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MUSSOLINI A EUROPA 
Z WYCIECZKI DO WŁOCH 

ш. 

Byłem właśnie w Rzymie w czasie 

pamiętnego przemówienia Mussoliniego 

w senacie na temat parafowania paktu 

czterech, przemówienia zaiste genjalne - 

go w sposobie przedstawienia Europie 

tego faktu dokonanego z najlepszej stro- 

ny. Charakteryzowały to przemówienie 

zarówno nadzwyczaj serdeczne odezwa- 

nia się pod adresem Francji, zapowiada 

jące całkowity przełom w dotychczaso- 

wych stosunkach w kierunku najdalej i- 

dącego zbliżenia, jak niemniej zupełne 

przęmilczenie Polski, przestrzegane w 

prasie faszystowskiej, wynikające z nie- 

chęci wodza Włoch do nieuniknionej i- 

naczej polemiki ze stanowiskiem Polski, 

względem której pragnie niewątpliwie u- 

łatwić sobie możliwości ponownego zbii 

żenia w przyszłości. Potwierdzono mi to 

z bardzo miarodajnej strony włoskiej. 

Pobyt w Rzymie dokładnie wyjaśnił 
mi kulisy paktu czterech. Opinja publi- 

czna Włoch jest niewątpliwie pod jego 

wrażeniem; niebywały entuzjazm, jaki 

zapanował po przemówieniu Mussolinie- 

go, dowodzi, jak szczerze Włosi uwie- 

rzyli w nastanie nowej ery pokoju w 

zgnębionej kryzysem Europie, dzięki 

przezornćj polityce „wodza*, którego 

„qareszcie* inne mocarstwa usłuchały. 

Wtajemniczeni jednak twierdzą, — chy- 

ba słusznie, — że Mussolini jest zbyt 

wybitnym mężem stanu, by można go 

było posądzać czy to o przecenianie zna 

czenia paktu, czy to o niedocenianie u- 

krytych w nim niebezpieczeństw. Pakt 

czterech jest przedewszystkiem dla wo- 

dza Włoch ostatecznem przypieczętowa- 

nem równorzędnej roli Włoch gw. koncer- 

cie mocarstw europejskich. Przed wojną 

światową Włochy, od niedawna dopiero 

z;ednoczone, były przyczepką do dwój- 

przymierza niemiecko - austrjacko - wę 

gierskiego. Porzuciwszy tę niewdzięczną 

roię i przeszedłszy na stronę koalicji 

przeciwniemieckiej, Włochy znowu po- 

godzić śię musiały w jej łonie z rolą dru 
gorzędną, niemal ustępując pierwszeń-' 

stwa Belgji itd., do tego stopnia, że na- 

wet ma konferencji pokojowej zwycięskie 

mocarstwa przeszły najspokojniej do po 

rządku dziennego nad szeregiem aspira- 

cyj włoskich, ongiś uroczyście zaakcep- 

towanych, jako warunki zbrojnej inter- 

wencji Włoch po stronie koalicji. Przy- 
szły lata powojenne, lata rozbudowy sie 
ci sojuszniczej Francji na kontynencie, 

w której Włochy udziału brać nie chcia- 

ty nie chcąc grać w tym systemie dru- 

gich skrzypiec, a nie mogąc oczywiście 

pretendować do pierwszych. Sytuację je 

„szcze komplikował antagonizm szczegól- 

ny Włoch względem Jugosławji, złączo- 

rej specjalnym sojuszem z Francją. O- 

becne Włochy jednak nie są Włochami 

masonów, liberałów i socjalistów, któ- 

rzy nowy kraj zaprowadzili nad krawędź 

katastrofy i otchłani, z której go ocali- 

ła w ostatniej niemal chwili mocarna 
dłoń Mussoliniego, wodza zwycięskiej re 

wolucji ńarodowej czarnych koszul. 

Włochy dzisiejsze czują się nietylko mo 

cz'stwem 'w pełnem tego słowa znacze- 
niu z tytułu posiadanych obszarów i i- 

lošc: mieszkańców, lecz również spadto 

biercami lmperjum Rzymskiego, a więc 

największego mocarstwa, jakie kiedykol 

wiek istniało na tym kontynencie. To za 

dowolenie dumy narodowej i _ ambicji 
patriotycznej zastępuje dziś Włochom Z 
poży.hiem n:iraże demagogji socjalistycz 

nej i radykalnej. Włochy dzisiejsze nie 
ścierpią niczyjego pierwszeństwa «wśród 

mocarstw europejskich, ani Niemiec, ani 

Francji, ani Anglji. Nie może zaś ulegać 

wątpliwości, że Francuzi są w tych wa-- 

runkach  najgroźniejszymi dla Włoch 

- współzawodnikami. Włosi przypisują So- 
bie pod każdym 'względem równy conaj 
mniej udział w zasługach osiągnięcia 

zwycięstwa nad państwami centralnemi, 

i bynajmniej nie pragną ułatwić Niem- 

com ani odwetu, ani powrotu do dawnej 

potęgi. Nie godzą się jednak bezwzględ- 
nie na organizację bezpieczeństwa i po 

    

koju, któraby z natury rzeczy Francji za 

pewnić musiała dominujący głos w kon- 

cercie europejskim. Przeciwko systemo- 

wi przymierzy francuskich Włochy sta- 

rały się zabezpieczyć utworzeniem pew- 

nego systemu paktów czy związków 

przyjaźni w Środkowej Europie, śmiało 

rzucając pomost do państw zwyciężo- 

nych i starając się w ten sposób wyko 

rzystać dla własnych celów nagromadzo 

ną po tamtej stronie byłego frontu go- 

rycz, wytworzyć sprzyjającą polityce 

Rzymu atmosferę wdzięczności i zauia- 

nia. Włochy jednak ani na chwilę nie an 

gażowały się w stosunku do kogokol- 

wiek, wygrywając poszczególne te atuty 

po mistrzowsku na terenie Ligi Narodów 

lecz nic absolutnie nie przesądzając, co 

mogłoby ponownie Europę podzielić na 

dwa rywalizujące ze sobą obozy, skaza- 

ne nieuniknienie prędzej lub później na 

zbrojne starcie. 

niekiedy polemiki 

mimo pozwalania 

Mimo namiętnej 

włosko - irancuskiej, 

prasie często na jaskrawe napaści na 

„Siostrzycę łacińską* i zbywania mil- 

czeniem francuskich ofert rekoncyljacyj - 

nych, Mussolini nigdy nie zatracał z 0- 

czu ostatecznego swojego celu, porozu- 

mienia z Francją w najdogodniejszej dla 

Włoch chwili, kiedy Francja nietylko 

zmuszona będzie pójść w stosunku do 

Włoch na najdalsze, realne ustępstwa, 

lecz również zniewoloną będzie pogo- 

dzić się z koniecznością liczenia się z 

głosem Włoch w Europie narówni'z gło 

sem Anglji, nie mówiąc już o Niemczech 

Stąd też niechęć dotychczasowa Wioch 

względem Ligi Narodów, w której, mi- 

mo posiadania stałego miejsca w Ra- 

dzie, nie mogły się równać ani z potęż- 

ną w sojusze Francją, ani z popieraną 

stale przez własne dominja zamorskie i 

państwa skandynawskie Anglją. Dopiero 

pakt czterech zmienić ma w zrozumieniu 

Włoch tę nieznośną dla mich sytuację. 

Dlatego też rzeczone przemówienie Mus- 

soliniego w tak znacznym stopniu po - 

święcone było zapowiedzi najdalej idące- 

go zbliżenia włosko - francuskiego, przy 

czem użył słów tak gorących, jakie nie 

padły nigdy z włoskiej strony pod adre 

sem Francji od czasów wojny świato- 

wej. 

Skoro istnieją na świecie mocarstwa 

i „mniejsze'* państwa, co nawet uświę 

cone zostało w konstytucji Ligi Naro- 

dów przez stworzenie miejsc stałych i 

niestałych, Włochy nie chciały się pogo- 

dzić z naszem demokratycznem pojmo- 

waniem tego aeropagu Światowego, jako 

zgromadzenia państw, równych pod każ- 

dym względem, dopóty, dopki ich rola ja 

ko równorzędnego mocarstwa nie zosta- 

łaby zcementowana w sposób, wyklu- 

czający faktyczne ich potraktowanie ja- 

ko państwa mniejszego mimo zachowa- 

nia pozorów wielkomocarstwowych. Do 

piero po zawarciu paktu czterech, 'w ia 

szem zrozumieniu tak niebezpiecznego 

dla samej idei Ligi Narodów, bo grożą- 

cego państwom  „mniejszości* narzuca- 

niem ze strony mocarstw taktów dokona 

nych i decyzyj przesądzonych, Włochy 

rozumując wręcz odwrotnie, wyobraża- 

ją sobie możliwość ściślejszej i zautan- 

szej współpracy w  aeropagu genew- 
skim. 

Do tego dochodzi swoisty stosunek 

Włoch do zagadnienia rozbrojenia pow- 
szechnego. Mimo uprzywilejowanego po 

łożenia Włoch w okresie kryzysu świato 

wego dzięki względnie wciąż jeszcze ma 

sowemu napływowi pielgrzymów i tury 

stów, zwabionych względną taniością w 
porównaniu z riwierą iranucuską itd. — 

co tak ogromnie ułatwia 'Włochom walkę 

z bezrobociem — sytuacja ich gospodar 

cza jest już jednak również tak trudną, 

tak brzemienną w groźbę nędzy mas, że 

zainteresowane one są w najwyższymi 

stopniu w realizacji rozbrojenia i ulże- 
nia im ciężarów budżetu wojskowego. 
Odebrawszy Włochom  złudy wolności 

demokratycznej, Mussolini chce im zape 

'wnić dobro chleba codziennego. Milita- 

ryzm faszyzmu, tak uderzający przyby- 

sza z zagranicy, w gruncie rzeczy — po 

za koniecznością przypodobania się tail 

nacjonalistycznej, zalewającej  Wlochy,, 

jako reakcja na pokonany przez faszyzm 

socjalizm i pacyfizm masoński — służy 

przedewszystkiem wewnętrznym celom 

regime'u,, opartego przecież o karnie zor 
ganizowane kadry rządzącej partii. 

Część, milicji, spełniająca funkcje policji 

pomocniczej, dokonała właśnie z wiet- 

kiem powodzeniem zadanie oczyszczania 

służb publicznych (kolei, poczty itd.) od 

dawnej korupcji, co ogromnie się opłaca, 

podnosząc niezmiernie  dochodowošč 

przedsiębiorstw państwowych; stan ten 

należy bezwzględnie utrzymać. Military- 

zacja ogromnie też ułatwia walkę z bez- 

robociem, bo „uruchamia* robotnika i 

odbiera państwu ciężary socjalistycznie 

pojmowanej ochrony pracy. Pozatem je- 

dnak Włochy szczerze pragną rozbroje- 

nia, „za szczerze'', gdyż w interesie je- 

go przyśpieszenia bagatelizują one zupeł 

nie tak kardynalny dla nas postulat gwa 

rancji bezpieczeństwa, nie tyle dlatego, 

iż same w nich nie chcą brać udziału, 

ile dla ułatwienia ugody z krnąbrnemi : 

opornemi Niemcami, w przekonaniu, że 

spowodowany redukcjami budżetów wo- 

jennych dobrobyt ułatwi przezwycięże - 

nie światowego kryzysu gospodarczego, 

a tą drogą i kryzysu politycznego!? 

Nie wierzą oni w możliwość zbyt pręd- 

kiego dozbrojenia się Niemiec. Polemizu 

jąc więc z Włochami, tak to ich pojmo- 

wanie sprawy należy rozumieć. Lubują 

się oni w efektach, w wielkich gestach, 

działających na wyobraźnię mas. Musso- 

lini jako realista gra właśnie na tych 

strunach swojego narodu, gra po mistrze 

wsku, za mało jednak widocznie zna 

psychikę narodów północnych. 

Co zaś najbardziej uniemożliwia ja- 

kiekolwiek stałe zbliżenie pomiędzy Wło 

chami a Niemcami, czego wielu u nas + 

we Francji tak się obawia, to właśnie 

zagadnienie austrjackie.. „Anschluss“, 

który jeszcze rok temu dla wszystkich 

był tylko kwestją czasu, mimo nawet 

gróźb włoskich o równoznaczności jego 

z „casus belli*, dziś  dzięk, Hitlerowi, 

wydaje się odsuniętym ad calendas grae 

cas. Czyż to nie poważniejszy powód do 

wdzięczności pod jego adresem, aniżeli 

małpowanie faszyzmu przez hitlerow- 

ców, z którem tak bezlitośnie i Świetnie 

się rozprawia znany iaszysta Malaparte 

w swojej książce o technice zamachu 

stanu? Przecież dzisiaj dzielny rząd kan 

clerza Doliussa, poparty mimo swojej 

wyłączności _ katolickiej i iaktycznego 

zawieszenia konstytucji przez liberal- 

nych żydów ii socjalistów (w obawie 

przed Hitlerem), z tak niebywałą energją 

rozprawia się z hitleryzmem, a co za tem 

idzie, z pangermanizmem w Austrji, że 

toruje drogę do zupełnego wskrzeszenia 

myśli staroaustrjackiej, uosobionej szcze 
gólnie w dawnej cesarsko - królewskiej 

armji; mundury jej (polowe tymczasem) 

zastąpiły niedawno zbliżone do Reichs- 

wehry mundury wojska republiki austrja 

ckiej, wywołując entuzjzm ludnosci na 

widok maszerujących wskrzeszonych puł 

ków Dragonów, Kaiserjūgrow i Deutsch 

meisterów! Jest to przecież zupełny prze 

wrót w dziejach Austrji. Na terenie więc 

Austrji odbywa się pośrednio krwawy 

pojedynek pomiędzy Hitlerem a Mussoli 

nim, daleko zdecydowanej od Francji sto 

jącym dziś,za Austrją w jej walce o 

wolność. Walka ta nie jest i nie będzie 

łatwa. Młodzież austrjacka, niezadowolo 

na z braku możliwości  karjery w tem 
małem państwie, z zamknięcia jej dróg 

do urzędów i awansów, z lichych pen- 

syj zredukowanego do ostateczności bud 

żetu, z upokarzającej konieczności zapo 

życzania się bankrutującego skarbu pań 

stwa w Paryżu i Londynie, w znacznej 
jeżeli nie przeważającej ilości zaciągnę- 

ła się pod znaki swastyki. Na szosach 

wzdłuż kolei, w czasie podróży” mojej 
przez Alpy, widziałem przerażćjącą ilość 
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PODBRODZIE 

Z jednego kryzysu w drugi 
PRASA FRANCUSKA O KONFERENCJI 

PARYŻ PAT. — Ocena sytuacji, wy 
tworzonej na konierencji londyńskiej na 
skutek rezultatu głosowania na pierw- 
szej podkomisji walutowej, gdzie uczest 
nicy obrad podzielili się na 2 zdecydowa 
mie wrogie obozy, jest w opinji francu- 
skiej jednozgodna. 

Konierencja londyńska wpada z jed- 
nego kryzysu w drugi. Prasa paryska co 
dziermie i jednogłośnie zapowiada osta 
teczne rozbicie obrad, a wszystko, co się 

LONDYŃSKIEJ 

obecnie robi, łącznie z zapowiedzią no- 
wego orędzia Roosevelta, jest tylko sztu 
cznem przedłużaniem agonji konierencji 
i trudno jest przypuszczać, ażeby zna- 
lazła się taka formuła, któraby zbliżyła 
ideologię tworzącego się bloku angiel- 
sko - amerykańskiego z blokiem państw 
o walutach złotych, znajdującym w pa- 
ryskich obradach gubernatorów banków 
emisyjnych nowy bodziec dla niezachwia 
nej obrony swego stanowiska. 

Niemcy przyznały Kościołowi naiłecsze prawo 
„GERMANIA“ O KONKORDACIE 

BERLIN PAT. — Według informacyj „Ger 
manii', umowa konkordatu Rzeszy z Watyka- 
nem składa się z około 30 artykułów tekstu 
oraz protokułu wstępnego. 

Rząd Rzeszy przyznał kościołowi katolickie 
mu najlepsze prawa w zakresie utrzymania 
szkół wyznaniowych, udziełania nauki religji 
pod kierownictwem duchownych katolickich 0- 

Kanclerz Dolfuss wita 
WIEDEŃ PAT. — Węgierski prezes 

rady ministrów Goemboes przybył w nie 
dzielę o godz. 17,45 do: Wiednia, powi- 
tany na dworcu przez kanclerza Dolfus- 
sa, członków rządu  austrjackiego i 
przedstawicieli poselstwa węgierskiego... 
Goemboes odjechał do gmachu — розе!- 
stwa węgierskiego. 

Q godzinie 19 odwiedził premjera 
węgierskiego kanclerz Doliuss i odbył 
dłuższą konierencję, która w dalszym cią 
gu toczyła się także i w gmachu posel- 
stwa węgierskiego. 

Q godzinie 19,30 kanclerz Doliuss 
wydał na cześć gościa obiad, w którym 
wzięli udział przedstawiciele Austrji i 
Węgier. Po obiedzie toczyły się rozmo- 
wy mężów stanu. 

©О godzinie 22.30 premjer węgierski 

raz rozwijania swobodnej działalności przez 
kościelne i kulturalne organizacje katolickie. 

Konkordaty, zawarte przedtem ze Stolicą 
Apostolską przez kraje związkowe — Bawarję 
Prusy i Badenję mają być utrzymane w mo- 
cy. Zasadnicze postanowienia konkordatu ba- 
deńskiego rozszerzene mają być w przyszłości 
na Wirtembergję, Hesję i Saksonię. 

premjera Goembcessa 
przyjął dziennikarzy wiedeńskich i za- 
granicznych. 

NAD CZEM BĘDĄ RADZILI? 

BUDAPESZT PAT. — Podróż pre- 
mjera Goemboesa do Wiednia ma na ce- 
lu w pierwszym rzędzie omówienie pro- 
blemów gospodarczych. Pozatem poru- 
szone mają być aktualne kwestje, znajdu 
jace się na porządku dziennym konieren 
cji londyńskiej, między innemi kwestje 
nowego stanu rzeczy w Europie Środko- 
wej i stanowiska wobec Bliskiego 
Wschodu. 

„Pester Lloyd'* zaprzecza wiadomoś 
ciom, jakoby miały być omawiane spra- 
wy unji personalnej i unji celnej oraz 
kwestja przywrócenia monarchii. 

P. Daladier Jedzie da Rzymu 
ADRJATYCKI PAKT URZECZYWISTNIA SIĘ 

PARYŻ PAT. — Korespondent „Matin* z 

Rzymu zapowiada, że po podpisaniu paktu 4 
i zainstalowaniu się w Rzymie nowego amba- 

sadora irancuskiego premjer Daładier uda sie 

osobiście do Rzymu. 

