
Rok Xi. Nr. 187 (3325) 

SŁOWO 
WILNO, Środa 12 lipca 1933 r. 

Redakcja i Administracja: 

OKD 

FRENUMERATA miesięczno z odniesieniem do domu, lub г ' 

przesyłką pocztową 4 zł. zagranicę 7 zł. Konto czekowe PKO ! 

jednego numeru 20 gr. į Nr. 80259. W sprzedaży detali. cena 
niet 

  

  

Nofafki polemiczne 
Artykuł proi. Strońskiego z dnia 9 

lipca w „Kurj. Warsz. * zmusza mię do 

kilku sprostowań. 
k 

Prof. Stroński twierdzi, że byłem 

przeciwny zawieraniu paktu o nieagresji 

z Rosją Sowiecką, który Polska podpisa- 

ła z tem państwem w roku zeszłym. 

To nieprawda i prof. Stroński wie 

doskonale, że pisze nieprawdę. W całym 

szeregu artykułów z roku zeszłego, wte- 

dy, kiedy pakt o nieagresji był aktualny, 

wskazywałem, że zawarcie paktu o nie- 

agresji było słuszne i było szczęśliwem 

dla Polski posunięciem. To samo miałem 

okazję wygłosić z mównicy sejmowej w 

prof. Strońskiego obecności. 
Zachodzi jednak wielka różnica 

tym charakterze, w jakim  występowali- 

śmy wówcżas, podpisując pakt o niea- 

gresji, a obecnym  pakcie, określającyin 

pojęcie napastnika. Wtedy była strona 

polska, strona sowiecka i układ. Dziś 

jest przewodnictwo Sowietów + Polska 

bierze udział w akcji, dokonywującej się 

pod tem kierownictwem. 

Owszem, krytykowałem pakt o okre- 

śleniu napastnika, wskazywałem nawet, 

że w pakcie tym mieszczą się ziarna, # 

których wyróść mogą niepokoje i trui- 

ności. Owszem, wypowiedziałem pogląd, 

że podpisanie tego paktu tak wzmocniło 

pozycję SSSR w Europie, że nie. mogę 

uważać tego -z naszego stanowiska za 

pakt korzystny. Ale czy to wszystko nia 

oznaczać, że nie chcę pokojowych  sto- 

w z SSSR?- Nie! tego 

może. Conajwyżej można mnie oskar- 

żyć, że nie wierzę w to, aby zbyt silne 

Sowiety pozostawiły nas. w spokoju. 

Skoro więc prof. Stroński oskarża 

mnie, že nie chcę pokoju z Sowietami, 

choć ' na chwilę 

o nieagresji z tem 

mu tylko odpowie- 

w 

oznacz'ić 

    

że byłem, czy, jestem 

przeciwny paktowi 

stwem, to mogę 

dzieć: to nieprawda. 
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Proi. Stroński pisze © moich  „dą- 

sach na święto morza“, które jest „chy- 

ba dostatecznie uzasadnione w narodzie, 

ktoremu wychowanie morskie jest nie- 

zbędne*. Przytem prof. Stroński obdarza 

mnie epitetami, jak „wolne żarty”, „„nie- 

poważne itd. 

Nie biorę tego: „nie poważne” zbyt 

tragicznie. Przyzna proi. Stroński, że 

były takie wypadki w Europie, które prze 

powiedziałem, i że właśnie wtedy, gdy 

wygłaszałem poglądy, które najšcišlej 

później sprawdzić się miały, to prasa 

polska zasypywała mnie temi: „nie po- 

ważnie*. Do tych wzruszań ramionani 

jestem przyzwyczajony. Uważam je ra- 

czej za dobrą wróżbę. . 

Tak samo jest i z tem świętem mo- 
rza. Twierdziłem, że występowanie w 

charakterze państwa najbardziej w Et- 

ropie zagrożonego jest szkodliwe dla na- 
szego interesu państwowego. Muszę m- 

taj przyznać, a mógłbym nawet użyć ia- 
nego zwrotu, mianowicie „mogę nawet 

przypomnieč“, że w przemówieniach 

Prezydenta Rzeczypospolitej i gen. Dre- 

szera, które to przemówienia zakańcza- 
ły „Święto morza”, nie było ani słowa 
o „zagrożonych granicach*, nie była 
żadnych strachów, że Niemcy nas napa- 
dną, ani żadnych twierdzeń, że napada- 

ja. Mowy te były godne, spokojne, p»- 

ważne, był to głos i ton odpowiedni dla 

poważnego państwa. Szkoda tylko, : że 

wiece, urządzane po miastach i wsiach 
na pierwszem miejscu swych rezolucyj 

umieszczały to zagrożenie. Polska ma 

czasami manjery panny z przed wieku, i 

wstępując na kładkę własnej państwo- 

wości, czuje się w obowiązku krzykiem 

i piskiem ogłaszać swe uczucia i nie- 

pokoje. Krzyki „jesteśmy zagrożeni, 

„brońcie nas* nie są krzykami ułatwiają- 

cemi pracę dyplomacji. Kto tego nie ro- 
zumie ten wogóle nic nie rozumie w po- 

lityce zagranicznej. 
* * * 

Przekręcając i krotochwiląc na te- 
mat tego, co napisałem o pakcie czte- 

rech, prof. Stroński dochodzi do tego, że 

twierdzi, iż zawarcie paktu czterech u- 

znałem za nasze... zwycięstwo. 

Tego oczywiście nie napisałem i na- 

pisać nie mogłem. Natomiast z chęcią 

powtórzę raz jeszcze swoje stanowisko: 
Jeśli pakt czterech przedstawiał dla nas ja- 

ko dla Polaków, pewne niedogodności i nie- 
bezpieczeństwa, to jednak dla nas, jako dla 
Europejczyków, mieścił w! sobie duże korzyś- 
ci. Był aktem organizującym Europę nawew- 
nątrz, wzmacniającym stanowisko krajów eu- 
ropejskich zarówno wobec USA, jak SSSR. 
Trzeba zaś pamiętać i trzeba rozumieć, że 
Polska jest zbyt wielkim krajem w Europie, a- 
by mogła się wyrzec odpowiedzialności za lo- 
sy naszego kontynentu, losy naszej cywilizacji. 
Pisząc taki aforyzm, nie mamy na myśli wzglę- 
dów moralnych. Polska jest poprostu zbyt 
wielkim krajem europejskim, aby nie miała 
się liczyć z tem, że to, co zaszkodzi Europie, 
zaszkodzi nam, zwycięstwa Europy są naszemi 
zwycięstwami. 

Takie jest moje stanowisko. Nie jest 

ono obliczone na poklask wiecowy. Zda- 

ję sobie z tego sprawę. Ale w życiu na- 

rodów jest tak, jak 'w życiu jednostek. 

„Gdy okręt tonie, a wiatry go przewra- 

cają, głupi na tłomoczkach swoich leży'* 

— powiedział jeszcze Skarga. Jesteśmy 

pasażerami okrętu, który nazywa się Eu- 

ropa. Możemy kłócić się z innymi pasa- 

żerami, ale nie tak, aby to miało cały о; 

kręt przewrócić. Nie należy o tem zapo- 

minać i nie trzeba sądzić, że przypo- 

mnienie tej prawdy wynika z osłabienia 

poczucia patrjotycznego. Prof. Stroński 

stanowisko 'moje nazywa sadyzmem.. 

Niech i tak będzie. ' 

* 

Proi. Stronski przyznaje już teraz, że 

Niemcy poczyniły nam awanse i oferty, 

jak deklaracja Hitlera z 4 maja, jak gdań 

szczanie, Rauschning  itd., ale twierdzi, 

żeśmy się dostatecznie Niemcom rewan- 

żowali. Mam co do tego pewne wątpii- 

wości. Oczywiście, jest mi przyjemnie, 

że Niemcy o nas więcej zabiegają, niż 

my o Niemców, i to oczywiście należy 

na dobro naszej dyplomacji zaliczyć. 

Prof. Stroński powiada: 
Pokój z Niemcami i pokój z Rosją. Jedno 

i drugie bezpłatnie, bo płacić nie mamy czem 

i na zbycie nie mamy ani skrawka ziemi, 

czyli ceną naszą jest tylko pokój za pokój, ale 

już nie pokój... za korytarz. Na tych warun- 

kach jedynie dopuszczalnych, tj. status quo, © 

ile możności, i z Niemcami i z Rosją. jeśli 

nie, to pokój z tym z dwu, który go chce na 
tych warunkach. 

Jest.to polityka jasna i 

się nią zwracać i ku Rosji i ku Niemcom. 

Niema obawy niezrozumienia i nieporozumień. 

Możemy też w obie strony podpisać pakt nie- 

rzeelna. Możemy 

agresji. 

Bardzo słusznie! Bardzo słusznie! 

Podpisuję się obydwiema rękami pod 

tem stanowiskiem. Być może nawet, bę- 

dę jeszcze kiedyś prof. Strońskiemu 

to siormułowanie przypominał i... wypu- 

minał. 

ж К 

Drobna rzecz. Prof. Stroński chwali 

prasę polską: 
Powściągliwość w ocenie zdarzeń w Niem- 

czech, które np. w Anglji wywołują dzień w 

dzień bardzo ostre sądy w pismach, a od cza- 
su do czasu w parlamencie, jest u nas popro- 

stu wzorowa. 

Zdaje mi się, że prof. Stroński trochę 

przesadza, albo, jeszcze lepiej, źle się 

wyraża. Z jednej strony, nie wiem, czy 

wyraz „wzorowa* jest odpowiednio uży- 

ty, jeśli już ma chodzić O „powšcią- 

gliwość* w wyrażaniu oburzenia z po- 

wodu ekscesów anty-humanitarnych. Z 

drugiej strony nie potrafię przyłączyć 

„się do zdania, że nasza prasa była już 

tak bardzo rzeczowa w ocenie wypad- 

ków w Niemczech i czy traktowanie 

całego narodu niemieckiego per „be- 

stje“, jak się to nam zdarzało, właśnie 

na określenie „powściągliwe* zasługuje. 

Natomiast skoro już prof. Stroński w ty- 
tule swego artykułu zestawia Niemcy i 

Rosję, to nie mogę powstrzymać się od 

uwagi, że na jednego katowanego izrae- 

litę w Niemczech 'wypada conajmniej ty- 

siąc katowanych liszeńców w Rosji, i 

tutaj prasa polska rzeczywiście zacho- 

wuje się jeśli nie „wzorowo*, to w każ- 

dym razie bardzo „powściągliwie. 

* ‚Ф о% 

Żałuję, że prof. Stroński nie odpisał 

mi na to, co pisałem w artykule o „po- 

putczikach“. Cat. 
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Posiedzenie komitetu ekonom. ministrów  BOLSZEWICKI ANIOŁEK 
WARSZAWA PAT. — Dziś w godzinach 

popołudniowych odbyło się pod przewodnic- 
twem p. premjera  jędrzejewicza posiedzenie 
komitetu ekonomicznego ministrów, poświęco- 
ne rozpatrzeniu szeregu aktualnych problemów 
gospodarczych. W związku z przyjazdem do 
Warszawy delegata polskiego na konierencję 
ekonomiczną-w Londynie p. wiceministra Ko- 
ca komitet ekonomiczny ministrów wysłuchał 
sprawozdania p. Koca o przebiegu dotychcza- 
sowych obrad konierencji. Następnie komitet 
ekonomiczny ministrów rozważył zagadnienia, 
związane z połityką rolniczą. M. in. komitet 
uchwalił wytyczne planu działalności państwo- 
wych zakładów przemysłowo - zbożowych w 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ał. Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa, 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch*. 

KLECK — Sklep „Jedność”. 
LiDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 

LUNINIEC — Ksiegarnia Kol. „Ruch“. 
MGŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
MIORY — Ejdelman 
NIEŚWIEŻ - - ul. Ratuszowa — Księgarni 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

{ 
i 

} 
  

roku 1933—34, zatwierdził regulamin komisji 
międzyministerjalnej popierania zbytu produk- 
tów rolniczych oraz przyjął do wiadomości 0- 
kresowe sprawozdanie ministra spraw wewnę- 
trznych o akcji obniżenia opłat targowych i 
ubojowych. W zakresie zagadnień przemysło- 
wo - handlowych komitet ekonomiczny mini- 
strów wysłuchał sprawozdania p. ministra 
przemysłu i handlu o sytuacji w przemyśle ce 
mentowym, ustalił zasady zamówień taboru 
kolejowego, powziął decyzję w sprawie nad- 
budowy chłodni portowej w Gdyni oraz omó- 
wił zagadnienia, związane z handlem zagrani- 
cznym. 

Ustawa o ubezpieczeniach społecznych 
WARSZAWA (tel. wł.). — W N-rze 

51 Dziennika Ustaw ogłoszona została 

ustawa a ubezpieczeniach społecznych, 

uchwalona — jak wiadomo — przez par 

lament. 

Ustawa wejdzie w życie w poszcze- 

gólnych województwach na podstawie 

specjalnych rozporządzeń Rady  Mini- 

strów. 

Konferencja w sprawie pożyczki angielskiej 
WARSZAWA (tel. wł.). — Dowia- 

dujemy się, że wkrótce odbędzie się w 
Warszawie konierencja w sprawie poży- 
czki angielskiej. Wezmą w niej udział 
przedstawiciele ministerstw Skarbu i 
Komunikacji oraz konsorcjum, które u- 
dzieliło kredytów na rozbudowę węzła 
warszawskiego. 

M. in. Omówiona będzie strona tech- 
niki realizacji pożyczki. 

PRASA ANGIELSKA O UMOWIE 
MIN. KOCA 

RIO DE JANEIRO. PAT. Dzisiej- 
szą prasa angielska umieszcza 4a widocz- 

mem miejscu, a miektóre dzienniki na 
pierwszej stronie motatlki o umowie za- 

wartej między wiceministrem Kiocem a 
towarzystwem English Electric Compa- 
my ii Metropolitan Vickers w sprawie po- 
życzki ma elektryfikację węzła kolejowego 
w; Warszawie. 

Londyński dziennik. „Financiał News'* 
twiendzi, iż część gotówikowa tej tramzak- 
cji uzyskana została przez iPolskę na ko- jesora, twierdząc, że jest niewinny... Mu nansowej z polecenia 
rzystnych warunikach, co według pisma 
jest dowodem umocnienia się kredytu 

poliskiego w Londynie. Jako bezpośredni 
skutek powyższej tranzakcji 
jest zwyżka kursu polskiej pożyczki 
stabilizacyjnej o 2 punkty z 77 ma 79. 

    

  

Złoto czeka na wywóz 
PARYŻ PAT. — Z Nowego Yorku dono- 

szą, že k ie złota oczekują pozwolenia pre 
zydenta Roosevelta na wywóz złota, wydoby- 
wanego obecnie. Skarb Stanów Zjednoczonych 
przesłał Rooseveltowi w tej sprawie wniosek 

przychylny. + 
Wywóz złota zagranicę, który dotychczas 

  

Konferencja ekonom. bedzie odroczona 
PREZYDJUM OBRADUJE 15 MINUT 
ŁONDYN PAT. — Posiedzenie prezydjura 

komisji gospodarczej trwało zaledwie 15 min. 
W myśl propozycji komisji redakcyjnej kwe- 
stja wyboru spraw, podlegających dalszej dy- 
skusji, będzie powierzona podkomisjom, które 
zbiorą się w tym celu w dniu jutrzejszym. 

Ogólnie panuje przekonanię, że obrady kon 
ierencji potrwają jeszcze około dwóch tygodni 
—poczem konierencja odroczy się do jesieni. 

WSZYSTKIE OPRÓCZ MONE- 
TARNYCH 

PARYŻ PAT. — jak donosi „Le Matin'*— 
rada ministrów postanowiła, że Francja nie 
wycofa się z konferencji ekonomicznej i brać 
będzie udział w obradach nad  wszystkiemi 
sprawami z wyjątkiem monetarnych. 

BANKI, SREBRO I DŁUGI 
LONDYN PAT. — Powołana wczoraj do 

życia komisja redakcyjna obradowała do po- 
łudnia, Agencja Reutera dowiaduje się, że ko- 
misja ta pozostawiła komisji monetarnej wy- 
bór spraw, które będą poddane dyskusji. A- 
gencja stwierdza, że po posiedzeniu komisji re 
dakcyjnej, której uchwały mają zadecydować 
o dalszych losach konferencji, sytuacja znacz- 
nie się wyjaśniła. 

Podobno niezwłocznie omawiane będą w 
dalszym ciągu Sprawa srebra, sprawa współ- 
pracy banków centralnych oraz kwestja zadłu- 
żenia. Reszta kwestyj monetarnych pozostanie 
tymczasem na boku. 

ROZWIJA SIĘ I WYJAŚNIA 
LONDYN PAT. — Agencja Reutera prze- 

prowadziła szereg wywiadów z wybitnymi 
członkami konferencji. Coox oświadczył, że 0- 
bie komisje będą obradowały nadal. —Bonnet 
stwierdził, że wypadki rozwijają się zadawala 
jąco. Kinboeck powiedział, że sytuacja znacz- 
nie się wyjaśniła. 

HERIOT O WALUCIE ZŁOTEJ 

PARYŻ PAT. — Zaproszony przez Towa 
rzystwo Badań Społecznych w Lyonie przewo 
dniczący komisji spraw _ zagranicznych Izby 
Deputowanych dep. Herriot wygłosił przemó- 
'wienie na temat konierencji londyńskiej. Her- 

riot, „analizując przebieg obrad, i stanowisko 
Anglji i Ameryki, obrazuje konieczność zna- 
lezienia takich punktów wytycznych z Impe- 
tjum Brytyjskiem i demokracją amerykańską, 

jest zabroniony przez prezydenta, wpłynałby 
na zwiększenie ceny tego metalu na rynku we 
wiiętrznym. 

Cena ta wynosi obecnie 20,67 dol. za un- 
cję. Cena złota na rynku międzynarodowym 

e. fe spadkiem dolara wynosi 28,30 
ol. 

ktoreby umožliwity . doprowadzenie obrad do 
porozumienia. Izolacja państw anglosaskich — 
zdaniem mówcy — stworzyłaby wielkie nie- 
bezpieczeństwo dla idei pokoju. Fierriot w о- 
statecznych swych wnioskach kategorycznie 
domaga się porozumienia państw © walucie 
złotej z Francją na czele z blokiem anglo - 
amerykańskim. 

- NIEMA CELU POZOSTAWAĆ 
W LONDYNIE 

LONDYN PAT. — Na konierencji londyń- 
skiej panował dziś stan powszechnego odprę- 
żenia, ale równocześnie zanik wszełkiego zain 

  

Zapowiedź represyj w Niemczech 
BERLIN PAT. — W całej prasie niemiec- 

kiej ogłoszony został na naczelnych miejscach 
okólnik ministra spraw wewnętrznych Rzeszy, 
dra Fricka, do namiestników oraz rządów wszy 
stkich krajów związkowych, w którym wysu- 
nięta jest teza kanclerza Hitlera, że okres prze 
wrotu rewolucyjnego w Niemczech zakończył 
się. 

