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Taka była wola narodu... 
Taka była wola narodu, który po 

zwycięskiem zakończeniu wojny, przystę 

pował do normalnej pracy odbudowywa 

nia państwa i do organizowania życia 

społecznego i  kulturalnego.. 

Dnia 16 października 1920 r. poseł 

Anusz zgłosił na posiedzeniu Sejmu. Usta 

wodawczego wniosek o wyasygnowanić, 

odpowiedniej sumy na wydanie wszyst: 

kich dzieł Adama Mickiewicza, na posie- 

dzeniu zaś sejmu w dniu 18 grudnia te- 

goż roku wniosek ten został įednomysl- 

nie przyjęty. 

Wnioskodawca tak m. in. 

zasadniając swój 'wniosek: 

„Jeżeli my dziś istniejemy, jako pan- 

stwo i stanowimy coś w polityce mię- 

dzynarodowej, jesteśmy pewną siłą, tó 

bezwarunkowo w dużym stopniu zawdzię 

czamy to wychowawczym wpływom li- 

teratury polskiej, a przedewszystkiem, 

wpływom Adama Mickiewicza. Myś- 

my niejednokrotnie, zdawało się, byli 

nad przepaścią w krótkim okresie nasze- 

go bytu: niepodległościowego. Czerwoni 

i biali bolszewicy prowadzili swoją de- 

strukcyjną robotę. jednakże naród zna- 

lazł pewne siły moralne w sobie, żeby się 

temu przeciwstawić. Otóż ta siła moral- 

na, to jest to, co stworzyła i zasiała w 

dusze ludu polskiego literatura polska, 

i teraz sprawa w ten sposób stoł, że 

już nie chodzi o to, że Mickiewicz, wy- 

dany przez rząd, będzie tańszy, aniżeli 

Mickiewicz, wydany przez księgarzy, bo 

księgarze nie chcą wogóle wydawać Mic 

kiewicza. Więc albo zbiorowe wydanie 

"Mickiewicza będzie przedsięwzięte i wy- 
konane przez rząd, albo go nie będzie 

wcale '.... 

Wydanie wszystkich dzieł Mickiewi- 

cza było więc pięknym wyrazem woli 

narodu, który należycie ocenił rolę wie- 

szcza w dziele kultury narodowej i w 

dziele odbudowy niepodległego państwa. 

‚ A'stało się to wówczas, kiedy zaled- 

wie zamilkły strzały bojowe na polach 
bitw, kiedy Wilrio jeszcze walczyło 0 

swoją niezależność. 

W Mickiewiczu odczuwano, w Mic- 

kiewiczu czczono nietylko  genjalnego 

poetę — wychowawcę narodu, ale i 'żoł- 

uerza!.. 

O tej żołnierskosci Mickiewicza w 

okresie wojny światowej, w r. 1916, na 
ka:tach „,Skarbczyka egjonisty' tak 

mówił Stanisław Pigoń: 
„Jeżeli cechą żołnierstwa jest niezło- 

mna wola przetworzenia świata na wyż- 

szy typ, t© gdzież w Iclsce porozbioro- 

wej wyższy, bardziej aicznużony prze- 

twórca rzeczywistości? Jeżeli cechą żoł- 

n'erstwa nieustępliwosć i bezugodowość 

wobec wroga, któż na! niego bardziej 

zasadniczym, zaciętym wojownikiem, 

czy to wróg był zewr.ętrzny, czy wewnę- 

irzny: kruciość własnej natury? Jeżeli 

cechą żołnierstwa jest prawość wewnętrz 

ra, surowa powaga, przystojna ludziom, 

którym, jak siostra serdeczni się nieod- 

stępna Śmierć, ktoż, jak on, dusza kry- 

stalicznie czysta, aż da śmierci utroska- 

na o postęp w dziele przeistoczenia czło- 

wieczeństwa, — on, najwyższy, naczel- 

ny żołnierz Polski wieczystej!*... 

I oto po uchwale sejmowej powstał 

Komitet redakcyjny, złożony z doskona- 

łych znawców twórczości Adama Mickie- 

wicza, jakimi są proi. Wilhelm Bruchnal- 

ski, prof. Stanisław Pigoń i Altur Gór- 

ski, — oto rozpoczęły się mozolne pia- 

ce nad zbieraniem i porządkowaniem 

wielkiej spuścizny literackiej genjalnego- 

poety. Do współpracy zostali zaproszeni 

wybitni badacze, jak l. Chrzanowski, 

Czubek, Łucki, Pasadzy, Rozwadowski, 

Szpotański i w. in. 

Praca była olbrzymia: należało nie- 

tylko przejrzeć wszystkie dotychczas 

wydane dzieła Mickiewicza i sprawdzić 

je w miarę możności z autograiami, nie- 

tylko wyszukać 'wszystkie, najdrobniej- 
sze chociażby utwory, dotychczas  nie- 
wydane, ale zebrać wszystkie głosy 

współczesnych Miokiewiczowi ludzi, aby 

pośrednio odtworzyć myśli i słowa poety 
Nic też dziwnego, że prace przygotc- 

mówił, u- 

wawcze, wynmiagtjące nietylko doskora- 

łej znajomości twórczości Mickiewicza, 

ale i prowadz.ria stałych poszukiwań 

archiwalnych, a więc podróży po całej 

Europie, — prace te trwały lata całe. 

W roku 1929 prof. St. Pigoń, mówiąc 

na „Środzie literackiej'* o sejmowem w;y- 

daniu Mickiewicza, informował zebsa- 

nych, że z całości, obliczonej na szesna- 

ście dużych tomów, kilka już jest całko- 

wicie przygotowanych do druku. Miano- 

wicie: „Tan Tadeusz*, korespondencja 

(trzy tomy, zawierające m. in. około 100 

nieznanych listów), „Księgi Pielgrzym 

stwa”, pisma filomackie, wykłady lozań- 

skie. 

Upłynęły jednak jeszcze cztery lata, 

nim w roku bieżącym doczekaliśmy się 

pierwszych trzech tomów epokowego 

wydania dzieł Mickiewicza. Tomy te nie 

są kolejne. Wydano t. V, XI oraz XVI. 

Tom V stanowi pierwszą część pro- 

zaicznych polskich pism Mickiewicza. 

Na treść tego tomu składają się: pisma 

i przemówienia tilomatyczne w opraco- 

waniu Aleksandra Łuckiego, pisma este- 

tyczno-krytyczne w opracowaniu Henry 

ka Życzyńskiego, opowiadania w opra- 

cowaniu Stanisława Pigonia, pisma gra- 

matyczne w opracowaniu J. Rozwadow- 

skiego i St. Pigonia, wreszcie w dodat- 

ku — pomniejsze pisma sprawozdawcze 

i krytyczne, pierwsza redakcja rozpra- 

wy „O krytykach i recenzentach wa:- 

   

szawskich“, dajny litewskie oraz pisnia 

przypisywane Mickiewiczowi, — wszyst 

ko w opracowaniu St. Pigonia. 

Tom XI, całkowicie opracowany 

przez Stanisława Pigonia, zawiera prze- 

mówienia Mickiewicza przedewszystkieni 

w Kole Sprawy Bożej. Są to rzeczy 

większości wypadków całkiem nieznane, 

mające nieraz charakter „prawdziwych 

iewelacyj i niesłychanie ważne do po- 

znania poety. 

Tom XVI, również przez proi. Pigo- 

nia opracowany, zawiera rozmowy Mic- 

kiewicza z różnemi osobami, które utrwa 

liły je w swych pamiętnikach, listach 

tp 
Ukazanie się tych trzech tomów kom- 

pletnego wydanią dzieł Mickiewicza, jest 

wielkiem i radosnem zdarzeniem w na- 

szem życiu kulturalnim. Jest ono wido- 
mym zrakiem triuiufu wieszcza i dowo- 
dem zcumiewającej erudycji, pracowito- 

ści i sumiennośći reaaktora wydawai- 

stwa, prof. Stanisława Pigonia. 

Jeżeli wszystkie tomy będą opraco- 

wane tak starannie i z tak wielkim pie- 

tyzmem, (a niema powodu do przypi- 

szczenia, że może być inaczej), — wów- 

czas zdobędziemy jedyne wzorowe i jak 

najdokładniejsze wydanie dzieł literac- 

kich, jakiego oprócz Mickiewicza nie 

prędko doczeka się ktokolwiek. 

Wydanie sejmowe zostało pomyślane 

i wykonane w sposób  najwlašciwszy, 

czyli z uwzględnieniem potrzeb tak prze 

ciętnego inteligentnego czytelnika, jak i 

naukowców. 

Nie jest ono przeciążone przypisami 

i komentarzami, które tak odstraszają 

zwykłego czytelnika, — nie jest jednak 

i zaniedUana strona ściśle naukowa. 

Czytelnik, szukający tylko sposobno- 
sci do zbliżenia się do poety, znajdzie 
w uczonych, opracowujących dzieła, dy- 

retnych i mądrych przewodników, — 

historyk literatury będzie się rozkoszo- 

wał nietylko poznaniem wielu dotych- 

czas-nieznanych dzieł Mickiewicza, ale 

i doskonałem ich opracowaniem. 

Rzecz jasna, że i na słońcu są pla- 

my, że nawet w tak doskonałem wydaw- 

nictwie są ustetki, drobniutkie, ale nie- 

raz dokuczliwe. Odkładając omówienie 

nowego wydawnictwa na później, za- 

znaczmy obecnie, tak mimochodem, że 

np. niedbała polszczyzna wstępu do pism 

gramatycznych robi przykre wrażenie. 

Co to właściwie znaczy: „Mickiewicz po- 

siadał najżywszy interes dla języka oj- 
czystego”, albo, że język jest ciałem 
wzlotów poezji? Przykro jest widzieć 
pod takiemi zdaniami podpis znakomitc- 
go językoznawcy!... 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
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GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch”. 
KLECK — Sklep „Jedność. 

LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
LUNINIEC — Ksiegarnia Kol. „Ruch“. 
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Ulgi w spłacaniu zaległości podatkowych 
WARSZAWA (tel. wł.) Donosiliśmy przed 

paru dniami o opracowywaniu przez Minis- 

trstwo Skarbu rozporządzenia o ulgach w 

sprawie zaległości podatkowych. Zaległości te, 

jak wiadomo, rozłożono na lat 10 przy zabez- 

pieczeniu hipotecznem, i na lat 4 bez zabez- 

pieczenia. 

Obecnie dowiadujemy się, że jednocześnie 

do tych ulg zostaną wprowadzone dalsze uła- 

twienia, polegające na spłacie zaległości po- 

datkowych w naturze oraz w drodze odstępo- 

wania na rzecz skarbu i związków komunal- 

nych gruntów rolnych i parcel budowlanych. 

Min. Skarbu pracuje nad przygotowaniem od- 

powiednich zarządzeń i prace te potrwają do 

1 września. 

  

Niemcy chcieli wykraść plany 
przebudowy węzła warszawskiego 
DYR. HUTY LAURA ZAMIESZANY W TEJ AFERZE? 

KATOWICE. (tel. własny). —Na gra 

nicy polsko - niemieckiej na Śląsku straż 
graniczna aresztowała podejrzaną kobie- 
tę w chwili, gdy usiłowała przekroczyć 
granicę. Znaleziono przy niej odpisy pla 
nów przebudowy węzła warszawskiego. 

Przeprowadzone dochodzenie wyka-' 
zało, że firma, której powierzono robo- 
ty, przesłała kopje planów jednej z nie- 
mieckich hut celem dokonania obliczeń 
potrzebnej ilości żelaza. Huta owa, doko 
nawszy skolei kopij, usiłowała przesłać 
je do Niemiec. 

W związku z dochodzeniem, które ze 
zrozumiałych względów trzymano w ta-> 
jemnicy, zawieszono w czynnościach kie 
rownika przebudowy węzła inż. Turo- 
wicza oraz coinięto zamówienia, udzielo 
ne firmie. 

Krążą uporczywe pogłoski, że aresz- 
towanie w ubiegłym tygodniu dyrektora 
huty Laura Bernhardta pozostaje w nie- 
wątpliwym związku z tą sprawą. 

Bliższe. szczegóły śledztwa pozostają 

narazie tajemnicą urzędową. 

Lotnicy sowieccy w Warszawie 
WARSZAWA. PAT. — Wczoraj w godzi- 

nach rannych lotnicy sowieccy: dowódca sił 
lotniczych ukraińskiego okręgu wojennego 

Ingaunis, dowódca brygady lotniczej Tużan- 

ski oraz obserwatorzy inż. Mienzinow i inż. 

Pawłow zwiedzili Państwowe Zakłady Lotni- 
cze. Między godz. 11 a 12 lotnicy sowieccy 

złożyli wizytę szefowi sztabu głównego gen. 

Gąsiorowskiemu, zastępcy szefa administracji 
armji gen. Langnerowi, który ich przyjął w 

imieniu p. ministra spraw wojskowych, oraz 
szefowi departamentu aeronautyki minister- 

stwa spraw wojskowych, płk. Rayskiemu. Na- 

stępnie płk. Rayski podejmował lotników 

Śniadaniem. 
W godzinach popołudniowych goście so- 

wieccy zwiedzili instytut Aerodynamiczny i 
fabrykę Skody. Wieczorem lotnicy byli po- 

dejmowani obiadem przez Aeroklub Rzeczy- 

pospolitej Polskiej. 

  

Katastrofa jachtu szwedzkiego pod Gdynią 
GDYNIA (tel. wł.) Wczoraj wieczorem 

o godz. 18 między Rozewiem a Jastrzębią Gó- 

rą niedaleko wybrzeża znajdował się szwedz- 

ki jach ,„Eos'', którego załoga wzywała po- 
mocy. Zauważyła to obowiązująca w pobliżu 

młodzież przysposobienia wojskowego, która 

udała się natychmiast na pomoc i uratowała 
całą załogę oraz wyciągnęła na brzeg jacht. 

  

BERLIN PAT. — Dzisiaj o godz. 
rano na cmentarza w Myśliborzu odby- 
ło się nabożeństwo żałobne za dusze 
zmarłych lotników litewskich. W nabo- 
żeństwie wzięli 
poselstwa litewskiego w Berlinie i 

udział przedstawiciele na dwa samochody. 
rad- kroczyła straż honorowa, . złożona ze 

„Eos'* powracał z Helu do Karlskrony 

pod dowództwem kpt. Olsona wraz z trzema 

osobami, stanowiącemi załogę. Wypadek spo- 
wodowąjny został uszkodzeniem steru. Wyra- 

towaną załogę umieszczono w latarni w Ro- 
zewiu. O wypadku zawiadomiono konsulą 

szwedzkiego w Gdyni, który wysłał po załoge 
samochody, oraz holownik. 

8 са legacyjny Dymsa, jako przedstawiciel szturmowców hitlerowskich. 
premjera litewskiego. 

Na trumnach złożono wieńce. Trum-* 
ny ze zwłokami lotników przeniesiono 

Po obu stronach 
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Wczoraj odbyło się w Gdyni šwieto „Stražy Przedniej“, polączone z uroczysto: 

Na uroczystości te przybył do Gdyni p. premier J. Jędrzejewicz, cenia sztandaru. 

Święto „Straży Przedniej" w Gdyni    

  

ią poświę- 

który 
dokonał przeglądu odziałów „Straży*. Po przeglądzie odbyła się msza św. poczem przemó 
wienie do zebranej młodzieży wygłosił ks. biskup * Okoniewski. Po kazaniu ks. biskup Oko 
niewski dokonał poświęcenia sztandaru „Straży Przedniej*. W czasie uroczystości do mo 
la Wilsona przybił statek „Gdynia*, wiozący p. Prezydenta Rzplitej. Na zdjęciu naszem wi 

dzimy prezesa Rady Min. na dworcu w Gdyni. 

W t XVI, w rozdziale o improwiza- 
cjach Mickiewicza po macoszemu zosta- 
ła potraktowana relacja Stefana Zana, 
która trafiła tylko do przypisów, choć 
jest o wiele ciekawsza od wzmianki 
liście ]. Koźmiana, która została uwzględ 

niona w tekście. List Stefana Zana zo 

stał podany w skróceniu i podług pie 

wszej drukowanej redakcji, zawierającej 

rażące nieraz błędy: tak zamiast „osłu- 

piało* wydrukowano  „osłabiało”, 

miast „gniešč“ — nucič“ i t.p. A prze- 

cież list Stefana Zana po sprawdzeniu z 

autografem w bezbłędnej „sedakcji był 

w 

  

za- 

   

druk. w „Alma Mater. Viln.“ t. III, str. 48 

Ale to są drobiazgi, które w żaden 

sposób nie zmniejszą wartości kapitaliic- 

go wydawnictwa. Drobne usterki są nic- 

uniknione, szczególnie w tak olbrzymich 

imprezach wydawniczych. 

Dzieła wszystkie Mickiewicza ukazu- 

ją się zgodnie z wolą całego narodu. 

