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PRENUMERATA miesięczno z odniesieniem do domu, lub z 

przesyłką pocztową 4 zł. zagranicę 7 zł. Konto czekowe PKO ! 
Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena jednego numeru 20 gr. | 

  

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. # 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- i 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. i 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Rach”. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch”. 

  

Artykuł do czytania tylko dla Wileńczuków 
Len. Urządzamy propagandę lnu. Bywa- 

my na zebraniach z dygnitarzami w tym ce- 
la zbieranych, wysłuchujemy referatów na 

ten temat, przyglądając się błyskom orderów 

wśród słuchaczy. Na ezele tej akcji stoi po- 

wszechnie kochany bohater narodowy. 

Dlaeczegożby nie wprowadzić mody lnia 
nych koszul? Miljony męż 
cych obecnie koszul bawełnia 
łyby Iniane. Są one przyjemniejsze, są zimu: 

zwłaszcza miłe na lato. Bawełna zawsze była 

uważana za rzecz trywjalniejszą, tabrycz ią, 

len zawsze za piękną. Cóż łatwiejszego niż 

wprowadzić modę wśród miljona urzędników 
polskich, drugiego miljona działaczy społecz- 
nych, a zapotrzebowanie lnianych koszul 

śnie możliwości produkcyjne lnu z 

które nam traktat ryski 

ów zostawił. 

  

   

    

używ 

       
z lnianych obsz. 

Ale cóż! W Wilnie można koszule lniane 

dostać tylko w Spółdzielni „Bazar przemysłu 
ludowego*'. Są one uszyte z materjału odpo- 

o na worki, mają źle dopasowa- 

i kosztują 7,50 za sztukę, 

żyli są za drogie. Ceny w bazarze są zresz- 

tą na wszystko takie, jakie zwyk ę Wy- 

znacza na t. zw. wyroby ludowe, a ra 
cacka, prezentowane turystom w miejscowoś- 

modnych po szwajea- 

rjach, bretanjach, zakopanych, helach itd. 

Są to ceny zupełnie specjalne, ceny tury- 

ie. Płacić je można w po- 

   

  

   

  

ej na 

  
  ciach kąpielowych, 

styczno - amators 

dróży, wtedy, gdy człowiek nie wie, co robić 

z temi pieniędzmi, które uprzednio na te 

właśnie chwile z takim wysiłkiem zaosz: 

dził. Nie są to ceny, któreby mogły konkuro- 

wać poważnie za dnia powszedniego. 
Widać są pewne akcje, które nie daj 

zahyjmotyzować błyskami orderów. Są a 

pożyteczne, rozumne i rezultaty tych akcyj 

są takie, że na dziesięć posiedzeń komiteto- 
wych wypada jedna sprzedana lniana koszu- 

la. I to złego gatunku koszula. 

  

    Ž 

  

    

* * * 

en pan, który rozrzuca pieniądze. Jed- 

nych to irytuje, imnych smuci, wielu ludzi 

myśli, że to jest skutek jakiegoś rozstroju 

nerwowego. Słyszałem tłumaczenie — 
starałem się go sprawdzić — że p. Ź. Ch. po 

raz pierwszy rozrzucił w tłum pieniądze, gdy 
mu za folwarki, zabrane na osadnictwo woj- 
skowe, skarb państwa wypłacił jakieś śmiesz 

ne grosze, 

Wo nie jest takie zjawisko, koło którego 

można przejść, myśląc, że w niem niema żad- 

nego podkładu społecznego. Tu jest bunt 

jednostki przeciw społeczeństwu, przeciwko 

urzędom, władzom, stowarzyszeniom, hasłom 

społecznym, przeciwko wszystkiemu. Odczep- 
cie się ode mnie! Jak zechcę, to bez was od- 

dam pieniądze potrzebującym! Pan Z. Ch. 

jest anarchistą. Jest klasycznym typem ans 

chisty. Jest krańcowym typem anarchisty. U 
nas objaw anarchistyczny nie jest rzadki, 
wybucha czasami z większą siłą, niż nam się 

zdaje, choć przeważnie wybucha w cztereca 
ścianach. W Bolszewji taki anarchista jedno- 

nie 

stkowy, to jedyna tam realnie istniejąca opo- z 
zycja, ta zanarchizowana jednostka to jedy- 
na opozycja, z którą realnie w Sowietach I:- 

czyć się należy. Bunt jednostki przeciw wszy- 

stkiemu. 
* * * 

Powyżej przytoczyłem dwa przykłady. Je- 

stem dostatecznie starym dziennikarzem, aby 
rozumieć, że i koszula po 7 zł. 50 gr. i roz- 
rzucanie pieniędzy na ulieach wileńskich 

* kwalifikują się do krótkich wzmianek w kro- 

ZI
E 

pa
y 

AL
 

nice, na trzeciej stronie gazety. Ale umyślnie 

wyciągam to na pierwszą stronę. Bo to są 

rzeczy symboliczne. 
Posłowie, generałowie, ministrowie, chcący 

coś zrobić dla lnu. Można naprawdę zrobić 
dużo, a tu te kilka drogich, niezgrabnych 
koszul. — a więc bezsilność, czy nieudolność 

wysiłków społecznych ? 
Jednostka, która ma dość całego Lego spo- 

łeczeństwa, rzuca mu te grosze z powrotem, 

rzucając je mu w twarz. I znów pan o twa- 
rzy i postaci markiza z czasów pierwszej re- 
wolucji francuskiej wyda się nam bezsilny. 

I na protest sprowokowanej, a obrażonej w 

swych prawach jednostki ludzkiej będzie pod- 

nosił swą łapkę współpracownik  „połupaez- 

tiennej'* gazety. 

  

* * * 

Strasznie długi to okres dzięsięciołecie w 
historji. W 1812 r. Napoleon był wszechmoc- 
nym, wszechwładnym, złocistym Cesarzem. W 

1822 r. już cieniem, przeszłością, daleką le- 

gendą. W 1875 r. monarchja we Francji ma 

80 proc. szans. W 1890, kiedy Ks. Orleański | 

stawia ię do biura rekrutacyjnego i pisze 

grzeczny i miły list, że chce iść do szeregów, 
to jaż tylko epizod do kroniki  kurjozów. 

Strasznie, strasznie dużo zmienia jedno dzie- 

sięciolecie. Die Toten  reiten schnell! 

W 1919 roku zajęcie Kowna przez 

Polaków, to dla tego miasta, tego kraju rzecz 
tak psychologicznie zrozumiała, jak i zaję- 
cie Lwowa w tym czasie. Kto wie, może na- 

wet więcej. Dziś... czasami mi się zdaje, że 

dziś przyłączenie Kowna to to samo, co przy- 

    

łączenie Kopenhagi, Petersburga, lub wysp 

Owczych. 
Mankamentem wielu ludzi, wielu polity- 

ków jest, że psychologicznie 
szy się w jednem dziesięcioleciu, w tem zwyk- 
le, w którem sami najżywszą roztaczali dzia- 
łalność, sami mieli największą wagę gatunko- 

wą, — nie umieją już z tego dziesięciolecia 

wyleźć. Bismarck! genjalny, wielki Bismarek, 

ak się kłóci w 1891 r. ze smarkaczem Wil- 
helmem Il-im o prawa robotnicze i jak Wil- 

helm H-gi ze swoim programem ustępstw 
wobec robotników ma wtedy rację. Starość 

raz uplasowaw © 

  

o Marji, to przy wygłaszaniu wierszy zatnę 
się właśnie na wyrazie „Marja“, albo na wy- 

razie, posiadającym sylaby „mar“ i „ja. 

Tak i ten stosunek przyjeznych do tutej- 

szych. Myśleliśmy o tem ciągle niewątpliwie 

swoich obserwacyj przyjąłem formułki i ob- 
razy jej książki. Tak jest, Żołądzie, Bóbocz- 

zie i  Wołłowicze. 
A Bi 

fa teraz z „akceyj społecznych** 
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wynika 

    

    

i zacinaliśmy się w rozmowach. Męczy to/często mysz, a często kukisz. Często zła ko- 

nas, że się okazują więcej  przedsiębiorcz ula lniana, choć powinna być i łatwo 
niż my, że oni, a nie my są tym polskim powinna być dobra koszula lniana, często coś 

  

wiatrem, który poszedł teraz po tych alejach 
brzóz wysokopiennych, zasadzonych wzdłuż 

dróg naszych przez Imperatorową 

Katarzynę. I pani Dobaczewska przerwała to 

milezenie. Są powieści, które stanowią epoko- 

Europy Wschodniej'*. Jerunda na postnom 

maslie! I szkodą, strasznie szkoda tych pie- 
niędzy publicznych, któremi się rzuca w tych 

„akejach““ naprawo i nalewo, nie pamięta- 

jeszcze 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch'* 

NIEŚWIEŻ --- ul. Ratuszowa — Księgarnia Jažwinskiego. 