„Matin* notuje pogłoskę, jakoby podjęte 

HISZPAŃSKIE 

już zostały rokewania między Włochami a ju- 

gosławją o zawarcie „adrjatyckiego paktu © 

nieagresji", który byłby wzorowany na proto- 

kule, podpisanym ostatnio między ZSRR a 

Małą Ententą. 

KOMPLIKACJE 
STRAJKI, STRZEŁANINA I SPISKI 

PARYŻ PAT. — Według iniormacyj, nade- 
szłych z Madrytu, sytuacja społeczna i  poli- 
tyczna w Hiszpanji ulega komplikacji. — W 
związku ze zwołanym na jutro wiecem właś- 
cicieli ziemskich do Sałamanki generalny zwia- 
zek robotników prowincji Estremadire ogłosił 
strajk powszechny. W mieście doszło do strze 
laniny między robotnikami a stronnikami wiaś- 
cicieli ziemskich. W Bilbao wykryto spisek, — 

mający na celu podpalenie starożytnej katedry 
W Madrycie rozwija się w zastraszający Spo- 
sób bandytyzm. Akty terorystyczne zarejestro 
wano w Barcelonie i Sewilli. 

Rozłam w rządowem stronnictwie radykal- 
nych socjalistów komplikuje jeszcze upór socja 
listów, którzy nic nie chcą ustąpić ze zdoby- 
czy socjalnych, obciążających zbytnio budżet 
państwa, 

Z pomecą Matternowi 
MOSKWA PAT. — Szei centralnej dyrekcji 

dróg morskich na północy Schmidt oświadczył, 
że dwa wielkie hydroplany, które już niejedno 

krotnie dokonywały lotów wywiadowczych 

nad Oceanem Arktycznym, znajdują się obec- 

nie w drodze do wyspy Czukockiej, jeden hy- 

diopian, pilotowany przez lotnika Lewaniew- 

skiego, dotarł już do Chabarowska, drugi zaś 
kierowany przez Buchgoldta, znajduje się w 

BABEGNEZKE 

agitacyjnych napisów hitlerowskich, wy 

bitnie świadczących o potędze tej pro- 

pagandy. Mimo więc energji rządu oraz 

dzielnej postawy wojska, policji i Heim 

wehry walka będzie ciężka i nieprędko 

się zakończy. Dla Mussoliniego jednak 

jest to sprawa zasadnicza i jest on zdc- 

cydowany do Anschlussu nie dopuścić i 

nie narazić irredenty niemieckiej we wło 

skim Tyrolu na uzyskanie bezpośredniej 

granicy z zaborczym niemieckim Vater- 

landem. 

Pokazał zaś nam Mussolini doprowa 

dzeniem do realizacji paktu czterech, że 

gdy chodzi o jego prestige, to musi on 

doprowadzić rozpoczęte dzieło do koń- 

ca. Nie jest zaś — należy przyznać — i 

w interesie pokoju Europy — by presti 

ge wodza Włoch ucierpiał we własnym 

kraju, skoro faszyzm stał się właśnie je- 

dną z głównych sił zabezpieczających 

Europę przed  niebezpieczeństwami wy- 

wrotu i anarchji. Ale Włochy faszystow 
skie potrzebują nietylko spokoju, potrze- 

bują one dobrobytu choć względnego 

mas oraz zaspokojenia ambicyj narodo- 

wych. „Laborem et gloriam* dawać im 

trzeba, jak ongiś Rzymianom „panem et 

circenses“. 

  

drodze. Hydroplany te mają polecenie pośpie- 
szyć z pomocą zaginionemu lotnikowi amery- 

kańskiemu Matternowi. Na aparacie Lewaniew 

skiego lecą doświadczeni technicy, którzy bę- 
dą mogli poczynić niezbędne reparacje w apa- 
racie Matterna. Pozatem 4 piłoci wyruszyli z 
Władywostoku w kierunku cieśniny Beringa, 

celem niesienia pomocy Matternowi. 

Co się zaś tyczy Polski, to nie ulega 

wątpliwości, że Mussolini pragnie silnej 

Polski 1 przywiązuje do niej ogromne 

znaczenie. Dał on tego zbyt liczne, do- 

wody. Zadaniu zbliżenia polsko - wło- 

skiego służy m. in. Towarzystwo Dante 

Alighieri, którego Mussolini wielkim jest 

protektorem. Dąży on jednak do załago 

dzenia sporu polsko - niemieckiego 

przez możliwie dużą ilość ustępstw dla 

Niemiec w innych . dziedzinach, az 

przez skierowanie ich tendencyj rewizjo 

nistycznych, bez jawnego przeciwstawie 

nia się im, w koryto maszynerji organiz- 

mów międzymocarstwowych i między- 

narodowych; łudzi się on nadzieją uto- 

pienia ich tam i urządzenia im potem 

„pogrzebu pierwszej klasy**, uzyskawszy 

uprzednio dogodne dla Włoch „„rewizje'* 

kolonjalne. Włochy nie przeciwstawią 

się zapewne w przyszłości dalszej ewo- 

lucji Polski w kierunku uzyskania istot- 

nie mocarstwowej roli w Europie, pod 

warunkiem jednak, że będzie to mocar- 

stwo samodzielne pod każdym wzglę- 

dem i nie służące niczyim mteresom ku 

sztem interesów włoskich! Będzie jednak 

Polska o to musiała walczyć tak, jak wy 

walczyły sobie stanowisko mocarstwo- 

PINSK — Ksiegarnia Polska — St. 

POSTAWY — Ksiegarnia Polskieį Macierzy Szkolnej. 

STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 

SŁONIM — Księgarnia |. Ryppa ul. i 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY -— M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja % 
SZARKOÓWSZCZYZNA, M, 
WOŁOŻYN — Łiberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch*. 

DRUJA — Kowkin. 3 
OSZMIANA — Księgatnia Spółdz. Naucz. 

— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz i 

Bednarski ; 

Mickiewicza 10. 

Mindel, skia! 4pte „ny. 

P ATA IIS PONTA PAEDYJKEK. | BEWEOIK LB 

3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

TELEGRAMY 
MINISTER A. KOC POWRÓCIŁ 

"WARSZAWA, PAT. W! miedzielę — 
o godz. 17.50 powirócił do Warszawy z 
Londynu wiceminister Adem Koc. Na 
dwłioreu powitało go  gmono przyjaciół 

z ministrem  Zawiadzkiim ma czele. 

T-WO KOLEI ŚLĄSK — GDYNIA 
OBRADUJE 

WARSZAWA „PAT. MW niedziele 
przybyli do Warszawy «2 Paryża p. Cha- 

riemoni były ambasador francuski w Ber- 
linie, prezes Rady Twa Kolej Śląsk - 
Gdynia oraz p. Koehel, dyrektor zdmini- 
stmacyjny  T-wa celem wzięcia udziału 
rw: obradach  zamządu T-wa, które wozapo- 
czną się jutro w Włarszawiie. 

„. WODY NA SANIE OPADŁY 

PRZEMYŚL. PAT.  Niebezpieczęstwo 
powodzi wadłuż (brzegówi* Sanu jest 0- 
ibecnie zażegniane. 'Wody od wczoraj za- 
częły. opadać. W aiedzielę wano stan wo- 
dy wymlosił wi Przemyślu 6 m. 10 em, po- 
miad normellmy  poziiom, po południu zaś 
już tylko 4 m. 40 em. Równiież i w gór- 
mym biegu Sanu iwioda zaczęła opadać, u- 
stępując z póli i tak, które zalała w dniu 
wczorajszym, pnzyczem wyrządziła: zna 
«zmie Szkiody. 

STRYJ] GROZI WYLEWEM 

BORYBŁAIW. PAT.  Stłam, wody na 
rzece Stryju wynosił w! niedzielę 3 metry 
ponad: normalny. poziom. Woda nie wy- 

stąpiła jeszcze z brzegów. [Wkilku miej- 
scowościach mosty zostały zerwane. 
Kiomunikacja jest 'w wielu miejscach 
przenyłama, Między Kropiiwaikami №- 

wemi ia St:memi obsunęła się na drogę 
góra, przysypując ją mumowiskiem ką- 
mieni. Długotrwałe deszcze wywządziły 

szkiody (w: zasiewach il ogrodaen. . 

BEZROBOCIE W NIEMCZECH | 
MALEJE 

BERLIN PAT. — Według wykazu u- 
fzędowego ilość bezrobotnych w Niem- 
czech zmniejszyła się w ciągu drugiej 
połowy czerwca rb. o 120 TYSIĘCY i 
wynosiła 4,856 tys. 

Samoloty 
(komunikacyjne 

kursują 

CODZIENNIE 
(także w niedziele 

i święta!) 

ZMIANY W USTAWIE ALKOHO- 
LOWEJ 

W czasie najbliższym ukaże się rozporzą- 
dzenie, zmieniające rozporządzenie wykonaw- 
cze do ustawy antyalkoholowej. Rozporządze- 
nie to uzgadnia w pierwszej linji przepisy roz 
porządzenia wykonawczego do ustawy antyal- 
koholowej z przepisami rozporządzenia wyko- 
nawczego do dekretu o monopolu  spirytuso- 
wym. Chodzi w szczególności o to, aby pierw 
sze z wymienionych rozporządzeń zawierało 
wyłącznie tylko przepisy dotyczące akcji anty: 
alkoholowej, a drugiej — przepisy dotyczące 
sprzedaży napoiów alkoholowych. 

Pozatem ulega zmianie brzmienie obecnego 
par. 7, omawianego rozporządzenia, mianowi- 
cie podział ustalonych wojewódzkich kontyn- 
gentów miejsc detalicznej sprzedaży napojów 
alkoholowych na poszczególne miasta i gmi- 
ny wiejskie oraz zmiany w tym podziale bę- 
dą przeprowadzane w miarę potrzeby przez IZ 
bę Skarbową w porozumieniu z wojewodą, z 
którym w tym zakresie współdziałać będzie 
wydział wojewódzki ' względnie komisja do 
walki z ałkoholizmem. 

Kontyngent dla Wileńszczyzny ma 
zwiększony o 15 punktów sprzedażnych. 

   

  

być 

we Włochy. Chętnie też Włochy powita- 

łyby wskrzeszenie sojuszu polsko - wę- 

gierskiego. Pragnęłyby one ugody rumuń 

sko - węgierskiej. Natomiast niechętnie 

patrzą one na Jugosławję i Czechosło- 

wację, na pierwszą z powodu niezapom- 

nienia pretensji do Dalmacji, na drugą 

z powodu „przeszkadzania* w odbudc- 

wie częściowej Węgier! Całej zaś Małe; 

Entencie Włochy mają za złe opór prze- 

ciwko restauracji Habsburgów i  reunii 

pod ich berłem Austrji z Węgrami, co, 

zdaniem Włochów, byłoby najsilniejszą 

gwarancją przeciwko pochodowi germa- 

nizmu wojującego w Środkowej Europie. 

Istotnie trudno się nam pod tym wzglę- 

dem dziwić Włochom, gdyż — myśląc 

na dalszą metę — nie widać innego spo 

sobu unicestwienia  Anschlussu poza 

wskrzeszeniem w tej zredukowanej po- 

stąci monarchji austro - węgierskiej. Hit 

ler bowiem przeminie, a dynastja zosta- 

łaby. W. obecnych 'warunkach nie widzi- 

my szans realizacji tej koncepcji. Świad- 
czy ona jednak o zrozumieniu przez ge- 

njalnego wodza Włoch istoty zagadnie- 

nia Europy Środkowej. 

Adam Romer. 
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Po skarby klasztoru Dominikańskiego... 
FRANCUSKO-HISZPAŃSKI 

Maia republika górska Andorra jest 

wstrząśnięta iście sensacyjnym kawałem, jaki 

miał miejsce ostatnio w jej granicach. Przyje- 

chało tam przed tygodniem 7 gentlemanów, 

Hiszpanów i Francuzów. Tych ostatnich było 

4. — Przybyli wszyscy trzema dużemi samo- 

chodami. Dwie świetne Hispano-Suizy zwra- 

cały powszechną uwagę. Niemi to przyjechało 

towarzystwo aż z pod Bordeaux. 

WINO I ZŁOTO. 
Pan A., znany płantator winnic pod tem 

miastem, był nie bardzo zdziwiony, gdy które- 

R k ВЕВЕЬ 

OŚWIATA POZASZKOLNA 
W POW. WILEJSKIM 

W R. 1932 — 1933 
Oświata pozaszkolna w tut. powiecie spel- 

nia następujące zadania: daje dorosłym pewien 
zasób praktycznych i teoretycznych umiejęt- 
ności niezbędnych w życiu, przeprowadza kon 
sekwentnie we wszystkich formach pracy wy 
chowanie obywatelsko - państwowe i unice- 
stwia propagandę komunistyczną. 

Zadania te przeprowadzane są na terenie 
organizacyj społeczno - oświatowych i spole 
czno - gospodarczych w różnych formach pra 
cy. 

Hość organizacyj, które mają do czynienia 
z oświatą pozaszkolną przedstawia się nastę- 

pująco: 
Oddz. Zw. Strzel. męskich 40 
Oddz. Zw. Strzel. żeńskich 2 
Kół Młodz. Wiejsk. zarejestrowanych 10 
Kół Młodz. Wiejsk. w stadjum org. 15 

26 
15 
22 

Kółek Roln. 
Kół Gosp. Wiejskich 
Straży pożarnych 
Stow. Młodz. Polskiej 
Kół Rady Op. Kresowej 
Zw. Pr. ob. kob. 
Czynnych punktów oświatowych, nie 

podciągniętych dotychczas pod żadną 
organizację 

W owych 72 punktach powstaną prawdopo 
<iobnie Oddz.iały Związku Strzeleckiego. Prze- 
ciętnie każda jednostka organizacyjna liczy po 
15 ludzi płci mieszanej. 

Uznając słuszność zasady, że do Rzymu: 
wiele dróg prowadzi, — starano się wyżej wy 
łuszczone zadania, stawiane oświacie poza- 
szkolnej osiągnąć przez przeróżne formy pracy 
stosowane w zależności od miejscowych wa- 
runków i odpowiedniego przygotówania dane 
go pracownika oświatowego. 

Istnieją następujące formy: świetlice, kursy 

wieczorowe, chóry ludowe jako osobne jedno- 
stki organizacyjne i chóry ludowe jako zespo 

"ły śpiewne w świetlicach, kursy koresponden- 
cyjńe Staszica i takież kursy dla SEE 
wiejskich, orkiestry świetlicowe, roboty kob:e- 
ce, przysposobienie rolnicze, akcja teatralna, 

odczytowa, wyświetlanie przezroczy latarnią 

proj. „Ornak*, wieczory świetlicowe  (zaba- 
wy), obchody narodowe, kursy świetlicowe, sa 
downictwo, wikliniarstwo, akcja zbierania ziół 
lekarskich i grzybów itp. 

Celem usprawnienia pracy na terenie i na 
leżytego wykorzystania funduszów dokonano 

w ostatnim roku reorganizacji gminnych ko- 
misyj kulturalno - oświatowych i powołano 
"do życia t. zw. gminnych referentów oświato- 

wych, którymi są kierownicy sekcyj ośw. przy 

Ogniskach Zw. N. P. Dokonano w ten sposób 
ścisłego zespolenia prac Ognisk ZNP i gmin- 

nych komisyj kult. - ośw. na polu społeczno - 

oświatowem. Komisje gminne opracowują plan 
pracy i koordynują ją z poszczególnemi orga 
nizacjami, a Ogniska Nauczycielskie dostarcza 
ja ludzi i wykonują nakreślony plan pracy. 

Gmiani referenci oświatowi odwiedzają sto 
sunkowo często poszczególne punkty oświato- 
we na terenie swojej gminy, a gmina dostar- 

— сга na te wyjazdy za zezwoleniem władz po- 
wiatowych bezpłatnych furmanek. 

Gminne komisje odbywają swe posiedzenia 
co kwartał i odpisy protokułów z tych po- 
siedzeń przesyłają do Wydziału Powiatowego. 

Sprzęt oświatowy zakupiony przez Wy- 
dział Powiatowy dostarczany jest gminnym re 
 ferentom oświatowym, a przez nich dopiero 
przydzielany do poszczególnych punktów о- 
światowych na terenie gminy. 

‹ W stanie reorganizacji jest powiatowa ko- 
| misja kult.- ośw., sejmiku wilejskiego. 
4 Podkreślić należy z uznaniem, że Wydział 

- Powiatowy sejmiku wiłejskiego nawiązał ścis- 
łą współpracę z miejscowym Zw. Naucz., co 
odbija się dodatnio na oświacie pozaszkolnej. 
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„życie moje podpierałem przynajmniiej 
fundamentami historji i gruzy Rzymu 

— сгезю та і‹итщие zastępowały ucžucias“ 
и (Z korespondencji C. Norwida). 
| Liudzie ga rangi ode swoje na 
tradycje ii pamięć przodków. iPnzyi 
zmalleźć się ma świecie bez  określnonej 
„a g p boleśnie mie wiedzieć 

      

we zabytki opromieniają sławą swoją 
miieszkiańców. Każdy z nlidh poczuwa się 
miiejakto do tego cennego _dziedziettwia, 

  

 powiadano, 

    

  

i oświadczy: 
"ów jest «w iniumerze niedh idzie..,*, Tło mas 

ju, mie razi ani forma w trzeciej «osobie, ani 

goś dnia dowiedział się, że do jego domu przy- 

byli trzej panowie,którym właśnie popsuł się 

motor samochodu. Dowiedziawszy się jednak, 

że chodzi tu o Hiszpanów i to emigrantów hisz- 

"pańskich, zainteresował się tem więcej. Zatrzy- 

mani na kolację goście zostali u  plantatora 
przez noc, uderzając go swemi wykwintnemi 

manjerami. Doskonały samochód, którym przy- 

jechali, dopełniał reszty. 

Wieczorem doszło do rozmów na temat 
rewolucji hiszpańskiej. jedna po drugiej snuły 

się ciekawe opowiadania. Plantator słuchał pii- 

nie, Wreszcie jednak zainteresowała go historia 

brata jednego ze swych gości. Brat ten jak 0- 

ukrył w klasztorze Dominikanów 

w Toledo kasę pułkową jednego z artyleryj- 

skich arystokratycznych pułków hiszpańskich 

oraz krociowe sumy, podniesione w dolarach z 

jednego banku, na dzień przed wybuchem roz- 

ruchów, które nie pozwoliły mu trwać dłużej 

w okolicy. Wszystko to zostało schowane bar- 

dzo starannie w niszy pod „dolnym kościołem 

kłasztoru. Najgorzej, że obecnie spada dolar i 
ws am raz wartoby je byłow ydobyć... Zresztą 

w Hiszpanii jest obecnie tyle rzeczy do wywie- 

zienia.. Cóż kiedy nie można tego zrobić ina- 
czej, jak zagranicznem autem... Inaczej na gra- 

nicy wszystko konfiskują republikanie... 