Niechże ta wola sprawi, iż ziszczą się 

marzenia poety: niech dzieła Mickiewi- 

cza nietyłko ujrzą świat, ale i zawędru- 

ja, jeżeli nie pod strzechy, to przynaj- 

mniej pod dachy, kryte blachą i da- 

chowką!“ W. Charkiewicz 

L DECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 

Е W JEŻ -- ul. Ratuszowa — Księgarnia jaźwińskiego. 

SEWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

DRUJA — Kowkin. 

OSZMIANA — Księgarnia Społdz. Naucz. 

PODBRODZIE — ul. Wilenska 15 T. Gurwicz 

PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch* 

SŁONIM — Księgarnia |. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. В 

ST. ŚWIĘCIANY —. M, Lewin — Riuro gazetowe ul. 3 Maja *. 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte y. 
WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 
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Sprawa wykonywania 
reformy rolneį w Polsce 
PRZED TRYBUNALEM W HADZE 

HAGA. PAT. — Wczoraj rano odbyła się 

przed Trybunałem Haskim rozprawa, dotyczą 
ca prowizorycznych środków zawieszających, ю PT > 3 е 2 

których domaga się rząd niemiecki, wyłącza- Tencję rozbrojeniową w Genewie minister > 

jąc równocześnie skargę w sprawie rzekomo Nomocny p. Louis Qubert w  towarzys AL 
krzywdzącego mniejszość niemiecką wykona- przedstawiciela ministra spraw zagramcznych 

nia ustawy o reformie rolnej w Polsce. radcy Sławińskiego. ! s e, 
Ekspose prof. Brunsa, rzecznika rządu Min. Oubert zwiedził port wojenny i = 

niemieckiego, dotyczyło raczej meritum spo- dlowy. Po południu > Onbert : Ш?д’ 511{@ ю 

ru, a nie potrzeby zastosowania żądanych Gdańska, gdzie był I sa 
przez rząd niemiecki środków zawieszających, SATZA generalnego Rzeczypospolitej Polskiej, 
których potrzeba zastosowania była właśnie "Mn. Papee. 
przedmiotem rozprawy. Prof. Bruns zażądał „KSIĘGA BRUNATNA“ 

zawieszenia ustawy o wykonaniu reformy i RY ъ у 
ы ч в° 4 VIE Ń. PAT. —, 5 ranatna w 

rolnej aż do czasu rozstrzygnięcia sporu. M IEDEX PAT „kara s h й 
Agent ава polskiego Sobolewski zarzu- której zebrane będą dokumenty o aktac 2 

& + Ze 2 BAC rorystycznych str ictwz p го- socjali- 
ca niedopuszezalność tego rodzaju środków w TOTYSIYCANY > ao. а 
sporze, w którym Niemcy nie mogą występo- StYCZNeSO W Austrji, opracowana 06 LES 
AK 2 obronie jakichkolwi ych iaknyak końcem lipca i opublikowana w pierwszych 

praw, gdyż chodzi o obywateli polskich. Nie- dniach sierpnia. 
zależnie od tego mówca wykazał brak warun- BYŁY KRÓL JERZY ROZWODZI SIĘ. 
ków uzasadniających zarządzenie Środków za WIEDEŃ PAT + Nene Wiener Abandė 

wieszających, podnosząc w końcu, że zarzą- ыа ‹101;;›5.і 7’ 2 я a 
dzenie takie, jakiego domaga się rząd niemiec х Ч 

: i AS cydował się rozwieść 2 ! 

bietą, córką zmarłego króla Ferdynanda i 
ki, wstrzymałoby normalne fun nowanie i 
wypełnienie utsawy, regulującej życie ekono- o : ощ О OE R 

AE o asi królowej Marji. Księżniczka Elżbieta zgodzi- 
ła się na rozwód. 

MIN. LOUIS OUPERT W GDYNI 

GDYNIA. PAT. — We środę 19 bm. przy- 

był z Warszawy do Gdyni bawiący obecnie 

w Polsce główny delegat francuski na konfe- 

    

  

     

    

  

miczne i społeczne państwa, co byłoby równe- 
znaczne z naruszeniem suwerennych praw i 
polskich. WŁAMYWACZ SKAZANY NA 58 LAT 

Po wywodach Sobolewskiego agent nie- WIĘZIENIA 
miecki zgłosił żądanie ponownego zabrania 
głosu. Trybunał jednak zastrzegł sobie pra- 

wo co do możności dopuszczenia po raz dru- 

gi do głosu prof. Brunsa. 

HELSINGFORS. PAT. — Znany włatny- 
wacz Intke skazany został ostatnio za kilka- 

Ście, włamań i kradzieży łącznie na 58 lat 

  

ni 
cię 

nych okręgach sądowych skazany on był 0- 

gółem na 57 lat więzienia. 

   

    

Strajk w przemyśle białosto- 
ckim a eksport POŻAR GAZU BŁOTNEGO || 

WARSZAWA PAT. — Trwający й  nukARiSZi PAT — Gaz błolny, у) 
A do połowy pcz strajk PA dobywający się z krateru wygasłego wulkanu 

łostockim przemyśle włókienniczym gro- ; miejscowości Copsa w Siedmiogrodzie, eks- 
ził anulowaniem znacznej części zamó- plodował i pali się już od 5 dni, mimo wysił- 
wien eksportowych. W rezultacie anulo- ków ugaszenia go. Słup ognia wznosi się na 
warna została tylko część terminowych 300 metrów. Przedstawia to niezwykły widok, 
zamówień chińskich, natomiast zamówie- wywołujący potężne wrażenie. W promieniu 
nia inne, zwłaszcza do Indyj Brytyjskich kilkudziesięciu kilometrów cała okolicą jest 

udało się zachować. Odroczono wskutek OŚwietlona. | : МН : 
strajku wykonanie zamówień eksporto- sie: Mi dadza WAĆ Św kad 
a: ele Będą ee obecnie wykonane w przybywających z całego Kraju, celeti przy- 
przyšpieszonem tempie. „ patrzenia się niezwykłemu widokowi. Władze 

w czerwcu wywieziono z okręgu bia kolejowe wysyłają na miejsce specjalne pocią- 
aa aa Rh s wełnia- gi, które przepełnione są pasażerami. 
nych i lg. konfekcji. Wywóz do 
Mandżurji stanowi 50 proc. całego eks- SPE OWIASMER REKOWO 
portu, do Chin — 30 proc. i do Anglji | PARYŻ, PAT. — Zmaelrł #0 w 60 roku 
—14 proc. życia śwdlatowej niegdyś sławy aktor fil- 

mowy Priimiee. Istotne jego mazwildko było 

    

И PAS AO Z ORO ZOZANZROZEWOZCZWEZEYDIEZKE  Soioneur. 

ВАИ ТК ВОМАН МОЙ МЙ ее 
Aney przeciwko бапамети 
POONA PAT. — Rzucone przez Gandhiego 

bier 
na sprzeciw nawet śród 

najbliższych przyjaciół politycznych mahatmy. 
Ostatnie przewodniczący kongresu wszech- 

indyjskiego Aney wystąpił kategorycznie prze- 
ciwko propagowanej przez Gandhiego idei nie 
posłuszeństwa bez względu na formę, jaką ak- ) Ža BS ja6. — Różni > 

ge do Szczecina, dokąd przybyły o godz. Gaikiego i Tang) Ats oSA Gali 
11-ej. : ч „ rolę w życiu politycznem Indyj, — w dziedzi- 

Na lotnisku w Szczecinie odbyła się nie zagadnień o tak wielkiej doniosłości może 
również uroczystość żałobna przy udzia- dążą i w bardzo znacznym stopniu prace. 
le przedstawicieli władz. Następnie tru- "978e5u. 
mny ze zwłokami lotników przeniesiono 
na samolot, który o godz. 12,20 wystar- 

tował w kierunku Litwy. i munisty wegierskiėgo 
*  SZCZECIN PAT. — Na lotnisko BUDAPESZT, PAT. Policja areszto- 
szczecinskie przed odlotem samolotu, — wała głównego przywódcę komunistów wę- 
wiozącego zwłoki lotników litewskich do gierskich Rosingera, redaktora wydawanego 
Kowna, przybył konsul Rzeczypospoli- w Moskwie dziennika węgierskiego. Rosinger 
tej Sztark, kktóry złożył na ręce radcy przybył do Budapesztu celem zorganizowania 

poselstwa litewskiego w Berlinie kondo- stałego ruchu komunistycznego na Węgrzech. 
3 ю I ia Pracował on głównie wśród wojska i orga- 

2 z powodu RAI śmierci lot nizował ostatnio strajki robotników fabrycz- 
nych. Aresztowano również najbliższych 

BERLIN PAT. — Samolot, wiozący współpracowników Rosingera w liczbie 6 0- 
trumnę ze zwłokami lotników litewskich, sób. 
przybył o godz. 14.30 na lotnisko Devau 

— Orszak 
przeszedł ulicami miasta. U bram cmen- 
tarza wygłoszono przemówienia. 

O godz. 9 samochody ruszyły w dro 

Aresztowania przywódcy ko- 

  

w. Królewcu. 

szturmowych oddały honory wojskowe. skich w Polsce 
W imieniu rządu pruskiego przemawiał _ WARSZAWA. PAT. — Wczoraj przed 

czucie narodowi litewskiemu oraz składa Mani T do Warszawy 44-ma samocho 
jąc hołd tragicznie zmartym lotnikom.— ami wycieczka czeskosłowackich automobili- 

2 ž ‚ prezesa „ligi czeskosłowackich motocyklistów 
za okazane współczucie. Po krótkim po- z». Kumpera. Na spotkanie gości wyjechało z 
stoju samolot wystartował w dalszą dro 

go Touring-Olubu i Polskiego Klubu Motocy- 
———000———— klistów. Na placu Marszałka Piłsudskiego po- 

skazanie przemytników go Touring-Clubu z prezesem b. ministrem A. 
Zaleskim na czele. W dniu jutrzejszym anto- 

ła się rozprawa przeciwko Żmigrodowi i to- udadzą się do Gdyni, a po zwiedzeniu Gdyni 
warzyszom, oskarżonym o nielegalny przemyt wyruszą do Poznania. 

W wyniku rozprawy wydano wyrok, ska- 

zujący Żmigroda i M. Habera na karę po 2 

ną na 2 lata aresztu w razie niemożności Zar sali A du, BRW ka a 

miesięcy aresztu i 100 tys. zł. grzywny z za- wań francuskich i arabskich. 
mianą na 100 dni aresztu w razie niemożności Według obliczeń w tej żywiołowej katastro 

sztu i 30 tys. zł. grzywny, względnie 30 dni zapobiec, zginęło przeszło 20 osób.— Ponadto 
aresztu. Icka Lubowskiego na 6 miesięcy a- !00 osób ciężko poparzonych odwieziono do 

S -„ ła nawiązać kontaktu ani telefonicznego, ani dni aresztu. Salomona Halperna na 2 mies. teleorafį iejscowościami, , objeteini 
aresztu i 35 tysięcy zł. grzywny, względnie EIA m ae 
35 dni aresztu. Karol Sapern uwolniony zo- wodów. Według prowizorycznych obliczeń -- 
stał od winy i kary. Bagno i Halpern zostali straty wynoszą przeszło 25 milj. fr. Katastroiie 

Kompanje Reichswehry i oddziałów Wycieczka automobilistów cze- 

wiceprezes dr Bethke, wyrażając współ- Wieczorem na zaproszenie polskiego Touring- 

I łowi kons gen. Budrys dzi ękował stów w liczbie 140 osób pod przewodnictwem 

Warszawy przeszło 80 motocyklistów Polskie 
gę do Kowna. 

witali gości czeskich przedstawiciele Polskie- 

KATOWICE. PAT. — Wczoraj zakończy- mobiliści czescy zwiedzą stolicę. Wieczorem 

i sprzedaż sacharyny. "As 

: 2 Pożar 30 tys. ha łąk 
lata aresztu i 2,365.980 zł. grzywny z zamia- 

płacenia. Lejzora Nasielskiego skazano na 6 chłaniając jednocześnie wielką ilość zabudo- 

zapłacenia. Moszka Bagno na 3 miesiące are- fie, której nie można było żadnemi środkami 

resztu i 100 tys. zł grzywny, względnie 100 Szpitali Ferna i Meknesu. Casablanca nie mog 

pożarem wskutek uszkodzenia wszystkich prze 

tymczasowo wypuszczeni na wolność. uległ cały okrąg t. zw. Gharb. 

TELEGRAMY 

kiego więzienia. Poprzednio już w ° 

ъ



SILVA RERUM 
DWIE NASZE E WIELKIE SPRAWY 

ABC od pewnego czasu drukuje listy 
z prowincji, oświetlające życie „na kre- 
ach'. W listach tych jest sporo tenden- 

cyjności, zacietrzewienia partyjnego i 
nieznajomości stosunków miejscowych, 
ale zdarza się korespondentowi powie-. 

dzieć tratnie. у 
W ostatnim wtašnie lišcie są porusza- 

ne m. in. dwie sprawy; których uksztai- 
towanie się decyduje o wielu przejawach 
naszego życia społecznego i kultural- 
nego. 

Jedna sprawa dotyczy niewyzyskania 
wielkich zalet naszej szląchty zagrodo- 

wej 
W tych zaściankowych głowach żyje pa: 

mięć o tem, że byli niegdyś równouprawnieni 
z dziedzicami, że ich szlachectwo jest szlache- 
ctwem polskiem i że ich dziadziadowie wyzna- 
wali niegdyś unję, czyli wiarę polską. Wystar- 
czyło przyjść do nich po przyjacielsku, uświa- 
domić i skonkretyzować ową niejasną trady- 

, cję, naturalnie podniecić szlachecką dumę ro- 
dową, ażeby ich nawrócić nietylko na polskość 
ałe i na rzymski katolicyzm, który w tych 
stronach utrwala niezniszczalnie polskość, Ale 
zaniedbano, rozwinięte w powieści „Nad Niem 
nem“, o zbrataniu się dworów z byłą sziach- 
tą zagonową, nie spełniło się i za polskich 
czasów. Czy dziś móżnaby jeszcze próbować 
przyciągnięcia tych odepchniętych? Nie wiem, 
ale przypuszczam, że w czasie szalejącego kry- 
zysu, jest to niepodobieństwem. 

Na łamach naszego czasopisma wie- 
lokrotnie wskazywano na konieczność 
szczególnego zaopiekowania się szlaci- 
tą zaściankową, która jest do wyzyska- 
nia jako warstwa wyrobiona społecznie 
i posiadająca dobre tradycje. 

Druga sprawa to obrządek wschod- 
Ni... 

Księża katoliccy po odbudowaniu Polski nie 
wyzyskali nastroju tych dworjanów i nie pró- 
bowali ich pozyskać dła katolicyzmu. A potem 
przyszedł ten ruch z t.zw. obrządkiem wschod- 
mim, który ma się wprowadzać przemilczaniem 
i zatajaniem przed wiernymi, iż to jest inna 
iorma katolicyzmu, a tak możność nawracania 
na rzymski obrządek została utrudniona. Tej 
roboty ludność miejscowa zupełnie nie rozu- 
mie. To też schyzmatyk, odczuwający potrze- 
bę religji, odrzuca prawosławie, boi się katoli- 
cyzmu i szuka zaspokojenia swoich wzruszeń 
religijnych u baptystów czy metodystów. 

Do obrządku wschodniego zgłaszają się, 
zresztą nieliczne, najmniej cenne jednostki z 
pomiędzy duchownych prawosławnych, ale lud 
nie idzie za nimi. Sprawę obrządku  wschod- 
niego w dzisiejszej postaci można uważać za 
pogrzebaną u ludności prawosławnej. Ale i 
rzymski katolicyzm stracił już sposobność na 
wrócenia bodaj tej szlachty zagonowej, która 
ma czy miała tradycje: unicką i polską. 

To są nasze bolączki:.. To są sprawy 
bardzo poważne i domagające się za- 
łatwienia... Lector. 

+ Karol hr, Lanckoroński 
Dnia 15 lipca r.b. zmarł w Wiedniu w wie 

ku lat 85, Karol hr. Lanckoroński, potomek 
starożytnej rodziny, wysoki dostojnik  cesar- 
stwa, który w okresie przedwojennym odegrał 
wybitną rolę w życiu Austrji i Galicji, mece- 
nas sztuki, w najszlachetniejszem tego. słowa 
znaczeniu. 

Pełniąc najwyższe funkcje dworskie, po: 
zostawał w bliskim i ścisłym kontakcie z 
cesarzem Franciszkiem józefem i jego następ- 
cą i niejednokrotnie miał możność iniormowa- 
nia ich o sprawach polskich w duchu — &а 
nas najkorzystniejszym, przyczyniając się przez 
to do pomyślnego ich załatwienia. W czasie, 
kiedy na dobrym stosunku do korony opiera- 
ła się cała polityka galicyjska — interwencje 
te miały duże znaczenie i wzinacniały powaž- 
nie stanowisko Polaków w monarchji austro- 
węgierskiej. 

