piękną tkaninę. 

Nowe kostjamy stylizowane z płótna Iniane- 
j ównież i odpowiednie dekoracj 

przygotowują pracownie teatralne pod kierua 
kiem J. Hawryłkiewi Pokaz- rewja „Len** 
dodawany będzie ego widowiska wie- 
czornego w Lutni w okresie TII-ch Targów 

   

   

   

          

    

    

  

    

    

  

Półnoenych. 
— „Polska krew'* — w Lutni. — Prze. 

muzyczny Nedbala „Polski piękny utwór 
rew** osnuty na motywa 

ży interesującą treść i koloryt. wst 
wiony zostanie w dniu otwarcia Ta 
nocnych w konaniu najwybiini 
zespołu artystycznego. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

HELJOS — „Schowajcie swe smutki''. 

PAN — Dziwny dom. 

„CASINO* — Zatrute dusze. 

„ROXY* — Rajski Ptak. 

   

  

podają 
wysta- 
wo Pół- 

  

     

   
   

    
    

   

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— ZAGINĄŁ  16-LETNI CHŁOPIEC. 

M. Błażewiczowa (Kijowska: 6) powiadomiła 
policję o zaginięciu jej 16-letniego syna Miro- 

sława. 
Chłopiec rzekomo uciekł do Gdyni. 
— Złodziej bielizny. Zatrzymano, Szera 

Szymona (Strycharska 22) z tobołem  skra- 

dzionej bielizny. Bielizna pochodziła z zakła- 

du fryzjerskiego W. Jakowicza przy ul. Śnia- 
deckich. 

— Okradziona na zabawie. Płaszcz dam- 
ski wartości 65 zł. skradziono na zabawie 
przy ul. Dominikańskiej 13 z szatni, na szkodę 

p. M. Dawidówny (Podgórna 18), 

— ZAMACH SAMOBÓJCZY. Na ul. Zyg- 
muntowskiej usiłowała odebrać sobie  życje 
za pomocą esencji octowej Wołosewicz Zofija, 
zamieszkała przy ul. Wiłkomierskiej 74. We- 
zwano Pogotowie, które przewiozło ja do 

Szpitala Sawicz, : 

— Nieuważny skok. Wyskakując z auto- 
busu Nr. 3 upadł na bruk i dotkliwie potłukł 

się Oskar Chowenfeld z Rzeszowa. 

— Zakwestjonowane drzewo, 4 metry 

drzewa opałowego, pochodzącego z kradzieży 
w lesie państwowym w Rukojniach zakwestjo- 

nowano na ul. Subocz 53 u Jankiela Kins- 
berga. Dochodzenie w toku. 

— Gdzie rower?. Rower skradziono Ja- 

nowi Siażko, przybyłemu ze wsi Zyndułe gmi- 
ny mejszagolskiej. 

WILNO - TROKI 
— UCIEKŁ Z KONIEM. W gminie rzeszań- 

skiej 'w folwarku Szawkiszki skradziono z 
pastwiska konia wartości 150 zł, będącego 
własnością D-ra Bolesława  Szutowskiego. 
Kradzieży dokonał Tadeusz Żukowski, który 
zabrał również rewolwer i konno zbiegł w kie- 
runku Wilna. 

WILEJKA 
— UMYSŁOWO - CHORA W LESIE. — 

W dniu 17 b. m. posterunek w Wiazyniu zatrzy- 
mał umysłowo - chorą dziewczynę, która od 

kilku dni wałęsała się po lasach i nocowała w 
polu. Zna ona język litewski i na zapytanie 
w języku tym, odpowiedziała że nazywa się 
Franciszka Myszkin, że pochodzi ze wsi Ka- 
czany i ma lat 19. Wdrożono dochodzenie. 

MOŁODECZNO 
— WYBUCH NABOJU. 15 letni Korsak 

Michał zamieszkały w m. Krasnem (przy ul. 
Piłsudskiego) znalazł w ogrodzie zardzewia- 
ły nabój do karabinu rosyjskiego. Położywszy 
nabój na kamień uderzył weń młotkiem. Na- 
stąpił wybuch. Odłamki naboju poraniły Kor- 
saka w nogę i rękę. Umieszczono go w szpi- 
talu w Wilejce. 

  

Romerowską okradziono 
Leja Romerowska (Kwaszelna 15) cheia- 

ła sprzedać szafę, w której przechowywała 
200 zł. rubli, związanych w skórzanym worecz 
ku. Zawołała z ulicy handlarza. Handlarz osżu 
kał szafę styłu, sprzodu i wewnątrz, opukał 
wszystkie półki, obejrzał wszystkie szuflady 
i dał taką niską cenę, iż Leja Romerowska 
roześmiała mu się w nos. 

Handlarz nie obraził się, nie zaprotesto- 
wał, nie dorzucił nawet złotówki, lecz grzecz- 
nie i spokojnie wyszedł. 

— Dlaczego on tak prędko wyszedł? — 
zastanowiła się Leja Romerowska w dobrą 
godzinę potem. I naturalnie nie znalazła w 
szufladzie woreczka. Ale nie znalazła i kan- 
dlarza, mimo że narobiła takiego gwałtu, że 

godz. 4-ej po południu i w tani poniedziałekcała Kwaszelna zbiegła się do jej mieszkania. 

   
  

DZIŚ OTWIERAĄRY 
w podziemiach naszego magazynu 

dział cen jednolitych 

©. I. B. 
Artykuły codziennej potrzeby 

od 25 groszy do 3 złotych. 

