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NIEPEDAGOGICZNA PEDAGOGIKA Zamach na Kkancierza Dolfussa TEL 
Szkolnietwo nasze wkroczyło w decydu- 

jący okres reform. Nowe organizacyjne pro- 

gramy, nowe podręczniki, nowe metody, 
wszystko to wymaga wielkiego wysiłku, u- 
miejętności i zapału ze strony nauczycielst- 
wa, na które spadł ciężar nieraz ponad siły 

Rola nauczycieli szkół powszechnych i 
średnich w dobie obecnej jest prawie tak wiel 
ka, jak w chwili organizowania szkolnictwa 

w pierwszych latach po uzyskaniu niepodle- 
głości, — jest bardzo podobna. 

Dziś, jak i wówczas, trzeba w krótkiia 

czasie dokonać tego, co się zwykle robi w 

okresie o wiele dłuższym, — trzeba tworzyć 
w warunkach nieraz absolutnie niesprzyjają- 

cych. Dziś, jak i niegdyś, znaczną rolę w dzie 
le budowania szkolnietwa odgrywaja kobiety. 

Szkolnictwo nasze powstawało w okresie 
wojen, — to też główny ciężar pracy peda- 
gogicznej spadał na kobiety: mężczyźni byli 
w wojsku, — „w cywilu'* pozostawali tylko 
starsi lub niezdolni de służby wojskowej. 
Brak mężczyzn, brak wogóle sił pedagogicz- 
nych, sprawiał, że w szeregach nauczyciel- 
skich, a nawet na stanowiskach dyrektorskich 
znajdowały się postacie groteskowe lub skąd- 
inąd ludzie poważni, ale do pracy w szkole 

absolutnie nie przygotowani. 

Dziś mamy, ponoć aż nadmiar wykwali 
fikowanych sił nauczycielskich przy zdecydo- 
wanej większości kobiet: mężczyźni uciekają 
ze szkolnictwa, nowych kandydatów, a nawei 

i kandydatek na stanowiska „belfrów'* jest 

coraz mniej. Obecny skład nauczyćieli —. to 

ludzie przeważnie młodzi, należycie zaopa- 
trzeni w dyplomy uniwersyteckie i zaśwad- 

czenia z odbytych kursów dokształcających, 
cształcających, uzupełniających, dodatko- 

i nadprogramowych. Pozatem wszyscy 
mają „POS'*. 

Odpowiedzialna praca, jaka w obecnym 

okresie spada na zastępy nauczycieli, wymaga 
precyzyjnego i sumiennego wykonania, gdyz 

wszelkie chropowatości i niedokładności mo- 

gą z czasem nabrać potwornych rozmiarów i w 

wielu wypadkach zniweczyć zakreślone proje- 

kty. Potrzebne więc są: umiejętność, silna 
wola, świadomość celów, zapał i energja, 
czyli zalety niepospolite i wymagające . gruu- 

tu, na którym mogłyby się rozwinąć. 

Takim gruntem powinnaby być moena 
pozycja nauczycielstwa — w znaczeniu ma- 
terjalnym i moralnym. Trudno dziś żądać dla 
nauczycieli dobrej sytuacji materjalnej: któż 

w obeenych czasach jest sytuowany dobrze ?, 
— ale należy wymagać dla nauczycielstwa 
przynajmniej tych praw, jakie przysługują 

innym pracownikom umysłowym. A. przecież 
podług projektu Komisji Kodyfikacyjnej, о- 
pracowującej projekt prawa o umowie o pra- 
cę, nauczyciele szkół prywatnych, jako pra- 
cownicy, są traktowani narówni ze służbą 
domową i dozoreami!.. Pewna kategorja tych 
nauczycieli została wyjęta z pod. działania 

   

  

' rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 
r. 1928 o umowie o pracę pracowników umy- 

słowych i podporządkowana przepisom Ko- 
" deksu Zobowiązań !.. 

O wiele gorzej jednak przedstawia się 
sytuacja moralna nauczycieli, gdyż ich auto- 

rytet, tak niesłychanie potrzebny, właśnie w 
tym decydującym okresie, jest stale podkopy 
wany i pomniejszany wskutek  nieprze- 
myślanych i gorączkowych, a często nietak- 
townych pod względem formy, — zarządzeń 
administracyjnych. й 

Prawdziwą klęską, niezwykle utrudnix- 
jącą nietylko przeprowadzenie reformy, ale i 
kierowanie normalną pracą w szkole, są stał» 

przerzucania nauczycieli z miejsca na miej- 
sca. Robi się to wbrew podstawowym zasa- 
dom pedagogiki i zdrowego rozsądku, które na 
kazują udzielanie nauczycielowi możności do 
kończenia rocznej pracy, jeżeli nie dokonał on 
przestępstwa lub nie utracił nagle całkowitej 
zdolności do pracy. 

Obecnie zrywa się nauczycieli z ich sta- 
nowisk nawet w końcn roku, tuż przed matu 
rą, lab na początku roku, po paru miesiącach 
pracy. Normalne niegdyś i z punktu widzenia 

pedagogicznego bardzo dodatnie zjawisko pro 
wadzenia przez nauczyciela klasy od stopnia 
niższego do matury, dziś staje się legendą. 

Normalnym natomiast stanem jest, gdy klasa 
rok rocznie zmienia nauczycieli  poszczegól- 

nych przedmiotów, — zjawiskiem weale nic- 

rzadkiem — dwukrotna i trzykrotna zmiana 

w ciągu jednego roku. 

Czem się tłumaczy chaos w stosunkach per 
sonalnych, R trudno osądzić, ale jedno 
jest niewątpliwe, że ten chaos szalenie utrud- 
nia pracę nauczycielstwn i pozbawia je od- 
powiedniego autorytetu, co znownž 
ególny rozwój szkoły. 

Dziś najlepiej wychowana młodzież w 
stosunku do swych kierowników nie zna ta- 
kich określeń, jak „przeniesienie na emerytu- 
rę'*, „opuszczenie stanowiska'* itp. 0 nauczy 

cielach, dyrektorach i wizytatorach mówi się: 

   

tamuje 

»wyrzucono'*, „wypędzono'*, „poleciał do 
djabła'*, — najdelikatniejszem określeniem 
jest — „pójść na zieloną trawkę““... 2 

Dokonywująca się obecnie reforma szkol 
nietwa ma olbrzymie znaczenie, bo musi stwo 
Tzyć nowe, doskonalsze formy  kształcenin i 
wychowywanie naszej młodzieży, Źle jest, jeże 
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li tak odpowiedzialną wobec narodu pracę ma 

ją wykonywać ludzie „wypędzani'*, „wyrzu- 
cani'', traktowani gorzej od parobków foi- 

  

warcznych !... 

Bez autorytetu nauczyciela nie może być 
autorytetu szkoły, — tworząc poważną szko- 

łę, należy dbać o jak największą powagę 12- 

uezyciela. 
Nauczyciel — i tylko nauczyciel zadecy- 

duje o poziomie i powadze szkoły !.. 

W obecnych warunkach nauczyciel jed- 
uak w wielu wypadkach jest całkowicie bez- 
silny. Organizacja szkoluietwa nie może na- 

dążyć za projektami reformatorów. Nowe pro 

gramy, specjalny, wprost wyjątkowy, nacisk 

kładą na stronę wychowawezą pracy, żądając 

od nauczyciela indywidualnego traktowania 
dzieci i młodzieży. Natomiast warunki mater- 
jalne uniemożliwiają pracę wychowawczą. 

Błuszne uwagi na ten temat znajdujemy 
na łamach „„Kurjera Porannego'* (274): 

„Przeciętna liczba dzieci w klasie waha 
się w warunkach „normalnych'* około 60, w 
wielu jednak wypadkach przekracza owo mi- 
nimum, w niektórych szkołach nawet pokaź- 
nie. Ze względów oszezędnościowych powsia- 
ją w miastach szkoły, nazwane przez nauczy- 

cielstwo „fabrykami'', w których uczy się 
naraz 2.000 i więcej dzieci, z olbrzymią iloś- 
cią klas — oddziałów. W takich warunkach 

nauczanie, a przedewszystkiem wychowanie 

napotyka na trudności, których nauezyciel- 
stwo przezwyciężyć nie jest w stanie. 

Co najgorsze — przestaje istnieć dziec- 
ko jako indywidualność, a na to miejsce zja- 

wia się dziecko — masa, gromada, w której 

wszelka indywidualność z punktu widzenia 
pedagogicznego i wychowawczego ginie. Na- 

uczyciel przestaje być pedagogiem-wychowaw 
cą, a siłą konieczności przekształca się w do- 
zorcę, egzekwującego od tej gromady pewną 

pracę i pilnującego jakiego takiego wśród mej 

ładu. Nie ma mowy o indywidualnem podej- 
ścia do dziecka. Nie ma na to poprostu czasu 
i możliwości '*. 

Niedokładność. Pośpiech. Trudne waruu- 
ki... Tak: na neprawiedliwienie da się przy- 
toczyć wiele argumentów, ale to nie zmieni 
stanu rzeczy. 

W okresie powszechnej pogardy do 10- 
mantyzmu kierujemy się romantyczną zasa- 
da: „„Mierz siły na zamiały, — nie zamiar 
podług sił('*, 

Mamy piękne zamiary zbudowania wzoza 
wego szkolnictwa, — ale, dążąc do tak wznio 

słego celu, stosujemy w codziennej szkolnej 
pracy jakąś swoistą „niepedagogiezną peda- 
gogikę'* !.. 

W. Charkiewicz. 
  

  

P. Wicemarszałek Car udzielił „Kurj. Por." 
wywiadu o konstytucji. „A.B.C.* opatruje swoją 

wiadomość o tem wywiadzie głupim tytułem. 

„P. Car dementuje p. Mackiewicza”. Otóż 

p. Car istotnie mówił o płotkach krążących w 

prasie opozycyjnej, ale ani słowem nie zaprze- 

czył tym, zresztą dość ogólnym, informacjom o 

nowym projekcie konstytucji, które zawierał 
artykuł p. Mackiewicza. Oczywiście nie bierze- 
my na siebie odpowiedzialności za zupełne do-, 

wolne domysły, które prasa opozycyjna snuła na 
tle tego artykułu. 
  

  

Proces o zabójstwo 
Tadeusza Hołówki 
SAMBOR. Pat. — Wtorek nie przynióst 

Żadnych sensacsyj i niespodzianek w przeci- 
wieństwie do ostatnich dni procesu. 

Przewodniczący Wądraszewski rozpoczy- 
na odczytywanie szeregu akt i dokumentów. 

W kolejnym porządku odczytywane są: pierw 
sze meldunki władz o zabójstwie śp. posła Ta- 
deusza Hołówki, protokóły oględzin miejsca, 
gdzie dokonane zostało morderstwo, oraz sek 
cji zwłok. Następnie przewodniczący odezytu- 
je poszczególne ustępy z czasopism komuni- 
stycznych i ulotki OUN., omawiające sprawę 

zabójstwa, wyjątki z nielegalnego czasopisma 
„Surma''z roku 1929 pod tyt. „Coś nie coś o 
prowokatorach''. oraz inne materjały, z któ- 
xych wynika, że OUN. zaleciła swym człon- 
kom nawiązywania kontaktu z polieją i ktore 
potwierdzają w tej mierze informaeje II Od- 
działu. 

Dalszy ciąg procesu we Środę o godzi- 
nie 9-ej rano. 

  

  

TURNIEJ ZAPAŚNICZY W ZAGRZEBIU 

ZAGRZEB. Pat. — Z okazji odbywają- 
cego się w Zagrzebiu turnieju zapaśnie 
Małej Ententy i Polski odbył się pierwszy 
kongres związków lekoatletycznych Polski, 
Czechosłowacji, Jugosławji i Rumunji. Po nro 

czystem otwarciu wysłano depesze powitalne 
do prezydentów i panujących tych państw. 
Imieniem rządu polskiego przemawiał konsul 

generalny Fiedler-Alberti. Kongres postano- 
aby związki M, Ententy i Polski utworzyli 
pewnego rodzaju blok, występując wspólnie 
na forum międzynarodowem. 

W turnieju zapaśniczym Polacy zajęli jcd 
no pierwsze miejsce, jedno drugie, dwa. trze- 
cie i 3 czwarte miejsca. W ogólnej klasyfika- 
cji 1) Czechosłowacja 17 punktów, 2) Rumun 
ja 18 punktów, 3) Polska 7 punktów, 4) Ju- 
gosławja 5 punktów, ę 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — al. Szeptyckiego — A. Łaszuk.. DRUJA — Kowkiu. 
GŁĘBOKIE — ul Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. OSZMIANA —- Księgarnia Spółdz. Naucz. 
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40RODZIE] — Księgarnia Kol. „Ruch“. PIŃSK-— Księgarnia Polska — St. Bednarski 
KLECK — Sklep „jedność". «POSTAWY, — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkołnej. 
UDA — uł, Suwalska 13 — S. Mateski. : ; STOŁĘCE *-, Księgarnia T-wa „Ruch* 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch”. са © SŁONIM — Księgarnia. |, Ryppa = YZ i 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch” ‚ 5 S as * 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Ksiegarnia Jažwinskiego. F 

: 2 WOŁOŻYN— NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-SWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 
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CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jeduoszpałtowy na Stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty ога , 
zadesiane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świztecznych oraz z prowincji o 25 proc „drożej : 

graniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyirowe i tabelaryczne 0 50 proc. drsżej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 3 
co do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowołuie Za dostarczenie u-ru dowodowego 29 + - 
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Zamachowiec oddał dwa strzały. — Kancierz lekko ranny. 
WIEDEŃ. Pat. — Dzisiaj o godzinie 

14 min. 45 dokonano zamachu na kancie 
rzą Dolifussa w gmachu parlamentu. Kan 
cierz bawił tam na posiedzeniu klubu 
chrześcijańsko-społecznego i po ukończe- 
niu posiedzenia wyszedł do kuluaru. 

Już przed tem zatrważono pewnega 
młodego człowieka, który niespokojnie 
kręcił się po kuluarach. Na pytanie agen 
ta policyjnego, czego sobie życzy, odpo- 
wiedział, że ma do oddania kanclerzowi 
2 listy. Agent oświadczył, że listy te od 
bierze i wręczy kanclerzowi. 

W chwili gdy kanclerz wyszedł z sa 
li posiedzeń klubu chrześcijańsko-społe- 
cznego, detektyw oddał mu obydwa listy 
równocześnie sprawca zamachu oddał do 
kanclerza dwa strzały, jedna z kuł ugo- 
dziła kanclerza w klatkę piersiową, lecz 
odbiła się o jakiś twardy przedmiot, dru 
ga trafiła kanclerza w ramię i lekko go 
zraniła. Sprawca zamachu został natych- 
miast aresztowany. : 

Jest to b. żołnierz, wydalony ze słu- 
żby za knowania  narodowo"socjalistycz- 
ne. Kanclerz Dolifuss zdołał bez pomocy 
ndać się na stację pomocy lekarskiej, 
gdzie mu ramie opatrzono. Rana jest lek 

STAN ZDROWIA KANCLERZA 
WIEDEŃ. PAT. W uzupełnieniu wiadomo- 

Ści o zamachu na kanclerza Doifussa donoszą, 
że po zamachu kancjerz został natychmiast 
przewieziony na stację ratunkową, gdzie le- 
karze dokonali zdjęć rentgenowskich i stwier- 
dzili, że pierwszy strzał otari się o lewą stronę 
klatki piersiowej i przebił ubranie, nie wywołał 
jednak żadnych obrażeń. Drugi strzał trafił w 
prawe przedramię i przestrzelił je, pocisk po. 
szedi jednak tuż pod skórą, nie naruszając 
ani nerwów ani naczyń krwionośnych. Stan 
kancierza jest stosunkowo dobry. Natychmiast 
po zdjęciu rentgenowskiem odwiedził rannego 
kanclerza wicekancierz Fey i minister Schmitz. 
Kanclerz po oOczyszceniu rany i założeniu 0- 
patrunku udał się do swego mieszkania. — 
Kancierz oczyszczeniu rany i założeniu о- 
agend rządowych, pozostanie jednak narazie 
w domu. Sprawca zamachu nazwiskiem Ru- 
doli Bertil został aresztowany, 

WIEDEŃ. Pat. — O przebiegu zamachu 
donoszą dzienniki wiedeńskie co następuje: 

Kanclerz Dolffuss szedł właśnie z minis- 

Walki o hotel 
HAWANA. Pat. — Po poddaniu się 0- 

ficerów oblężonych w hotelu „National“ żoł 
nierze wtargnęli do gmachu, chwytając nagro 
madzoną tam broń. Oficerów uprowadzono. 

W walce w hotelu „National'* zginęło o- 
koło 20 obrońców hotelu. Trwający około go- 
dziny ogień armatni spowodował w hotelu po 
żar. W bombardowaniu wzięły udział 2 tanki 
i kanonierka. Ambasador Stanów Zjednoczo- 
nych na wyrażone przez oblężonych powstań- 
ców prośbę o interwencję amerykańską odpo- 
wiedział, że jedynie prezydent Roosevelt mo- 
że upoważnić do takiej akcji. Celem umoži- 
wienia obywatelom amerykańsk. i brytyjskim 
opuszczenia niebezpiecznej strefy, zarządzono 
półgodzinny rozejm, po upływie którego pod 

Niemiecka odpawiedź Sowietom 
MOSKAW. PAT. Agencja TASS ogłosiła 

komunikat następujący: 29 września ambasada 
sowiecka w Berlinie otrzymała z ministerstwa 
spraw zagranicznych Rzeszy notę werbalną, 
stanowiącą odpowiedź xa na protesty amba- 
sady sowieckiej w Berlinie i pozostającą w 
związku z decyzją prasy sowieckiej odwołania 
swych przedstawicieli z Niemec, jak również 
z decyzją rządu sowieckiego 0 zawieszeniu 

  

POŻYCZKA NARODOWA OSIĄGNĘŁA 
269.471.350 złotych 

WARSZAWA. Pat. — WEDŁUG MELDUNKÓW, JAKIE OTRZYMAŁ DO 
GODZINY 9.30 WIECZ. KOMISARZ GENERALNY POŻYCZKI NARODOWEJ 
MIN. STARZYŃSKI, SUBSKRYBOWANO NA TERENIE CAŁEGO PAŃSTWĄ 
POŻYCZKĘ NARODOWĄ NA SUMĘ 

do dnia 5 października 1933 r. 
Do dnia 7 

do obwieszczenia Ministra Skarbu z 

  

UTENA TO я 

„National“ w Hawanie 

OBWIESZCZENIE 
Termin zamknięcia subskrypcji 6 proc. 

ustalony pierwotnie na dzień 7 października 1932 r. 

października 1933 r. subskrypcję przyjmować będą nie Kasy Urzędów Skarbowych od osób, 
6 proc. Pożyczki Narodowej za należności od Skarbu Państwa, stosownie 

Polski z dnia 20 września 1933 r. Nr, 216), 

Warszawa, dnia 2 października 1933 r. 

KONDOLENCJA PRZEWODNICZĄCE: 
GO LIGI NARODÓW. 

GENEWA. Pat. — Wiadomość o zamia- 

chu na kanclerza Dolffussa wywołała w Gene 
wie żywe poruszenie. Przewodniczący Zgro- 
madzenia Ligi wystosował natychrniast do kan 
clerza Dolffussa depeszę, w której składa mu 

gratulacje z powodu szczęśliwego ocalenia i ży 

czenia rychłego powrotu do zdrowia. 