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

  

takiego, jak „Naukowo - Badawczy Instytut / 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

PODBRODZIE — ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

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

STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 
i SŁONIM — Księgarnia J. Ryppa ul. Mickiewicza 16. 
i SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. $ 
į ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe uł 3 Maja 5. 
j SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte _«ny. 

WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 
| WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 

PSAS REZ WO AGOCZ RA ONSITE NK AINA PAS, SET UART ST 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na Stronie 2-ej i 3-€ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz i 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. dreżej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 
co do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowołaie, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. i 

gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc „drożej. į 

Minister Beck u Marszałka Piłsudskiego 
WILNO. — We czwartek rano przybył do Wilna samolotem p. minister 

spraw zagranicznych józef Beck, witany na lotnisku przez p. wicewojewodę M. 

Jankowskiego. 

Po przyjeździe udał się na audjencję do Pałacu Reprezentacyjnego, dokąd 

sę przybył z Pikieliszek Pan Marszałek Piłsudski. 
\ W godzinach popołudniowych po zakończeniu posłuchania, Pan Marszałek 

iłsudski powrócił na wieś. 

Dziś p. min. Beck odjedzie samolotem do Warszawy. 

KSEPOZZWGZ TD OTOPÓZORÓZO SE NOTORE DPAOKC 

UDZIAL PREMJERA JEDRZEJEWICZA“ T E L E G R p M Y W UROCZYSTOŚCIACH 

na Harendzie 2 

  

  

polityczna w swem znaczeniu ujemnem pole- wą datę. W naszym małym kraju, w naszej 

*kwalifikacyj 

  

ga na tem, że się nie rozumie rzeczy, które 
się narodziły po okresie twojej najintensyw- 
niejszej działalności politycznej. 

A przecież polityk powinien rozumieć, że 

idzie przez życie nie po schędach trwałych, 

lecz po takim l'esealier roulant, jaki jest w 

Londynie we wszystkich zejściach do kolej- 
ki podziemnej, a w Paryżu tylko w niektóry 

Kiedyśmy w 1922 r. dnia 1 

kładali nasze „Słowo**, w jakich jaskra 

i nam program! 

  

    

      

   
    

  

błyskach palił się Ko 
   „yzna! ziemie zabrane. 

z demokratycznemi 

szczyzna! Mińs 

tochtonizm. Won 

błędami! Ziemiaństwo 

  

u- 
  

Р 

kresowe fara da s 

Ziemię tę obroni, zabuduje, spolszezy. — Do- * 

prawdy, jak wiele z tego okazało się prakty- 
wania. Doprawdy, gdy- 

ralnie,  stuprocento- 
go, cośmy w 1922 r. 

        

cznie nie do zr 
byśmy chcieli dzi 
wo bronić tego wszy 

czuli i uważali za jasne, słuszne i 

ne — tobyśmy byli trochę jak ten stary, 

ickny pan, protestujący przez wyzbywanie 

pieniędzy. Bylibyśmy 

normai- 

  

jedai się własnych 
> przeciwko wszystkim. 

ж о% * 

Powieść pani Dobaczewskiej „Źw; 

Józefa Żołądzia** — drukowana u nas 

go jestem dumny. Jest to powieść naprawdę 

regjonalna. Najregjonalniejsza z  regjonai- 

nych, jedyna i prawdziwa 

Nie do czytania w Warszawie, a raczej 

do czytania bez myśli o naszych ziemiach. 

Jaka rozumna, jaka powściągliwa, ji 

rozumie swym dostojna powieść. Jakże zob- 
jektywizowana, jak rozumnie stąpa po rozpa- 

lonych, po ból zadających zagadnieniach i 

miejscach. I jak tam mało doktryny i jak 

dużo obserwacji pełnej męstwa, pełnej odwa- 

gi we właściwej definicji. 

Stosunek ludu do Polski. 

Stosunek przyjezdnej inteligencji do. tu- 

tejszej. ` 

1 mimo całą swą demokratyczną )» 

  

   

  

regjonalność. 

nie 

     

   

resztówce po rozparcelowanem W. Ks. Litew- 

skiem taką epoką powinna być mądra po- 
wieść Dobaczewskiej. Przynajmniej dla mnie 
już jest tą epoką. Popchnęła moje własne ob- 
serwacje w określonym i zdecydowanym kie- 
runku, nadała im zabarwienie, dla definicyj 

į GDYNIA: (tei. wł.) W dniu wczorajszyn: 

(zawinął do portu gdyńskiego statek duński 
(„Sonia Markt", który zabierze do Leningradu 

tonn cukru, zakupionego w Polsce przez 
Sowpoltorg dia Rosji Sowieckiej. Ładowanie 

cukru już się rozpoczęło i potrwa przypuszczal- 

nie 3 dni. 

  

jąc o tem, że podatnik, gdy mu się tak pie- 

niądze zabiera, to z takim bólem, jakby nu 

kto zęby przednie rwał. Ale oto drugi bie- 
gun: demonstrować jak p. Z. Ch. Nie pano- 
wie, ta droga naprawdę do niczego nie pro- 

wadzi. Trzeba liczyć się z warunkami, które 

są, trzeba pracować społecznie, panowie. Cat. 

  

` ERICA RTW NTA TSS UA S O IS ISA OIS S, 

Sowiety zakupują żywność w Polsce 
W ciągu ubiegłego tygodnia odszedł już z 

Gdyni do Leningradu inny statek, który zabrał 
1.000 kg. słoniny. 

Jak się Wasz korespondent dowiaduje 
Sowpoltorg zamierza w dniach najbliższych 
zakontraktować dostawę 2.000 toan ryżu w 

Łuszczarni gdyńskiej. 

Zwłoki Berežnickiegs i Staryka 
wykradzione | odnalezione 

LWÓW. PAT. — W nocy z dnia 24 na 25 
bim. niewykryci sprawcy rozkopali na cmenta- 

rza w Gródku jagiellońskim mogiłę, w której 
pochowane były zwłoki jurka Bereźnickiego i 
Władysława Staryka, uczestników napadu na u- 
rząd pocztowy w Gródku Jagieliońskim w lip- 

ciu 1932 r. 
Przybyli na miejsce przedstawiciele władz 

znaleźli grób rozkopany i pusty. Miejscowy sta- 

rosta powiatowy przystąpił natychmiast do e- 
nergicznego dochodzenia, które zostało uwień- 

Kpt. Skarżyński przybył do 

czone pozytywnym rezultatem, w ciągu bowiem 
24 godzin ciała zmarłych odnaleziono. W o- 
becności starosty powiatowego, lekarza powia- 
towego, dwóch przedstawicieli społeczeństwa 
ukraińskiego posła dr. Bilaka i Procyszyny, 0- 
raz Organów policji państwowej zwłoki Bere- 
zińskiego i Staryka złożono w grobie. 

Starosta powiatowy zarządził aresztowa- 
nie miejscowego grabarza. Sprawę zaś skiero- 
wano do prokuratora. 

Jutro nastąpi odlot do Warszawy 

PARYŻ. PAT. — Wczoraj o godz. 3 po 

południa przybył do brzegów Boulogne sur 
Mer parowie „Avila Star", na którym przyje- 
chał dó Europy z Buenos Aires kpt. Skarżyńsia. 

Celem powitania naszego znakomitego lotnika 

; przybyli wczoraj rano do Boulogne sur Mer z 
;ramienia ambasady polskiej mjr. Niewęgłowski 

łość i teraźniejszość, Wanda Dobaczewska |; kpt. Jarzębiński. 

ma oczy otwarte i przyznaje, 

nek białoruskiego 

dzie zawsze stosunkiem 

    

wnego  bę- 

do pańskiej Polski. 

ludu prawos. 