Partja narodowo - socjalistyczna — oświad 
czył Frieck — jest jedyną reprezentacją wła- 
dzy państwowej. Zwycięska rewolucja prze- 

„chodzi w drugie stadjum rozwoju ewolucyjne- 

Henderson ma duże dowykenania 
TYMCZASEM NARAD 

PARYŻ PAT. — Henderson, który przeby- 
wa obecnie w Paryżu, odbywając narady z 
premjerem Daładier'em, min. Paul - Boncou- 
rem i wielu innemi wybitnemi osobami šw1a- 
ta politycznego Francji, ma jutro opuścić Pa 
ryż i udać się do Rzymu, Nie jest wyklaczo- 
ne, że Henderson w charakterze prezesa koa- 
ierencji rozbrojeniowej objedzie również cały 
szereg innych stolic Europy Centralnej i 
Wschodniej. 

Głównem zadaniem Hendersona w czasie 
jego podróży po Europie jest dokładne zazna- 
jomienie się z poglądami poszczególnych 
państw w kwestji ujednostajnienia typów ar- 
mji, zniszczenia broni zakazanej, oraz ograni- 
czenia kalibru artyłerji. Pozatem Henderson 0- 

Dolar przestaje, funt opada dalej 
WARSZAWA PAT. — Trwająca od pew- 

nego czasu zniżka funta sterlinga była zanoto 
wana i dziś na wszystkich giełdach świato- 
wych. 

_ W Warszawie kurs przekazu na Londyn 744 
żkował od wczóraj od 10 gr. z 29,72 na 29,62 
W Zurychu z 17,155 na 17,13. W Paryżu z 
85.00 na 84.87, Na giełdzie londyńskiej zniż- 
ka funta była nieco mniejsza — przy spłatach 
na Paryż kurs funta obniżył się z 84.96 na 
84.90, przy spłatach natomiast na Szwajcarję 
zachował swoją wysokość wczorajszą 17,15. 

W przeciwieństwie do funta dolar przestał 
zniżkować. Odwrotnie zanotowano nawet ogól 

ną zwyżkę dewizy Północnej Ameryki. — Na 
gieldzie warszawskiej kurs czeku na Nowy 
York notowano 6.20 i przekazu telegraficzne- 
go 6,23, z 3,54 na 3,61, w Paryżą z 17,75 na 
18.03. Na giełdzie nowojorskiej w konsekwen- 
cji zwyżki dolara dewizy europejskie zniżko- 
wały: szwajcarskie z 28,12 na 27,60 i pary- 
skie z 5,665 na 5,585. 

W wyniku tych wahań dolara i iunta wza 
jemny stosunek tych dwóch walut wyraził się 
na giełdzie londyńskiej w notowaniu 4,74 dol. 
za jeden i. st. i na ie nowojorskiej 
4.735 dol. Wczoraj na obu tych giełdach noto- 
wano 4.805 dol. za jeden f. st. 

finansowej 

  

DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA —- Księgarnia Spółdz. Naucz. 

PODBRODZIE — ui. Wileńska 15 T. Gurwicz } 

PINSK — Ksiegarnia Polska — St. Bednarski й 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnei. 

i STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 

| SŁONIM -—- Księgarnia |. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 
i SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maia 5. 

da źurińskied: i SZARKÓWSZCZYZNA, M. Mindel, skład zpte LŽ 

1 dežmias esi: | WOŁOŻYN —- Liberman, Kiosk gazetowy 
i WARSZAWA — Kiosk Ksieg. Mol. „Ruch“. 

PI LOT EO TDK AINA EAT RO KT STRIKE KT AI TAS DA YVA TTT KTS 

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

nadesiane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji a 25 proc „drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyirowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 
co do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 
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TELEGRAMY 
JESZCZE SIĘ NIE USPOKGIŁ 

Katolicha Ajencja Prasowa podaje DEMENTI 
kapitalny komunikat w sprawie awantur WARSZAWA. PAT. (Wi ostatnich cza 
nika R księdza obrządku wschodniego, sach pojawiły się pogloski jakoby wszy- 

osławionego Deubnera. ` scy żołnierze niemieccy, uczestnicy wojmy 

Oto ten komunikat: AE lat, mieli 
Londyn — KAP). — Powažne pismo ka- 22 MOCY var O are ae 

ac aęścekić km Tablet“, S ešėdo mywać rentę roczną wi wysokości: 3.500 
list Deubnera, otrzymany za pośrednictwem Zlotych. jakoby państwo polskie miało o- 
profesora uniwersytetu w Lubljanie mgr. Gri- trzymać na ten cel od Niemiec znaczne 
veca. W liście tym, (datowany w dn. $ czerw wpłaty. 
i rb.) 0. Deni vas že do Berlina W związku z tem ministerstwo škau- 

się cełem widzenia ze swymi krewny- bu komunikuje, że wspomniane pogłoski 
» a bez specjełoszą pw, A RE: są aoiek: alanai, i mieuzasad- 
E Rados jedókówióż katezorycznie za nione, to też zwracanie się wi takich 

PrZECZĄ, i jakoby akad mórz Watykanu =: sprawach do wiładz byłoby bezprzedmio- 
kumenty, bowiem — jak się wyraża — „by- towe. Ministerstwo przestrzega przed e- 
łoby to występkiem wobec pojęć o honorze i wentualmemi próbami wyzysku, ze stro- 
wiekowym tradycjom jego przodków pochodze my osób, iktóre opierając się ma. tych po- 
nia szlacheckiego, zwłaszcza, że biskup d'Her- głoskach próbowały uzyskać jakiekciwiek 
bigny przez tyle lat dawał nieustanne dowody opłaty od! zainteresowanych, obiecując 
współczucia i miłosierdzia dla jego rodaków przeprowadzenie Sprawy. 
i współwyznawców Rosjan. O. Deubner z 0- 
burzeniem odrzuca pogłoski o rzekomej zdra- SMUTNE ECHO KATASTROFY 

KOLEJKI WILANOWSKIEJ | dzie, zaznaczając, że są one do tego Stopnia 
pozbawione sensu i bezpodstawne, że żaden 
człowiek bardziej poinformowany w sprawach WARSZAWA. PAT. Dziś nad ranem 
watykańskich, jak również żaden człowiek w Szpitalu Dzieciątka Jezus zmarł — 
trzeźwo myślący nie da im wiary. Równocześ - wskutek odniesionych ram podczas wczo- 
nie Deubner stwierdza, że celem tych, którzy najszej katastrofy pociągu kolejki wila- 
puścili w świat najrozmaitsze plotki o jego 0- niowskiej E ż = Ja” + а Z ь a ! j pod Powsinem maszynista tego sobie, była jedynie chęć przeszkodzenia dziełu Ё 30-letni Kilemens "Mane, 
O oraz A oe a 

A ai sia', na cze  DDYREKTOR, INSPEKTOR I SEKRE- 
UB OO TARZ ARESZTOWANI 

Rozbrajające!.. Deubner — ponura ŁÓDŹ. PAT. W związku z ujawtiio- 
kreatura napisał list do angielskiego pro memi nadużyciami matury służbowej i. fi- 

władz prokurator- 

simy 'wierzyć temu zacnemu szlachcico- Skich aresztowano i osedzono w więzie- 

   

Nad ostatwSkieriii.: miu . śledczem bylego: „iaspełktora  samo- 

Nie dziwimy się, że subrawiec, prze- Dz: łódzkiego Edwarda: 
„ar Wr niecnej awan- WI wymiknu dalszych dochodzeń  aresz 
ury, próbuje zamydhć oczy naiwnym. ' towamo telkże pomocnika sekretarza —- 

: Dziwimy się natomiast Katolickiej gminnegio w Rodogoszczu. Dziś wresz- 
Ajencji Prasowej, występującej w obro- cie aresztowano z polecenia władz pro- 
nie człowieka, o którym doprawdy lepiej kuratorskich byłego dyrektora Komu- 
by było zapomnieć!.. nalinej Kasy, Oszczędności powiztu łódz- 

Jeżeli zaś naprawdę ktoś chce i mo %iego . Walerego Wiechowskiego w związ 
że obronić Deubnera, niech to robi otwa FU z ujawnionemi nadużyciami,  popel- 
rcie i przekonywająco, bo zapewnienie Tionemi podczas jego urzędowa: w      

  

   

  

winowajcy, że. on jest niewiniątkiem, ni- Lk ais 
kogo nie przekona! i SG) " we 

1 У j х ЗЫ& 
5 Budzi tylko niesmiak. W. Ch. nie poniosła: 

SCHULTHESS — PADEREWSKI 

LOZANA. PAT. [Po uroczystościach 
mada Paderewskiemu obywatelstwa 
hcnosiowego mi. Lozanny odbyło się 
przyjęcie nia którem obeeni byli — pre- 
zydent konfederacji Schulihess, radca 

związkowy Motta, poseł Rzeczypospoli- 
tej*Polskiej w Bernie Modzelewski, — 

nowią barometr, wskazujący na taką czy, inną przedstawiciele „ Władz kantonalnych i 
aktywność konferencji, panowało dziś jednolite lokalnych i wiele innych 'osobistiošei. 
przekonanie, że konierencja jest faktycznie Symdyk miasta Lozamny powitał no- 
skończona i że następne tygodnie, w czasie ivego obywatela honorowego podalosząe 
których kontynuowane będą prace komisyjne, jego zasługi, jako artysty i obywatela 
Dec jedynie PAN Sauka as patrjoty, 

ńczenia prac konierencji, najmniej pier- lać mlożeńin « аЙООа : 
wszeį jej Boy. — Nikt nie prezencie się Milena sr AS twierdzeniu, że około 27 lipca konferencja od. darćwskiego zabrał, głos prezydenti — 
roczy się najprawdopodobniej na trzy miesiące Schuiltihess, wyrażając swą wielką radość 
Szereg dziennikarzy odjeżdża już jutro, nie wi- i Serdeczne gratulacje z powodu madania 
dząc celu dalszego pozostawania w Londynie, godności obywatela honorowego m. Lo- 

zamy znakomitemu mężowi który zech- 
ciał uznać Szwajcarję za swą ojczyznę. 

IZAAK KUTNOWSKI WYSIEDLONY 

WROCŁAW. (PAT. Obywatel polski 
go, tj. do normalnej odbudowy państwa w ra Izaak Kutnowski otrzymał makaz opu-” 
mach ustawowych. Wszystko, co świadczy 0 szczenia granic Rzeszy Niemiedkiej, — 
kontynuowaniu dalszego procesu rewolucji, — umotywowany tem, że otrzymyweł On i bądź o drugiej rewolucji, zagraża poważnie te czytał pisma żargonowe : 
mu zadaniu. Wystąpienia polityczne nazwał Według opinii . prez : NJ 5, 
min. Frieck sabotowaniem rewolucji narodo- .„. ! A PORY PAU EE I wej, zagrażającem dziełu odbudowy gospodar- jai wymika. z ałstu wydalenia — czytanie 

czej przez wywołanie niepokoju w kołach go PISM Żergomowych uchodzi za fakt, — 
spodarczych, Minister zapowiedział jak najo- przyczyniający 516 do szerzenia „propa- 
strzejsze represje Poe sprawcom niedo- gamdy grozy”. 1 ink К : : и : 

żwolonej interwencji w Życie gospodarcze. © KORYTARZU MÓWIĆ NIE TRZEBA 
PARYŻ. PAT. Lucjan Bourgues w ko- 

responidenicji z Polski w ostatnim mume- . 
rze „Le Petit Pamisien'* omawia zegad- 

ZA SIĘ Z DALADIER'EM mienia t. zw. konytarza, podkmeślając je- 

mawiać ma zagadnienie wojskowych sił kolo- = SBa ok w r E 
nialnych oraz kwestję sankcji przeciwko tym  Rerliai Sa OO R ee 3 W imie 0 wojskowym charakterze ko- sygnatarjuszom ewentualnej konwencji, którzy rytarza, gdzie 1 I aiżat Kalos 
by ją w tej czy innej formie złamali. Dotych= „5? ooo, ię rząd miał__jalkoby, uzlbwo- 
czasowe rozmowy Hendersona, przeprowadzo- 6 P"ZECIW Prusom Wschodnim całą 
ne z poszczególnemi przedstawicielami państw ludność. Tymczasem jak zaznacza Коге- 
w kuluarach konferencji londyńskiej, nie dały SPOndent — mzeczywiście przedstawia 'się 
spodziewanego wyniku. jest to jeden z głów- wprost odwrotnie, Tlość wojsk jest mi- 
nych powodów obecnej jego podróży. mimałmia i lmdność wyraża radość z po- 
——O—— wodu powrotu do Macierzy, 

Dzienniikarz kończy swą koresponden- 
cję oświadczeniem że byłoby lepiej gdy- 

      

teresowania dalszemi pracami  Коп!егепсй. — 
Wśród dziennikarzy, którzy badź co bądź sta 

  

Krytyczny okres parlamentu 
fińskiego by o t. zw. orytarzu wogóle mie mó- 

HELSINGFORS. PAT. Ogłoszono tu ЮЮ 
prowizoryczne wyiaiki ostatnich wyborów HITLERYNKA 
do parlamentu.  Najznamienniejszą cechą 
ich jest poważny sukces socjalistów: BERLIN. PAT. Wi urzędach, stanu 
iktórzy, ogólem zdobyli 12 mowych man- cywilnego w Niemczech rodzice poczęli 
datów, zwłaszcza stronnietwa prawicowe zgłaszzć się z wnioskiem, aby dzieciom 
i partja agrarna. Frakcję socjalistyczną nadawać imiona „Hitler, Hitleryna, lub 
miowego parlamentu twowzyć będzie mie Hitlerynka*. W związku z tem minister 
liczna grupa poselska. Jedymie fińska spraw wewnętrznych  mozestal okólnik, w 
partja postępowa i szwedzke. partja ln- którym poleca urzędnikom stanu cy- 
dowa utrzymały swą dawną ilość man- wilnego proponowanie rodzicom . innych 
datów: pawtja: fińska 1, i.partja szwedz imion, gdyż kamclerz Hitler nie życzy 
ka 21. Zupelnej klęski dozmały tliczne Sobie, aby nadawano dzieciom miona, — 
ugrupowania faszystowskie. hitlerowskie, równobrzmiące z jego nazwiskiem. 
i marodowio - komnmistyczne, których li- W wypadku gdłyby; rodzice nie odstę- 
sty zdobyły znikomą ilość głos Po- powal od swego zamiaru i madali dzie- 
wszechnie przewiduje że z otwarciem ciem imion „Hitler, Hitlerynka* i t. p, 
mowej izby. poselskiej rozpocznie . się Wimno- to być meldowane pruskiemu mi- 
misdzwyczaj ,kirytyczny okres parlamentą mistrowi spraw: wewnętrznych. 

ryzmu fińskiego. 

   

 



SILY 
ZAZDROŚĆMY... RYBOM!... 

Nie było lata, było źle, — jest lato, 
— już się zaczyna dziać niedobrze. Go- 

  

тасо... za gorąco... jedyny ratunek — 
woda — wewnątrz (sodowa z sokiem 
lub bez) i nazewnątrz (kajak i kąpiel). 

Na brzegach Wilji — rojno, gwarno 
i... nago od rana aż do wieczora, — na 
falach Wilji — ruch kajakowo-pływacki 
taki, że nie wiadomo na kogo, czy na co 
spadnie wiosło, skierowane do wody!... 

Zaczynamy nareszcie upodabniać się 
jeżeli nie do ryb, to przynajmniej do ka- 
czek. Postęp jest. Bo jeszcze tak względ- 
nie niedawno sztuka pływacka była w 
Polsce całkiem zaniedbana, 

Gazeta Warszawska (210) рггуро- 
mina czytelnikom dzieje sztuki pływac- 
kiej w Polsce. 

Sztuka pływacka, znana od samej kolebki 
ludom dzikim, gnieżdżącym się zazwyczaj 
wzdłuż jedynych ongi gościńców: nad Drze- 

" giem rzek i jezior, doszła do nas w tradycji 
_ starożytnych kultur Bliskiego Wschodu i Gre- 

_ cji Wśród zabytków sztuki garncarskiej Helle- 
mów mamy rzeźbione wazy, na których bardzo 
dokładnie wyobrażono sylwetkę pływaka, pru- 

' jacego wodę stylem bocznym lub naprzemian- 
ręcznym. 

Čwiczono się piłnie w sztuce pływackiej 
w Rzymie, a jeśli wierzyć legendom historycz- 

" mym, sanr Cezar w pełnej zbroi przepłynąć raz 
" musiał Rodan, rozpierając jego fale „piersią u- 

 porczywą"... 

''__ Przepłynąć Rodan w zbroi, — tego 
żaden mistrz POS'u nie dokaže!... 

ъ W Polsce rolniczo - rycerskiej sztuka pły- 
' wacka stała na rozpaczliwie niskim poziomie: 

wywrócenie się czółna równoznaczne było z 
— śmiercią topielczą, co zgodnie opiewają pamięt 
| mikarze wszystkich czasów. Zagończycy kreso- 

wi nauczyli się, coprawda przepływać rzeki 
| „procederem tatarskim", tj. trzymając się grzy- 
: wy końskiej łub na dwóch przytroczonych do 

 rumaka pękach trzciny. Pamiętna szarża Czar- 
| niec na oddzielonych płytką Pilicą Szwe- 
dów (pod Warką), uchodziła za szczyt boha- 

. terstwa w oczach współczesnych, a cóż do- 
_ piero mówić o chorągwi Paska, która wpław 
przebyć miała cieśninę morską w Danji! 

. Pierwsze dokładne wiadomości 0 čwiecze- 
miu żołnierzy naszych w sztuce pływackiej za- 

 wdzięczamy pamiętnikarzom powstania listopa- 
dowego. Słynna Szkoła Podchorążych upra- 
wiala ten sport wzorowo: całe kompanje z 0- 

' ficerami i podoficerami przepływały po kilka 
- razy Wisłę bez odpoczynku. 