WILEŃSKI DOM TOWAROWE - PRZEMYSŁOWY 

BRACIA JABŁKOWŚCY SP. AKL. 
WILNO, MICKIEWICZA 18. 

Na sezon szkolny posiadamy na składzie daży wybór materjałów mundurkowych, 
a fartuszków, kołnierzyków itp. 

      

  

SPORT 
Sportowcy Łotwy i Estonii 

w Wilnie 
Jak już podawaliśmy, w dniach 26 i 27 b. m. 

rozegrane zostaną na nowym  Stadjonie im. 

Marszałka Piłsudskiego międzynarodowe  za- 
wody lekkoatletyczne z udziałem doskonałych 
zawodników Łotwy, Estonji i czołowych lekko- 
atletów Wilna. Prawdopodobnie w zawodach 
wezmą również udział niektórzy czołowi lek- 
koatleci połscy z innych okręgów. 

Program meczu obejmuje również dwa 

spotkania piłkarskie pomiędzy reprezentacją 
akademicką Łotwy a drużynami WKS—,Śmi- 
gty“ i Makabi. 

liość startujących w Wilnie gości prze- 
kroczy czterdziestu. 

RA FILMOWEJ TAŚMIE 
„DZIWNY DOM' — „PAN*'. 

Istotnie trochę... dziwny. Taki sobie pry 
watny dom warjatów. 

Burza zgromadza w odludnym 
dnych podróżnych. 

ć się zaczynają od pierwszej chwi. 
nowna rodzinka gospodarzy jest bzikowata. 
Major domu Morgan (Borys Karloff( ma mi- 
nę zbrodniarza. Niedarmo urodził się w la- 

boratorjum doktora Frankensteina. z 
zapadającą nocą zwiększa się serja okropno- 

ści, które przy akompanjamencie piorunów 
omal nie kończą się tragicznie. Od czegoż je- 

   
   

   

  

    

  

dnak jest pan Karl Lalmmile prezes wytwór- 
ni Uniwersal Pictures Corporation. — Wpue- 
ciony w dreszczyk grozy romans pogodnym 

        

    
   

   

a film. 

daje dowoli: strachu i materjału 

. Karloff stworzył upiorną 
azał klasy. 

m idzie przydłu- 
yezny o Karolu XIL Zs 

rtretowych postaci. Ale 
im dalej, tem gorzej. Montażu wogóle ani śla- 
du. Reżyserja nieudatna. Z fragmentów prze- 
dzielonym dłużyznami napisów, nie pozostaje 
całości bohaterskiej sylwetki Karola, XIL 

„Dziwny Dom** czułby się sam lepiej w 
programie. Aczkolwiek artystycznych warto- 
ści nie posiada, ale temu, kto się przejmuje 
tą „grozą'* z miejsca rozstroi .nerwj 
tako podreperowane na letnich wywczą 

Tad. C. 

finałem zami 
  

  

gi nieco film histo     

   
    

  

  

Giełda warszawska 
Z dnia 18 sierpnia 1933 r. 

Belgja 124,80 — 125,11 — 124,49. 
Holandja 361,05 — 361,95 — 360,15. 
Kopenhaga 132,50 — 133,10 — 131,90. 
Londyn 29,56 — 29,57 — 29,72 — 29.49, 
Nowy York 6.55 — 6,59 — 6,51. 
Nowy York kabel 6,56 — 6.60 — 6,52. 
Paryż 35,03 — 35,12 — 34,94, 
Stokholm 152,80 — 153,55 — 152,05. 
Szwajcarja 172,75 — 173,18 — 172.32. 

, Berlin w obrotach nieof. 213.20. Tend. wie- 
jednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE 
Pożyczka budowlana 39,35. 
Konwersyjna 49. 
5 proc. kolejowa 46 — 46,50. 

  

6 proc. dolarowa 60,25. 
4 proc. dolarowa 50 — 49.90. 
7 proc. stabilizacyjna 52,25 — 52,13 — 5 
(drobne). ' 3 й 
7 proe. L. Z. T. K. Ziemskiego 42,50. 
5 proc. warszawskie 57.50. 
8 proc. warszawskie 45,25 — 45,75 — 45.50. 

! Tend. dla pożyczek przeważnie słabsza, dla 
listów moeniejsza. 

SEA AKCJE: 
ank Polski 85,50 — 87. — 86,50. 

Kijowski 16.50. . 
Lilpop 11,70 — 12. 

„Haberbusch 41.50. Tend. przeważnie moc- 
niejsza. 

Dolar w obrotach prywatnych 6.54. 
Rubel złoty 4.75. 
Pożyczki polskie w Nowym Yorku: 
Dillonowska 70. 
Stabilizacyjna 69.75. 
Warszawska 44, 

Radje wileńskie 
SOBOTA 19 SIERPNIA 

7.05 Gimnastyka. 
7.20 Muzyka. 
7.30 Dziennik poranny. 
7.52 Chwilka gosp. dom. 
12.55 Dziennik południowy. 
15.35 Muzyka taneczna (płyty). 
15.50 Wiad. strzeleckie. 
16.00 Audycja dla chorych. 
16.15 O międzynarodowym zjeździe 

šo Ni .50 Nowsza literatura fostepi — 
(yty), R *pPianowa 

2 owy ustrój Miast po'sk.2i — od- czyt es S Pastas B » 
17.15 Koneert solistów. 
18.35 Koucert kamerainy. 
19.20 Tygodnik litewski. 
19.40 Kwadrans literacki. 
20.00 Muzyka lekka. 