A jakże ona dobrze ten ból ludu rozumie. Tol 

współczucie z bolszewiczką, nie z taką bol- 
lub braku innych 

lecz 
szewiezką ze snobizmu, 

do samoreklamy, 

mienną chłopką moknącą na deszczu w leste, 

aby stać pod murem więzienia — to współ- 
ie jest szanowne. Bez tego współczucia, 

bez zrozumienia pewnych ludzkich, chłop- 

skich bólów, nie będziemy mogli prowadzi* 

walki z bolszewizmem wśród ludu. 

A drugie: stosunek inteligencji tutejszej 

do przyjezdnej. Rzecz dziwna. Nasza ziemia 

daje przecież inicjatywę Polsce. Nie myślę 
tu specjalnie o Józefie Piłsudskim. On jest 

fenomenem i nie wolno nam się na niego za 
często powoływać, tak, jak nie wolno jest 
Korsyce ciągle wyjeżdżać z Napoleonem. Ale 
i bez tego wielkiego imienia, przecież napra- 
wdę tylu do Warszawy wysyłamy ludzi, któ- 

rzy stanowią jakby „syndykaty iniejatywy““ 
tam, na eałą Polskę. 

A tutaj u nas. Ale stokrotnie ma rację 

Dobaczewska! Tutaj jesteśmy Bóboczkami i 
Żoziami, miękkie, potulne, dajcie nam święty 

pokój. Zostawcie nas samych z naszemi kło- 

potami. Abnegacja inicjatywy, pracy, enereji, 
połączona czasami z abnegacją kultury, 

zamiataniem koło siebie. 
A oni, a przyjezdni? Przecież ostateczisie 

te miasteczka: Oszmiany, Wilejki, Brasławie, 
Nowogródki — przecież to w końcu końcó 

zapełnie jest inne, niż było za czasów rosyj- 
skich. I dopra 

w większej cz zasługa Żołądziów, zasłuę 

przyjezdnych, zasługa tak nielubianych przez | 
nas galiejanuszek. 

Oczywiście, oczywiście, samorządy mają 

warjaekie budżety, miljonowe długi, oczywiś- 

cie, oczywiście, te szkoły murowane cegłami 

i tysiącami, te szkoły o piramidalnych fun- 

damentach z weksli, wystawionych przez gmi- 

ny w wioskach nędzarskich, to raczej prze- 

stępstwo, niż zasługa. Oczywiście, oczywiście. 

Ale ile weksli mają nasze majątki za nawo- 

zy sztuczne, za różne takie inwestycje, które 
okazały się potrzebne, jak dziura w moście? 

Złe, rozrzutne gospodarstwo samorządowe ma 

swoje odbicie w nadmiernie nadziejo - pro- 
miennem gospodarstwie prywatnem. 

Freud wygłaszał teorję, że człowiek zapo- 

mina zawsze wyraz, który odpowiada temu, 
co go dręczy i męczy. Że jeśli myślę ciągie 

brze- 

   

  

    

„ nię- 

  

   

      

  

    

    

że ten sto 

    

edy, tak „jak na spowiedzi, to ; 
„palenie Reichstagu odbędzie się prawdopodo- 
„bnie z końcem listopada lub z początkiem grtt- 

  

PARYŻ. PAT. — Kpt. Skarzyński, który 
zybył z 6-cio godzinnem opóźnieniem z Bue- 

nos Aires do Boulogne sur Mer, Oświadczył 
przedstawicielowi PAT, że odłot jego do War- 
szawy nastąpi bezpośrednio, gdyż nigdzie nie 
będzie się zatrzymywał. Kpt. Skarżyński odleci 

natychmiast po zmontowaniu samolotu, co mo- 
że nastąpić już jutro. Maszyna przybyła razem 
z lotnikiem do Boulogne sur Mer na okręcie 
„Avila Star*, skąd przewieziona zostanie samo- 
chodem na aerodrom w St. Anglevaire, oddalo- 

nem o 22 km. od Boułogne sur Mer, gdzie zaj- 
mie się jej składaniem specjalnie przybyły w 
tym celu kierownik warsztatów lotniczych z 

Warszawy. 

Kpt. Skarżyński podkreślił uprzejmość an- 
gielskiego towarzystwa okrętowego Biue Star 
Line, które przewiozło na okręcie, należącym 

do niego, samolot zupełnie bezinteresownie po- 

mimo, iż okręt nie jest przygotowany do tego 
rodzaju transportów. 

Kpt. Skarżyński jest wzruszony  przyję- 
ciem, jakiego doznał od rodaków w dalekiej 
Południowej Ameryce i zachowa we wdzięcznej 
pamięci dowody uprzejmości władz i ludności 
miejscowej Brazylji i Argentyny. 

Wypoczęty w czasie długiej i spokojnej 
podróży morskiej, kpt. Skarżyński oczekuje 

chwili, aby w drodze powietrznej jak najszyb- 
ciej powrócić do kraju. 

Rozmowy Mussoliniego z Goemboesem 
RZYM. PAT. — Mussolini przyjął premie 

ra węgierskiego Goemboesa i m. Kanyę. W cza 

sie audjencji obecny był włoski podsekretarz 

stanu Suvich. — Rozmowa nacechowana była 

dużą serdecznością i stwierdziła zgodność po- 

głądów na kwestje, interesujące oba państwu. 

Odlot generała Balbo z Funlandji 
SHOAL HARBOUR (Nowa Funlandja). 

PAT. — Gen. Balbo zapowiedział, że odlot e- 

skadry włoskiej w kierunku Irlandji nastąpi w 

dniu dzisiejszym. 

  

Amnestia w Bawarli 
BERLIN. PAT. — Według doniesień piasy 

monachijskiej bawarski minister sprawiedliwoś- 
ci Franck, zapowiedział ogłoszenie amnestji, u- 
chwałonej przedwczoraj przez rząd bawarski 

krajowy. Amnestja przewiduje umorzenie kar 
za przestępstwa, popełnione w ostatnich mie- 

siącach w związku z rewolucją narodowo-s0- 
cjalistyczną. 
| Minister oświadczył dalej, że proces o pod 

dnia. Obronę oskarżonych obejmą adwokaci 

niernieccy, ponieważ senat karnego trybun i 
Rzeszy kategorycznie sprzeciwił się dopuszcze- 
niu obrońców zagranicznych. 

Minister Franck zaznaczył, że główny 0- 

skarżony van Luebbe nie może być uważany 

za jedynego sprawcę podpalenia, lecz że mu- 
siał on mieć wspólników. Według „Berliaer 
Tagebiatti* minister Franck wyraźnie wy:nienił 
aresztowanych Bułgarów jako podejrzanych 0 
udział w podpaleniu, zaś posłów komunistycz- 
nych Torglera i Thaelmanna nazwał wtajem- 

niczenymi w plan zamachu. 

Liczne aresztowania komunistów w Niemczech 
BERLIN. PAT. — Z różnycn miejscowości 

Rzeszy nadchodzą nowe wiadomości o areszto- 
waniach wśród komunistów i o starciach z ni- 
mi. W Sussen pod Stutgartem  niewyśledzeni 
sprawcy dali sałwę do patrolu szturmowców. 

Ciężko rannego hitlerowca odwieziono do 
szpitała. 

W Angermiinde aresztowano i odstawio- 

no, do obozu koncentracyjnego w Oranienburgu 
kobietę, która w listach anonimowych występo- 
wała z pogróżkami przeciwko kilku przywódcom 

narodowo - socjalistycznym. 
W lesie między Stolarzami i Wiechowica- 

mi na Górnym Śląsku aresztowano podczas taj- 
nego posiedzenia grupę komunłstów, złożoną 

z 14 osób. Podczas obławy w Neumiinster a- 
resztowano w jednej z fabryk 4 osoby, oskar- 

żone o działalność antypaństwową, Aresztowa- 
no również trzech rowerzystów, którzy oświad- 
czyli, iż odbywają podróż z Paryża na kongres 

esperantystów w Sztokholmie, 
Masowych aresztowań dokonano na tere- 

nie kraju związkowego Schaumburg - Lippe, 
konfiskując różne druki nielegalne, m. in. bro- 
szurę pod tytułem „Czego chcą narodowo-s0- 
cjalistyczne organizacje zawodowe” i numery 

„Rote Fahne“. W Reckhausen policja natrafiia 
na zakopane w ziemi składy broni i dokonała 
wśród komunistów aresztowań. 