: Dziś już lubimy wodę, choć nie u- 
 miemy nałeżycie z niej korzystać. Do- 
brych pływaków jest 'względnie mało. 
Stąd częste są katastrofy na rzekach, koń 
czące się śmiercią wskutek nieumiejęt- 

, ności pływania i specjalnej zdolności do 

  

    

      

    

    

   

              

    
   

    

    

   

  

    

    

  

     

  

    

  

    
    

       
   

    

    
    
     

    
    

    

          

    
   
   
   

    

   

  

   
    

    

  

ży szkolnej bezpłatne kursy 
« wania. : 

Dziś w odrodzonej Połsce jeszcze jesteś- 
my bardzo w tyle na polu pływania wobec 

| bliższych i dalszych sąsiadów. 
"Od 1924 r. dopiero zaczęto u nas poważ- 

nie szkolić zawodników w crawlu — z okazji 
| pobytu w Polsce Belga Van Schelle (rekords- 
| mena Europy), a od lat 2—3, dzięki krytym 

pływalniom zimowym, zaczynamy  dopędzać 
' szybkiemi krokami naszych nauczycieli zacho- 

-_ dnio-europejskich. ы 
| Spopularyzowanie jednak pięknej Sztuki 

_ pływackiej w szerokich sierach naszej młodzie- 
ży, zwłaszcza wieśniaczej, nie prędko jeszcze 

| nastąpi. „Wodowstręt* setek pokoleń działa tu 

'  hamująco. A przecież piękny ten sport nietylko 
rozwija harmonijnie całą muskulaturę, ale prze 
dewszystkiem— narządy Oddychania i krwio- 

' biegu, aż nadto jest cudownym zabiegiem, 
wzmacniającym znakomicie nasz system ner- 

wowy. 

nauki pły- 

3 A więc — pozazdrośćmy rybom, — 

 mauczmy się pływać, jak one i — na 

— wodę!... { 
Tylko w obcowaniu z wodą i słoń- 

cem można poznać i ocenić wartość lata! 

‘ Lectdt. 

TTT 
w PRÓSIKU” USUWA Leonido 

POT: NIEMIŁĄ ,..WON 
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" „Zwycięstwo Józefa Żołądzia* jest 
iezawodnie zwycięstwem  literackiem 

Wandy Dobaczewskiej. Jest to powieść, 
której zlekceważyć nie można i która 
zdobędzie dla siebie trwałe miejsce w 
dziejach powieści, mówiąc językiem 

| „Galileuszy z Kongresówy* — „kreso- 
wej |... 

"Ta powieść „kresowa* (mój Boże, 
kiedyż wreszcie zginą te wyrazy: kresy, 
kresowy — w odniesieniu do naszych 
ziem?) — tą powieść w ostatnich la- 
tach przeżywała wyraźny kryzys. 

(|. Urywała się nić tradycji. Żeby nie 
| siegač pamięcią wstecz do czasów Kra- 

_ szewskiego i przed Kraszewskim, dość 
| wskazać na świetną epokę tej powieści 

w drugiej połowie XIX wieku. Orzeszko- 
a wa, stanowczo za mało znana obecnie, 

_ wydobyła z naszych ziem wiele drgają- 
_ cych życiem utworów i wykazała, jakie 

tu tkwią możliwości dla literatów i ar- 
tystów. Obok Orzeszkowej (ur. w roku 
1842-, zakwitły wkrótce dwa wybitne ta- 
lenty młodszych od niej o dwadzieścia 

— lat pisarzy: Józefa Weyssenhoffa łur. w 
| r. 1860) i Marji Rodziewiczówny (ur. w 

r. 1863. i 
Te trzy indywidualnošci literackie, tak 

_ różne i o tak nierównej skali talentów, 
“pod względem umiłowania i znajomości 

naszej ziemi były bardzo do siebie zbli- 
'_ żone, jak były podobne do siebie pod 
-. względem poważnego traktowania swej 

| racy literackiej. Ich praca nie była tyl- koje 

    

  

SŁ owo 

Szczegóły katastrofy samolotu Matternė 
MOSKWA PAT. — Otrzymano tu szczegó- 

ły katastrofy samolotu МаНегпа. W dniu 14 
czerwca Mattern wyleciał z Chabarowska w 
kierunku północnym. Po 14 godzinach normal- 
nego lotu, lotnik zauważył tak silne przegrza- 
nie silnika, że postanowił łądować, szukając 
odpowiedniego miejsca. Wreszcie zdecydował 
się wylądować w tajdze na terenie pagórko- 
watym w odległości 100 km. od wsi Anadir i 
4 km. od lewego dopływu rzeki Anadir. 

Podczas lądowania aparat został uszkodzo- 
ny i lotnik doznał lekkich obrażeń. Mattern 
znalazł się w miejscowości niezamieszkałej i 
zupełnie dzikiej. W poszukiwaniu jakiejś żywej 
istoty błądził wzdłuż brzegów rzeki w ciągu 
8 dni, żywiąc się czekoładą i biszkoptami— 
Zapasy te jednak wyczerpały się już po 3-ch 
dniach i Mattern miał wiełkie trudności w 
zdobywaniu pożywienia. Pewnego dnia zauwa 
żył on barkę i szalupy płynące wzdłuż rzeki. 
Lotnik dawał sygnały, lecz nie zauważono go, 
gdyż znajdował się daleko od brzegu. 9-go 
dnia postanowił zainstalować się na brzegu 
rzeki, gdzie wybudował sobie szałas, spędza- 
jąc w nim jeszcze następnych 6 dni. W nocy 
29 czerwca ukazały się dwie szalupy, które 
tym razem zauważyły sygnały Matterna. Czuk- 
czowie, którzy przybyli na szalupach, zabrali 
Matterna do swego obozu, odległego o 80 km. 
od wsi Anadir. 

Po kilkudniowym wypoczynku Mattern udał 
się w towarzystwie Czukczów do osiedla ry- 
backiego na brzegu morza, odległego od Ana- 
dir o 20 km. Tam lotnik spotkał graniczną 
straż sowiecką, która odprowadziła go do A- 
nadiru, skąd udał się wraz ze strażą na miej- 
sce katastrofy. Po dłuższych badaniach okaza 
ło się, że aparat jest poważnie uszkodzony — 
śmigło zdjęte, podwozie zerwane, prawe 
skrzydło strzaskane, silnik uszkodzony. Na po 
lecenie lotnika silnik i aparat wskazujący kie- 
runek lotu zabrano, zaś podwozie i zbiornik 
z benzyną pozostały na miejscu katastrofy. 

Mattern wraz ze strażą powrócił do Ana- 
diru, gdzie wobec braku kogokolwiek, ktoby 
znał język angielski, porozumiewanie się z 
nim nastręczało wielkie trudności. 

MATTERNA PRZEWIOZĄ NA ALASKĘ 
MOSKWA PAT. — Organfiżatorzy amerykań 

skiej akcji pomocy dla lotnika Matterna wy- 
stosowali w dniu 10 bm. telegram do central 
nej dyrekcji dróg morskich na Północy, pro- 
sząc o przewiezienie Matterna aeropłanem So- 
wieckim do miejscowości Nome, znajdującej 
się na Alasce. —Stamtąd lotnik amerykański 
miałby podjąć dalszy łot na innym aparacie. 

* W dniu 11 bm. szef służby lotniczej cen- 
tralnej dyrekcji dróg morskich na Północy Sze 
welew zaproponował lotnikowi Lewaniewskie- 
mu, aby: niezwłocznie po wylądowaniu w A- 
nadirze odstawił Matterna do Nome na swym 
aparacie. Ze względu na niepomyślne warunki 
atmosferyczne Lewaniewski dopiero dziś wy- 
startował z Chabarowska do Anadiru. 

Łączność kulturalna między Polską a Indjami 
PRAGNIE JEJ U. SUBHAS-CZANDRA-BOSE 

WARSZAWĄ PAT. — Wczoraj przybył do 
Warszawy p. Subhas - Czandra - Bose, byty 
burmistrz Kalkuty i były sekretarz generalny 
hiduskiego kongresu narodowego, zajmujący 
wybitne stanowisko w Indjach. P. Bose ostat- 

  

Ze Związku Zrzeszeń Własności 
Nieruchomej Miejskiej w Polsce 

Na ostatniem posiedzeniu Zarządu 
Związku Zrzeszeń Własności. Nieruchomej 
Miejskiej w Palsce zostały dokonane wy- 

bory Prezydjum Zarządu, którego skład 
jest następujący: 

Prezes — Dr. Antur hr, (Potocki. wice- 
prezesi: — redaktor Kiazimienz Jianikow- 
ski, dymektor — Michał (Kossowski, ma- 
gister Józef Małkiewicz, poseł Jerzy 
Schimmel, skarbnik: — prezes Stemisław 
Seidenibeutel, członek zamządu — sekretanz: 

dyrektor Ludwik Rząśniicki. 
WHO 

Jednogłośniie obrany: mowy prezes Za- 
lu dr. praw Uniwersytetu Jagielloń- 
go i absolwent (Kmrelkowskiej Szkoły 

Nank Politycznych Amtur hr. Potocki, 
jest synem b. mamiestnika Galicj ś. 

p. Andrzeja Potockiego. 
Uwvodził się w, Kiralkowie w 1898 r. 

mimo młodego wieku dał się poznać 
szenokiemu ogółowi, jako wybitny — @й- 

laez spoleczmy. 
Dr. Artur hr. Potocki piastuje god- 

nošė człomika Rady Miejskiej stoł. mia- 
sta Krakowe, jest prezesem Zjednocze- 

   

i 

b „tracenia głowy : Dobrze R JES ZE NA nia Zsachowawczych Ovganizacji Polity- 
| sze Kuratorjum, doceniając ZNACZENIE cznych na Małopolskę. członkiem  Zarzą- 

sztuki pływackiej, organizuje dla młodzie gu Głównego Towarzystwa Szkoły Ludo- 
wej oraz członkiem iZerządu (Kiasy Osz- 
azędności Kw. siol. m. (Kralkowa. 

Za pracę społeczną nagrodzony 

orderem  „Poloinilai Restituta”. 

EXPOSE NOWIEGO PREZESA 

Objąwszy prewodnietwo nia - posiedze- 
niu Zarządu nowoobrany prezes dr. Ar- 

tur hr. Potlodki wygłosił przemówienie 
w którem w gorących słowach podniósł 
mielotetnią pracę dlla Związku Zrzeszeń 
ustępującego prezesa, red. Kazimierza 
Janikowskiego, a następnie wygłosił swe 
exposć organizacyjnie. 

„Ze swej strony — mówił prezes hr. 
A. (Potocki — będę st:rał się dołożyć jak 
najwięcej wysiłków dl dolbyra naszej or- 
ganiz:teji, a jest o eo walczyć, jest wiele 
jeszcze do zrobienia. 

Musimy wzmocnić maszą organi- 
zację, musimy być silmi ilościowo i jako- 
ściowio. Musimy 'wytężyć swe  usillowamia 
w dziedzinie zmiany polityki prawnej w 
stosunku do miejskiej włesności nieru- 
chomej. 

Obserwując rozwój polityki mieszka- 
miowej we wiszystkich państwach — Елиго- 
py, - możemy zauważyć mniej, fub więcej 
wiymaźnie 'tendenicje w kierunku  rozluź- 
miemia, a nawet likwiidacji prew wyjąt- 
kowych pozostałych po wojnie, temdencje 
zmierzające do restytucji wolnego rymr 

został 

ku mieszkaniowego, jedmem słowem — drzejewicz. Podróż tę odbył pan premjer w samolocie. Na zdjęciu 

zmierzające do przywwócenia pełnego 

   Lwgelęstoo Wandy Bobaczeoskiej 
ko twórczością. artystyczną, ale też 'wiel- 
kiem dziełem społecznem i takie pojmo- 
wanie swego zadania nieraz krzywdziło 
artystów, gdyż w niejednym utworze 
głos literata był zagłuszany głosem pub- 
licysty... 
_ W chwili obecnej na swym bojowym 
literackim posterunku pozostała tylko 
Marja Rodziewiczówna, jedna z najbar- 
dziej zasłużonych w Polsce literatek-spo- 
łecznic, autorka wielkiej ilości powieści, 
wychowawczyni kilku pokoleń, dziś pra- 
wie całkowicie zapomniana... przynaj- 
mniej przez sądy konkursowe nagród li- 
terackich!... 

Rodziewiczówna nie doczekała się 
jeszcze swej następczyni. Przez pewien 
czas zdawało się, ze berło po niej obei- 
mie Helena Romer - Ochenkowska, któ- 
ra w „Majakach* wydanych w r. 1910 
zapowiadała się, jako powieściopisarka, 
obdarzona nieprzeciętnym talentem i wy- 
jątkowym temperamentem literackim. — 
Niestety, autorka ,„Majaków** całkowicie 
się oddała niewdzięcznej pracy dzienni- 
karskiej, zaniedbując twórczość literac- 
ką. Dopiero w r. 1931 ukazała się jej naj 
lepsza książka ,,Tutejsi''. Ale to już były 
tylko nowele, — coprawda ciekawe, pię- 
kne, opromienione serdecznem uczuciem, 
wykazujące dobr znajomość ziemi i lu- 
dzi. Te świetne nieraz drobiazgi literac- 
kie nie tworzyły dokładniejszego obrazu 
naszego życia, nie ujmowały go synte- 
tycznie. 

praws wiłasmości prywatnej. Sądzę, że i 
u nas doprowadzimy: do niadamia naszemu 
ustaw odewstwu mieszkaniowemu tego 

samego kierunku. 

Kładę nacisk ma apołlityczność naszej 
orgamizacji. Na to, aby postulaty me- 
sze uzyskać i zrealizować, potrzebne 
nam: jest zachowanie międzynami zgody 
i współprzica wszystkich jedmostek. 

W: życiu gogpodanczem i kulturalnem 
każdegio kraju mieszczaństwo odgrywało 
w historji i odgmywa (w dobie obecnej 
ibardzo ważną. rolę z 

Właściciele mieruchomości stanowiąc 
zmaezny  odłem mieszczaństwa, « muszą 

dbać to to, by w! Palsce tę wolę odegrać i 
z tego powodu, ale mietyllko wi interesie 
własnym, dbać lo korzystne wanuniki 
swojego  rozwioju. 

Temi myślami się kierując i takie- 
mi powodowany  intemcjami, przystępuje 
do współpracy z Planami, licząc na ich po- 
parcie. 

  

nio interesował się rozwojem bliższych stosun 
ków kulturalnych i gospodarczych między In- 
djami i Polską. P. Bose zamierza pozostać w 
Polsce około 8 dni. W tym czasie zaznajomi 
się z szeregiem wybitnych osób z życia han- 
dlowego i przemysłowego, przedstawicieli 
nauki, władz, młodzieży. P. Bose zamierza ró- 
wnież zwiedzić szereg instytucyj miejskich о- 
raz iabryki w okręgu warszawskim. Prawdo- 
podobnie odwiedzi on również szereg ośrod- 
ków przemysłowych w Polsce. 

Gość indyjski wyraża nadzieję, że rezulta- 
tem jego pobytu w Polsce będzie stworzenie 
w Warszawie jakiejś stałej organizacji, której 
zadaniem byłoby podtrzymywanie między Pol 

ską a Indjami Ścisłej łączność i kułturalnej i 

gospodarczej. 

„ były 

Nowy układ handlowy polsko- 
austrjacki został parafowany 
LONDYN, (PAT. Wszonaj nastąpiło w 

Londynie parafowanie  mowego układu 

handlowego między Polską a Austnją. 
(Parafowmznia dokonali z ramienia Poi- 

Ski dyr. Sokołowski z Miinisterstwa Prze- 
mysłu i Hiamdlu, a z mamienia Austrji 

pełnomocnik austrjacki do tych rokowań 
dr. Sehuller z ministerstwa spraw таюта- 
nicznych wi Wiiedniwu. 

Rokowania lo mowy: tralktat handlowy 
rozpoczęły się w manecu i prowadzone 

częściowo w Wamszawie, częściowo 
w: (Wiedniu. Ostatnia zaś faza tych ro- 
kowań odbyła się w Liondymie z okazji kon- 
feremeji ekonomicznej, w. której zarówno 

dyr. Sokołowski, jak: i p. Schutler: biorą 

udział. 
W taku obecnych rokowań w Londy- 

nie, które tnwały przez ubiegłe dwa ty- 
godnie, uzgodnicao prawie wszystkie 
sprawy z wyjątkiem  miielicznych tylko 
kwestyj, dotyczących przywozu do Au- 

strji miekttórych produktów rolnych. 
Ostateczne podpisanie  traiktabu  mastąpi 

po wyjaśnieniach tych jeszcze mieza- 
łatwionych spraw. 

Mussolini i Tewfik-Ruchdi Bey 

RZYM, PAT. Mussolini przyjął tu- 

reckiego ministra spraw  zagraniemych 

Tewfi - Ruszdii - Beja. Rozmiowa dwóch 

mężów: strmm trwała półtorej godziny i 

dotyczyła zagadnień politycznych, imte- 

resujących oba państwa. a wypływają- 

eydh z paktu przyjaźni łączącego MWilochy 

i Turcję. 

   

Rosja, Austrja i Węgry zawierają pakt 
WIEDEŃ PAT. — „Neues Wiener Tage- 

blatt* donosi z Londynu, że według krążących 
tam pogłosek zanosi Się na zawarcie paktu o 
nieagresji między Rosją, Austrją i Węgrami. 
Według tych wersyj zamierzona podróż Litwi- 

nowa do Wiednia pozostaje w związku z za- 
warciem tego 

Z urzędowej strony austrjackiej oświadczają 
że we Wiedniu nic nie wiadomo o projektowa 
nej rzekomo wizycie 

Kara śmierci przez rozstzelapie w plecy 
RZYM PAT. — Od dwóch tygodni przesz- 

ło trwający proces w portowem mieście Spe- 

zia przeciwko włoskiemu „Landru* Serviattic- 

mt zakończył się wydaniem wyroku śmierci 

przez rozstrzełanie w płecy. 

Ostatnie piąte z rzędu morderstwo Serviat- 

Powrót pana premiera do Warszawy 

  

W sobotę po południu powrócił z Rumunii do Warszawy pan prezes Rady Ministrów J. Ję- 
naszem widzimy pana 

premjera (x) wysiadającego z samolotu. 

TYYYYVYTYY YYYYYTYTYYYYYYYYYTYYYYYYYYYYYYYYYYYTYYWYYYYYYYYTYYTYYYPYYYYYTYYYYYYYYYYYYYYYVYYYTYYY 

Zwraca się uwagę Szanownej Klijenteli, że wydawnictwo nasze przyjmuje ogłoszenia do godziny 4-8] wł., a po tej godzinie tylko nekrologi. 

Prenumerata również może być opłacana do godziny 4-ej Pp. 

ka pisarzy „kresowych 

zostawała nadal samotna. 
czasach ukazało się w druku sporo ū- 
tworów (przeważnie poetyckich), miant- 
jacych się w sposób modny: regjonal- 
nemi. „Regjonalizm* ten jednak, aczkol- 
wiek bardzo programowy, bardzo jaskea 
wy i mozolnie opracowany, nie torował 
drogi nietylko do nieśmiertelności, ale i 
do trwalszego i wybitniejszego miejsca 
w dziejach naszej literatury. 