Przedewszystkiem jednak był hr. Karol 
Lanckoroński człowiekiem najwyższej kultury, 
Europejczykiem, w najszlachetniejszem znacze 
niu tego wyrazu, doskonałym zrawcą sztuki i 
namiętnym zbieraczem, Z jego inicjatywy i 
jego kosztem były w swoim czasie przepro- 
waądzone badania starogreckich miast w Ażji 
mniejszej, a wykopaliska wydobyte przy tej 
sposobności rzuciły fowe światło na rozwój 
greckiej kultury w Azji. Wielkie dzieło jego 
kosztem wydane p.t. „Miasta Pamiilji i Pisi- 
dji', opisuje dokładnie” rezultaty tych badań. 

Był Zmarły także mecenasem sztuki i ży- 
wo interesował się folskiem malarstwem, utrzy 
mując bliskie stosunki w naszymi największy- 
mi artystami. W wiedeńskich specjałnych cza- 
sopismach zamieścił "wiele artykułów z zakre- 
su historji sztuki i krytyki artystycznej, któ- 
re dowodziły jego niepospolitego znawstwa i 
nadzwyczajnej erudycji. 

Słynny barokowy pałac jego wiedeński 
przy jaquingasse, który już jako taki należy 
do najpiękniejszych budowli monumentalnych 
stolicy naddunajskiej, stał się zczasem  przy- 
bytkiem sztuki, zwiedzanym przez turystów 
całego Świata. Zbiór nagrorhadzonych w nim 
arcydzieł pędzla sławnych mistrzów Odrodze- 
nia włoskiego, francuskich i hiszpańskich, a 
w szczególności Rembrandta, zapoczątkowany 
został jeszcze przez hr. Rzewuskiego, pradzia- 
da ś.p. Lanckorońskiego, Prawnuk jednak do- 
piero, dzięki swej nadzwyczajnej  tachowości 
wzniósł go na ową wyżynę; dzięki której za- 
liczany jest dziś do najsławniejszych na świe- 
cie. Ale i samo wnętrze pałacu tchnie niezwy- 
kle wysokim smakiem artystycznym i jest 
dlatego podziwiane przez wszystkich, którzy 
go zwiedzają. Niewiele zwłaszcza jest zapewne 
na świecie prywatnych sal bibljotecznych, od- 
znaczających się takiem skończonem pięknem, 
jak biljoteka w pałacu hr. Lanckorońskiego. 

Fachowe pióro opisze i oceni zasługi hr. 
Lackorońskiego na polu kultury i sztuki. Na- 
razie wyrażamy jedynie żal z powodu śmierci 
człowieka, który godnie reprezentował dobre 
tradycje szlachty polskiej i wielkiego swego 
niegdyś — majątku, hojnie używał dla celów 
SRC 

- Mattern leci na Alaskę 
MOSKWA. PAT. — Pilot Lewandowski 

przybył wczoraj do Anadiru, gdzie przebywa 

lotnik Mattern. Lewandowski, o ile dopisze 

pogoda, zamierza już jutro wystartować ua 
swym samolocie razem z Matternem na Alaskę 

Nowy żaglowiec Yacht-Klubu Gdyńskiego 

W tych dniach Yacht-klub gdyński znany ze swej rzutkości i 
nowych żaglowców. Na zdjęciu naszeni uroczyście poświęcenie kiłku 

tych ża; 

  

  

przedsiębiorczości obchodził 

głowców. 

  

WAKACJE NA KAJAKU 
T WBA 

Urok włóczęgi! CA nasz jest zbyt 
ubogi, aby można było określić na czem 
jej czar polega. Trzeba ją poznać, trze- 
ba spróbować powłóczyć się po polaci, 
lasach, rzekach i jeziorach, aby zrozu- 
mieć i zakochać się na zabój. Każdy 
dzień przynosi coś nowego, jak w kalej- 
doskopie zmieniają się obrazy jeden pię- 
kniejszy od drugiego. Tu wije się tanta- 
zyjnemi zakręty rzeka wśród „szuwarów 
i łąk, tam sterczą groźne urwiska dzi 
kie i nieprzystępne. Gładka tafla jezio- 
ra odbija niebotyczne sosny i 'świerki 
ciągnąc ku. sobie majestatycznym spoko- 
jem. Za chwilę kilka podmuchów wiatru 
zmienia dekorację. Spokojne, bez naj- 
mniejszej zmarszczki jezioro burzy się, 
białe baranki fal biegną coraz szybciej i 
już nie spokój, lecz groza wieje od tej * 
masy wód, rzuconej ręką Stwórcy pomię 
dzy pagórki i pola. Szum fal rozbijają- 
cych się na brzegu, łączy się z tajemni- 
сга rozmową komarów , sosen i šwier- 
ków, tworząc wspaniałą niesamowitą 
melodję. Ale oto wyjrzało słońce. Zagnie 
wane jezioro, jak małe dziecko na widok 
matki rozjaśnia zapłakaną 'twarzyczkę, 
uspakaja się i znowu niezamącona ni 
czem tala odbija szmaragdową ramę 
brzegów. 

Aby to zobaczyć, trzeba się włóczyć. 
Włóczęga jest jak narkotyk: wciąga 

i upaja. Kto jej raz zażył, ten już z jej 
czaru napewno się nie wyzwoli. 

Bywają różne. A o LS będzie 
'mowa niżej, jest bandą słoneczną. W jej 
sympatycznem gronie odbyliśmy naszą 
wakacyjną włóczęgę po rzekach i jezio- 
rach Wileńszczyzny. 

Aby było wszystko jasne, łaskawy 
czytelnik pozwoli na chwilkę prezentacji. 
A więc słoneczna banda składa się z 
dwóch części: kajaków i załóg. Kaja- 
ków było 4: „Blysk“, „Iks“, „Ptak“ i 

- „Wir“, zatogi czasem, 6 czasem 8 os6b. 

Jak to zwykle bywa wkażdej podobnej 
organizacji, © tak niepięknej nazwie, 
wszyscy posiadali pseudonimy a na cze- 
le stał herszt, którego z racji wodnego 
środka lokomocji, nazywano admirałem, 
a w chwilach bardziej uroczystych „рар- 
cia 

W takim składzie i z takim taborem 
po licznych naradach, na których toczo- 
no zawzięte spory na temat ufać, czy 
nie, przepowiedniom Pima_ pewnego 
czerwcowego dnia załadowaliśmy nasze 
bagaże na dworcu wileńskim do Ignali- 
na, aby stamtąd spłynąć Żejmianą i Wi- 
lją do Wilna. Plan wycieczki zakrojonej 
początkowo na dni trzy, sam jakoś nie- 
postrzeżenie zaczął się rozrastać. Zrozu- 
mie to każdy kto zobaczy pięknię jezio- 
ra Łusza Żejmiana, skąd rzeka od Koł- 
tynian bierze początek, oraz jej dopływy 
i liczne'jeziora, na które można się prze 
dostać bezpośrednio bez  przeciągania 
kajaka. 

SŁOWO 

Przed podpisaniem Konkordatu w Niemczech 
„ERLIN PAT. — Wicekancierz Pa- 

pen odleciał dziś samolotem do Rzymu, 
dokąd przybył w godzinach popołudnio- 
wych. Według doniesień prasy, podpisa- 
nie konkordatu *między Rzeszą Niemiec- 
ką a Stolicą Apostolską nastąpi 
tro. Bezpośrednio ро ройр ап 
datu wicekanclerz Papen po 
Berlina. 

BERLIN PAT. W ministerstwie 
spraw wewnętrznych Rzeszy odbyła się 
konferencja między dyrektorem Buttma-* 
nnem a przedstawicielami, episkopatu ka 
tolickiego w Niemczech dla ustalenia li- 
sty związków katolickich, które zostaną 
wyjęte z pod ogólnego zakazu. 

ZJEDNOCZONY KOŚCIÓŁ 
EWANGELICKI 

BERLIN PAT. — W niedzielę odbę- 
dą się w Niemczech wybory do nowo- 
utworzonego zjednoczonego kościoła e- 
wangelickiego. Komisarzem wyborczym 
został mianowany Prundter, który oświa 
dczył, że po wyborach nowe synody bę- 
dą miały za zadanie dostosować konsty- 
tucję poszczególnych kościołów  krajo- 
wych do uchwalonej ostatnio ustawy o 
zjednoczonym kościele ewangelickim 
Rzeszy. 

    

  

DR. SCHACHT POWRACA 
Z LONDYNU 

BERLIN PAT. — Z Londynu dono- 
szą, że prezydent Banku Rzeszy dr. 
Schacht wraz z delegatem niemieckim 
na konierencję gospodarczą Krogman- 
nem odjechał do Niemiec. 

HENDERSON ODLECIAŁ DO PRAGI 

BERLIN PAT. Prezydent konie- 

rencji rozbrojeniowej Henderson wyje- 

cnał dziś przed południem z Berlina do 

Fragi. 

40 OSÓB W AMBASADZIE 

PARYŻ PAT. — „1е Кетраг#“ zwraca u- 
wagę na zwiększenie się ostatnio liczby człon- 
ków ambasady niemieckiej w raryżu. Ilość no 
woprzyjętych pracowników dyplomatycznych 
przedstawicielstwa Rzeszy w Paryżu wynosi 
obecnie 40 osób. 

Jak twierdzi dziennik, pracownicy ci nale- 
żą do tajnej policji politycznej organizacji hit 
lerowskiej. Do Paryża zostali wydelegowani 
aby śledzili za działalnością emigrantów nie- 
mieckich. 

OBŁAWY NA KOMUNISTÓW 

BERLIN PAT. — W szeregu miejscowoś- 
ci Rzeszy policja dokonała dziś większych ob 
ław na komunistów. W miejscowości Arm- 
stadt w Turyngji dokonano 4 aresztowań i 
skonfiskowano zapasy broni i amunicji, ukry- 

ł 

przymusowe lądownnie 0). Posta 
IRKUCK PAT. — Dziś odleciał o go 

dzinie 7 rano amerykański łotnik Willey 
Fost w dalszą drogę. 

MOSKWA. PAT. — Według otrzymanych 

tu wiadomości, lotnik amerykański Willey 

Post zamierza zatrzymać się w Błagowiesz- 

czeńsku. Pobyt jego w Irkucku przedłużył sie 

wskutek ulewnych deszczów i gęstej mgły. — 

W Irkucku dokonano drobnych reperacyj a- 

paratu i uregulowano dopływ oliwy. Lotnik 

czuje się doskonale, chociaż odczuwa lekkie 

zmęczenie. 

MOSKWA.PA T. — Lotnik amerykański 
Post o godzinie 8,50 przeleciał nad Wierch- 

nieudinskiem. 

MOSKWA PAT. — Niepomyśine wa 
runki atmosieryczne zmusiły Willey Po- 
sta do wylądowania w miejscowości Ru 
chłowo 1180 km. od Chabarowska. 
Wyłądowanie nastąpiło 0 godz. 14,32. 

Dolna część aparatu zawadziła o wierz- 
chołki drzew, co wskazuje na to, że 
Post obniżył swój lot, szukając miejsca 
lądowania. Aparat nie został uszkodzony 
Lądowanie odbyło się pomyślnie. Pomi- 
mo ztnęczenia Post postanowił wystac- 
tować w dalszą podróż do Chabarow- 
ska. 

„ Eskadra włoska odleciała z Chicago 
CHICAGO. PAT. — Eskadra włoska odle- 

ciała do Nowego Yorku. 

BERLIN. PAT. — Prasa berlińska liczy 

się z możliwością przylotu w drodze powrot- 
nej z Ameryki eskadry samolotów włoskich 

z min. Balbo na czele do stolicy Niemiec. — 

Niemieckie koła oficjalne nie otrzymały do- 

tychczas żadnego w tym kierunku zawiado- 

mienia. 
NOWY YORK PAT. — Eskadra gen. Bal- 

bo przybyła do Nowego Yorku. Olbrzymie 
tłumy na ulicach i szczytach drapaczy nieba 
obserwowały lot 24 hydroplanów włoskich. 

  

Zgromadzenie 
” 

Ligi Naredów 
ZWOŁANE NA 25-GO WRZEŚNIA 

GENEWA PAT. — Wobec wypowie 
dzenia się większości członków Ligi za 
odroczeniem Zgromadzenia sekretarz ge- 

Trocki Jedzie 
PARYŻ PAT. — Agencja Havasa do 

nosi, że Trocki opuszcza wyspę Princi- 
poi udaje się do Włoch w celu zasięg- 
nięcia porady u lekarzy w związku ze 
złym stanem zdrowia swej żony. Trocki 
wraz z redziną zamierza przez czas dłuż 

neralny Ligi zwołał je na dzień 25 wrześ 
mia, zaś sesję Rady Ligi na 22 września. 

na Korsykę 
szy zatrzymać się na Korsyce. 

STAMBUŁ PAT. — Według informa 
cyj z dobrych zródeł tureckich, Trocki 
uzyskał od rządu francuskiego zezwole- 
nie na stały PY we Francji. 

john Mergan w Londynie 
LONDYN. PAT. — Przybył tu wezoraj z 

Nowego Yorku Joh Pierpont Morgan, który 

oświadczył, że zamierza odwiedzić sir Norma- 

na, nawiązując kontakt z brytyjskiemi ko- 
łami finansowemi. Morgan zwiedzi również 
biura swego banku w Londynie. 

  

Od Administracji 
Uprzedzamy naszych $z. Sz. Prenumeratorów, że z dniem 

1-go sierpnia r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma wszystkim 

zalegającym do tego dnia w 

  

Tu na wodach Żejmiany można oce- 
nić czem jest kajak. Jest to jedyny šro- 
dek lokomocji za pomocą którego z so- 
lidnym bagażem można dotrzeć w naj- 
dziksze szuwary, gdzie czapla i bocian 
królują niepodzielnie. Żejmiana nie jest 
podobna do żadnej z naszych rzek, nie- 
zoyt szeroka w 2/3 swego biegu ma wo- 
dę przezroczystą jak kryształ. Na głębo- 

metrów widać kości 3 — 4 dokładnie 

  

Kiewna kryje się wstydliwie w zieleni drzew. 

co się dzieje na dnie. W słoneczny, pię- 
kny dzień, cóż za rozkosz zaszyć się w 
przybrzeżne szuwary i obserwować ży- 
cie ryb, których jest tutaj ilość ogromna, 
słuchać muzyki owadów, wchłaniać pię- 
kno przybrzeżnych łąk, słowem podglą- 
dać przyrodę. 

opłacie. 

I k) 

Zbliża się wieczór. Odpoczywamy 
na wysokim brzegu, porosłym lasem sos- 
nowym. Nasze kajaki wyciągnięte z wo- 
dy leżą bezwładnie, jak jakieś niezgrab- 
ne, olbrzymie gąsienice. Przed nami o- 
twiera się szeroka dolina łąk, wśród któ- 
rych wije się malowniczo srebrzysta 
wstęga Żejmiany. Jak okiem sięgnąć łą- 
ki, łąki, rzeka i las. Nigdzie żadnych 
osiedli —, pustka kompletna. W powie- 
trzu panuje przedwieczorna cisza. Pro- 
mienie zachodzącego słońca kładną się 
łagodnie, jakby pieszcząc przybrzeżne 
trawy na pożegnanie przed nadciągająca 
nocą. 

Trzeba myśleć o noclegu. Gościnność 
szczerość i prostota w obejściu, jest ce- 
chą naszych wsi i zaścianków. Ani razu 
nie spotkaliśmy się z krzywemi minanii 
gospodarzy. Czem chata bogata tem ra- 
da. U każdej gospodyni teraz znajdz 
się pod dostatkiem mleka, kartotli, chle- 
ba, śmietany i jaj. To podstawa wyciecz 
kowego wiktu. 

Po całodziennem siedzeniu na kajaku 
apetyty zwykle służą, a słoma i siano w 
stodole nabiera właściwości edredoń- 
skiego puchu. Pozorne niewygody, zmia 
na w odżywłaniu a nadewszystko powie- 
trze, ruch, słońce, działa niezwykle na 
ludzi, przyzwyczajonych do  pędzenia 
siedzącego trybu życia w mieście. 109 
proc. śledziennik zmienia się w ciągu pa- 
ru dni w wesołego, tryskającego dobrym 
humorem towarzysza.. Wszystkie troski i 
kłopoty biorą w łeb i tu wśród przepię- 
knej przyrody dopiero w całej pełni moż- 
na odczuć я zrozumieć prawdziwą ra- 
dość życia. 

   

  

tej w szybie kopalnianym. M. in. policja za- 
brała 221 karabinów. Znacznę ilość materja- 
łów wybuchowych znaleziono w okolicach 
Drezna, gdzie aresztowano 12 osób. 