—0—000—0— 

WARSZAWA (tel. wł.) Premjer Jędrze- 
jewicz weźmie udział osobiście w uroczystoś- 
ciach przeniesienia zwłok Jana Kasprowicza, 
które odbędą się w dniu 1 sierpnia tj. w 7-mą 

rocznicę zgonu poety. 

INSPEKCJA DRUSKIENIK 

WARSZAWA (tel. wł.) Wiceminister O- 
pieki Społecznej dr. Piestrzyński wyjechał w 

dnia wczorajszym do Druskienik w ceiu prze- 

prowadzenia inspekcji zakładu zdrojowego. 

BUDOWA MAGISTRALI 
ŚLĄSK—BAŁTYK 

WARSZAWA (tel. wł.) W dniu 9 września 

br. odbędzie się w Paryżu posiedzenie Rady i 

Komitetu dyrekcyjnego T-wa Kolejowego Fran 

cusko - Polskiego. Na posiedzeniu tem Oomo- 

wione będą sprawy dotyczące dalszej rozbu- 

dowy magistrali Górny Śląsk — Gdynia. Ra- 

da T-wa omówi pozatem kwestje budowy no- 

wych objektów stacyjnych oraz sprawę tabo- 

ru kolejowego niezbędnego dła obsługi. 

SKAUTOWY ZLOT 

NOWY SĄCZ. PAT. — Rozpoczął się tu 

biwak przygotowawczy wyprawy polskich har- 

cerzy na międzynarodowy zlot harcerski na 

Węgrzech. Wyprawa polska, licząca okoł) 

1500 harcerzy, jest podzielona na dwie chorą- 

wie -— jedną warszawską i drugą zbiorową, re 

prezentującą wszystkie pozostałe środowiska 

harcerskie w Polsce. Kierownikiem wyprawy 

jest harcmistrz  Olbromski Antoni, naczelnik 

głównej kwatery harcerzy. Dnia 29 lipca wie- 

czorew przy ognisku obozowem będzie mia! ga 

-wędę dla uczestników wyprawy wojewoda ślą- 

ski dr. Michał Grażyński, przewodniczący Zw. 

Harcerstwa Polskiego, Dnia 30 lipca wyprawa 

odjedzie trzema specjalnemi pociągami do Gó: 

dėllė pod Budapesztem, gdzie będzie odbywać 

się zlot międzynarodowy. Zlot zapowiada się 

impoaująco. Wezmą w nim udział zorganizo- 

wani harcerze w liczbie 35 tysięcy z całego 

świata. 

HERRIOT WYJEŻDŻA PRZEZ STAM- 

BUŁ DO ZSRR. 
powróci przez Polskę 

PARYŻ. PAT.— „Le Matin“ donosi, że 

Herriot w towarzystwie sen. Serlina i deputo- 

wanego Bastida, radykałów socjalistycznych, 

wyruszy z Marsylji 3 sierpnia przez Stambuł 

do Związku Sowieckiego. Herriot powróci do 

Paryża prawdopodobnie przez Polskę. 

„Bomba pana Lioyd 
George'a“ 

Co powiedział ten mąż stanu 
o konferencji londyńskiej? 

LONDYN. PAT. — W czasie wczorajszej 

debaty w Izbie Gmin na temat konferencji go- 

spodarczej, przemawiał Lloyd George. 

Przemówienie jego stanowiło zupełną zmia 

nę platiormy gospodarczej tego dawnego przy” 

wódcy liberałów angiełskich i wyznawcy za- 

sady wolnego handlu. Mowa Lloyd George'a 

była zerwaniem z wolnym handlem oraz z li- 

beralizmem gospodarczym. Lloyd George wy- 

stąpił w obronie programu protekcjonizmu na- 

rodowego twierdząc, że Wielka Brytanja powia 

na się wraz ze swemi dominjami i kolonjami 

okopać szańcami, podobnie jak to robią inne 

narody i starać się być samowystarczałną. — 

Okres międzynarodowych konierencyj — rzekł 

Lloyd George — skończył się. Mówca zapropo* 

nował, by w ciągu bieżącego roku wypracować 

w porozumieniu z dominjami projekt osiedleń- 

czy, ażeby osiedlić 500 tysięcy rodzin bezro- 

botnych na roli. 
Przemówienie Lloyd George'a sprawiło ol- 

brzymie wrażenie. Wczorajsze dzienniki libe- 
rainė wyrażają zdumienie i zastrzegają się, że 

nie mogą się zgodzić z wywodami przywódcy 

liberalizmu angielskiego. 

„New Chronicle“ oglasza artykuł pt. „Bom 

ba p. Lloyd George'a", pisząc, że w kwestjach 
handlu międzynarodowego poglądy, wyrażone 
przez konserwatywnego kanclerza skarbu Cham 
berłaina są bliższe liberalizmu gospodarczego, 

aniżeli poglądy Lloyd George'a. 

OFICEROWIE ŁOTEWSCY W GDYNI 

GDYNIA PAT. — Oficerowie floty 10- 
tewskiej odbyli wezoraj przejażdżkę po por- 
cie handlowym w towarzystwie dyrektora U- 
rzędu Morskiego inż. Stanisława Łęgowskie- 
go. Pozatem zwiedzili urządzenia i  przed- 
siębiorstwa policyjne. 

AMB. A. WYSOCKI U MUSSOLINIEGO 

RZYM PAT. — Dr. Alfred Wysocki, am- 

basador Rzeczypospolitej przy Kwirynale, zo 

stał przyjęty w dniu wczorajszym przez p 
injera Mussoliniego, któremu złożył odpisy 
listów uwierzytelniających. 

"MARSZAŁEK RACZKIEWICZ ZWIEDZA 
KOLONJE POLSKIE 

BUENOS AIRES PAT. — Marszałek Ra- 
czkiewicz przybył do Argentyny i w towa- 
rzystwie min. Mazurkiewicza odwiedził kolo- 

nje polskie w Apostoles i Azara. P. marszał 
ka Raczkiewicza osadnicy przyjmowali aie- 

zwykle serdecznie, organizując uroczyste po- 

witania z bramami triumfalnemi,  salwami 
itd. We wszystkieh ośrodkach osadniczych 

Polacy wykazują  niesłabnące przywiązanie 

do Polski. 

JUTRO URODZINY MUSSOLINIEGO 
50 lat ukończone 

RZYM PAT. — Dnia 29 bm. przypada 
cznica urodzin Mussoliniego, który kończy w 

tym dniu 50 lat. Premjer zapowiedział, że 
nie życzy sobie, aby urządzano manifestacje 

i nadsyłano mu dary. Zamierza on spędzić 
ten dzień zupełnie jak każdy inny. 

DĄB HINDENBURGA ZNISZCZONY 

BERLIN PAT. — Według doniesienia 
„Berliner Teitung am Mittag** , niewykryci 
sprawcy zniszczyli t. zw. dąb Hindenburga, 
posadzony na cześć prezydenta Rzeszy w dn. 
1 maja rb. na polu koło lotniska w Tempel- 
hof. 

Drzewko przecięte zostało na wysokości 
1 metra nad ziemią. Patrol policyjny znalazł 
porzuconą w pobliżu koronę drzewka. 

ZWIĄZEK BEZPIECZEŃSTWA 
NIEMIEC 

BERLIN PAT. — Wczoraj utworzony zo 
stał w Berlinie Naczelny Związek do Spraw 
Bezpieczeństwa Niemiec, którego zadaniem 

ma być prowadzenie w Rzeszy i innych kra 
jach propagandy i uświadomienia w kwe- 
stjach, dotyczących walki o równouprawnie- 
nie Niemiec, oraz zagadnień rozbrojenia i 
bezpieczeństwa. 

NAPAD NA REDAKTORA „KURJERA 
PORANNEGO'* W BERLINIE 

BERLIN PAT. — O godzinie 1l w noey 
na ul. 42-giej dwóch bandytów napadło na 
redaktora „Kurjera Porannego'* p. Edwarda 
Paciorkowskiego. Bandyci przystawili mu re- 

wolwes do piersi i kazali podnieść do góry 
ręce. 

Następnie przekonawszy się, iż nie ma «m 
broni, żażądali oddania im pieniędzy, eo о- 
czywiście napadnięty uczynił. 

Redaktor Paciorkowski stracił tylko 10 
dol. W. biurze śledczem, gdzie pokazano mu 
album z fotegrafjami, przestępców i bandy- 
tów, red. Paciorkowski nie mógł rozpozuać 
rabusiów. 