„TRUST“, 
Było już zupełnie biało na dworze, gdy go- 

ście rozeszli się spać. Pan A. jeszczed o póź- 

na snuł pomysły praktyczniejsze od tych „nie- 

zaradnych“ Hiszpanów. Na drugi dzień znalazł 

się w hotelu swych gości. Nie oni, ale on za- 

proponował teraz następujący układ: 

Korzystając ze swego stanowiska i z cią- 

głych handlowych stosunków zHiszpanja płan- 

tator urządzi szereg wycieczek do Hiszpanii i 
w trakcie nich będzie „nabywał* i wywoził ró- 

żne wartościowe przedmioty, zostawione przez 

obecną emigrację hiszpańską. 

Hiszpanie ociągali się nieco z przyjęciem 

propozycji, i, jak mówi dziś w sądzie plantator, 

dopiero na naleganie ulegli, Kupiono do spółki 

cztery samochody, urządzono całe biuro w 

Biarritz, gdzie emigracja hiszpańska zwykła 

dziś przesiadywać najchętniej, Zewsząd zaczęli 

się zgłaszać niefortunni właściciele skarbów w 

burzliwej republice, każdy chciał je wydostać 

za wszelką cenę. I płacił z góry zaliczkę... 

Wreszcie z całym planem marszruty wy- 

ruszyły najspokojniej trzy samochody z Andor 
ry, przekroczyły bez przeszkód granicę hisz- 

pańską i znalazły się w Hiszpanii. W Saragos- 

sie wypadł pierwszyp ostój nocny. Irai chcial, 
że w ciągu nocy panu A. zdało się, że zapom- 

niai coś z samochodu którym przyjechał i po- 

słał boya do garażu. jakież nie było jego Zdzi- 

wienie, gdy się dowiedział, że samochody jego 

wycieczki umknęły jeszcze na trzy godziny 

przedtem i do garażu hotelowego zajechały li 

tylko poto, by nabrać benzyny na dalszą drogę. 

Plantator zrobił szybko rachunek: oszuści 

których ofiarą padł, ograbili go z prawie mil- 
jona franków, tak lekkomyślnie wydanych. Nie 

pozostawało nic innego, jak wydać drugie tyle, 

by próbować choć odzyskać część pieniędzy, a 

przedewszystkiem samochody. Szczęściem plan 
tator A. posiadał szeroki sztab prowincjonalnej 

obsłagi swych rezpezentacyj. W godzinę po od 

kryciu prawdy o oszustach, wszystkie irancus- 

kie placówki pana A. były już zaalarmowane 

i pilnowały z boku akcji policji. Koło południa 
nazajutrz dostrzeżono już samochody w Pro- 

wancji. Wieczorem, gdy jeden z nich zjawił się 

na granicy włoskiej, został aresztowany. Za 

dwoma innemi rozpoczęło się gorączkowe śledz 
two. I ono dało także za wynik znalezienie je- 

dnego samochodu. 

Pan A. wrócił już do siebie i jest zražony 
do Hiszpanów na całe życie. Trzej jego goście 
wraz z pomocnikiem zasiedłi na ławie oskarżo- 
nych, gdzie jednak nie tracą humoru i obsy- 
puja płantatora szeregiem wykpiwań. Podobno 

jest z czego... PREST. 

  

Centrala snu w 
Uczeni czescy doszli do ciekawych rezuita- 

tów, badając nieznana dziedzinę snu. Dotych- 
czas panowało przekonanie, że sen jest obja- 
wem samoobrony organizmu przed zatruciem, 
jakiem jest znużenie. Tymczasem okazuje się 
że sen nie ma ścisłego związku ze zmęcze- 
nien. Przecież niemowleta sypiają w ciągu no 
cy i dnia, pomimo że nie  wysilają zbytnio 
władz umysłowych. W innych wypadkach wy 
czerpaniu nerwowemu towarzyszy uporczywa 
bezsenność. Rybacy norwescy zauważyli, że 
wieloryby są w stanie płynąć w ślad za okrę 
tem całemi dniami i nocami, nie zdradzajac 
najmniejszego znużenia. 

Z powyższych danych wynika, że sen jest 
zjawiskiem niezależnem od wpływów zewnętrz 
nych i od samozatrucia organizmu. Osoby, 
chore na grypę, odczuwają senność, którą po 
wodują pewne przemiany, zachodzące w móż 
gu. Zdaje się, że posiadamy w mózgu stację 
rozdzielczą snu. 

Ostatnio dokonano doświadczeń na zwie- 
rzętach, które zapadają w sen zimowy. Udało 
się dzięki zabiegowi chirurgicznemu pozbawić 
je raz na zawsze skłonności do zimowej drzem 
ki. Zwierzęta poddane operacji nie zdradzaiy 
w zimie zgoła chęci odpoczynku, natomiast in 
nego rodzaju operacja centrów nerwowych wy 
starczała by wywołać senność. 

Najnowsze odkrycia w dziedzinie „centrali 
snu* otwierają nowe horyzonty medyczne, — 
zwłaszcza psychjatrji Spróbowano. już zasto- 
sować nową metodę leczenia dla osób, dotknię 
tych chorobami psychicznemi, dła których sen 
jest zbawiennem lekarstwem. Kuracja przepro 
wadzona z pomocą promieni X pomogła rady- 
kalnie całemu szeregowi pacjentów,  cierpią- 
cych na bezsenność. 

Człowiek posiada specjalny gruczoł, umiej- 
scowiony w sąsiedztwie mózgu. Gruczoł ten 
jest rezerwuarem pewnej nieodzownej dla roz 
woju organizmu substancji, która czas snu 
sączy się i jakby skrapia całą powierzchnię 
mózgu. W kilka godzin po przebudzeniu czło- 
wieka — substancja ta powraca do gruczołu. 
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Zwraca się uwagę Szanownej Kiljenteli, że wydawnictwo nasze przyjmuje ogłoszenia do godziny 4-ej wł., a po tej godzinie tylko nekrologi. 

mózgu ludzkim 
" Otóż odkrycie nowego hormonu przyczyni 

się niewątpliwie do wyjaśnienia tej dręczącej 
zagadki, jaką są sny, nawiedzające nas pod- 
czas odpoczynku. Według nowej teorji zarów- 
no sen, jak i senne widziadła pochodzą z je- 
dnego i tego samego źródła. Trawienie jest 
tylko pośrednio „odpowiedzialne“ za rodzaj 
snów — gdyż ono jest tylko wstępem do pro- 
сези, „jaki odbywa się po jedzeniu w naszym 
organizmie. Pewne fermenty powodują senność 
pobudzają wyobraźnię, moga nawet wywołać 
halucynację wzrokowe. Obecnie robione są pró 
by z osobami, które skarżą się na to, że się 
im zawsze „COŚ, śni* — a niezawsze coś mi- 
łego. Daje się im specjalny preparat „anty- 
koszmarowy“. Rezultaty są dobre. Tak przv- 
najmniej twierdzą uprzejme osoby, które za + 
proszono w charakterze doświadczalnych kró- 
lików. 
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žugenja Kobyliūska || 

Świat w szkole 
pamiętnik nauczycielki 

    

Książka te wyszła jnż z drukarni LUX i jest 
do nabycia w księgarniach wileńskich, 

Skład główny w księgarni św. Wojciecha 
Cena zł. 350 gr. 
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PODZIĘKOWANIE 
P..P. Doktorom O. Załkinsowi z Wilna i 

Augustowi Legierowi z Oszmiany za szczęśli- 
wie dokonaną operację ojcu memu Dawido- 
wi Czarnobródce, tą drogą składam serdecz- 

ne podziękowanie. у 
Salomon Czarnobródka. 
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P. Prezydent R. P. na morzu 

    

Mecze piłkarskie 0 mistizostwe Ligi 
WARSZAWA. PAT. Warszawianka 

zwiemaisowała z Pogonią 1:1. Bramkę dia 
Wamszawiskiej drużyny zdobył  Prost 

Po przerwie Pogoń wywównała przez 
Niechaicla. iPdzetem sędzia nie uzual 
jednej bramki, zdobytej w 7-ej minucie 
przez 'Włanrszawiiankę. Naogół gra ospała 

i miecielkawia. 

  

* о* * 

KRAKÓW. PAT. Garbamia  poko- 
niałaj (Podgórze 1:0. Mecz odbyl sie tyl- 
iklo w pierwszej poiłowie. Miiał on dość ży- 
me tempo. Zlaznaczyła sięduża przewaga 
Garbarni, dłer której rw 43 minucie brara- 

kę zdobył Nagraba. W mpienwszych — 
minutach po pmzerwie ma życzenie, jed- 
mego z członków zarządu Podgórza, , cała 
drużyna zeszla z boiska. 

Oracovia zwyciężyła . zdecydowanie 
śląski Ruch 2:0. Ruch miał jedymie — оК- 
mesami pnzew:łgę (w pierwszym  Ikwadłran- 
sie drugiej połowy). Pierwszą bramkę 
zdobył Żeliński, a następnie podwyższył 
wynik do 2:0. 

* * * 

ŁÓDŹ. PAT. Legja wygrała z ŁKS 

4:9 (2:0) Dwie bramki stnzelił Maner, — 
jedną  Przeździecki, jedną  Szallew, 
Legja była o kllsisę lepsza. — ŁKS z Ka- 

rasiakiem na śmodku był bardzo słaby 
„wia wszystkich imijiaich.. 

POLONIA — SKRA 4:2 
WARSZAWA. — Na boisku Skry rozegrany 

został w niedzielę pierwszy mecz o mistrzo - + 
stwo Warszawy pomiędzy mistrzem grupy kłu 
bów WOZPN. Polonia a mistrzem podokręgu 
robotniczego Skrą. Zwyciężyła po ciężkiej wal 
ce Polonia w stosunku 4:2. Do przerwy pro- 
wadziła Skra 2:0. 

WITTMAN ZWYCIĘŻA 

RYGA. — Na turnieju tenisowym w Rydze 
Wittman odniósł dwa zwycięstwa. bijąc Plaw 
nieka 6:1, 6:1 i Kuzniecowa 6:0, 6:0. 

AUSTRJA IUVENTUS 2:1 

WIEDEŃ PAT. — W drugiej rundzie zawo 
dów piłkarskich o puhar Europy Środkowej 
walczyła w Wiedniu Austrja z klubem włoskim 
Juventus z Turyna. Zwyciężyła Austrja w sto 
sunku 2:1. 

Korsak-Zaleski sezonowym mistrzem Polski 
'WARSZAJWIA. PAT. Pod Warszawą o 

odbył się (bieg (kialamski szosowy (a mi- 
silrzosttwo Polski ma dystamsie 156 klm. 
Stanitowiało 86 zawodników. Bieg ukoń- 
czyto około 40. [Pierwsze miejsce zajął — 

  

niespodziewanie Kiońsak: - Zaleski z IWIDO 
w czasie 5 godz. 17 min. 43,6 sek. Ditugi 
był Brymas (AKS) 0 pół koła, tmzeci 
— Kiełbasa, również z AKS, 

  

(0 SŁYCHAĆ W DRUSKIENIKACH? 
Odpowiedź na powyższe pytzmie jest 

dosyć trudna, zwłaszcza jeżeli się iwie- 
źmie pod! uwagę humory, nastroje i upo 
dobamiia nozmajtych ludzi. Wiek, płeć, i na- 
rodowość, a raczej wyznanie  stwamz:ją 
w tym wypadku krańcowo różne upodo- 

baniia, 

Nie mam zamianu powiarzać plotek 
mia temeity ikumalcyjne. Zajęloby + to zbyt 

wiele czasu; zresztą i wartość ich . jest 
problematyczna. 

Ciekawe matomiast. jest  mastawienie 
służby, względem — dzisiejszych kuracju- 
szy.  Mimfo licznego w tym  oknesie zja- 

zdu, służba patmzy ne projektowane za- 
mobki scepłiycmie, mzasadniając swój 
pogląd faktami. 

Jak mp. zachowują się goście w łazien- 
Ikalch? Często możemy być świadkiami 
mniej wiięcej  talkiego obrazka: kąpielowa 
przygotowuje solankę czy inną kwasowę- 
główikę. Upmzejma pacjentka  częstuje 
ją landrynkami albo ftruskawikami: (kupi- 
ła zawiele i sama! nie może skonsumować) 
o daniu napiwka niema mowy. Serdecz- 
ne podziękowaniie jest jedymą zapłatą za 

  

usługę. 
Przepraszam, młotowiamiy jest jeszcze 

jeden sposób. Pewna pani! systematycz- 
nie daje dwa irysy (kosztują 10 gr.). — 
prawdopodobnie wjychodzące z założenia, z 
że należy propagować hamdel wymienny 

WYYYYYYYYYYYVYTYY 

  

(podobno ma własny sklep słodyczy). 
Przypomina mi się, prizy tej (okazji 

zmany (kawał studendki powszechnie stio- 
sowamy. №ос. Stróż otwiera bramę i 
wyciąga rękę po mależne mu  kilkadzie- 
siąt groszy. Stludenti z wilelką uprzejmo- 
ścią podaje mu przwicę, mówiąc „Bar- 
dzo dziękuję — Койекте“. 

Jeszcze jedno. eliekawe zjawi 
symbol milejalkio dzisiejszych  tmyzy owych 
czasów. Zajeżdża przed pensjonat  го- 
dzinka: miamusia, synek i bona. Po dłu- 
gich targach mama decyduje się na jed- 
moosobowy pokój z jelkmatjszerszem łóżkiem 
ażeby można bylo zmieścić się wie trójkę. 

Tatuś przyjeżdżający ma kurację z sym- 
ikliem. i boną jest) w takim wypadku wybit- 
nie poknzywdzony. iMógłby się zmieścić 
ma jednym łóżku z synkiem i bomą, ale 
miie zgadza się ma to mama, która w przy- 

szłości przy byle okazji! iwiytknie moznzut- 
ność, wysuwajjąc ma: plan pierwszy  wla- 
sną oszezędność. 

Nie więc dziiwmego, że zdarzają się dość 
często wypadki rozpadania się łóżek w 
nocy iku rozpaczy, służby В współmieszkań- 
ców! pensjonatu. 

Jedynym _ plusem tekiego wypadku 
jest dosttamezenie tematu węszącym jaa. 
sensalcję jednostkom. Śmiałość w wycią- 
ganiu majdalej idących  wniosikków jest 
godna podzówni, Ondynopij, 

  

Prenumerata również może być opłacana do godziny 4-ej pp. 
AAAAAAASAAAAAAAAŠAAAA 

  

Z wrażeń podróżnych 
ską prostotę, otwantem i uprzejmem spoj- 
mzeniem. Nie spotykamy u rodowitych 
Wilniami ami tej „ważności dosyć . ni02- 
jpowszechniionej rw Polsce wśród ludzi! na 
stemowiskadh, w pospólstwe miema ani 
havdości, ami umiżoniości, ale życzliwość 
podłączona z godnością. 

6 Kiedy dorożkarz zapytamy o dnogę od- 
powie: „za 50 gr. podwiozę — i nie będzie 
'szukała..*, lub kiedy numerowy, wi hotelu 

„meldowiaónie trzeba, ten czy, 

swoista willeńska poufałość — przeciwnie, 
każdego człowieka, bez przesądów ujmie 
dom szczery, brak kwoniwenejonializmu ma- 
pałaiwidę, nigdzie poza Wilnem nie spoty- 

szczyci się miem.  Wlstępujący w mury kamy! 
Wilna: mawet obcy przybysz doznaje tego 
promieniowania. 

: Są miasta: urodzone pod dobrą gwiaz- į 
dą i talkiem właśnie jest Wiillnio. Bo gdzież 
imdziej mogło stanąć jaki mie właśnie w 

_ tej dolimie u stóp malowniczych wzgórzy ? 
- Chyba istotnie „bogów mozkaz  myraźmy”* 

- matchnął jego pradzwnych założycieli! 
| fo też Wilmo można kochać dla niiego sa- 

„mego, jak żywą, indyiwiduailną osobę, któ- 
rej nastroje i humory są nam miłe i bliskie 
jak światła 1 cienie tego miasta. 

kochać Wilno dla samych je- statki. 

jego pamiątek i tradycyj, ella należty przy 
O: mów przydają dużo uraiku 
"swemu miastu, 

nn 
m idumą przejezdnemu gmach 

- tacyjny w którym mieszkał Napoleoni i 
 wymieniającęgo patronów wszystkich 
dwudziestu pięciu  ikościołów - wileńskich 

      
|| od swojsko - życzliwych wg: 

dostojników i i kulturalnej elity 
sa ujmuje tą jakąś specjalną mad 

  

* Słowacki osiedliwszy się w Warszawie 
nanzekai mia) mozpaczliwą. pustikę jej okialie 

mie mógł się oswoić z „p 

kietorją” [Wiamszerwiiamek. 
Wiek z górą minął od tamtych ucz- 

mioiwsikich czasów Julka: Słowackiego, do 
dziś , dniia: 
woliały się ustłrtzedz od wamszawskich „przy 
sad“ zachowując tę miłą iście wileńską 

Willno mie jest dużem miastem i ma 
podobno pewine wynikające stąd  miedo- 
staliki. Piodmosić ich tu nie będę, bo mnie 
miie dotknęły. (Co mnie uderzyło to sto- 
sunek Willniia do czasu. 

Duże miasto to wamożona konkuren- 
cja,  mozmiaitości wszelkich możliwości, 
5К (i sukcesów, duże miasta wiymaga- 

  

jeszcze wiileńskie niewiasty jest 

  

Nawiet! Wlamszewa zdobyła się już na 
tempo prawie wielkomiejskie — w Wilnie 
ойй się jeszcze niie śpieszy. Bo dokąd i po- 
za” 

Wszędzie można zdążyć — a o ile ktoś 
się spóźni o jakieś pól! godziny ma obiad 
czy zebranie — niema: biedy, cienpliwi i 
wyrozumiali  Wilmiiamie umieją czekać. 

Po ulicach  dudzie chodzą w tempie 
wypoczynkowej przechadzki! w biumach i 
unzędach panuje mastirój medyftatywny... 