TABLICA KU CZCI WYKONAWCÓW 
ZAMACHU NA RATHENAU'A 

BERLIN PAT. — Na zamku Saalek w Tu- 
ryngji w niedzielę odsłonięto tablicę pamiątko 
wą na cześć dwu oficerów marynarki niemiec- 
kiej Fischera i Kerna, którzy dnia 24 czerw- 
ca 1922 r. dokonali zamachu na ówczesnego 
ministra spraw zagranicznych Rzeszy dra Wal- 
tera Rathenaua. 

Zmachowcy, działający z rozkazu tajnej or 
ganizacji monarchistycznej „Consuł*, zbiegli i 
przez dłuższy czas ukrywali się na wspomnia- 
nym wyżej zamku Saalek, gdzie też ostatecz- 
nie osaczeni przez policję popełnili samobój- 
stwo. W uroczystości połączonej z defiladą od 
działów szturmowych, wziął udział twórca Or- 
ganizacji „Consul“ kpt. Erhardt. Na grobach 
obydwu oficerów złożono wieńce, wygłoszono 
mowy, przedstawiające zamach, jako czyn pa- 
trjotyczny. 

WYPAS EAREZASAI ORW UDE TPS 

Ks. biskup Kubina we 
Francji i Holandji 

LILLE. PAT. Podczas tygodniowego 

pobytu w północnej Francji ks. biskup Ku- 
bina zwiedził szereg najw ększych osiedli pol- 

ie podejmowany przez 
kopalń i pr 1izacje społecz- 

ralne.*W obj > duszpasterskim 
s. biskupowi Kubinie ks. pra- 

eralny konsul Kara. Po skoń- 
i zwiedzeniu pól walk ostat- 

niej wojny, . biskup Kubina podejmowany 

był przez ks. "kardynała Lienat, poczem we 
wtorek rano odjechał do Folakdji 

ROTTERDAM. PAT. — Ks. biskup czę- 
stochowski Teodor Kubina w towarzystwie ks. 

prałata Leona Łagody przybył we wtorek 18 

bm. do Holandji. 
Po powiataniu na dworcu w Rotterdamie 

  

       

  

   

  

org 

    

łat Łagoda i 
czonej wiz; 

   
goście polsey odjechali do Hagi, gdzie na 
dworcu ks. biskupa Kubinę powitał polski po- 

seł dr. Babiński z małżonką, ks. dr. T. H. 
Ferhocven, dyrektor centralnego biura oświe- 
cenia i wychowania fizycznego i szereg iu- 
nych osobistości. Wieczorem ks. dr. Rerhoe- 
ven wydał na cześć gości bankiet, podczas któ 

rego wygłoszone zostały serdeczne przemó- 

wienia, podkreślające więzy przyjaźni polsko- 

holenderskiej. Ks. biskup Kubina oraz ks. 

prałat Łu oda o ich pobytu w Holan- 

dji są gi „ dr. Fernhoevena. 
W drugim aa swego pobytu w Holandji 

ks. biskup Kubina w towarzystwie ks. prała- 
ta Łagody odwiedził nuncjusza papieskiego 

w Hadze. Tegoż dnia odbyło się przyjęcie w 
redakcji wydawnietwa „De Maasbode““, pod- 
czas którego dyr. H. Kuypers, naczelny re- 

daktor dr. Witlox*i ks. biskup Kubina wy- 
głosili serdeczne przemówienia. 

Giełda warszawska 
Z DNIA 19 LIPCA 

DEWIZY I WALUTY 
Holandja 361,45. 
Londyn 29.80. 
Nowy York 6.12. 
Nowy York kabel 6.14 — 6.12. 
Paryż 35.06 
Praga 26.54. 
Szwajcarja 172.85. 
Włochy 47,30. 
Berlin 213,60. 
Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE 
3 proc. pożyczka budowlana 38,50. 
4 proc. 102,50. 

5 proc. konw. 44.50. — 44. 

      

  

    

5 proc. kol. 40.50 i drobne 40. 
6 roc. dol. 62 — 63. 
Dolarówka 47. 
7 proc. stabil. 49 — 49,75. 
4,5 proc. L. Z. ziemskie 41,25. 
8 proc. warsz. 42 — 41,75 — 42. 
Tendencja dla pożyczek przeważnie moc. 

niejsza, dla listów niejednolita. 

AKCJE 
Bank Polski 83,50. 
Lilpop 12.50 — 12. 
Starachowice 11 — 11.25 — 10.75. 
Kijewski 16.75. 
Dolar w obrotach prywatnych 6,11 — 6.13. 
Rubel złoty 4.86. 

POŻYCZKI POLSKIE W N. YORKU 
Dolarowa 62. 
Dilionowska 73. 
Stabilizacyjna 70.25. 

Wileńszczyyzna jest idealnym  tere- 
nem dla sportu kajakowego, turystyczne- 
go. Wielka ilość rzek i rzeczek, piękne 
jeziora, ciągnące się nieraz dziesiątkami 
kilometrów, tworzą naturalne szlaki w 
kraju, którego piękno, niestety zbyt ma- 
ło jest jeszcze spopularyzowane i któ- 
ry pod każdym względem zasługuje na 
jaknajszczegółowsze poznanie. Każdy 

  

Żejmiana pod Pohulanką. 

znajdzie tutaj dla siebie rzeczy interesu- 
jące; przyrodnik — ciekawą ilorę, histo- 
ryk interesujące zabytki w naszych mia- 
steczkach, etnograf, społecznik i arty- 
sta, będą mieli tutaj pole do obserwacyj 
i badań. Włóczęga więc po naszych 
stronach może się stać nietylko rozryw- 
ką sportową. 

W WIRZE STOLICY 
TE MAGISTRATY! 

Tel Awiw podwarszawski, bardziej 

zażydzony, od Nalewek Otwock, pławił się 

w _ pieniądzach które  chałaciarze  zwo- 

zili wozami. Magistrat postanowił zakasować 
Monte Carlo, wybudował ogromną landarę — 

kasyno, gdzie ruleta miała się wiercić dniem i 

nocą. Władze jednak nie dały zezwolenia 

dom gry, kilkumiljonowe kasyno stoi 

od sześciu lat. 

A Otwock zbankrutował. Wsadzono pie::ią 

dze w cegłę, procenta BGK trzeba płacić, do- 

chodu żadnego. 

Nawet Żydzi narzekają na Otwock: 

niemiłosierny, chodników niema, parku niema, 

nigdzie ławki, żadnej orkiestry, żadnej akcji w 

celu uprzyjemnienia kuracjuszom pobytu. 

sek i powietrze są magnesem  niedostatecz- 

nym, pensjonaty pustoszeją — w niechłujnym, 

zapluskwionym, nudnym Otwocku nawet bro- 

dacze z Gęsiej nia chcą mieszkać. Aspiracje 

zakasowania Monte Carlo zatamowałoby roz- 

wój Otwocka. 

na 
puste 

brud 

Pia- 

RADOM 

Wydukali radni w jakieś gaziecie, że Chi- 

cago ma największą rzeźnię na Świecie, że 

szlachtują tam 100.000 wieprzy dziennie, że 
woły giną tam szybciej niż rekruci pod Ver- 

dun. 

— Ha! — pisnęli radni, — a czemużby 

nasz Radom nie miał dorównać Chicago! 

I zapożyczyła się mieścina, wybudowała 

olbrzymią, największą w Polsce rzeźnię! Star- 

czyłaby na miljonowe miasto, a Radom ma 

niecałe 100.000, stoi więc rzeźnia w trzech 

czwartych, funkcjonująca cząstka wystarcza 

w zupełności, długi są, procenta są, plajta, kla 

pa... 

Zato niema bruków, ustępów, kanalizacji. 

Kupcy ryczą, mieszczuchy skrzeczą: — wody, 

kamieni! A tu jest tylko rzeźnia zamknięta na 

trzy spusty. Największa w. Polsce!! Jeśli to 

„naj” sprawia Radomiakom przyjemność, to 

mogą sobie jeszcze dodać: „najniepotrzebniej- 

sza w Europie". 

AUGUSTÓW 

Zapędy ojców tej dziury poszły w kierun- 

ku naukowym. Jak się mówi Cambridge, 

Oxford, to prędko się też doda: Augustów. 

Wybudowano seminarjum o wspaniałych sa- 

lach, korytarzach, pracowniach — seminarjum 

to mogłoby zasilać belframi całą Polskę; cóż 

kiedy najintensywniejsza gałąź naszej produk- 

cji t.j. fabrykacja dzieci idzie jednak wolniej 

od wydawania dyplomów nauczycielskich. Pe- 

dlów już jest za dużo, wkrótce wielkie semi- 

narjum będzie zbędne. 

Drugi wspaniały gmach w Augustowie, to 

szkoła powszechna. Posadzki niczem na Zam- 

ku — biegają po nich bose, zapchlone dzie- 

ciaki. Szkoła dernier cri — pałac dla małych 

brudasów, co resztę dnia spędzają w  ryn- 

sztoku. + 

Augustowiacy kwiczą z rozpaczy: — Ššwia-.. 

tła niema, z potrzebą naturalną "w krzaki, po 

wodę do jeziora, jak błoto to i tank przez ty= 

nek nie przejedzie, latarni niema... 

— Zato macie oświaty kaganiec. 

— Właśnie! miasto w długach, podatki 

gnębią i nic z tego. Dla przyjezdnychby sci:ro 

niska pobudowali, przystanie, plaże — nie głu 

pie szkoły a la Wersal. 

KONKLUZJA 

Każdy już ją chyba zrobił. Kolosy, maje- 
stiki, największe, dochodowe, złotodajne, kry- 

nice wiedzy — wszystko to do niczego. Le- 

piej: bruki, lampy, wodociągi, ogrody, ...aie 

poto są magistraty, żeby głupstwa robić. 

Karol. 

Katastrofa hydroplanu 
pasażerskiego 

ATENY. PAT. Hydroplan włoskiego 

towarzystwa Aero-Expresso, który odleciał 

wczoraj z Faleronu do Rhodos z dwoma pa- 

sażerami i czterema ludźmi załogi, zaginął. 

Władze greckie wysłały torpedowce na po- 
szukiwanie zaginionych. 

Wśród licznych szlaków wodnyca 
Wileńszczyzny, Żejmiana niewątpliwie 
jest jednym z najpiękniejszych. Niezwy- 
kła rozmaitość brzegów sprawia, że 
spływ, który np. po Wilji chwilami sta- 
je się nużący z powodu pewnej  jedio- 
stajności, tutaj codziennie daje krajobra- 
zowo coś nowego. Trasę około 200 klm. 
od Ignalina do Wilna można pokryć bez 
większego wysiłku w 4 dni. Przy takim 
4-dniowym programie wycieczki, pierw- 
szy dzień należy poświęcić jeziorom, z 
których bierze początek Żejmiana dwa 
dni następne zajmie spływ rzeką, a osta- 
tni wypełni droga od ujścia Żejmiany do. 
Wilji w Santoce aż do Wilna. Dla orjen- 
tacji tych, ktoby się wybierał na spływ 
po Żejmianie, pozwolę sobie wskazać kil 
ka bańdzo wygodnych i miłych nocle- 
gów dla wycieczek nieprzekraczających 
4 — 7 kajaków. A więc w pierwszym 
dniu po spędzeniu na jeziorach Łuszy i 
Żejmianie i zwiedzeniu Kołtynian, skąd 
się zaczyna rzeka Żejmiana, należy się 
zatrzymać na nocleg w pięknym zaścian- 
ku „Nad Žejmianą“, położonym o parę 
kilometrów od miasteczka, drugi nocleg 
przy 4-dniowym planie wycieczki wypa- 
dnie gdzieś w pobliżu Pohulanki i tutaj 
mogę polecić zaść. Żarneliszki, wreszcie 
w trzecim dniu na nocleg wypadnie sta- 
nąć u ujścia żejmiany w gościnnym zą- 
ścianku Santoce. : 

Spiaw po Žejmianie možna rozpoczy- 
nać w dwojaki sposób. Ci, którzy dyspo- 
nuja większą ilością czasu, warto, aby 
zaczynali wycieczkę od najbliższego od 
stacji jeziora Gawis, skąd następnie jed- 
nym z ramion dotrzeć trzeba do najbliż-



Zmiany okregėw sądo- 
wych W woj. wschodnich 

Rada Ministrów postanowiła znieść Sąd 
©Qkręgowy w Suwałkach i włączyć jego tery- 

jorjam do sądu okręgowego w Grodnie. 

Decyzja ta pozostaje w związku z prze- 
prowadzaną przez rząd akcją oszezędnościo- 

wą w drodze łączenia względnie kasowania 

pewnych urzędów, które bez szkody dla inte- 

resów ludności i administracji mogłyby być 
połączone względnie skasowane.  Dotychcza- 

) sowy okręg sądu okręgowego w Suwałkach 

był pod względem liczby ludności, obszaru i 
ilośei spraw najmniejszym okręgiem w zabo: 

zze rosyjskim. Obejmował on dwa powiaty: 

augustowski i suwalski, o łącznej liczbie 184 
tysiące ludności. Wpływ spraw do tego sądu 

` był stosunkowo niewielki. Po włączeniu sądu 
okręgewego w Suwałkach do sądu okręgowe- 
se w Grodnie, zamierzone jest utworzenie w 
Suwałkach wytłziału zamiejseowego sądu 
zrodzkiego, który nuwzględniałby potrzeby 
mieszkańców okręgu suwalskiego. 

Jednocześnie Rada Ministrów postanowi- 
ła przeprowadzić pewne zmiany w podziale 

ieryterjainym okręgów sądowych na obszarze 

województw wschodnich ze względu na to, że 

sbeeny podział nie odpowiadał potrzebom ad- 

  

   

   ministra i sprzeczny był również często- 
kroć z interesami miejscowej ludności. 

Tak wi kręgi sądów grodzkich w Bere-    

    

zię Kartuskiej, Kosowie na Polesiu, Prużanie 
z Telechanach wyłączone zostaną z okręgu są- 
du okręgowego w Grodnie i włączone do sądu 
okręgowego w Pińsku. Okrąg sądu grodzkie- 

go w Kamieniu Koszyrskim wyłączony zostą 
mie z okręgu sądu okręgowego w Łucku i włą 

ezeny do okręgu sądu okręgowego w Pińsku. 
Te zmiany ułatwią wykonywanie nadzoru nad 
wymienionemi sądami, a skrócenie odległości 
między poszczególnemi miejscowościami a sie- 

dzibą sądu okręgowego przyniosą oszczędności 

mietyłko skarbowi państwa, ale i miejscowej 
Budności. 

   

Obniżenie opłat za wpisy hipo- 

"_teczne listów zastawnych 
Na ostabniiem posiedzeniu Rady Mini- 

strów, uchwalony zost:ł projekt nozporza- 

dzenia Rady: Ministrów w sprawjie zmilamy 
taksy dla: pisarzy hipolteczniych. Projekt 
ten zmierza do obniżenia chpłat, uisžeza- 
nych pisarzom z:! wciąganie listów za- 
stamniutych towianzsytw kredyłtowiych miej- 
skiish do ksiąg kohltrolli hipotecznej, w sito- 
suałbu bowiem ido listów obowiązuje prze- 
gis przeprowadzania ich przez zapisy hi- 
pońeczne. 

Dotychczasowe opłaty za te czymmošei 
— uresztą bardzo nieskomplikowne wyno- 
siły 0.25 proce. od waltości nominalnej li- 
stów a:staiwnyich. Obecnie w związku z 
przaprosjadzaną Koniwersją listów: zastiaw- 

nych towarzystw kirediyltlowiych miejskich 
na zasadzie ustawy konwersyjnej z dnia 
20 grudnia 1932 m., zachodzi potrzeba ро- 

nownego przeciągnięcia! skomwertowanych 
Tistów przez księgi ikonłtrol' hipotecznej.— 
Ustawa zaś kłonwersyjna z grudnia ub. r. 
nie unormowała: wysiokiości cplat za pnrze- 
prowadzenie tych czynności przez pisarzy 
Aipotecznych. Wiebec tego niebawem ukaże 
się rozporządzenie Redy Miniistrów, które 
wprowadzi istawikę opłat zamiast 0,25 pr. 
— stawkę 0,4 proc. za wciąganie listów 
zastawnych po raz pierwszy, onaz stawke 
02 moe. ze! wciąganie listów zastawnych 
przy koniwersji. Słtawikła za r(pisy listów 
skłanwer'toiwialnych zmniejszenia została tak 
wydatnie ze wizęjędu na masowe przepro- 
wadzanie tych czyności. 

LD TINKLAI TOZGRIEORRKAAGO, OOOO EOT ЯЕ. 

Huragan nad Gszmiańszczyzną 
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Czwartek 

su 90 

a Zachód słońca g. 7,40 
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OSI, 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

Z DNIA 19 LIPCA 

Ciśnienie średnie: 763. 