HARCERZE POLSCY W WIEDNIU 

WIEDEŃ PAT. — Wczoraj w nocy do 
Wiednia przybyli harcerze polscy z Gdańska 
Na dworcu powitali ich konsul generalny Du 
najecki z małżonką, wiceprezes związku sto- 
warzyszeń polskich dr Ennenbaum i m. in. 
komisarz harcerski Tofłer. Harcerze zabawią 
w Wiedniu do soboty. 

WIEDEŃCZYCY ZWYOCIĘŻYLI ŁÓDŹ 

ŁÓDŹ PAT. — We środę rozegrany 20- 
stał w Łodzi mecz piłkarski pomiędzy wiedeń 
skim Hakoah a Łódzkim Klubem Sportowym 

zakończony zwycięstwem  Wiedeńczyków 
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SZWEDZI POBILI POLAKÓW 

SZTOKHOLM PAT. Zakończone z0- 
stały korespondencyjne zawody strzeleckie z 
broni małokalibrowej Polska — Szwecja. 

Zespół szwedzki odbywał strzelanie w 
Sztokholmie, zespół polski — w Poznaniu — 
Wygrali Szwedzi, posiadający sławę dosko- 
nałych strzelców, w stosunku 2824 do 2722. 

   (K I ERA 
RAT ZOTOWE AOI 

Zwracamy uwagę Czytelnikom naszego pisma, 

że stało się ono 

skutkiem zmiany czcionek z większych na mniejsze 

WIĘKSZE o przeszło 25% 
O tyle WIĘCEJ mają Czytelnicy nasi do czytania, 
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SILYA RERUM 
SPRAWA TRAGICZNA, PONURA, 

BOLESNA. 

Kurjer Poznański i Robotnik poruszyly 
jedną z najboleśniejszych spraw, jakie ci 

dad literaturą polską — sprawę oskarže 
Stanisława Brzozowskiego o służbę w „ochra- 

nieść rosyjskiej. 

  

    

    

W swoim czasie Bureew, w sposób jak 

najbardziej kategoryczny twierdził, że wina 

Stanisława Brzozowskiego nie może ulegać 
wątpliwości, — z drugiej zaś strony sąd oby- 
watelski nad Brzozowskim nie mógł wyrobić 

o sprawie jasnego zdania. Obecnie sprawa ta 

znów wypłynęła wskutek stwierdzenia Karo- 
ła Radka, iż bolszewiey nie znaleźli żadnych 
dowodów zbrodni Stanisława  Brzozowskie- 

go. 
(W związku z tem dr. C. Rydlewski na 
łamach Kur. Pozn. ogłasza takie rewelacje: 

W roku 1899 zaczęły się w b. Konzresów- 

ce masowe aresztowania i prześladowania naro- 
dowej młodzieży akademickiej. Co więcej: prze 
śladowania te przeniosły się niebawem na b. 
zabór pruski, na Niemcy, W rezultacie dopro- 

wadziły one do słynnych procesów w Pozna- 

niu i w Toruniu, w których wiełu z nas zasia- 
dło na ławie oskarżonych i skazanych zostało 

na dotkliwe kary. 
Nie ulegało wątpliwości, że ta akcja dwóch 

rządów zaborczych musiała mieć początek w ja 
kiejś denuncjacji. Nie można było atoii stwier- 
dzić, skąd ona wyszła. 

Dopiero w kilka lat później, zdaje się, że 

było to podczas rewolucji, która wybuchła po 

wojnie rosyjsko-japońskiej, udało się z cyta- 
deli warszawskiej wydobyć dokument, który 

całą rzecz wyświetlił. 
„Denuncjantem i zdrajcą był niejaki Leo- 

_pold, Leon, Stanisław, trojga imion Brzozowski 
Ten Leopold trojga imion Brzozowski prze- 

bywał w czasie, gdy tó się stało, na terenie 
Małopolski i tam kręcił się wśród młodzieży so- 

cjalistycznej. A przytem  podszywał się pod 
znanego dobrze podówczas filozofa Brzozow- 

skiego, podpisując się imieniem „Stanisław*. 

    

   
Oto źródło tragicznego nieporozumieni 

O pomyłkę było przecież tak łatwo, bo któ 
by mógł przypuszczać, że jednocześnie było 

dwóch Stanisławów Brzozowskich?... Dr. С. 

Rydlewski mówi dalej: 
„Kiedy Burcew ogłosił swoje rewelacje, 

nie pamiętam. 
Spadły one jak grom na człowieka niewin- 

nego, tj. Stanisława Brzozowskiego. 
Nie wątpię jednak, że były one zgodne z 

prawdą. Lecz Odnosiiy się z pewnością nie do 
myśliciela polskiego Stanisława Brzozowskiego, 
ale do denuncjanta z r. 1899, Leopolda, Leona, 
Stanisława Brzozowskiego. 

Sprawa rehabilitacji Stanisława Brzozow 

skiego j tak poważna i paląca, iż musi 

być roz nięta w najbliższym czasie. Słu 

sznie więc pisze pos. Niedziałkowski: 
Czy nie jest obowiązkiem nas wszystkich, 

— teraz, kiedy istnieją objektywne możliwości 
badań, kiedy nietrudno dotrzeć do wielu ar- 

chiwów i nawet świadkow, —- wyjaśnić raz 
na zawsze tałą rzecz d» końca, zestawić ze 

sobą dane oskarżenia i dane historyków sowiec 
kich, — położyć kres męczącej zagadce, która 

obchodzi bezpośrednio dzieje kultury polskiej. 
Może piszę niepotrzebnie. Może są już pod 

jęte odpowiednie starania, W takim razie, — 
tem lepiej. Wiem, że zamierzano parokrotnie 
je podejmować. Należałoby tylko zespolić ze 
sobą wszelkie wysiłki, znaleźć dla nich jednoli- 
tą iormę organizacji. Tu nie chodzi, rzecz pro- 
sta, o żadną „politykę”._I namiętności zagasły 
oddawna. Pozostała sprawa honoru kultury 

polskiej”, 

Właśnie: to jest sprawa honoru kultury 
polskiej !... LECTOR 

  

    

Prof. Voldemaras 
W związku z tem, że prof. Woldemaras 

już w dniach najbliższych opuszcza Litwę,-— 

udając się zagranicę, ponownie rozeszły się 

pogłoski, o rzekomym jego przyjeździe do 

Wilna. 

Pogłoski te jeszcze raz 

przez kompetentne czynniki, 

są dementowane 

  

Książki naj... 

Plenarne posiedzenie Konferencji Gospodarczej 

SŁOWO 

Obrady otworzył Mac Donald 
LONDYN. PAT. — Posiedzenie plenarne 

konierencji ekonomicznej odbyło się o godz. 10 
rano. Obrady otworzył Mac Donald, poczem 

Bonnet przedstawił zebranym przebieg prac 
konierencji i trudności, z któremi wałczyia, 71- 

znaczając, że istotna wartość dokonanych prac 

zostanie oceniona należycie dopiero z chwiłą 

ponownego podjęcia obrad. 
Przewodniczący komisji monetarnej Cox 

stwierdził osiągnięcie pewnych rezultatów. Pa 

mimo różnicy zdań w różnych kwestiich -— 
mówił Cox — byłoby rzeczą nieodpowiadającą 
godności ludzkiej ustać teraz na wysiłkach, ma 
jących na celu rozwiązanie najważniejszych 
zagadnień, Omawiając sprawę długów między- 

marodowych Cox stwierdził znaczenie Banku 

Wypiat Międzynarodowych i jego rolę w cgól- 

mej pracy konstruktywnej, podkreślając jedsn- 

cześnie niemożliwość uzdrowienia stosunków 
gospodarczych na Świecie, dopóki zamrożone 

kredyty będą tamowały wymianę towarów. 
Sprawozdawca  komisii sprawozdawczej 

Runciman, który następnie zabrał głos, przed- 

stawił przebieg prac komisji, podkreślając po- 
stępy, osiągnięte w dziedzinie skoordynowania 
produkcji i zbytu. Mówca stwierdził koniecz- 

ność obniżenia barjer celnych i zaznaczył, że 
dokonane już przez komisję prace mogłyby być 

cenną podstawą do dalszej dyskusji. 