„Nie dobrze się spieszyć, oświadcza mi 
jeden z zasłużonych (Willnian, i gorący 
wielbiciel miasta, żaden tiwonaai Się nie 
śpieszy: — tiwóriezość mie zmosi pośpiechu... 
Z tego też względu (jestem wrogiem pumk- 
tualności. Trzeba tzatwisze mieć czas ma 
Bpokojniaj obserwację ii zastamawiienie — 
bez tego mile mie będziłe!*, 

Ośmiieliam się oponować, biorę za przy- 
kład kraje zachodnie, wspominam 0 Ży- 
dach, którzy znając wartość czasu 
Śpieszą się, umieją szenawać terminy i 
dlatego — tak często — uzyskują przewa- 

į ko S€-.. Taka przawaza nienia żadnego głęb- 
szego imiaczeniia, — a takie macje dobne dla 
anei aig, odpowiada mi mój roz- 
mówca. Dla życia: duchowego pośpiech 

> I ; 
zgubny'!. 
Tndywiduafiniie miał ów Wilnianim za- 

pewne rację, ale oczywiście zasadza. jego 
mie może mieć społecznego zastosowiamia. 
Ceniiąc czas rwiłasny mie potirzebno mi 

hamawiać czasu ieudzegio. 
książąt  Burgundzkich było: 

J'ai hate! Pilno mi! Pino, bo oczywiście 

każdy pragnąlby: wymienić przemijają- 
cą kolejmość dni) na jakieś wiecznie wiartio- 
ści — a śmlierć nie czeka, (więc pilmo. 

Istotnie praca twórcza mie godzi: się 
z pośpiechem, alle świiadomość jego ceny, 
ceniy duchowej! mia: mówinii z maitłerjalną. 

GAL 
Na każdym kinoku. spotykamy, w Wil- 

co parsńąki po Mikkdowiem: ? Słowwekim. 
Obaj poeci są nam o tyle bliżsi w murach 
wileńskich prawie  dotykalmi, Tu miie- 

  

szkał — Mickiewicz w czasie studjów, tem 
'w okresie swego mocznego urlopu (1822 
— 1823) pisał Grażynę, ówdzie był wię- 
ziomy, stąd wyjechał ma wiygnanie, a 
tam znów żył Słowacki u ojczyma Becu, 
opodal Jędrzej Śniadecki z nodziną ii immi 
profesorowie Fliillomaci... Stare domy, sty- 
liowie dziedzińce jeszcze iistnileją, a mar- 
mumowie ttalbliicce wspierają pamięć (ludz- 
ką. 

iPo tylu klęskach, porażkach i wioj- 
mach miło jest odnaleźć świiadków: dar 
wnych dziejów — stane mumy i stare pa- 

Dzięki. troskliwej opiece Kiliku poko- 
leń modziny (Pietraszkiewiczów  prizecho- 
wało się utajone (wi czasie śledztwa Ar- 
chiwum Filomatów, blisko wiek trzyma- 
nym w ukmyciu. Jak wiadomo, większa 
część tego archiwum została: wydama 
20 lat temu . przez Akademję Umiejęt- 
ności, ale cała miezwykle imteresująca 
konespondencja więzienna spoczywa do 
dziś dnia w rękopisach nadal marażona 
mia zmiennie koleje losu. Bralk fumduszów 
jest natumalnie przyczyną lej - długoletmiej 
zwłoki mad którą dotkliwie cierpią mło- 
dzi badacze tej epoki. 

Jakimš miezwyklem zrządzeniem losu 
zachowało się również amchiwum w Ja- zacji 
szuwach złożonie iw starym domu Jana 
Śmiadeckiego. 

Jaszuniy położonie mad rzeką Mereczan- 
"ką, o 25 klm. od Wilna, wehodziły daw 
miej w: skład dóbr Radziwiłłowskich i zo- 
stały, mai początku XIX w. mabyte pnzez 
Michała Dębińskiego, męża Zofji Sa 
'deckiej, córki Jędnzeja. 

Wi 1824 po pmocesie Filomatów i u-- 
stapieniu Kis. Adama Ozamtoryskiego — 
podał się Jani Śniiadecki do dymisji aby 
nie patłrzeć dłużej na rozkład mczelmi rwi- 
leńskiej CA i Pe- 
likana. 

Wedle planów miajlepszych" ówczesnych 
andhitektów zbudował sobie stary. mezo- 

MA 

ny w Jaszunadh Oobszerny dom piętrowy 
o sklepiomych sufitach i kolumnowym 
frontonie 'wi stylu pseudaklasycznym. Tu- 
taj sprowadził swiożą bibljotekę, papiery 
i miieco astronomicznych jdów. na 
ostatnie sześć lat! życia. W: 1830 r. po- 
chowano go na leśnym wzgórzu, w miejscu 
przez niego obramem, gdzie lubił chodzić 
ma przechadizkę, 

Wi ciągu tych llat reszta modziny i 
przyjaciele skupiali się wokół patryar- 
chy, opiekuna i dobrodzieja. Ludwika 
Śniadecka, ulubiona  bratamica, 'dotnzy- 
mywała stryjowi  towamzystwa, odwiie- 

dzała go też również p. Dócu z pięknemi 
pasierbicami :Alekszndrą it Harzylją oraz 
symem „dzieckiem o czarnyich oczach”. 

Tu w: Jaszumach majchętniej spoty- 
kał się Juljusz z Ludwiką, w Wilnie nie 
mogło być mowy 'o ich poufnych gawę- 
dach, 0 spokojnej wspólmej lekturze. 

Pami Salomea pnzesadnie uczuciowa; 
w: stylu epoki sentymentalnej, zdawała się 

dziecięcą miłość Julka. Zawsze . popierać 
mozsądnia Zofja: Balińska wyznaje w: jed- 
nym. z listów do siostry zai ostro zgromi- 
ła te pamie (p. Bócu i jej pasierbice) za 
egzaltlowamie uczuciowiości chłopca © taik 
zapalczywej dyszy ii 0 tak kruchej organi 
zacji fizyjczniej. 

Mimo to po mozstaniu z matką, która 
w ciągu łata 1827 r. przeniosła się sg 
stałe z Wilna do Kinzemienea, 

Juljusz spędza kilka jesiennych ty- 
godni w Jaszunach wraz z Olesią Bćeu, 
późniejszą żomą dr. Józefa Mianowskie- 
go. Towamzyszy wtedy ukochanej swo- 
jej Laumze w konnych  pnzejażdżkach po 
piaszczystych ścieżkach leśnych, które po- 

dobnie jak dziś, snuty. się eiche i miękkie 
popnzez wysokopienny sosnowy las, Ko-. 
monikowe cienie tych dnzew wyniosłych po- 
zostały na zawsze w pamięci Juljusza — 

wspomnieniem splecione z „Kochanki pierw 
szych dni". Nie zapomniał również — 
błotnistych brzegów  Mereczamki, ani 
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— RARAŃCZA. — Zbiór opracowań w 15- 
lecie czynu zbrojnego. Nakładem Reprezentacji 
ll Brygady Legjonów Polskich. Warszawa, 
1933, str. 298. 

w roku obecnym obchodzono 15-lecie zu- 

  

    a, 
D0- 

godzić się z potwornością sytuacji, z bronią w 

  

chwałego : pięknego czynu II Brygady, kt 
po zawarc!ti pokoju brzeskiego, nie chcąc 

ręku przebiła się prz 
w kierunku Besarabj 
Korpus W. 
wielką w dz 
czestników w 
dy postanowiła w ydać zbiorową publika cj 
raby odžwierciadlila prze. ` 
ków w okresie 
czą. Książka zost 
konsekwentnie i daj 
wypadków. 

Płk. dr. Stanisław Biegańsk: zarys sówał sy- 
tuację polityczną w okresie przed 
ovkóju w Brześciu. Jego агг 
rolska, :1ko zagadnienie międz 

front austrjacki i poszła 
,dzie się foruował I gi 

i Aby uczcić ie 
ę, grupa 

   
   

  

      

        

   

  

    
       

   
   

  

   

sika w sprawy poł 
szym ciągiem tej pracy 
Stefena Witolda Wojstomsi 

' rokowaniach po 
*. Opis czynu zbro 

my w artykule płk. 
- Spiechowicza pt. 

                

„Działania pod Ra- 
Mir. Mieczysław Szumański analizuje 

piy zynu Brygady na wzmożenie ruchu 
śispodiegtościt wego. („Rozwój ruchu niepod- 
ległościowego pod wpływem czynu Il Bryga- 
dy“). Wreszcie mjr. int. Michał Wierzbicki da- 

je obraz prz ° \ obozie koncentracyjnym i 
zarysowuje przebieg procesu. Jego artykuł p. t. 
„Proces w Marmaros Sziget” zamyka ciekawą 
księgę, na którą niezawodnie zwrócą uwagę 
tak wojskowi, jak i historycy i miłośnicy dzie- 

— STANISŁAWA STUDNICKA. Wierszyki 
i zabawy dla dzieci w szkole i przedkszkołu.— 
Z rysunkami Krystyny Wróblewskiej. Wilno, 
1933 r., str. 24. 

Nasze dzieci otrzymały ładny prezent w po 
staci małej książeczki, zawierającej tyle weso- 
łych zabaw, ujętych w zgrabne wiersze i zaj- 
mująco zilustrowanych. Na książeczkę p. Stud- 

nickiej winni zwrócić uwagę tak rodzice małych 
dzieci, jak i wychowawczynie, prowadzące 
przedszkola. Książka wydana bardzo este tycznie 

— DR. KAZIMIERA ZAWISTOWICZ. Poi- 
skie archiwum ludoznawcze, Odbitka z czasopi- 
sma „Wiedza i życie”. Warszawa, 1933, str. 14 

Autorka wskazuje na konieczność nietylko 
badania przejawów kultury ludowej, ale i sy 
stematycznego gromadzenia materjałów, doty 

czą ych ludoznawstwa. Dlatego też, dając wska 
ki, co i jak należy zbierać, zachęca czyte 

ników do podjęcia się systematycznej pracy w 
dążeniu do stworzenia wielkiego Archiwum 
folkloru polskiego. 

— KSIĘGA PAMIĄTKOWA Inżynierów - 
Technologów Polaków, wychowańców Instytu- 
tu Technologicznego w Petersburgu.. Warsza- 
wa, 1933, str. 100. 

Istniejące przy warszawskiem Stówarzysze- 
niu Techników Polskich Koło Inżynierów Tect:- 
nologów Petersburskich jeszcze w r. 1928 po- 
wzięło myś! wydania księgi pamiątkow 
święconej znanej petersburskiej uczeln 
wykształciła pokaźną ilość polskich inż 
technologów. W roku. bieżącym mija setny 
rok od chwili założenia w Petersburgu Insty- 
tutu Technologicznego, — to też wydanie pu- 
biikacji Sało' się”szczegółnie aktualne. 

Księga zawiera uchwały Inżynierów Tec 
nologów w Warszawie w r. 1928, zarys dzie- 
jów życia koleżeńskiego technologów Polaków 
w Petersburgu, wiadomości o profesorach Po- 
łakach w Petersburgu, szkic działalności obec- 
nego Koła*Technologów Petersburskich oraz i- 
mienny spis wychowanków Instytutu Technologi 
cznego — Polaków z zaznaczeniem, w którym 
roku uzyskali dyplomy. 

Ideowymi spadkobiercami Ratmóizaw" - 
Polaków w Petersburgu są obecnie członkowie 
korporacji Gedania na gdańskiej polittechnice — 
to też i o tej korporacji sgą wzmianki. 

Księga pamiątkowa niezawodnie trafi do rąk 
każdego inżyniera polskiego, Który swe wy- 

kształcenie pobierał w Petersburgu, ale może 
zainteresować i nie-inżynierów, bo zarysowuje 
ciekawy fragment z dziejów polskiej myśli twór 
czej na obczyźnie. 

Wykaz wychowanków Instytutu wymow: nie 

świadczy, jak wielu dzielnych inżynierów i oby- 

wateli zawdzięcza Ojczyzna obcej, lecz poważ- 

nie prowadzonej uczelni. 

    

   

  

       
  

     

  

  

    

wrzosu  kwitnącego ma leśnych polan- 
nach, wrzosu, któremu powierzał swój 
ból serdeczny, ani jaszuńskich ogrodo- 
wych alei. Juljusz marzył wówczas o 
dramatach, któremi wsławi swe imię i u- 
wieczni pamięć ukochanej, a Ludwika 
mąrzyła o Włodzimierzu  Rimskim Kor- 
saikowie, synie ggenersł - gubernatora (Wi- 
leńskiego. 

Piękny „Waldemar* pułkownik dra- 
gonów władał bez podziału jej sercem. 0) 
siedem lat starsza od Juljusza  patrzała 
msń ze współczuciem starszej siostry, 
kładąc mu ręce па rozpalone czoło. 

Następnego roku Juljusz po ukończeniu 
uniwersytetu wyjechał do Warszawy, 2 
potem w Świat unosząc wspomnienia — 
„oczu prómiennych*, zaś miłość Laudyviki 

* jej nadzieje zmiszczył zły los. Włodzimierz 
Korsaków: zginął w wojnie tureckiej w 
1829 r. 

W kilka lat później Ludwika  miepot 
cieszona, opuściła kraj mia zawsze. Nie od- 

PA: los z tym dziwnym poetą 
i awantunnikiem zostając po latach jego 
turecką żoną. 

W. Jaszunach Zofja Balińska zma- 
gala się z eodzienną troską zabiegając o 

mejątku, o fumdusz na 'wycho- 
sześciorga: wamię i ) 2 „dzieci, 

Michał Baliński zajęty pracami naukowe- 
mi i unzędem iw! bywał go0- 
ściem w domm. Sosnowe lasy i piaszczy- 
ste pola musiały mat. ma wszyst- 
kich, a także ma: „Ciotkę Ludwikę" któ- | 

rej ojciec mw testamencie polecił z do- 
chodów  jaszuńskich wypłacać rocznie, 
aż do śmierci, 750 mb. pat Zmacz- 
my: teni ciężar przeszedł po śmierci Michala 
ma dziedzica Jaszun, majmłodszego syna, 
Konstantego. Zresztą tak za jej życia jak 
i po śmierci (1866 r.) wspominano w



Od bezradnego wyrzekania 
na kryzys do czynu 

PRZYCZYNEK DO IlH-ch TARGÓW PÓŁNOCNYCH W WILNIE 

„A co najważniejsze — wierzymy, że 
ze Zjaedu zawieziemy do środowisk, któ- 
re tu reprezentujemy, wezwanie, aby prze- 
tamały w sobie nastroje bezradnego. wy- 
rzekania na kryzys i próbowały pobudzić 
do działania tkwiące w narodzie siły za- 
równo moralne ; umysłowe, jak też i ma- 

terjalnė“. 
Z przemowieniai płk. Walerego Sławka 

na Zjeździe dzil:ilaczy: gospodarczych ii! spo 
teczniych w Wamszawie). 

Myśl powołania: do życia 

leńskich — w posteicii Targów, Północnych, 
jako imprezy Stałej, zawierała wi swem 

założeniu próbę  mwzniowieniia! i wzmożenia 

ziałalmości gospiodanczej (Wilna omaz rejo- 
ów. do tego: ośrodka ciążących. Rzecz 

   

targów: wi- 
  

  

  

   

  

pnostk, że niie chodziło tu o wznowienie 
dviałalności  hainidlowiej w skialii z okre- 
sów poprzedhniich), kiedy! Wiillejo,  zarwidzię- 

ezając swemu położeniu geograficznemu 
„predestynowanie — Буйю do wiielkiej 
w hamdliu międzymanodoawym* — bowiem 
odcięcie ziem północno - iwsdhodiiidh od. 
naturalnych portów i mieczynność na 
zmęcznej pmzestrzeni 'obwiodu  pogramii- 
czego z powodu 'braku stosunków han- 
dlowych m sąsiedniemii państwiami,  po- 
zbawiły te ziemie ezmaczenia i korzyści 
terenu tiramizytowiego. 

Zamiary: ii zadania! pomimo całej swej 

domiostości były: miieco! skromniejsze. Na- 
leżało mamiazie  zaalkcentowłć, że Wilk 
ne ziwycięzkio wychodzi! w próby. ciężkieh 
i miepomyśliniych  wiarunków, i że bynaj- 
mumiiej nie  rezygniuje ze swej roli. „Wy- 

stawia Wileńska, — pilsał z powodu  ot- 
wamcf: I-szyich Tangów [Północnych w 
Wilnie, ś. p. Czesław  Jamikoiwski, pod 
względem istoty wewnętrznej, to tylko 
głośne i! jawine stwierdzenie naszej obec- 
mości przy wielkim dziele odbudowywania 
Państwa: Polskiego na majsolidniiejszych 
podstawdzich. 
Pierwsze Targi Północne, wraz z wy- 

stawą negjonaliną i wystawą  molniczą, -- 
przeistoczyły się jakby iw! jedną wielką 
demonietrację domobkiu ikulttumalnego i ma- 
terjjalmego ziem północno - wisehodniich. 
dorobku osiaąjgniiętego w krótkim bardzo 
czytsie własniemii siłami: i środkami, przy- 
tem niewątpliwie poważnego, „twierdza- 
jącego  wiepnzebrany zapas żywotnej е- 

nengjii w społeczeństwie, jóre niemal g0- 
temii rękami, potrafilio  wznileść manowo 
kominiy fabmyczne, 'wymwiać ziemię driu- 
tom Ikolezastym i  1owlom strzeleckim i 

poprzez chelos - destrukcyjnych wpływów 
przejść do twórczej pracy. . 

Uzewnętnzniony iw ten sposób dorobek 
ył wła: drodze wiewnętrzmiej kioope- 
gospodanczej Wileńszczyznę do in- 

dzielnie Państwa,  zadniieresował 

bliższych  sąsiie(dów| przyczynił się jed- 
ym. słowem. do wemiożeniia dztałań i 

hamdlowej ii wogóle gospodarczej 
hodniego postieruniku Polki 

kszą įjednialk zdobiylazą bylo nie 
iwiie to, że  prióba  mzalkeeptowania 

eyj Wileńszczyzny; do wznowienia 
reli mie pozostała gestem, obiiczo- 
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swej 

mym li tylko ma semlimemt tradyej: i 
nie pociągającym za sobą żęidniych dal- 
szych  konsekwenicyj, lecz znalazła całko- 
mite zadość uczymienie i moralno - mater- 
jblne potwierdzenie celowości w zade- 
momistinowaniycdh doniosłych wynikach 

pracy społeczeństwa na polu  gospodar- 
tzegio odrodzenia, i kulttumallnej | twiórczo- 
SEL, 

8. p. Czesław Jl:ialkotwslki, krtórego miia- 
rodajną opimję już waz. zacytowaliśmy 
wypowiedział głębokie zdalnie, że zna- 
szenie istotlne I-szych Tamgów: ujłwni 
się dopiero w penspektywiie uat. 