21.15 Przegią:l prasy rolniczej krajowej i 

52130 Kai 2 oncert muzyki polskiej. 
22.00 Muzyka aa. ; 
22.25 Wiad. sport. 

  

histo- 

22.35 Kom. met. 
22.40 Muzyka taneczna. 

  

Jan Lazarewicz na Zakłady Serca Jezu- 
sowego składa zł. 5. ? 
 



  

nouogiddzka 
— Przyjęcia u p. wojewody. W dniu 18 

b.m. wojewoda Świderski przyjął: p. dyr. Bań 

skiego z gimn. państw. im. Adama Mickiewi- 

cza w Nowogródku, ks. Wachowskiego i p. 

Jurezuka — w sprawie budowy kaplicy w 

Lubezy. ; и ' 

grod 
— Kradzież rowerów. Na szkodę Mala- 

chowskiego Ilji (Białostocka 90) 2 rowery 

Złodzieje dostali się do składziku za po- 
mocą otworu w ścianie. 

— Okradzenie sklepu. W dniu wczoraj- 

szym nieznani narazie sprawcy okradli sklep 

na kolonji Łosośna należący do Burek Nu- 

chima skąd zabrali różnych wyrobów cukierni- 

czych i tytoniowych na ogólną sumę 142 zł. 

Do sklepu złodzieje dostali się przez wy- 

rznięcie dziury w drzwiach. 
YVYYYYYW*TYTYYYTYTYPYYYYYTYYTYYYTYWYTYWYYYY" 

Dźwiękowe kino „APOLLO“ 
Dominikańska 26. 

NA EKRANIE 
Niezrównana para idealnych kochanków — 

JANET GAYNOR i CHARLE FARREL 
W najńowszym przeboju filmowym p.t. 

„Bzlewczę z kralny burz” 
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' i 
„ROMEO i JULCIA'* : oraz wybitny balet 

scen stołecznych pod kier. BARGIELSKIEJ 
i MORAN'A 

W WIELKIEJ REWJI 

„WITAJ GRODNO" 

  

  

ro 
— Wyróżnione  słonimianki.  Mieszkanki 

  

m. Słonima Lucja i Gerda Menkówny, absol- 

wentki seminarjum nauczycielskiego ženskie- 

go SS. Niepokalanek w Słonime  wyruszy- 
ły ze Słonima w dniu 5 lipca kajakiem na 

spływ przez „Polskę do Morza”. Przybyły do 

Gdyni w dniu 11 sierpnia i uzyskały nagro- 
dę indywidualną generała  Pasławskiego — 

Dowódcy O. K. VII. 

są 

Ogłoszenie 6 licytacji 
Więzienie w Grodnie niniejszem ogłasza 

nieograniczony przetarg na dostawę dla potrzeb 

tut. więzienia, w okresie od 1 października 
1933 roku do końca marca 1934 roku, następu- 

jących artykułów, a mianowicie: 35.000 klg. 

mąki razowej 95 proc. walcowego przemiału, 

13.000 klg. mąki pytlowej 65 proc, 1500 kig. 
mąki pszennej 4/0, 6000 kig. kaszy jęczmiennei 

drobnej, 150 klig. kaszy pęczaku, 100 klg. kaszy 

gryczanej, 100 kig. kaszy krakowskiej, 100 

klg. kaszy perłowej, 100 klg. kaszy manny, 
6 klg. herbaty, 1500 klg. kawy zbożowej, 1700 

kig. cukru kryształu, 5000 klg. słoniny wysolonej 

  

Dźwięzowe kino 

„ROXY“ 
MICKIEWICZA 22, 

Ulnbienica pnblicznošci, 
przepiękna i niezapomniana 

„. RAJSKI PTAK 
tel. 15-28 

DZIŚ UROCZYSTE OTWARCIE! 

DOLORES DEL RIO oraz 
czarujący Joel Mc Crea < time 

to najnowsze i najlepsze »rcydzieło króla reżyserów Kinga Vidora— Nad 
ptogram: Dodatki dźwiękowe 1) Komedja rysnnkows, 2) Tygodnik Foxa, ak- 

tualne zdjęcia z całego Świata, 3) Polski tygodnik PAT. 
Początek o godz 4, 6, 8 i 10.40. — Ceny: parter III miejsce 40 gr. 

  

„EDO 
Dziś premjerał Superlil p odukcji francuskiej odsłaniający działalność handlarzy moifiną 

„„ZKTBTRUTE DUSZE (моврним) 
wra.g. Jean Murat, Daniela Paroląa iuesmowy Piotr LorE 

Wspaniała kreacja najlepszych sił, Niezwykle frapująca treść, — N:d program: Urozmaicone dodatki dźwiękowe 

  

zwiastun sezonu! 