Następnie przemawiał Colijn, który w prze 

ciwieństwie do poprzednich mówców wystąpił 
ostro przeciw konferencji, stwierdzając, że nie 
ma ona żadnych powodów do zadowolenia. Z 

zestawienia raportów Bonneta j Runcimana z 

celami i nadziejami, o których była mowa w 

pierwszych dniach obrad, osiąga się wrażenie 
wręcz deprymujące. Colijn podkreślił, że nie- 

które państwa trzymały się umyślnie nauboczu, 

mając nadzieję, że uda się im uniknąć przejść, 

które wstrząsnęły obecnie handlem Światowym. 

Konierencja nie dała nonkretnych wyników. — - 
Niema jednak powodu do skrajnego pesymizivu 
— kończy Colijn — osiągnęliśmy bowiem poro- 

zumienie co do najważniejszych zasad w dzie- 

dzinie ogólnego dążenia do stopniowego znie- 
sienia ograniczeń w handłu. 

Kempiementy Roosevelta przyjęto chłodne 
LONDYN. PAT. — Przed odroczeniem po- 

siedzenia konierencji, delegat ameryxański Hull 

złoży; Mac Donałdowi deklarację prezyden'a 

Roosevelta, w której wyrażony jest szczery po- 

dziw i szacunek dla odwagi i cierpliwości Mac 

Donalda, jako przewodniczącego konierench, 

dzięki czemu narody Świata mogą w dalszym 

ciągu dyskutować z całą szczerością, bez ja- 

kiejkolwiek urazy, nad wzajemnie obchodzące- 

mi ich zagadnieniami, 

Deklaracja prezydenta Roosevelta, która 

była niespodzianką nawet dla samego Mac D"- 

nalda, została przyjęta przez pienum bardziej 

chłodno, niż przemówienia pewrych delegatów, 

każdy bowiem oczekiwał, że prezydent Roose- 

velt wystąpi z jakaś sensacyjną deklaracja, gwa 

rantującą np. szybkie i pomyślne rozwiązanie 

zagadnień, nad któremi obradowała konieren- 

cja. 

Prezydent Banku Rzeszy dr. Schacht, któ- 

ry przemawiał przed sameru odroczenieni posie 

dzenia, wyraził żal, że osiągnięte porozumienie 

w tak niewielu sprawach i że rezolucje, pow- 

zięte przez poszczególne delegacje zawierają 

opinje i ogólne zalecenia, analogiczne z temi, 

jakie były rezultatem każdego międzynarodo- 

wego zgromadzenia gospodarczego od czasu 

konierencji bruksólskiej w roku 1920. 

25 państw mówi — jedne Sowiety się cieszą 
LONDYN. PAT. — Wczoraj nastąpiło ior- 

maine odroczenie konferencji gospodarczej. -— 
Chociaż odroczenie to było sprawą postanowi. - 

ną, zamknięcie prac konferencji na życzenie Mac 

Donalda i czionkow prezydjum odbylo się w 

sposób uroczysty. Mimo  strasziiwego upain, 
panującego w Londynie, delegaci, rzeczoznaw - 

cy i dziennikarze wraz z nieliczną publicznością 

musieli wysłuchać, nie licząc tłumaczeń, które: 
ograniczono tylko do wystąpień formalnych, — 

25-ciu przemówień w ciągu 3-godzinnego po- 

siedzenia rannego i na posiedzeniu popołudnio- 

wem, które miało trwać półtorej godziny. 

Przemówienia te były nieciekawe i nie za- 
wierały nic nowego. Zadowolenie cechowało 
jedynie przemówienie delegata sowieckiego Maj 
skiego, który z nieukrywaną satysfakcją twier- 
dzM, że rezuitaty konierencji równają się zeru. 
Delegat sowiecki twierdził, iż „konferencja koń- 

czy swe prace w bezładnej ucieczce”, 

Przemówienia innych delegatów, zwłaszcza 

państw europejskich, aczkolwiek łagodniejsze 
co do formy, były niemniej pesymistyczne od 

przemówienia delegata sowieckiego. Zwłaszcza 

silne wrażenie sprawiła szczera i prawie bru- 

talna mowa Colijna (Hołandja), który uważa, 

iż niema żadnego powodu wróżyć o wyniku 
pierwszego okresu prac konierencji, bowiem »- 
kres ten wywiera raczej wpływ zniechęcający. 

Ta sama nuta brzmiała również w prze: 
mówieniu delegata Wielkiej Brytanji, kancle:za 
skarbu Neville Chamberlaina, który stwierdził, 

że w najważniejszem zagadnieniu, w sprawie 
podniesienia cen i stabilizacji walutowej nie 

dokonano nic i nie wyszło się poza ramy го7- 
mów wstępnych. 

Francuski minister skarbu Bonnet w prze 
mówieniu bardzo dyplomatycznem podkreślił 
stanowisko krajów o złotym parytecie, wynikłe 

wskutek sytuacji wewnętrznej w Stanach Zej- 
dnoczonych i posunięć rzadu amerykańskiego, 

podyktowanych wymaganiami wewnętrznemi. 

Optymizm U. $. A. 
Od przemówień tych odbijały jaskrawo mo 

wy delegatów amerykańskich, najwidoczniej 

obliczone na wrażenie, jakie wywołają w Sta- 

nach Zjednoczonych. Przemówienia te nacecho- 
wane były silnym optymizmem. Wysłuchano 
ich aż czterech. Pierwszy przemawiał Cox, ja- 
ko przewodniczący komisji finansowej, usiłując 
w 25-minutowem przemówieniu wytłumaczyć 
słuchaczom, że jednak komisja finansowa za- 
szła bardzo daleko w swych pracach i że dys- 

kusje, które załatwiły wzajemne wyjaśnienia po 
glądów, mają tę samą wartość, co konkretne 

rezultaty. 
Ten sam optymizm zawarty był w orędziu 

Roosevelta, które odczytał sekretarz stanu Hull, 

Cox w swem przemówieniu  powtórnem 

dziękował rządowi brytyjskiemu za gościnność 
a Mac Donaldowi za umiejętne kierowanie kon- 
ferencją. 

Mac Donald © poprawie gospodarczej 
Mac Donald starał się w swem przemó- 

wieniu wyłowić wszystkie momenty pozytywne 

i twórcze, jakie ujawniły się w toku prac kon- 

ferencji, Twierdził on nawet, że poprawa, jaka 

— jego zdaniem — ujawniła się obecnie na 

rynkach światowych, wynikła z nadziei, wywo- 

łanych przez konierencję. Pomimo to Mac Do- 

  

nald przyznaje, że rezultaty są nikłe. W prze- 

mówieniu jego wyczuwało się nutę bolesnego 

rozczarowania. Mac Donald podkreślił, że sta- 

bilizacja wałutowa jets tym najważniejszym ce- 

lem, do którego dążą wszystkie państwa, re- 

prezentowane na konferencji, oraz że konie- 

rencja nie zamyka się, lecz tylko odracza. 

że raczej — tak szczęśliwy na wydawców, jak. Boy. 
Wydaje on nietylko książki „prawdziwe, czyli opra- 
cowane z myślą o książkowem wydaniu, ale i luźne 

Massaryk ocenia korzystnie konf. londyńską 
Delegat czechosłowacki Massaryk, prze- 

mawiaiąc w imieniu Małej Ententy podkreślił, 
że konierencja przeprowadziła bardzo pożytecz 

ne prace przygotowawcze i wytworzyła przy- 

jazną atmosierę, która pozwoli rozwiązać ewen 
tualne trudności w poszczególnych krajach, a 

główie w państwach Europy Wschodniej. 