Nie stanowi tu wyjątku i skądinąd 
ciekawa powieść Wandy Dobaczewskiej 
pt. „Kamienica z pod Ostrej Bramy". 

Dopiero „Zwycięstwo Józefa Żołą- 
dzia” zmusza do liczenia się z autorką, 
jako z przedstawicielką i kontynuatorką 
dobrych tradycyj powieści wileńskiej. 

Autorka wykazała dobry postęp, któ- 
ry jest wynikiem rzetelnej pracy nad so- 
bą, tak lekceważonej przez współczes- 
nych pisarzy, uważających, że genjusz 
najlepiej się czuje w towarzystwie nie- 
uctwa i próżniactwa. 

Nowa powieść Wandy Dobaczewskiej 
ma zwartą budowę, bardzo ciekawą fa- 
bułę, odznacza się żywością narracji i 
dobrem opanowaniem formy. 

Autorka znalazła właśłoiwy umiar w 
używaniu gwary i zwróciła większą u- 
wagę na wyrazistość przenošni literac- 
kich. Już nietylko poszczególne zdania, 
lecz sceny i rozdziały powieści zaznacza 
ją się siłą plastyki, jędrnością określeń 
i bardzo subtelnym humorem. 

/ Z przyjemnością się czyta takie zda- 
nie: 

AN TOOK TOT PORE TO TORO PORA ORW WERTERA TO 

Rodziewiczówna, jako przedstawiciel- 
o większych 

ambicjach twórczych i społecznych, po- 
W ostatnich 

..„szeroka droga zmęczyła się, zawió 
ciła z gościńca w brzozową aleję i wpa- 
dła we wrota Lipniowskiego dworu, mię- 
dzy srebrnolistne topole, nagie i drżące 
na marcowym wietrze”. 

Ale co za pyszny obraz uroczyście 
plotkujących ciotek 4 babek!... 

„Zaraz przerwały się rozmowy o ku- 
rach, trzodzie chlewnej i wartości współ- 
czesnej służby fotwarcznej. Głowy ciem- 
ne, szpakowate ń siwe, zaczesane gładko 
do tyłu, lub z podściółką nad czołem, 
zwróciły się ciekawie do pani Apolinaro- 
wej, a potem zaczęły pochylać się ku so- 
bie wzajem. Zduszone szepty poleciały 
wkoło: z kanapy na fotel, z fotelu na ku- 
szetkę i stamtąd znowu na drugą kana- 
pę. Babki i ciotki ożywiły się i chwiały 
na swoich siedzeniach, jak łan przysadzis 
tych georginij, znienacka wiatrem trąco- 
nych”... : 

Możnaby było przytoczyć daleko wię- 

cej przykładów dobrego opanowania 
formy literackiej, choć z drugiej strony, 
dałoby się i tu i tam wytknąć pewne u- 
sterki, — wystarczy jednak stwierdzenie, 
że naprawdę dobra forma zawiera cieka- 
wą treść. 

„Zwycięstwo Józefa Żołądzia”, zary- 

sowując fragment życia pewnej małej 

jednostki, jest zarazem powieścią poru- 
szającą najistotniejsze zagadnienia na- 
szej ziemi w chwili obecnej, sięga bo- 
wiem źródeł naszej współczesnej kultury. 

Co to za człowiek, ten Żołądź?... Typ 
dodatni, czy ujemny? Człowiek szlache- 
tny, czy nie, uczciwy, czy szubrawiec?... 
Nie mierzmy go „przedwojenną* miarą: 

Żołędziów się nie pytają, czy są uczciwi 

tiego, dokonane na. starszej kobiecie, -zwabio- 

nej ogłoszeniem  matrymonjałnem, wywołało 

przed kilku miesiącami ogromną sensację we 
Włoszech i postawiło na nogi całą policję. — 
Serviatti pokrajane zwłoki swej ofiary spako- 

wał w kuirze, który pozostawił następnie w 

wagonie pociągu Spezia — Neapol. 

Po wielu poszukiwaniach udało się policji 

stwierdzić tożsamość zabitej i schwytać zbro 

dniarza. Żona Serviattiego, oskarżona o współ 

udział, została wyrokiem sądu zwolniona. — 

Zabójca przyjął wyrok spokojnie. 

Wkłady oszczędnościo- 

ме м Р.К.О. 
W M-CU CZERWCU 1933 R. 

W miesiącu czerwcu wkłady oszczędnościo- 

we, a także i liczba oszczędzających w PKO 

wykazują dalszy bardzo poważny wzrost. 

Wkłady oszczędnościowe wzrosły O 

11,603,538 zł., osiągając na dzień 30 6. 1933 

r. stan 427,154,860 zł., łącznie zaś z wkłada- 

mi pochodzącemi z wałoryzacji dawnych wkła 

dów markowych zł. 454,348,467 zł. 

Jednocześnie ze wzrostem wkładów oszczę 

dnościowych wzrosła w tym czasie i liczba 

oszczędzających w PKO. W ciągu miesiąca 

czerwca PKO wydała 22,987 nowych książc- 

czek oszczędnościowych, osiągając na dzień 

30 6. 1933 — ogólną liczbę 1,007,896 ksiąže- 

czek, łącznie zaś z książeczkami, pochodzące- 

mi z waloryzacji, 1,042,263 książeczek. 

TYTYYTYYYYYYVYYVYYYYTYYYYVYTYYTYVYTYTYYYYYYYY: 

PAMIĘTAJ OBYWATELU, ZE W WIEKU 
OD 15 DO 30 LAT, CO TRZECI CZŁOWIEK 
UMIERA Z GRUŹLICY! WYOBRAŻ SOBIM 
OGROM TE) KI i POPIERAJ WALKĘ 
4 NIĄ, KUPUJCIE NALEPKI  PRZECIWGRU- 
ŹLICZE”! POPIERAJCIE BUDOWĘ SANA. 

TORJUM POD WIŁNEM. 

KAŁDŁAŁÓ. AARAA ŁAŁ OWOAAŻNADANANA, 

i szlachetni, — ważne jest to, czy Są... 

pożyteczni!... Żołądź jest požyteczny!.... 

Typ zawodowego patrjoty na stałej 

miesięcznej pensji, — działacza społecz- 

nego, który szczerze się oburza na py- 

tanie chłopa, czy za należenie do organi- 

zacji nie zmniejszą podatków, który żą- 

da ofiarności i bezinteresowności, a jed- 

nocześnie z całym spokojem podaje tał- 

szywe rachunki, bo mu pensji nie wy- 

starcza, — taki typ budzi nieraz wstręt, 

często jest śmieszny, ale-— trudno! — 

może nieraz się przydać w dziele orga- 

nizowania społecznej energji szerokich 

mas 
Żołądź, jako komendant „Straży gra- 

nicznej * pokrywa wydatki na pijatykę w 

knajpie z pieniędzy społecznych, Żołądź, 

gdyby był urzędnikiem, brałby łapówki, 

— na stanowisku urzędnika bankowego 
robiłby konszachty z klijentami, — ale 

pomimo to nie byłby jeszcze skończonym 
złodziejem i szubrawcem, bo jednocześ- 

nie dawałby sporo rzetelnej pracy. 
Żołądź ma etykę „powojenną“, та 

moralność, opartą na zasadach dość nie- 

skomplikowanych, ale jednocześnie ma 

to, czego brak otoczeniu — inicjatywę i 

silną wolę. 
Żołądziowie, reprezentujący pierw- 

sze pokolenie inteligencji, są poszukiwa- 
ni, są cenieni wskutek tego, że są nie- 
zmiernie ruchliwi i chętni do pracy, — 
coprawda nie bezinteresownej. Ich cel jest 

mały, bo egoistyczny, ale, dążąc do zro- 

bienia karjery, mogą oni nieraz przydać 

się społecznie, byle umieć przymknąć o- 

czy na pewne ich... uchybienia. 
Czy Józef Żołądź jest zły? O, niet... 

DOWCIPY 
Jedno z pism warszawskich ogłosiło wy- 

kaz najelementarniejszych snów i ich tłuma- 

czenia. Powtarzamy je, gdyż wiemy, że wietu 

z naszych czytelników budzi się rano, przypo- 

mina sobie sen, a później nie wie, jak go sobie 

wytłómaczyć, co ten sen znaczy. 

Może ta tabliczka ułatwi naszym czytelni- 

kom zorjentowanie się w snach najbardziej e- 

elementarnych: 

Kanarka do butelki wtykać. Zła wiado- 

mość i niepowodzenie w małej podróży. 

Do zegarka oliwy nalać i w mrowisku za- 

kopać. Szczęście w miłości. 

Samowar, jak tupa w tańcu, widzieć. Na 

loterji wygrasz. jeżeli samowar jest z chińską 

twarzą, niezawodna przegrana. 

Z listonoszem śledziami się ciskać. Nowa 

znajomość z osobą płci odmiennej blond. 

Kameleona osiodłać i obroku mu dawać. 

Daleko nie ujedziesz. 

Sikorkę na szczygła małować. Zie plotki 

rozpuści fałszywy przyjaciel. 

Nosoroga po majdanie pędzać. Wietkie pie 
niądze. 

Muchomory, młotkiem rozgniatać. Nieprzy 

jemność z rodziną. 
r BEL 

Hindenburg dziecinnieje. Tak twierdza nie- 

którzy. Zdaje się, że to nie jest prawda, ale 

ta wiadomość daje dobrą nazwę dla żartów. 

A więc „Polska Zbrojna* podaje jeden z ta- 

kich dowcipów. 

Potem jak Hindenburg uznał Hitlera kanc- 
lerzem Niemiec, był wielki pochód przed pała- 

cem Hindenburga. tysiące i tysiące hitlerow:- 

ców w swoich brunatnych mundurach, špiewa- 

jąc i wznosząc okrzyki, szło z podniesionemi 

rękami. 

Staruszek Hindenburg, zwycięzca z pod 

Tannenbergu, siedział na balkonie, patrzał star- 

czemi oczyma na ten pochód, aż raptem się o- 
dezwał: 

„Już dawno nie widziałem 
skich w tak wielkiej ilości”. 

jeńców rosyj- 

q. m. 
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Giełda warszawska 
Z DNIA 11 LIPCA 
Waluty i dewizy 

Belgja 124,85 — 125.16 — 124,54. 
Holandja 360.80 — 360,85 — 361,75. 
Londyn 29.62 — 29,77 — 29.47. 
Nowy York 6.20 — 6.24 — 6.16. 
Nowy York kabel 6.23 — 6.27 — 6.19. 
Paryż 35.01 — 35.00 — 35.09 — 34291. 
Szwajcarja 173.10 — 173.53 — 173.67. 
Włochy 47.55 — 47,78 — 47,32. 
Berlin w obr. pryw. 213,30. 
Tendencja niejednolita. 

Papiery procentowe 
3 proc. pożyczka budowlana 37.35 — 38. 
4 proc. inwestycyjna 101 — 100 — 100.50. 
5 proc. konwersyjna 43.75. 
5 proc. kol. 41. 
4 proc. dolarowa 45.25 — 43,7. 
6 proc. dolarowa 37,50 — 38,2 
7 proc. stabiliz. 48 — 48.50 — 48,25. 
10 proc. kolejowa 100.75 — 101 — setki. 
8.proc. obl. BGK 93. 
4 proc. ziemskie L. Z. 39,75 — 40. 
7 proc. ziemskie 36. ь 

8 proc. warszawskie 43,25 — 42,75 — 43. 
Tendencja mocniejsza. 

Akcje 

Bank Polski 81 — 84. 
Cukier 22.50. 
Cegielski 10.50. 
Liipop 12,50. — 13.50 — 13. 
Pocisk 2,40. 
Starachowice 11,75. — 11.25 — 11.50. 
Haberbusch 50.50. 
Kijewski 17. 
Tendencja mocniejsza. 

Pożyczki polskie w N. Yorku 
Dillonowska 68,25. 
Stabilizacyjna 68. 
Warszawska 42. 
Dolar w obrotach prywatnych 6.01 — 6.02 

Rubel złoty 4.925 — 4.93. 

GO
I 

LICZBA BEZROBOTNYCH SPADA 

WARSZAIWIA. PAT. [Wiedług danych 

statystycznych liczba bezrobotnych za- 
rejestrowanych "w państwowych umzędach 

pośrednictwa przey 'wymosiła w dniu 8 

b. m. ma terenie ieałego państwa 223.196 

osób, co sitanowii spadek: w stosunku do 

tygodnia. poprzedniego o 1.370 osób. 
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Jest on tyłko mało kulturalny. jego sto- 
sunek do pracy społecznej, do ludzi, do 
kobiet jest pozbawiony cech  kultural- 
nych, ale nie jest pozbawiony pierwiast- 
ków szlachetnych. 

Jest to kulturalny dzikus, który po- 

trzebuje pewnej opieki. Nic też dziwne- 

go, że powieść kończy się ponurym kom- 

promisem: wybitnie kulturalny Wołło- 
'wicz ma przez palce patrzeć na pewne... 
niedokładności rachunkowe, ma wspoma- 
-gač Żołądzia, człowieka, który przecież 
jest... potrzebny... „Ludzi energicznych i 
sprawnych nie mamy za wielu"... 

Spółka Wołłowicz - Żołądź, — małe 
żeństwo Wołłowiczówna - Żołądź, — 0- 

to nowa droga... Gdzie? — Wdal? na 

szczyty? czy też... wstecz?.... : 

Trzy odmienne energje kształtują 
współczesną naszą rzeczywistość. (O na 
szych mówię terenach). 

Pierwsza energja — to prastara kul- 
tura szlachecka. Ma ona swoją wielką si- 
łę i urok. Żołądź, syn galicyjskiego szew- 
ca, znajduje się pod urokiem szlacheckiej, 
„kresowej” kultury; chłopi łagodnieją i 
uszlachetniają się pod jej działaniem... 
Ale jest to energja, która w powiieści 

(czy tylko w powieści?) jakgdyby do- 

browolnie zrezygnowała ze swej siły at- 

rakcyjńej. Niezorganizowana, nie opro- 

mieniona zapałem, unikająca walki i burz 

staje się dostojnem widmem, — skamie- 
niałym posągłem świetnej przeszłości 
Przedstawiciele tej energii w powieści 
Dobaczewskiej znajdują się w stanie ja” 

kiegoś irytującego bezwładu. Wołłowicz 
jest człowiekiem wielkiej kultury, ale jest 
pozbawiony energji, bezwzględna uczci- 

 



Posiedzenie organiza- 
cyjne Komisji Rolnej 
Ill-ich TARGÓW PÓŁNOCNYCH 

W: dniu 10 b. m. odbyło się w lokalu 
fzby Rolniczej tw Wilnie w obecności wi- 
ceprezesa Komitetu Wykonawczego 
IM-ch Tangów Północnych i Wystawy 
Lniarskiej p. Sędziego J. Foiejewskiego 
posiedzenie organizacyjne Komisji Rol- 

przedsłewiicieiż    
   

mej, powołanej z pośnód 
ster rolniczych w celu skoondynowamia 

akcji omganizacyjnej działu wolniezo - 

handilowego. 
Po zagajeniu wiygłoszonem przez p. 

Folejewskiego ma jego wniosek powo- 
4 tano ma przewodniczącego obrad Preze- 

sa Związku Ziemian p. Z. Bomtkiewi- 

ZAL, 
ь W| związku z przyjętym porządkiem о®- 

rad, przewodniczący udzielił głosu Dyrek 
torowi Targów i Wystawy p. J. Łuczkow- 
skiemu, który poinformował zebranych o 
zakresie i przejawach bieżącej kampa- 

njii W przemówieniu swem Dyr. Łuczkowi 
ski podkreślił, duże zajiniteresowanie or- 

ganizowaniemi Targami Półnoenemi i Wły 
stawą Lmiamską, bardzo życzliwe uisto- 
sumikowamie się do Organizacji Targów i 
Wystawy, czynników: mządowych i wslka- 
zał ma konieczność wieiągnięcia do udzia- 
lu w Tamgach i Wystawie możliwie maj- 
szerszych warstw rolniczych ziem: półno- 
eno - wschodniidh zarówno w charakterze 
W reów: jak i zwiedzających, albowiem 
kampanja tegoroczna musi bezwarunko- 
wo zarócić uwagę ma możliwości nazwo- 
jowie życia! głospodanczego na naszych zie- 
miach, ma wszystkich adelakach pracy 
przedewszysłtkiem zaś — rolników. 2e- 
brani -z dużym  zadowioleniem powitańłi 

wiadomość, iż Ministerstwo Spraw Wog- 
skowych  asygnowało około 150.000 zł. na 

zakup kiomiia! remontowego w dzial ehodo- 

wlanym Targów i zgiłszenie dotąd przez 

różne czymniki zainteresowane z temże 
Ministerstwem  Spratw: Wojskowych mia 
czele około 7000 zł. melgrody dla posia- 
daczy wywóżmiomych przez Sąd Konkur- 
sowy — kioniii, 

MW ezasie, dyskusji zabierało głos sze- 
reg mówców! wyczerpujące izałkmes' działa- 
tu rolniczo - handlowego zbliżających się 
Targów: w' zakończeniu zaś obrad 
powoł:no komisję rolną, w skład Której 
weszli: pp. inż. August Iwański — Dy- 
rektor Izby  Rolmiczej, jako przewodni- 
czący, oraz w charalktenze członków: — 
Dyrektor Aleksander  Korklińsk, M. 

Obiezierski, inż. Poczobut - Odlanieku. 

redaktor Romuald Węckowiez, ine, 
ętorzecki, ks. Drucki - Lubecdki i 

prezes Zygmunt, Ruszczyc. 
* 

  

    
   

   

  

„$. 
p.    

— Na Targi Północne nie potrzeba paten- 
tów. — Firmy nawet zamiejscowe, które sta- 
le prowadzą swe przedsiębiorstwa z tytułu wy 
stawienia swego pawilonu na Ill Targach Pół- 
nocnych nie potrzebują wykupywać patentu, 
ratomiast obowiązek ten spoczywa na oso- 
bach, które przedsiębiorstw nie prowadza, a 
na Targach wystąpią z własnym pawilonem je 
dynie sezonowo. 

AEA AAS IT OL ISDN GEEITSSISNS IA 

Z Kursów Pszczelniczych 
„ Wileńskie Towarzystwo Pszczelnicze zorga 

nizowało kurs dla miłośników  pszczelnictwa 
od 25 6. do 5 7. rb. jakkolwiek krótki, lecz 
prowadzony intensywnie z dobrze ułożonym 
programem kurs ten był ciekawy nietylko dla 
osób mało obeznanych z pszczelnictwem, lecz 
З praktycy słuchali wykładów z zainteresowa 
MIE. 