KONDOLENCJA P. PREMIERA 
JĘDRZEJEWICZA, 

WARSZAWA. Pat. — Pan Prezes Rady 
Ministrów Jędrzejewiez wystosował dziś Go 
kanclerza Dolffussa następujący telegra: 

J. E. Pan Dolffuss, Kancierz Zwi: 

Wiedeń, — Gięboko oburzony potwor: - 

machem, skierowanym przeciwko osobie - 
szej Ekscelencji, pragnę mu wyrazić re n 

serdeczniejsze powinszowania z powodu szczę 

śliwego uniknięcia zamachu oraz życzenia 
szybkiego powrotu do zdrowia. 

* * * 

WIEDEN PAT. Charge d'affaires poseistwa 

polskiego w Wiedniu radca legacyjny p. Ga- 
wroński natychmiast po otrzymaniu wiadomo- 
Ści o zamachu udał się do kancierza Dolfussa 
i wyraził mu szczere życzenia z powodu szczę- 
śliwego ocalenia,. 

Marszałek Piłsudski 
obywatelem honorowym miasta 

Krakowa 
KRAKÓW. Pat. — W sali Rady Miej- 

skiej w Ratuszu Krakowskim odbyło się dziś 
o godzinie 12-ej w południe nadzwyczajne u- 

roczyste posiedzenie Rady miasta, na którem 
nadano Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu 
honorowe obywatelstwo miasta Krakowa. Na 
podjum prezydjalnem, na brokacie, widniał 
portret Marszałka Piłsudskiego w otoku zie- 
leni, nad nim zaś godło państwowe na tle 
kwiatów, przepasanych wstęgą o barwach pań 

chciał się przedostać do „legjonu austrjackiego* stwowych W pierwszych miejscach na krzes- 
tworzonego w Bawarji. Na granicy austrjac. łach radzieckich zasiedli: wicewojewoda Wa- 
ko - bawarskiej zotsał on przychwycony przez licki, Dowódca Korpusu gen. Łuczyński z za- 

władze austrjackie i ukarany aresztem. Ojczym stępcą Dowódcy OK. płk. Boleslawiczem, 
Dertila dr. Guenther był rówineż zwolenni- ksiądz biskup Respond, grupa posłów i sena 

kiem stronnictwa narodowo - socjalistyczne- +orów BBWR., prezes Akademji Umiejętno- 
i Z przed 3 miesiącami został wyda. scj prof, dr. Kostanecki, ks. infułat Kulinow 
i jska za agitację narodowo - sociali- „ki, W dalszych rzędach zasiedli radni miasta 

in corpore i przedstawiciele różnych organi- 
zacyj i obywatlstwa krakowskiego. 

O godzinie 12-ej prezydent m. Krakowa 

dr. Kaplicki otworzył uroczyste posiedzenie, 
wygłaszając następujące przemówienie: 

„Miasto Kraków spełnia swój obowiązek 
wobec największego Polaka doby współczes- 
nej. Za chwilę nadamy honorowe obywatel- 

walk w Hawanie osi 75 zabitych, 'w tem StWo Józefowi Piłsudskiemu i obdarzymy Mar 

40 żołnierzy i 10 oficerów oraz 200 rannych, w SZałka najwyższą godnością, jaką miasto Kra 
której liczbie znajduje się wielu studentów Ków rozporządza. Będziemy mieli zaszczyt za 

przechodniów, trafionych zbłąkanemi kulami, liczyć w poczet obywateli honorowych. Mar- 

Jak słychać, po kapitulacji hotełu „National“ szažka, który jest wskrzesicielem Polski, któ- 
pewna liczba oficerów miała być zmasakro- rej kamień grobowy mocną ręką uchwycił i 
wana przez żołnierzy. precz odrzucił, A gdy Polska z grobu powsta 

LONDYN. PAT. W-g otrzymanych tu wia- ła, mieczem ostrym od wroga ją obronił. Bę- 
domości Š _& Hawany, obiężeni w hotelu National dziemy mieli zaszczyt obdarzyć  obywatel- 

pocecowie A ali dopiero po wyczerpaniu stwem honorowem męża, który Polską silną zapasów amunicji. Liczba zabitych w czasie > i й oblężenia hotelu oraz w walkach, jakie toczyły ręką rządzi i buduje Państwo — mocarstwo. 
się w różnych dzielnicach miasta, przekra- Poczytuję sobie za zaszczyt najwyższy w ży- 

ciu mojem, że będę mógł Radzie Miejskiej cza 100 osób. Kilkaset odniosła ran 
© przedstawić wniosek nadania obywatelstwa 

honorowego Największemu Mężowi w Polsce'* 

trem handlu Stockingerem, kiedy Dertil oddał 
do niego 2 strzały, Minister Stockinger rzu- 

Gił się na Dertila i wyrwał mu rewolwer z rak 
Kanclerz Dolffuss zawołał wtedy: „Zdaje mi 

się, że jestem trafiony'', poczem sam zdjął 

surdut. Na prawym rękawie koszyli widoczna 

była wielka krwawa plama. Na odgłos strza- 

łów wybiegli posłowie chrześć.-społeczni z sa 

fi posiedzeń i rzucili się na zbrodniarza, po- 
liczkując go kilkakrotnie. Po opatrzeniu ran 

na stacji ratunkowej kanclerz udał się o włas 
nych siłach de automobilu i odjechał do domu 
Na stacji ratunkowej zastrzyknięto kanclerzo 

wi serum przeciwko tężcowi. Stan zdrowia 
kanclerza jest do tej chwili pomyślny. 

CO PISZE PRASA BERLIŃSKA O ZA- 
MACHU. 

BERLIN. Pat. — Wiadomość o zamachu 
na kanclerza Dolifussa podały dzienniki po- 

południowe w krótkich relacjach, ogranicza- 
jąc się do samego faktu. Dopiero wieczorne 

wydania dzienników ogłosiły szczegółowsze 

sprawozdania z Wiednia. В 

„Deutsche Aligemeine Ztg.'* oświadcza, ze 
dotychczas nie udowodnieno, że chodzi tu o 

zamach polityczny. 
Według doniesień biura Wolifa, sprawca 

zamachu miał podczas pierwszego przesłuchi- 

wania twierdzić, że nie jest narodowym socia- 
listą. Miał on przytem dodać, że należał po- 
przednio do organizacji socjal-demokratycz- 
nej Wehrverbandu. 

„Berliner Tageblatt'' pisze, że zamach na 

kanclerza Austrji wywołał w całych Niemczech 
oburzenie i szczere ubolewanie. Wprawdzie 

kanclerz Dolffuss — oświadcza dziennik — 
prowadził politykę, która spowodowała poważ 

ny konflikt między oficjalną Austrją i Niem 
cami, niemniej jednak jest to polityk szczery, 
który z oddaniem się służy swemu krajowi i 
zasłużył na szacunek ze strony przeciwników. 

WIEDEŃ. PAT. Wieczorne dzienniki — 
stwierdzają, że sprawca zamachu na kancie- 

rza Dolfussa Józef Dertil ur. w r, 1911, jest 
zagorzałym zwolennikiem stronnictwa narodo- 
wo - socjalistycznego. Brat jego niedawno 

  

   

    

ięto gwałtowne ostrzeliwanie hotelu. Po kil- 
ku minutach oblężeni wywiesili białą flagą. 

PONURY BILANS W HAWANIE 
HAWANA. PAT. Bilans wczorajszych 

Aa a A miasta Dr. Łapiński oddał pod ma na 
wywołała w wych stępujący wniosek: „Zgodnie z art. 43 ustawy 

kołach sowieckich wrażenie niekorzystne. = dy. 25 III 1988 :. Rada Miejska nadaje oby 
konka AE S“ е zad niemiecki watelstwo honorowe miasta Krakowa Józefo- 

„e w ac weta susi wi Piłsudskiemu, Pierwszemu Marszałkowi 

wał tych działań, to w swej ostatniej nocie Polski'* W tym momencie wszyscy obecni po 
” » ° $ < 

werbalnej stara się pokryć te działania i przyj. Wstali z miejsc i zgotowali długotrwałą entn- 
muje całkowitą za nie odpowiedzialność. zjastyczną owację na cześć Wodza Narodu 

я Marszałka Piłsudskiego. Równocześnie chór 
MEIN  zędników miejskich odśpiewał Pierwszą 

Brygadę. Po chwili prezydent miasta oddał 
pod głosowanię drugi wniosek, również przy- 

jęty jednomyślnie, zawierający uchwałę nada 
nia ulicy Wolskiej nazwy ulicy Józefa Piłsud 
skiego. Wkońcu prezydent zawiadomił, że w 

najbliższym czasie przy ulicy Wolskiej zosta 
nie wmurowana tablica pamiątkowa, której 
odsłonięcie nastąpi w dniu Imienin Marszał- 

269.471.350 ZŁOTYCH. ka Piłsudskiego, t. j. 19 marca 1934 roku. 

ARESZTOWANIA HITLEROWCÓW 
W CZECHOSŁOWACJI. 

CIESZYN. PAT. Jak donoszą dzienniki 
czeskie, władze policyjne w Morawskiej 0- 
strawie i Opawie dokonały na tamtejszych 
terenach licznych aresztowań wśród miejsco- 
wych hitlerowców. Wielką sensację wywo- 
łało aresztowanie byłego starosty opawskiego 

Vencelidesa, który jest słuchaczem  niemiec- 
kiego uniwersytetu w Pradze. Wśród areszto. 
wanych znajduje się również pewna studentka 
uniwersytetu niemieckiego, która  utrzymy. 
wała łączność z hacki na 

pograniczu czeskosłowackiem. Ze względu na 
wzmożoną aktywność na granicy niemieckiej 
władze  czeskosłowackie zarządziły  pogoto- 

wie posterunków žandarmerji we Fryawidzie, 
w Karnowie i Hluczynie, konsygnując w tych 
miejscach silniejsze oddziały „żandarmerji. 

  

Pożyczki Narodowej, 
Skraca się 

jedy- 
praenącyeh nabyć obligacje 

dnia 16 września 1933 r, (Monitor 

(—) STEFAN STARZYŃSKI 
KOMISARZ GENERALNY 
POŻYCZKI NARODOWEJ     

Po wygłoszenin przemówienia prezydent : 

gazetowe ui. 3 Mais 1. 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte «av. 

Kiosk Liberman, gazetowy 
- WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch”. 

Ё 

8 
L Link 2 k e 

  

POSEŁ POLSKI P. JÓZEF LIPSKI WYJE- 
CHAŁ DO BERLINA. 

WARSZAWA. Pat. — Wyjechał do Ber - 
lina nowomianowany poseł Rzeczypospolitej 
Polskiej Józef Lipski w towarzystwie radey 
poselstwa Stefana Lubomirskiego. Posła po- 
żegnali na dworeu członkowie poselstwa Aic- 
mieckiego w Warszawie i liczni urzędnicy | 
M.S.Z. 

T-W0 PRZYJACI6L POLSKI 
W BELGRADZIE 

Przed kilku dniami w Belgradzie ; 
założone nowe towarzystwo: Towarzystw. 
Przyjaciół Polski (Druśvo Prijatelje Poljske) 
celem coraz lepszego wzajemnego poznania 
się tych dwu pokrewnych narodów słowiań- 
skich. Statut został zatwierdzony prz Tie 
sterstwo Spraw Wewnętrznych za Nr. 23379 
dn. 29 lipca r.b. Towarzystwo przystąpiło do 
pracy organizacyjnej. 

Dowiadujemy się, że Tow. Przyjaciół Pol 
ski ma być apolitycznem i niezależnem ogni 
skiem kultury polskiej. Prezesem T-wa Przy- 
jaciół Polski jest znany działacz społeczny i 
Sokół, dr. Vojislav Kujundjić, sekretarzem 
nasza rodaczka, wilnianka, dr. Olga Abramo- 
wiezówna. 

    

   

ŁÓDŹ ZA POŻYCZKA. | 

ŁÓDŹ. Pat. — Wczoraj wieczorem odbył 
się tu olbrzymi pochód * propagandowy - па 
rzecz subskrybcji pożyczki narodowej. W gina. 
chu Województwa Wojewoda Hauke-Nowak 
przyjął delegację, która wręczyła Wojewodzie 
rezolucję. Do chwili obecnej Łódź subskrybo 
wała ogółem 15.200.000 zł. 

STAN ZDROWIA HERIOTA. 

PARYŻ. Pat. — Stan zdrowia b. premje- 
ra Herriota wzbudza w dalszym ciągu zanie- 
pokojenie. Bóle i gorączka trwają w dalszyta 

ciągu. Doktorzy postanowili prześwietlić cho- 
rego. Codziennie pod adresem byłego premje- 
ra napływają setki depesz od wybitnych osób 

świata politycznego, z życzeniami prędkiego 

powrotu do zdrowia. i 

TRAGICZNY WYPADEK W CZASIE ZAWO 

DÓW KOLARSKICH W BELGJI. 

BRUKSELA. Pat. -— Jeden z najgłośniej 
szych kolarzy świata, mistrz Belgji na szosie: 
i leader drużyny belgijskiej w ostatnim Tour 

de France Georges Lemaire uległ śmiertelne- 
mu wypadkowi w czasie zawodów kolarskich 
pod Brukselą. Mianowicie wskutek zderzenia 
się kilku kolarzy ze sobą na jednym z zakrę 
tów, Lemaire spadł z roweru i uderzył się tak 
silnie głową o bruk, że doznał pęknięcia cza- 
szki. Przewieziono go do szpitala, gdzie zmarł 
tego samego dnia. 

  

MIESIĄC ARESZTU ZA ROZPOWSZECHNIA- 
NIE SKONFISKOWANYCH DRUKÓW 

ŁÓDŹ. PAT. W dniu 3 b. m. przed 
Sądem Grodzkim w Łodzi stanął jako oskar- 

żony ksiądz Rogoziński i właściciel drukarni w 

Łodzi Franciszek Rydiewski. 
Akt, oskarżenia  winesiony przez urząd 

prokuratorski w Łodzi zarzuca ks. Rogoziń- 

skiemu, że rozpowszechniał on nielegalnie dru- 
ki skonfiskowane przez Łódzkie Starostwo 
Grodzkie, a Rydleyskiemu, że zabrał te druki 
przygotowane w jego drukarni, przed ich zaję- 
ciem, mimo. wyraźnej decyzji Łódwzkiego 
Starostwa Grodzkiego, 

W wyniku rozprawy Sąd ogłosił wyrok, 
mocą którego ks. Rogoziński skwazany został 
na 1 miesiąc aresztu i 300 zł. grzywny, a 
Franciszek Rydlewski — na 200 złotych grzy- 
wny. 

STRAJK W POZNANIU ‹ 
POZNAŃ. PAT. We wtorek rano wybuchł 

ponownie strajk pracowników Poznańskiej Ko- 
lei Elektrycznej. Powodem strajku jest zwolnie- 
nie kiłkunastu pracowników w związku ze 
skasaowaniem kiłku linji autobusowych, u- 
trzymywanych przez P. K. E, Dziś rano mia- 
sto pozbawione jest normalnej. komunikacji. 

Giełda warszawska 
Gdańsk 173,52 — 173,95 — 173,09. 
Holandja 360,15 — 361,05 — 359,25, 
Londyn 27,32 — 27,30, — 27,45. 
Nowy York 5,67 — 5,71, 5,63. 

Nowy York kabel 5.70 — 5.69 — 573 5,65 
Paryż 34.95 — 35, 04 — 34,86. 
Praga 26.50 — 26,56, — 26,44. 
Szwajcarja 173,05 — 173,48 — 172,62. 
Berlin w obr. prywatnych 212,75 — 212,65. 

Tendencja preważnie słabsza, 

PAPIERY PROC. 

Pożyczka budowlana 38.— 
Inwestycyjna 101— 101,25 

5 proc. konwersyjna 51.50. 
5 proc. kolejowa 43. : 
4 proc, przemj. dolarowa 47,50 48,00. 
7 proc. stabiliz. 49.— 48.25 48.50. 
8 proc obl. kamun. BGK 93. 
4 i pół proc. L. Z. ziemskie 43. 
5 proc. warsz. 56,75 — 57.00, 

8 proc. warsz. 43.25 — 42,75 — 43.25. 

Tendencja dla pożyczek przeważnie słab- 
dla listów przeważnie utrzymana. 

AKCJE: 

Bank Polski 78,50 — 78,25, | 

Franaszek 2,41 i pół. < 
Dolar w obrotach prywatnych 5,68. 

Rubel 4,78, 
Pożyczki palskie w Nowym Yorku: Dola- 

rowa 60, Dillonowska 69. Stabilizacyjna 77, — 
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Warszawsk 44, Śląska 44,50. 
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ЗМА RERUK 
UMARŁ CZŁOWIEK DOBRY I POGODNY.. 

Śmierć Bolesława Szezurkiewicza, b. dy- 
sektora Teatru Polskiego w Poznaniu i dłu- 
-oletniego pracownika teatralnego, któremu i 
Wilno niemało zawdzięcza — śmierć ta wy- 
wołała liczne echa. Zasługi Zmarłego były 
wielkie, — niemały też i jego osobisty urok. 
"Yo też raz po raz rozlegają się głosy, pełne 

szezerego smutku i żalu z powodu nieoczeki- 
wanej straty. 

Dziennik Poznański (227) umieszcza ob- 
szerne wspomnienia o ś.p. B. Szezurkiewiczu. 

Ś. p. Bolesław Szczurkiewicz był od lat 
najwcześniejszej młodości oddany teatrowi i 

zarówno jako aktor, jak reżyser i dyrektor 
teatru w zawód swój wkładał wiele szczerego 
entuzjazmu, jaki cechuje wszystkie ukocha- 

nia młodzieńcze. Bo Szczurkiewicz kochał te- 
atr naprawdę... 

Jakkolwiek ukończył dobrą szkołę dra- 
matyczną u Emila Derynga, szkołą dla nie- 
go były w pełni znaczenia — jak zresztą dla 
wszystkich aktorów owego, a może nietylko 

owego czasu — lata terminowania w teatrach 
prowincjonalnych i objazdowych Antoniew- 
skiego, Rygiera, Bolesławskiego i in. 

Po krótkim pobycie w Krakowie, wraz z 
żoną Nuną Młodziejowską przeniósł się w r. 
1906 do Wilna, a stąd po sześcioletnim okre- 

sie wytężonej i owocnej pracy do Poznania. 

'W Poznaniu też pozostał Szczurkiewicz z 
przerwą (1914 — 1918) w okresie wojny, aż 

do ostatnich dni swojej karjery scenicznej, 

którą zakończył zaledwie przed paru miesią- 

cami. 

Wilno i Poznań — oto dwa miasta, któ 

re szczególnie wiele zawdzięczają ś.p. Sz 
kiewiezowi, który w Wilnie teatr A oi w 
Poznaniu rozwijał i prowadził w ciągu bez- 

mała dwudziestu lat.. 
Ś. p. B. Szezurkiewicz był wybitnym 

aktorem i doskonałym dyrektorem. Jego 
główną cechą, jako dyrektora, był brak га 

szywych ambicyj, które są zwykle klęską dy- 
rektorów, łapczywie chwytających się efek- 
townych, lecz całkiem dla nich nieodpowied- 
nich rół. 