Następny mówca, delegat włoski Jung był 

mniej pesymistyczny, aniżeli Colijn. Zdaniem 
Junga, w ubiegłym tygodniu zaznaczyły się pe- 
wne poważne wyniki, które pozwalają przy- 

puszczać, że porozuinienie między państwami 

będzie osiągnięte, jeżeli polityka ich będzie pro- 
wadzona w duchu międzynarodowej współpracy 
Wychodząc z założenia, że rozejm celny i sta- 

bilizacja monetarna stanowią jeden problem, 

Jung stwierdził, że ekonomiczne trudności świa 

ta może nie dadzą się usunąć, jeżeli będą one 
rozważane oddzielnie, w oderwaniu jedna od 
drugiej, Kraje, posiadające wielkie bogactwa— 

mówit jung — mogą pozwolić sobie na ekspe- 

z3 KARE 

  

   

rymenty, lecz kraje, takie jak Włochy — jak 

wskazuje zdrowy rozsądek — muszą trzymać 
się bezwzglednie złotego parytetu, lub też pa- 

rytetu obecnie istniejącego. 
Konierencja zakończyła się podziękowania- 

mi pod adresem rządu brytyjskiego, wypowie- 

dzianemi przez delegata amerykańskiego Coxa, 
wioskiego Junga i francuskiego Bonneta. W i- 

mieniu rządu Wielkiej Brytanji dziękował kanc- 

lerz skarbu Chamberlain. Przewodniczący kon- 
ierencji Mac Donald po wyrażeniu podziękowa- 

nia pod adresem Sekretarjatu Ligi Narodów za 

wspóipracę, zamknął konferencję. 
Gdy delegacje opuszczały salę obrad, w*- 

doczne było zadowolenie, że kłopotliwy okres 

konierencji londyńskiej zakończył się. Fakt od- 

roczenia konferencji wszyscy przyjęli z uczu- 

ciem ulgi, że nie będą zmuszeni do kontynuo- 
wania dyskusyj co do porozumień, których łos 
w obecnej sytuacji gospodarczej był przesą- 
dzony. 

  

Odwiedziny ficty łotewskiej w Gdyni 

  

      

Jak donosiliśmy wczoraj, w Pruszkowie 
w tajemniczych okolicznościach zamordowańy 
został wiceburmistrz Stanisław Berent, znany 

działacz lewicowy. Tło tej zbrodni przedsta- 

wia się niezwykle tajemniczo. Według da- 

nych wstępnego dochodzenia, wiceburmistrz 
bawił we wtorek do godz. 5 po poł. w War- 
szawie. Do Pruszkowa powrócił pociągiem o 
godz. 11.05. Z dworca wyszedł w towarzyst- 

wie jakiegoś nieznanego jeszcze mężczyzny, 

z którym rozmawiał w pociągu. Pożegnawszy 
się z nim, skręcił w t. zw. „czarną drogę'', 
dowcą stacji Pruszków. 
który jest własnością jego żony. W odległości 
25 kroków od domu nagle z mroku wysko- 
czyło trzech osobników, którzy zaczęli Beren- 

ta bić laskami. 
Burmistrz Berent rzucił się do ucieczki. 

Potrącił przytem przechodzącą wówczas p. 
Zofję Postruchównę, która była jedynym, z 
oddali, świadkiem zajścia. Napastnicy dopa- 

dli uciekającego. Posypały się grady lasek. 
Pod ciosami burmistrz upadł na ziemię. Wów 
czas jeden z napastników, wysoki mężczyzna 
w szarym garniturze, oddał do leżącego je- 

den strzał. Kula przeszyła piersi od strony 

prawego boku. 
Napastnicy znikli w ciemnościach. . 

MORD RABUNKOWY WYKLUCZONY 

Jednym z pierwszych przybył na miejsce 
napadu burmistrz Pruszkowa p. Józef Cichec- 
ki. Próbował on nawiązać rozmowę z ran- 
nym, ale była to już agonja i nie udało się 

wydobyć zeń żadnych wskazówek, w jakim 
kierunku kierować pościg. Jedno wydaje się 
być pewnem: nie był to mord rabunkowy. 

Przy Berencie znaleziono 180 zł. gotówką, 
oraz sztabki złota i srebra, które zakupił w 
Warszawie do plomb (š.p. Berent był techni- 

ruin 
kiem dentystycznym). Znaleziono też przy 
nim mosiężną łyżkę do topienia metali, całą 
pogiętą, można więc przypuszczać, że napad- 
nięty bronił się nią. 

Czy morderstwo zostało popełnione na 
tle politycznem? 

Ś. P. Stanisław Berent był czynnym dzia 
łaczem skrajnie-lewicowym ugrupowań robot- 
niczych. W 1927 r. wszedł w skład rady miej- 
skiej Pruszkowa na czele komunizującej gru- 

py 12 radnych. W tymże roku w lipcu został 
wiceburmistrzem. Był przez jakiś czas zawia- 
dowcą stacji Purszków. 

ZABÓJSTWO POLITYCZNE, CZY ZEMSTA 
OSOBISTA? 

Wedle opinji ludności miejscowej, nie 

jest wykluczonem, że zbrodnia ma podłoże 
polityczne. 

Niewykluczona jest też możliwość aktu 
zemsty prywatnej. Ś. p. Berent miał wiele 

wrogów — narażał się bowiem i był, jak to 
mówią, „człowiekiem twardym''. 

Przedmiotem wrzenia i nienawiści b. 
towarzyszy partyjnych był także fakt, że Be- 

rent otrzymywał poważną pensję, jak na 
miejscowe stosunki, bo około 700 zł. miesięcz 

nie. Przed rokiem przed magistratem prusz- 
kowskim zebrała się gromada  demonstrują- 

cych bezrobotnych, przyczem najbardziej wro 
gie okrzyki padały właśnie pod adresem on- 
gi wodza miejscowych żywiołów radykalnych. 

Pozatem stosunki rodzinne w domu vice 
burmistrza pozostawiały wiele do życzenia. 
Berentowie zajmowali dwa oddzielne miesz- 
kania w jednym domu. Mieszkańcy Pruszko- 
wa pamiętają brutalną scenę na dworcu, kie- 
dy Berent pobił swoją żonę. 

Zawiadomiona o zbrodni policja pow. 

dzieło sztuki 

W WIRZE STOLICY 
OSTROŁĘKA | 

Mieścina marna, uboga, paru Kurpiów 
sprzedaje kurę na rynku, setka innych się 
przygląda tej tranzakcji. 

Jeśli się słyszało o Ostrołęce, to dlatego, 

że historja powstania jest dobrze znana. Oto 
Narew — wązki strumyk, most, tu Skrzynec- 
ki pogrzebał naszą niepodległość na dals 
80 lat. Tu ten gruby, nieobrotny wódz k 
czał: 

  

   

  

— „Kawalerja, artylerja, 
ogień'* i kazał armatom 
szwadronowi ułanów. 

wszystko w 
szarżować, jakby 

Jest w Ostrołęce ulica 1l-go Listopada, 
Kościuszki, Kilińskiego — niema ani j j 
związanej z powstaniem 30-go roku. ( 

we: powstania 94-go r. 63-go też padł 

ileż dały nam patronów ulie, 30-go nik 
Niema mniej sympatycznych, popu ! 

zwisk od tych  Chlopie 
Krukowieckich, Rybiekich... 

stanie, które nie miało ani jednego 

cego na pamięć wojskowego, ani jedni 
bitnego wodza! Było paru dobrych si 
tów... 

Niema też w Polsce miasteczka, 
przywoływało tak smutne wspomnienia, j 

Ostrołęka. Kleęska niepomszezona, niepow 
wana, Ostrołęka, to brzmi jak załamanie 
jak jęk. 

Naturalnie dziś — jak wszędzie w 
sce — niema nie, coby ułatwiało tur 
odtworzenie przeszłości. Żadnych pormr 

ków, napisów, tablie z planami. Prof. Tokarz 
pewnie wie co i gdzie było, żaden tub, 
nie ma o tem pojęcia. Tak łatwo posta 

gdzieś kamień, wyryć napis: — stąd dow 
dził Skrzynecki... może to być bujdą, ale 
wsze to robi wrażenie. Burmistrz  Ostrołę. 

  

    
   
      

   

  

   

   

    

     

    

  

    

          

   

    

     

    

eks-kował, nie zdradza aspiracyj w tym k 
runku. 

Mieszkańcy są stale w złym humorze.     
— Żadnego ruchu u nas, — zrzędzą, w My- 
szyńcu, 000! tam jest dobrze! 

Myszyniec, to dziura, jeszcze o į 
mniejsza od Ostrołęki. Ale blizko gr 
ale ma szosę — a więc kwitnie przemy 
Prus Wschodnich. Tego ruchu przemytoweg: 
zadrości cała Ostrołęka. Karol. 

  

   

Izkowa dieleh MM 
warszawskiego, skomunikowała się z warszaw 
ską policją polityczną, z którą prowadzi enex- 
giczne dochodzenie. Na miejsce zbrodni przy 

byli przedstawiciele warszawskiej policji po- 
litycznej, którzy ustalili, iż napastników 

było pięciu. Jeden z nich był w jasno sza- 

rem ubraniu, drugi w czarnej marynarce 
w niebieskiej koszuli. Nieliczni świadkowie 

zamachu nie mogą podać rysopisu zbrodni 
rzy i z tego względu dochodzenie jest nie- 
zmiernie utrudnione. 