  

grubej, 3000 klg. mięsa wołowego z tylnych 
części, 100000 klg. ziemniaków wyborowych, 

2000 klg. fasoli białej, 4000 klg. grochu polnego, 

6000 klg. buraków ćwikłowych, 500 klg. pie- 

szki, 1000 kig. cebuli, 4000 klg. soli szarej, 
g. pieprzu, 12 klg. liści bobkowych, 12 

klg. ziela angielskiego, 100 klg. oleju Inia- 

nego, 3600 klg. twarogu, 12000 klg. marchwi 

czerwonej, 500 mtr.3 drzewa sosnowego w 
szczapach, kolejowego i 140 tonn węgla dą- 

  

        
zydentowej Michaliny Mościckiej. W dniu 18 

sierpnia o godz. 9 z inicjatywy związku Pra- 
cy Obywatelskiej Kobiet odbyło się w kośc 
le parafjalnym nabożeństwo żałobne za dus 

  

   
      

  
ś.p. prezydentowej Michaliny Mościeki кеа Р kócika 1 
bożeństwe odprawił ks. dziekan Borysik, wy- | w ARA a > aa : być 

głosił jednocześnie gorące przemówienie, wspo у Pea YNY, ZW LOVE 
GE ay : 1-go gatunku. 

minając zasługi Zmarłej. 8908 EB 

Na nabożeństwie obecni byli przedstawi- Dostawa wymienionych artykułów nastę- 

  

ciele władz na czele z panem starostą Neug?- puje nie odrazu lecz częściowo w ilościach r 3 © 
banerem. anych każdorazowo przez Zarząd Wię- 

AKANT 0732 : i 
OGŁOSZENIE Informacje co do warunków tych dostaw о- 

trzymać można codziennie za wyjątkiem nie- 

dziel i świąt w biurze więzienia (Dział Go- 

spodarcy) w godzinach od 9-tej do 15-tej. 

Reflektanci na stałą dostawę wszystkich 

względnie kilku lub jednego z wymienionych 

wyżej artykułów winni najdalej do dnia 19 

września 1933 roku do godz. 12-tej w połud- 

nie nadesłać pod adresem Więzienia w Grodnie 

Magistrat Baranowiez podaje do wiadomo 

ści, iż przedłuża do dnia 31 sierpnia 1933 r. 
termin składania ofert na przebudowę mi 
skiej sieci elektrycznej, polegającą na zamia- 

nie przewodów żelaznych na miedziane. 
M. Baranowicze, 

dn. 17 VIII. 1933 +. 

   
  

    

  

  

В Wiceburmistrz Baranowicz swoje ofert 4 . а z Tnż. A. Winnikow. swoje ofer y które ME Wo 

1. nazwisko, imię i dokładny adres ofe- 

BIURO POŚREDNICTWA PRACY przy| renta, 
Wileńsko - Nowogródzkiej Izbie Lekar- 2. powołanie się na ogłoszenie przetargu, 
skiej ogłasza konkurs na stanowisko leka- 

rza rejonowego w Podbrodziu powiatu 

Święciańskiego. Bliższe informacje oraz 

składanie podań w kancelarji Izby Lekar- 

3. wyraźne oświadczenie, że oferent pod- 

daje się zasadniczym warunkom przetargu, 

4. żądaną cenę poszczególnych — апуКи- 

łów wskazanych w walucie polskiej za jednost- 

  

  

W programie: humor, śpiew, taniec i satyra! skiej (Wileńska 25 m. 3) do dnia 1-g0 | kę loco franco magazyn więzienia w Grod- 

Wstęp od 54 groszy. września 1933 roku. nie, 
GAAAŁDAŁ. ы 5. Н0$6 lub wagę oferowanych  artyku- 

łów, 

AAAASAAAAAAAAAD S A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAAAAMAAAA AAAAAAAAAS 6. dołączenie pokwitowania Kasy Urzędu 

Skarbowego o wpłaceniu wadjum w wysoko- 

W najbliższych dniach zostaje otwarty ści 3 proc. sumy oferowanej. 
7. podpis oferenta, 

Każda oferta winna być podpisana przez 

oferenta i nadesłana lub złożona osobiście 

| w zamkniętej i  opieczętowanej „lakiem  ko- 

0 JEDNOLITYCH (CENACH 
WI 

w najlepszych gatunkach 

e najniższyc 

£ 

w firme „Wolwor 

i 1 posiada na składzie 

e У vvyvvvYv 
Pr T iii ia 

P au Ol LLS LL L i L a SCT 

MELCHJOR WANKOWICZ 

WIELKA 42. : 
„„WOLWÓRT 
Co posiada firma „%łoiwort"? 

„Wolwort* posiada wszystkie*artykuły pierwszej potrzeby 

Naszem hasłem jest! 
Każdy grosz odgrywa rolę! 

Kto chce oszczędzać powinien kupować 

A więc pamiętajcie, że „wolwort'' (Hielie 42) 
jest najtańszem źródłem zakupów 

największy wybór najrozmaitszych towarów. E 

PYTYYYYYTYYYYYYYYYYYYYYYVYTYVYYYPYYYYYTYVYYYYYYYVYWYYYYVYVYVYVYYYW 

percie z odpowiednim napisem. Próbki ar- 

tykułów oferowanych winne być złożone ra- 

zem z ofertą i oznaczone wsposóbę wskazu- 

jący do której oferty należy. . 

Oferty przyjmuje codziennie od godz 9-tej 
do 15-tej naczelnik więzienia, 

Przetarg odbędzie się komisyjnie w dniu 
19 września r. b. o godz. 12 w południe. 

Wybrani oferenci będą zawiadomieni pi- 
semnie o wyniku przetargu i wezwani do spi- 
sania odpowiedniej umowy na dostawę. 