Szczurkiewicz był jednym z tych bardzo 
nielicznych dyrektorów, który swojego nazwi 

ska nie wyzyskiwał w celu zaspokojenia 
swych ambicyj aktorskich, wysunięcia się, ia- 

ko aktor, na czoło zespołu. Grywał bardzo 
rzadko i miał naprawdę wyjątkowe zroza- 
mienie zakresu swoich sił i środków. Obser 
wując w ciągu lat bez mała trzynastu pracę 
aktorską Szczurkiewicza, miałbym do zawo- 

towania znikomą cyfrę ról, świadczących o 
przysłowiowym w języku kulis. „fałszywym 
apetycie'* aktorskim.. 

O ile wybierał dla siebie rolę, wybierał 
ją z rozwagą opracowywał bardzo sumiennie 
i niemal zawsze odnosił rzetelny sukces. 
Miał w swym dorobku niemal czterdziestolet- 
niej pracy scenicznej role bardzo różnorodne 
i z bardzo dalekich repertuarów. 

Obok Radosta w „Ślubach Panieńskich'', 
Rejenta Milczka w „Zemście'* i Rotmistrza 
w „Damach i Huzarach'* Fredry, tragiczne 

postacie Judasza w „Judaszu z Kariothu'', 
Ojca w „Niespodziance'* Rostworowskiego, 
Qjca w „Sześciu postaciach * Pirandella; о- 

bok figur wysokiej klasy komedjowej jak 
Szambelan w „Głupim Jakóbie'*  Rittnera, 
lub wzbogacony garbarz skór w „Papiero- 
wym kochanku'', i adwokat w „Adwokacie 
i różach'* Szaniawskiego, notujemy szereg 
ról o zacięciu wybitnie farsowem, z nieza- 
pomnianym  Magistrem (w „Odrodzeniu'* 
Schónthana) na czele. 

Stosunek Zmarłego do swych kolegów i 
współpracowników był nacechowany szczerą 
życzliwością i wielką serdecznością. 

  

  

  

W stosunku Szczurkiewicza do samego 
teatru i aktorów, było istotnie coś ze stosun- 
ku dobrego proboszcza wiejskiego do swoich 
parafjan. Gderał na nich, zrzędził, czasami 
nawet grzmiał z ambony, a raczej od biurka 

dyrektorskiego, ale naprawdę był do tego swo 

jego kościoła i swoich „owieczek'* bardzo 
przywiązany. W tym swoim kościele gospo- 
darował tak, jak niejeden proboszcz wiejski, 
nie bardzo troszcząc się o „konserwatora'', 
mówiąc ściśle, o krytykę. Patfrał też na nią 
podobnie i widział u krytyków „wścibianie 
nosa do cudzego prosa''.. Ale i do krytyki 
nie miał specjalnej jakiejś stałej nienawiści... 

Odszedł cichy pracownik, bezgranicznie 
oddany teatrowi... Strata to jest wieka. Ża- 
łobą się okrył świat teatralny Poznania. 
Żałoba ogarnęła i Wilno... Lector. 

  

Śmierć lotnika 
BERLIN. PAT. Lotnik Wirth spadł ze swym 

aparatem do jeziora Breitling i utonął Е 

Mielia debata mniejszościowa w Genewi 
GENEWA. Pat. — W VI komisji Zgro- 

madzenia rozpoczęła się wielka debata mniej 
szościowa. Debatę tę zapoczątkował delegat 
niemiecki von Keller. Przypomniawszy na 
wstępie dawniejsze propozycje niemieckie, 
zmierzające do rozszerzenia uprawnień mniej 

szości i stworzenia stałej komisji mniejszo- 
ściowej i zaznaczywszy, że podtrzymuje je w 
pełni, von Keller przeszedł do „zasadniczego 
rozpatrzenia problemu narodowošciowego““, 
przyczem przedewszystkiem usiłował połączy” 
sprawę mniejszości z kwestją granic, twier- 
dząc, jakoby wyznaczone przez traktaty poko 
jowe granice zniweczyły nadzieje, że zasada 
samostanowienia narodów będzie wzięta w ra 
chubę. Oelem traktatów mniejszościowych by 
ło — według Kellera skonsolidowanie „nie- 
usprawiedliwionych zmian  terytorjalnych''. 

Następnie mówca zwrócił się przeciwko asy- 

milacji obcych mniejszości, podkreślając 

wzrost poczucia narodowego po wojnie. Na- 

ród niemiecki czuje się nieodłącznie związany 
ze wszystkimi Niemcami, gdziekolwiekby oni 

na świecie mieszkali, ale chce uszanować te 
same uczucią innych narodów. Niemcy — oś- 

wiadczył von Keller — nie uznają pojęcia 
germanizacji Von Keller protestował dalej 
przeciwko łączeniu sprawy Żydów ze Sprawą 

mniejszościową. Żydzi w Niemczech nie są 
mniejszością ani językową, ani narodową i 

nigdy nie żądali traktowania ich jakotakich. 
Kwestja religijna nie odgrywa roli, Chodzi 
jedynie w Niemczech o problem demograiicz 
ny i społeczny, zaostrzony po wojnie przez 
wędrówkę Żydów ze Wschodu. Problem ten 
jako całkiem specjalny musi być też specjalnie 

r rozwiązany. Zdaniem von Kellera, postępy na 
drodze zadawalającego rozwinięcia ochrony 
mniejszości mogą być osiągnięte trzema spo- 
sobami: 

1) przez układy dwustronne między dwo 
ma państwami, zaniteresowanemi jednakowo 
w ochronie mniejszości, 

2) przez generalizację ochrony mniejszo- 
ści; Niemcy są w dalszym ciągu gotowe po 
zytywnie rozpatrzyć tę sprawę pod warun- 

kiem, że wszystkie państwa europejskie zgo- 

dzą się na generalizację, 
3) przez rozwinięcie procedury ochrony 

mniejszości, Tę ostatnią drogę uważa von 
Keller za najłatwiejszą. 

Paradoksalne wystąpienie delegata nie- 
mieckiego zostało w tym roku odmiennie oce- 

nione przez członków komisji. Podczas gdy 
dawniej wystąpienia niemieckie znajdowały w 

komisji pewien oddźwięk, mowa von Kellera 

przyjęta została dziś grobowem milczeniem. 

Natomiast dalsze przemówienie, wygło- 
szone w toku dyskusji przez delegata fran- 

cuskiego Berengera i delegata szwedzkiego 

Sandlera oraz delegata polskiego Raczyńskie 
go, były przez komisję gorąco oklaskiwane. 
Sen. Berenger poddał ostrej krytyce prześla- 
dowanią rasowe w Niemczech. Stwierdził on 
z ironją, że można było mieć ostatnio wraże- 
nie, że Niemcy nie są tak bardzo przekonane 
o konieczności interpretowania procedury 
mniejszościowej w sposób jak najszerszy i za 
pewnienia skargom mniejszościowym jak naj- 
większego rozgłosu. To też deklaracja von Kel 

lera — według mówcy — oznacza jakgdyby 
prawdziwą ewolucję stanowiska Niemiec. Na- 
stępnie delegat francuski omówił skargę Bern 
hejma, Żyda ze Śląska, w sprawie sytuacji 
Żydów na Górnym Śląsku, podkreślając, że 
Rada Ligi, która zajmowała się tą skargą ( 
musiała stwierdzić już nie naruszenie jakiejś 
ustawy zgodnej z traktatami, lecz istnienie 

zasad. ustawodawczych całkowicie sprzecznych 
z traktatami mniejszościowemi, 

Ponieważ zaś chodziło o ustawę, obowią- 
zującą w całej Rzeszy, to Rada choć nie mo- 
gła interwenjować, jednak pośrednio stwier- 

dziła, że całe to ustawodawstwo niemieckie 
jest całkowicie sprzeczne z zasadami trakta- 

tów mniejszościowych. Następny mówca 
szwedzki minister spraw zagranicznych Sand 
ler, stwierdziwszy ewolucję zagadnienia mniej 
szościowego i podkreśliwszy paradoksalność 
sytuacji, ujawnionej z okazji petycji Bernhei 
ma, wskazał na konieczność uczynienia istot 
nego kroku naprzód w sensie generalizacji. 
Kwestja ta winna być — zdaniem mówcy — 
poważnie przestudjowana. 

Zkolei zabrał głos minister Raczyński. 

Nawiązując do przemówienia delegata nie- 
mieckiego, minister Raczyński podkreślił, że 
o ile chodzi o generalizację zobowiązań 
mniejszościowych, istnieje rozbieżność pogla- 
dów między delegacją polską i niemiecką. De 
legat polski nie chce roztrząsać motywów, któ 
re doprowadziły von Kellera do postawienia 

sprawy na tej płaszczyźnie, ale o ile chodzi 

o delegację polską, to domaga się ona genera 
lizacji nie ze względów toktycznych, lecz z 
głębokiego i szczerego przekonania. Minister 

Raczyński przypomniał następnie debaty 
mniejszościowe z lat ubiegłych, podkreślając, 
żecorocznie proponowano uepszenie procedury 

Z PRZESZŁOŚCI SŁONIMA 
i ZIEMI SŁONIMSKIEJ 

Coraz więcej ukazuje się prac, poświę- 
conych przeszłości poszczególnych miast i po 
wiatów naszego państwa. Dotychczas jednak 
nie mieliśmy poważniejszego opracowania je- 
dnego z najpiękniejszych miast powiatowych 
na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej. 
Brakowi temu stanie się zadość jeszcze w 
tym roku, w najbliższym bowiem  cza- 
sie ukaże się księga pamiątkowa miasta Sło- 
nima i ziemi słonimskiej. 

Pragnąłbym tutaj skreślić najogólniejszy 
zarys dziejów slonimszezyzny. 

Ślady życia ludzkiego na obszarach dzi- 
siejszej ziemi Słonimskiej występują już 
zamierzchłych czasach przedhistorycznych. 

W epoce polodowcowej, kiedy klimat zła 
godniał i obszar Polski zaczął się pokrywać 
wysokopiennemi lasami iglastemi i liściaste- 
mi od wsehodu poczęły się wciskać ludy leśr:e 
o kulturze kampińskiej. Jak stwierdza badacz 
pradziejów ziem Polski, Włodzimierz Anto-, 
niewicz, powiat słonimski obok wolkowyskic- 
go i lidzkiego zalicza się do jednego z trzech 
zasadniczych zgrupowań stanowisk kampiń 
skieh, które da się dotąd zauważyć na zie- 
miach Polski. Na 4.000 lat przed Chrystusem 
ludność kampińska została  zaasymilowana 
przez nowych przybyszów, którzy przynieśli 
tutaj znajomość ceramiki i uprawy roli. 

W czasach historycznych ziemia słonim- 
ska obok mińskiej oraz innych położonych ra 
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południe stanowiła jedną z pierwotnych sie- 
dzib Słowian. Obszar położony pomiędzy Pry- 
pecią a Džwiną z dawien dawna zamieszka- 
ny był przez plemiona słowiańskie Dregowi- 
czan i Krzywiezan. Na zachodzie dochodzili 
oni prawie do Drohiczyna. Przed zorganizowa 
niem- się państwa ruskiego Dregowicze stano- 

wili samodzielne księstwo. W 10-tym wieku 
zostali oni dannikami książąt kijowskich. 

Słonim należy do starodawnych grodów 
ruskich. Znany jest on w kronikach ruskich 
jako Wsłonim lub Usłonim i zalicza się do 

znaczniejszych miast czarnej Rusi, która obej 
mowała terytorjam lewych dopływów  środ- 
kowego Niemna, albo wprost trójkąt położe- 
ny pomiędzy Grodnem, Brześciem i Nowo- 
gródkiem. W ciągu wieku 13-g0 o Słonim to- 
czy się walka pomiędzy książętami litewski- 
mi i halickimi. Aczkolwiek przez pewien czas 
gród słonimski należał do książąt haliekich, 
to. jednak wieley książęta litewscy stale u- 
trzymują nad nim swoje. zwierzchnietwo. 

W tym okresie Słonim występuje nieraz 
jako centrum udzielnego księstwa. Dobrze on 
jest znany zarówno Jagielle jak i Witoldowi. 
Pokonany Kiejstutowiez znajdzie tu dla sie- 
bie miejsce chwilowego schronu, gdy przebra 
ny. w szaty służebnicy ucieka z więzienia krew 
skiego. Nie zabawił jednak tu dłużej, gdyż 
szukając pomocy przeciwko Jagielle postana- 
wia udać się w.tym eelu do krzyżaków. Gdy 
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ale propozycje tez awsze pochodziły od państw 

ie podlegających systeniowi ochrony mniej- 

szości i pragnących tylko stosowania tego Sy 

stemu w stosunku do innych. Państwa, zwią 

zane traktatami, dokonały natomiast genera- 
lizacji systemu, bez której ochroną mniejszo 

ści nie może posiadać prawdziwego autorytetu. 
Mówca przypomniał dalej mowę, wygłoszona 

na ten temat przez ministra Zaleskiego, który 
wówczas podkreślił, że ochrona mniejszości 

nie da sumieniu narodowemu pełnego zadość 
ucznienia, dopóki wszystkie mniejszości nie 

będą chronione i dopóki nie będzie zapewnio- 
ne, że rewindykacje mniejszościowe nie mogą 

być inspirowane przez obce ich przedmiotowi 

cele polityczne. Pierwszą rzeczą, którą między 
narodowa moralność musi zażądać, jest, by w 

krajach, nie podlegajcych zobowiązaniom 

mniejszościowym, a których reprezentanci u- 
ważają się za powołanych do odegrywania ro 
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li obrońców sprawiedliwości, sytuacja mniej- 

szości nie dawała powodu do jakiejkolwiek 
krytyki. 

Minister Raczyński stwierdził dalej, że 

dotąd ani jeden krok nie został uczyniony w 
kierunku generalizacji zobowiązań mniejszoś- 

ciowych. Trzeba koniecznie zarejestrować pra 
wdziwy postęp, bo choć opinja Świata uległa 

wprawdzie ewolucji, ale to nie wystarczy. Je- 

śli państwa reprezentowane tutaj, nie zadawa 
lając się abstrakcyjną dyskusją obowiązków 

narzuconych innym zdobędą się na odwagę 

wzięcia tych obowizków także na siebie, to 

wówczas nietylko zapobiegną osłabieniu obec- 

nego systemu, ale rzucą także podwaliny trwa 

łej organizacji. W tym to duchu — zakończył 
minister Raczyński swe przemówienie — i w 

nadziei znalezienia poparcia dla idei całkowi- 

cie zgodgej z duchem paktu Ligi Narodów de 
iegacja polska złożyła projekt rezolucji. 

Projekt rezolucji polskie] 
na Zgromadzeniu Ligi Narodów 

GENEWA. PAT. W szóstej komisji Zgro- 

madzenia Ligi Narodów w toku debaty mniej. 

szościowej delegat polski minister  Raczyń- 

ski przedstawił następujący projekt  гехоМ- 

cji: 
! „Zgromadzenie Ligi Narodów, zważywszy, 

że obecnie obowiązujący traktaty mniejszościo - 
we, jak również deklaracje 0 międzynarodo- 
wej ochronie mniejszości, złożone przed Radą 
Ligi Narodów, przez nektóre państwa, obo- 
wiązują jedynie część człónków Ligi narodów 
podczas gdy, inni członkowie Ligi Narodów 
są wolni od wszelkiego zobowiązania prawne- 

go w tej dziedzinie. 
Sądząc, że taki stan rzeczy zapewnia gwa- 

rancje międzynarodowe tylko niektórym 
mniejszościom i postanawia bez ochrony mię. 

dzynarodowej inne, któret w żadnym wypadku 
nie mogą zaapełować do Ligi Narodów. 

Zważywszy, że tego rodzaju rozróżnianie 
między mniejszościami ochranianemi i nieochra- 
nianemi sprzeczne jets z uczuciami słuszności 

i sprawiedliwości, 
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= pod uwagę, że Ze 

szošci rasowe, językowe i religijne nieobjęte 
przez obecną ochronę mniejszości, a które 
mają te same parwa do ochrony przez Ligę 

Narodów, co mniejszości chronione, znaj- 

dują się niemal we wszystkich krajach euro- 

pejskich i pozaeuropejskich, rezolucja stwier- 
dza, że obecne warunki międzynarodowej 0- 
chrony mniejszości nie są zgodne z podstawo- 
wemi zasadami moralności międzynarodowej i 
sądzi, że należy to naprawić przez zawarcie 
ogólnej konwencji ochrony mniejszości. Kon- 
wencja ta powinna zawierać te same zobowią- 
zania dla wszystkich członków Ligi Narodów 
i powinna zapewnić wszystkim mniejszościom 
rasowym, językowym i religijnym Ochronę 
międzynarodową. 

W końcu rezolucji delegat polski prosi 
w konsekwencji Radę Ligi Narodów 0 zamia_ 

nowanie komisji studjów, któraby zbadała 
problem i przedstawiła na następnej sesji Zgro 
imadzenia projekt ogólnej konwencji o ochro. 
mie raniejszości, 

  

Książe Pszczyński skazany na 3 tyg. aresztu 
KATOWICE. PAT. W dniu 3 b. m. odbyła 

się w Sądzie Okręgowym w Katowicach roz- 
prawa odwoławcza przeciwko księciu Pszczyń 
skiemu, Hochbergowi i jego syndykowi Grol- 

lowi, oskarżonym o zatrudnienie obcokrajowca 
Jana Krogolla bez zezwołenia wojewody ślą. 
skiego i wbrew przepisom rozporządzenia Pa- 
na Prezydenta Rzeczypospolitej z 4 czerwca 
1927 roku o ochronie rynku pracy. W sprawie 

tej dnia 28 sierpnia r. b. w Sądzie Grodzkim 

w Mikołowie zapadł wyrok I instancji, skazu- 
jący księca Pszczyńskiego na 3 tygodnie are- 
sztu bez zamiany na grzywnę, zaś Grolla — na 
5000 zł. grzywny. 

W dniu 3 b. m, Sąd Okręgowy po rozpa- 
trzeniu postępowania dowodowego, zatwierdził 
w całej rozciągłości wyrok Sądu w Mikołowie. 

Tajemniczy zgon w Warszawie 
WARSZAWA (tel. wł.). Wczoraj około g. 

3-ciej nad ranem dozorca domu przy ulicy Smol 
nej 23, zawiadomił policję o zagadkowym zgo- 
nie jednej lokatorki tego domu, żony kupca An- 

toniny Wakarecy. Przybyli na miejsce przed-, 
stawiciele policji stwierdzili, że zgon nastąpił 
wskutek zatrucia gazem świetlnym. Ponieważ 

jednak zachowanie męża wzbudziło podejrze- 
nie jakoby mąż miał dokonać mordu a później 

upozorował zatrucie gazem policja aresztowała 
Wakarecego. Dopiero po sekcji zwłok, usta- 

„lona zostanie przyczyna śmierci i wówczas 
wyjaśnione zostanie czy podejrzenia przeciw- 
ko Wakarecemu mają podstawę. 

  

Rita Gorgonowa 
W WIĘZIENIU W FORDONIE, 

Rita Gorgonowa znajduje się w więzieniu 
w Fordonie. Do ostatniej chwili zarząd więzie- 
nia nie był pewny, czy będzie przywie- 

ziona, czy też władze prokuratorskie umieszczą 
ją 'w innem mieście. 