Dużą korzyść i zadowolenie przyniosły 
dwie wycieczki w celu zwiedzenia znanych 
pasiek: pierwsza do Państwowej Szkoły Ogro 
dniczej w Sołtaniszkach, gdzie p. prof. Monkie 
wicz oprowadzał po pasiece słuchaczy, dając 
im szczegółowe wyjaśnienia teoretyczne i 
praktyczne. Druga wycieczka była, do folwar- 
ku „Rojstele* w Ponarach, należącym do pre 
legenta S. Żukowskiego, prowadzącego prze- 
mysłową pasiekę wraz z hodowlą matek. — 
Gospodarz sam zapoznał w z dodatnie- 
mi wynikami swojej pracy, a widoc: tež 
była dookoła i w samym folwarku Owy: 
kiej kulturze. 

Wykłady i 

3 

ę 

a wycieczki dały całkowity obraz 
jaką może i powinna być dobrze zagospoda- 
rowana pod opieką zamiłowanego 

pszczelarza, rozumiejącego życie pszczół, 
Dopiero po odbytym kursie słuchacze zro- 

Zumieli i przekonali się, co może dać pszczel- 
nictwo przy zastosowaniu wiedzy teoretycznej 

„ doświadczeń praktycznych przez osoby z i- 
nicjątywą i . energją. 

w cie wszyscy słuchacze zostali za- 
chęceni do bliższego zapoznania się z ciekawą 
waturą „złotych 'muszek“, jak również do 
współpracy Z niemi dla znacznych korzyści, ja 
kie one przynoszą człowiekowi. 

› 

  

WEZYRA 
ŚRODA 

ziš 1 2 

Jana Gwalb. 
Jatro 

Małgorzaty 
|EBEOZLEROD W 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

"Z DNIA 11 LIPCA 

Ciśnienie średnie: 763. 

Wschód słońca g, 2,59 

Zachód słońce g 7,50 

  

Temperatura najwyższa: -+28. 

Temperatura Średnia: +2 

Temperatura najniższa: + 14. 

Opad: 

Wiatr: południowy. 

Tendencja: lekki spadek. 

Uwagi: pogodnie. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 

(Wielkopolska, Pomorze i Polska Środ- 
kowa.  Pnzejściowy  wzmost zachmunzenia 
ze skłonnością do burz i deszczów po- 
chodzenia: burzliwego, poczem lekkie о- 

chłodzenie; umiarikowane chwilami pony- 

wiste wiatry połudmiowe południowo - 

zachodnie. (W! pozostałych dzielnicach je- 
szcze pogoda słomecznia i upalma przy 
słabych — wiatrach południowych. W 
godzinseh wieczenaych za akłoninością do 
burz. 

   

— Osobiste, — Pan wojewoda wileński Wła 
dysław jaszczołt powrócił z Warszawy i ob- 
jał urzędowanie. 

P. kurator Okręgu Szkolnego Wileńskiego 
Kazimierz Szelągowski udał się dnia 1l bm. 
pasażerskim samołotem PLL „Lot* w spra - 
wach służbowych do Warszawy. P. kuratora 
zastępuje naczelnik Wydziału Szkół Powszech 
nych p. Drijański. 

— POJWIRÓT P, DYR. FPALKOWSKIE- 
GO. Dziś powrócił z Warszawy Dyrektor 
Kolei Państwowych w Wilnie inż. Kazi- 
mierz Falikowski i objął urzędowanie. 

URZĘDOWA 

- NOWIE CENY CIHILEBA|. Starostwo 
Guodzikie Wileńskie ustaliło iniastępujące 

“eany „'dhleba w! Wilmiie, które obowiązują 
z.dwiiem 12 b. m. 

Chleb pytlowy — 43 gr. za Ikig. 
— 35, razowy — 32. 

Winni pobierania cen wyższych od wy- 

mienionych podlegać będą kanze grzyw- 
my lub aresztu w trybie administracyj- 
mym. 

MIEJSKA. 
— 0 dodatek dla prac. miejskich. — Przy- 

wrócenie pracownikom miejskim 5-procentowe 

go dodatku komunalnego dzięki zmianom za- 
projektowanym przez komisję finansowa, jest 

bardzo prawdopodobne i nie poderwie ogól- 

nej równowagi. budżetu. 

Zatwierdzenie przez wiadze wojewódzkie 

Zmian, poczynionych przez komisję finansowa, 

również nie napotka trudności. 

WOJSKOWA 
— Komisja poborowa. — Dziś w lokalu 

przy ul. Bazyłjańskiej 2 urzędować będzie, po 
czynając od godz. 8 rano dodatkowa komisja 
poborowa. Obowiązek stawiennictwa przed tą 
komisją rozciąga się na wszystkich poboro- 
wych, którzy z jakichkolwiek bądź przyczyn 
nie stawili się na przeglad podczas poboru ro 
cznika 1912. 

. SKARBOWA 
— Zaległości. podatkowe w naturze. —U- 

rzędy skarbowe wkrótce rozpoczną (niektóre 
już rozpoczęły) przyjmowanie od rolników та 
ległości podatkowych płaconych w naturze w 

SZEWY: 

postaci zboża i innych artykułów  spożyw= 
czych. @ 

Podatek w naturze będzie przekazywany 
Funduszowi Pracy. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Walne zebranie Twa Łowieckiego Ziem 
Wschodnich. Zarząd Tow. Łowieckiego Ziem 
Wschodnich zawiadamia, że dziś, dnia 12 lip- 
ca 1933 r. o godz. 19 w Małej Sali Konferen- 
cyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Wilnie odbę- 
dzie się zwyczajne walne zebranie Towarzyst- 
wa z następującym porządkiem dziennym: 1) 
sprawozdanie zarządu; 2) sprawozdanie kaso- 
we j wnioski komisji rewizyjnej; 3) uchwalenie 
preliminarza budżetowego na następny rok о- 
brachunkowy; 4) uzupełniające wybory zarzą- 

wość jest Surogatem tej energji, Stągo- 
wicki ma wykształcenie, wiele podróżo- 
wał, interesuje się życiem kulturalnem i 
artystycznem, ale społecznie jest  cal- 
kiem bezużyteczny, bodaj nawet szkodli- 
wy, Domeyko bez porównania jest kul- 
turalniejszy od wielu galicyjskich urzęd- 
ników, ale jako urzędnik, nie dotrzymuje 
im kroku, a nawet Zonia Wołłowiczów- 
na przy całej swej kulturze, w miłości, 
która zawsze jest probierzem wartości 
kobiety, — jest tylko samicą, bo cóż o- 
prócz zmysłów może ją łączyć z Żołą- 
dziem?... 

Drugą energją, zaznaczającą się obe- 
€nie na naszych ziemiach, jest energja 
Żołądziów (wszystkich stopniów i po- 
ziomów), którzy z różnych stron Polski 
ściągnęli do nas po- chleb i karjerę i któ- 
rzy wytwarzają wielki ruch, — czasem 
ujemny w swych skutkach, czasem do- 
datni, czasem wręcz zbawienny. Jest to 
energja nieraz niemal całkowicie pozba- 

aby na świecie wszystko było po boże- 
mu!... 

Wanda Dobaczewska,  kreśląc dzieje 
Żołądzia, wydobyła na jaw te trzy ener- 
gje, które dziś nie są połączone, nie są 
należycie wyzyskane, a więc niemal ślepo 
oddziaływują na kształtowanie się tak 
naszej rzeczywistości, jak i naszej przy- 
SZłOŚCI... 

Il to jest największą zasługą autorki, 
— i to jest największą wartością powieś- 
ci. „Zwycięstwo Józefa Żołądzia* nietyl- 
ko zaciekawia, ale i zmusza do myślenia. 

Którędy prowadzi droga, na którą 
wkroczyliśmy?... Jak długo można będzie 
iść naprzód tak, jak szliśmy dotychczas, 
czyli z zamkniętemi oczami?... 

Jakie jest wyjście?.. Czy naprawdę 
nic nam nie pozostaje, jak czekać cierp” 
liwie, aż podrośnie pokolenie dzieci Woł- 
łowiczówien, skojarzonych z Żołądzia- 

mi?... 

SŁOWO 

KRONIKA 
du i komisji rewizyjnej; 5) wolne wnioski. O 
ileby z powodu braku quorum zebranie nie od- 
było się we wskazanym terminie, drugie walne 
zebranie zwołuje się na godz. 19,30, w tym 
samym dniu i miejscu. Drugie zebranie będzie 
prawomocne bez względu na ilość przybyłych. 

RÓŻNE 
— Wycieczka sowiecka. — W najbliższym 

czasie ma przybyć z Mińska wycieczka tamt. 

ster gospodarczych, w celu zapoznania się z 

ośrodkami gospodarczemi Wileńszczyzny, a na 

stępnie całej Polski. 1 

— MISJONARZE STWIORZYLI KO- 
LONJĘ LETNIĄ. DLA DZIECI ZYDOW- 
SKICH. W pobliżu Ozarmego Boru — 
ufundowali misjonarze wileńscy kolomję 
łetnią dla dzieci żydowskich. Obecnie 
przebywa w kolonji przeszło «zterdzieście 
dzieci żydowskich od 6—15 lat werbujących 
się z majuboższych sfer. 

   

— EKSPORT  GRZYBÓJW. Wileūske 
przetwórnie grzybów otrzymały kilka: 
większych z:mówień z Ameryki na kon- 
senwy i gnzyiby: suszone. 

W związku z tem. fabryki są czynne w 
ciągu 24 godzin i zatrudniają około 50 ro- 
botników i robotnie na tnzy: zmiany. 

Do chwili obecnej 'wysłamo już prze- 
szło 300 klg. pudełek z konserwami, 

Ładunek grzybów wileńskich idzie przez 
Gdynię, 

— [PAPIERÓWKA WILEŃSKA, Ра- 
papierówką z Wileńszczyzny która zdoby- 
łu mer rywlkach francuskich i angielskich 

uznanie, ostatnio zainteresowały, się ryn- 
ki belgijskie. 

Ponadto (kupcy z Prus (Wschodnich i 
Gdańska usiłują miewązać kontakt m wi- 
leńskiemi pnzemyslowcami! ma' dostancze- 
nie większego transportu papierówki. 
Niewiadomo tylko izy! nastąpi porozu- 
mienie z Niemcami , gdyż przemysłowcy. 
żydzi podtrzymują wi dalszym. ciągu boj- 

kot i unikają w zawieraniu wszelkch tran 
zalkej z Niemeemi. 

— STOSUNKI HANDLOWE Z KOW- 
NEM. Pewnie firmy poznańskie zdołały 
mimo trudmości mawiązać kontakt z Ko- 
wieńską Tabą Handlowo - Przemysłową 
ma dostarczenie większej ilości! skóry. 

W związiku z tem do Tzby kowieńskiej 
zwróciły się inne firmy wielkopolskie i 
śląskie oraz łostockie z propozycją 
mawiąz:nia handlu zami , 

Propozycję Tzba Kowieńska potrak- 
towała przychylnie, chodzi tyilko o zezwio- 
lenie rządu litewskiego, który jest pnze- 
ciwmikiem handlu m Polską. 

— TRZECIA WYCIECZKA DO DRU- 
SKIENIK. 16 lipca w. b. o godz. 6 ramio 
wyruszy z Wilna do Druskienik TII-cia 
wycieczka, ongamizowama przez Dyrek- 
cję Okręgową Kolei Państwowych w 
Wilmie. Przejazd wi klasie IIT-ciej | w 
obie streny 6zł. 50 gr. przejazd au- 
tobusem ze stacji! Druskieniki do Zdro- 
jcjowiska(18 kim.) tam i z powrotem 2 zł. 
40 gr. Ogółem 8 zł. 90 gm. 

W pociągu wagoni - dancing i bar. 
Zapisy przyjmuje „Orbs* Jagiellońska 

1, tel, 8-83. 

BALE I ZABAWY 
„ — Dancing - B rydź na przystani Sape- 

rów. — 3 Bataljon Saperów Wileńskich urzą- 
dza dnia 13 lipca rb. w swoim letniem kasynie 
na przystani wioślarskiej „dancing - brydź* — 
na który prosi wszystkich p. p. oficerów z ro- 
dzinami oraz znajomych i sympatyków. 
Wstęp 50 gr. 

  

  

  

  

   

  

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Letni w ogrodzie Bernardyńskim. 

Dziś we środę 12 lipca o godz. 8,15 — „Bez 
posagu ożenić się nie mogę”. 

Ceny zwyczajne, zniżki i 
ne. 

. Jutro we czwartek „Bez posagu ożenić się 
nie mogę” ostatni raz przed nową premjerą. 

(W piątek z powodu nocnej próby general- 
nej — przedstawienie zawieszone. 

— „Jim i JiI* — premjera muzyczna w 
teatrze Letnim. — Sobotnia premjera operetki 
(komedji muzycznej) Clifforda Grey'a i Gre- 
atrex'a Neumana — mobilizuje wszystkich wy 
brańców Melpomeny. Ujrzymy więc Halinę Ka 
mińską, Mieczysława Węgrzyna, art. teatrów 
miejskich w Łodzi, oraz artystów Państw. O- 
pery Łotewskiej w Rydze — primabalerinę E- 
dytę Pfeiffer i Zenona Leszczewskiego. który 

A tańce i ewolucje i kieruje tańcami ba 
etu, 

Orkiestra pod dyrekcją Sylwestra Czosnow 
skiego, reżyserja |. Ronard - Bujańskiego. — 
Nowe dekoracje W. Makojnika. 

Ceny specjalne. Kredytówki ważne. 
— Teatr muzyczny Lutnia, „Cnotliwa 

Zuzanna”. — Dziś obfitująca w piękne melo- 
dyjne oraz zabawne sytuacje, pełne humoru, 
operetka Gilberta , Cnotliwa Zuzanna”. W roli 
tytułowej wystąpi B. Halmirska na czele pier- 
wszorzędnych sił zespołu artystycznego. , 

Ceny miejsc specjalnie zniżone na okres le- 
tni, wynoszą od 25 gr: do 2,90, — W czasie 
przerw możną korzystać z pięknego ogródka, 
specjalnie urządzonego dła publiczności teatral 
nej. 

— „Królowa nocy" — Najbliższą premjerą 
teatru muzycznego Lutnia będzie wesoła ope- 
retka Kollo „Królowa nocy* w opracowaniu re 
żyserskiem K. Wyrwicz - Wichrowskiego. W 
wykonaniu bierze udział cały zespół artystycz- 
ny i baletowy. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELIOS — Żona z drugiej ręki — z Jean 

Charlow w roli gł. 

PAN — Biały Mustang 
CASINO — Biały wódz. 

LUX — Źwycięstwo — w roli gł. Georg 
O'Brien. 3 

ŚWIATOWID — Grzesznica bez winy — 
w roli gł. Jean Grawford i Clark Gable. 

ADRIA — Wygnańcy (rok 1905) — w roli 
gi. Ad. Brodzisz, W. Varkoni. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— ROWERZYSTA WPADŁ POD AUTO- 

kredytówki waż- 

Najtańszy sposób two- 
rzenia koloni] letnich 

Lato, choć niezwykle spóźnione w tym 
roku, nadeszło wreszcie; obfite deszcze popra- 
wiły wegetację. Łąki barwią się przeróżnem 
kwieciem, żyto bujne kwitnie i napełnia powie- 
trze ożywczem tchnieniem, zboża jare rosną i 
krzewią się w oczach, kępki poziomek czerwie- 
nieją. Cała przyroda, rozśpiewana, odziana w 
godowe szaty, rozkoszuje się najdłuższym 
dniem i wypoczywa pośpiesznie najkrótszą no- 
cą. Mieszkańcy dusznych miast tłumnie je opusz 
czają, by zażyć 'wywczasów letnich, ziemia - 
matka, żyzna karmicielka, przyciąga na swe 
łono zmęczonych pracowników i dziatwę, naj- 
bardziej spragnioną słońca, zieleni oraz balsa- 
micznych zapachów pół i lasów. Pomimo sro- 
żącego się kryzysu, miasta nasze robią bardzo 
wiele, by właśnie tysiącom dzieci pobyt na 
wsi ułatwić, łecz te największe wysiłki, urzą- 
dzanie kwest, imprez dochodowych nie wystar- 
czają na zdobycie dostatecznych środków dla 
wysłania wsżystkich biednych dzieci na kolonje 
letnie. 

Jest sposób nietrudny i tani stosunkowo, 
który może ułatwić biednym rzeszom naszej 
biednej młodzieży spędzenie 'wakacyj w lep- 
szych warunkach. 

Niechby ci, co wyjeżdżają na wypoczynek 
do dworów i dworków naszych, zechcieli prze- 
prowadzić wpierw małą ankietę, podjąć się spi 
su chętnych ofiarodawców, którzyby, choć 1 
dziecko, młodsze, lub starsze, zechcieli mieć u 
siebie przez lato. Tow. św. Wincentego a Pau- 
lo, lub Związek Pracy Obyw. Kobiet mogą do- 
starczyć całe zastępy, potrzebujących tego ro- 
dzaju pomocy. O ile zbierze się grupa, złożona 
z 8-miu osób, otrzymuje ona bilet ulgowy (75 
proc.), o który trzeba złożyć podanie do dy- 
rekcji Kolei, bardzo uprzejmie i prędko ta spra- 
wa tam się załatwia. Gdy liczba dzieci prze- 
kracza 10 osób, 11-te jedzie bezpłatnie, a prze- 
wodnik ma też prawo do biletu ulgowego. — 
Fundusze na koszta podróży tam i z powrotem 
można otrzymać, za złożeniem podania do Wo 
jewódzkiej Komisji do spraw Kolonij Letnich. 
We dworze utrzymanie 1 osoby nie zaciąży na 
budżecie ogólnym, a ileż korzyści może takie 
dziecko osiągnąć z pobytu na wsi, szczególnie, 
gdy trafi do ludzi zacnych, widzących brata, 
lub dziecko w biednym bliźnim. Takie biedac- 
two dobrze jest trochę zająć, by się w bez- 
czynności nie rozleniwiło, ale trzeba być dale- 
kim od wyzyskiwania słabych jeszcze sił, nad- 
wątlonych nieraz fatalnemi warunkami zdro- 
wotnemi w mieście. 

Wypoczynek na wsi wyda się przyjemniej- 
szy tym, którzy przyczynią się do ulženia nie- 
doli tych najbiedniejszych, cierpiących niedosta 
tek w domu. Lucja Jasieniewicz. 
  

  

       

     

  

Chłodny 
powiew wiafru,, 

który w czasie gorą- 
cego lata sprawia 
przyjemność, powo- 
duje także często 
przeziębienie. Należ 
zażyć włedy, jai 
zwykle w takich. ra- 
zach, tabletki Aspiri У 
Istnieje tylko jedna 

ASPIRINAI 

  

     Do nabycia we wszystkich aptekach. 