II-gie Tangi Północne, urządzone w 
"dwa dalia później, w noku 1934, la! stjemo- 
miiące poniiekąd dalszy ciąg  uzewnętrz- 
mienia domobku w poszczególnych dzia- 
łach i zwłaszcza w walkmesie  sztłuki lu- 
dowej i przemysłu ludowego, miały ne- 
stawienie hamidlowe już bamdziej  wiyra- 
żone. Byl to jedniak +dkmes, kiedy macki 
kmyzysu zaczęły oplatać polski onganizm 
g телу. W| zklleżniości od tego osta- 
teczny efektt wypaldł umacznie mmniej  im- 
pomiująco,  miż można było poprzednio 
przypuszezać.  Widocznem było, że spo- 

   

Jaszunach 
zmniej, 

Przykład jej nie można było stawiać 
miodszym pokoleniom ze wzór, więc go 
przemilezano. 

.. Obraz pracowitego żywota modu Ba- 
fińskich, idh troski modzicielskie i g0spo- 
damcze kolejność . dorocznych walkacyj, 
polowań, Ikiontrakitėw, urodzin i śmierci 
znajdujemy; wiernie oddane w rodzilnmej 
korespondencji. 
me o eee działem — jaszuńskie- 

archiwum to teki 2 klorespondenej 
Jama Śniadeckiego, di jego brata. re 
drzeją, ich książki rachunkowe, notatnie 
ki, listy tosób znakomitych — pomiędzy: lim 

o „Ciotce Ludwice*  jaknaj- 

miemii) „dwa! Juljusza Slowackiego, trzy 
Ludwiki у iej, obszenine Ikonespon- 
deneje Michała  Balińskiego. z żoną i 
dziećmi: i jego cenna: bibljoteka, 

Te wszystikie skarby przetrwały zą- 
wieruichę wojenną, przemansze i! postoje 
wojsk rosyjskich, miemieckich, bolsze- 

НОк i znajdują się obecnie pod o- 
pieką prawniczki Zofji : Michała  Baliń- 
skich p. Hanny z Balińskich Soltamowej. 

Na pagórku : ód! 
senį 

„ kiome 
całego swego żywota oddały tej ziemi п 
bogiej i tylu burzami zagmożo s. “R 

"III 

O kilka stacji kiolejawydh dalej w 
stronę Lidy, przy tymże starym lidzkim 
tralkcie leżą Bolcienniki Puttkamerów. 

Ougiš pliska przyjaźń łączyła! Jaszuny, 
z „a cienikami i žaldniai modzininb: Umoczy- 

obeszłaj się bez! połączenia obu 

Tutaj w 1821 r. po ślubie swym z 
zacnym pamem. Wawnzyńcem osiadla Ma- 

tyla Wiereszczakówna — — „ięrowieśiwia 
Marija“. Tu ją odwiedził Mickiewicz na 

Zielone Świątki! 1822 r. dy ak: 
lasku do dziś dnia, dka a 22 c 
WI środku tego lasu leży duży polny ka- 

  

moli , 

łeczeństwo zaiczyinia już ulegać podšwiado 
miie pewnej  depiresji psychtczniej, że 
przygniata je obsiwia io jutimo, że jest naw- 
pół mzdezorjemiiowianie. Ostrożność pow- 
strzymiyjwiała, przed renigażowianiem się 
przy, miepewnyjch komjunkłturach, To też 
Il-gie Targi Pólmocne mie daly Josta- 

tieicznegią materjału dla oceny  właści- 
mwiejgio izmlalczenia: targów mileńskich w per- 
spaktytwiie ikiliku dat i w skali aistorycz- 
mego riozwioju. 

Dalisze lata były olkmesem  poglebia- 
    mia się kryzy: a w mierę tego wzma- 

gały się masitnoje wtymaźnie zakn.wające 

mia; zmiechęceniie i defetyzm. Wśród: zdrow- 
szej jednak części społeczeńswa rosło i 

Ikrlzepło przeświadczenie, że nie wolno u- 

padać nia duchu, że pomimio ws: 
dykoliwiek m 

tem wy'br 

Miožni przetrwania oparta 
i siłą rzeczy na zasadzie przysto- 

sowi:mila: się do mowych warunków, pow- 

stłałydh na tle kryzysu. Niestety ta zasa- 

da przy wealizacji uległa  niebezpiecz- 
nemu iwiypaczenilu. 

  

     

  

       
i prze- 

    

Sikutikiem całego szeregu przyczyn, — 
wśród! ch  majpoważniejsze miejsce 

ji stopień macjonalizacji pro- 
jtywmość obciążeń pulbile ai 

podjęś: ma nowych podistawłach reore: 

zacja: gospodamki marodowej mie dała ta- 

kiej obniżki kosztów wiasnych, która mo- 
igžabiy się przyczynić do wamożenił: kon- 
sumcji na rynku wewnętirzmym lub 
zwiększenia zdolności  konikiurencyjnej na 
uymkach zagranicznych. Nile mogła być 

    

      

  

  

    

    

zatem - pewistitzymiania: dafiszy: redukcja 
produkcji, @ jednocześnie dalszy zanik 
ikonsumeji, wobec  zmuniejszonych mo- 
liwości iwytwórczych i zarobkowych. W 
tych wartunikach przetrwanie i dosttoso- 
ме się do konjumktur kryzysowych 
nialbiiierlało powoli cech trwiania w bezezyn- 

mości w oczekiwaniu końca kryzysu. — 
Ziemiechamo wysiłku produkcyjnego, a 
dedynymwiysiikiem _ zakłucającym _bez- 
mwz:d giospodatteczy było dalsze ogranicze- 
niie wydałtkków, bez wizględu mia wpiyw te- 
gioi 'agmamiiczenia, czy tlo ma zdrowiu Ii 

kiego crgamizmu, czy na zdelność wy- 
twómczą  'wamsztaltiu ;priacy. 

'Wypaczemie zt sadniczej linji postę- 
powamia polegało zatem ma zaniedbaniu 
wysilku produkcyjnego ze szkodą dla 
samego iwWarsziktiu pracy. Przetrwanie 

i wymodziło się w 

pomagający, kryzys. 

To też w ostatnich czasach coraz wy- 

nańniej dawety: się słyszeć głosy i prze- 
sinogi że tak dallej być nie może, że 

lależy (0p- 
mia: wł ych wy- 

  

    

  

elłuszną zasadą  przetriwania: 
r 6 

  

   iprzadewszystikiem 

ch ezylnmego  prizeciwst:wienia się 
kryzysowi ii że przystosowamie się do 
konjunktur kryzysowych nie powinno 
iść wi kiemunkiu bienniągo podponządkorya- 
nia się tym Kkonljunkiturom. 

      

„W niękach salmeso społeczeńsiiwia le- 
ży. powrót: doj normalnych rwariuników* — 
powiedział, na Zjeździe działaczy gospo- 
damczych i społecznych rx| (Włanszawie, mi- 
miister Ignacy Matuszewski. Ustać powinno 
mameszcie zabójcze im swych  skutkkieh 
bierne wyiczekiiwaniie końca: kryzysu 
i m błędne wi założeniłu przeświadczenie, że 
tyllko wi obowiązku nządu i rw mocy nzą- 
du jest zwalczanie kryzysu. 

Jeszcze przed Zijazdem iw Wstszawie 
zapadła decyzja miiarodajnych | czynni- 
Ików © umządzenie TIT-dh Targów Pół- 
mocnych w Wilnie wi bieżącym roku. De- 
cyzja ta. posiadla niewątpliwie bardzo do- 
miosłe zmaczenie. Jest ona na niszym 
terenie znlkimienjaiym konkmetnym objawem 
riowych mastirojów  twśród społeczeństwa 
ikresowiego, opartych mia przeświadczeniu 
że  wanunkiem  iwłaściwieso przetnwkmia 
kmyzysu jest odrywanie się 0d kryzysu w 
sensie podjęca wysiłku (produkicyjnego. 
Zdawialłoby się, że obecne (wanfumiki, pow- 
szedhnej stagnacj gospodarczej najmnej 
sprzyjają, tegio modziju imprezie. A jed= 
malk jełkiekiolwiiek inne wzelędy, poza go- 
spodarczemi, niie miały majmniejszego 
wpływu ma postan(owiienia w tej mienze — 

  

SŁOWO 

Tydzień sportowy 
Wielkie zawody wioślarskie w Trekach 

Osada olimpijska zdobyła mistrzowstwo Wilna 
Przyroda uśmiechnęła się do wioślarzy, ob- 

darzając ich wczoraj piękną, słoneczną pogoda 
i ściągając do Trok ponad cztery tysiące o- 
sób. Te dwa czynniki, plus sprawna organiza 
cja sprawiły, że międzynarodowe  wiošlarskie 
mistrzostwa Wilna oraz bałtyckie regaty aka- 
demickie wypadły tak, jak nigdy dotąd w Tro 
kach. : 

Stosunkowo mało frapujące publiczność za 
wody, — jakiemi są regaty, w porównaniu do 
ianych imprez — w tych warunkach zdołały 
przykuć uwage widzów, zwłaszcza, że pro - 
gram przeprowadzono niemal co do minuty 
według zapowiedzi. 

Na trybunach dla publiczności zauwažylis- 
my p. p. posia pełnoriocnego w Rydze min. 
Beczkowicza, wicewojewodę Jankowskiego, ku 
ratora Szelągowskiego, konsula Łotwy Dona- 
sa, starostę Kowalskiego oraz wyższych przed 
stawicieli wojskowości z ppłk. Wendą i mir. 
Czarneckim na czele. Wśród publiczności dało 
się słyszeć rozmowę, prowadzoną w języku ło 
tewskim, przez gości przybyłych specjałnie do 
Trok. 

Na mostku kapitańskim przewodniczył ko- 
misji sędziowskiej prezes Pol. Zw. Tow. Ko - 
larskich p. Bajańczyk. 

Mówiąc o organizacji zawodów, należałoby 
podkreślić zasługi wszystkich organizatorów, a 
zwłaszcza tych, którzy najwięcej trudu ponie- 
śl, aby doprowadzić do należytego przeprowa 
dzenia tej imprezy, może trochę przereklamo- 
wanej, („tniędzynarodowe*), ale bądź co bądź 
ogromnej i wymagającej dużego nakładu pra- 
cy. 

Do kategorji tej należy zaliczyć p. p.: pre- 
zesa Wil. KTW mjr. Lankau'a, kapitana spor 
towego tegoż komitetu p. T. Szumańskiego, 
gospodarza terenu komendanta Ośrodka kpt. 
Ostrowskiego, inż. Grabowieckiego, Jasieńskie- 
go, Rewieńskiego, kpt. Szymańskiego, Witkow 
skiego, Dobrogoyskiego, por. Konarzewskiego, 
Lulę i J. Niecieckiego.. 

Wyniki techniczne poszczególnych biegów 
wypadły następująco: 

Czwórki młodszych pań (naszem zdaniem, 
wszystkie panie Są... młodsze, niepotrzebne 
więc są te uwagi) o nagrodę Izby Rzemieślni- 
czej. 

Wierz osada AZS walkowerem. 
Czwórki półwyścigowe pań o nagrodę Ce- 

zawiażyżad iwyłącznie  opinja sfer gospa- 
darczyich. : : 

Znaczenie Il-cich  Mingow nie ogra- 
jednak  tyllko do zadokiumien- 

toma przez  ziemiłe północno - iwseho- 
dnie aktywizmu gospodarczego w  naj- 
cięższej zdawałoby się chwili, mile ogra- 
miega się do roli jalką Targi mają ode- 
grać (w sensie „przełamianii: nastrojów 
bezradniego wiynzekania naj kryzys”, 

Wedlug enunejacyj (Wydziału  Preiso- 
irigów, Tarot w ogólnym zarysie 

'e] ożywienie i uintensywnie- 

nieza Się 
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mie wewuętrzniego - rynku "w zakresie 
konsumcji wytwórczości ikrajowiej opar- 
tej ma krajowych surowicedh; — będą 
one miały charakter wybitnie handlowy 
a mie retrospekitywnio - pokiaiziopriy““. 

Tem się objaśniią, że poważną, można 
powiedzieć  imiiegm:lną. część Tameów 
stamowiić będzie  Wiystawia!  Lniarska. 
Zbiyteczniem kytoby tu mówić o domio- 
siem znaczeniu zagadnienia. oparcia roz- 
woju pnzemysłu kn:rjowiego ma własnych 
surowcach, |Wkrstłatrczy stwierdzić, że Tar 
gi w rozważanej płaszczyźnie zostały 
pomyślanie celowo i realnie. 

Ten moment, że IIl-cie Taxgi mogą 
wybitnie  prayezymiė się do rozszerzenia 
możliwości wykonzystianiia własnych bo- 
gacdtw maturalnych, m:kaje im specyficz- 
ny chamakter, który jedhnlocześnie za- 
pewnia TIl-ecim (Tangom ciągłość idei, 
dla której targi wiileńskie zostały po- 
iwołjeme. 

Tak „w perspektiywie lat* powo'i wy- 
jaśnić się musi wiaściwe  zmaczenie tatr- 
gów wileńskich w ramach odrodzonej 
iPolski. 

Zamierzony: we wuześniu b. r. regjo- 
malny zjazd dziełaczy gospodarczych i 
społecznych wi Wilnie będzie mu о- 
żmość oparcia swych wmiosków i zas- 
żeń na żywym: pnzykładzie tej roli, jaką 
odgtteją TH-cie Targi. Z. Harski 

   

  

miień, a. ma kamieniu widnieje najprymi- 
tywniej wymyty_ kinzyż, podobno ręką 
siamiej Mamyfi. Kamień i lasek otsczała 
Manija wielką czcią i pietyzmem też prze- 
kazała, dzieciom. „Suchy lasek" był za- 
misize świętością. (Dziś kamieniem Maryli i 4 
gaikiiem jej poświęconym zajął się wileń- 
ski umząd konsenwatorski zalecając wła- 
dzom powiatowym i gminnym opiekę 
nad pamiątkiowym zabytkiem i ochmoną 
„gaiku”. Nie zresztą mie zagmaża tym „za- 
Ibytikiom“ rze stnoniy! obecnej  włeŚcicielki 
Bolcieninlik, pami Janiny  Adamowej Żói- 
flawsikiej z domu Puttkamer modzonej praw 
nuczce Maryli i pana Wawrzyńca. 

"Tradycja rodzimnia głos, že Minja 
(Puttikamierowa mie stąpała po różach, 
Pan Wławnzymiec był szlachetnym  czło- 
(wiielkiiiema: il zasłużoniym obywatelem zle 
mieładnym i! niepraktycziniym gospodarzem 
a czasy: bardzo: ciężkie. 

Dla spadkiobiiemcówi bylloby nader mi- 
ło gdyby, Maryla: istotnie posiadała owe 
„ztotio“ które jej Mickiewicz wymarwiał, 

žamliuje obecna | dlziedziczikia. Boleiennik. 
Niestety złota nie mogła „esłowć i Ścis- 
kać" bo go nie było, ami też tych nzesz pod- 
danych co mialy przed iiią „formie schy- 
lać karki..." 

W 1850 r. umarł p. Wawrzyniec, w 
1866 Mairyla, syn ich Stemisław wypuś- 
cit majątek wt dzierżawę z której wy 
szedł (po latach ibamdzo zniszczony. Tirze- 
«ie pokolenie, Wawrzyniec, powrócił do 
Bolciennik. Stary  zmii dwór o 
łamanym: „dachu a Kia zbu- 
nzong, ami mysumeki emil fotografja mie 

jego: kształtu;  mozniiosła knzewy 
bzu, stare lipowe szpalleny d ogród awo- 
sowy przylegający ido! ddmu wycięto. 

Na. tem miejscu stamiąi  munowiam: 
pałac w modnym wówczas stylu an- 
gielskiego gotyku ii park nowy założony 
ma stoku |wtagórza. 

Pan Wawrzyniec jiki że par 
muiątki  ałodzinnie należą do modziny; - do 
nikogo więcej. ih 

Z tych pamiątek przechowała się je- 
dymie galerja portretowa przodków  ma- 
lowena przez jakiegoś domorosłego  arty- 
sty i kilkj własnych akacji myrosłych z 
masion przysłanych Miamyli z Rzymu przez 

tea. Biedne włoskie akacje mają 
kie życie podi nawogródzkiiem miiebem : 

pienwsze ich wiosenne pędy: eomocznie od- 
ml:rzają, gniębi je długia li surowa zima. — 
Mimio swą wątłą postać przetrwały  jed- 
mak, te nieme świadki smutnego losu 
„promientistej Manji“ z górą sto lat — i 
przeżyją 'zapewine jeszcze kilka zniko- 
mych ludzkich pokoleń. 

Po rewolucji 1905 m. wystawiono uro- 
Czyścik li! po waz! pienwszy w Wilnie „Dzia- 
dy. Pam Mewnžyniec, — wmuk Maryfi, 
udat się na prizedstawiienie, ale kiedy na 
seenie ukazała! się kobieta! mw żałobie — 
mając: wyobrażać Mlantylę, pan: Puttka- 
mer opuścił widowisko urażony. Był to 
jego zdaniem  mietakt wymządzony jemu 
@ pamlieci jego babki! : 

Byłby, napewino jeszcze bardziej dot- 
A 4 Urzad Kionser- 

mialionski  wiežimiie ipod opiiiek: la- 
sek'' i kamień Maryli. ŻAR 

Podobno coraz - częściej zdarzają się 
tiumyści 'a mialwet całe wycieczki! pielgnzy- 
mujące do tego kamienia, : 

Jednym. z pierwszych iw odnodzonej 
Polsce był przed laty żołniierzyłk, którego 
pani 'Piuttlketmerowa spotkała w: środku 
zimy jak bmąl po Śniegu w kierunku 
Bolcienniik. Munduw polskiego żołnierza 
bamdzo jeszcze wówiczas  mzadki mwirócił 
uwagę dziedziczki, spytała 0 celu wędrów- 
Ki, zaprosiła dlo zamaktu. 

„Ją, odpamt ośmielony wojownik, idę 
do gpliku Maryli... 
Nie przypuszczała. zapawne dobra Marja 

że jw: Sto lat! po jej mozstanilu z Adamem 
polscy žolnierze i uczniowie będą — тот- 
pamietymali w „suchym lasku* jej iIbo- 
lesną ofiarę . Marja Czapska 

MOOR 

   

chu Rzeźników. Osada grodzieńska w składzie 
Kieśkiewiczówna, Mrozowska, Romańczuków- 
na, Rojarowska i ster. Ottówna pokonała o0- 
sadę warsz. Kl. Wioślarskiego, przebywając 
trasę 1200 m. w czasie 3 m. 30 s. 

Czwórki młodszych (o nagr. 3 PAC). 
Wygrywa osada WKW - Grodno przed 

AZS. Czas 6; 37,4. Trasa 1750 m.— Zresztą 
trasy wszystkich biegów mają 1750 m., a pań 
1200 m. 

Startująca w tym biegu osada łotewska za 
jęła ostatnie miejsce. 