Naczelnik Więzienia 
(podpis nieczytelny) 

LNIE 

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Łyntupach 
zamieszkały w Łyntupach — па zasadzie 
art. 602 KPC obwieszcza, że w dniu 23 sier- 

pnia 1933 roku od godz. 10 rano odbędzie się 
licytacja publiczna ruchomości, należących do 

. Aleksandra Perkowskiego w jego lokalu w 

fol. Antolesino, gminy Szemiatowskie, pow. 
Święciańskiego, składających się z 42,5 kop 
żyta, 450 pudów siana, 3 kop jęczmienia, 3 
pudów słomy, 8 prosiaków, 1 maciory, 1 cie- 

te lęcia, wozu, 2 pługów, 1 oborywacza, 2 sanek, 
paku, beczek i sznuru, oszacowanych na 14- 
czną sumę zł. 924 gr. — która rozpocznie się 

od ceny wywołania. 
Ruchomości oglądać można w dniu 'ieyia- 

cji w miejseu sprzedaży, w czasie wyżej po- 
danym. 
Łyntupy dn. 10 sierpnia 1933 r. 

Komornik 
Inż. J. Skowroński. 
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żołądka, wuj Sewerutek, narzekając, że napewno ten 

„PAN“ BIERW || „Człowiek o stu twarzach* 

fenomenalny B 0 R Į $ 

w potężnym filmie niesamow. 
ALF jako gtuchoniemy szaleniec 

„DZIWNY DOM* 
Nad program: Dzieje szwedzkiego Naocleona p. tt KAROL XII. 

  

ROCEACEMOBEZPCZ 
VYYYVYYYYVYYVYVYY 

Ulgowa asekuracja 
Rolnicy, członkowie Towarzy- 
stwa Organizacyj i Kółek Rol- 
niczych, ubezpieczający swoje 
mienie przez Okręgowe T-wo 
w.Powszechny m Zakładzie Ubez- 
pieczeń korzystają z wyjątkowej 
ulgowej taryfy, niższej o 20 proc. 
Przyjęcie asekuracyj i informacje 
we wtorki i piątki w biurze T-wa 
Wileńska 12 (Sejmik) od godz. 

9ej do 2-ej po poł. 

Ls AB (MIRRA 

SKLEP MATERJAŁÓW PIŚMIENNYCH 
„ELEONORA: 

WILNO, UL. ŚW. JAŃSKA 1. 
Poleca na rok szkolny zeszyty, bruljony, 

bloki rysunkowe, teczki, tornistry, kredki 

kolorowe, farby dziecinne i szkolne, ołów- 
ki, obsadki itd. CENY UMIARKOWANE. 

  

  

KAALAAA 
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"DO WYNAJĘCIA 
KuPno 4 0 pokojowe ak 

i SPRZEDAŻ nie. Woda, kanalizacja, 
"= "ero Blisko Ostrej Bramy. 

  

OKAZY JNIEUI. Tyzenhauzowska 4 
DO SPRZEDANIA m. 7. 

garnitur mebli salono- 7 TĘ N——— = 
wych, bufet, szaty, sto | POKój 
ły itd. Oglądać — ео- ciepły, swiaiły z cał- 
dziennie od 3 do 5 p. kowitem utrzymaniem 

  

A е 60 zł. ie — 
p. Aleja Róż Nr 4 m. qq, Słowiańska "Ne. 2 

RA m. 10. 

SPRZEDAM POKÓJ : 
tanio maszynę do pisa- 
mia „Underwood* w 
dobrym stanie. — Ko» 
narskiego 15 m. 1. 

Lokale 
PEYTEFTYWYWYTWWYTYTY __ Z 

MIESZKANIE  waanannndnnńnańańkAń 
śliczne, sioneczne — 6 
pokoi, ! przedpokėj, ko- Letniska 

ryterz, kachnia, wasas, "TY9YVYYVYVVYVYVYVYS" 
balkon, ze wszelklemi P E NS J] O NAT 
wygodami do wynajęcia w  Andrzejkowie nad 
ulica Zygmuntowska 8, Świtezią Wandy  Kui- 

umebjowany 2 osobowy 
Wszelkie wygody. Na 
życzenie dobre całko- 
wite ntczymanie,— Dla 
uczenie troskliwa opie- 
ka pomoc w naukach 
(języki obce konwer- 
wacją) Objazdowa 6/7 
  

Wiadomość m dozorcy, wieć - Frydrychsoweją —- 
O Pokoje stoneczne wšpui PRO GESCE 

i Wi ny salon i taras, bibljo- 
MIESZKANIE teka, pianino, kuchnia 
2 — 3 pokoje z kuch- wiejska, posiłek 4 razy 
nią i wygodami po- dziennie. Doskonała ką- 
trzebne dla małej ro- piel, auto, dojazd z Ba- 
dziny. Zgłoszenia do ranowicz lub  Nowo- 
Redakcji pod H. С.  gródka autobusem. Cw- 

-- ny 3,50, 4 i 4,50 w za- 

obok Województwa — Poczta Walówka 
3 pokoje z kuchnią, cie Nowogródka 
łe, suche, słoneczne— kowo. 
Skopówka 5. ‚ — — — — 

sieč, 

rzucają z ekranu bomby dowcipu w maj- 
nowszej orgji śmiecha 66 Dziś! Przebój sezonu 1933-4. Asy humoru FLIP A FLAP. 

IV |" „šėnovaicis swE snuTiki“ 
39 ; FLIP I FLAP rozemieszą was i rozbawią do lez I doprowadzą do spazmów smiechu. Nad program: dodatki. 