PORTA OE AEC 
  

  

PEWROŚĆ - 
Wyježdžając na lato nie bierz z sobą gotówki 

Każdy Urząd Pocztowy wypłaca 
pieniądze z książeczki oszczędnościowej 

  

ZAUFANIE 

P. K. 0. 
  

Dokoła Zjazdu Gospodarczego BBWR. wWilnie 
W poniedziałek dnia 10 bm. odby!o 

się drugie zkolei posiedzenie przewodni 
czących komisyj, mającego się odbyć w 
dniach 8 i 9 września Zjazdu Gospodar 
czego BBWR z terenu województwa wi- 
lenskiego. 

Zebraniu przewodniczył prezes Rady 
Wojewódzkiej BBWR sen. Witold Abra- 
mowicz. — Stosownie do zgłoszoneo 
przez przewodniczącego porządku dzicn- 
nego w kolejności omówiony został za- 
kres referatów, zgłoszonych przez prze- 
wodniczących komisyj zjazdowych, tį. 
rolnej, przemysłowo - handlowej, samio- 
rządowej i pracy. 

Po dłuższej dyskusji ustalono zapro- 
jektowany podział prac w komisjach na 
sekcje oraz tytuły zgłoszonych  refera- 
tów i ustalono skład prelegentów. Po 
kilkugodzinnych obradach p. sen. Abra- 
mowicz posiedzenie zamknął. Termin naj 
bliższego posiedzenia dla ostatecznego 
ustalenia programu Zjazdu wyznaczono 
na dzień 8-sierpnia rb. W posiedzeniu 
tem weźmie również udział przedstawi- 
ciełisekretarjatu generalnego BBWR z 
W ażągawy. 

   

    

9 dwóch brakowało 
Wi ubiegły czwartek zwołene zostało 

posiedzenie Rady, Miejskiej celem omó- 
wienia uwag województwa do prelimi- 
marza budżetowego na rok 1933-1934, Z 
powodu ibnaku duorum sprawy budże- 
towe spedły z porządku dzienmego, jak 

również sprawa  dodztkowego budżetu 
w wysokości 90.000 zł. ma roboty wodo- 

cągowio - ikanalizaeyjne. Wobec tego, że 

termin złożenia tekunsu od skreśleń 
województwa upływie: 18 lipca, zwołamo 
wczoraj specjalne posiedzenie na godz. 
8 wieczór, zazmaczając w: ziwizacjach, ro- 

zesłanych radnym, że 2/3 radnych jest 
bezwzględnie wymagana. 

Do godz. 10.30 wieczór zeszło się 30 
radnych.  Napróżnio czekano nar dwóch je- 
szeze, aby stworzyło się kwalifikowane 

quorum. Nie pmzyszli, Prezydent miasta 
musiał odwołać posiedzenie, 

Skneślenia budżetu dokonane przez 
województwo steje się więc prawomoc- 
mie. 

Zjazd rybacki w Wilnie 
Wczoraj bawił w Wilnie sekretarz ge- 

ueralny Związku Towarzystw! Rybackich 
Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie 
p. Edwamd Twaszkiewicz, który  przy- 

był specjalnie mwieelu omówienia: ongami- 
zacji działu mylbackiego ma (Ml-ch Tar- 
gach Północnych i poczymienia przygo- 
tówań do ogólnopolskiego Zjazdu ry- 
baekiego w: (Wilnie, mzjącego się odbyć 
wi okresie Tamgów: Półmocnych i Wystawy: 
Lniamskiej, 

P. Iwaszkiewicz zło.ył m. in. wizytę 
kierownikowi: _ Sekiretarjatu  Wlojewódz- 
kiego BBWR p. posłowi  Stamisławowi 
Doboszowi, powiadamiejąć go 0 projek- 

towianym zjeździe wybackim, zbiegają- 
cym się ze Zjazdem Gospodarczym BB 
WR wi Wiilinie i poruszył potrzebę należy- 
tego uwzględnienia sprawy wospodarki 
rybnej w obradach Zjazdu Grospodar- 
CZEgO. 

——— — —оОо—— — 

W związku z organizacją Zjazdu na 
leży podkreślić na tem miejscu bliskie 
współdziałanie wojewódzkich czynni - 
ków urzędowych z p. wojewodą Jasz- 
czołtem i p. wicewojewodą Jankowskim 
na czele. 

  TEMA 

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 

I. ALEJA W BERNARDYNCE WCIĄŻ 
JESZCZE ROBI SIĘ 

Wczesną wiosną roku bieżącego poczęto 
na teren biegnącej dokoła ogrodu Bernardyń- 
skiego alei nadbrzeżnej nad Wiłenka zwozie 
furmankami gruz, żwir i piasek, sypiąc kop- 
ce wzdłuż drogi... Wyglądało to szpetnie, utru 
dniało chodzenie, jednak ludziska znosili stoi- 
cznie te praktyki, pocieszając siebie tem, że 
chociaż narazie jest źle, zato potem będzie ia 
dnie, bo wszak chodziło o nic innego, jak o 
gruntowną naprawę  wyszczerbionej nawierz- 
chni alei i zastąpienie jej nową. 

Tymczasem cóż się dzieje?! Oto wiosna 
skończyła się, oto już i lato dobiega połowy. 
a aleja wciąż jeszcze robi się i do końca da- 
leko!.. Panowie, — tempo, bo jak tak dalej 
pójdzie, to i zimy doczekamy, a wówczas 
sprawa ta wogóle przestanie być aktualną, po 
nieważ bez żadnych kosztów i mozołów Na- 
tura zaopatrzy nas w nawierzchnię śnieżną. A 
więc raz jeszcze — tempo! 

II. „KURHANEK MARYLI“ NA UL. 

MICKIEWICZA TRWA! 

Pryncypalna ulica Wilna — Mickiewiczow- 
ska posiada na przestrzeni od Katedry do Pla 
cu Łukiskiego chodniki bez zarzutu: gładkie, 
szerokie, przestronne... Ale jest i pewne „alė“ 
Oto w samem centrum Mickiewiczowskiej, w 
okolicy kina „Hollywood”, na przestrzeni ki!- 
kunastu metrów krawężnik chodnika biegnie 
na jednym poziomie, płyty na innym znacznie 
wyższym — a z boku widać pas nagiej ziem. 

Ten „kurhanek Maryli" istnieje już od lat 
paru. Powstał on w następujący sposób. Gdy 
wydano rozporządzenie o usunięciu w śródmi: 
ściu balkonów, wspierających się na filarach, 
ponieważ te ostatnie tamują ruch na chodni- 
kach, część właścicieli domów usunęla je, --- 
część zaś oparła się, uważając to żądanie za 
nieuzasadnione. o 

Między innemi nie usunięto i dużego, na 
kilku masywnych filarach wspartego balkonu, 
przy kinie. Widząc to, Magistrat zrezygnować 
z ułożenia normalnego chodnika w tem miej- 
scu do czasu usunięcia balkonów. Odbywa 
więc „próba Sił* między właściciełami balkon: 
a Magistratem „— kto kogo przetrzyma?! 

Swoją drogą historja ta trwa zbyt długo, 
„czy nie byłoby wiec lepiej zostawić ten balkon 
w spokoju i nie zwiekając dłużej, ułożyć tu 
normalny chodńik o dwu kondygnacjach, któ- 
rych wyntagają filary balkonu?, Nie będzie to 
jakąś rażącą nowością, ponieważ tego rodzaju 
chodnik amfiteatralny istnieje już od lat paru 
lat przy kinie „Lux“. Przechodzień. 

  

  

  

Z miarodajnego źródła dowiedzieliśmy sie, 

że p. Jędrychowski, były członek Legjonu Mio 

dych nie został wyrzucony z organizacji, jak 

to podaliśmy w artykuliku „Druk* z dnia 30 
czerwca, lecz na własne żądanie z organizacji 

ustąpił. 

  

POD SĄD TEGO DRABA! 
Sternik statku edmawia pomocy tonącemu żołnierzowi 
WILNO. — Brak dozoru nad kąpią- 

cymi się, co w konsekwencji spowodo- 
wało szereg śmiertelnych wypadków — 
zdaje się ustąpi, dzięki zarządzeniu 
władz administracyjnych. jeszcze wczo- 
raj zastępca starosty grodzkiego p. Czer 
nihowski zwołał u siebie konferencję, na 
której postanowiono wszcząć jak najene 
rgiczniejsze ściganie kąpiących się w 
miejscach niebezpiecznych, oraz  rozto- 
czemie Ścisłego nadzoru nad całym brze- 
giem Wilji. ; 

Wyznaczeniem odpowiednich punkt-“ 
tów kapielowych zajeto -się jeszcze wczO 
raj. 

Od šcistegowykonania tych zarzą- 
dzeń przez 6 komisarjat będzie zależało 
czy liczba wypadków na Wilji zmniej- 
szy Się. 

Wczoraj notowaliśmy utonięcie dwu 
żołnierzy oraz uratowanie innego jesz- 
cze żołnierza, który trafił na wiry w po- 
bliżu Wołokumpji. 

Podczas tego ostatniego wypadku za 
szedł iakt zasługujący na jak najostrzej- 
sze potępienie. Ponadto liczyć należy, że 
odnośne władze wyciągną z tego należy- 
te konsekwencje i winny poniesie od- 
powiednią karę. 

Owego żołnierza zauważyli pasażero- 
wie przejeżdżającego w tym czasie stat 
ku „Pan Tadeusz* i zażądali skierowa 
nia statku w stronę tonącego, aby tem 
szybciej przyjść mu z pomocą. 

Sternik niespodziewanie odmówił te- 
mu, — a nawet ośmielił się zadrwić z 
tonącego, mówiąc, że przedtem winien 
był się nauczyć pływać. 

Ktoś drugi z obsługi, również jakiś 
typ z pod ciemnej gwiazdy, tak samo 
przeciwstawił się hardo skierowaniu stat 
ku ku tonącemu, 

Ostatecznie z pomocą żołnierzowi — 
(był to szeregowiec 6 p. p. Leg. — No- 

ODAS ROA. OOOO WZOROWANA AK) poŚpieszył jeden z pasażerów, kto 
— OKIRADZIONIE MIESZKANIA. 

Wołodźko Sabinie (Ciesielska 4) skra- 
dziomo z miez:mikniętego mieszkania ze- 
gamek złoty damiski, wartości 175 zł.. 

Tomaszewskiemu  Wiitoldowi  Subocz 
2, skmadziono  mewoliwer belgijski ка 
ber 6,75, wartość 60 zł. : 

Tanionowi (Amitioniemm  Zam. ma terenie 
koszar 5 p. p. Leg. skradziono zegerek 
walntości 18 zł. 

Z mieszkania  Trębacza Michała — 
(Krakowsika 5) skradziono zegarek, — 
wartości 15 zł. 

BRASŁAW 
POŻARY. — We wsi Bałciszki gminy bo- 

hińskiej wybuchł pożar, skutkiem którego spa 
Н е dom mieszkalny, chlewy, śpiżarnie i in 

wentarz żywy na szkodę braci Błażuków Sta- 
nisława i Konstantego. Pożar powstał wsku- 

Dargielówna Anastazja. Trupa odnaleziono ze 

spalonemi kończynami i głową. Zwłoki zabez 

pieczono do dyspozycji władz. Przyczyny po-. 
żaru narazie nie ustalono. 

Z POGRANICZA 
— URATOWANI Z TOPIELI. — W czasie 

kąpieli. na rzece Mereczance niedaleko Oraa 
poczęło tonąć dwóch uczniów i uczenica z [i- 
tewskiego obozu przysposobienia wojskowego. 
Tonących prąd rzeki zniósł na Środek, gdzie 

jeden z uczniów znałazł śmierć w nurtach rze- 
ki. jeden ze strażników litewskich rzucił się 
na pomoc, lecz zorjentowawszy się, iż jest na 
t. zw. wirach — cofnął się. W trakcie tego ło 
dzią dopłynęli dwaj żołnierze KOP i tonącą 
dziewczynę i chłopca wyratowali. Tonących 
wydobyto na brzeg już zupełnie nieprz: - 
nych i gdyby nie pomoc kopistów uczeń i 
uczenica podzieliliby los swego kolegi. 

— USIŁOWANIE PRZEKUPIENIA. — Na 

ry rzucił się do wody, lecz niestety nie 
zdołał już odnaleźć tonącego, niesionego 
szybko wodą w stronę miasta. 

Dopiero za Pośpieszką wydobyto No 
waka już nieprzytomnego. Zdołano go— 
jak wiadomo — przywrócić do życia je 
dynie dzięki umiejętnie stosowanym za- 
biegom ratowniczym. 

Wracając do sternika ze statku „Pan 
Tadeusz" należy jeszcze spytać, jak za- 
reagowało na jego postępowanie przed- 
siębiorstwo, eksploatujące komunikację 
na Wilji. że pójdzie on pod sąd, to je- 
szcze mało. 

Winien on ponieść jeszcze dalsze kon 
sekwencje. 3 ' 

Należy przypuszczaćć, że publiczność 
korzystająca ze statków nie zgodzi się Czy też 'może energja Żołądziów nie 

jest ich wyłącznym przywilejem, — znaj- 
dzie się i wśród synów. naszej ziemi, tyl- 
ko umieć patrzeć na ludzi, mieć więcej 
twórczych ambicyj, no i widzieć jasny, 

BUS. — Na ulicy Kościuszki autobus firn:y 

„Arbon* nr 38459 kierowany przez Komorow- 
skiego Ignacego (W. Pohułanka 22) najechał 
na jadącego rowerem Tomaszewskiego Stefa- 

wiona głębszej kultury i tradycyj, a wsku 
tek tego zdolna do ulegania wpływom, 
przeważnie obcym. Z Wołłowiczów Żołą- 

_ dziowa nie przerobi swego mełżonka, u- 

SG wadi: todos iial Ieško“ vyninės pograniczu litewskiem i łotewskiem zatrzyma- aby na „mostku kapitańskim* stał tego 
no kilkunastu przemytników. rodzaju 

1500 zł. ‚ jeden z przemytników wręczył 20 dolarów 
W dniu 10 bm. we wsi Pobiarze gminy jo- i. 30 rb. w złocie żołnierzowi KOP za uwol- KOMUNIKAT URZĘDOWY dy w mieszkaniu Dargielówny Anastazji, žeb- pienie, 80“ Žolnier: nie dal sie skusiė 2naczną   5н ё > й łapó i niki obec zd: h ostatnio н legnie mu, będzie musiała mu ulec, ale, wabiący cel przed sobą?... „na (Kalwaryjska 101). Tomaszewski spadł z raczki, wybuchł pożar, który strawił dom mie- aaa, NPC Šaka wo podam kąpieli saa kto wie, może Wołłowicz przekaże swe- W; Charkiewicz. roweru i doznał lekkich obrażeń ciała. szkalny. W domu tym spaliła się właścicielka Grodzkie prz, że kąpiel w Wiłji do- 

mu zięciowi coś ze swej kultury? — ZAJŚCIE Z LOKATOREM, — Przy ul. zwołona jest tylko w miejscach w tym celu ‚ Wreszcie trzecią energją — śpiącą, 
niprzebudzoną dotychczas, pomimo wszel 
kie próby, jest energja mas chłopskich. 
Pójdzie chłop za agitatorem bolszewic- 
kim, pójdzie za sekaiarskim „prorokiem, 
pójdzie za księdzem i za prezesem takiej 
lub innej organizacji, ale wciąż jedno bę- 
dzie miał na celu: szukanie prawdy i 
sprawiedliwości... To jest najważniejsze: 

      

Р. $. „Zwycięstwo Józefa Žotadzia“ po- 

winno już w najbliższym czasie ukazać się w 
wydaniu książkome (O, panowie wydawcy 

wileńscy, gdzie jesteście?), no i stać się tema- 

tem dyskusji na inauguracyjnej „Środzie lite- 
rackiej', otwierającej nowy sezon literacki, 

którego jest niemałem zdarzeniem. 

  

Koziel 4 na tle eksmisji niejakiej Ch. Lizowej 
wynikło zajście z właścicielem domu Rubinem 
Frydmanem. Policja sporządziła protokuł. 

— UPADEK BIBLJOTEKARZA. — Pod- 
czas segregacji manuskryptów spadł z drabiny 
ze znacznej wysokości bibljotekarz Ch. Łuń- 
ski, zatrudniony w bibljotece Straszuna przy 
ul. Niemieckiej. 

Z poważnemi obrażeniami wewnętrznemi 
Łuńskiego przewieziono do szpitala Żydow- 

skiego. : 'z rodzinami z Litwy. Na pismo swoje gmina wypadku nie czynią. 

Czy Żydzi póldą do Łyngmian? 
WILNO. — kisaliśmy już „że gmina żydow 

ska zwróciła się do rządu 

granicy żydom polskim w dniu Święta Tisze- 

Bow (1 sierpnia) udającym się tradycyjnym 
zwyczajem do Łyngmian, gdzie w pasie gra- 
nicznym (po stronie litewskiej) spotykają się 

żydowska dotychczas odpowiedzi nie otrzyma 
kowieńskiego w ła, natomiast kowieński dziennik żydowski „J- 

sprawie udzielenia zezwolenia na przekroczenie disze Stimme* donosi, że w roku bieżącym „| w 
władze litewskie zezwoleń ai przekroczenie ky e Z DE kąpać 
granicy udzielą w ramach '© ograniczo- 

nych. kazie komendanta 

Władze polskie żadnych trudności w tym 

wyznaczonych a zarazem ostrzega, że osoby, 
kąpiące się w miejscach niedozwolonych po- 
ciągane będą do i karane odpowiedziałności 
Ma administracyjnm grzywną lub aresz- 

Wojskowi, zarówno w grupach, i poje- 

miejscach CAIN 

Stałą kontrołę brze, Wilji przeprowa- 
dzać będzie policja Zza teak



  

Co wylęgacie? 
Otrzymaliśmy. mastępujące pismo z 

prowineji: : 
„W Baramowiczach 

wem wadze kolejowe 
m osiedlu, kolejo- 
zasielį mošliny 

  

    

utrwalające pissek. Akcja ta winna by- 
ła spotkać zi mależytem  ocenieniem 
zabiegów w Stało iatoltii inaczej. 

` i  spraiwoy! inłali druty, 

    

   

dzia wylęga: w dnie słoneczne na 
tereny: miszcząc skąpą roślinność 

Ludzie ci mie zdają całkowicie widocz- 

mie sprawy, m tego, że Sobie przedewszy- 

itkiem wyrządzają kolosalnią szkodę. Ist- 

    

awiniejał w. tyń 
„Jak u mas ludzie szanują woślinność ?* 
O, Barsmowiczanie!  Opamiętajcie się. 

Rodzi ollsikcie,, |eo czymiicie ? Co wylęga- 

cie w е słonieczae ma zasiane tereny ? 
Aszali jesteście strusiami? Zważcie atol. 

jak kofiosalną szkodę 'wyrządzić 

miożecie w dnie słonecznie, gdy słońce pali 
mocno. 