Gorgonowa wyjechała wręcz niespodzianie 
z Krakowa, Pod eskortą policyjną dostarczono 
ja na dworzec, skąd przez nikogo nana 
wsiadła do osobnego przedziału pociągu Kraków 
— Warszawa.Towarzyszyta jej Kropelka, 

W Bydgoszczy nawet miejscowe władze 
nic nie wiedziały o jej obecności. W towarzys- 
twie dwu policjantów wysiadła na dworcu, trzy- 

  

mając w ramionach Kropelkę. 
Twarz miała zasłoniętą welonem żałobnym 

i ubrana była na czarno. Nikt jej nie 
dy przechodziła do pociągu zdążającego w kie- 
runku Fordonu. 

Z Krakowa, na dwie godziny przed przyjaz- 
dem Gorgonowej, zawiadomiono telefoniczyie 
więzienie w Fordonie. Na spotkanie skazanej 
wyjechała karetka więzienna. Dopiero przed 
bramą, gdy klucz zazgrzytał w zamku, Gorgono. 
wa straciła panowanie nad nerwami 1 zemdlała, 

Konwojenci wnieśli ją do więzienia. Drzwi 
zamknęły się na sześć lat, 

 GWODEDEG GRAB CHE TUZ 

Największa w Polsce, nągrodzone najwyższemi nagrodami 

szkótki „LOMSZCZYZNA-SZCZEKOTKÓW" 
polecają 

ZDROWE | SILNE DRZEWKA OWOCOWE, 
 (rzewa alejiwe, rośliny żywopłotówe, piękne róże, bzy I bylų. 
Główne Bióro sprzedaży: Warszawa, ul. Boduena 2, Tał. 219 89. 

Detaliczne punkty sprzedaży w miastach: Warszawie, Lublinie, Poznaniu, 
Łodzi, Katowicach Radomiu i Białymstoku. 

Ceny niskiel Cenniki wysyła się na żądanie! 

Puszcza Nalibocka 
Droga do Nalibok od strony  Iwieńca 

(27 klm.) przecina płaszczyznę, falującą pa- 
górkowatemi wzniesieniami, biegnie przez 
okolicę, senną i melancholijną, wije się 
wśród łagodnie ścielących się szachownie pól 

licho uprawnych, kobierca łąk rozległych, buj 
nie porastających poręby leśne  zagajnikėw 

brzozowych. Zaniedbane dworki i skromne 
zaścianki, gęsto są rozsiane, nadają krajo- 
brazowi właściwy mu charakter, pociągający 
i sympatyczny, bo tak bardzo swojski, tak 
mile swym nastrojem przemawiający do ser- 
ca polskiego. 

          

W odmiennych przedstawia ci się bar- 
wach okolica puszczy od strony Nowogród- 

ka. Szlak Now. ogródek — Szezo 25 klm.) 
przecina szmat pięknej ziemi Nowogródz- 

  

kiej, z malowniczemi wzgórzami, odsłania 
jąc niezwykłe bogactwo widoków, coraz 

    

   

  

    
inne, a zawsze pełne powabu i 
szczegó: jobrazu.  Przedostawszy 

za Szcz na prawy brzeg dumnego ze 

  

swej piękności Niemna, znajdziesz się w miej- 

seowości na pierwszy rzut oka monotonnej, 
jakby zdradzającej estetyczne niedomagania 

krajobrazu, w rzeczywistości jednak  niepo- 
zbawionej pewnej oryginalności. 
tek bezdenny wieje od lasów 
moeno przetrzebionych i zn nA 
znacznej przestrzeni z szaty roślinnej całkiem 

ogołoconych, jakaś martwota wieje od emen- 
tarzysk leśnych, gdzie sterczą żałośnie pnia- 
mi gnijące, gdzie w górę strzelają sosny sa- 
motne, 

Odległa od Szezors o 12 klm. 
mań leży na linji, odzielającej 
skie od południowego b 

grobla z okrąglaków przez samo 

do Nalibok — 11 klm. Po 

    

osada Krn- 
ZOTSOW 

, skąd 
serce pu- 
wjeździe 

    

   

  

    

    

    

    
   

    

   

do pu od strony południowej rzuca się w 
oezy bezmiar jednolitej zieleni — to lasy 
brzozowo-olchowe o gęstem podszyciu z plą- 
taniny krzewów i ziół przeróżnych, pota- 

stające moczarowate tereny, miejscami mało 
dostępne, przechodzące zazwycz w otwarte 

bagna. Na zapadłych trzęsawiskach tu i ów- 

   
   

sze, Dy oaz 
    

wynurzają się z bagien mniej 

ększych rozmiarów pia 
uosłości, pokryte borami  sosnowemi, 

któremi hen, daleko ciągną się rozległe łą- 
ki i torfowiska, uzupełniające tło obrazu, 
tak bardzo zbliżonego do poleskiego. Na miej 
seach niskich i wilgotnych drzewa tworzą 

niekiedy chaotyczną mieszaninę, zbity w nie- 
przebytą gęstwę zespół roślinności — ma się 
wtedy ie głębokiej kniei. Na suchych 
odcinkach występuje sosna, główna reprezen- 

tantka szpilkowej toślinności. 
Jej partje wysokopostawne stanowią 

dziś w puszczy nader rzadki wyjątek, próż- 
nobyś szukał ciemnej i bezdennej, przysła- 

niającej niebo gęstwy - Świerkowej — padło 
pod uderzeniem siekiery wszystko, eo mogło 
przedstawiać większą wartość budulcową. 

W miarę posuwania się w głąb puszczy, 
opłakany stan ujawnia się w całej swej 

wyrazistoś lasy coraz rzadsze i rzadsze i 
bardziej przejrzyste, coraz więcej leśnych po- 
lanek wytworzonych przez wyręby, porastają- 

cych lasem paproci i wrzosowiskami, wre- 
szcie bezładnie porozrzucane po puszczy ma- 
sy obrobionego materjału, kto wie, 

skazanego na gnicie. 

Skarłowaciałe sosny i. brzozy na; ponu- 
rych uroczyskach tudzież bezbrzeżne trzęsa- 
wiska kładą na krajobraz szare i monoton- 
ne piętno; tulące się do bagien gdzieniegdzie 
wesołe zagajniki brzozowe, podszytę niezmier- 

ną obfitością konwalji, wraz z okalającą brze- 
gi łąkowe żółeizną dzikich irysów, urozmai- 
cają bezbarwne tło tego obrazu. 

Urok puszczy tkwi'w  niejednostajności 
jej kompleksów leśnych, głównie zaś w swoi- 
stem połączeniu formacyj roślinnych w dzi- 
kie i pierwotne fragmenty przyrody. Poło- 
żone na skraju puszczy jezioro Kromań, -bez- 
sprzecznie należy do najwspanialszych - two- 
rów przyrody na tym puszczowym terenie. 
Obramowane ze wszech stron szmaragdowym 

pierścieniem przybrzeżnych lasów, posiada 
szezególniej piękny wygląd, gdy w źwiercia- 
dlanej swej toni odbije uśmiech nieba, gdy 
dokoła panuje cisza i spokój. Pod względem 
fizjograficznym bardzo przypomina Świteź. 

w odległości kilkunastu kilometrów od 
jeziora wznosi się na leśnej polance pałacyk 
myśliwski, wystawiony przez ks. Hohenlohe, 
żonę kanelerza -niemieckiego. Dziś w tym pa- 
Jacyku mieści się nadleśnictwo. Jeszeze przed 
wojną lasy Nalibockie obfitowały w grube- 
go zwierza z łosiem na czele, obecnie tu nie 
spotykanym. Dzik natomiast i dotychczas 
znajduje schronisko w gęstych, wilgotnych 
zaroślach. Z rzadkich okazów ptactwa, na 
uwagę zasługuje czarny bocian, gnieżdżący 
się na wyniosłych sosnach w nieprzebytych 
gąszczach, trafiają się i orły niebieskonogie 
i gudoty, najprawdopodobniej w przelocie 

z lasów Polesia. 
Do pospolitego ptactwa zaliczają się gła- 

   

    

     
  

    

    

   

  

  

szee, cietrzewie, jarząbki i słonki, z dalekich 
bagien przed wschodem słońca dolatuje klan- 
gor żórawi, po łąkach brodzą czaple — gniaz 
da ich można widzieć w niezliczonej ilości 
na drzewach okazałego parku szezorsow- 
skiego. Z przybrzeżnych „jerów i szuwa- 
rów Kromania porywają się dzikie kaczki. 
Obecność ptactwa nie mały nadaje urok tej 
moczarowatej krainie. . 

Gdy bory sosnowe pociź gają _ poważnyni 
nastrojem spokoju i ciszy, lasy liściaste roz- 
brzmiewają wesołą melodją, niemilknącą na- 
wet wtedy, gdy nad lasem trzepoce skrzydła- 
mi w błękitnych przestworzach jastrząb dra- 
pieżea. Cały obszar puszczy, wynoszący prze 
szło 40.000 ha należał przed woj ą do b. 
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Józef Szt 

Rszbudowa (oiiege de France 
Słynne College de France, założone w 

16-tym wieku przez Franciszka I, bliskie nam 

ze względu na wykłady tutuj Mickiewicza, 

będzie w niedługim czasie znacznie powiększo 
ne i rozbudowane. Przebudowane będą miano 
wicie dwa wydziały: matematyczny i literac- 
ki. 

Przebudowa polegać będzie na tem, że 

nowe skrzydła i gmachy, wzniesione wzdłuż 
ulicy Cimetiere-Saint-Benoit, połączą College 

de France z ogromnym budynkiem liceum 
Lonuis-le-Grand. Powstanie w ten sposób wie!- 

ki komplement zakładów naukowych w naj- 
piękniejszym miejscu dzielnicy łacińskiej. 

EL. 

979 papierosėw rocznie 
Francuskie ministerstwo finansów  ogła- 

sza oficjalne cyfry dochodów z monopolu ty- 
tuniowego za rok 1932. Palacze dali skarbc- 

wi 4 miljardy 552 miljony franków czystego 
zysku. 

Zmniejszyła się znacznie we Francji ilość 

wypalonych cygar, wzrosła zato niezmiernie 

ilość papierosów: każdy Paryżanin wypala 
przeciętnie 979 rwpierosów rocznie, co kosz- 

tuje go 145 franków. 
Ciekawe jest, że tabaka ma również du- 

że rozpowszechnienie. W roku 1932 zużyto 2 

miljony kilo zielonego proszku, zwłaszcza 
wśród wieśniaków. Tytoniu do żucia skonsu- 

mowano 950 tysięcy kilo. Używają go przeważ 

nie Francnzi, którzy przebywali dłuższy czas 

w kolonjach i tam nabyli ten nałóg. EL. 
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wyszła z druku 

i jest do nabycia 

we wszystkich księgarniach 

Cena zł. 3.80       

zaś walczący ze sobą książęta pogodzili się i 
nastąpiły pertraktacje z Polską w sprawie 
małżeństwa Jagiełły z Jadwigą oraz unj 

polsko-litewskiej, wówczas Słonim i Wołko- 
wysk były głównemi grodami, - gdzie się od- 
bywały zjazdy książąt dzielnicowych, ną któ 
rych omawiano aktualne kwestje politytyczne. 

Po unji Horodelskiej Słonim wszedł w 

skład województwa trockiego. Zupełnie nowy 
okres życia rozpocznie się dla „królewskie- 

go. grodu słonimskiego** z chwilą uzyskania 
w roku 1532 prawa magdeburskiego. Odtąd 
posiada on samorząd i uniezależnia się od de- 
spotycznych rządów urzędników książęcych. 
W mieście zaczyna się rozwijać odrębny stan 
mieszczański. Już w drugiej połowie tegoż 

stulecia znaczenie Słonima tak dalece się pod 
niosło, iż został on wybrany na siedzibę sej 

mików generalnych W. X. Lit.  Zjeżdzali 
więc tutaj przed każdym sejmem walnym 
wszyscy senatorowie i posłowie prowincji lit. 
celem wspólnego omówienia spraw dotyczą- 
cych Litwy, które miały być rozstrzygane na 
sejmie walnym. Zygmunt II, potwierdzając 

Słońtmowi wszystkie dotychczasowe prawa i 

przywileje nadaje miastu w roku 1591 herb. 
wyobrażający złotego lwa ż podwójnym krzy 
żem. 

W czasach „Ognia i miecza** oraz ogći- 
nego „potopu'* Rzeczypospolitej rozmaite kię 

ski i spustoszenia dotkliwie dadzą się we zna- 

ki i Słonimowi. Uniwersał królewski w spra- 

wie pospolitego ruszenia z 30 lipca 1655 roku 
oznajmia, że „wojsko wiarołomnego nieprzyja 
ciela moskiewskiego z rebelją kozacką złączo- 
ne, niedawno miasto Mińsk opanowawszy, со 

raz głębiej y dalej wnętrzne W. X. Lit. wo- 
jewództwa i powiaty ogniem i mieczem plą- 

druje i rozdzieliwszy się na dwoje, jedne ku 
Wiłnowi a drugie ku Polesiowi i Słonimowi y 
ku Brześciowi z niemałą potęgą zmierzają'*, 
W jakich okolicznościach nastąpiło zajęcie 

Słonima — brak jest danych, wiadomo tylko, 

że jeszcze w jeseini r. 1655 nieprzyjaciel trzy 

mał w mieście swoją załegę i, że Moskale pu- 
stoszyli posiadłości szlacheckie, wywożąc z 
nich zboże. Gdy w dwa lata potem wojna z 

Moskwą wznowiła się i kniaź Chowańskij o- 
panował Grodno oraz Nowogródek, Słonm 
znowuż znalazł się w niebezpieczeństwie. Do- 
piero od bitwy pod Połonką z 25 czerwea 

1659 r., gdzie połączone wojska Sapiehy w 

liczbie około 9000 i Stefana Czarnieckiego, 

który na rozkaz króla przybywa tu z sześciu 
tysiącami żołnierza koronnego, zadadzą Cho- 
wańskiemu dotkliwą klęskę — Słonim pocza 

je się bezpiecznym od najazdu moskiewskie- 
go. Wobec różnych dezolacyj, na jakie miasto 
było wystawione w czasie wojen moskiewsko- 
szwedzkich, Sejm niejednokrotnie śpieszy mu 
z pomocą, zwalniając od wszelkich ciężarów 
na rzecz państwa. 

Wtych ciężkich dla Słonima czasach pa- 
miętają o nim i królowie polsey. Władysław 

IV, Jan Kazimierz, i Jan Sobieski nieraz Э@- 
wiedzają prastary swój gród, potwierdzajye 

jego dawne przywileje i nadając nowe. Czyni 

li to najczęściej wówczas, gdy się udawali do 
Żyrowie, aby tam uczeić eudowny obraz Naj- 
świętszej Panny; trzeba bowiem wiedzieć, że 
w owych czasach, odległe o 10 klm. od Sło- 
nima Żyrowice, dzięki ceudownemu obrazowi 

   

  

     

     

słynęły jako druga Częstochowa na całą Pol- 
skę. Po klęskach 17-go wieku Słonim dzięki 
swej silnej organizacji już z początkiem na- 

stępnego stulecia prędko się podnosi. Zarów 
no pod względem ilości mieszkańców, jak 
rozwoju handlu oraz ogólnego dobrobytu na- 

leży on w tym czasie do ważniejszych miast 
Rzeczypospolitej. Atoli do największego roz- 

kwitu i znaczenia dojdzie Słonim za czasów 

Michała Ogińskiego. Uczyni on ze Słonima 

centrum życia artystycznego i kulturalnego 

prowineji litewskiej. Wszystko skupiało się 

tutaj dokoła olbrzymiego, o 116 komnatach pa 
łacu hetmana. Zakłada on w mieście fabryki, 
buduje domy dla rzemieślników i przyczynia 
się do rozwoju przemysłu. Najznakomitszym 
jednak dziełem Michała Ogińskiego był ka- 
nał, który to dziś nazywa się Ogińskim. Dzię 
ki połączeniu rzeki Szezary z Jasiołdą, a przez 
to samo Prypeci z Niemnem, ogromnie oży- 
wią się życie handlowe Słonima. „Co rok kil- 

kaset statków zbożem i towarami ładownych, 

oprócz niezliczonych tratw drzewa, przepływa 

pod jego murami i zasila handel miejscowy. 
Wypadki polityczne z 18-go wieku odez 

wą się głośnem echem w Słonimie. Podczas 

wojny domowej, która poprzedziła elekcję Sta 
nisława Augusta, miasto nasze zasłynie ja- 

ko jeden z punktów oporu narodowego prze- 
ciwko Moskwie, wysyłającej swe wojska do 
Polski, aby zadecydować o kandydaturze elek 
ta. Właśnie pod Słonimem nad rzeką Szezarą 
napotyka Rosjan wojewoda wileński Radzi- 
wiłł Stoczywszy tu dnia 26 czerwca bitwę 
„walczył do późnej nocy przez godzin 8... 
ale nazajutrz gdy kule ogniste zapaliły mu 

wozy z prochem, rejterował przez Polesie do 

Otyki““. 
W okresie konfederacji barskiej Słonia 

bierze czynny udział w walkach z najeźdźcą. 
Gdy w roku 1768 konfederacja stała się fak 

tem: dokonanym, marszałkowie powiatu słe- 
nimskiego, wołkowyskiego i oszmiańskiego zje 
chali się we wrześniu do warownego Nieświe 
ża, aby współdziałać z Karolem Radziwiłłem. 
Atoli w tym samym czasie nadciąga pod Nie- 
świeź gen. Izmajłow. Przy pomocy Żydów i 
dyssydentów, szpiegujących _ patrjotyczną 
szlachtę, prawie bez walki zmusza on wojewo- 
dę wileńskiego do  sromotnej  kapitulacj:. 

Zgromadzeni marszałkowie podpisali recesy. 
Pomimo tak smutnego początku ruch konfe- 

deracki nie zostanie tu stłumiony. Z począt- 
kiem lipca 1769 r. w Słonimszezyźnie dzia- 
łają dwaj bracia Pułascy. Dnia 9-go lipca 
konfederaci na czele ze swoim  regimentu- 
rzem, młodszym Pułaskim przybyli do Słoni- 

ma. Nazajutrz przybył tutaj marszałek kon- 
federacji, starszy Pułaski, a wraz z nim sze- 

reg innych wybitniejszych uczestników tego 
ruchu. Oprócz samych konfederatów liczona 

wówczas 3000 żołnierzy. £ powodu wiadomo- 

ści o nadchodzących Rosjanach, konfederaci 

wymaszerowali dnia 1l-go lipca na Zamoście 

to jest przedmieście Słonima. Sporządziwszy 
na tutejszej plebanji akt konfederacji ustawi- 
h się w szyku bojowym przy trakcie nie- 
świeskim. Tutaj właśnie miała miejsce po- 
myślna potyczka pomiędzy  konfederatami a 
kozakami. Według naocznego świadka bitwa 
ta trwała od godziny 6—9. W wyniku walki 

12 Rosjan dostało się do niewoli rannych zaś 
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WOJEWÓDZKI PRACOWNICZY KOMITET 
POŻYCZKI NARODOWEJ. 

Wojewódzki Pracowniczy Komitet Pożycz 

ki Narodowej w Wilnie, na posiedzeniu w dn. 