Jedynki młodszych pań (nagroda firmy Li- 
gnopił). W czasie 3 m. 50 sek. zwycięża pew- 
nie p. kapitanowa Plewako (WKS - Wilno — 
3 Sap.) przed p. Mincerówną (AZS). 

Czwórki półwyścigowe (nagr. firmy St. Rei 
sing - Warszawa). Wygrywa WKS - Grodno 
przed PKS-em. Czas 6 m. 36 sek. 

Czwórki półwyścigowe młodz. szkoln. (na- 
groda przech. Pol. Zw. T. W.). Grodnianie bi- 
ja łatwo znacznie słabszych fizycznie semina- 
rzystów trockich. 

Czwórki wagi lekkiej (nagr. przech. j. Nie 
cieckiego i T. Bobrowskiego). Warunkiem ko 
niecznym jest, aby Osada nie ważyła więcej, 
niż 250 kg. Wi. T W, ma nadwagę, wobec 
czego osada Pol. K. S-u wygrywa watkowe- 
rem. 

Ten sam los pomaga PKS-owi i w następ 
nym biegu, jedynek, o mistrzostwo Wilna i 
nagrodę Magistratu. 

Witkowski jedzie sam. 
Czwórki półwyścigowe pań. Nagroda izby 

Handłowo - Przemysłowej. Osada AZS-u — p. 
Kontrymowiczówna,  Dubicka,  Klejberówna, 
Gigołłówna i Wojciechowiczówna (ster) biją, 
o trzy łodzie osadę grodzieńską. 

Czwórka nowicjuszy: (o nagrodę WKS - 
Pogoń). Młodzież PKS-u wygrywa walkowe- 
rem. 

Jedynki nowicjuszy (nagr. KTW) — znów 
wałkower. Ryszko z WKS-Wilno. 

Czwórki półwyścigowe osad wojskowych 

Ki en is > 
s 

(nagr. DOK III). 
PAC). 

Jedynki pań. (nagr. prez. W. Szumańskie- 
go). Znów triumiuje p. Plewakowa (WKS - 
Wilno — 3 Sap.), bijąc p. Kieśkiewiczównę— 
(Grodno). ‘ 

Czwórki pań o mistzr. Wilna (nagr, Ligi 
M. i K.). Wygrywa osada warsz. KI. Wiośla- 
rek: p. p. Ziarkówna, Pomorska, Architówna, 
Mroczkowska, i ster. Śniadecka. Czas 3 min. 
12,3. Warszawianki drugi już rok z rzędu zdo- 
bywają mistrzostwo. — O cztery łodzie wtył 
przybywa osada AZS-u. 

Czwórki półwyścigowe nowicjuszy (nagr. 
p. W. Chojnickiego). Wygrywa WKS - Wilno. 
(3 PAC) w składzie: Nikołajewicz, Wasiukie- 
wicz, Karasiewicz, Mróz i ster. Witkowski, — 
Czas 6 m. 28.2. 

Jedynki młodszych. (nagr. firmy „Cel*) Į. 
Tomaszewski). Wygrywa Feńske (AZS). 

Na zakonczneie najbardziej emocjonujący 
bieg. Czwórki walczą o mistrzostwo Wiina.— 
Specjałne zainteresowanie budzi start osady 
Warsz. T-wa Wiośl. t. zw. olimpijskiej, jako, 
że osada ta walczyła podczas ostatniej olim- 
pjady, uzyskując trzecie miejsce i wicemi- 
strzostwo Europy. 

Wynik biegu był łatwy do przewidzenia.— 
Olimpijczycy wygrywają w czasie 6,15 pod- 
czas gdy druga łódź WKS-Wilno (Hawryłkie- 
wicz, Matwiejczyk, Korchow, Zawadzki i ster. 
P. Nieciecki) ma czas 6,32. 

Jak wynika z tych danych, mistrzostwo 
Wilna zdobyli: w biegu jedynek — p. Z. Wit 
kowski (PKS), jedynek pań — p. Kamila Pie- 
wako (WKS - Wilno  — S Sap.), czwórek 
pań — osada Warsz. T-wa Wioślarek i czwó 
rek panów — osada olimpijska Warsz, T-wa 

Wiośl. ; 
Najmniej cenne jest zwycięstwo p. Witkow 

skiego, bo zdobyte walkowerem, najbardziej 
p. Plewakowej, gdyż było to jej drugie zwy- 
cięstwo w tym dniu, 

Wygrywa WKS-Wilno (3 

Trzy mecze piłkarskie 
MAKABI — WKS 76 P..P 

Dwudniowy pobyt drużyny piłkarskiego mi 

strza okręgu białostockiego, 76 p. p. nie przy 
nióst nam większych emocyj. Drużyna gości, 

to zwykła sobie drużyna wojskowa, zlepiona 

z graczy o b. nierównych uzdolnieniach i wie 

dzy technicznej. Niektórzy gracze, jak np. 

centr pomocy Wibrański (b. reprezentacyjny 

gracz polski), prawy łącznik i obrońca Polla 
czek (b. gracz Makabi) mogliby być okrasą 

każdej mocnej drużyny, niektórzy zaprezento- 

wali się wręcz słabo. 

Szwankowała strona techniczna. 
W sobotę Makabi wygrała 3:1 ze strzałów 

Jałowcera, Nicberga i karnego. Goście zdoby 

SMEZAPAATZ ZOE ( ERU        
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DEGTRTURK LS 

PONIEDZ, 
Dris 10 Wschód słońca g, 2,53 

: ШЗ:і?;пі Zachód słońca g. 7,51 

Pelagij P. M. 
| GORDO SOZ CCK: 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ USB W WILNIE. 
Z DNIA 9 LIPCA 

Ciśnienie średnie: 763. 

Temperatura najwyższa: --26. 
Temperatura średnia: -24. 
Temperatura najniższa: + 15. 

Opad; - 
Wiatr: północno - wschodni. 
Tendencja: lekki wzrost. 

Uwagi: pogodnie. 
  

i URZĘDOWA 
— P. MINISTER BECZKOWICZ W 

WILNIE. W. miedzieję © godz. 8-ej wano 
przybył z Rygi do Wilna poseł Rzeczy- 

delicji Polskiej przy; rządzie žotew- 

skim p. milnister | Zygmunt  Beczkiowlicz. 

Na dwtoreu witali p. ministra p. wilce- 

wojewoda: wileński (Marjan| Jankowski, w 
otoczeniu p.p. starostów Kowalskiego, 
Tramiercourt'a, wieekomienidznta P. P. na 
m. Wilno kom, Herra i innych. . 

Pam mihnilsten Beczkowicz zamieszkał 
w pałacu Rieprezentacyjnym. . : 

W godzinach popoludniowych p. mi- 

nister _ Bedzkiowiicz wyjechał do Tok i 

obeany był na międzynarodowych rega- 

tach  wioślarskich, «w których  uczestni- 
ezyjla osada: łotewska. 

Pan minister  Beczkowiicz zalbauwvii w 

Wiilmie jeszcze przez dzień dzisiejszy. 
— WYJAZD P. WOJEWODY. Pan 

Wojewoda [Wileński Władysław Jasz- 

czołt 'wyjecheli w. sobotę wileczorem © 

godzinie 23.30 na ККа dni w sprawach 
słłużbowiych do 'Wiamszawy. 

— URLOP P. STAROSTY GRODZKIE 
GO. Starosta Grodzki p. Waeław  Kio- 
wallski  mozpoczął w dnliu 10 b. m. tkiilkiu- 

tygodniowy urlop wypoczynkowy. Za- 
stępstiwo objął mp. wiieestłarosta Józef 

' MIEJSKA. 
— (o będzie ze stacją autobusów  zamiej- 

skich? — Pisaliśmy o projekcie magistratu bu 
dowy stacji autobusów  zamiejskich przy ul. 
Zawalnej nąprzeciwko kościoła ewangelickiego. 
Plac ten od syndykatu rolniczego magistrat za 
mierza nabyć na własność. i ć 

Podług projektu magistratu stacja ma być 
wyposażona w najnowsze urządzenia Oraz w 
wygodna krytą poczekalnię. i Ё 

Jednak z braku funduszów zamierzenia ma- 
gistratu rozpoczęcia budowy stacji jeszcze w 
roku bieżącym nie będą zrealizowane. A 

— Wolne letniska. — Z powodu spóźnione 
go lata wiele letnisk w okolicach Wilna pozo- 
staje niezajętych. Właściciele letnisk liczą ua 
ożywienie się frekwencji w najbliższych 
dniach, pokładając nadzieje w ustabilizowaniu 
się pogody. 

li goła honorowego z karnego egzekwowańe- 

go przez b. gracza Warszawianki Haselbuscha 

będącego obecnie cieniem (b. grubym i nie- 

ruchliwym cieniem) lotnego ligowca. 

W niedzielę Makabi przegrała 3:2. 

WKS-WILNO — WKS 75 P .P. 12:1 

Mistrz podokręgu baranowickiego WKS 78 

p. p. wyjechał z Wilna srodze pokonany. W 

spotkaniu z WKS-em wileńskim baranowicza- 

nie oberwali formalne lanie, przegrywając w 

stosunku 12:1. 

Czyż warto wogóle pisać o takim meczu!. 

  

— Handel uliczny. —  Rozpowszechnił się 
w Wilnie bardzo znacznie handel uliczny. Z 
powodu niskich cen domokrążni sprzedawcy 
uliczni cieszą się nawet dość dużem powodze- 
niem, stwarzając konkurencję właścicielom 
sklepów. W związku z tem organizacje kupiec 
kie czynią starania o likwidację względnie 
zmniejszenie tego handlu. Starania te jednak 
nie odnoszą skutku, gdyż ukrócenie handlu u- 
licznego byłoby przeciwne akcji zwalczania 
bezrobocia. 

-— Bezrobocie. — Na terenie Wiina jest o- 
becnie 6107 bezrobotnych. W stosunku do ty- 
godnia poprzedniego bezrobocie zmniejszyło 
się o 34 osoby. Najwięcej bezrobotnych rekru- 
tuje się z pośród pracowników umysłowych i 
niewykwalifikowanych robotników fizycznych.. 

Wobec nikłego ruchu budowlanego, jak ró 
wnież robót sezonowych, spadek bezrobocia 
następuje bardzo powoli, mimo to od kiłku już 
miesięcy na wileńskim rynku pracy utrzymuje 
się stała chociaż stosunkowo nieznaczna ten- 
dencja zniżkowa. 

SKARBOWA. 
— Terminy podatkowe. — 15 czerwca u- 

płynęły terminy płatności bez odsetek i kar 
za zwłokę następujących podatków: od nieru- 
chomości i dodatku komunalnego do tego po 
datku za I kwartał rb. oraz podatku od lokali, 
podatku od placów i dodatku do tego podat- 
ku za II kwartał rb. Obecnie do odpowiednich 
nakazów płatniczych doliczane są właściwe od 
setki. 

— Umorzenie zaległości. Ministerstwo 
skarbu upoważniło prezesa Izby Skarbowej do 
umarzania zaległych kwot wojewódzkiego po- 
datku od wyszynku i drobnej sprzedaży *trun- 
ków bez względu na wysokość zaległości. 

— Podatki, płatne w lipcu. — W lipcu rb. 
przypadają płatności następujących podatków: 

Do 15 płatna jest zaliczka na podatek prze 
mysłowy w wysokości podatku. jaki przypada 
od obrotu, osiągniętego w czerwcu rb. przez 
przedsiębiorstwa handlowe I i II kategorji о- 
raz przedsiębiorstwa przemysłowe od I do IV 
kategorii, prowadzące prawidłowe księgi han-ZWracając oczy kupca w kierunku 

dlowe, tudzież przez przedsiębiorstwa sprawo- 
zdawcze. 

Do 15 lipca płatna jest I kwartalna zaliczka 
państwowego podatku przemysłowego od obin 
tu. 

Do dnia 14 lipca rb. płatna jest druga rata 
kwartalna „zryczałtowanego podatku przemysio 
wego od obrotu osiągniętego w 1933 roku. 

Do dnia 15 lipca rb. płatna jest zaliczka 
miesięczna nadzwyczajnego podatku od niektó 
rych zajęć zawodowych (notarjusze, komorni- 
cy). а 

Ponadto płatne są w lipcu rb. podatki zale 
głe odroczone lub rozłożone na raty, których 
terminy przypadają w lipcu rb. oraz te podar- 
ki, na któtre płatnicy otrzymali nakazy z ter- 
minem płatności w lipcu rb. 

SZKOLNA 
— Zwrot opłat szkolnych. — W dniu 8 lip- 

ca ukazało się oficjałne ogłoszenie o cofniecin 
z dniem 15 sierpnia zwrotu opłat szkolnych za 
dzieci urzędników, wojskowych, sędziów i 
prokuratorów. 

ŻYDOWSKA 
— Zjazd sjonistów Wileńszczyzny. —Wczo 

raj odbył się w Wilnie zjazd organizacyj sjo- 
nistycznych Wileńszczyzny z udziałem człon- 
ka sjonistycznego komitetu centralnego w Pol 
sce dra Szejpera. (k). 

: RÓŻNE 
— Kumulowane posady lekarskie, — Izba | 

Lekarska otrzymała ze swej centrali okólnik w 
sprawie przeciwdziałania kumulacji posad 
przez lekarzy. Zajmowanie dwu i więcej po- 
sad przez jednego lekarza Naczelna Izba Lekar 

W kilku wierszach 
W dniu wczorajszym przelecieli aeropianem 

do Rygi Pozowska i Wittman, aby wziąć u- 
dział w wielkim turnieju tenisowym. 

Irzeci członek polskiej drużyny Hebda 
zmuszony był zrezygnować wobec objęcia n0- 
wej posady. 

YCIE A 

Czołowy  połski miotacz, olimpijozyk Hel- 
jasz, wyjechał do Londynu na wielkie, między 
narodowe zawody. 

* * * 

Sowiety chcą nawiązać kontakt sportowy z 
Polską i zorganizować jeszcze w roku bieżą- 
cym mecz Sowiety — Polska w Moskwie. 
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Zarząd PZPN wystąpił z inicjatywa rozegra 
nia meczu międzypaństwowego Polska — Ru- 
munja w sierpniu w Polsce. 

Nadto polska reprezentacja piłkarska ma 
grać we wrześniu lub październiku z Jugosła- 
wją, a w listopadzie istnieje projekt wyjazdu 
do państw bałkańskich, Co do meczu elimina- 
cyjnego o mistrzostwo Świata, w którym Pol- 
ska ma walczyć z Czechami, postanowiono u- 
rządzić mecz ten w Warszawie jeszcze w roku 
bieżącym. 

* 

„Przegląd Sportowy” podaje, že Petkiewicz 
(b. członek Warszawianki, „pogromca* Nur- 
miego) zamieszkujący obecnie w Buenos - 
Aires, jest właścicielem małej fabryczki tryko- 
taży, a żona jego tańczy w kabarecie. 

Petkiewicz mie utrzymuje kontaktu z kolo- 
nją polską i jest przez nią źle widziany. 

т о* * 

W dniach 5 i 6 sierpnia rb. odbędą się w 
Bydgoszczy doroczne regaty wioślarskie o mi- 
strzostwo Polski, ża 

Wyniki regat zdecydują, czy i w jakiej 
liczbie wioślarze nasi będą startować na wioś 
larskich mistrzostwach Europy w Budapeszcie, 
w dn. 25 — 27 sierpnia. 

Święte 4 pułku ułanów 
W dnia wczorajszym 4 pułk ułanów 

obedhodził swe święto pułkowie czceząc w 
ten sposób wocznicę bitwy pod Hrebion- 
ką, kiedy! to pułk pokazał czem jest ka- 
wkilerja polska. 

W przeddzień święta w Sobotę ulica- 
mi miasta przeciągnął capsirzyk onkie- 
stry 4 p. uł. 

Wczorajsze uroczystości rozpoczęły się 
nabożeństwem w kościele garnizenowy:a 
w obecności przedstawicieli władz pań- 
stwowych i wojskiowych om:z pułku. 

O godz. 10-tej delegacja pułku z 
ppułk. Dąbrowskim Jerzym na czele zło- 
żyły piękny wieniec ma grobie Iš skupa 
Bandurskego, poczem odbyła się defilada 
którą wi otoczeniiu wyższych wojskowy ch 
i przedstawicieli władz cywilnych przy- 
jął dowódca brygady gen. Przzwiłocki. 

Prezencja pułku wywołała  powszech- 
ny zachwyt. 

W południe na placu pułkowym odby- 
ło się madanie odznak pałkoswon W 
pierwszym rzędzie odznaczeni zostali о- 
fieerowie i szeregowi putku. 

O godz. 13-tej miiał miejsce wspólny 

obiad żołnierski przy udziale gen. Prze- 
wlockiego oraz szeregu wyższych wojske- 

wych i zaproszonych. 

* * 

   

     
Należy dodać, że. w "roszystośn ach 

put ych wwięły również udział le— 

gacje 13 i 23 pułku ułanów, 
leżnych do tej samej bry 

CZARNA GIEŁDA | 
w opałach 

WILNO. — Gwałtowny spadek dołara w 
dalszym ciągu podtrzymuje paniczny nastrój, 
jaki wytworzył się szczególnie na czarnej gieł 

ie. 

   6 przyna- 

W dniu wczorajszym po raz pierwszy od 
czasu pierwszego spadku, czarna giełda nie ku 
powała wcale dolarów, ofiarując ze swej stro- 
Aras po 5,80 Nabywców jednak nie 
yło. 

WRERIRCAREOERUCAKE CONOR ЧОО УРОа 
ska uznaje jako nieetyczne, podczas gdy inni 
lekarze niejednokrotnie przymierają głodem. 

Na marginesie tego okólnika możemy do- 
dać, że znane są w Wilnie wypadki zajmowa 
nia przez lekarza aż 4 posad. 

— Znaczne osłabienie bojkotu na towary 
niemieckie. — Jak się dowiadujemy, bojkot to 
'warów niemieckich, prowadzony przez kupców 

A w ostatnim tygodniu znacznie 0- 
słabł. 

W zeszłym tygodniu przedstawiciele kilku | 
firm niemieckich w Łodzi dokonali w' Wilnie 
szeregu tranzakcyj z tutejszymi kupcami. — 
Przełamały bojkot przeważnie narzędzia lekar- 
skie i chirurgiczne oraz inne artykuły, stoso- 
wane w medycynie. 

Nie przyłączyły się do bojkotu również pa 
nie z lepszego towarzystwa, które dotychczas 
żądają w sklepach wyłącznie niemieckich ar- 
tykułów kosmetycznych. Niektóre jednak arty- 
kuły niemieckiej produkcji zupełnie wyrugowa- 
ne zostały z rynku wileńskiego, jak np. r02- 
maite preparaty fotograficzne, które ustąpiły 
miejsca wyrobom belgijskim i angielskim, — 
znacznie tańszym i lepszym. | 

Artykuły rysownicze i kreślarskie, cyrkie, 
aparaty miernicze, są dotychczas dostarczane 
wyłącznie z Niemiec. 