Temperatura Średnia: 

Temperatura najwyż 

Temperatura najni 

Wiatr: południowo - zachodni. 

Орай: — — 

Tendencja: stan staly. 

Uwagi: zachmurzenie zmienne. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 
Pomorze i Wileńszczyzna — naogół po- 

chmiino z większemi rozpogodzeniami w cią- 

gu dnia. Temperatura bez większych zmian, — 

Słabe wiatry zachodnie. — Pozostałe dzielnice 

— pogoda słoneczna i ciepła. Miejscami lek- 
ka mgła. Słabe wiatry miejscowe lub cisza. 

0 a 

MIEJSKA. 
—Jezdnia na Antokolu. Przed paru dnia- 

mi magistrat przystąpił do reperacji bruków 
na Antokolu. Roboty są prowadzone spora- 
dycznie w różnych punktach. 

— Miastu odmówiono pożyczki. Starania 
magistratu o uzyskanie w Banku Gospodar- 
stwa Krajowego pożyczki w wysokości 300 

tysięcy złotych nie dały rezu Pożyczka 

ta miała być przeznaczona na zasilenie środ- 

ków obiegowych m. Wilna. 

— Konkurs na stanowisko komendanta 
straży. W swoim czasie magistrat rozpisał 

konkurs na stanowisko komendanta straży 
ogniowej. Do konkursu stanęło wielu kandy- 

datów z terenu całej Polski. Magistrat nie 
mógł jednak zdecydować się definitywnie na 
żadnego, wobec czego postanowił stanowisko 

komendanta narazie nie obsadzać, a jedynie 
mianować w najbliższym czasie nowego ofi- 
cera w straży w stopniu podinspektora. 

Funkcje kómendanta pełnić będzie nadal 
inspektor Rusak. 

— Obroty giełdy zbożowej. Istniejąca w 
Wilnie od 6 miesięcy Giełda zbożowa-towaro- 
wa rozwija się pomyślnie. W ciągu tego 0- 
kresu swej działalności giełda osiągnęła obrót 
na sumę przeszło 5 miljonów złotych. 

— Woda na Wilji. 7 powodu ostatnich 
deszczów na prowincji, poziom Wilji podniósł 

się o dalszych kilkanaście centymetrów. 

WOJSKOWA 
— Rocznik 1910. Zwolnienie z szeregów 

rocznika 1910 odbywającego służbę wojsko- 
wą w piechocie, nastąpi w okresie między 10 

a 15 września br. 

— Zasiłki rezerwistom. Referat wojskowy 
magistratu w najbliższym czasie przystąpi 

do wypłacania zasiłków rezerwistom, którzy 
odbyli ćwiczenia w br. Rezerwiści żonaci otrzy 
mywać będą 90 groszy dziennie, posiadający 
małą rodzinę (żonę i jedno dziecko) 1,10 zł. 

Wzchód słońca g, 3,10 

  

   

  

     

   

     

SŁOW 

»rwiści obarczeni dużą rodziną zł. 1,30 
dziennie. 

— Ukaranie poborowych. Referat wosjko- 

ierował do władz  administracyjnych 
wniosków o ukaranie w drodze 
jnej mężczyzn w wieku poboro- 

zaniedbali obowiązku rejestra- 

KOLEJOWA 

— Wyjazd dyrektora kolei na inspekcję. 

oraj na czele komisji lustracyjnej wyje- 

inspekcję linji kolejowej Wilno — 

ajewo — Druja — Królewszczyzna p. 

zrektor PKP Wilno inż. Falkowski. 

— Płace kolejarzy. Ukazało się juz zapo- 
wiadane przez nas zarządzenie o uregulowa- 

niu poborów kolejarzom nieetatowym z dołu, 

a nie naprzód, jak to było dotychczas. 

ARTYSTYCZNA 

— Wystawa okręžna „Spotdz. Art.“ 
— Zarząd Spółdzielni Artystycznej po- 
daje do ogólnej wiadomości, że Spół- 
dzielnia organizuje okrężną wystawę 
sztuk plastycznych, która po krótkim po 
bycie w Wilnie zwiedzi Druskieniki, Gro 

dno, Białystok, Wołkowysk, Słonim, Ba- 
ranowicze, Nieśwież, Nowogródek, Lidę 
Mołodeczno i Święciany. 

Przewodnią myślą organizacji wysta 
wy okrężnej będzie propagowanie sztu- 
ki na prowincji, i jej wytłumaczenie, w 
tym cełu też zarząd Spółdzielni Artysty- 
cznej prosi tak członków Spółdzielni, jak 
i osoby sprzyjające tej idei o jak najli- 
czniejsze zgłoszenie prac z dziedziny a- 
chitektury, malarstwa, grafiki, rzeźby, 
zdobnictwa, i fotografji artystycznej w 
terminie do końca lipca rb. 

Wystawa okrężna będzie miała dział 
prac starych mistrzów, to też zarząd 
Spółdzielni Artystycznej zwraca się do 
osób posiadających wspomniane prace 
z prośbą o zgłoszenie ich na organizują- 
cą się wystawę. 

Skład jury artystycznego: art. mal. 
Jerzy Hoppen, art. mal. Aleksander Sztu 
rman, art. mal. Marjan Kulesza, art. mal. 
Czesław Wierusz - Kowalski, 4 art. - 
rzeźb. Stanisław Hórno - Popławski. 

Prace należy zgłaszać do biura Spół 
dzielni Artystycznej Wilno, ul. Mickiewi- 
cza 1l w godz. 9—23 codziennie. 

AKADEMICKA. 

— Z Akademickiego Oddz. Zw. Strzel. — 

Komendant akademiekiego oddziału Związku 
Strzeleckiego niniejszem podaje do ogólnej 
wiadomości, że w niedzielę dnia 23 lipca br. 

organizuje zawody strzeleckie 0 „Odznakę 
Strzelecką** Z. S. na strzelniey Miejskiego 

Komitetu WF i PW na Pióromoncie. 

Początek strzelania o godz. 9-tej rano. — 
Cena amunicji wraz z tarczą nie przekracza 
1 zł. — Karabinki małokalibrowe na miejscu. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Walne zebranie Kuratorjum nad bied- 
nymi. Zarząd T-wa „Polskie Kuratorjum nad 
Biednymi w Wilnie* na podstawie $ 18 Statu- 

T-wa uprzejmie zaprasza członków T-wa 
które odbę- 

» się we czwartek dnia 20 lipca r.b. o godz. 
19 w lokalu przy ul. Trockiej dom Nr. 11 m. 
7 wsprawie likwidacji Towarzystwa i prowa- 
dzonego przezeń „Domu Pracy* przy zaułku 
Lidzkim dom Nr. 6. 

        

    

  

    

  

zniszczył 6 ha lasu i telefony, wywrócił stedołę 
WILNO. — Przedwczoraj w godzi- 

mach popołudniowych nad Oszmianą i 

gminami: kucewicką, solską i sąsiednie 

mi przeszedł niezwykle silny huragar, 

który poczynił znaczne straty. 

Wichura, jaka rozszalała się podczas 

siewnego deszczu, w pierwszym  pory- 

wie obaliła słupy telefoniczne na szlaku 

Oszmiana — Kucewicze — wskutek cze 

go przerwie uległa komunikacja, z ca- 

łym szeregiem miejscowości. Uszkodze- 

nia naprawiono dopiero po przybyciu 

brygady robotniczej. 

Przybierający stale na sile huragan 

szczególnie dał się we znaki w folwarku 
Kucewicze, gdzie zniszczeniu uległa sto 

szego punktu do jeziora Łusza i tam 
przeciągnąć kajaki, skąd już bez  žad- 
mych przeszkód prowadzi droga do Żej- 
miany. jestem przekonany, że każdy, kto 
znajdzie się na Żejmianie, nie odmówi 
sobie przyjemności rozszerzenia wyciecz 
kii zboczy na liczne dopływy jak Kiew 
aa, Mera, lub Sorka. Dopływy Żejmiany 
biorą przeważnie początek z pięknych i 
malowniczych jezior, z których każde 
gst inne co do swego charakteru otoczo 
aego pięknemi lasami. Żejmiana płynie 
przeważnie wśród łąk i pod tym wzglę 
dem stanowi kontrast w stosunku do Wi- 
Ki, której brzegi są przeważnie wysokie. 
Mimo to na całej przestrzeni rzeka jest 
głęboka i od Podbrodzia ma bardzo 
siłny prąd. 

“8 

Spłav po Żejmianie był pierwszym 
etapem naszej _ wakacyjno-kajakowej, 
włóczęgi. Jak każda rzecz tak i sport 
turystyczno kajakowy ma swoje blaski i 

, £lenie. Dotychczas mówiliśmy tylko o 
blaskach, ale aby obraz był kompletny, 
trzeba dorzucić kilka słów o odwrotnej 
stronie medalu. Aby nie zrażać nikogo 
powiedzmy zgóry, że cienie nie są duże 
5 w żadnym stopniu nie mogą przesto- 
nić piękna i czaru włóczęgi. 

Każdy turysta — sportowiec przywią 
zuje się i ceni ogromnie te Środki, któ- 
rę mu ułatwiają podróż. Jeździec kocha 
konia, żeglaż łódź, kajakowiec kajak, 
cyklista lubi i szanuje rower, samocho- 
dziarz dba Q maszynę, słowem nikt nie 
może patrzeć obojętnie, jak jego najbliż- 
szy przyjaciel, przy pomocy którego do- 

znaje tyle przyjemności, jest poniewiera- 
ny przez ludzi obcych. Niestety, u nas 
dość często spotykamy się ze zjawiskiem 
braku poszanowania rzeczy cudzych. W 
uarym wypadku przekonaliśmy się na 
wlasnej skórze o tym lekceważącym sto- 
sunku. Jak wiadomo przy każdym spły- 
wie kajaki odbywają część drogi w wa- 
gonach bagażowych. Traktowanie tego 
bagażu pozostawia wiele do życzenia. 
Służba bagażowa na kolejach traktuje 
wątłe i wrażliwe łodzie tak jakby były 
zrobione ze stali. A gdy skutkiem tego 
przy przewożeniu 4 kajaków, jeden z 
nich solidnie pogruchotany, i na to zwró 
ciło się uwagę pana magazyniera baga- 
żowego, to ów pan wobec niższej służ- 
a kolejowej, niema innej odpowiedzi 
jak: 

— To dobrze, że nie wszystkie czte- 
ry. 

Ta budująca odpowiedź mało zachę- 
ca do korzystania z transportu bagażo- 
wego, gdyż skoro pan magazynier, a 
więc starszy funkcjonarjusz w ten spo- 
sób traktuje sprawę, to czegoż należy się 
spodziewać od zwykłego bagażowego? 

Drugą poważną ciemną plamą w spor 
cie turystyczno-kajakowym w zgoła in- 
nej skali jest kwestja kosztów, a zwła- 
szcza transportu i taryfy. Sprawę 'е 
wiążącą się z ogólnem zagadnieniem 
turyzmu, który dla naszych ziem może 
posiada poważne znaczenie ekonomiczre 
o ile zostanie postawiony na właściwym 
poziomie, omówimy w jednym z dalszych 
teljetonów. Esquire. 

  

doła i znajdujący się tam inwentarz. 

W pobliskim młodym lesie sosno- 

wym powyrywane zostały wszystkie 

drzewa grubości od 30 do 50 cm. 

Las na przestrzeni 6 hektarów przed- 
stawia całkowity obraz zniszczenia. — 
Wszystkie drzewa leżą pokotem. 

W tym samym czasie w gminie sol- 
skiej na trakcie Żuprany — Smorgonie 
huragan zniszczył 30 drzew i zerwał li- 

nje telefoniczne. 

Nadomiar złego podczas burzy wy- 

padł duży grad, który poczynił również 

znaczne szkody w polu i ogrodach. 

Burza trwała przeszło godzinę i spo 

wodowała całkowitą przerwę w komuni- 

kacji kłowej. Autobus, który był w tym 

czasie w drodze omal nie został obalo- 
ny wraz z pasażerami, tak, że zawrócił 
z drogi. 

  

— Głos Sądownictwa. — nr 7 — 8. Treść: 
Dr. Cyril Barinka — Aktudlna międzynarodo- 
wa współpraca rolnicza; Paweł Masłowski — 
Przywileje Skarbu Państwa podług KPC; Sta- 
nisław Godlewski — KPC a przymus adwoka- 
cki; Tadeusz Szymański — Art. 256 — 258 
Ustawy Notarjalnej; a nowe przepisy egzeku- 
cyjne; Stanisław Czerwiński — Zabiegi lekar- 
skie o odpowięgzialność lekarza na tle KK. 
1933 r.; Franciszex Nowosielski — Redagowa 
nie sentencyj wyroków w sprawach karnych; 
Benon Pogoda — Protokuł jednostronny; Sta- 
nisław Punicki — Racjonalizacja wpływu prze 
kazów pieniężnych w sądach; St. Garlicki — 
Krzywda najsłabszych;; Ś. p. Tadeusz Arendt; 
Józef Marceli Rosenberg — Sprzedaż na raty 
w-g ustaw dzielnicowych i de lege ferenda; 
Dr. Zygmunt Fenichel — Na marginesie orze- 
czenia plenarnego w sprawie godzin nadliczbo- 
wych; Stefan Kamieński — O terminach odwo 
łań od wyróków sądów pracy; Tomasz Kę - 
dzierski — Egzekucja należności przypadają- 
cych od związków komunalnych z tytułów 
prywatno - prawnych. 

Mewy nad Wiiją 
WILNO. Wczoraj w godzinach popołud- 

niowych liczni spacerowicze i kąpiący się zau- 

ważyli koło byłej plaży Zwierzynieckiej kilka 

mew, unoszących się nad Wilją. 

Że były to mewy, upewniono się ponad 

wszelką wątpliwość. : 

Najprawdopodobniej zagnały je aż do nas 

ostatnie burze, idące od morza. 

Kiyjówka złodziejska ho Cmentarzu 
WILNO. — Ostatnio na terenie miasta zlik- 

widowano szajkę złodziejską  grasującą prze- 

ważnie na terenie 6 komisarjatu. 

Wczoraj w nocy nowej kradzieży dokonali 

ci sami złodzieje. Włamywacze przedostali się 

mianowicie do mieszkania Bejli Ibedas przy u- 

licy Kopanica 14 i skradli stamtąd garderobę 

i bieliznę na sumę ponad *400 zł. 

W wyniku pościgu udało się złodziei zatrzy 

mać w ich kryjówce na cmentarzu żydowskim 

Prócz rzeczy skradzionych Ibedasowej znale- 

ziono również w kryjówce rzeczy pochodzące 

z kradzieży dokonanej przez tychże złodziei na 

szkodę p. Koleśnikowej (II Polowa 4). 

Aresztowanych złodziei Rynkiewicza, Nie- 

wiarowicza, i Krekina osadzono w areszcie 

centralnym. 

  

Merderstwa 
WILNO. — Romanowicz Mikołaj mieszka- 

niec wsi Analino, gminy bienickiej, lat 54, wy 

szedł z domu na pastwisko odległe o pół kilo- 

metra, aby dopilnować pasącego się tam w 
zaroślach konia. Romanowicz więcej nie po- 

wrócił, Wszczęto poszukiwania, w rezultacie 

^ 

pod Bienitą 
których odnaleziono zwłoki Romanowicza z po 
derżniętem gardłem w odległości 1 km. od 

wsi Analino, w rowie napełnionym wodą. — 
Dochodzenie wykazało, że Romanowicz padł 
ofiarą zabójstwa. 

Uteńięcia na prowincji 
WILNO. — W  kolonji Dzierwiele gminy 

wojstomskiej utonął w czasie kąpieli w sadza- 
wce „Anatol Browko. 

Przy drodze Niewiniany — Dołhinów utopi- 
ła się umysłowo chora Anna Łozowik z Niewi- 
niar. Cierpiała ona na padaczkę. 

LSA RTN ŠKL аДСуСЯ 

W razie nieprzybycia 
członków, następne zebranie zwołuje się na 
czwartek dnia 10 sierpnia r.b. o god. 19 w 
tym że lokalu, które będzie prawomocne przy 
wszelkiej ilości obecnych członków. 

RÓŻNE 

— Zmiana nazw w samorządach. Nowa u- 
stawa zmieniła nazwy niektórych urzędów 
samorządowych. I „ magistratu, który о- 

beenie zwie się zarządem miasta, sejmiki za- 

stąpiono nazwą rady powiatowej, zaś urzędy 
gmiune — zarządami gminnemi. 

— OBNIŻENIE CEN NA CEGŁĘ. — 
Stamostwo Grłodzikie komunikuje: mv. związ 

ku z notatką, umieszczoną iw prasie w dn. 
16 bm., w sprawie cen cegły, dowiaduje- 
my się: na wiczorajszej konferencji w Sta- 
mostiwiie Grodzkiem  przedksita'wiciele firm 
cegilefnianyich po dłuższych i szezegóło- 
mych (debatach mad kalkulacją cen cegły 
obniżyli! cenę w 68 na 60 ził. zu. 1000 szt. ce- 
giel budowilanych loko plac budowy. Ob- 
nižką w niewątipiliwie wpłyłnie ma! ożywie- 
mie ruchu budowianego. hamowanego wy- 

soką ceną icegły. 