3 pażdziernika rb. powziął następujące uchwa s 

ły. 
1) Wobec skróconego terminu subskryb 

eji Pożyezki Narodowej, raz jeszcze przypom 

nieć i wezwać kategorycznie wszystkich pra 

ceowników umysłowych, przedsiębiorstw i in- 

stytucyj prywatnych, a w wszezególności wol 

ne zawody (lekarze, adwokaci, dentyści, inży 

uierowie itd.) do spełnienia nieodzownego о- 

bowiązku obywatelskiego przez wzięcie udzia- 

łu w subskrybcji. Zarazem poddanie pod prę- 

gierz opinji publicznej nazwisk tych, którzy- 

by tego zasadniczego obowiązku nie wypełni- 

   

     

    

   

  

   udziału w subskrybcji Pożyczki ciąży 

wiatem pracy umysłowej, również i na 
;ch warstwach obywateli, Woje- 

TEATR „LUTNI 

  

B 66 

WYSTĘPY OPERY WARSZAWSKIEJ 

Z powodu braku czasu, nie mogę  co- 

iennie odwiedzać przedstawień zespołu 0- 

, o którym już dwukrotnie miałem 

wypowiedzieć się z dużem  uzna- 

Teraz dopełniam swoje notatki krytycz- 

jac choć pokrótce wiadomość o przed- 

które następnie widziałem. 

e jeszcze — przez bardzo wielu — 

chane arcydzieło Gounod'a, opera 

„Faust”, dżięki wybornej obsadzie w partjach 

głównych: Helena Lipowska (Małgorzata), An- 

Gołęb'owski (Faust), Józef Junelli - Trem- 

(Meiisto) i Janusz Brodnicki (Walenty), 

z poprawnemu wykonaniu wszystkich 

innych czynników, jak: partje mniejsze, chó- 

* balet, i t. p., wzbudzilo, powszechne Za- 

aowolenie  hucznemi oklaskami wielokrotnie 

wyrażone. Kapelmistrz Wacław Elszyk wy- 

trawną ręką prowadził zespół do zwycię- 

sina. 

Pod mniej szczęśliwą gwiazdą przeszło 

niedzielne przedstawienie sławnej opery „Car- 

men“ Bizet'a, gdyż do tak trudnej pod ka- 

żdym względem, partji tytułowej nie znala- 

zło się odpowiedniej artystki, mogącej dać 

rewnorzędną kreację z wyśmienitemi arty- 

stami: Anto1im Golębiowskim (Don [ose) 1 

Eugenjuszem Mossakowskim (Escamillo), któ- 

rzy zasiugiwali najzupełniej na zrobione im о- 

wacje, Partję Micaeli odśpiewała ze zwykłym 

sobie artyzmem Wanda Hendrychówna. Role 
mniejsze i chóry wykonane były też zadawal- 

a wkładki baletowe nagrodzone by- 

ty słuszaen» oklaskami. 
Kapelmistrz Walerjan Bierdiajew wykazał 

0 wybitny artyzm w prowadzeniu 

ułu wokalnego oraz instrumentalnego, — 
przez obfcie nagromadzone w partyturze trud- 

ności, х prawdziwem powodzeniein. 

W kwaniecie aktu drugiego można tyl- 
ko bylo. życzyć — ze względu na trudności dyk- 
cji w języku polskim — trochę  wolniejszego 

tempa. Natomiast słynny wstęp do aktu czwar 
tego w zupełności zasłużył na entuzjastyczne 

żądanie powtórzenia, które zostało uprzej- 
mie spełnionem. я 

Jeżeli oczekiwania, "ŽWwiązanė z” „„Carmen*, 

częściowo były zawodne, to wykery op. „Tos- 

€a* Puceiniego wynagrodziło najzupełniej do- 

znane wtedy niedociągnięcia. 
Coraz bardziej nam podobający się, obda- 

rzony pięknym głosem tenorowym i talentem 

aktorskim, Antoni Gołębiowski (malarz Mario 

Cavaradossi), znakomity baryton warszawski 
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znany i bardzo u nas ceniony, Eugenjusz Mos- > 

sakowski (Scarpia) i nieznana u nas dotąd 

vietna artystka Franciszka Plaattówna o pięk_ 

ym giosie dramatycznym, w sopranowej partji 
tytułowej dali nam taki tercet, w rolach naj- 

bardziej odpowiedzialnych, jakiego żadna sce- 

na stołeczna nie miałaby się potrzeby powsty- 
dzić. 

szerzędne, jakich Wilno rzadko widziało 
A także Józef jJunelli - Trembicki (Angelloti) 
i panowie Iwo i Szczepański, w rolach mniej- 
szych, całkiem byli na wysokości wymagań. 
Całą niepospolicie trudną, część muzyczną u- 

iał kapelmistrz Walerjan Bierdiajew z cechu- 

jącym go artyzmem i temperamentem. Szczery 

poklask, którym go obdarzono, 'wymownie 
stwierdził zrozumienie jego zasług przez pu- 
bliczność, 

Przydałoby się bardziej jednolite ukostju- 
mowanie chórzystów, w czem były braki ra- 
zące. 

W każdym razie polecam naszym  miło- 

Śnikom opery, którzy jeszcze nie byli na 

przedstawieniu opery „Tosca“, odwiedzić jei 
powtórzenie, jako jedno z najlepszych  wido- 
wisk, jakie u nas można mieć. 

Michał Józetowicz 

   

przywieziono do miasta 80. Po stronie konfe 

deratów 2 zabito i 4 ranieno. Zpowodu jednak 

przeważających sił rosyjskich,  konfederae:- 
musieli Słonim opuścić. 

| W dwa lata później konfederaci barsey 

Jėszeze raz podniosą w Słonimszczyźnie oręż 
przeeiwko wrogowi. Hetman W. X. Lit. Mi- 
chał Ogiński, porwany ogólnym zapałem naro 
du, stanie teraz na czele konfederatów w obro 
nie praw słuszności, w walce o wolność i nie- 
podległość. Obok Telechan, gdzie Ogiński ze- 
brał przeszło dwa tysiące ludzi, zaopatrując 
ieh własnym kosztem w broń i amunicję, Sło 
nim staje się drugim punktem zbornym wojsk 
hetmana. Ściągała tu codziennie „poważna liez 

ba ludzi z pod przeróżnych znaków. Re- 
Sjanie wiedząc o tem chcieli trzymać hetma- 

na w szachu, toteż wojsko moskiewskie krą- 
z około Słonima i Telechan. W pierwszych 

ch września 1771 r. Michał Ogiński rozbi- 
zupełnie oddział rosyjski pod Bezdzierzem. 

` Ёі{гб&се jednak potem pod Stołowiczami kon 
federaci zaatakowani nagle przez Suworowa, 
zostaną całkowicie rozproszeni. Klęskę tę od- 
ezuł i Słonim, Rosjanie bowiem zająwszy mia 
sto rabowali je przez trzy dni, nakładając kon 
trybucję i grabiąc klasztory. 

W pracach Sejmu Czteroletniego wezmą 
udział dwaj posłowie powiatu słonimskiego : 

Stanisław Sołtan, chorąży W. X. Lit. oraz 
Kazimierz Jan Glawbicz Przecławski, pisarz 
t poseł powiatu słonimskiego. W grudniu r. 
1790 do aktu konfederacji generalnej obojga 
Rarodów przystąpią jeszeze dwaj posłowie: 
awery Zienkiewicz i Wojeiech Pusłowski. 

Gdy tenże sejm powoła do życia Komisje Po- 

Były to kreacje — prawdziwie —pierw- Ę 

  wódzki Pracowniczy Komitet Po: 

dowej postanowił wezwać 
nia i organizacje, skupiające pracownikć 

iysłowych, do bezwzględnego bojkotu 
ich tyeh przedsiębiorstw handlowych i į 
ysłowych, rzemieślniczych oraz tych osó 

pośród wolnych zowodów, które nie wyk 

się posiadaniem dyplomu, jako dowodu nabvy- 
cia pożyczki. 
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1) Muitiat na Rz.P. w Wilnie - Solidaryzu- 
jąc się z akcją Komitetu Pożyczki Narodowej 
Duchowieństwo Muzułmańskie zgłosiło w dn. 30 
września subskrypcję obligacyj w kwocie 3.500 
złotych stanowiącej ponad 111 proc. miesięcz- 
nej dotacji.- 

2) Sp. Akc, T-wa Ubez. „Przyszłość* w Wil 
nie - pracownicy biura subskrybowali pożyczkę 

_ narodową. w kwocie 400 zł. 
3) Wileński Bank Ziemski w Wilnie - spra- 

wa subskrypcji 6-cio proc. P.N. przez B-ki jego 
pracowników została załatwiona w dniu 28 ub.m 
przez Oddział Banku Gosp. Krajowego w Wilnie 
na sumę nominalną 151.000zł. 

4) Poznańsko Warszawskie T-wo Ubezp. 
S,A. w Wilnie zawiadamia, że Koncern T-wa 
Poznańsko- Warszawskiego oraz „„Westa* w Poz 
naniu subskrybował Poż. Nar. w sumie 300.000zł 

5) Zw. Lekarzy Dentystów żydów w Wil- 
nie komunikuje, że w dniu 27 ub. m. na zebra- 
niu Członków Zarządu uchwalono przystąpić do 
subskrypcji P.N. w wysokości 500 zł. 

Dalsze zgłoszenia o subskrypcji będą poda- 

ne dodatkowo. 

6) Zebrani w dn. 29 września rb. w lokalu 
Kasyna Oficerów w st. sp. w Wilnie przy ul. 
Mickiewicza 2 m.2 podoficerowie w st. sp. za- 
mieszkali na terenie m. Wilna postanowili jed- 
nogłośnie zadeklarować zbiorowo, niezależnie 
od już zadeklarowanej sumy 700 zł, indywidual- 
nie przez podoficerów w st, sp. na imię Wojew. 
Stowarz. Podoficerów w st.sp, w Wilnie - su- 
mę 100 zł. 

7) Kino Kolejowe „Ognisko* w Wilnie — 
jeden pracownik zadeklarował sumę 50 zł. 

8) Spółdz. Bank Rzem. i Kupc. Polsk, w 
Wilnie pracownicy Banku subskrybowali P.N. 
w wysokości 700 zł. 

9) Zarz. Obw. Funduszu Bezrobocia w Wil- 
nie - pracownicy zadeklarowali kwotę 3.150 zł. 

10) Inwalida wojenny Antoni Szumski - 
subskrybował P. N. na kwotę 50 zł. 

Il)Zarz. Zw. Zaw. Prac. Handl.- Przem. 
Biurowych w Wilnie - członkowie subskrybowali 
ogólną sumę 2.350 zł. 

  

AM 

ki Narodowej 
12) Naczelna Rada Staroobrzędowców: w 

Polsce oddz. w Wilnie — pracownicy subskrybo 
wali sumę 450 zł. 

13) Centr. Kasa Spółek Rolniczych w Wil- 
nie - pracownicy subskrybowali całkowicie i 
jednorazowo sumę 3.000 zł. 

14) Polski Czerwony Krzyż w Wilnie - 
pracownicy subskrybowali P.N. na łączną sumę 
350 złotych. 

15) Szkoła Handlowa Dokszt. Stowarz. Kup. 
i Przem. w Wilnie - pracownicy subskrybowali 
P. N. na sumę 350 zł. 

16) Księgarnia św. Wojciecha w Wilnie - 
pracownicy subskrybowali P.N. na sumę 1.500 
złotych. 

17) Ogniomistrz w st. sp. Rynkowski Anto- 
ni - zadeklarował na P. N. 50 zł. 

18) Kom. Kasa Oszczędn. w Wilnie - Kasa 
subskrybowała na P, N. sumę 20.000 zł. oraz pra 
cownicy 9.700 zł. razem 29. 700 zł. 

19) T-wo Pomoc Pracy w Wilnie - pra- 
cownicy zadeklarowali na P. N. sumę 850 zł. 

20) Zw. Kobiet Żydowskich w. Wilnie - 
pracownicy Szkoły i Kursów Zawodowych za- 
deklarowali 350 zł. 

21) Urząd Celny w Wilnie - pracownicy za- 
deklarowali na P. N. 2.800 zł. 
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Członkowie Rady Pedagogicznej Państwo 

wej Szkoły Technicznej im. Marszałka J. Pi 

sudskiego w Wilnie subskrybując w dniu 

września br. gremjalnie obligacje pożyczki ne 

rodowej, postanowili jednogłośnie, świadomi 

doniosłości sprawy, nie zakupywać żadnych 

towarów w tych sklepach, które nie wykażą 

się posiadaniem conajmniej jednej obligacji 

pożyczkowej. : 
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— Zarząd Zwiazku Stražy Požarnyčh Wo- 
jewództwa Wileńskiego na posiedzeniu w dniu 

28 ub. m. tuchwalił subskrybować  Pożyczkę 

Narodową w sumie zł. 300, zaś pracownicy 

Związku w wysokości 75 proc. — 100 proc 

jednomiesięcznych poborów. 
— Nauczycielstwo publicznych szkół pow- 

szechnych m. Wilna z pracownikami Inspek- 

toratu Szkolnego m. Wilna subskrybowało na 
6 proc. Pożyczkę Narodową sumę zł. 54.500. 

Sprostowanie. W notatce o subskrypcji 

pożyczki przez uczni szkoły Technicznej im. 

Marszała Piłsudskiego wkradł się błąd, powin- 

no być Kolo Miernikėw a nie „Mitošnikow“ jak 
mylnie wydrukowano. 

Inf w spłacie daniny malątkawel 
Min Skarbu upoważniło prezesów izb i na- 

czelników urzędów do udzielania indywiduał 

nych ułg w spłacie nadzwyczajnej daniny 
podatkowej, w ll-ej grupie kontyngentowej — 

(handel i przemysł) w drodze rozkładania na 
raty należnych z tego tytułu kwot najdalej 
do końca roku podatkowego. Ulgi te mają być 
udzielane w wypadkach, gdy jednorazowe u- 
iszczenie daniny mogłoby zagrażać egzysten- 

= ez 
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| USOWTYNGTRA 

ŚRODA 
Dziś 4 

Franciszka 
Jutro 

Placydy 

PROGNOZA POGODY P.l.M-a 

na dzień dzisiejszy: 

Z dnia 3 października 
Ciśnienie średnie: 757. 

Temperatura średnia: + 6. 

Temperatura najwyższa: + 11. 

Temperatura najniższa: + 4. 

Opad: 2,2. 

Wiatr: Północno - Zachodni. 

Tendencja wzrost ciśnienia. 

Uwagi: przelotne deszcze. 

  

Wschód słańce g. 5,29 

Zachóś ałańca zy. 4,53 

3 

KOŚCIELNA 
— W kaplicy OO. Franciszkanów przypada 

dzisiaj uroczystość św. O. Franciszka Serafic- 

kiego, Założyciela Zakonu  Franciszkańskiego, 
z odpustem zupełnym. Suma uroczysta z Wyst. 

Najśw. Sakramentu i kazaniem o godz. 10-ej 
rano, Po nieszporach procesja, a następnie zosta 

nie udzielonem Błogosławieństwo Apostolskie z 
odp. zup., a na zakończenie :Ucałowanie Relik- 
wij św. O. Franciszka. 

EET SNS SDE ii DRO RÓW POK OREW DK * 

ZŁODZIEJ ZASTRZELIŁ RESTAU RATORA 
Tragiczny finał zatargu © pieniądze 

WILNO. Wczoraj o godzinie 7 wiecz. — 
przy ul. Kijowskiej 22 został zastrzelnoy  63- 

letni Mojżesz Kodesz, brat zaś jego Iser otrzy- 

mał postrzał w rękę. 

Sprawca zabójstwa doznał również w 
trakcie dokonywania nad nim samosądu, poważ- 
nych obrażeń głowy. 

Zajście jak wynika z wstępnych dochodzeń 
policyjnych miało przebieg następujący. 

W godzinach wieczornych do Kodesza, 
który jest właścicielem restauracji i domu pod 
wymienionym adresem przybyło pięciu osobni- 

E5 

Oszczędności najko 

  

ków z Władysławem Bitmińskim (Ponarska 46) 

na czele. 

Dwóch z przybyłych stanęło przy drzwiach 

kucennych od strony podwórza, pozostali we- 

szli do środka i kołi bufetu udali się do położo- 

nego obok pokoiku wezwawszy pprzednio na 

rozmowę Kodesza. 

Właścicieł piwiarni jest znaznym paserem 
zaś ci którzy wraz z Bituńskim zgłosili się 
do niego byli złodziejami. 

Rozmowa Odrazu przybrała ostry charak- 
ter bowiem Bituński zażądał wypłaty nalež- 

rzystpiej lokować 

w Centralnej Kasie Spółek Rolniczych 

płaci od wkład ALI! 
i na żądanie w 

  

EB m SEAT ISORA 
  

Komunalna Kasa Oszczędności m. Wilna 
podaje do wiadomości posiadaczy wkładów oszczędneściowych w Kasie, 

jest jedną z najpoważniejszych instytucy] ban- 
kowych w Polsce 

zapewnia zwrot wkładów w każdym terminie 

UL. MICKIEWICZA 28, tel. 13-65 

ów nąjwyższe oprocentowąnie 

walucie złotej. 

  

  

  

że w losowaniu edbytem 2 października 1933 roku, wygrane po Zł. 500 
(pięćset złotych) każda, padły na następujące numery: 347, 1410, 1689, 

1717, 1996, 3485, 3823, 4327, 4398, 5296. 
Jednocześnie podaje się do wiadomości osób pragnących brać udział 

w następnem losowaniu dnia | kwietnia 1934 roku, że do tego losowania 
będą dopuszczone również książeczki 
Oszczędności m. Wilna do dnia 15 października 1933 r. 

wydane przez Komunalną Kasę 

JÓZEF KOROLEC 
Prezes Zarządu Komunalnei Kasy Oszczędności m. Wilna 

nych mu za dostarczone przedmioty pieniędzy 
Gdy jednak Kodesz odmówił uregulowania 

należności, na znak dany przez Biteńskiego 
jeden z jego towarzyszy stojący na podwórku 
przeciął przewody elektryczne tak, że pochwili 

piwiarnia i; pokój gdzie prowadzono rozmowę 
znalazły się bez światła, 

Kodesz kontaktujący stale z przestępcami 
wiedział, że jest to sygnał do wszczęcia ba- 

talji i chcąc uprzedzić napaść pierwszy rzucił 
się na przybyłych usiłując wypchnąć ich do 
piwiarai. 

Z pomocą paserowi przyszedł jego brat 
i jeszcze jeden osobnik, zaś Bitninskiemu 4 

” przybyli z nim rzezimieszkowie. | 

W czase bójki odbywającej się pociemku 
w pewnej chwili w ręku brata Kodesza zabły- 
snął nóż w odpowiedzi na co Biteński wydo- 
był rewolwer i oddał na oślep kilka strzałów. 

Rezultat użycia broni okazał się fatalny. 

Mojżesz Kodesz otrzymał ranę w głowę i 
zmarł na miejscu, brat zaś jego dostał kuią 
w rękę. 

Sprawca zabójstwa usiłował zbiec, lecz 
w momencie, gdy znalazł się na parapecie 
okna został zatrzymany przez nadbiegłych z 
piwiarni, ® 

Ci którzy go ujęli dopuścili się na nim 
samosądu, zadając mu aż 8 ran nożem w gło. 

wę, 

Gdy przybył policjant Biteński leżał na zie- 
ni przygnieciony przez kiłku osobników obfi- 
cie brocząc krwią, gdy go opatrzono po- 
czął niespodziewanie udawać nienormalnego. 
Osadzono go w areszcie do dalszego śledztwa. 