Należy więc skonstatować, że w wielu bran 
żach zdrowy zmysł handlowy zwyciężył soli- 
darność narodowościową i inne względy, — 

towarów 
niemieckich, jako najbardziej dochodowych.. 

(k). 
— Introligatorzy interwenjują w Izbie Rze- 

i iczej. — Onegdaj delegacja  introligato- 
rów. żydów interwenjowała u dyrektora Izby 
Rzemieślniczej p. Młynarczyka, prosząc o nie- 
dopuszczenie do tworzenia nowych warsztatów 
introligatorskich przy drukarniach, gdyż war- 
Ssztaty te są prowadzone przez niewykwalifiko 
wanych rzemieślników i stwarzają ogromną 
konkurencję dla wykwalifikowanych introligato 
rów. 

P. dyrektor przyrzekł delegacji w. najbliż- 
szych dniach przeprowadzić lotną kontrolę 
wszystkich drukarni i istniejących przy nich 
warsztatów introligatorskich. W razie, gdyby 
właściciel takiej introligatorni nie mógł wyka- 
zać się kartą rzemieślniczą, kwalifikującą go 
jako introligatora, zmuszony będzie swój war- | 
sztat zwinąć. (k). 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Letni w ogrodzie Bernardyńskim. 

Dzisiejszy „Tani  poniedziałek* nieodwołalnie 
będzie ostatniem przedstawieniem znakomitej 
komedji Kiedrzyńskiego „Piorun z jasnego nie 
ba“. Ceny propagandowe od 20 gr. 

— „Bez posagu ożenić się nie mogę”. — 
we wtorek 11 lipca o godz. 8,15 ukaże się po 
raz 8-my. 

— Próby z „Jima i Jilla“ — doskonałej 
komedji muzycznej są w pełnym toku. 

Reżyserja spoczywa w rękach dra Ronard- 
Bujańskiego. W rolach tytułowych Mieczysław 
Węgrzyn i Halina Kamińska. Ceny specjalne, 
Premjera w sobotę 16 lipca. 2 

(Dalszy ciąg kroniki na stronie 4-tej) |
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Zjazdu  20Stail 
+ Stanislaw, na 

z i Wilczyński. 

Obrady Zjazdu 
ożeniła sprawozdania 

pracy Zarządu za ubie- 

cję przez dr. Eugenjusza Do- 

mozpoczęły się od 

=. działalności 
głą  kadeniej 
      

  

rający  stam wyszkolenia  woj- 
skowego zneferował kpt. Ptaszyńskii Wla- 
cław Komendant Podokręgu Z. S. Po 
ukzotuczeniłu dlysiku: mad Sprajwozda- 

miem Zj:zd jWialmy Delegatów! udzielił 
absolutlorjum. ustępującemu  Zamządowi 
Podokręgu. Następnie dokonano wyboru 
mowych władz Zarządu iPodokręgu w skła- 
dzie mą prezesu Zarządu ponownie zo- 
stał wyłbramy dr. Dobaczewski! Fugenjusz 
na członków Zamządu zostali wtybniami: — 
dyr. Biernacki  Marjan: wilcepreze: 
Wanda - Diobaczewska, ks. mgm. Niowak 

dyr. Matuszkiewicz, dyr. Ba- 
yer Siefan, Nalcz. Szulc, rwicestłanosta Po- 

DENWEZRRECH OOO TKPS BOREK NOOO A 

(Dalszy ciąg kroniki wileńskiej) 
— Teatr muzyczny „Lutnia*. — Dziś ир 

rzymy świetną operetkę Gilberta „,Cnotliwa 
Zuzanna” w interpretacjj znakomitych  arty- 
sów z B. Halmirską na czele. Ceny miejsc naj 
niższe od 25 groszy do 2 zł. 90 gr. Jutro uka 
że się komedja muzyczna Stolza „Peppina“. 

W przygotowaniu „Królowa nocy” Kollo. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

HELIOS — Żona z drugiej ręki — z Jean 

Charlow w roli gł. 4 

PAN — Cohn i Kelly w tarapatach. 
CASINO — Biały wódz. 
LUX — Zwycięstwo — w roli 

O'Brien. 

ŚWIATOWID — Grzesznica bez winy — 

w roli gł. Jean Grawford i Clark Gable. 
ADRIA — Wygnańcy (rok 1905) —*w roli 

Ad. Brodzisz, W. Varkoni. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— SAMOCHÓD ROZBIŁ FURĘ. — Wczo- 

raj na Trakcie Batorego auto więzienia Łukis- 
kiego, jadące z Nowej Wilejki, wpadło na fu:- 
mankę Ignacego Goleżyckiego. (Trakt Batore- 
go 54). 

Furmanka została roztrzaskana. Goleżycki 
wyrzucony na bruk odniósł stosunkowo lekkie 
obrażenia ciała. 

Pogotowie ratunkowe udzieliło mu pierw- 
szej pomocy. 

ZAGINIĘCIE DZIEWCZYNY. — 
Józei Szczygler, zam. przy zaułku Ber- 
nardyńskim 3, zameldował 0 zaginięciu 
czternastoletniej córki Stanisławy, która 
przed dwoma dniami wyszła z domu. 

Rodzice zaginionej przypuszczają, że 
zdarzył się jej jakiś wypadek. 

— PECHOWI ROWERZYŚCI. — Motocykl 
porucznika 76 p. p. Wacława Bójki, zjeżdża- 
jąc z ulicy Kałwaryjskiej wpadł na rowerzy- 
stę St. Łukaszewicza, który odniósł uszkodze- 
nia ciała. Rower uległ poważnemu  uszkoūze- 

niu. į 
Drugi podobny wypadek miał miejsce przy 

ulicy Wielkiej, gdzie szybko mknąca taksów- 
ka wjechała na rowerzystę. 

Rower uległ całkowitemu roztrzaskaniu. Ro 
werzysta, siłą uderzenia, wyrzucony został ria 
bruk, lecz odniósł jedynie bardzo lekkie uszko 
dzenia ciała. 
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| WOŁOŻYN 
— SPADŁ Z MOSTU. 11-letni Kiosma 

Jam ze wsi Zabiereź gm. Bakiszty: pow. 
'Wołożyńskiego, wspinając się po belkach 
pod mostem na naiece Berezynie, pozo 
stałych po musztowaniu, chciał dosięgnąć 
zmajdującego się tam gmilazda: jaskółek 
lecz w tym  momenicie mieumocowana 
belka obsunęła się i zwaliła na ziemię 

przygniatając chłopca! mia śmierć. 
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alszym: ežągu dokonamo | wylbonu 
deleg:iów ma Główny Zjazd! Wadny w Plo- 
znani: Pokrzewiński Niorbenit,  Pietra- 

o Aldam, (Wilczyński Witold, Świer- 
ka Alina, Urbanowicz Piotr, Bryja    

Kazimierz, Priotasewiicz Kazimierz. 
Przy zsikończeniiu Zjazdu dyw. Matusz- 

icz zreferował sprawę (obchodu riocz- 
5-lecia listwienia Z. S., któna odbę- 
się w Wilnie nv! miesiącu wrześniu 

    

    

W wzuiikiu długotrwałej dyskusji mad 

istotą i właściwem  priowadzeniiem pracy 
społecznej zostały uchwalone przez Zjazd 
miastępujące rezolucje: 

L  [Zwyczsjny Walny Zjazd Delega- 

tów. Wileńskiego iPiodokrwęgu Związku 
Strzeleckiego doceniiając calkowicie znia- 
czenie pracy społecznej w kierunku wyro- 
bienia świadomego obywatela: w» Państwie, 
stłwierdzia, iż ma: tereniie ziemi maszej moz- 

most tej (pracy stale się wzmaga, ogar- 
nilająe coraz to szersze masy. Zjawisko 

to samo w sobie z pumktu widzenia pra- 
cy państiwowo - dwóriczej jest niezmiernie 
dodatnie, daje isię jedneikże miejednokrot 
mie zauważyć brak obyiwatelskiej sumien 
mości w wyłlkonamiu oraz znialk: skoondy- 
nowianiia wysiłków. @ 

Wiobec Itego Zwyczajny (Willny Zjazd 
Delegzttów Wileńskiego Podokręgu Zw. 
Stmzeleckiego wt imię dobra pracy spo- 
deczmej zwraca się z wezwaniem do wszy- 
sitikiich działaczy orgamizacyj  społecz- 
nych państ viowo -  itiwóriczydh : 

1) do skontnolowania swojego  Silo- 
suniku dlo pracy społecznej i pnzeliczenia 

swoich sił i miożności,. 
2) ido podjęcia tyllko tych zadań spo- 

łecznyich,, którym w: calej pełni! odpowiie- 
dzieć zdołają i pilnego czuwania mad 

sumiennem ich wykonaniem, 
3) do zgodnego iwymaganiia od siebie 

mai wszystłkich placówkach społecznej kar- 
mości oraz | czystej, rzetelnej, żywej pra- 
cy, obywatelskiej. 

IL Zwytczajny Walny Zjazd Deleg:- 
itówi Wźleńskiego Podokręgu Związku Stirze 
Weckiego stwiiemdza, że wlaczelnem  dąże- 
niem każdego obywiatela rubieży północ- 
no - wschodhlich wiamo być pełnie, wszech- 
istronne umocnienie krańców [Rzeczypo- 
spolitej. j 
legatów „eau Wien 
Strzeleckiego zwraca się « 
pelem do całego społeczeństwa: 

1) do sumiennego pomnażania na zie- 

miiach pėlnocnio - wschodnich wszelkich 

dóbr kultury duchowej i materjalej. 

   

  

    

  

   

  

2) do mzetelnej pracy mia wszystkich 

placówikzdch społecznych i we wszystkich 
'wiansztataldh pracy, 

3) do iprzepojenia każdego wysiłku 
publiczno -- społecznego i prywatnego — 

glębokiem oddaniem na nzecz dobra 
ogólnegc, 

4) do wykuwania: we wszysikieh ser- 
cach, biijących ma! naszych ziemiach, mile- 
złomnych przeświadczeń, że winny one 
stlamowič tw mieneruszailmią stirażieę  pol- 
skiej  mocamstwolwiej tężyzmy państwowej 

5) do  rwamożemiia lil Spotęgawania 
wszelkiego wysiłku i pracy, kitóregio je- 
dynym celem mne naszych ziemiach win 
no być wszechstrennie. umioeniienie granie 
ii nierczerwalne powiązanie z całością pol- 
sikiej przyszłości. 

III. Zwyczajny Walny Zjazd Delega- 
tów Wileńskiego  Podokręgu Związku 
Strzeleckiego śle wszystkim swoim człon- 
kom, mozrzuconym (po terenie calego 

Podokręgu stnzeleckie pozdrowienie, 
(dziękując wszystkim itym, którzy па od- 
cinku pracy stnzeleckiej w ciągu moku 
sSpnawozdawiczego (wykazali hart i wy- 
trwałość w: miewąłjpliwie tmudmych  wa- 
rumkach (prowadzonej pracy. 
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Wyspa Szczęścia 
Steevens ujął narzeczoną pod rękę. 
Weszli do oświetlonego salonu. Ma- 

rietta myślała o tem, ile stalowych drzwi 
oddziela ją od zakutego więźnia. 

Pogoda popsuła się od tego wieczo- 
ru. Ocean Spokojny szalał w ciągu pię- 
ciu dni. „Arden* z trudnością posuwał 
się ku wschodowi. Pokłady zalewane by 
ły stale wodą morską i deszczem. Tele 
grai bez drutu przynosił co chwila wia- 
domości o nieszczęściach na morzu, ale 
o tem nie wspominano w codziennym 

biuletynie okrętowym. 
Marietta, cierpłąc na mofską choro- 

bę, cały czas prawie spędzała w kajucie. 
jak się czuć musieli pasażerowie dolne- 
go pokładu! Mimo choroby, obraz nie- 
zwykłej twarzy zbrodniarza, nie ustępo- 
wał wcale z jej pamięci. Zapewne obec- 
nie, uwolniony od kajdan, walczył, jak 
wszyscy z rozpętanemi żywiołami... 

W nocy Marietta obudziła się: wiatr 
wył rozpaczliwie, a okręt chybotał się 
okropnie. Zapaliła światło. Była druga 
po północy. Pokojówka przyszła na jej 
dzwonek. Marietta wyczytała w jej o- 
czach przerażenie. 

Jednakże pokojówka uspakajała ją: 
— Nie, panienko, niebezpieczeństwa* 

- niema. Wiatr jest większy, ale „Arden* 
wytrzymał nie takie burze! 

Odeszła, trzymając się chybotliwych 
ścian. Kołysanie wzmogło się znacznie. 
Okręt podnosił się na grzebień olbrzy- 
miej fali i spadał wdół, z szybkością 
sanek, mknących z lodowej góry. Kad- 
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lub okrętu trząsł się i 
rem wiatru. 

Nagła błyskiwca przecięła ciemności, 
po niej zapadł znów czarny mrok. 

Marietta słyszała głosy ludzkie, ktoś 
chodził niespokojnie po korytarzach... 

Przestraszona, zadzwoniła znowu. 
Zdawało się, że minęła wieczność, zanim 
zjawiła się pokojówka. 

Niosła w ręku świecę, osłaniając pło- 
myk drugą dłonią. ; 

— Najgorsze już minęło, panienko— 
mówiła z niezwykłym spokojem. — Pio- 
run uderzył w okręt. Radjo przestało 
działać. Wpadliśmy w środek tajfunu... 
teraz już niedługo to potrwa... 

Przerwała nagle, zachwiała się i o- 
parła się o drzwi z przerażeniem na twa 
rzy: olbrzymia masa „Ardenu* zatrząsła 
się, czuć było silne zderzenie z czemś 
twardem. Okręt nie zatrzymał się, ale 
tak zwolnił bieg, że rozległ się huk pada 
jących przedmiotów. Z dołu słychać by- 
ło skrzypienie — jakby ktoś ciągnął o- 
kręt po kamieniach. 

Pokojówka krzyknęła, podnosząc rę- 
ce do twarzy. 
— Podwodna skała! Ona odrywa nam 

dno... Trzeba ubierać się i „biec na gó- 
rę! Prędzej! : 

Wszystko, co się stało później, było 
potwornym koszmarem. 

Na pochylonych i już zalanych wo- 
dą pokładach ludzie warjowali ze stra- 
chu. Tłum emigrantów z dolnego pokła- 
du powalił na ziemię + zadeptał ofice- 

jęczał pod napo- 

Z įprzebiegu Sprawiozdań wiidoczne by- 

rłoniińeka 

  

    
    

— ŻABOTYŃSKI PRZYJEZDŹA DO 

SŁONIMA. (W związku zajpowiedizii 
nym na dzień 11 b. m. dem di 
az - międzymawodiowiegc 

yńskiego w: Słoniim    

  

lntość żydowską. | 

11 b. m. godz. 13.10 pociągiem pośpie- 

szaym z Wanszawy i wi tymże dniu o godz. 
21-ej wygłosi! w synagodze syjonistyczej 

      

Słonimie odłezyt pod. tyt.: „Droga cier- 

sta dlo państwa żydowskiegw). 
Przyjazd przywódców ' syjonistów 

rewizjonistów do Słonima: wzbudził za- 

jateresowamie mietylko żydowskich mie- a 

szkańeówi Stonima ale rówinież i: Żydów. 
z ickoliicznyych miejscowości, m. in. z De- 
rezyczana, Zdzięeioła ii inmych Uboga lu- 

ność żydowska, me mogąca zdobyć się 
udaje się  narwiet 

cha 
— WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA MIR- 

SKIEJ STRAŻY POż. Ruchliwy zarząd okręgo 
wy wraz z zarządem oddziału urządzili dia 
swego oddziału samarytańsko - pożarniczego 
piękną wycieczkę nad Świteż. Wycieczka wyru 
szyła w dniu 2 bm. dwoma samochodami. Za- 
znaczyć trzeba, że wycieczka ta do skutku do- 
szła tylką dlatego, że naczelnik rejonu p. Py- 
siewicz udzielił bezpłatnie swego samochodu. 
Wycieczkowicze z wycieczki tejwrócili w do- 
skonałym nastroju, przywożąc z sobą moc mi- 
łych wrażeń, żywiąc zarazem wielką wdzięc:- 
ność dla inicjatorów za zorganizowanie tak mi 
łej i celowej imprezy. 

W pracach swego oddziału pod kierownie- 
twem obecnego naczelnika rejonu p. Pysiewi- 
cza i nacz. straży p. Kasmajewicza zaznacza 
się wielka różnica między tem, co kiedyś było, 
a tem, co jest obecnie. Od kilku już lat praca 
się wcale nie posuwała naprzód, społeczeństwo 
nie wiedziało, że Na straż się zajmuje kwe 
stjami społ.-oświat. Dzięki nowemu kierownic- 
twu praca na terenie Mira posuwa się obecnie 
szybkiemi krokami. Społeczeństwo w czasie о- 
statnich zawodów miało możność poznać, że 
straż poż. w Mirze wkracza na nowe tory 
pracy. 

— CIĘŻKIE USZKODZENIE CIAŁA Z WY 
NIKIEM ŚMIERTELNYM. Mieszkaniec wSi Tu- 
lonka Hromyko Konstanty w czasie sprzeczki 
z żaną, znajdującą się му stanie poważnym, tak 

TTYYWYYTYTYTYYYVYTYVY— VEVYGTYVYYYYSYTYYYYYT 

Dźwiękowe Kino „SPOLLO” 
Dominikańska 26. 

Historja wielkiej miłości i wielkiego poświę- 
cenia! Dramat, który wzrusza do łez! 

Dziecko grzechu 
z WALLACE BEERY i MARIE DRESSLER 

Nadprogram:: Tygodnik Fox'a. 
Wstęp od 50 gr. 

„Ai A D ii ВЕ. 

| NA POPŁAWACH 

parcele do sprzedania 
Tanio. Ziemia ogrodowa przy ul. Sabocz, — 

Saska Kępa, Popławskiej i in. — Informacje: 
Subocz 28 godz. 10—2 i 5—8 i 

  

   oplacene przej:zdlu 

Slonima. pieszo — @0 

  

  

ło: wzrost Oddziałów: Z. 8., wamocnienie 

dyscypliny «w szenegaich strzeleckich, oraz 

zmylbiitmie pogłębienie pracy  wyłchowaw- 

czo - obywateiskiej, jak rówmież — гита- 

czny  wozrost zespołów, Przysposobienia 

Rolniczego. 
Zjazd został zakończony © godz. 15 

odśpiewaniem hymnu strzeleckiego „Hej 
strzelcy "wraz...'* 

Na podkreślenie zasługuje  okojicz- 

miość, iż Związek. Strzelecki znobił wydom 

  

w idotycdaczasowej tradycji wileńskiej i 

mwiołał Zjazd tylko dla Delegatów Z. 