— Kredyty rzemieślnicze. Po załatwieniu 
wszelkich fotmalności w Banku Gospodarst- 
wa Krajowego, sfinalizow: „ostała sprawa 

kredytu rzemieślniczego d rów rze- 

mieślniczych w Wilnie. Instytucją rozprowa- 
dzającą kredyt dla rzemieślników chrześcijań 
skich” wyznaczony "ostał Spółdziełezy -Bank 
Rzemieślników i Kupeów Potskich w Wilnie, 
ul. Niemiecka 25. 

Kredyt ten o charakterze krótkotermina- 
wym (6 miesięcy) oprocentowany będzie w 
wysokośsi 9 proc. w stosunku rocznym łącz- 

nie z prowizją instytucji rozprowadzającej. 
Q przyznanie kredytu ubiegać się mogą 

> rzemieślnicy, 
ieślnicze, oraz czynne warsztaty pracy. 

Wysokość przyznanych pożyczek uzależniona 
będzie od zdolności produkcyjnej i płatniczej 
danego warsztatu oraz od wartości <waraneji 

poręczycieli (żyrantów), przyczem  maksy- 

malna suma pożyczki nie może przekraczać 
sumy zł. 2.000. 

Podania w tej sprawie należycie umotywo 

wane przyjmuje biuro Izby Rzemieślniczej w 

Wilnie (ul. Mickiewicza 23-5) w godzinach 
od 9—14, tamże udziela się wszelkich infor- 
macyj w sprawach z kredytem związanych, 

oraz wydaje się druki podań. 

— W sprawie emigracji inteligencji. W o- 
statnich czasach do biur Syndykatu Emigra- 
cyjnego coraz częściej zgłaszają się osob - 

wodów wyzwolonych, jako to lekarze, i 

nierowie itp. w sprawie wyjazda zagranicę, 
głównie do Ameryki Południowej w celach 

zarobkowych. W związku z tem Syndykat 
Emigracyjny komunikuje, że osoby, należące 
do zawodów wolnych muszą bezwzgiędnie po 
przybyciu do Ameryki nostrytikować swe dy- 
plomy. Kgzaminy nostryfikacyjn» odbywają 
się w języku urzędowym danego państwa. — 

Jedynie stan Rio Grande do Sul w Brazylji 

nie wymaga nostryfikacji i przybyli mogą 
swobodnie praktykować w swojej specjalności 

— Prof. Herbaczewski. Prof. Herba- 
czewski poczynił już w odpowiednich urzę- 
dach kowieńskich starania o uzyskanie nie- 
zbędnych przy wyjeździe zagranicę  doku- 
mentów. Wyjazd swój do Polski prof. Her- 
baczewski tłumaczy trudnościami natury *ma- 
terjalnej, w jakich ostatnio się znalazł. 

— [Eksport rękawiczek. Spółdzielnia eks- 
portowa „Kazanvil'* wyeksportowała w roku 
bieżącym rękawiczek wileńskich na sumę 

przeszło 100.000 złotych. Transporty kiero- 
wały się w pierwszym rzędzie do Anglji i Ho- 

gdzie rękawiezki wileńskie cieszą się 
dużem wzięciem. 

Trudnośe w eksporcie 
dolara. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Letni dziś we czwartek o godz. 
8.15 wiecz. gra komedję muzyczną „Jim i Jill" 
w wykonaniu wszystkich artystów z p. p. Ka- 
mińską, Jasiūską - Detkowską, Węgrzynem, 
Neubeltem na czele. Atrakcją „Jima i  Jila* 
(poza fenomenalnemi kreacjami tytułowemi — 
Kamińska i Węgrzyn) są produkcje taneczne 
w wykonaniu artystów baletu Państw. Ope- 
ry w Rydze: p. p. Edyty Pfeiffer i Zenona Le 
szczewskiego. 

Zaznaczyć należy, że „Jim i Jill“ ze wzglę 
du na znaczne koszty związane z udziałem kil 
ku występówiczów — po cenach propagando- 
wych nie będzie mógł być grany. 
— Niedzielna 

nim. — W niedzielę dnia 23 lipca o godz. 4 p. 
p. odegrana zostanie nieodwołalnie po raz ©- 
statni arcywesoła komedja węgierska St. Zago 
na pt. „Bez posagu ożenić się nie mogę”. — 
Ceny propagandowe. 

— Występy Malickiej i Sawana w Ber- 
nardynce! — Już w przyszłym tygodniu przy- 
ježdža do Wilna Marja Malicka w towarzyst- 

ustawowej  ilošci 

                

   
    

     

  

   

    

    

przyniosła zniżka 

posiadający knty | 

popołudniówka w Teatrze Let dołę 

W Wilji utopiła się Emilja Łukaszewiczo- 
wa ze wsi Siecinięta, gminy wiśniewskiej. — 
W tym wypadku było to samobójstwo. Zwło- 
ki odnaleziono. — W czasie kąpieli utonął A- 
leksander Rutkiewicz, mieszkaniec m. Świra. 

  

wie swego męża Sawana - Nowakowskiego, 
artysty teatru Ateneum w Warszawie. Dyrek- 
cji teatru udało się pozyskać artystów na goś- 
cinne wysępy w sztuce „Cień', przeto przy- 
pomnieć należy publiczności wileńskiej, że o- 
statnia nowość „Jim i Jill" będzie musiala 
zejść z afisza a także że nie będzie dawana 
po cenach propagandowych. Kto nie widział 
„Jima i Jilla* musi w dniach najbliższych iść 
do Bernardynki. Obok znakomitych gości w 
„Cieniu” ogłądać będziemy p. Ładosiównę, Ło 
dzińskiego, Pawłowskiego i in. 

— Szkoła dramatyczna przy teatrach miej- 
skich ZASP na Pohułance. — W dniu 22 i 23 
czerwca odbyły się roczne egzamina w obec- 
ności p. dra St. Lorentza, prof. St. Srebrnego, 
dyrekcji oraz całego gremium profesorskiego. 
Rok drugi studjów dramatycznych rozpocznie 
się w drugiej połowie września rb. Informacje 
dotyczące zapisów nowowstępujących udziela- 
ne będą, począwszy od | września rb. w: sekre 
tarjacie szkoły w teatrze na Pohulance w go- 
dzinach 11—1 po poł. 
— Teatr muzyczny Lutnia. — „Królowa no- 

cy* — Dziś w dalszym ciągu melodyjna i pe: 
na humoru operetka W. Kollo „Królowa no- 
cy“, która zdobyła ogólne uznanie i cieszy 
się wielkiem powodzeniem. 

W wykonaniu udział biorą najwybitniejsze 
siły zespołu: B. Halmirska, (rola tytułowa;, 
M. Gabrjelli, Z. Molska, K. Dembowski, E. 
Gliński, W. Szczawiński, M. Tatrzański, i K. 
Wyrwicz - Wichrowski. 

Na okres letni ceny miejsc wyznaczono nii 
nimalne od 25 gr. do 2,90 zł. 

Początek o godz. 8,30. 
— Popołudniówka niedzielna w Lutni. 

W nadchodzącą niedzielę na przedstawieniu po 
południowem ukaże się piękna operetka Gilber 
ta „Cnotliwa Zuzanna”. Udział bierze cały ze- 
spół artystyczny. Początek o godz. 4 po pol. 
Ceny od 25 gr. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELIOS — Miłość o północy. 

PAN — Piraci stepu. 

CASINO — Samotny orzeł. 
LUX — Purpurowa gondola. 

ADRIA — Na podniebnym szlaku. 

ŚWIATOWID Zabójstwo o świcie i 
Straszna noc. 

  

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Pobicie rabina. — Na dziedzińcu szkoi- 

nym przy ulicy Niemieckiej został wczoraj po 

bity znany wśród miejscowych żydów dzia- 

łacz społeczny i prezes szeregu instytucyj re- 

ligijno - filantropijnych rabin M. Joselewicz. 

Napadł go niejaki Topiel, bezrobotny, który 

po wyeksmitowaniu go z mieszkania, znalazł 
przytułek na dziedzińcu szkolnym. 

Nadbiegli przechodnie uratowali rabina 

opresji i skierowali do lekarza. 

— ZAMACHY SAMOBÓJCZE. — Wczoraj 
wieczorem u wylotu ulicy Tartaki rzuciła się 
ze stromego brzegu do wody 40-letnia kupco- 
wa Nina Sołowa, tchcąc w ten sposób odebrać 
sobie życie. Uratował samobójczynię niejaki 
Samuel Perewozski, który wydobył ją z wody 
i po doprowadzeniu do przytomności odwiózł 
do mieszkania pod opiekę krewnych. W tym 
że dniu znaleziono w ogrodzie Bernardyńskim 
z oznakami poważnego zatrucia się esencją oc 
tową 30-letnią Nadzieję Adamowiczównę, któ- 
rą przewieziono do szpitala Sawicz. Powodu 
samobójstwa nie ustalono. 

Wreszcie trzeci zrzędu zamach samobójczy 
rozegrał się na ulicy Antokolskiej 15, gdzie 
wypiła esencji octowej 20-letnia Helena Emei- 
janówna, którą pogotowie również przewiozło 
do szpitala Sawicz. | 

— NAPADNIĘTA PODCZAS PIELGRZYM- 
KI. — Albertyna Songinowa lat 68, zam. przy 
ulicy św. Mikołaja wybrała się przed kilku 
dniami pieszo do Częstochowy. 

Na szosie Wilno — Grodno wa na 
padnięta została przez jakąś nieznaną kobietę, 
pi staruszkę dotkliwie pobiła i obrabowa- 

z 

Omdloną znalazło przejeżdżające auto, któ- 
re dostarczyło staruszkę do Wilna do ambuła- 
torjum pogotowia ratunkowego. 

Po udzieleniu pierwszej pomocy staruszkę 
skierowano do szpitała. 

WILNO — TROKI 

— NIEOSTROŻNY STRZAŁ. — Kiewicz 
Edward, leśniczy leśnictwa Landwarowskiego 
w pogoni za pasącymi krowy i 
konie, na kulturach leśnych, spowodował nie- 
ostrożnie strzał z dubeltówki, którym zranił je 
dnego z osobników — Urbanowicza Władysła 
wa lat 19, mieszkańca Świętników. Urbanowi- 
cza w stanie ciężkim odwieziono do szpitala 
w N. Trokach. 2 

OSZMIANA. 

— POŻAR OD PIORUNA. — Piorun ude- 
rzył w zaśc. Okmienieje, koło Oszmiany w sto 

Antoniego Makarewicza,, Wybuchł pożar 
i spalił się budynek wraz z inwentarzem, na- 
rażając właściciela na szkodę w wysokości — 
1000 zł. 

— ŚMIERTELNE PORAŻENIE. — W Osz- 
mianie na podwórzu domu  Glezesa przy ul. 
Sadowej nr 26 urwał się przewód elektryczny. 
Porażony został prądem mieszakniec Oszmiany 

poniósł śmierć na miejscu. 

tw
a 

WERSET PO TECZCE DE TWZADOY TE DOZEKO | 
pager? 

rzy neuralgji, Kigredić 
należy niezwłocznie  zasto- 
sować tabletki Toga!, która 
uśmierzają te bóle  Spró- 
bujcie i* przekonajcie się 

samii We własnym interesie jednakże :34aj- 

cie oryginalnych tabletek Toga! Da nabycia 

we wszystkich aptekach. Nr. Reg. 1364. 

WRECZ W ZCOOZ YNSET OO WET ORODEECCRIA 

i i] 

SPORT 
AS TENISOWY W WARSZAWIE 

WARSZAWA. PAT. — W poniedzia- 

łek wieczorem pnzybpył! do Warszetwy Ka- 

rob Kożeluch, najlepszy trener tenisowy 

świata. Już od! wiezoraj Kiożeliuch trenuje 

na kortach iLegji czterech maszych czolo- 

wiyleh tenisistów: Tłoczyńskiego, Hebdę, 

Wittmana i Jierzego Słfollanowa, 

ZAWODY STRZELECKIE 

  

  

  

  

  

   

W POZNANIU 

POZ Ч. PAT. — W ll-tym dniu zawo- 

dów str kich w Poznaniu w konkurencji 
karabinów 
wych 

Mat 
liwy 

żątej 

bocznego zapłonu fabryk krajo- 
i ostał nowy rekord. Por. 

879 punktów na 900 moż- 
w trzech postawach, a w postawie le- 

299 na 300 możliwych. 

POLKA MISTRZYNIĄ ŁOTWY 
: W TENISIE 

RYGA, PAT. — W. Iioūcowych 102- 
grywikach 0 mistnzostiwo Łotwy iw tenisie 
p. Dubieńska (Polska) spotkała się w fi- 

nale z mistrzynią Łotwy p. Zeebeng, któ- 
rą pokonała w: stosuniku 6:1, 6:3, zdoby- 
wając w ten sposób tytuł mistrzyni Ło- 
twry. W! grze pojedyńczej panów 1: półfi- 
nale Wittman społlkał się z Fssermanem 
(Austrja), odmosząc nad: mim zwycięstwo 
w stosunku 7:5, 6:1, 7:6. (Wi finale Witt- 
mam spotkał się z Pałehowskim (Czecho- 
słowacja) ii po zaciętej walce w pięciu se- 
tach pokonał go, przyczem stosunek poje- 
dyńczych gier był następujący: 2:6, 3:2, 
3:6, 3:0, 3:4. Wiitliłmami otrzymał tytu! mis 
trza Łotwy: ma rok 1933, 

NOWY REKORD W PŁYWANIU 

NOWY YORK. PAT. — Pływak amery- 

kański Jack Medica ustanowił nowy rekord 

    

    

  

światowy w pływaniu na 880 yardów stylem 

dowolnym, uzyskując czas 10:15,4. Crabbe 

gorszy był o 5 sekund. 

Samoloty 

tomnnikacyj Bo 
kmsują 

CODZIENNIE 
(także w niedziele 

i święt»1) 

  

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 

1 LNIARSKA W WILNIE. 

Z DNIA 19 LIPCA 

Ceny za towar średniej handlowej jakości — 
parytet Wilno. 

W ZŁOTYCH ZA 1 Q (100 KG.) 

CENY TRANZAKCYJNE: 
Żyto zbierane 22 
Mąka pszenna 0000 A. Luks. 61,25 

—67,50 
Mąka żytnia do 55 proc. 39,50 

—40, 

Mąka żytnia razowa 27 
Mąka żytnia raz. szatrowana 29 

CENY ORJENTACYJNE: 

Jęczmień zbierany 21 
Owies zbierany 14.50 
Gryka 21 
Mąka żytnia do 65 proc. 35 
Mąka żytnia sitkowa 27 
Otręby żytnie 12 
Otręby pszenne 13 
Otręby jęczmienne 12 
Kasza gryczana 1-1 pałona 44 
Kasza gryczana 1-2 pałona 42 
Kasza gryczana 1-1 biała 42 
Kasza perłowa pęcak nr 2 35 
Kasza perłowa nr 3 40 
Kasza owsiana 52 

LEN: 

Basis I sk. 216.50 za 1000 kg. f-co stacja 
załadowania 

Len trzep. Wołożyn 1299, 
—1342,30 

Len trzep. Druja 1104.15 
—1147,45 

Len trzep. Dokszyce 1234.50 
x —1277.35 

Kadziel Horodziej 1125,80 
—1169,10 

Obroty małe. 
— 

CZWARTEK 20 LIPCA 

7.00 Czas; 7.05 Gimnastyka; 7.20 Płyty;— 
7.30 Dziennik por.; 7,52 Chwilka gosp. dom.; 
11.57 Czas; 12.05 Muzyka; 12.25 Prasa, kom. 
meteor.; 12.35 Płyty; 12.55 Dziennik poł.; — 
14.50 Program dzienny; 14.55 Płyty — Muzy 
ka popuł. W przerwie komun.;- 13.00 D. c. 
płyt; 15.25 Kom. gosp.; 15.35 Płyty; Słynne 
zespoły muzyki tanecznej; 16.00 Dla dzieci au- 
dycja; 16.30 Płyty: muzyka romantyczna; — 
19.00 „Współżycie dzieci* — odczyt. wygłosi 
W. Połczyńska, 17.15 Koncert; 18.15 „Zwie- 
dzajmy Wileńszczyznę!" — %©dcz. wygł. dr. 
St. Lorentz — konserwator wileńsko - nowo- 
gródzki; 19.20 Skrzynka pocztowa nr 233 — 
listy radjosłuchaczy omówi dyr. progr. W. Hu 
lewicz; 19.35 Program na piątek; 19.40 Felje- 
ton „Turystyka we własnem podwórku*; — 
20.00 Koncert; 20.50 Dziennik wiecz.; 21.00— 
„Co nas boli?* — felj. aktualny wygł. Mik.! 