    

   

    

— OTWARCIE (OBOZU 55 WARSZAW 
SKIEJ DRUŻYNY ŻEŃSKIEJ HARCER 
SKIEJ W! ALBERTYNIE. W dniu 9 b. 
m. ma pięknej polanie 2albertyńskiej na- 
stąpiło uroczyste otwarcie Obozu 55 Wiar- 
szawskiej Drużymy: żeńskiej Harcerskiej. 
ma (które pnzybyli liczni przedstawiciele 
ludmiości miejscowej i delegacja - wojska 
ze Słonima, 

W wyjątkowo przyjemnej atmosferze 

mieszkańcy Albertyma i pobliskiego Sło- 
mima mieli możność godziwego spędze- 
mia wieczonu: przepełnionego  licznemi a- 

i, które dzieci stolicy tak mile 

jąeo przygotowali. 
Nastrój serdeczności jak 

między społeczeństwem stamssem a mło- 
dzieżą 'wyrażający się miemal w każ- 
«dym odruchu i każdem słowie, Świadczy] 
jak blislkie sercu kresowców są goście z 
oddalonych miast i innych dzielmie iPlol- 

Ski, stamiowiących składową  czą: 
wielkiej Niepodległej Rzeczypospolitej. 

— WYCIECZKI KAJAKOWE 
PRZEZ SŁONIM. Dotychczas przez Sło- 
mim : przejechało wzgórą 20 wycieczek ika- 
jekowych ze stolicy i innych większych 
miast (Polski, jak: Pińska, Lublina, ILiwo- 
wa, Poznłania, Grudziądza, Chorzowa i 
t. D. 

       

    zapanował 

  

Jest (to miewątpliwie duża: ilość jeśli 
się zważy ma miesprzyjające warumki 

atmosferyczne jalkie dotychczas były mie 
tylllko ma Kresach lecz i ma obszamze ca- 
łego państwa, 

— OKRĘGOWE ŚWIĘTO MAKABI 
W/SŁONIMIE. Wi dniu 15 i 16 b. m. odbę- 
dzie się w Słomimie Okręgowe Święto 
Makabi w którem poza Słomimskim ze- 
społem wezmą  udzał drużyny Makabi 
zimnych miastĘ 401 Awegachrfdwetaoinl 
Wolkowyska, Nlowogrėdka, i Baranowicz 
oraz delegaci z inmych miast 

Święto w obszermym programie 
wzbudza  zainteresowamie w społeczeń- 
stwie sportowym  Słoniima. Ą 

   

  

W Słanimie edkiyte fundament 

  

Drużynowe zawady pływackie w N.-Trokach 
Dnia 9 lipca br. przed południem odbyty 

się drużynowe Zawody Pływackie o nagrodę 
przechodnią pływacką D-cy Baonu KOP Nowe 
Troki, za wane w roku 1930 przez Korpus 
Kadetów Nr. 1 we Lwowie. 

W zawodach wzięły udział drużyny: .Korpu 
su Kadetów Nr. 1 Marszałka Piłsudskiego, 22 
Baonu KOP, Harcerze Nowogródek i niestowa 
rzyszeni. 

Trasa zawodów: Nowa Przystań — Stara 
Przystań — około 130 m. 

Wyniki: I miejsce zdobyła drużyna Koi- 
pusu Kadetów Nr. 1 Marszałka Józefa Pilsud- 
skiego, osiągając 327 „pkt. 

II miejsce drużyna 22 Baonu KOP 174 pkt. 

    

III miejsce drużyna niestowarzyszonych — 
Grodno, 103 pkt. 

Indywidualnie najlepszy: poza konkursem 
p. Sieniewicz w czasie 1 min. 39 sekund, w kon 
kursie: kadet Iwaszkiewicz w cz 1 min. 
48 sek. 

W zawodachbrało udział 60 zawodników. 
Podnieść należy dodatni cel zawodów, 

mianowicie nie czasy i rekordy, lecz propagan- 
da i masowe pływanie na Wileńszczyźnie. 

Zawody zaszczycili swą obecnością: p. pik 
dpl. Florek komendant Korpusu Kadetów Nr. 1 
Marszałka Piłsudskiego, p. starosta wileńsko - 
trocki Tramecourt, burmistrz N.-Trok dr. Kra- 
snych. 

    

  

  

  

Międzyckręgowe walkijjo wejście do Ligi 
W majbliższym dzaslie rozpoczną. się w 

Polsce międzyckręgowie zawiodły o wejście 
do Ligi, Okmegi zostaiy podzielone na 
4 grupy. 

W pierwszej  waliezą 'Wiarszawa — 

Łódź — Poznań i Pomorze, 
(W! drugliej grają  Kiraków, Śląsk i 

Kiielce. 
Do tzeciej należą Lwów, Iublim i! Wo 

dyń. 
Do iczwztritej wreszcie zostały, przydzie- 

domnie Wilno, Białystok i IBnześć, 

W związku z tem! interesuje mas py- 
tamiie kto ewentualnie będzie przeciw- 

milkiem IWIKISfu, maszego mistnza  okrę- 
(gowięgo. 

(W! pierwszym rzędzie: mistrzowie, Biia- 

nowodfódziń 
— 7 KRONIKI KRYMINALNEJ. — 
Boruch  Lejbowiicz, mieszkaniec m, 

Niowogródka przy ul. Piłsudskiego Nr. 
58 — mie lubił p. Kozaka, 

  

sgkwestriu wi dniu 10 liipea, — wymikł mały 
inieydent między p. Lejbowiezem: a Koza- 
kiemy, w: konsekwencji czego p. Lejbowiez 

powędruje zapewne za kratiki. 
— Kośko Jan, mieszkaniec wsi Ujście, 

gminy Zdzięcioł, pow. mowogródzkiego, 

zaopatrzył się w: librową butelkę samo- 
gonki eby wyprawić jak mówił bibkę w 
gromie swych przyjaciół. Pio drodze — 
spotkał go. posterunkowy, P. P. Bassara 
Józef, z posterunku P, P. w 'Ochomnowie, 
który but mę Kośce odebral, © co 

gorsza spisał protokół ipmzesłał do' włatdz 
akcyzowych. 

— Tragikomiczny kawiall 
„figlomz* 40 let mieszkaniee wsi: Stu- 
kały gm. orlańskiej, pów.  Szezyczyńskie- 

go  Julji Basałygowej. Oto w dniu 5 
lipca zameldowała na posteruniku, iż mie- 

siąc czasu temu, pozmała jalkiegoś faceta, 

rzekomo Kulezyńskiego Aidolfa z Iwień- 
ca pow. wołożyńskiego, który mozmiło:. 
wall się wi miej ma zabój. Miłość ta mia- 

ła być  przypieczętowana ślubem, w tym 

    

   

spłatał jakiś 
  

        

    

   

  

y starego ka- 
ściała i qrote W parku Oninskiego 

W dniu dzisiejszym po zbadaniu da- 
wnego planu Słonima konserwator okrę 
gowy dr. Lorentz natrafił na ślady zabu 
dowań istniejącego niegdyś kościoła 0.0. 
Dominikanów w Słonimie. Zbadaniem 
fundamentu i podziemi w porozumieniu 
z konserwatorem zajął się słonimski od- 
dział Polskiego Towarzystwa Krajozna- 
wczego. 

  

AŁLAN SULIVAN. 

W tym samym dniu przy badaniu te- 
renu pałącu i parku ks. Ogińskiego wy 
kryta została murowana z kamienia ła- 
mianego nisza o charakterze groty parko 
wej. Jest to obok zachowanego gmachu 
oficyny pałacowej w Słonimie jedyna 
centa pozostałość po pałacowych zabit- 
dowaniach Ogińskiego. 

4) 

Wyspa Szczęścia 
— Nie, jeszcze nic nie postanowiono, 

panienko. Ale znaleźliśmy nazwę dla tej 
"wyspy: „Wyspa Szczerości'. Czy podo- 
ba się to pani? 9 

— Myślałam, że imię wybiera zwykle 
kobieta odpowiedziała wesoło. — 
Czyż nie tak bywa na chrzcinach okrętu, 
kiedy się go spuszcza na wodę? 

— Tak, to prawda, — przyznał za- 
skoczony Fitch. — Możemy zmienić na- 
zwę. : 

Nie wymyśliłabym nic lepszego. To 
pana pomysł? 

— Mój. 
Na twarzy palacza rozpłynął się uś- 

"miech zadowolenia. 
— Dobrze, niech tak zostanie. Tylko 

musimy uzasadnić tę nazwę. Czy stąd 
nie widać innej ziemi? / 

Stała przed nimi spokojna, nie zdra- 
dzając wewnętrznego wzburzenia i złych 

. przeczuć. Rozerwana suknia dochodziła 
zaledwie do jej kolan, a dziury pospina- 
ne były długłemi kolcami, które znalazła 
na jakimś krzaku. Z pończoch zdążyła 
już zrobić jakąś imitację paska i wstąż- 
ki, utrzymującej w porządku jej rozrzu- 
cone włosy. Na nogach miała tylko wy- 
deptane, rozmiękłe pantofle. 

Twarz dziewczyny nie wyrażała ani 
strachu, ani zmieszania. Głowę miała 
dumnie podniesioną, duże, ciemne oczy 
miały wyraz zaufania. Norton jednak wy 
czytał w nich prośbę: „pomóż mi!* 

Jednak nie okazał, że je rozumie, bo- 
jąc się, że Fitch przyłapie ich porozumie-. 
'wawcze spojrzenie. Na Fitcha też nie pa- 
trzał, dopóki nie usłyszał jego odpowiedzi 
"Z brzegu nie widać nic, ale w głębi 

wyspy jest górka. Może stamtąd coś zo- 
baczymy. : 

— Lepiej urządźmy się tutaj i podziel 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

my role — wtrącił Norton. 
Dziewczyna uśmiechnęła się. 
— Właśnie też o tem myślałam! Na- 

turalnie ja będę gotować, jeżeli panowie 
zbudują mi kuchnię. Czy mamy jakieś 
produkta i naczynia kuchenne? 

Wydobyli wszystko, co znaleźli w 
łódce: iblaszane talerzyki, kilka filiżanek 
i czajnik, siekierę, nóż, dwa rondle, sporo 
cienkiego sznura, dwie beczułki do wo- 
dy, kawał płótna impregnowanego, kilka 
kłębków sznura moczonego w  smole, 
kompas i szkło do zapalania. 3 

— Caly skarb! — zawołała wesoło 
Marietta. — Ale czmże będziemy się ży- 
wić? Suchary okrętowe są już na ukoń- 
czeniu! Pan jest doświadczonym 'podróż- 
nikiem, mr. Fitch, proszę nam poradzić. 

Palacz rozpromienił się w duszy. Po- 
raz pierwszy zwracano się tak do niego! 

— Jest tu dosyć owoców — rzekł — 
muszą być i kokosowe orzechy. Krabów 
i ryb też wystarczy. Zrobię sieć z tego 
smolnego sznura. Może znajdą się mał- 
py... Czy pani będzie jeść małpy? 

Marietta skrzywiła się. 
— Może i zjem, jeżeli nie powiecie 

mi, co to za mięso! Czy nie myśleliście 
o tem, że trzebaby podawać sygnały na 
wypadek ukazania się jakiegoś okrętu? 

Po długiej naradzie, postanowiono 
podtrzymywać stale ogień, żeby z morza 
widać było w dzień dym, a w nocy ogień. 
Pozatem, z płótna okrętowego miała być 
zrobiona tlaga sygnalizacyjna. 

Rozmowa powróciła znów do tema- 
tów żywnościowych i sprawy zbadania 
wyspy. Myśli dziewczyny były jasne i 
bystre. Umyślnie nadała rozmowie ton 
*koleżeński i swobodny. Norton, wyczu- 
wając jej duchową rozterkę, nie mógł o- 
przeć się uczciom podziwu i szacunku. 

   

miwłaszcza że a 

ten ostatni był sekwestratonem. W czasie < 

łegiostoku i Brześcia. Na mocy tego coś- 
my widzieli «wi sobotę i: miedzielę możemy 
przypuszezzć, że białostoczanie (76 p. p.) 

mi e będą przeszkodą. brudną, do pokona- 

mila. Zapewine druga drużyna „ie będzie 

dużo  motcnliejsza. 
W. imatych 'okiręgach mistrzami zosta- 

di: w lubelskiem K. SS. „Strzelec,  ślą- 

skiego. — Napnzód, w Zagłębiu — Ulnja, 

    

  

Częstochowie — Vietomja, Poznaniu — 
Legja, Łodzii — Turyści, Warszawie — 
Polonia, w Kmakiwie — Olsze. 

  

W okręgu lwowskim mistrzostwa pro- 

wadzone są w dwóch gnupach, przyczem w 
pienwiszej  leaderem jest (Polonia (Prze- 
myśl), a 'w drugiej Lechja Twowska. 

  

  

celu ma pokrycie Kosztów zapowiedzi i 
'wesela, mamrzeczonty dostał od mamzeczo- 
mej krówkę do spmzedania. W dniu 8 
czerwica iwziął krówikę za nogi i jak p0- 
szedł, tak do dziś dnia nie wrócił, Wszelki 
shuch io mim  zaiginial. Strapiona m:rzeczo- 

na straciwszy wiarę w odnalezienie za- 

„ginilonego  marzeczonego — pragnięłaby 
chociaż Ikrowkę odzyskać. 

ja zajęła się enengicznie wy- 
em (krówki. Lecz kto rwie, jaki los 

Чка? ikwówlkę do tego czasu, 
! 

    

      

— WYBORY ŁAWNIKÓW. — Na czwari- 
kowem posiedzeniu Rady Miejskiej maja się 
również odbyć wybory ławników magistratu. 

Według krążących pogłosek ławnikami ma- 
ja być p. p. Br. Kozon, Cytarzyński, i red. 
D. Berezowski. 

— TERMIN PŁATNOŚCI PODATKÓW. — 
Z dniem 30 bm. mija termin płatności I raty 

opłat drogowych od budynków, wymierzanych 
przez Wydział Powiatowy Sejmiku. 

— Z URZĘDU ROZJEMCZEGO. — W dn. 
19 bm. odbędzie się kolejna rozprawa Urzędu 
Rozjemczego do spraw kredytowych małej 
własności rolnej. ° 3 

Na porządku dziennym 14 spraw: 

— OGNISKO PODOFICERÓW ZAWODO- 
WYCH W NOWYM LOKALU. — W tych 
dniach dokonano poświęcenia i otwarcia no- 
wego lokalu Ogniska podoficerów zawodo - 
wych garnizonu Grodna. 

Po poświęceniu lokalu ks. dziekan Suchci- 
cki wygłosił przemówienie okolicznościowe, w 
którem podkreślił pierwszorzędne znaczenie 0- 
gniska i jego cel dla podoficerów i ich ro- 
dzin. 

Komendant miasta p. pik. Adamowski po- 
zdrowił w imieniu p. dowódcy Okręgu Korpu 
su zebranych podoficerów i gości i życzył 
zarządowi Ogniska owocnej. pracy dla dobra 
jego członków i ich rodzin: 

W imieniu zarządu Ogniska i zebranych 
podoficerów przemówienie wygłosił prezes za- 
rządu st. ogniomistrz p. Popiel, który dzięko- 
wał zebranym p. p. oficerom za udział w uro 
czystości Ogniska. 

Po tej oficjalnej części nastąpiła „czarna ka 

    

Rozmawiając z nią, miało się wrażenie, 
że cała ta przygoda jest niewinńą igrasz- 
ką, że gdzieś w zatoce czeka na nich 
jacht... 

|. — Czy niema żadnych śladów byt- 
ności ludzkiej tutaj przed nami? — za- 
pytała. 

— Niestety, nie. 
— Czy zaczniemy już dzisiaj oglą- 

dać nasze posiadłości ? 
— Pani jest zbyt zmęczona — zaprze- 

czył Norton — proszę to nam zostawić. 
— Dobrze, ale jutro pójdę z wami! 
Zwracała się przeważnie do Fitcha, 

pytała go czy ma rodzinę i gdzie ją zo- 
stawił, wyciągała wiadomości z jego 
przeszłości, słowe: usiłowała nawiązać 
pomiędzy Fitchem a dawnem życiem ze- 
rwaną nić. 

Norton widział, jak palacz stopniowo 
wyrzekał się myśli o tem, że tutaj jest 
wolny od powstrzymujących do praw 
świata cywilizowanego. Fitch stawał się 
stopniowo miększy i chwilowo przestał 
być groźnym. 

— Kiedy jakiś okręt zabierze nas 
stąd — dodała odważnie Marietta, — 
będziemy wspominać pobyt na naszej 
wyspie, jako cudowną przygodę! Gdyby 
nie inni pasażerowie... — Smutek głębo- 
ki zabrzmiał w jej głosie. — Mam na- 
dzieję, że nietylko nam udało się urato- 
wać. Ale, mam dla panów niespodzian- 
kę! 

— Już? — uśmiechnął się Norton. 
— Tak. Przed burzą oglądałam ma- 

pę, kapitan pokazał mi, gdzie 'w tym cza- 
sie znajdował się „Arden*. Od tego cza- 
su starałam się ciągle przypomnieć so- 
bie, jak nazywały się te wyspy, na połu- 
dniowo - zachód od Honolulu. Teraz 
przypomniałam sobie: Wyspy Marszalla. 
„Jest ich dużo, jeżeli trafiliśmy na jedną z 
nich, to inne powinny być widoczne z 
wyżyny tej wyspy. 

Po przerwie spojrzała znacząco na 
Nortona. 

   

    

  

<„Statni dzieńl 

„BIA „NI: 
Film, wyświetlany po raz pierwszy w Polsce! Najnowszej prod. 1933 r. w-g powieści Zana Greya. 

GEORGE O'BRIEN w najnowszej kreacji 

Ł Y w o D Z 66  Bajeczne widowisko walk na Dzikim Zachodz 
ie. 
jako wódz Indjan oraz słodka JANETT 

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

  

„Е, 
Dziś! Olšaiewający przebój 

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

w roli głównej 
ognista meksykanka LUPE VELEZ 

2) „SŽALENCY“ Film polski 

  

i emocji według 
poczytuej powieści 

Zana Greya   „PAN“ 
wa“, podczas której przemówienia wygłosili p. 
płk. Oziewicz, p. sierż. Kuś:i przedstawiciel 
magistratu p. ławnik Karol Gutman. 

Po przemówieniach wysłane zostały 3 depe 
sze, a mianowicie do Pana Prezydenta Rzeczy 
pospolitej, do pierwszego Marszałka Józefa Pił 
sudskiego i do Il wicemistra spraw wojsko- 
wych p. gen. Sławoj - Składkowskiego. 

Po „czarnej kawie" odbył się raut reprezen 
tacyjny, który trwał aż do godz. 7-€j rano. 