2 SĄDÓW 
WYROK W PROCESIE O OBRAZĘ 

DYR. MAKOWSKIEGO 
Wczoraj został odczytany wyrok w to- 

czącym się onegdaj przez dwa dni procesie o 

zniesławienie b. dyrektora WiL T-wa Org. 
i Kół Rolniczych p. Makowskiegu. 

"Mocą tego wyroku oskarżony Jan Kryw- 

ko skazany został na 3 miesiące aresztu z za- 
PRZEW ZOE TAI EZOZETSOEAC SEMERIKIETURICZYRAWETTZROWIZNIETZONCZNWWNNKKSZÓWA i i : ET wieszeniem, 
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rządkowe, jako organy zarządu miejscowego, 

to Słonim będzie jej siedzibą. 
Podczas insurekcji Kościuszkowskiej zie- 

mia słonimska bierze czynny udział w organi 
zacji obrony niepodległości i walki z zaborcy. 

Po wypędzeniu Rosjan z Wilna przez Jasiń- 
skiego, zgromadzeni na rynku Wilnianie za- 
przysięgli dnia 23 kwietnia 1794 r. akt pow- 
stania narodu Litewskiego. Niebawem zawię- 
zała się Najwyższa Rada Tymczasowa W. X. 
Lit. Śród jej ezłonków widzimy delegata sło- 
nimskiego Stefana Niezabitowskiego.  Ostat- 

nia walka o wolność została stoczona pod Sło 
nimem dnia 31 lipca. Generał Sierakowski w 
raporcie do najwyższego Naczelnika opisuje 
ją w sposób następujący: .„przymaszerowaw- 

szy z korpusem moim dnia 31 lipea pod Sło- 

nim, jużem zastał nadchodzącego z tamtcj 

strony Szezary nieprzyjaciela. 2-go sierpnia 

przedsięwziąłem był opanowanie przedmieścia 

słonimskiego, Zamościem nazwanego, a gdy 

mię nieprzyjaciel w tym zamiarze chciał u- 

przedzić, rozpoczęła się akcja, której skutkiem 
nakoniec było, żeśmy Zamościa panami zosta 
li. Dwa tylko bataljony i to niespełna i ze 

sto koni kawalerji czynnemi były w tej ak- 

cji, która trwała od godziny 9-ej z rana do 
8-ej wieczorem. Mamy zabitych 2 ofieerów i 

15 żołnierzy, rannych zaś 31. Ta rozprawa 

ściągnęła nieprzyjacielowi sukurs, którego się 

jeszeze więcej spodziewa, gdyż mam wiadomo 

śei, iż cały korpus Derfeldena ku mnie zwra- 
ca. Gdy dla pozycji nieprzyjacielskiej żadnym 
go sposobem atakować bez wielkiej straty nie 
mogłem, a do tego, zdaje się, że oprócz tych 
kolumn, które mama z front dwie inne chcą 

mnie oskrzydlić, więc podobno przymuszony 

będę trochę się cofnąć ku Różany, abym nu 
flanków nie podał'*. 

Taki był przebieg ostatniej wolki pod Sło 
nimem w końcu 18-go stulecia. 

Na dwa lata przed utratą niepodległości 

została utworzona kasztelanja słonimska. Do 

godności kasztelana podniesiono byłego mar- 
szałka powiatu słonimskiego, Jana Kazimic- 

rza Makowieckiego. Lecz istniała ona bardzo 

krótko, gdyż uniwersał królewski jeszcze w 
końcu tegoż samego roku ją skasował. Kaszte 

lan słonimski zachował dozgonnie swój tytuł 
i miejsce w senacie. Po trzecim rozbiorze Pol 

ski Słonim oraz pozostała część CzarnejRa- 

si dostaje się pod panowanie rosyjskie. 

Utrata niepodległości nie powstrzyma na- 

razie rozwoju oświaty i kultury polskiej w 
Słonimszezyźnie. Dane statystyczne wykazu- 

ją, że jeszcze w roku 1817 Żyrowicka szkoła 

powiatowa, prowadzona przez ojców Bazylja- 
nów, liczyła aż 250 uczniów oraz sześciu na- 
uczycieli z wykształeeniem  uniwersyteckiem. 

Kanonicy Lateraneńsey w Słonimie . również 
utrzymują szkołę powiatową. Nadto klasztory 

Benedyktynek i Bernardynek słonimskich kie 
rują pensjami dla dziewcząt. Dopiero od cza 

sów powstania listopadowego rozpocznie się 
dla Słonima ciężka niewola duchowa. Rusyfi- 

kacyjna polityka zaborcza poczyniła tu wieł- 
kie spustoszenia, nie zdołała jednak pozba- 
wić Słonima charakteru miasta polskiego. 

Dziś ziemia słonimska wymaga rozbudo- 
wy szkolnietwa polskiego, które w czasach nie 
woli tak zawzięcie było tępione. 

Bronisław Aleksandrowicz 

NIEBEZPIECZNY BRAT 

Niejaki Eljasz Kurman, mieszkaniec po- 
wiatu słonimskiego żywił śmiertelną urazę do 
swego brata Jana, S 

Poszło im o podział ojcowizny. Dzielącym 
był Jan, lecz gdy już dokonano podziału, El- 
jasz stwierdził, że został oszukany. Mianowicie, 
gdy jemu przypadł w udziale jedynie kawał 
zachwaszczonego gruntu, brat stał się posia- 
daczem zarówno lepszej ziemi jak i zabudo- 
wań. 

Od tej chwili upłynęło już 6 lat, a niena- 
wiść w sercu Eljasza wciąż przybierała na sile. 

Pewnego atoli dnia zdążający na targ wło_ 
Ścianie znaleźli Jana Kurmana leżącego w ka- 
łuży krwi na drodze. Miał on ciężko  prze- 
strzelone płuca i ciężko zranione ramię. 

O wypadku powiadomiono policję. Jak 
wykazało dochodzenie zamachu na życie Kur- 

mana dokonał z namowy brata niejaki- Antoni 

Norko, pośredniczył zaś w całej sprowie zna- 
jomy Eljasza Kurmana, Konstanty Komar — 
Ciekawem przytem było, że Komar podjął się 
zamordowania człowieka za 300 zł., których 
zresztą mu nie wypłacono, 

Sąd Okręgowy skazał każdego z niebez- 
piecznej trójki na 12 lat więzienia j 10 lat po- 
zbawienia praw. Wczoraj zaś odbyła się roz- 
prawa w Sądzie Apelacyjnym w Wilnie. W 
obronie oskarżonego — Котага występował 
tym razem adw. Petrusewicz. 

Po rozpatrzenia sprawy Sąd Apelacyjny 
uchylił wyrok poprzedniej instancji tylko w 
stosunku do Komara i całkowicie go uniewin- 
ni 2 

D-r M. GIRSZOWICZ 
(spec. serca i przem'anv materji) 

WZNOWIŁ PRZYJĘCIA 
al. Jasińskiego 6 (obok Sedow ), tel 721 

  

cji ekonomicznej płatników, Niniejsze upo- 
ważnienie przysługuje przy daninie do 1.000 
zł. naczelnikom urzędów skarbowych a przy 

daninie ponad 1.000 zł, prezesom izb. 
Z uwagi na konieczność otrzymania pre- 

liminowanych niesięcznych wpływów uig 0- 
kólnik zaleca udzielać je z jaknajdałej idącą 
ostrożnością. Każdy czytelnik powinien się 
zastanowić przed decyzją. 

IKA 
MIEJSKA. 

— Archiiwum miejskie, Gmach archiwum 
miejskiego przy uł. Słowackiego jest już na u- 

kończeniu. Przenoszenie akt archiwalnych zo- 

stanie zakończone do dnia 15 listopada. W ar- 

chiwum ma się mieścić również część akt 

„niwersyteckich. 

— Miast stacji autobusów łaźnia, Wczoraj 
zapadła w Magistracie uchwała wybudowania 

łażni miejskiej w miejscu, gdzie poprzed. 

nio projektowano wybudować stację autobu- 

sów dalekobieżnych przy zbiegu ulic J. Jasiń- 

skiego i  Piekiełka. 

Co natomiast stanie się z projektem bu- 

dowy stacji autobusowej, dotychczas pozo- 

staje tajemnicą. Jak wiadomo, ostatnio magi- 

strat powziął koncepcję wybudowania jej 

na jednym z placów przy ul. Zawalnej, lecz 

ja kdotychczas decyzja w tej sprawie nieza- 
padła. 

— Klinkier na ul. św. Jańskiej, Układanie 
nowych chodników na ul. św. Jańskiej prowa- 
dzi się w przyśpieszonem tempie, a to wobec 
potrzeby rozpoczęcia robót klinkierowych  jesz- 
cze w tym tygodniu. 

-— Zaległości za dzierżawienie restauracji 
„„Koła Polek“ W najbliższym czasie ma się 
zebrać radziecka Komisja Rewizyjna. W 
celu rozpatrzenia m. in. sprawy zaległości 

powstałych z dzierżawy restauracji w ogrodzie 

po-Bernardyńskim. Zaległości te sięgają sumy 

około 17500 zł. i nie zostały w swoim czasie 

ściągnięte. Obecnie chodzi o wyjaśnienie, 
kto ponosi z tego powodu winę. 

Sprawa znajdzie swój epilog na posiedze- 
niu Rady Miejskiej. 

— Działalność Pogotowia Rat . 
W ub. miesiącu Pogotowie Ratunkowe było 
czynne w 680 wypadkach. W tej liczbie wy- 
jazdów na miasto było 263, 

WOJSKOWA 
‚ — Dowódca i Korpus Oficerski 19 

1 im. płk. Przemysława Barty zawiadami ią, 
że „Zjazd Koleżeński'', z okazji 15 roczniey 
powstania pułku, odbędzie się w dniu 15 paź- 
dziernika r.b. w Wilnie 

AKADEMICKA. 
, — Uwaga. Chór Akademicki. Wobec zbliża- 
jącej się inauguracji Roku Akademickiego Za- 
rząd Chóru wzywa wszystkich bez wyjątku 
członków chóru do stawienia się na próbę 
we środę dnia, 4 b. m. w zakładzie etnologii 
Zamkowa 11, o godz, 20-tej punktualnie. 
Tamże przyjmują się zapisy nowych członków. 

POCZTOWA 
— Telefoniczna sieć podziemna, Z dniem 

wczarajszym Poczta przystąpiła do usuwania 
słupów telefonicznych z ul. św. Jańskiej i Do- 
minikańskiej, a to wobec przejścia na kabel 
podziemny. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Dzisiejsza 197 Środa Literacka 

niona będzie opowiadaniem dramatopisarza 
białoruskiego Franciszka  Olechnowicza o je 
7_letniej katordze w więzieniu ZSRR. Część 
tego czasu przebył p. Olechnowicz, skazany 
na 10 lat ciężkiego więzienia, na Wyspach 
Sołowieckich i na Morzu Białem. Ostatnio po- 
wrócił do Wilna przedterminowo zwolniony 
drogą wymiany. 

Początek o godz. 20.30 w siedzibie 
Literatów Ostrobramska 9. 

Wstęp dla członków rzeczywistych i 
członków sympatyków bezpłatny, wprowadze- 
ni goście płacą 1 zł., młodzież studjująca 75 gr. 
— Zebranie dyskusyjne Związku Pracy O- 

bywatelskiej Kobiet, na którem płk. Dr. E. 

Dobaczewski wygłosi odczyt p. t. „Wschód na 

Zachodzie — rawżenia z Hiszpanji', odbędzie 
się dnia 5 b. m. (czwartek) o godz. - 7 wiecz. 

w lokalu Związku (Jagiellońska Nr. 3/5 m. 3). 

Członkinie Z. P. O. K. proszone są o 
jaknajliczniejsze przybycie. Goście mile wi- 
dziani. 

— Cykł odczytów p. t. „Dawne Wilno“ — 
urządza w swej siedzibie ul. Ostrobramska 9, 
m. 4. Rada Wileńskich Zrzeszeń Artystycz- 
nych. Odczyty rozpoczynają się w naj- 

bliższy piątek, odbywać się będą do połowy 
grudnia co piątek o godz. 18-tej. Cykl obej- 
muje 11 konferencyj z przezroczami, omawia- 
jących przeszłość kulturalną Wilna pod kątem 
literatury, malarstwa, kultury książki, archi- 
tektury, urbanistyki, teatru, muzyki ji życia 
towarzyskiego. Prelegenci: dr. Wł. Arcimo- 
wicz, dr. W. Charkiewicz, prof. M. Józefo- 
wicz, j. Hoppen, dr. St. Lorentz, T. Łopalew- 
ski, dyr. A. Łysakowski, dr. M.. Morelowski, 
inż. S. Narębski, Hel. Romer - Ochenkowska 
i ks. dr, P. Śledziewski. 

Niskie ceny udostępniają te wykłady naj- 
szerszym sferom inteligencji. Wstęp 50 gr. dla 
młodzieży 30 gr. Abonament na 11 odczytów 
5 zł, dla młodzieży 3 zł. Informacje telefo- 
nem 78 codziennie od 3 do 4 po poł. 

RÓŻNE 
— Proi. Władyczko nie wyjeżdża. Ostatnio 

kursowały pogłoski, że prof, Władyczko — та 
opuścić Wilno, i przenieść się do Kowna. Oka- 
zuje się, że pogłoski te najzupełniej mijają się 
z prawdą. Prof. Władyczko narazie nie opu- 
szcza Wilna. 

— Kupcy żydowscy i bankowcy z Litwy w 
w Wilnie, Wczoraj wieczorem przyjechała do 
Wilna wycieczka przedstawicieli . handlo- 

wych i bankowców litewskich w celu nawią- 
zania stosunków handłowych z kupiectewm wi- 
leńskiem. (k). 

— 710% bundowców. W dniach 12 
b. m. odbędzie się w Wilnie zlot młodzieży 
bundowskiej zrzeszonej w organizacji .,Cu- 

kumpft", Na zjazd przybywają delegaci z 
terenu województw: wileńskiego, nowogródz- 

kiego i białostockiego. 
— Czytelnia Artystyczna R. W. Z. A. (O- 

strobramska 9, Cela Konrada) czynna jest co- 
dziennie (także w niedziele) od godz. 6 do 
9 wiecz. Informacje na miejscu, telefon 16-34. 

— Zwalczanie przemytnictwa. Towary ode- 
brane przemytnikom w ub. miesiącu przedsta- 
wiają wartość 56 tys. 450 zł. 

W tym samym czasie skonfiskowano na 
terenie województwa kilkanaście gorzelni wraz 
z 548 ttr. samogonu. 

— Marjawici likwidują się. Jeszcze w roku 
ubiegłym Marjawici przenieśli swą działalność 
z Wilna na prowincję. Obecnie wobec nikłych 
wyników agitacji Marjawici całkowicie  likwi- 
dują swe agendy na naszym terenie i przenoszą 

pa. 
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się na Połesie. 

| umfu medycyny”, 
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Linja okrętowa z Gdyni ns 
Daleki Wsihód 

Jak się dowiaduje Izba P.-H. w Wilnie, 
linja okrętowa FAR EAST LINE (Alfred 
Holt and Co, Ellerman and Bucknall Steam- 

ship Co. Ltd.) reprezentowana przez Polską 

AAgencję Morską Sp. z o. o. w Gdyni zde- 

cydowała się uruchomić bezpośrednią linję z 
Gdyni do portów Dalekiego Wschodu. 

Wymieniona linja utrzymywać będzie 
regularną komunikację w odstępach 3-tygod- 
niowych z Gdyni do portów półwyspu 
MALACCA CHIN i JAPONJI( jak Penang, 
Port Swetenham, Singapore, Hongkong, Shan- 
hai, Dairen, Kohe, Yokohama. 

Poza wymienionemi portami będą przyj- 

mowane towary i do innych portów Dalekie- 
go Wschodu z przeładunkiem w jednym z 

podanych portów. 
Jako pierwszy statek będzie ładował w 

Gdyni ss. „Helenus** ok. 25/11 r.b., następ- 
. „City of Bath'* — 16—12 r.b. 

  

nie s.s 

BA FILMOWEJ TAŚMIE 
„MARTWY DOM* „HELJOS*. 
Pisząc o filmie bolszewickim, trzeba chcąc 

niechcąc poruszać jego motywy ideowe. Jeżeli 

ominąć tę stronę — pozostanie jeszcze wiele 

— ale odpadnie cały posmak majstersztyku, 
jakim jest każdy bolszewicki film - plakat. 

„Wspomnienia z martwego domu* Dosto- 
jewskiego posłużyły za kanwę do nakreślenia 
postaci rosyjskiego pisarza w załamaniu bol- 
szewickiej perspektywy. i 

Demoralizacja i nędzne płaszczenie się in- 

teligencji tylekroć spotykane w dziełach Do- 
stojewskiego, tutaj widzimy. w nim samym, Do- 

stojewski — liberał i Dostojewski głosiciel poko- 

ry wobec władzy — oto punkt wyjścia i punkt 
dojścia filmu. 

Mniejsza o prawdę historyczną, mniejsza 

o rehabilitację Dostojewskiego, ale swoją dro- 

ga mają ci filmowcy z Sowietów sporo tupetu. 

„Chwytają za duszę” polską publiczność po- 

kazując bohaterskiego więźnia - polaka, nie za- 
pominając chyba, że Dostojewski inaczej jak 

„palaczyszka* nie mówił. Martyrologja zesłań- 

ców carskich jest wzruszająca. Ale dzisiejsze 

Sołowki nie są gorsze. To samo przedsiębior- 

stwo pod innym bardziej usprawnionym, za- 
__ rządem. 

Zresztą, to wszystko nie należy do filmu, 
jako do dzieła wysoko postawionej techniki 
reżyserskiej (Fedorow) i aktorskiej (Chmielow, 
Radyn i inni). 

Taki montaż marmurów i granatów Peter- 
sburga w imponujący obraz północnej stolicy — 
wart najwyższego wyróżnienia. Taka scena w 
łaźni, śmiała i wyrazista — to unikat w kine- 
matografji współczesnej. Żeby tylko nie ta 
wyzierająca ze wszystkich szwów tendencja, 
której i Dostojewski się przydał na plakat. 

Tad. C. 

BORŻARACZA AOR RZEZ OOOO PES SAS 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

„Ostatnie cztery widowiska,„Mostu*, Dziś, 
w Środę 4-g0 paźdz. powtórzenie głębokiej 
sztuki J. Szaniawskiego „Most“, ktėra wzbudzi 
ła żywe zainteresowanie. W sztuce tej po raz 
pierwszy w Wilnie występują:aktor teatru Pol- 
skiego w' Warszawie Jerzy Woskowski, pp. T. 
Suchecka i1-M. Sierska. Są to już ostatnie wido- 
wiska” „Mostu*, wobec sobotniej premiery „Try- 

u 1. Romains'a w reżyserji W. 
Czengerego, z J. Woskowskim w roli naczelnej. 

Ceny miejsc w sezonie obecnym obniżone, 
szatnia bezpłatna, zniżki ważne i wydaje je Kan 
celarja teatru W. Pohulnka 11 od ll-ej do 2-ej 

,—Teatr Objazdowy. Stały Kresowy Teatr 
Objazdowy rozpoczyna dalszą swą działalność 
na Kresach. Pierwszą sztuką wystawioną dla pro 
wincji jest „Sekretarka pana prezesa” - Fodora 

Jest to świetna, wesoła komedja w 3-ch ak- 
tach. — Trasa obejmuje następujące miasta: 4.x 

St. Swigciany, 5 - Podbrodzie, 6 - Łyntupy, 7 - 
Głębokie, .8 - Królewszczyzna, 9 - Wilejka Pow. 
10 - Mołodeczno, 11 - Lida, 12 - Nowogródek. 