21.10 D. c. koncertu; 22.00 Muz. tan. 22,25— 
Wiadomości sportowe; 22.35 Komunikaty; 
22.40 Muz. tan. 

 Eugenja Kobylińska 

Świat w szkole 
pamiętnik nauczycielk! 
  

  

Książka ta wyszła już z drukarni LUX i jest 
do nabycia w księgarniach wileńskich. 

Skład główny » księgarni św, Wojciecha 
Cena zł. 350 gr.



  

— Magistrat nie będzie już płacił składek 

członkowskich na rzecz szpitala psychjatrycz- 
nego w Choroszczy. Jak już podawaliśmy, 
Rada Miejska na ostatniem posiedzeniu za- 
akceptowała pewną zmianę w statucie „Bia- 

łostockiego Związku międzykomunalnego dla 
* założenia i utrzymania Wojewódzkiego Za- 

kładu psychjatrycznego“*. 
Zewnętrznie zmiany te miały charakter 

czysto formalny. Faktycznie zaś zmiany sta- 

tutu wywołane zostały wskutek kardynalnych 

zmian stanu faktycznego zakłada w Cho- 
roszczy. 

Zakład dla umysłowo chorych w Chorosz- 

ezy założony i utrzy any był przez zarząd 

j wspomnianego związku. Do _ szpitala 

przyjmowani byli tylko chorzy tych związ- 

ków komunalnych, które były członkami tego 
związku. Większość związków komunalnych 

znajdując się w ciężkim stanie finansowym, 

nie płaciła przypadających składek członkow- 

skich i należną opłatę na utrzymanie swoich 

chorych. 
Powyższe spowodowało zadłużenie zakła- 

du za ostatnie czasy na około 2 miljony zł. 
Chcąc jść z tej sytuacji, zarząd związ- 

ku zwrócił do magistratu Warszawy z 
wnioskiem o przystąpienie samorządu stołecz- 

nego jako wspólnika do tego zakładu. Po 
dłuższych pertraktacjach, samorząd warszaw 

ski zgodził się na tę propozycję i przystąpił 
do związku, biorąc na siebie 50 procent zo- 
bowiązań. Magistrat warszawski utrzymywać 
będzie w tym szpitalu około 600 chorych. — 

Wskutek powyższego położenie szpitala i sto- 

sunek prawny członków Związku kardynalnie 
się zmienił. Zmiana ta umożliwiła zarządowi 
szpitala zmniejszyć koszta administracji i u- 

trzymania chorego. Zniesione zostały zupełnie 

opłaty członkowskie, wpłacane przez człon- 
ków związku itd. 

Opłata członkowska samorządu grodzień- 
skiego wynosiła 14.000 zł. rocznie. 

Szpital w Choroszezy jest jednym z naj- 
większych szpitali tego rodzaju w kraju. 

— PORADNIA PRAWNA. — Z dniem 15 
sierpnia rb. Zrzeszenie Powiatowe Związku 
Pracy Obywatelskiej Kobiet w Grodnie uru- 
chamia przy ul. Napoleona 7 m. 2 „Poradnię 
Prawną* dla kobiet. 

Członkinie wszystkich organizacyj kobiecyh 
na terenie tut. powiatu, korzystać mogą z po- 
rad prawnych za opłatą 50 gr., zaś, nieczłonki 
nie — I zł. 

Osoby okazujące świadecwo ubóstwa (wy- 
dane przez magistrat lub gminę) będą zwol- 
nione od opiat. 

Poradnia czynna będzie 4 razy w tygodniu 
a to w: poniedziałki, wtorki, środy i piątki 
w godz. od 11 do 12. 

— KŁOPOTY BYŁYCH UBEZPIECZO- 
NYCH W T-WIE UBEZPIECZEŃ WZAJEM- 
NYCH PRZEMYSŁOWCÓW POLSKICH. 
Wierzyciele upadłego T-wa Ubezpieczeń Wza- 
jemnych przemysłowców polskich, chcąc о- 
trzymać należne im od T-wa sumy, zaskarżyli 
do Sądu wszystkich tych, którzy w czasie u- 
padku tego T-wa byli w niem ubezpieczeni. 

+ Ze względu na stosunek ubezpieczonych 
do T-wa, t. zw. wzajemny, czyli ponoszenia 
w pewnym stosunku odpowiedzialności za stra 
ty T-wa, Sąd powództwo wierzycieli uwzględ 
nił i w ten sposób każdy ubezpieczony ponie- 
sie teraz koszty pokrycia deficytów T-wa. — 
Ponieważ odpowiedzialność _ ubezpieczonych 
jest wzajemna, stosunkowo, to w niektórych 
wypadkach zasądzone sumy są dość duże. 

W tych dniach niektórzy z byłych ubezpie- 
czonych otrzymali już od komorników nakazy 

уу 

Džwiekowe kino „APOLLO“ 
Dominikańska 26. 

    

   
   

  

   

  

     

  

Monumentalna kreacja najgenjalniejszej aktor- 
ki filmowej HELENY HAYES w roli „KOBIE- 
TY Z ULICY* w wielkim dramacie życiowym 

Dlaczego zgrzeszyłam 
W rołach męskich: LEVIS STONE, HELD 

HAMILTON 
Nadprogram Tygodnik Fox'a. 

WSTĘP OD 50 GR. 

    
  

ALLAN SULIVAN. 

zapiaty, które wystawione są w większości wy 
padków w dolarach amerykańskich. 

Byłoby to z powodu zniżki kursu dolara 
poniekąd ulgą dla niektórych, okazuje się jed- 
nak, że przy wydaniu wyroku kurs dołara był 
8.90 i w takiej wysokości komornicy żądają 
za dołary. 

W kołach byłych ubezpieczonych upadłego 
T-wa powstała myśl wysłania delegacji do 
Warszawy, aby poczynić starania o ulženie 
w wypłacie Bogu ducha winnym dłużnikom. 

sioniiirka 
— ZMIANY NA STANOWISKACH 

DUCHOWIEŃSTWA OBRZ. WSCHOD- 
NIEGO. — Ostatnio zaszły następujące 
zmiany na stanowiskach duchowieństwa 
obrządku wschodniego: 

1) Przełożonym misyj wschodnich 
o. o. jezuitów został o. Antoni Dąbrow- 
ski T. |]., dotychczasowy rektor Semina- 
rjum Duchownego w Dubnie, zachowu- 
jąc dotychczasowe swoje stanowisko. 

2) przełożonym klasztoru Albertyń- 
skiego został o. Antoni Ząbek, który czy 
nności te sprawuje od dnia śmierci Ś .p. 
o. Włodzimierza Piątkiewicza; 

3) Administratorem parafji obrządku 
wschodniego w Synkowiczach został o. 
Antoni Niemancewicz, zamiast o. Marce- 

go Wysokińskiego, który odwołany zo- 
stał do klasztoru w Albertynie. 

Zmiany te nasuwają cały szereg u- 
wag, wymagających szerszego omówie- 
nia. Do sprawy tej powrócimy w czasie 

   

— Burza nad Słonimszczyzną. W czasie 

burzy, której towarz yła nienotowana do- 
tąd ulewa, powstały cztery pożary na terenie 

powiatu słonimskiego, a mianowicie: we wsi 
Miłowanie w osadzie Wielki Młyn, we wsi 
Budziawka i we wsi Platenicze. Spaliły się za 
budowania i inwentarz żywy (25 owiec). — 
Straty duże. 

Z powodu silnych opadów podczas burzy, 
wezbrała rzeka Łukonica na terenie gminy 
starowiejskiej i zatopiła przybrzeżne łąki. — 
Woda naniosła muł i uczyniła łąki nieużyt- 
kami. 

— Wściekły wilk w stadzie krów. Do sta- 
da bydła pasącego się na terenie łąk wsi Bor- 

    

Działki 
Kcemunikacja pociągami 
Warunki kupna: 

reszta ratami 

INFORMACIE: 

11) 

Wyspa Szczęścia 
— Szesnaście, — odpowiedział Nor- 

101. 
— Pamiętam, jak zauważyliśmy zie- 

mię w oddali... ale nie przypominam so- 
bie, jak zeszłam na brzeg. Pamiętam do- 
brze, jak Fitch rozpalał ognisko... Czy 
panu się nie wydaje, że spędziliśmy tu- 
taj o wiele więcej, niż 16-cie dni? 

— Mnie zdaje się, że wysiedliśmy 
wczoraj — oznajmił Palacz. — Nic cie- 
kawego tutaj nie zdarzyło się. а pamię- 
tam najlepiej, że wstałem z łodzi i nie 
widziałem żadnej ziemi. 

— Tak, to było straszne... Teraz, 
kiedy opuszczamy naszą wyspę nazaw- 
szę mam takie dziwne uczucie.. 

Fitch poddał się znów  niepokojom 
podejrzliwości:: |" ;3 =! *. 

— Jakie uczucie? ten 
— Bo właściwie nie wiemy nic o na- 

szej wyspie... Objechaliśmy ją naokoło 
w łodzi, chodziliśmy po lesie, byliśmy na 
płaskowzgórzu i na tem koniec. Nigdy 
nie obeszliśmy jej porządnie. A może 
nazwa „wyspy szczęścia”, czy „SZCczero* 
ści* jest nieodpowiednia, — mówiła ma= 
rzycielskim tonem, — może właśnie ta 
wyspa kryje jakąś tajemnicę? 

— Fitch myśli, że tak jest naprawdę, 
— wtrącił drwiąco Norton, — dlatego 
nie chce się z nikim podzielić tą wyspą. 
Mówił, że chce ją wziąć 
Odpowiedziałem, że chętnie  odstąpimy 
mu nasze królestwo. No, mów, jaką tam 
chowasz tajemnicę? 

Palacz zaczął protestować  macha- 
jąc ze wzburzeniem rękami, powtarzając 
w kółko, że na wyspie niema'nic i nic 
być nie może, oprócz krabów i kokoso- 
wych orzechów. Oczy jego nalane krwią 
i wystraszone, były straszne, żyły na 
szyi i czole napuchły. Zaczął przysię- 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

16 ot ARE. 

na własność. , 

gać, że nie ma zamiaru wrócić na swoją 
wyspę i wcale nie dlatego chodziło mu 
o prawo własności. 

— Myślicie, że pojechałbym z 'wami, 
gdybym miał jakiś cel w zostaniu tutaj? 
— zapytał, z wyzywającym śmiechem. 
— Słońce spaliło moją głowę i nic wię 
cej! — bełkotał. — Nie zwracajcie uwa- 
gi na to co nagadałem... Czas spać. Wam 
też radzę odpocząć i nabrać sił na ju- 
trzejszy wyjazd. 

Rozłożył się na piasku, pod kolcza- 
stemi krzakami, chroniącemi wejścia na 
brzeg laguny. Twarz jego była tak czer- 
wona i wykrzywiońa szaleństwem, że 
Norton dał znak Mariecie i oboje ode- 
szli śpiesznie, nie mówiąc ani słowa. 
Fitch długo patrzył za nimi. 

Mózg jego pałał, jak w ogniu, przed 
oczyma migotały czerwone koła. Fitch 
pomyślał ze strachem, że jest chory. Gdy 
by naprawdę zachorował — nie mogli- 
by wyjechać. A gdyby tak jeszcze wy- 
gadał w gorączce swój sekret? Ta myśł 
przeraziła go. Leżał nieruchomo całą go- 
dzinę. Chciał wymyśleć jakiś niezwykły, 
potworny plan, aby uwolnić się od wro- 
gów. Ałe mózg odmówił posłuszeństwa.. 

Gdy odeszli na dostateczną odległość 
aby nie być słyszanymi przez Fitcha, 
Marietta zapytała: 

— (Co jemu jest? 
— Sam nie wiem. To wygląda tak, 

jakby 'ukrywał coś przed nami. 
— Co on może ukrywać? 
— Nie wiem, ale coś w tem jest... 
— Jestem pewna, że on nie żartował 

z.tem, że chce dostać tę wyspę na wła- 
snošč. 

Norton rozłożył ręce. 
— Nie rozumiem. Złoto? Ale tu nie- 

ma gór. Złoto znajduje się w piasku, ale 

w maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 

  

ki gminy rohoteńskiej pow. słonimskiego 
wpadł wilk, który pogryzł i poszarpał krowy. 
Wilk miał objawy wścieklizny. 

— Znalezienie monet polskich z 18-go w. 
Podczas budowy drogi w Żyrowieach robotni- 
cy wykopali urnę glinianą, napełniona pol- 

skiemi monetami miedzianemi, pochodzącemi 
z 17-go wieku (rok 1661). Robotnicy po wy- 

kopaniu garnka glinianego rozbili go na ka- 

wałki, a zawartość pośpiesznie rozchwytali — 
Temniemniej jednak policji żyrowickiej uda- 

ło się odebrać 72 monety od robotników, któ- 

re przesłane zostały do Starostwa Pow. 

— PORAŻENIE PIORUNEM. W dniu 17 
lipca r.b. o godz. 13 min. 30 w czasie burzy 
uderzył piorun w dom Nr. 68 przy ul. Długiej 
w Słonimie. Wskutek uderzenia zerwana zosta- 
ła dachówka, uszkodzony piec w mieszkaniu, 
przebite drzwi i wybite dwie szyby w oknie. 
W 2-ch przyległych pokojach został całkowi- 
cie zniszczony tynk. W jednym z pokoi znaj- 
dowała się wówczas kobieta z dzieckiem, któ- 
ra wyszła bez szwanku. Natomiast w koryta- 
rzu domu rażony został żyd żebrak Bregman 
Nochim lat 35, bez stałego miejsca zamieszka- 
nia. Bregmana po udzieleniu pierwszej pomo- 
cy w Kasie Chorych, odstawiono do szpitala. 

nowodęddzka 
— Przyjęcia u p. wojewody. W dniu 19 

bm. p. wojewoda przyjął: ks. Bolesława Hel- 

imera, proboszcza rz.-kat. z Bytenia pow. sło- 
nimskiego; pp. posła Małynicza i zastępcę sta 

rosty powiatowego w Nowogródku dra L. Wa- 
dasa; delegację m. Zdzięcioła w sprawie od- 
budowy miasta i regulacji planu, w składzie: 
burmistrza p. Brodowieza, rabina Soroczkina, 

rabina Rojeera i apl. A. Dworeckiego; pp. 
płk. Bandrowskiego, prezesa oddziału Związ- 

ku Strzeleckiego w Nowogródku i p. Bronisła 
wa Sanowskiego w sprawie oddziału Zw. St. 

Rowozzódi 
W dniu 20 bm. p. wojewoda Świderski w 

towarzystwie p. Z. Szczepańskiego, nacz. wy- 
działu bezpieczeństwa — ndaje się na ins- 
pekcję pow. nieświeskiego. 

  

— Utonął w czasie kąpieli. W dniu 18 b. 

m. utonął w rowie przekopanym przy wsi 

Hniesicze gm. niehniewickiej kąpiący się tam 
Grzegorz Sazanowicz, 13-letni chłopak. Po- 
dobno chłopak cierpiał na „padaczkę'*.    

Parcelacja maj. 

Landwarów 
letniskowo - ogradniczo - budowiane 

nad jeziorem, rozmaitej wielkości. 

i autobusem co godzinę. 
część pożyczką długoterminową, 

miesięcznemi. 

Cena od 600 złotych za działkę. 

w Wilnie: Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacyjna, 
"ut, Mickiewicza 4, m. 2, 

nigdy nie słyszałem, żeby było na wys- 
pach. Oceanu Spokojnego. 

— Perły? — rzuciła przypuszczenie 
Marietta. 

Norton wskazał na morze: 
— Tam gdzieś mogą one być, 

Fitch nigdy nie wypływał i dna nie wi- 
dać, to nie wygląda tak, jak miejsce, 
gdzie są perły. Na suchej ziemi nie zbie- 
ra się pereł, to tylko w bajkach... 

— Czy bezpiecznie będzie jechać ju- 
tro, jeżeli on będzie w takim stanie? — 
niepokoiła się dziewczyna. 

  

ale 

Norton 'wyobraził sobie Fitcha war-- 
jującego w łodzi. Czyżby miał powtó- 
rzyć się koszmar, który już przeżyli pły 
nąc tutaj? A przytem Fitch miał niezwy- 
kłą siłę!... 

— Sam nie wiem, — odpowiedział 
niepewnie. — Lepiejby nie ryzykować. 
Wystarczy raz w życiu przeżyć taką hi- 
storję! 

Marietta wsunęła rękę pod jego ra- 
mię. 

— Jimmie, co jabym bez ciebie ra- 
biła? 

— Obawiam się, że nie dam sobie ra 
dy z Fitchem, jeżeli dojdzie do bijatyki, 
— mówił sam do siebie, przezwycięża- 
jąc wzruszenie, jakie wywołało w nim jej 
dotknięcie i słowa. — Może do.rana о- 
przytomnieje i będzie zdrów. 