Nowy lokal Ogniska znajduje się w pięk- 
nych salach b. Sądu Grodzkiego przy ul. Mo- 
stowej, w których przed wojną znajdował się 
klub urzędników rosyjskich. 

Lokal Ogniska, który gruntownie został od- 
remontowany, wywiera doskonałe wrażenie. 

— CZY SPRZEDAWANE LODY NADAJĄ 
SIĘ DO JEDZENIA? — Z powodu tego, że 
temperatura ostatnio znacznie śię podniosła, 
powiększyła się też konsumcja napojów chło- 
dzących, a szczególnie lodów, które sprzeda- 
wane są w sklepach i na ulicach. 

Przyglądając się „fabrykantom* i miejscu 
sprzedaży nasuwają się jednak pewne wątpili 
wości co do jakości używanych produktów i 
sposobu wyrobu tych lodów. 

Nie szkodziłoby, aby władze sanitarne mia 
sta przeprowadziły lustrację miejsc, i zbada- 
ły produkty, z których się wyrabia lody, oraz 
stan zdrowia tych, którzy te lody wyrabiają. 

— WYKRYTO NIELEGALNY SUROWIEC 
TYTONIOWY. — W tych dniach inspektor 
kontroli skarbowej p. Mancewicz dokonał zez 
wizji w skłepie manufaktury i za podwójną 
ścianą sklepu wykrył 130 kg. surowca tyto- 
niowego. 

Nielegalny tytbń został przez władze Skar- 
bowe zasekwestrowany, a jego właściciel uka 
rany zostanie odpowiednią grzywną. 
MVVYVYVYVYVYVVYVYVYVY- TV VVV 7VVYVYVYVYY TEN 

Džwiekowe kino „APALLO“ 
Dominikańska 26. 

Pikantna tryskająca szampańskim humorem 
komedja irancuska 

Nachanek. katalogi 
ze słynnym JEAN WEBEREM. — „Gdy mię- 
żowie zdradzają swe žony“. Nadprogram: — 

Tygodnik Fox'a 
Wstęp od 50 gr. 

al MDK i 

  

— Otwarcie półkolonii letniej na st. Bara- 
nowicze - Poleskie dla najuboższych. — Sta- 
raniem Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, 
a w szczególności p. starościny Neugebauert 
wej i p. burmistrzowej Jarmulskiej zost 
uroczyście ótwarta półkolonja dla najubc 
szych. 

twarcie półkolonji zaszczycił swą obecio- 
$ p. wojewoda Świderski, który w dniu о- 
twarcia 9 bm. autem przybył do Baranowicz. 

    

  

   

  

— „Strzelec* i „Murzyn* na ogólnopolski 
spław kajaków. — „Przez Polskę do morza!” 
— trasa 1125 km.! — 7 lipca o godz. 5 p. p. 
w Darewie z pod mostu nastąpił spław dwóch 
obsad kajakowych po 2 strzelców. 

I. Kajak t. zw. „Strzelec* — obsada Niepo 
mnik i Pietraszkiewicz. 

Il. „Murzyn* — obsada Mirynowski 
lentejczyk. 

Trasa wynosi 1125 km. wodą cały czas do 
Gdyni. 

Dzielne strzeleckie obsady zamierzają zdą- 
żyć najpierw do Torunią (900 km. wodą) na 

  

Wa 

— Może pan pójdzie zobaczyć? Tak- 
bym chciała dowiedzieć się czegoś o tej 
wyspie! Zostanę tu z Mr. Fitchem. 

„Jaka mądra kobieta“! — przemknę- 
ło przez myśl Nortona. 

Czuł, że może odejść spokojnie. Roz- 
mowa z Mariettą uspokoiła i okiełznała 
Fitcha, było to zupełnie wyraźne. Za- 
miast chytrości i podstępu, na twarzy 

jego malowało się pokorne zdziwienie 'i 
oczekiwanie rozkazów. Marietta była też 
zupełnie spokojna i pewna bezpieczeń- 
stwa. 

Pozostając dobrowolnie pod opieką 
Fitcha, zbudziła w nim jakieś drzemiące 
resztki uczuć rycerskich. 

Norton nie wątpił, że Fitch nie zde- 
cyduje się na krok, któryby kompromito- 
wał go w jej oczach. 

— Pójdę zaraz, — rzekł Norton — 
za godzinę wrócę. SAM 

— Cudownie! Kiedy pan wróci, ku- 
chnia będzie gotowa. Mr. Fitch zbuduje 
mi cudną kuchnię! 

Norton odszedł, zabierając siekierę. 
Szedł chwiejnym krokiem, bo osłabienie 
dawało mu się we znaki. 

Fitch patrzał za nim, aż zniknął 
wśród zarośli. Nie spojrzał na Mariettę; 
życzenia jego spełniły się: został z nią 
sam na sam, ale czuł się słaby i bezbron- 
ny. Nie mógł zrozumieć własnych uczuć. 
"Tak chciałby zrobić coś więcej dla niej, 
niż kuchnię! Ale co? 

Powziął świetny plan: musi ją ostrzec 
przed Nortonem. 

— Ten typ... — skinął głową w Stro- 
nę palmowego lasku. — Czy pani wie, 
kto to jest? 8 

— Bardzo niewiele — odpowiedziała 
wymijająco. 

— Ja 'wiem wszystko. 
— Pan? — szepnęła zdziwiona. 
Fitch skinął głową i oparł brodę na 

dłoni. Podobała mu się rola obrońcy. 
— Słyszałem o nim dużo na „Arde- 

nie', ale nie zajmowałem się tem. W cza- 

SLOWO“ 

„MILCZĄCY WRÓG 
rełysera wyjątkowo-ciekawego dla każdego, t 

* chomego składającego 

Dziś imponający podwójny program! 1) Najnowszy dźwiękowiec sensacyjny pełen przygód, wzruszen 

„BIAŁY MUSTANG" 
Niewidzis nedotąd sceny ze szcze- 
pów Indjan! 
odznacza się wyjątkowem ujęciem 

a 1 seans Balkon 25 gr. Parter. 54 gr. 
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uroczystość 700-lecia istnienia 
być tam mają 4 sierpnia rb. 

Stamtąd po wzięciu udziału w uroczystoś- 
ciach „sędziwego Torunia" i po przedstawie- 
niu się „dostojnemu jubilatowi* wyruszą do 
Gdyni na ogólnopolski spław kajaków „Przez 
Polskę do morza*. 

Spław w Darewie zaszczycili swą obecnoś- 
cią: p. burmistrz M. Jarmulski, jako kierownik 
pow. Z. S., komendant PW i WF p. kpt. Si- 
korski, w towarzystwie p. por. Zięby, członek 
kierownictwa pow. Z. S. p. Puzinowski i kie- 
rowniczka Prący Obywatelskiej p. Czapkow- 
Ska, ks. proboszcz i p. major Korycki. 

Spław udał się dzięki staraniom i zabie- 
gom p. burmistrza M. Jarmulskiego, kierowni- 
ka pow. Z. S., życzliwemu stanowisku i wy 
bitnej pomocy finansowej p. płk. Machalskiego 
— prezesa Ligi Morskiej i Kolonjalnej w Ba- 
ranowiczach, a przedewszystkiem p. płk. Sokół 
Szahina, dowódcy 78 p.p. dzięki łaskawemu u- 
dzieleniu auta i przyjścia również i ł to z wy 
datną pomocą finansową. 

Związek Strzelecki tą drogą i za naszem 
pośrednictwem wyraża swą serdeczną podzię- 
kę p. płk. Sokół - Szahinowi — dowódcy 78 
p. p, i p. płk. Machalskiemu — prezesowi Li 
gi Morskiej i Kolonialnej w Baranowiczach 

Raadjs wileńskie 
ŚRODA, dnia 12-go lipca. 

1,00: Sygnał czasu. 7,05: Gimnastyka. 
1,20: Płyty. 1,25: Dziennik poranny. 7,30 Pły- 
ty. 7,52: Chwilka gospodarstwa dom. 11,57: 
Sygnał czasu i hejnał. 12,05: Muzyka z płyt. 
12,25: Prasa i kom. 12,35: d. c. muzyki z płyt. 
12,55: Dziennik południowy. 14,50: Program 
dzienny. 14,55: Utwory  Ketelbey'a (płyty). 
15,25: Kom. gosp. 15,35: Najpięniejsze arje 0- 
perowe (płyty). 16,00: Schubert —  symfonja 
niedok. (płyty). 16,30: Recital špiewaczy w 
wyk. Dobrowolskiej-Pawłowskiej. 17,00: Od- 
czyt „Po święcie morza”. 17,15: Koncert. 18,15 
Odczyt z cyklu „Sport i wychowanie fizyczne” 
18,35: Recital śpiewaczy w wyk. Cziękotów- 
skiego. 19,05: Rozmaitości i płyty. 19,20% Вг2е- 
gląd litewski. 19,35: Program na czwłytek. 
19,40: Kwadrans liter. 19,55: Przerwa. 20,00: 
Melorecytacje. 20,20: Muzyka lekka. 20,30: 
Dziennik wiecz. 21,00: „Ciotka Albinowa mówi* 
21,10: Recital fortep. St. Szpinalskiego. 22,00: 
Odczyt w języku esperanckim. 22,20: Płyty. 
22 Wiad. sport. 22,35: Komunikaty. 22,40: 
Muzyka taneczna. ( 

PYYTYWVYYYYVYVYYYTYYYTYVYWYYVYYYTYYYTYPYTYW 

Do akt nr: 529-33. 123-7. 

OGŁOSZENIE 

Komernik Sądu Grodzkiego w Wilnie 7-go 
rewiru, zam. w Wilnie przy ul. Subocz 9 —3 
na mocy art. 602 i 603 KPC ogłasza, że w 
dniu 12 lipca 1933 r. o godzinie 10-eį rano-— 
(nie później jednak niż w dwie godziny) w 
Wilnie przy ul. Rudnickiej nr 3 odbędzie się 
sprzedaż z przetargu publicznego mienia ru- 

się z galanterji dam- 
męskiej, oszacowanej na pięćset dwa- 

ścia złotych. 
Powyższą ruchomość można oglądać pod 

wskazanym adresem w dniu licytacji. 
Komornik (—) A. Lenartowicz. 

Torunia. Przy- 
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Upały .. 
2) Fascynujący film z 2 

życia Indjan p: t. aš 

Egzotyczny film ten 

chłód 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 3 

średka ed odcisków 

от 

  

    
    

składach aptecznych znane 

Prow. A. PAKA. 

й Emė Aa 
Makiai P9SZUK 

Lokale PRACY > 
TYFYVYYTVYTYTFETYT TY: 

Lokal BUCHALTER . BILAN 
do odnajęcia 13 pokoi SISTĄ ze znajomością. 
i kuchnia skanalizowaty buchalterji hadl., pzze- 
o systemie Korytarzo- mysj. - fabrycznej, roł- wym. Dąbrowskiego 1 nej przyjmie pracę za. 
m. 4. minimalnem wynagr. w 

"- Wilnie lub na prowincji 
m s Garbarska 17 - 
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Kupke 
| SPRZEDAŻ 
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STUDENT 
udzieli pomocy w nat- 
ce, przyjmie wszelkie 

Si EN > inne zajęcie za samo 
Ps y utrzymanie — chetnie“ 

sprzedają się szczeniaki na wieś. Zgłoszenia — 
rasy Szpice. Zarzecze pod: Wilno, ul. Zamko 
Ne 7 m. 23. wa nr 5 (skiep owoce- 
== A =. wy). Fr. Krymski. 

Letniska 
PENSJONAT 
w  Andrzeįkowie nad 
Świtezią Wandy Kul- 
wieć - Frydrychowej. 
Pokoje słoneczne wspól 
ny salon i taras, bibljo- pracy poszukuje czte- 
teka, pianino, kuchnia wiek uczciwy, pracawi- 
wiejska, posiłek 4 TaZy ty, samotny,  połecany 
dziennie. Doskonała ką- przez osoby znane. — 
piel, auto, dojazd z Ba- Werkowska 30 m. I hs 
ranowicz lub Nowo- zimierz Kirjacki. 
gródka autobusem. Ce- 
ny 3,50, 4 i 4,50 w za- 
leżności od pokoju. — 

Były urzędnik 
pocztowy, pisze na mz- 
Szynie poszukaje 
sady biurowej eksped- 
jenta lub innej. Oferty 
do Redskcji „Słowa, 
pod „Młody* 

JAKIEJKOLWIEK 

  

  

Poczta Walówka koło ь 
Nowogródka  Andrzej-  MNEYEWSZE (WINNA 

Wo, *._ Patronat Więzienny 
sj w Wilnie  zwiaca się 

i do ludzi dobrej woli z 
ekę e gorącą prośbę o stare 

BREWER ubranie i bieliznę dia 
ж — — == —- — — b. więżniów i ich ro 

Pianistka, dzin. ОНагу prosimy 
skierowywać na ul. 3 go 
Maja giach Sądu 
Grodzkiego, parter, po- 
kój Nr 15. = 

dobry pedagog. Prag- 
nęłaby udzielać lekcji 
muzyki luo też podjąć 
się iunej pracy. Łaska- 
we zgłoszenia adreso- 
wać proszę: Warszawa, 
Sienna 28 m, 22 Kazi- 
miera Kałużyńska, 

  

"a 
Zguby 
  

W niedzielę 
  

WARSZAWSKA SPÓŁKĄ MYŚLIWSKA 
Warszawa, Królewska 17 

Oddziały: Poznań, Lwów i WILNO, WILEŃSKA 10. 

Własna fabryka wszelkich naboi oraz 
Poleca na nadchedzący sexon myśliwski 
22 zł, za sto. Nadleśnictwom, Towarzystwom Myśliwskim i Kół- 
kom Łowieckim przy większej ilości rabat. Naboje małokalibrowe 

dla P. W. z ustępstwem od 10 proc, do 20 proc. 
Warsztaty *Reperacyjne, 

9 lipca na brzegu jeziorz 
Trockiego zostawiono 
letni piaszcz gabardi- 
nowy. Znalazcę upra- 
szam 0 zwrot 106 ро- 
wiadomić do Redzkcji. 

| | POPIERAJCIE 
L.0.P.P 

Właśta Śrułownia 
: naboje śrutewe od 

  

  

  

sie podróży dużo się gada z nudów, ale 
nie zostaje 'wiele z tego w głowie. On 
nie opowiadał pani o sobie? 

— Nie, jeszcze nie, ale mam nadzie- 

ję, że opowie później. 
—- Mnie opowiedział wszystko. Po- 

wtórzę pani wszystko, a pani potem zo- 

baczy, czy on to samo opowie. 
— (Cóż takiego opowiedział? — za- 

pytała drżącym głosem, nie wiedząc już, 
komu ma wierzyćc— czy zbiegłemu wię- 
źniowi, czy palaczowi. 

Palacz nie młał kajdan. Ale przecież, 
mimo to miała więcej zaufania do Nor- 
tona. Okropna bransoleta na jego ręku 
nie raziła jej już, może dlatego, że ta sa- 
ma ręka tyle razy podnosiła tlaszkę do 
jej wyschniętych warg! 

— Opowiedziałem mu pierwej o so- 
bie, a potem powiedziałem, że mam pra- 
wo wiedzieć o jego przeszłości. Wtedv 
to przyszła mi do głowy nazwa wyspy... 

On nie sprzeciwiał się i wszystko wyło- 

żył odrazu. 
Fitch w krótkich, lecz jaskrawych 

zdaniach powtórzył opowieść Nortona. 
Wierzył w prawdę tego, co słyszał i tyn: 
razem nie popuszczał wodzów fantazji. 
W głębi duszy miał podziw dla Nortona. 

'0 wszystko, co on mnie opowie- 
„dział, prawie słowo,w słowo! Niech pani 
zapyta go, jeżeli pani chce! A 

Myśli Marietty kłębiły, się niespokoj-- 
nie. Znów widziała siebie na pokładzie 

KAS nagły blask zapałki, ponure i 

drwiące oczy... A teraz: Norton ostrze- 

'gał ją przed Fitchem i odwrotnie! Gdzie 
szukać prawdy?... 

Fitch ciągnął dalej, z odcieniem szla- 
chetnej wyższości w głosie: 

— Możliwe, że on nie 'wszystko opo- 
wiedział... nie starał się zupełnie przed- 
*stawić tej sprawy lepiej dla siebie. A po- 
tem pytał, czy ja go wydam, jak dosta- 
niemy się Ma jakiś okręt? 

— Tak zapytał? 
— Tak. 
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Marietta zaczęła bać się Nortona 
więcej niż Fitcha! Ałe postanowiła doło- 
żyć wszelkich starań, żeby utrzymać ja- 
ki taki spokój, pomiędzy tymi dwoma 
niebezpiecznymi ludźmi. Gdyby „doszło 
pomiędzy nimi do walki i jeden z nich 
był zabity — sytuacja jej pogorszyłaby 
się znacznie. Dopóki jest ich dwóch, o- 
kaj będą jej bronili. 

— Niech się panienka nie boi — mó- 
wił miękko Fitch — już ja sobie dam z 
nim rady! Ach, ale co będzie z kuchnią? 
Zaczynam robotę! A tylko poradzę ob- 
chodzić się z nim jaknajchłodniej, tak 
będzie najlepiej! A jakby coś nie tego... 
to wystarczy mrugnąć do mnie i ja skoń- 
czę z nim w minutę! 

ROOZDZIAŁ Ill.— ROZBITE OGNIWA. 

Norton szedł wolno, czując wielkie o- 
słabienie. W mózgu jego  przepływały 
obrazy niedawnej przeszłości... Pierwszy 
raz znalazł się zupełnie sam, od chwili 
gdy ręka policjanta spoczęła ciężko na 

jego ramieniu w Hong-Kongu, a suchy 

głos oznajmił o tem, że jest aresztowa- 

ny. A on tak liczył na bezpieczeństwo w 
dalekim Hong-Kongu! 

Teraz szedł przez las, w którym nie 
stanęła dotąd noga ludzka. Poplątane 
ljany roślin tamowały mu drogę, pow- 
trzymując... Norton uśmiechnął się gorz- 
ko... Los spłatał mu brzydkiego figla. 
Był niewinien, a nie mógł tego dowieść. 
Zawinił tylko przez zbytek rycerskoś 
Ale czy kto uwierzyłby jego słowom, do- 
póki kobieta, dla której to uczynił, nie 

chciała mówić prawdy? Przypomniał so- 

bie z żalem tę kobietę: niebieskie, duże 

Oczy, zawsze przestraszone, smutne... 
Złote włosy, drobne usta... Ładna lalka! 
Dziwna rzecz — przecież nie kochał jej 
ani trochę! Z jakiem przerażeniem pa- 

trzyła na ciało męża, gdy Norton obalił 

go na ziemię! Było to przed pół rokiem... 

D. CN: 
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