TEATR MUZYCZNY „LU'TNIA*. 
— Ostatnie występy opery warszawskiej 

po cenach zniżonych. Dziś po raz ostatni „Tos 
ca“ w obsadzie premjerowej. Plattówna, Mossa- 
kowski, Gołębiowski, znakomici w swoich part- 
jach są owacyjnie przyjmowani przez publicz- 
ność. - 

: Jutro „Rigoletto“ z Mossakowskim w roli 
głównej. Ostatnie te występy zespołu operowego 
dane będą po cenach zniżonych 

__ — Nowy sezon w Teatrze „Lutnia*, Kierow- 
nik muzyczny Teatru „Lutnia Mieczysław Ko- 
chanowski, przystąpił do lekcyj z dzieła Offen- 
bacha „Piękna Helena", zaś próby sceniczne pod 
wodzą reżyserską Karola Wyrwicz - Wichrow- 
skiego są w toku. Role główne wykonają: Hal- 
mirska (Orest), Dembowski (Parys), Tatrzański 
(Kalchas), Wyrwicz - Wichrowski (Menelaus) 
Szczawiński (Agamemnon), Prawdziwą rewe- 
lacją dla Wilna będzie wykonanie roli tytułowej 

Dekoracje projektuje J. Hawryłkiewicz. 
—Teatr - Kino Rozmaitości - Sala Miejska - 

Ostrobramska 5 Dziś, środa 4 paźdz. (pocz. sean 
su o godz. 4-ej) wyświetla się piękny egzotyczny 
film p+. „Madam Butterfly“ z Silwją Sydney w 
roli Cho -cho - San. Zarówno temat jak i spo- 
sób ujęcia zostawiają na widzu poteżne wrażenie 

Film idzie tylko kilka dni. Na scenie dowcip 
ny żart sceniczny Marka Twaina p.t. „Rozbite 
zwierciadło”, Aktówkę wielce urozmaica klasycz 
ny taniec wykonywany przez baletmistrza C. 
Januszkowskiego i Tamarę Lisiecką. 

CO GRAJA W KINACH” 
HELIOS „Martwy dom''. 
PAN — Dzieje grzechu. 
LUX — Mumja 
CASINO — Noc miłości 
ROXY — „Pod Twoją obronę *. 

WYPĄDKA I KRADZIEŻE. 
— Wykroczenia W mies. 

wrześniu policja sporządziła 1686 protokułów 
za różne wykroczenia administracyjne.  Po- 
ciągnięto do odpowiedzialności 260  pcja- 
ków i awanturników, 196 nieprzestrzegających 
przepisów sanitarnych, 82 niestosujących się do 
przepisów o ruchu i t. d. 

— Skradziony brezent. Milsztejnowi Jo- 
selowi (Sofjaniki 5) skradziono z klatki scho 
dowej domu Nr. 43 przy ulicy Mickiewicza 
brezent do nakrywania wozu, wartości 100 

zł. Dochodzenie policyjne ustaliło, że kradzie- 
ży, dokonał Słowiński Antoni (Zielona 5), 
którego zatrzymano. Skradzionego brezentu 
nie odnaleziono. * 

— ZNALEZIONO DWA KARABINY.. 
Rozwadowski Michał, właściciel domu Nr. 12 
przy ul. Rossa, podczas sprzątania strychu, 
znalazł dwa karabiny satre, zardzewiałe, je- 
den — rosyjski, drugi — niemiecki. 

.— Bystematyczna kradzież gazu. Czepu- 
lonis Jan, st. monter gazowni wileńskiej, 
mieszczącej się przy ul. Cichej Nr. 5, zamel- 
dował w policji o systematycznej kradzieży 
gazu świetlnego przez pewnego abonamenta, 
zam. przy ul. Zamkowej 15. Gazownia oblicza 
straty na sumę zł. 2.400. 
(Dalszy ciąg kroniki na stronie 4-tej) 

 



          

  

Nieudane włamanie pocztowe 
W CZARNYM BORZE 

WILNO. Wczoraj wieczorem nieznani spraw- 
cy usiłowali obrabować kasę pocztową w 
Czarnym Borze, 

Włamywaczy zauważyła kierowniczka а- 

O RL LLS S 12 

(Dalszy ciąg kroniki wilenskieis 

Okradzione — mieszkanie. Milianowi 
Izaakowi (Slowackiego 22) nieznani sprawey 
skradli z mieszkania ubranie męskie i bie- 
liznę, oraz inne drobne rzeczy, łącznej war- 
tości 440 zł. 

— Pozostawiona dzie 
rjanna. (Połocka 16) prz 
Komisariatu P.P. dzie 
niem Jadwig: 
stwiła na 
z nazwiska kobieta. т 
do Opieki Społecznej Mag р „ Wilna. 

Sołduchowska Marja (Dobrej Rady 21) 
przyprowadziła do V komisarjatu p.p. chłop- 
ca w wieku około 2-ch łat, po i 
dziedzińcu tegoż domu p. 
nazwiska kobietę. Chłop: 
przytułku Dzieciątka Jezus. 

  

   

    

     
   

  

      
   

    

   

WILNO — TROKT 
— Pożar. We wsi Podworańce, gm. troc- * 

kiej, wybuchł pożar który strawił dom miesz- 
kalny, szopę wraz z tegorocznemi zbiorami na : 
szkodę Czarniewicza Andrzeja. Straty wynoszą 
5.006 zł. Wypadku z ludźmi nie było. Przyczyną 
pożaru była wadliwa budowa komina. 

WILE JKA 

— Spalił się groch. We wsi Kołodki, gm. 
wojstomskiej spaliły się zbiory grochu, zawieszo 
ne na rusztowaniach drewnianych w polu na 
szkodę trzech gospodarzy Putyrskich i Marji Bił- 
dziuk. Straty wynoszą 600 zł. 

  

мОНО 

— Utonęła chora. Kozłowska Anna, lat 22, 
„od 4-ch lat chora na padaczkę, mieszkanka wsi 
Żarudzicze gm. bienickiej, zatrudniona przy ko- 
paniu kartofli na połu położonem nad rzeką,dos- 
tała nagle ataku choroby, wskutek czego wpad- 
ła do rzeki i utonęła. 

— Zaginęła dziewczyna.  Głochowski And 
rzej, mieszkaniec wsi Nowosiołki gminy rakow- 
skiej, zameldował w policji, iż w dniu 13 ub.m. 
córka jego Wanda, lat 11, bez 'wiedzy rodziny 
wydaliła się z domu w miewiadomym kierunku 
i dotychczas nie wróciła. 

BRASŁAW 

,  — POŻAR. We Szakury, gm. bras- 
ławskiej w zabudowaniach Szakura Walente 
go wybuchł pożar, skutkiem którego spalił się 

dom mieszkalny. Straty wynoszą 1600 zł. Po 

żar powstał wskutek wadliwej budowy komi- 
na. 

    

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA 
i LNIARSKA W WILNIE 

Z DNIA 3 października 1933 r. 

Za 100 klg. parytet Wilno. 

CENY TRANZAKCYJNE: 
Żyto II standart 14,50. 
Mąka pszenna 0000 A. Luks. 35,62 i pół 

  

  

40,62 i pół 
Mąka żytnia do 55 proc. 25, 

= 26, 
Mąka żytnia do 65 proc. 21,00 
Kasza gryczana 1-1 palona 39,60 

Kasza perłowa (pęcak) Nr. 2 _ 

CENY ORJENTACYJNE: 

    

Żyto I standart 15,4! 
PR —16,16 

Pszenica zbierana 22,50 

Jęczmień na kaszę zbierany 15.00—15.50 
Owies standartowy 14,50—15,00 
Mąka żytnia sitkowa 18,00 
Mąka razowa 17.00 

Mąka razowa szatrowana 18,12 i pół 

—18, 
Otręby żytnie 8.50 
Otręby pszenne cienkie 3.75 

„.. Otręby jęczmienne 8.00 
Kasza gryczana 1-2 palona 37,00 
Kasza gryczana biała 37,00 
Kasza perłowa (pęcak) Nr. 2 24—9%5 
Kasza owsiana 

— 

  

Ziemniaki jadalne 
Siemię lniane 90 proc. 
Ogólny obrót 440 tenn. 

Kadle wileńskie 
ŚRODA, DNIA 4 PAŻDZIERNIKA 1933 R. 

7.00: Czas, gimnastyka, muzyka, dziennik 
poranny, muzyka, chwilka gospodarcza. 11.50 
Przegląd prasy. 11.40: Wiad o eksporcie pol. 
11,50: Wiad. bieżące. 11.57: Czas: 12.05: Mu- 
zyka. 12.30: Dziennik popołudniowy. 12.35: 
Komum. meteor., muzyka. 15.25: Program 
dzienny. 15.30: Giełda roln. 15.40: Powagne- 
rowska muzyka niemiecka (ołyt). 16.10: Au- 
dycja dla dzieci. 16.40: Chwilka strzelecka. 
16.50: Przerwa. 16.55: „Głosy Pięknej Fran- 
cji'* — reportaż mnzyczny z płyt z recyta- 
ejami w opr. Sergjusza Kontera, Jerzego Ża- 
paśnika i Antoniego Koncewicza. Transm. 
na całą Polskę. „Ciotka Albinowa mówi* — 
monolog humorystyczny. 18.00: „Na szlakach 
polskiej wynalazczości * — odczyt. 18.20: Au- 
dycja Towarzystwa Opieki nad zwierzętami. 
i muzyka. 18 30: „O pewnej teorji wojny 
powietrznej'* — odczyt. 19.10: Przegląd li- 
tewski. 19.25: „Poezja Łużyć'* — felj. 19.40 
Program na czwartek. 19.45: Dziennik wie- 
czorny. 20.00: Koncert kameralny 21.00: „Edu 
kacja kupca * — felj. 21.15: Koncert soli- 
stów. 22.00: Wiad. sport. 22.10: Muzyka tan. 
23.00: Komun. meteor. 23.05: Muzyka tan. 

30,06—50,55 

  

R. S. WARREN BELL. 

Dwaj zł 
Stary lokaj klapiąc pantoflarni, wszedł 

na schody. Słychać bylo, jak zapukał do 

druwi, a potem nastąpiła krótka rozmowa 
Wreszcie Bates zeszedł na dół. 

— Pani przyjdzie tu za minutę, sir. 
— Dziękuję Bates... Czy dodałeś coś 

do tego, co kazałem powiedzieć? 
— Nie, sir. Pani była trochę ździwiona, 

że pan jest w domu. Nie więcej. 
— Dziękuję. Teraz poczekaj 

pokoju, dopóki zadzwonię. 

potrzebował Carpentera. 

| — Słucham, sir. : : 
Kroki starego człowieka zamarły w głę- 

bi korytarza i znów tylko tykanie starego 

zegara mąciło ciszę. 

` 

w swoim 

Może nie będe 

Wreszcie drzwi u góry skrzypnęły. Czła- 

(SET TNN STT D S ISIN PIN DORA RAZER CT TTE TPORERE TOREREREWE 

Wydawca Stanisiaw Mackiewicz. 

  

gencji, która strzeliła dwukrotnie do rabusiów 
zmuszając ich w ten sposób do ucieczki, Po- 

ścig za sprawcami został zarządzony. 

   

grodźięhzka 
— Tydzień Strzelca. W 

reni odzie ‚ 
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ub. niedzielę 

cząl sie 
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ku Strzeleckiego. 
Po defiładzie nastą 

Po obiedzie w teatrach 
rza'* odbyły się okoliez 
na strzel 

    

      Wie m odbyła 
się uroczysta degraniem sztuki 
przez mi owy zespół artystyczny — poprze 

  

dzony przemówieniem. 

słoniiiyka 
— Akademja ku czci 250-lecia odsieczy 

Wiednia. Odbył się tu uroczysty obchód 250-le- 
cia odsieczy Wiednia. W pięknie udekorowanei 
sali, na scenie Domu Ludowego staraniem Ko- 
mitetu Obywatelskiego rozgrywa się jedna z 
tych pięknych uroczystości narodowych tak szla 
chetnie i patrjotycznie ujmowanych przez całe 
społeczeństwo polskie. 

Treściwe i ze swadą wygłoszone słowo 
wstępne -p. Burmistrza inż. Kazimierza Michals- 
kiego dało nam obraz wyprawy Jana Ill Sobies 
kiego i jego wiekopomnego dzieła, dokonanego 
przez polaków w wieku 17-ym 

Orkiestra gra hymn państwowy. Żywe obra 
zy w wykonaniu miejscowych sił artystycznych 
uzupełniły fragmenty z wyprawy Sobieskiego 
wspomniane przez prelegenta. Chór męski, pod 
kierownictwem p. prof. śpiewu Mieczysława 
Dziwiłła, odśpiewał dwie piosenki, poczem nastą 
piła deklamacja świetnie wypowiedziana przez 
jednego z uczni gimnazjum państwowego. 

Chór mięszany w ilości 120 osób z młodzie 
ży gimnazjalnej i seminarjum męskiego odśpie 
wał „Hasło i „Kołysankę* bardzo dobrze. 

Istny huragan oklasków wywołała: muzyka 
orkiestry 79 p.p., która wykonała poloneza Cho- 

- pina oraz „Cud mad Wisłą” zakańczając marszem 
zwycięstwa. 

W radosnym nastroju wracano z Akademii 
gloryfikując organizatorów i wykonawców posz 
czególnych ról. 

Kierownik Akademji p. naczelnik poczty 
Rutkowski wywiązał się z zadania doskonale. 

Dziękujemy p. naczelnikowi; Widz, 

— Nadzwyczajne zebranie Z.0.K.*w 5- 
nimie. Dziś, pod przewodnictwem p. dr. Te- 
liżyny odbyło się nadzwyczajne zebranie Zw. 
Pracy Obywatelskiej Kobiet, na którem oma- 
wiano sprawy Pożyczki Narodowej, Wychoo- 
wania obywatelskiego, Zbiórki odzieży. 

W wolnych wnioskach dokooptowano do 
Zarządu p.p. Rymdziankową, Kutkowską i 
Horodkową. 

— Powrót zawodniczek i zawodników z 
Okręgowych zawodów  lekkoatletycznych do 
Słonima. Dziś rannym pociągiem wrócili z 

  

      

    

okręgowych zawodów  lekkoatletycznych w 
Brześciu zawodnie i zawodnicy słonimscy 
przywożą 4 szereg nagród. 

Hazenistki słoni ie zdobyły po raz dru 
gi pithar, 

Z pośród zawodników zasłu      

   

  

       

mienienic: Zabierzowski i Łomi 
ustanowili nowe rekordy okręgowe pierwszy 
w biegn na 100 metrów, osiągając je W Ax 
sie 113, zaś drugi wrzucie granatem 87 me- 

  

trów. 

— Fabryka monet wykryta na terenie 
Słonimszczyzny. Wydział Siedczy w Słonimie 

    

roszki, gminy Dworzeekiej powiatu No 
gródzkiego Łabor Jan będąc w marcu 193: 
na praktyce kowalskiej we wsi Ladziny, gm 

ny rohoteńskiej powiatu słonimskiego u zna- 
nego przestępey kowala Komara Konstantego 

podrabia monety 50 groszowe i puszcza je 
w obieg. Według tychże informacyj Labor 
Jan puścił monetę fałszywą w epie Ho- 
łyńskiego Izracla i usiłował puścić w obieg 

w sklepie we wsi Szostaki. 
Wszczęte na skutek powyższego  docho- 

dzenie potwierdziło powyższe informacje, i 
ujawniło, że pomoenikiem w puszczaniu w 
obieg monet był mieszkaniec wsi Ladziny 
Bondarczuk Piotr. 

W toku dochodzenia Jan Łabor przyznał 

się do podrabiania monet i w Rohotnej: 
przed policją zademonstrował swój sposób 
wyrobu monet. 

Mimo prymitywnych przyrządów — mo- 
nety wychodziły dość udatnie. 

   
      

    

4) 

odzieje 
wiek, przywiązany do krzesła, nie okazał naj- 
mniejszego zainteresowania i pozostał nadal 

w apatycznym nastrojn. Wynyates odwrócił 

głowę i patrzał na schodzącą ze schodów w 

jasno-niebieskim penjuarze żonę. 
Posępne uczucie przeszywające jego seree 

wywołało szarość twarzy i człowiek, siedzą- 
cy na krześle, przyglądając mu się, dostrzegł 

coś w rodzaju wyrazu głodu w jego oczach. 
podezas gdy żona jego stała u dołu schodów 

— zmieszana. 
Widać było również, że ona uważa swe 

ubranie za niestosowne wobee obcego męż- 

czyzny i jest tem zażenowana. 
— Przykro mi, że mtsiałem cię niepokoić 

kochana moja, — zaczął Wynyates, — ule 
chciałbym zapytać cię, czy znasz tego gentle- 
mana? 

is Iožyna 

* piej byłoby 

nowoGkodzka 
— J. E . Biskup Gawlina w Wołożynie. — 

W dniu 28 ub. m. wieczorem przybył do Wo- 

biskup polowy ks. Gawlina, witany 

na granicy powiatu  wożoyńskiego przez 

starostę powiatowego, dowódcęe pułku | pik. 

Bartaka, delegatów Związku Strzeleckiego 

przedstawicieli społeczeństwa i szkoły. 

W dniu następnym ks. buskup awlina 

udzielił sakramentu bierzmowania, poczem u- 

dał się na wizytację oddziałów KOP wzdłuż 

granicy. 

— Kwesta Pań Stow. św. Wincentego a 
Pauło. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. 

  

- Wincentego a Paulo w Nowogródku urządziło w 
dniu 1 bm. kwestę uliczną na cele Towarzystwa. 

W wyniku zbiórki osiągnięto kwotę 117 zł 
- + groszy 98. 

— Kwesta stowarzyszenia rozpowszechnia - 
nia rzemiósł wśród żydów. W dniu 2 b. m. 

’ м Nowogródku, odbyła się kwesta Stowarzy- 
*" szenia rozpowszechniania 

„ dów. 

rzemiósł wśród ży- 

Zbiórka dała kwotę 39 zt 

Bardzo niestosowne było wystawanie 

kwestarzy przed wyjściem z biur i urzędów, 

aby w ten sposób nie przepuścić żadnego urzęd- 

nika bez wezwania do datku. — Czy nie le- 

wprost w kasie kwestować w 

chwili, kiedy urzędnicy pobierają pobory... 

— (o grają w kinie miejskiem? Dziś, 
i. i w dnie następne film p. t. „Ostatnia ekspada”. 

— Potworna zbrodnia, W dniu ! paździer- 
mika b. r. rybacy ze wsi  Sieliwonka gm. 

dworzeckiej wydobyli z rzeki Mołczadki zwło 

ki noworodka płci żeńskiej ze sznurkiem na 

Niezawodnie dziecko zostało uduszone Szyi. 

przez wyrodną matkę i rzucone następnie do- 

wody dla zatarcia śladów zbrodni. Policja 

wszczęła dochodzenie. - 

— Wypadek samochodowy, W dniu 2 
b. m. autobus z m. Lubczy, prowadzony 

przez szofera Birycza Teodora, wskutek 

zepsucia się hamulca, na ul. 3-go Maja w No- 

wogródku, -podjeżdżając w górę stoczył się 

w dół i wpadł na furmankę Biruka Andrzeja, 

mieszkańca wsi Sulatycze. Wóz został poła- 
many. Na szczęście wypadku okaleczenia fur- 

mana lub konia nie było . 