Seanse: 4, 6, 8 i 1020 w dni świąteczne od g. 2-ej 

  

3h KLASOWA KOEDUKACY/NA SZKOŁA HANDLOWA 
# 4 14 klasą Specjalną o Kierunku Samorządewym S.P,O 

w Smorjoniach 
Przyjmuje zapisy: 

Do kl, I-szej — bez egzaminu wstępnego na zasadzie świsde- 
ctwa ukończenia 7-miu oddziałów Szkoły Powszechnej, Inb 3-ch 
klas gimn. Do klas wyższych na zasadzie odpowiednich świa- 
dectw równorzędnych Szkół Handlow. Ukończenie szkoły npra- 
wnia do zajęcia stanowisk II giej kat, urzędników państw, oraz 
daje prawo wstępn do Szkół Podchorążych rezerwy i odroczeń 
słyżby wojskowej, Uczniowie, którym warnnki materżalne nie 
pozwalają na ukończenie 4 ch klas, po ukończenin kl, 3-ciej i 
złożenin egzaminu otrzymają Świadectwo ukończenia pełnej 
3:ch klasowej Średniej Szkoły Handlowej. Opłata za nankę wy- 
nosi zł. 25 miesięcznie i 10 zł. wpisowe przy wstępie. Nieza- 
możni korzystają z ulg a nawet całkowitego zwolnienia. Dzie- 
ciom urzędników pańatwowych zniżka w wysokości 25 proc: 
Przy Szkole istnieją internaty dla chłopców i dziewcząt. Wa- 
ranki życia w mieście są bardzo stygnie Zapisy przyjmnie 
się do dnia 19 sierpnia 1933 r. Ilość miejsc w szkole ograniczona, 
  

  

  
Szkoła Gospodarstwa Domowego 

i Szkoła Zarządczyń 
im. JENERAŁOWEJ ZAMOYSKIEJ 

w Warszawie 
przyjmuje zgłoszenia 

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

| DRZEWO OPAŁOWE, 

  

    

kilka panienek na mie» 
NN szkanie z całodziennem 

MIESZKA NIE leżności od pokoju. — utrzymaniem — Pomoc 
koła w naukach, Opieka ze- 

Dei L L a S A ia i sa 

chała beczka po wodę, jak rusza prom, nadpływa pa- 

brzozowe, sosnowe i olszowe, 
oraz 

węgiel górnosiąski 
poleca 

SKŁAD DRZEWA 

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

  

Dostarcza również dlą urzędów i instytucyj. || 
Dla P. P. Urzędników na raty. 

—- PRZYJMĘ 
=- Uczniów na stancję. — 

Troskliwa opieka, dobre 

2 panienki 
(uczenice) przyjmę na 
mieszkanie z całodzien- 

  

utrzymanie, fortepjan. 
Różne Słucka 11 m. 2 Olszew- ady pa 

KORRZAERZEN WSPGURZŻE WO ESA nie: ska da godz. 10—12 i Troskliwa opieka, UL. 
„- 0d 16—18. Skeskówskiego ZI ża: 3 

obok szko: aza- 
Przyjmę 2 panienki retanek pa gimna. 

(uczennice) przyjmę na 
mieszkanie z całodzien- 
nem utrzymaniem 75 
zł. miesięcznie. Ołerty POPIERAJCIE 

Zaałek Andrzej. pewniona  - w Administracji „Sło- 
Montwiłłowski 21 m. 3. wa* Zamkowa 2 dla L i P p 
—————— A. M. wad @ 

Wtedy wystepuje Pietruk, 

   

    

   

        

zjaum im, Orzeszkowej. 

  

Przyjmę 
dwie uczenice na mie- 
szkanie z całkowitem 
utrzymaniem. UL Mie- 
kiewiczs 19 m. 6. 

  

Wyeksmitowana | 
rodzina bezrobotaych, 
obarczcna pięciorgiem 
ei bez środków de 
ycia prosi o pomoc— 

ОНагу pod i. K. przyj- 
muje nasza Admiaistr. 

  

Lekcje. 
"MŁODY > 
zdolny nauczyciel 

podejmie się całkowite» 
go wychowania dwóeł 
chłopcuw ze szkoły po- 
wszechnej lab niższych 
klas szkoły Średuiej — 
tylko w domu, w któ. 
rym są odpowiednie 
waranki intelektasiuego 
rozwoja wychowauków. 
Zgłoszenia pod „Pedz- 
zog* do Administracji 
„Slowa“ 

Pianistka, 
dobry pedagog. Prag- 
nęłaby udzielać lekcji 
muzyki lab też 
się innej przcy. Łaska- 
we zgłoszenia adreso- 
wać proszę: Warszawa, 
Sienna 28 m. 22 Kazi- 
miera Kałużyńska, @ 

MAAAAAAAAAAL AAA 

PorZYKUJĄ 
PRACY 

  

Gorzei 
bnhalter łaa. 
z ukończoną szkołę ge- 
rzelniczą w Dubiezach 
z kilkoletnią pr 
gorzelniczą i rek: 
cyjną, z dobremi refe- 
rencjami obejmie pesa- 
dę od zaraz, łoskawe 
oterty kierować: Zańć. 
Laudyszki poczta Peć- 
brodzie dla S. K. 

Uczciwa, 
połecana, solidna, młe- 
da osoba — poszukuje 
posady do dzieci — 
(z szyciem) Młynowa 2 
(Bursa). 

  

“ 

  

Służąca do wszyst 
kiego poszukuje pracy. 
Posiada reterencje — 
Olimpja N7 Elżbieta 
Baltruszsjtis. 