— (Co będziesz robił teraz? 
— Zaczekam godzinę — dwie i pu- 

tem pomówię z Fitchem zobaczę, jak on 
się czuje. Gdyby coś było nie w porząd- 
ku, obudzę ciebie. Czy będziesz mogła 
zasnąć? 

Pokiwała głową z powątpiewanieimn. 
— Obawiam się, że nie zasnę. Po- 

siedź ze mną nad morzem. 
Księżyc wypłynął z poża oceanu, za- 

Tewając cichą toń żywem srebrem. Roz- 
bitkowie siedzieli na piasku, oczarowani 
grą Światła na morzu, chwilami jednak 
odwracali się niespokojnie w stronę brze 
gu, gdzie leżał nieprzytomny Fitch. Mi- 
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Багащ шска 
— Zlikwidowanie Zawodowego Zwiazku 

Robotników Przemysłu Spożywczego przy P. 
P. S. OKW w Baranowiczach. Onegdaj w lo- 

kalu ZZZ w Baranowiczach przy uliey Sena- 
torskiej 31 odbyło się zebranie członków Zw. 

Zaw. Rob. Przem. Spożywczego, na którem 
uchwalono: 1) wystąpić z organizacji poli- 

tycznej PPS CKW, 2) w myśl art. 38 Rozp. 
Prezydenta R. P. z dnia 27 grudnia 1932 r. 

(prawo o stowarzyszeniach),  likwidatorami 
wymienionego związku wyznaczyć ezłonków 
zarządu w osobach: Lisa Stanisława, Domana 
Jana, Lewina Tzraela i Fagiewicza Władysła- 
wa. — Powyższą uchwałę przyjęto 33 głosa- 
mi, trzech wstrzymało się od głosowania. 

Do sprawy tej powrócimy niebawem, od- 
dając głos tym, którzy stali w pobliżu bara- 
nowickiego bożyszcza PP CKW, 

— Pożar. W nocy 19 bm. o godzinie 24 w 
osadzie Bakanowo gminy ostrowskiej spaliła 
się na szkodę Ortyla Michała stodoła i inwen- 
tarz gospodarski. Straty wynoszą 1300 zł.— 
Przyczyna pożaru dotąd nie ustalona. 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych zusue 
środka ed odcisków 

Prow. A. PAKA. 
ia i A] 

Obwieszczenie 
Komornik Sądu Grodzkiego w Nieświeżu 

na zasadzie art. 679 K, P. C. obwieszcza, že w 
dniu 4 X. 1933 r. od godziny 10 rano, w sali 
posiedzeń Sądu Grodzkiego w Nieświeżu, od- 
będzie się sprzedaż z publicznej licytacji ru- 
chomości miejskiej, składającej się z placu o 
powierzchni 577 mtr. kw. i zabudowań, poło- 
żonej w m. Nieświeżu województwie Nowogró 
dzkiem oznacz. polic. Nr. 50, obejmującej po- 
wierzchni 577 mtr. kw. i zabudowań, która 
stanowi własność Chaima Bereziną. 

Nieruchomość ta ma urządzona księgę hipo 
teczną w Wydziale Hipotecznym Sądu Okrę- 
gowego w Nowogródku. 

Powyższa nieruchomość została oszacowana, 
na sumę zł. 17,800. Sprzedaż zaś rozpocznie 
się od ceny wywołania, tj. od kwoty zł. 
13.350. 

Licytant przystępujący do przetargu powi- 
nien złożyć rękojmię w gotowiźnie w kwocie 
zł. 1780, albo w takich papierach  wartošcio- 
wych, bądź książeczkach wkładkowych, insty- 
tucji, w których wolno umieszczać fundusze 
małoletnich, i że papiery wartościowe przyję- 
te będą w wartości 34 części ceny giełdowej. 
Przy licytacji będą zachowane ustawowe wa- 
runki licytacyjne, o ile dodatkowem publicz- 
nem obwieszczeniem nie będą podane do wia- 
domości warunki odmienne; że prawa osób 
trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i 
przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez 
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem 
przetargu nie złożą dowodu, że wniosły po- 
wództwo o zwolnienie nieruchomości lub jej 
części od egzekucji i że uzyskały postano- 
wienie właściwego Sądu, nakazujące zawiesze- 
nie egzekucji; że+w ciągu ostatnich 2-ch ty- 
godni przed licytacją wolno oglądać nierucho- 
mość w dni powszednie od godziny 8-ej do 
18-ej, akta zaś postępowania egzekucyjnego 
można przeglądać w Sądzie. 
Nieśwież dnia 10 VIII 1933 roku.. 

Komornik (—) ST. SIENKIEWICZ. 

  

  

    

nęła godzina. Prawie nie zamienili ani 

słowa. 
Wreszcie Norton powiedział cicho: 
— Kiedy nadejdzie czas, pozwolisz 

mi walczyć o siebie i zdobyć cię! 
— Niczego więcej nie żądasz ode- 

mnie? 
Norton stłumił westchnienie. 3 
— Narazie tylko tyle. Chciałbym od- 

rodzić się, stać się nowym człowiekiem.. 

Aby tak się stało, muszą wszyscy o mnie 

zapomnieć. 

Dziwne uczucie ogarnęło  Marietię: 

zdawało się, że całe jej przeszłe życie 
było tylko wstępem i przygotowaniem 
do tej chwili! 

— Ja nie chcę zapominać, — szep- 
nęła, — może tylko niektóre rzeczy, ale 
nie to... nie ostatnie dni? Nauczyły mnie 

one wielu rzeczy... Zdawało mi się, że 

pierwiej nie umiałam czuć, a teraz odczu 

wam wszystko! Człowiek, z którym za- 

ręczyłam się nie kochając go, zginął. 
Dawna Marietta też nie istnieje już. Prze 
szłość przestała być realną. Mam wraże- 
nie, że przeżyłam tu tysiące lat, tego nie 

można ani zapomnieć, ani zatrzeć w pa- 

mięci. Ja myślę, — dodała drżącym gło- 

sem — że my wszyscy zwarjujemy, je- 
żeli zostaniemy tu dłużej! 

Drgnęła całem ciałem. Norton objął 
ją i przyciągnął do siebie, jakby chciał 
ochronić od złego i obronić ją przed 
niewidzialnym wrogiem. 

Nie mówili o miłości. Z goryczą my” 
śleli o tem, że zaledwie się spotkali, już 
muszą się rozstać. Norton dotknął deli- 
katnie ustami jej policzka, tuląc ją moc- 
niej do siebie. 

— Wierz mi, proszę, wierz mi, Ma- 

rietto... czekaj na. mnie! 
Wstał i podszedł do łodzi, nie ma- 

jąc odwagi, obejrzeć poza siebie. 
Fitch zniknął. 
Norton czekał długo po płónocy jego 

powrotu, nie mógł zrozumieć, gdzie mógł 

się podziać palacz. Łódź stała przy brze- 

Drukarnia Wydawnictwa „SŁOWO" 

„GGLOTE 

„PIRACI ST 

Obwieszczenie 
Kornornik Sądu Grodzkiego w Nieświeżu 

na zasadzie art. 679 K. P. C. obwieszcza, że w 

dniu 4 X. 1933 r. od godziny 10 rano, w sali 
posiedzeń Sądu Grodzkiego w Nieświeżu, od- 
będzie się sprzedaż z pubacznej licytacji ru- 
chomości ziemskiej, składającej się z 7 ha gru 
ntu ornego i łąki w jednej działce, położonej 
we wsi Buruny, gm. Howerniańskiej powiecie 
Nieświeskim województwie Nowogródzkiem., 
obejmującej powierzchni 7 ha i zabudowań, 
która stanowi własność Antoniego Taratuty. 

Powyższa nieruchomość została oszacowana, 
na sumę zł. 6725. Sprzedaż zaś rozpocznie się 
od ceny wywołania tj . od kwoty zł. 5043,75. 

Licytant przystępujący do przetargu powi- 
nien złożyć rękojmię w gotowiźnie w kwocie 
zł. 672,50 albo w takich papierach wartościo- 
wych, bądź książeczkach wkładkowych, insty- 
tucji, w których wolno umieszczać fundusze 
małoletnich, i że papiery wartościowe przyję- 
te będą w wartości 34 części ceny giełdowej. 
Przy licytacji będą zachowane ustawowe wa- 
runki licytacyjne, o ile dodatkowem publicz- 
nem obwieszczeniem nie będą podane do wia- 
domości warunki odmienne; że prawa osób 
trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i 
przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez 
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem 
przetargu nie złożą dowodu, że wniosły. po- 
wództwo o zwołnienie nieruchomości lub jej 
części od egzekucji i że uzyskały postano- 
wienie właściwego Sądu, nakazujące zawiesże- 
nie egzekucji; że w ciągu ostatnich 2-ch ty- 
godni przed licytacją wolno oglądać nierucho- 
mość w dni powszednie od godziny 8-ej do 
18-ej, akta zaś postępowania egzekucyjnego 
można przeglądać w Sądzie. 

Nieśwież dnia 10 VIII 1933 roku.. 
Komornik (—) ST. SIENKIEWICZ. 

450 H. P. 
siły Wodnej 
do wykorzystania 

  

Akt Km. VIII Nr 334-33, 

"Obwieszczenie 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 

wiru 8,-go, mający siedzibę urzędową w Wil- 
nie przy ulicy Zygmuntowskiej Nr. 6 m. 3 na 

Ke 

zasadzie art. 602, 603, i 604 KPC ogłasza, że 
w dniu 22 lipca 1933 roku od godz. 10 rano 
w Wilnie, przy ulicy Wielkiej Nr 30 odbędzie 
się sprzedaż z licytacji publicznej ruchomości, 
stanowiących własność firmy „Narocz”, skła- 
dających się ze 100 lit. miodu „Dębniak* oraz 
2000 litr. wina owocowego, oszacowanych lą- 
cznie na sumę 900 zł., które można oglądać wL E K C Y Į] matem. 
dniu licytacjj w miejscu sprzedaży, w czasie fizyki — udziela naucz. 

gimn. Ofiarna 2 m. 14 
od godz. 3 do 5. 

wyżej oznaczonym. 

Wilno, dnia 17 lipca 1933 roku. 

Komornik. A. RUBOM. 

gu, gotowa do drogi, pełna świeżych za- 

pasów. Nie chciało mu się wierzyć, że 
za kilka godzin znajdą się znów па о- 
twartem morzu. Do jakiego nieznanego 
portu zaniesie ich los. Norton myślał o 

Mariecie, nie spała pewnie jeszcze... pa- 

trzy pewnie na błyszczącą wodę ze swe- 

go namiotu... może myśli o tem samem, 

o czem on? 
Wiatr szeleścił cichutko w koronach 

palm, zdawało mu się, że posłyszał sil- 
niejszy szelest od strony krzewów. Nad- 
słuchiwał chwilę. Ale ciszy znów nic nie 
przerywało. Potem dźwięk ten powtórzył 

się, ktoś pełznął wśród kolczastych krze- 

wów. 
Norton wytężył słuch: :nie ulegało 

wątpliwości, ze musiało to być duże 
zwierzę. Sądził, że zwierząt większych 
nie było wcale na wyspie. Pomyślał więc 
że to Fitch podkrada się, chcąc napaść 
znienacka. Z sercem bijącem usunął się 

w cjeń drzew. Co mógł robić Fitch w 
tych zaroślach?... Nagle wysunęła się z 
nich głowa, tuż „prawie nad ziemią. 

Głowa zamarła nieruchomo. Zdawało 
się, że na krzakach wyrósł potworny 
kwiat, kształtu głowy ludzkiej. Głowa 
była przechylona na bok, jakby wisiała 
ma zgiętej pod jej ciężarem łodydze, oto- 
czona kołnierzem cierni. Był to obraz 
tantastyczny i okropny. Norton widział 
otwarte usta, krwawą szramę na lewym 

policzku i nieprzytomny blask przymru- 

żonych oczu... jeśli Fitch nie był jeszcze 

warjatem, to w każdym razie stał na 

granicy szaleństwa. Wysunęły się ostroż 

nie dwie ręce i oparły się o ziemię; za 
niemi wypełzła reszta ciała. 

Palacz stanął na nogi i wyprostował 

się. Z wyrazem wściekłości na płaskiej, 
szerokiej twarzy, patrzał na przygotowa- 
ną do drogi łódź. 

Rozległ się nieludzki krzyk. Fitch 
chwycił wiosło i machając niem z ca- 
łej siły zaczął bić w łódź. Wiosło rozpa- 
do się na kawałki. 

EPU" 
(Ludzie pozbawieni sumienia, szerzący w kraju spokojnej, wytężonej pracy pionierskiej bez prawie i zamęt) 
Oszałamiające tempo akcji! Bogata, fascynująca treść! Nadprogr. dodatek. Ceny na 1 s. balkon 25, parter 54 gr. a EM NAA WIZA OD l Z ORACURZA 
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OE Deskenaia = 

DOKTOR piel, auto, dojazd z Ba- 
ranowicz tub Namo 

ZELDOWICZOWA gródka autobusem. Ce- 
kobiece, weneryczne — ny 3,50, 4 i 4,50 w za- 
narządów * moczowych leżności od pokeju. — 

Zeidowicz 
Choroby skórne, wene- 
ryczne, narządów mo- 

czowych. 
od 9 do 1 i od 5 do 8 
wieczorem. Ul. Mickie- 

wicza 24. 

  

ой 12 — 2 1 od 4—6 Poczta Walėwka kot 
ul. Mickiewicza 24 — Nowogródka  Amdezež- 

tel. 277. kowe. 
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dania, — Wiadomość: staełgo lub czzsowe- 
Wilno, Kasztanowa 4 go do dzieci za same 
m. 17 do 12 godz. St. utrzymanie chetnie sa 
Suchecki. wieś. в 

CE A Zgłoszenia pod: Wilna, 
SPRZEDAJE SIĘ ul. Zamkowa nr 5. — 

sklep wódczano - spo- (Sklep owocowył. 
żywczy, — w dobrym Krymski. 
punkcie, .dobrze prospe —— —— — —— 11 1 
rujący, z powodu cho- Mtod 

roby właściciela. Wia- zregąkowana | arzęd- 
domość w Biurze Rek- 
1amowem, Garbarska 1 
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rową,reperację bielizny, 
lub wyręczyć wgospe- 
darstwie pani domu. 
Zygmuvtowska 6 m. 2 
Sienkiewiczowe 

SŁUŻĄCA 
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Lekcje 17 m. 11. e 

LO.P.P 

    

W powietrzu dźwięczały jeszcze jego 
krzyki, kiedy rzucił się na łódź i ze 
wściekłością zaczął 'wyrzucać z niej ża 

pasy. A 
Norton wyszedł z cienia drzew. 
— (Co ty robisz? Co ci jest? 

Fitch zatrzymał się na chwiłę. Oczy 
jego błyszczały nienaturalnie, a twarz 
miał wykrzywioną z wściekłości Przy 
widmowem świetle księżyca wydawał 
się jeszcze straszniejszy. Zniknął dawnz 
Fitch, chytry, przebiegły i skryty. Pa- 
zostało tylko jego ciało herklilesowe, 
straszna broń, kierowana przez oszałaty 

mózg. Zniżył głowę, obnażył mocne zę- 
by, jak buldog i rzucił się przed siebie. 

Walka wręcz była dla Nortona wu- 
bec przewagi siły, ze strony palacza, rów 
noznaczna ze śmiercią. Norton zaczął u- 
ciekać wzdłuż brzegu, po  piaszczysief 
plaży, oglądając się przez ramię i mie- 
rząc oczyma odległość, która dzieliła ge 
od ciężko biegnącego za nim olbrzyma. 

Dwie myśli panowały w mózgu Nos- 
tona. Chciał wyczerpać do ostateczno- 
ści siły wroga pogonią, a przytem od- 
ciągnąć go jaknajdalej od Marietty. Nor- 
ton biegł swobodnie dużemi krokami, z 
zamkniętemi ustami i rozdętemi noz- 
drzami głęboko wciągając powietrze. W 

duszy jego rosła wciąż głucha, zimna de- 
cyzja. Miała to być ostatnia i decydują- 
ca bitwa... 

Z tyłu rozlegał się rytmiczny odgłos 
ciężkich nóg. Na chwilę Norton zapom- 
niał o Mariecie i o czekającej go bitwie. 
Myśl jego pochłonęły domysły, co też 
Fitch mógł robić w zaroślach.  Mustał 
coś tam znaleźć i dlatego tak nie chciał 

wyjeżdżać. Tem się tłumaczyło jego dzi- 

wne zachowanie w ostatnich dniach. Ale 
co on mógł znaleźć? Należało tę zagadkę 
rozstrzygnąć przed wyjazdem. 

D. ©. N. 
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