— Strzały w czasie bójki i rewolwer bez 
właścicieła. W dniu 30 września we wsi Draczy- 
łowo gm. kuszelewskiej między Stomą Aleksan- 
drem a jego sąsiadami wynikła bójka, podczas 
której padło kilka strzałów  rewolwerowych. 

Po bójce zgłosił się na posterunek P..P. w 
Kuszelewie jeden z sąsiadów Stomy Aleksandra 
Stoma Benedykt który złożył na posterunku re- 
wolwer z zameldowaniem, iż odebrał ten rewol- 
wer Stomie Aleksandrowi, 

Stoma Aleksander zeznaje, iż z rewolweru te- 
go strzelano doń z przeciwnej strony w chwili 
rozpoczęcia bójki. Rewolwer odebrał napastniko 
wi, lecz późnej napastnicy znów mu odebrali. 

Dochodzenie policyjne dopiero ustali, kto 
był posiadaczem rewolweru: dotychczas bowiem 
i jedna + druga strona, oskarża się wzajemnie 
o posiadanie i strzelanie z rewolweru. 

lidžka 
— W miarę możności i ponad możność. 

Bardzo wiele osób « w Lidzie ji na terenie po- 

wiatu, spełniając swój obowiązek obywatelski 
wobec państwa, subskrybowało pożyczkę na- 

rodową ponad ustalone normy. Na wyróżnienie 

zasługują m. in. Huty Szklane Niemen, które 
wpłaciły o 2600 zł. powyżej normy, razem 

więc 12.600 zł. oraz zarząd, urzędnicy i ro- 

botnicy hut — o 30 proc. więcej. 

Wśród  organizacyj Społecznych, które 
subskrybowały pożyczkę, wymieniamy nastę- 
pujące: Powiatowy Zarząd Związku Strzelec- 

kiego Lida, — 200 zł. Okręgowy Związek 

Straży Pożarnych Lida — 200 zł., Ochotnicza 

Straż Pożarna w Lidzie — 150 zł., Ochotnicza 
Straż Pożarna w Nohorodowiczach — 50 Zl, 

Ochotnicza Straż Pożarna — 100 zł., oraz Rada 
Gminna w Białohrudzie — 200 zł. W Wereno- 
wie pow. lidzkiego  subskrybowano pożyczkę 

narodowa do dnia 30 ub. m. na 5.700. zi. — 

Dalszą subskrypcja trwa. 
— Zebranie Związku Lekarzy. W sali po- 

siedzeń Rady Miejskiej m. Lidy odbyło się 
wczoraj zebranie lekarzy na któreńi po zazna- 

jomieniu się ze statutem Związku Lekarzy u- 

tworzono w Lidzie Oddział Związku Leka- 

rzy Rzeczypospolitej. Do zarządu i komisji 

  

  

- rewizyjnej wybrano: Jastrzębskiego Zygmunta 

. Zarcyna Rachmila, Stolowickiego Icko, Sopoc- 
kiego Romualda, Kozubowskiego Stefana, Re- 
norta Edmunda i gołębiowskiego Wolfa. 

— Obchód 25-lecia Zw. Strzeleckiego. — 
Drugi Dzień Uroczystości strzeleckich w Li- 

dzie z okazji 25-lecia Związku Strzeleckiego 
rozpoczął się raportem przybyłych na kon- 

centrację oddziałów Z. $. z terenu powiatu 

lidzkiego. Odebrał raport komendant  po- 

wiatu Z. S. por. rez. Jan Bożek. 
O godz. 9.30 w kościele parafjalnym lidzkim 

odprawiono uroczyste nabożeństwu , 
Po nabożeństwie odbyła się defilada z 

udziałem wojska, P. W. kolejowego i pocz- 

towego oraz straży pożarnych. Defiladę przy- 
jął zastępca komendanta garnizonu mjr. Zabo- 
rowski w otoczeniu zast. dowódcy 77 p. p. 

mjr. Magowskiego, zast. starosty Dziadowicza, 
burmistrza Lidy Barańskiego, inspektora szkol 

Zrobiła kilka kroków naprzód. Była po- 
zornie zupełnie opanowana, ale lewą ręką 

bawiła się nerwowo małą bransoletką, wysa- 
dzaną perłami i brylantami, którą nosiła 

na prawej ręce. Badała oczyma nieco ocienio- 
ną twarz o wypielęgnowanym starannie wą- 
siku. W jego rysach niewzruszonych i spo- 
kojnych nie mogła uchwycić najmniejszego 

zmaku poznania. 

— Dlaczego pytasz mnie o to? 

— Bo ten pan twierdzi, że jest przyja- 

cielem majora Armstronga. A ty bywasz w 

jego domu częściej, niż ja. 

— Zaczyna mi się wydawać teraz, że go 

tam spotkałam. 

Wąska obręcz bransoletki poddała się 

uściskowi palców i kosztowne bawidełko n- 
padło na podłogę. Nachyliła się, by podnieść, 
je, ale mąż uprzedził ją. 

— Pozwól mi, — położył bfansoletkę na 
stole. — A więc spotykałaś tego pana? Fakt 
ten wyślizgnął się z jego pamięci? 

Drukarnia. „Słowa* 
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PRZEGLĄD POWSZECHNY — paź- 
dziernik. Ks. Jan Terlaga na podstawie nie- 

znanych dotychczas dokumentów zarysowuje 
szkolne czasy ks. Jakóba Wujka, T. J O. re- 

ligji katolickiej — wczoraj, dziś i jutro. — 
Hiszpanji pisze ktoś dobrze poinformowany 
i ukrywający się pod pseudonimem Joachi- 
ma Hurtado. Uwagi na temat działalności 
Polskiego Towarzystwa Kugenicznego kreśli 
ks. St. Podoleński. Sylwetkę St. Brzozowskie 
go, jako krytyka literackiego, zarysowuje 
prof. T. Grabowski. O Polsce i Francji po 
roku 1683 mówi K. Piwarski. Z franeuskie- 
go został przełożony głos o. Leona Derville, 
T. J., który podaje parę ciekawych i serdecz 
nie skreślonych uwag o ks. Janie Beazymie, 
naszym rodaku, wzruszającym w swej  bez- 
granieznej ofiarności apostole trędowatych. 
Pozatem: kronika życia religijnego i społecz 
nego, przegląd prasy. 

— TYGODNIK ILUSTROWANY — 40. 
Artykuły: „Wielkość Stefana Batorego““ -— 
A. śliwińskiego, „Niemey wczorajsze'* — Е. 
Kern, „Antoni Kamieński'* — W. Huzarskie 
go, „Ku nowym formom tańca'* — St. Glo- 
wackiego, „Wielkie dni w Poznaniu* — dr. 
P. Słonimskiego. Zawsze ciekawe „Idee i zda 
rzenia'', notatki krytyczne P. Hulki-Laskow- 
skiego „Pisarz, książka i czytelnik““, drob- 
ne artykuliki, oraz lizene ilustracje uzupełnia 
ją treść zeszytu. 

| Sprzedaż koni 
Powiadamiam, że sprzedaż z licytacji 
wybrakowanych koni wojskowych 
odbędzie się dnia 10, 13 i 17 paź- 
dziernika 1933 r. t.j. w dnie targowe 
na rynku Kalwaryjskim w Wilnie o 

godzinie 9 rano. 

Komendant Garnizonu 

LECZNICA 
LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA 

POMOCY SANITARNEJ 
przy ul. Mickiewicza Nr. 33-a tel. 17-17 
(dawniej Wileńska 28) wznowiła przyję- 
cia chorych ambulatoryjnych przez leka- 
rży specjalistów w. godzinach w dzień od 
9—2 i WIECZOREM 5—7. oraz obłoż- 
nie chorych o każdej porze dnia i nocy. 

    

  

  

  

    
  

nego Rogowskiego i komendanta powiatu Z. 

S. por. rez. Bożka. W defiladzie dziarsko 

przemaszerowało pieszo i konno, 1 na rowe- 

werach około 400 strzelców. 

Bezpośrednio po defiladzie w świeticy 

71 p. p. odbyła się uroczysta akademja strze- 

lecka. Zagaił akademję mjr. Marzewski, po- 
czem refer. wychow. obywatelskiego Emil- 
janowiczówna i prof. Hanus wygłosili prze- 
mówienia przyjęte przez słuchaczy 7 entuzjaz- 

mem. Na zakończenie nastąpiły produkcje 

chóru strzeleckiego pod dyrekcją ob. Czajki 

oiaz żywe obrazy. 
Zkolei w jadalni Szkoły Podchorążych 

odbył się wspólny obiad z udziałem przed- 

stawicieli władz wojskowych. P. W. pocz- 
towego i kolejowego i straży pożarnych. 

Resztę dnia wypełniły zawody strzeleckie 

na strzelnicy wojskowej 77 p. p. Poziom zawo 
dów był bardzo wysoki, czego dowodem jest, 

że w strzelaniu do tarczy zdarzył się wypa- 

dek wybicia 100 punktów na 100 możliwych. 

—_ Pożar. W maj. żyżma gminy żyrmuń- 

skiej, należącym do braci Michała i Bolesława 
Ułanowskich powstał pożar nocy onegdajszej, 
który strawił zabudowania wraz ze zbiorami i 
inwentarzem na sumę około 9.000 złotych. 

— Niema w tem nie dziwnego. Armstron 

gowie prowadzą dom otwarty. 

— I, widocznie przyjmują dosyć miesza- 
ne towarzystwa! — dodał, wskazując torbę 

złodziejską. — Wspólnik wyprzedził go, 10- 
biąc „czarną robotę''. A twój znajomy przy- 
był nieco później, aby zakończyć tak zwaną 
„robotę'*. 

— W ordynarnym języku z Moortowi! 

— odezwał się po raz pierwszy nieznajomy 

ze swego krzesła. 

— Tak, my mieszkańcy Moortown, wie 

my „eo w trawie piszczy'* jak to się mówi?—- 
odpowiedział Wynyates, nie zwracając uwa- 
gi na szyderczy uśmiech. — Ale nie o to 
chodzi! Skoro moja żona poznała pana, mu- 
szę złożyć jakieś zadośćuczynienie za moje 
wątpliwości i uznać pana tłumaczenie się, że 
wziął pan mój bungalow za bungalow majo- 
ra Armstronga, jako prawdopodobne. 

— Jestem panu bardzo wdzięczny, — od 
powiedział cicho nieznajomy — muszę przy- 

* Wilno Zamkowa 2, 

   

    

mont, Łapy. ы 

III kl., Świsłocz, Roś, Pińsk, Niemen, Malko- 

wicze, Żednia, Wilejka, z terminem objęcia 

październiką xb. oraz bufetów Domanów, 

Gudogaj, Święciany, Kamienna No- 
Tarcinkańce, Podswile, Oszmiana, Siemia 

tycze, Bereza Kartuska, Budsław, Słonim, z 
terminem objęcia 1 listopada 1933 r. 

Termin składania ofert upływa 10 рай- 
dziernika 1933 r. © godz. 12 w. -południe, 

gółowe warunki podane są w ogłosze- 
niach wywieszonych na wymienionych sta- 
cjach i w gmachu Dyrekcji. 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 

w WILNIE 

Sokółka 

     
   

    

KONKURS. 

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza 
za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń Ar- 
chitektów Polskich — konkurs na wzorowe 
typy domów mieszkalnych szeregowych i bliź- 
niaczych. 

Termin nadsyłania prac upływa w dniu 
15 listopada 1933 r. 

Szczegółowe warunki 
otrzymać w Banku Gospodarstwa Krajowego 
Departament Kredytów Budowlanych w War 
szawie, 

lach 

  

    

  

Zamkowa 9 
Zwiększona ilość wygranych. 

Cały los 40 zł. — Pół losu 20 zł, — Ćwiartka 10 zł. 
Zamiejscowym wysyłamy odwrotną pocztą. 

Ehe ® 

    

  

      

  

oraz 

póleca 

znać, że jest mi niezbyt wygodnie na tem 

krześle! — dodał wesoło. 
Wynyates podszedł i zaczął rozwiązy- 

wać węzły. Żona jego stała zamyślona. Nagle 

cofnęła się w stronę parawanu. 

— Po złożeniu „zeznania'* 

dejść chyba? — zapytała. 

— Tak, to wszystko, dziękuję ci! — od- 

powiedział Wynyates. — Przykro mi, że się 

fatygowałem. 
— Czy mogę złożyć pani podziękowanie 

za łaskawe poznanie mnie? — dodał więzień 

ze słodyczą w głosie. 
Spojrzał na nią, ale nie spotkał jej oczu. 

Z lekke opuszezoną głową odeszła do swego 

buduaru. 
— Ten stary zna się na rzeczy! — mru- 

knął Wynyates tonem. — Ale 

ja się z tem. prędko załatwię. 
Otworzył scyzoryk i przeciął 

nie siląc się dłużej rozwiązać węzły. 
Więzień wstał z westehnieniem ulgi. 

— Dziękuję! Cóż za ulga! — wyciągnął 

— mogę 6 

zmienionym 

sznury, 

(TEO ESI BS TO DSS STS TS k i I i GS | 

N.-Wilejka | 

czenice za dostępną о- 
._._ płatą. Nauka 

konkursu można Królewska 5 —11. 

Al. Jerozolimskie Nr. 1, oraz w loka- do kompletn prywst- 

Zrzeszeń Architektonicznych w Warsza- uego.— Wiek 7—8 let 

      

OPAŁOWE, 
brzozowe, sosnowa i Olszowe, 

węgiel górnośląski 
SKŁAD DRZEWA 

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

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

      

jęcia. Kalwaryjska Znajdująca sięw hardze 
Ne 6. 0 cięskich warankach ma - 

— — — = — m — osi o ja- 
pra:ę. Legis-, 
m 5 Włedy- 

sława *itko 

Młoda 

  

   

  

ą kuchni do 
wynajęcia, Mickiewicza 

37 m, 5 —. Tamže 
„MIESZKANIE pinients — łegodaego 

4 pozoje wszeiklė wy- usposobienia poszukuje 
godz. Posay. w charakterze 

-- — — pielęgniarki przy dzie- 
POK Ó SCi KO sta:szych. — 

DO WYNAJĘCIA  Cheinie na prowineji. 
łeśry, duży, u:eblo- Oferty pszysyłać Wiine 
wany ze wszystkiemi Bskszi: 2 pod „Pielęg- 
wygodami; 'elefon — niarka* 
Vanda: Portowa JUMS a >, R EE 
= Za utrzymanie 

: i skromne wynegrodze- 
Lekcje nie wyjadę da majątku 

EEE DSS A cały rok do matki 
- ——— - drieci. Zgłoszenie do 

Redakcji pod „Student. 
Politechniki Lwowsk,“ 

POSZUKUJĘ 
posady skłepowego po- 
sisdam kancję w go- 
tówce 2500 i hipotekę 
na 6.000 zi., mogę sa- 
modzielnie prowadzić 

« spółdzielnię. Oferty do 

Na Kursy Kroju 
i szycia przyjmję u- 

solidna. 

Przylmą dzieci 

    

wie i na prowincji. program drugiego ed- Adm nistracji „Słowa” 
działu. pod A. S. 0 

Mickiewicza 2 DŻ = —З 
Zgłoszenia do 12 rms pOQorLECAM 

RRZERERORENOBEW DŻ z ! 

Lekar Lokajs lod 3-5 po poł.  nrącowitą, miłą pa- 
eKATZE - —— nienkę, była dłaższy 

и =*" czas przy dzieciach, 
OR Poczuku: może zająć się gespo- Potrzebne > šą si i Blumowicz urESZKANIE _ PRACY Aaaa aa 

Choroby skėrne, wėne- 2 potojowe Z wygoda-  "PPPWPYWYYYTYW"- Adres w redakcji 
ryczne i moczopłciowe. mi Ł'sxawe oteity do — — — — — — sx Słowa 
WIELKA 21 — tel. 921 administracji dla W. Ł. LE : m 

ad 9—1 13—8 sima 2 MŁODA SŁUŻĄCA 
W. Z. P. 23. m ** jatelig. nauczycielka: do wszystkiego 

— — — — — — Dužy salon wychowawczyni wWyje- posiadająca šwiadectwa 
Dr Ginsberg umeblowany od ulicy dzie do dzieci od lai 7 poszukuje pracy. Ur- 

. na parterze, z os bnem do 10 z priygotowa $:п1а Giochowska uż, 
Choroby skórne, wene- wejściem | wygodami niem du I kl. fimu. — Sapieżyńska 3 m. 14 
ryczne i moczopłciowe. do wynajęci: ewent. Świadectwa i referencje — paź 
Wileńska 3, od 8 — 1 7 ažywalnošcią kuchni. poważne — ul. Wielka —- 
i4 — 8. Tel. 567. Bonifraterska 6 m. 3  27—3 od 12—2. ==Różne 

z a LT Różne 
= —— 222 

Ogrodnik 
z ukończoną o s 4 
rodniczą i kilkoletni. 

ы 4 KLASOWA EIAENAS rakładi ro 
główna wygrana w najszczęśliwszym wypadku 2.000,000 dy owocowe— ozdobne, 

Losy do nabycia u kołektora oraz udziela porad ta- 
chowych. Wilno, ulice K. Gorzuchowskiego | ams” | 
2 uczenice (ów) 

przyjmę na mieszkanie 
z człodziensem atrzy- 
m:niem 75 zł mies — 
Opiska dobra — Piac 
Met'opolitalny 3 a, E. 
  

Opuszczona 
przez męża — ciętke 
chora na Bssedowe p. 
I zaajdaję się w opia- 
kanym siżuie z córeca- 
ką 13 letnią zdołuą dzie- 
weczką (nuż w Gym sd- 
dz zle szkoły będącej— 
Mieszkanie nie cpisco- 
ne, dłag na chleb za- 
ciągnięty, w-ła przeta 
o pomoc w  uadzteć 
otrzymania tskowej w 
„Słowie* pod I terą L. 

          
  

    

-— 
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się całem ciałem. 
— Wobee takiego przebiega sprawy je- 

stem panu winien przeprosiny — zauważył 
Wynyates. 

Byli prawie rówuego wzrostu i 
sobie prosto w ocźy. 

— Słyszę nuty pewnej wątpliwości w pa- 

na tonie, — roześmiał się nieproszony gość. | 

— nie, nie, niech pan nie przeprasza. Cóż —° 

innego mógł pan wymyśleć? £. 

Oczy ich znów spotkały się nawpół wy- 
zywająco — w pojedynku milezącym. 

Wynyates roześmiał się również : 
— Uważam teraz, że po przetrzymaniu 

pana w więzach, jak indyka i wóbee tego, | 
że noe stała się chłodnawa, nie mogę zrobić 

nie innego, jak poczęstować pana szkianeezką 

whisky — and — soda. 
— Bardzo uprzejma propozycja! Z przy 

jemnością.... 
— Nie będę dzwonił na starego Batesa. 

Pójdę sam po wszystko, — rzekł Wynyates. 
(D. C. N.) 

patrzyli 

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyńske. 
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