  

syn furmana. On į 

a 

SZCZENIĘCE LATA ” 
Jak Wilja miała swoje tradycyjne potrawy, tak 

i Wielkanoc miała swoje niezbędne minimum, które- 

'go nie przyszłoby nigdy nikomu do głowy zmniejszyć, 

choćby czasy były najcięższe. || a 

Musiała być ogromna głowizna z jajkiem w py- 

sku, pieczone prosięta, gotowana szynka —przysmak, 

który mieliśmy tylko na Wielkanoc, bo przez cały rok 

jedliśmy tylko wędzone szynki. Były, wstyd przyznać 

się, wszelkie rodzaje zwierzyny, bo Nowotrzeby poję- 

cia nie miały o ochronie zwierzyny, w lasach naszych 

polował, kto chciał i Babka od kłusowników kupo- 

wała wszystko w każdym czasie. Były to złe tradycje 

matrjarchatu — babskich rządów czterech pokoleń. 

Ciasta miały swoją hierarchję. Musiał być 

„dziad“, „cygan“, „przešcieradto“, nie mówiąc o ba- 

bach — olbrzymach i sękaczu z dwustu jaj. 

Pośrodku wszystkiego stały dwie arki z rzerzu- 

chy, w które wstawiane były baranki z cukru. 

Dla czeladzi ustawiano wielkiego barana z mas- 

ła z oczami ze śliwek suszonych. 

Od rana nie jadło się nici poprzednich dni ma- 

ło. Modlitwy trwały aż do południa, jak zwykle, ze 

służbą. 

э Až kiedy buchneto: „Wesoly dzień nam nastał ' 

„„wiedzieliśmy, że otworzą się drzwi, wjedzie taca ż 

ćwiartkami jajek, któremi babka podzieli się ze wszy- 

stkimi, znowu nie szczędząc maksym * napomnień. 

Poczem służba pójdzie do swego stołu, a my do swe- 

Babka rozpoczyna, biorąc na talerz kawałek 

„głowizny*, wycięty koło ucha. 
Panowie skupiają się przy wodkach, My szmyi- 

gamy z talerzami i krajemy, co chcemy. : 

Czytałem o takiej uroczystej uczoie u Eskimo- 

sów, gdzie pierwszy kąsek ociekający tłuszczem, bie- 

rze do ust uroczyście patrjarcha rodu. 

Domu nowotrzebski! Na którym też byłeś kilo- 

metrze, między jurtą eskimoską, a „lunchem'*? 

Po generalnem objadaniu się, szło towarzystwo 

ociężałym krokiem do stołowego na rosół w filiżan- 

kach. 
Potem długo w noc przewraca się w boleściach 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

  

rosół zaszkodził. 
Od Wżiełkiejnocy szła wiosna wielkiemi kroka- 

mi. Po ogrodzie, po lasach, wszędzie stały drewniane 
korytka pod naciętemi brzozami. W kredensie pano- 
wał wielki ruch: setki litrów soku brzozowego, do 
którego dodawano rodzynek, wlewano do butelek i 
wysyłano do lodowni; mimo korków  umocowanych 
drutem i zasmolonych, połowę butelek zwykle roz- 
rywał fermentujący płyn. Resztę chłodnego z lodu 
„brzozowiku“ spijaliśmy w upały letnie, przyczem 
odkorkowywanie należało do kunsztu starego Karola. 

Olbrzymi, ni to sad, ni to park nowotrzebski, 
staczający się zboczem góry do rzeki, z obu stron o 
bLramowany był wielkieini przepastnemi wąwozami. 
Odwieczne jesiony i * olchy rosnące z dna wąwozu, 
miaty korony pod naszemi stopami. Panował tan, zwil 
gły mrok; krynice otwierały swoje błyszczące oka; 
olbrzymie, wielkości głowy ludzkrei, białe purchawy, 
tajemniczo połyskiwały w ciemni; nad głową, na wiel: 
kiej wysokości szumiał dach jistowia; wiosna iermen- 
towała w tych wąwozach skrycie i skondensowanie, 
jak tęgi nabój, Aż, wybuzowawszy się, wylewała się 
w słoneczny Świat, 

Po szumących rowach, łączących rzekę z jezio- 
rami, rybak stawiał „bucze* Rzeka —- nasza główna 
domena, spłynęła już ostatniemi krami, na których 
siedzą poważne wrony. Srekrzyste, perliste turlikanie 
słychać w drobnej fali, która unosi ostatnią pianę: pa- 
chnie wiklimą. 

Teraz więcej żyjemy w wodzie, niż na lądzie. Z 
wysokiej góry, na której stoi donr nowotrzebski, scho- 
dzą od czasu do czasu „w odpowiednich po temu po- 
rach“ ludzie stateczni do kąpieli. Patrzymy па nich z 
podziwem, jak na istoty z innej planety. Wuj józef z 
Petersburga, ma białe ciało, jak prosię i zlekka pie- 
gowate. Mecenas — przychodzi kąpać się z ręczni- 
kiem, którym się ociera Najlepsze są „baby“. Zbu- 
dowano im kąpiel, mimo to kąpią się iw koszulach, 
biorąc się za ręce po dwie, stoją w wodzie po kolana 
i kucają z wielkim krzykiem. 

My, męskie kijanki, hasamy nago kilometrami 
brzegu. Wiejskie baby, napełniając świat klekotem ki- 
janek, pędzają nas, wymyślając od bezwstydników, 
ale bezskutecznie: same to rozumieją, że nie czas 
wciągać portek, gdy trzeba pędzić patrzeć, jak zaje- 

  

rostatek, rybacy wyciągają pławią się konie, 
wpław przez rzekę przeprawia się bydło. 