S. z pominięciem zaproszenia przedsta- 

wiicieli Władz i Organizacyj oraz gości, 

a to wi leelu lepszego  wyłkomzystamia! 

czasu ma obrady, jak również nie od- 
ryw emilia tychże od! pracy, tak często prze- 

rywamej przeróżnemi obchodami i Zjazda- 

mi. 

rów. Pod nogami tłumu, ludzie ci umie- 
rali, ściskając rewołwery w rękach. Vasa 
żerowie bili się o miejsce w łódce, pod- 
czas gdy „Arden** niknął cal po calu „pod 

wodą. 
Marietta przyciśnięta do Ściany, nie- 

zdolna do walki z rozszałałym żywiołem 
przygotowywała się na śmierć. 

Śmierć nie przerażała jej teraz, kiedy 
stanęła z nią oko w oko. Przyszłości nie 
żałowała: .bo nie zapowiadała ona szczę 
ścia Mariecie... ona wszak nie kochała 
Steevensa. 

Wiatr osłabł nagle. Woda objęła zi- 
mnym pierścieniem nogi dziewczyny. W 
oczekiwaniu śmierci zamknęła oczy. 

Ktoś wyrzucił ją nagle, przepchnął 
wśród tłumu, Marietta straciła przytom- 
nošč... 

Oprzytomniała dopiero na łódce, któ- 
ra podskakiwala, jak korek.na wzburzo 
nem morzu. Marietta leżała na dnie ło- 
dzi, oparta plecami o nogi człowieka, któ 
ry sterował. Czterej inni mężczyźni wios 
łowali z wysiłkiem. 

Na horyzoncie nie widać było żadne 
go okrętu. Tylko biała piana bieliła się 
na wierzchołkach fal, które zaczynały 
się już uspokajać. 

Sternik wydawał co pewien czas roz 
kazy, głosem tak spokojnym, jakby nic 
nadzwyczajnego się nie zdarzyło, To dzi 
wne: sądząc po głosie, możnaby przypu 
szczać, że ten człowiek cieszy się z za- 
tonięcia okrętu! 

Osłabiona i, wyczerpana Marietta, 
czując, że cudem tylko została ocalona, 
odwróciła głowę, by zobaczyć, w czy- 
ich rękach są dalsze jej losy... 

Oczy jej spotkały się z głębokiem 

& 

   

   
   

    

  

BIA 
D 

43 ŁY wODZ“ 
:iš! Film, wyświetlany po raz pierwszy w Poisce! Najnowszej prod. 1933 r. w-g powieści Zana Grey'a. 

Bajeczne widowisko walk na Dzikim Zachodz 
ie. GEORGE O'BRIEN w najnowszej kreacji 
jako wódz Indjan oraz słodka JANETT 

CHADLER czarują widza genjałną grą. Oryginalny temat. Przepiękne tło. Nad program:— Trzy dodatki 
dźwiękowe. Ceny |dz. 25 gr., parter 54 gr. 

  

Premjera! Olšniewający przebój 

„Kobieta z bruku 
Ceny zniżone: Na 1 seans balkon 25 gr., parter 54 gr., wieczor. 40 gr. 

w roli głównej 
ognista meksyksnka LUPE VELEZ 

2) „SZALENCY“ Film poiski 

  

  

  

ja potłukł i skopał, że ta wśród strasznych 

  

boleści trzy dni później zmaria. Nielu mąż, 
nie mający żadnej litości i poszanowania dla 
najświętszych praw ludzkich i przyrody, рэ- 

  

ciągnięty zostanie do odpowiedzialności sądo- 
wej. 

> A KRADZIEŻ PŁÓTNA. Tybułowi Wales 
janowi z Zadwiei skradziono z zamkniętej ko- 
mory 150 m. płótna własnego wyrobu. Prócz 
tego złakomiono się na artykuły żywnościowe, 
znajdujące się tuż koło płótna. Widocznie pe 
„uczciwej* pracy posilono się tem,co było pod 
ręką. Zwłaszcza, że była słonina. 

  

— NIE POZOSTAWIAĆ DZIECI BEZ 

DOZORU. Olegdaj rw osadzie Niskie, 

gminy miiadziolskiej dwuletni chłopak po 

zostaryiiony bez dozoru malutki Jamek Bo- 

gdamowicz bawiąc się ma podwórku — 

wpadł do dłolu mapelnionego wiodą i utonął 

— WIEDZIAŁA GDZIE ZOSTAWIĆ, 
W: lokalu komisamjattu P. P. w Barano- 
iezach nieznana Ssprawczymi zostawiła 

dziedko płci męskiej iw! wieku 6 miesięcy 
Krzykliwy prezent odstąpiono  Źiob- 

kowi  Dzilecięcemu wi Baranowiicz: ch. 

— NIE UKRADŁ OHLEBA TYLKO 
GOTÓWKĘ. Onegdaj ze sklepu spożys!- 
czego we wsil Hajki pow. Baranowicki — 
miejakkiej Meleżowej Jadwiidze skradzionio 
gotówikę w sumie 14 złotych. 

Spraiwiłey kradzieży ująć narazie nie 
udało się. Śledztwo wi toku. 

  

  

2) ow AA 

  

Ceny: Na 1 sesns 

  

Radje wiieńskia 
1,00 Sygnał czasu i 
1.05 Gimnastyka. 
7.206 Płyty. ł 
7,25 Dzie!nnik por. 
7,30 D. c. muz. gram. 
dd 

IT 

pieśń „Kiedy ranne". 

Chwilka gosp. dom. 
Sygnał czasu i hejnał. 
Dice: plyt 
лее 

5 Dziennik południowy. 
Program dzienny. 
Arcydzieła literat. skrzypcowej — w 

przerwach komun. 
15.25 Kom. gosp. 
15,35 Audycja dla' dzieci: a) Legenda o bią 

łej łani; — wygłosi E. Minkiewiczówna; b) — 
Przygoda Stasia — opow. Cioci Hali. 

15.00 Transm. koncertu. 
17.00 Pog. w jęz. francuskim. 
17.15 Koncert solistów. 

18.15 Odczyt z cyklu „Zagadnienie gospo- 
darcze* — pt. „Formy oddziaływania na po- 
ziom cen rolniczych* — wygł. T. Eilch. 

18.35 Recital fort. z płyt. 
19.10 Rozmaitości. 

Ofensywna polityka 
— ódczyt w jęz. [i 

35 Program na wtorek. 
19.40 Program na wtorek. 

    

ŚCiIOowA     

   

  

19.40 Feijeton lit. pt. „Szłakiem powieści 
polskiej" — wygłosi St. Koszczewski. 

19.55 Przerwa. 
20.00 Opera „This“ i  ,„„Verbum nobile“ 
21.00 Wil. kom. sport. wygl. J. Nieciecki. 
22.25 Wiad. sport. 
22.35 Komun. 
22.40 Muzyka taneczna. 

  

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW PODMIEJSKICH 
odchodzących z placu Orzeszkowej w Wilnie 

N. WILEJKA 
  

Odjazd z Wilna 
od g. 7 rano (w Świę- 
ta od g. 8 r.) co go- 
dzinę do 21, w dnie 

grzedświąteczne i Św'ą- 
teczne do 23. 

Przyjazd 
do N. Wilejki 

pół godziny drogi. 

Odjazd do Wilna Przyjazd de Wilna 
od g. 8 rano (w Święta |pół godziny drogi. 
od g. 9).co godz. do 2i 
w dnie poświąteczne i 
świąteczne do 23. 

  

  

Ostatnie 2 dni! Swietny podwójny: program 'Najlepsza KOMEDJA i wesoła OPERETKA! Po raz pierwszy w Wilnie 

«| ,„„COHŃ | KELLY W TARAPATACH 
Hucząca życiem, werwą skrząca się humorem i pogodą o rekordowemtempie komedja morska, 

ŁEJ [GAWIARENGCE "iii siais“ 
n 25 gr. parter 54 gr. wieczor od 40 gr, 

  

      450 H. P. 
iły Wodnej 
do wykorzystania 

ma LGA 
a 

OLEKATZE | mamami AAAA AAA ZG 0 

      

Rze POSZUKUJĄ 

Dr Ginsberg „RAL“ „ 
Choroby skórne, wene- ._ ыы 
ryczne i m ici S 
Wileńska 3, od 8 -- I „„Rutynowany agronom znający ge- 

spodarstwo przemysła« 
we, hodowlę' mieczar- 

" stwo, lesnictwo, olejar- 
stwo z 20-letnią prak- 
tyką w kraja i zagre- 
uicą— poszukuje zaraz 
posady — wymagania 
skromne, Wiluo Ostre- 
bramska Ne 16 m. 22 

i 4 — 8. Tel. 567. 

DOKTOR 

Blumowicz 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. 
WIELKA 21 — tel. 921 

    

od 9—] i3—7 -- - 

AAA Młoda "7 zredukowana urzęd- 
niczka za utrzymanie 

Kupno może pełnić słnżbę biu- 
rową,reperację bielizny, i SPRZEDAŻ lub wyręczyć w gospo” 

"e" darstwie pani domu. 

KUPIĘ DOM ” 
nowy z 3 lub 4 miesz- 

Adres; Kwiatowa Hotel 
Anuglja pokój 12. 

  

  

  

k kan na Zwierzyncu. O- 3 

biri Likus ferty pod” „Wuka” do zawódyny odotiE W. 
Odjazd z Wilna Przyjazd do Czarnego'| Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna Administracji „Słowa * р,, długoletnia prakty” 

115 mA 20 Boru. 8, 16,30, 21. Siole R Fo UKR -qlicowa „w delle 
sżAkAdAŁAŁAkkANAŻAKAG  rachunkowo - kasowym 

MEJSZAGOŁA Letniska praktyka lešua i banó- 
- - lows, posisda dobre 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna | |“ 7 ‚ Świadectwa i referencje 
9, 12 m. 30, 16, 18: do Mejszagoła f,  102m.-.30, 14,19. *18F 115801 615 240. NE OS TA A poszukoje jakiejkolwiek 

10, 13 m. 30, 17, 19. PENSJO NA PY przcy — biurowej, leć- 
w  Andrzejkowie nad niczego, gajowego — 

NIEMENCZYN Świtezią Wandy Kui- ekspedjenta [nb_ ixnej 
Odjazd z Wilna | Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilny „wieć - Frydrychowej. pracy. — W miejsce 

7,9, 11, 13, 15, 17, 18| do Niemenczyna |7, 8, 9, 11, 13, 15, 17]8, 9. 10. 12, 14, 16, Pokoje słoneczne wspól lab na wyjazd, Oferty 
m. 30, 19, 20 m. 30. I8, 10, 12, 14, 16, 18,|19, 21.. 18, 20, 22. ny Salon i taras, bibljo- do Red. „Słowa* pać 

|19 m. 50, 20, 21 m. 30. teka, pianino, kuchnia +F- T. 
! OZ wiejska, posiłek 4 razy TA, — — eko? 

OSZMIANA dziennie. Doskonala ка- — Ochmistrzyni 
  

Odjazd z Wilna Brzyj ds Oszmiany 
1,2821; 14, 16, 18,|9, m. 15, 10 m. 15, 13 

Odjazd do Wilna 
g. 6, 7,30, 11, 12,15, 17 

Przyjazd do Wilna 

  

  

    
9,45, 13,15, 14,15 17.15 gródka autobusem. Ce- 

piel, auto, dojazd z Ba- praktyczna, zna się do- 
ranowicz lub Nowo- skonale na kuchni i wy 

robie masła, Pracowits, 

  

  

(w dni rynkowe miast|m. 15, 16, m. 15, 18) 19, 19,15 21,15. ny 3,50, 4 i 450 _ pilna. Nieświeska 16—2 

o'8 odjazd o 6). m. 15, 20 m. 15. leźności od pokoju, -- Sperska. R 
TROKI Naa W koło *" Poszuk ] cad 

A owogródka  Andrzej- uję (przez Landwarów) kowo. jskiejkolwiek pracy. — 
' Odjazd z Wiina Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna — — — — — — Znam gespodarstwe 

Т ВЬ лаНО do Trok 6 m. 20, 8, 9 m. 30|godzina i 20 minut Koewwwamawaa wiejskie. Znam dobrze 
15 m. 15, 17 m. 30, 10!godzina i 20 minut dro-|10 m. 30, 12 m. 30, l4jdrogi (do Landwaro-* Różne Bs oc się 
2 ч Е Ę + ч ожет ф08 20 т. 15. 511…(‘3()› Landwarowa 55 1 m. 15, 16 m. 40,|wa 55 minut drogi) . NEWRGRKENE COWANEM darstwem albo a= 

43 оо — — == waniem mieszkanie. Wy 
NAROCZ Modystka magania najskromniej- 

(przez Michaliszki, Świr) Kykonajs jao i S sze, Świadectwa i refe- 
- - - : - gancko wszelkie roboty rencje poważnych os: 

Qdjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna kapelusznicze Wielka UI. Lik 17 m. > 
c godz. 6 rano. do Narocza lo godz. 15 . o godz. 21. 3 m. 16. g"—— — 1 — 

  0 godz. 12 w poł.   
  

wejrzeniem pasażera w kajdanach. Przy 

kiści jego ręki dzwoniło jeszcze kilka og 

niw łańcucha. 

Rozdział Il 

WE TROJE 

W ciągu następnych dni, świat, zda- 
wało się nie istniał... 

Wkońcu Marietta, jak ślepa, wypei- 

zła z płytkiej wody, na piaszczysty 
brzeg i upadła bez przytomności, twa- 

rzą na piasek. 
Z długiego omdlenia obudził ją huk 

fal w czasie przypływu. Zobaczyła, że 

leży na dużej plaży. Świadomość, że ma 

pod sobą twardą ziemię, napawała ją 

rozkoszą. 

Trudno byłoby opisać dzieje samot- 

nej łodzi na falach oceanu. Gdy wresz- 

cie dotarła do wyspy, pozostały w niej 

tylko trzy żywe istoty:. Marietta, Nor- 

ton i palacz Fitch. : 
Dziewczyna podniosła się i obejrza 

ła: w pewnem oddaleniu dwaj mężczyź- 
ni usiłowali zapalić ognisko. 

Śledziła ich jakby we śnie. 
Fitch, silny, muskularny mężczyzna, 

o 'wąskich, lecz dużych ustach, i prze- 

biegłem spojrzeniu znosił gałęzie. Norton 

klęczał pochlony, rozdmuchując ogień. 
Jak okiem sięgnąć, nic się nie poruszało 
dookoła. Tylko ci dwaj, zmniejszeni 
przez odległość ludzie, podobni do kar- 
łów z bajki, kręcili się koło małego og- 
nia. To wszystko wytwarzało nastrój, 
nierealny, dziwny. 

Wkrótce Norton zbliżył się do leżą- 

cej, niosąc dymiącą misę. 
— Zupa z morskich 

resztek sucharów okrętowych, 

ślimaków, i 
— rzekł, 

nictwa „ROW 

— Niech pani spróbuje — to jest wcale 
smaczne. 

— Czy pan wie, gdzie się znajduje- 
my? — zapytała. 

— Nie, i wiedzieć nie chcę. 

Obejrzał okiem, pełnem zadowolenia 
plażę, wysokie palmy, piękny krajobraz, 

i dodał: 
— Zapewne 

czego? 
— Tak.. Zdaje się, że się domyś - 

lam... 
— Niech się pani nie waha i mówi 

szczerze. Tego wieczoru, kiedy pani zo- 

baczyła mnie — po raz pierwszy, byłem 

więźniem. Teraz jestem wolny! Tak, wol 

ny, jak człowiek umarły! Ale ja żyję | 

jestem wolny! ; ` 
W słowach jego dźwięczała nuta bez 

względności i cynizmu, Ale dziewczyna 

zrozumiała jego myśli. 
— Co mówi Fitch? — zapytała. 
Norton uśmiechnął się: 
— Cóż on ma mówić? To tylko, co 

1soże powiedziec palacz okrętowy w tar 

kier sytuacji! Fitch chce piwa i rozmai 

tych innych rzeczy. 
Te 4owa wryły się w mózg Mariet- 

ty. Musiała nad tem pomyśleć. 

Zapytała szybko: 
Jak pan myśli, czy jesteśmy daleko 

od ucźęszczanych przez okręty dróg? 
- Nie wiem, — wzruszył ramiona- 

mi obojętnie. — Obeszliśmy z Fitchem 

połowę wyspy i nie znaleźliśmy żad- 

nych śladów życia. jeśli niema życsa na 

brzegu wyspy, to nie znajdziemy go we 

'wnątrz. Gdyby tędy chodziły okręty, na 
pewno wyspa byłaby zamieszkana. Nic 
"więcej o tem nie wiem. 

— Nie mógłby pan określić według 

pani domyśla się, dla- 

słońca, lub gwiazd, gdzie jesteśmy? 
— Nie inamy odpowiednich  instrir-- 

mentów, a gdybyśmy nawet je mieli, nie 
potrafiłbym ich używać. Fitsch mniej ode 
mnie zna się na nich. jechaliśmy długa 
na poi. owo - zachód, aż stanęliśmy 
tuiaj. Resztę zna pani.. 

Więcej pytań Marietta nie zadawała. 
Setki pytań cisnęło się jej na usta, ale 
niusiała sama szukać odpowiedzi na nie. 
Morze połknęło Steevensa — Steevensa, 
a z nnn razem złoty mur, którym narze- 
czony chciał ją odgrodzić od Świata. Te 
raz była same na beziudnej wyspie — 
samia e. „biegłym więźniem i pala- 
czem . 1 io hez muru! 

Priknęłe resztki zupy, usiłując zapa- 
    

     

  

nować nad srżehiem ręki. Zapewne Nor 
ton zauweżył jej niepokój i zrozumiał, 
co się działa w jej duszy... 

4 Zaczął imówić spokojnym, bezbarw- 
nyn: głosem: 

—- Opowiem pani kiedyś swoją hi- 
storję. Może ńawet bardzo prędko, ale 
nie teraz. '* 'azie musimy jakoś zorga- 
nizować nasze życie. Ta część brzegu, 
pomiędzy dwoma palmami będzie pani, 
dobrze? Kiedy pani będzie tutaj, my nie 
będziemy mieli prawa tu wchodzić. Zbu 
duję pani szałas. 

Mariettę ogarnęło uczucie wdzięczna- 
ści. Usta jej zadrżały. 

Norton mówił dałej: * 
— | jeszcze coś muszę pani powie- 

dzieć pani odrazu, od samego początku. 

— Co? 
— Fitch, trzeba być z nim ostrożną, 

nie zbliżać się do niego. Pani mnie io- 

zumie? 

D. C. N. 
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