Usiłujemy siadać konno na płynące krowy: nu- 
rza się jedna, przeskakujemy na drugą; z altanki w o- 
grodzie słychać okrzyki oburzenia; to całe towarzy- 
stwo w fularach kolorowych, w kapeluszach, rękawi- 
czkach, z laskami, z parasolkami, spływa ku rzece, 

aby zażyć przejażdżki łodzią przy zachodzie słońca. 

Niebawem wypływa naładowana łódź i dziewi- 

ce intonują (naturalnie) „Płyń barko moja”... 

Pani P., bogobojna (właścicielka czterech sta- 
rych panien, z których jedna jest u nas nauczycielką, 
płynie w wieńcu swych pociech. Nazywana jest przez 
nas: „siedzi na kanapie i ma za złe”. 

Dziki krzyk indyjski! Brunatne ciało płynie do 
łodzi. Gwałt i przerażenie: „Adelu, Zosiu, Kundziu, 

—zabraniam wam patrzeć! 

— Tonę! — krzyczę zduszonym głosem. 

Zacna matrona walczy ze sprzecznemi uczucia- 

mi: jakże tu dać gołego z wody wyciągnąć? 
—- Piotrze, podajcie wiosło, jezus, Marja — 

szepcze bogobojny koczkodan. Istotnie — co tu ro- 
bić? Tak — narażone życie, a tak cnota. 

Piotr, przewoźnik, który promenuje łodzią to 

stado aligatorów, mniej się wzrusza. 

— Isz, wyrabia sień paszkustwa !— mruczy 

przez faję i okuciem wiosła dziobie trupa w pośladek, 
co ma natychmiastowy skutek. 

Na rzece bytujemy do pierwszych owoców. Wte- 

dy zaczyna się owocobranie i pakt wieczystej przy- 

jaźni z Herszkiem, Mowszą, Pejszkiem, Judkiem i Rui- 

kiem — pięciu synami Srula, sadownika. 
Jeśli ongiś istniał związek jaszczurczy, to ten 

można było nazwać antywiewłórczym. 

Gdzieś zrana rozlega się przed naszym balko- 

konem krzyk: 
— Wiewiórkes! 

-Wtedy obowiązany jest pędzić, kto żyw. Pow- 

szechna mobilizacja! : ' 

Uzbrojeni w kije, w towarzystwie wspaniałego 

kundla, Cezara, otaczamy jabłoń, lub gruszę z wie- 

wiórką. Zaczyna się pogoń po całym sadzie, aż zwie- 

rzątko ucieka na jakiś najwyższy klon i z wysoko- 

$oi, na której nie mogą go dosięgnąć nasze kamienie, 

patrzy na nas drwiąco.” 

Drukarnia „Słowa* Wilno Zamkowa 2. 

BELOTE I 
| = . 

  

Cezar, to dwa nasze główne atuty. 
Pietruk wspina się bosemi stopami na drzewo, 

u szyi ma uczepiony na sznurku długi pręt leszczyno- 
wy, zwierzątko ucieka coraz wyżej, ale Pietruk po- 
siada w sobie dziwną lekkość przesuwania się pe 
bardzo drobnych już gałęziach. 

Obserwujemy z zapartym oddechem grę czło- 
wieka i zwierzęcia, kołysanych wiatrem. Pietruk o- 
mal, już sięga wiewiórki swoją leszczynową  tyką. 
Zwierzątko jest już na samym końcu gałęzi — robi 
teraz z wysokości dwudziestu metrów imponujący 
skok 'w dół. Wspaniale sprężone ciało z puszczonym 
na wiatr ogonem, płynie po linji prostej na ziemię, 
gdzie czekają rozstawieni prześladowcy z kijami i Ce 

'zar. 
Pewnego lata upolowaliśmy dwadzieścia dwie 

wiewiórki, Od tego, kto wiewiórkę zabił, albo psu о- 
debrał, kupował Srul skórkę za dwadzieścia kopiejek. 

Byliśmy zdyscyplinowani, mieliśmy podzielone role, 
hasło mobilizacyjne: „Iryksz, — tyksz — tyksz — 
tyksz* — każdy musiał podać dalej i pędzić na miej- 
sce akcji. ‚ 

Syna wuja Sewerutka, Brunona, ochrzczonego 
tem imieniem przez matkę na pamiątkę siedmiu Bru- 
nonów - męczenników, skazaliśmy raz za uchylenie 
się od mobilizacji, na karę śmierci przez powieszenie. 

Ale, że ostatecznie, baliśmy się tego zrobić, więc, « w 
drodze amnestji, skazaliśmy go na wypicie karafki 

wody, pod grozą odwiedzionego kurka mojej pisto- 
nówki. 

"Chłopak był zupełnie blady, miał krople potu 
na czole i wyszedł, „bulkając w środku wodą”, jak 
zapewniali oprawcy. е 

Proszę nie myśleć, że jestem zachwycony naszemt 
wyczynami. Rejestruję je poprostu. Byliśmy dzikawe 
zwierzuki. 

Brunon był naszą ofiarą. Kiedyś, kiedy topiliś- 
my cukier na świecy, kazałem mu nastawić język na 
kroplę karmelu. Toż to było wrzasku! jedząc zupę ze 
wspólnego talerza, kazałem mu przegradzać łyżką ta- 
lerz i czekać, aż ja najprzód wyjem swoją połowę. 
Widząc, że w obu połowach talerza ubywa zupy, za- 
czynał Brunuś jeździć rozpaczliwie łyżką od brzegu 
do brzegu, starając się nie wypuścić zupy ze swojej 

GB połowy. ; й D. 

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński. 
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