Zarządzono masowe rewizje i 
wania. Przeprowadzono również na terenie 
Pruszkowa i okolicy obławę, w której are 
sztowano 8 osobników, b. towarzyszów  pa:- 

tyjnych Berenta, zdaje się bowiem, nie ule- 
gać najmniejszej wątpliwości, iż zbrodni do- 

konano na tle politycznem. Aresztowanych 
przewieziono do Warszawy do okręgowego 

urzędu policji politycznej, gdzie zostali dzi- 
siaj w godzinach popołudniowych poddani 
przesłuchaniu. 

    

    

areszto- 

* * * 

WARSZAWA (tel. własny). — Komisja 

sądowo - śledcza, która zjechała do Pruszko- 

wa w sprawie zabójstwa wiceburmistrza Be- 
renta, zakończyła wstępne dochodzenie, któ- | 
re doprowadziło do nieoczekiwanych wyni- 

ków. Jak się okazuje, koncepcję mordu poli- 
tycznego należy całkowicie wykluczyć, a tłem 
zabójstwa była zemsta osobista. 

Sędzia śledczy wydał nakaz aresztowania 
niejakiego Seweryna Turogińskiego, urzędni- 
ka Kasy Chorych w Warszawie, zamieszxa- 
łego w Grodzisku Mazowieckim. Jak się oka- 
zuje, Turogińskiego łączyły bliskie stosunki 

z p. Berentową, żoną wiceburmistrza. — Na 
tem tle dochodziło do częstych gwałtownych 
scen pomiędzy Turogińskim a Berentem. 

Hi (1 ui ii S a is a e sa S a i Ža a i i o i 

Akcja odbywa się na terenie Rosji sowieckiej. Ta- 
jemniczy Brajtis spóźnił się na pociąg, a musi stanow- 
czo na oznaczony termin być w Charkowie. Zima. Za- 

jest samo przez się pożyteczne, ale nie 
każda pożyteczna książka jest dziełem sztuki, — prze- 
ważnie niem mie jest. 

ieljetony, pisane od ręki i drukujące się, jako feljeto- 
То „па]“... w przymiotniku, dodanym do wyrazu 

„najgorsza '.. 
w niektórych czasopismach 

„książka, znaczy zwykle — 
przecież nawet rubryki 

ny w dzienniku. 
Istnieją Właśnie z feljetonów składają 

książki: „Książka zażaleń i „Niemcy a la minute”. 
się dwie ostatnie 

„książki najgorsze”, choć nikt nie rejestruje książek 
najciekawszych, najlepszych, najpopularniejszych i 
td. Zresztą takie książki — „naj'... w znaczeniu do- 
datnim niezawszeby się zmieściły 'w jednej rubryce, 
bo książka najpopularniejsza, lub najciekawsza nie 
koniecznie ma być najlepszą, a książka najlepsza naj- 
popularniejszą... 

O wiele łatwiej jest zgrupować razem wszystkie 
książki najgorsze: tu już wątpliwości żadnych nie bę- 

dzie!... : 
Po tak obiecującym wstępie, chcę zrobić pobiež- 

ny przegląd książek nietylko nie najgorszych, ale wręcz 
wysuwających się na czóło w szeregach (dość luź- 

ne ingredjencje: reforma uniwersytecka i 
chrony zwierząt. Czopki aptekarskie i 

O „Ksiąžce zažalen“ sam autor, zwracając się we 
wstępie do czytelnika, mówi tak:: 

Otwórz i czytaj! Niech cię nie zraża ten szcze- 
gół, że kwiatki naszej niwy, nie zawsze pachną. To 
dzieło podkoziołka, który ugania wesoło, 
w pełnym galopie jałową rolę. 

użyźniając 

Jak do czarodziejskiego kotła wrzucam przeróż- 
sprawa 0- 

ordery. Sport 
tajemniczy zgon Adama. Radjo i inne skandale. 

Pakowna jak walizka p. Ciunkiewiczowej, mieści mo0- 
ja „Książka zażaleń* całą pełnią spraw, zebranych 

nych!) współczesnych książek polskich. 
Kilka takich książek od dłuższego czasu oczekuje 

swojej kolejki, aby móc zaprezentować 
czytelnikom, interesującym się książką, lecz unikającym 
bliższej łączności z księgarnią. 

do kupy”. 

się naszym 

Właśnie: „Książka zażaleń* przypomina walizę, 
naładowaną w pośpiechu. Na tem polega jej wada, 
gdyż treść jest zbyt różnorodna, a poziom niejednako- 
wy: nie wszystko zasługiwało na uwiecznienie w książ- 
ce. Ale naogół drobiazgi te są doskonałe i pełne nie- 

wieja. Pociągi funkcjonują nieprawidłowo. Kilkunastu 
podróżników decyduje się jechać końmi do stacji wę- 
złowej. : 

Jakie przygody ma Brajtis, wiozący jakieś ważne 
dokumenty i o coś podejrzewany przez czekistę Bie- 
licza, jak się odbywa podróż podczas straszliwej Śnie- 
życy, jak 'wreszcie giną ludzie, tracąc drogę, — oto 
kanwa, na której autor haftuje niesłychanie skompli- 
kowany i wzorzysty obraz przeżyć wewnętrznych 
Brajtisa, oraz zarysowuje niezwykle plastyczne i wy- 
mowne sylwetki szeregu przygodnych podróżników, 
których nieoczekiwanie połączył twardy los. 

Talent Choromańskiego, nieco surowy i szorstki. 
szczególnie się lubuje w. rozwiązywaniu wszelkich psy- 
chologicznych zagadek, — to też książki młodego au- 
tora zaciekawiają, intrygują, no i nieraz denerwują 
wskutek pewnej beznadziejności, która jest cechą tre- 
ści książek. Autor lubi sam proces rozwiązywania za- 
wiłych kwestyj psychologicznych, lecz bynajmniej nie 
dąży do znalezienia rozwiązania: jego książki nie mają 
tabuły, tradycyjnie pojętej, nie mają zdecydowanego 
zakończenia. To są błyski piorunów, które na chwiłę 

Mam wrażenie, iż pod tym względem propagan- 
da książki nie jest należycie zorganizowana: publicz- 
ność (nawet warstwy najbardziej oświecone), dowia- 
duje się o nowej książce ze spóźnieniem i przeważ- 
nie — drogą nie przez księgarnię. Choć z drugiej stro- 
ny powodzenie np. książek Choromańskiego, wykupy- 
wanych całkowicie wkrótce po ukazaniu się na półkach 
księgarskich, dowodzi, że nieraz wiadomość o nowej 
książce rozpowszechnia się lotem błyskawicy. 

Tak, czy owak, należy wskazać obecnie na kilka 
nieprzeciętnych książek, które na łamach naszego cza 
sopisma dotychczas omówione nie były. 

Do książek najpoczytniejszych niezawodnie nale- 
żą książki Zygmunta Nowakowskiego. Aktor, dyrektor 
teatru, doskonały teljetonista, zdobył Zygmunt Nowa- 
kowski sympatję czytelników i wielki rozgłos. [Jego 
ieljetony, drukujące się na szpaltach „II. Kurjera Codz.* 
odznaczają się przedewszystkiem ciętym dowcipem, 
trafnością obserwacji i wybitnie inteligentnem  uję- 
ciem. Skala talentu Nowakowskiego jest wielka — to 
też ma on w swoim dorobku literackim tak różne rze- 
czy, jak rzewny i ujmujący „Przylądek Dobrej Nadzie“ 
i niezmiernie ciekawy „Start Edmunda Sulimy*. 

Nowakowski jest płodny, jak Boy-Żeleński, a mo-   
tylko humoru, ale i głębszej myśli. Autor chwyta ży- 
cie na gorącym uczynku, a że niebrak obecnie sytua 
cyj i pomysłów najdziwaczniejszych, ma sposobność 
do prawdziwego używania kosztem swych bliźnich, 
coprawda, ku pożytkowi innych bliźnich!... 

„Niemcy 4 la minute“ — to znany reportaż z po- 
bytu w Niemczech. Słuszne powodzenie, jakiem cieszą 
się książki Nowakowskiego, dowodzi, że przypadły 
one do gustu czytelnikom. 

Księżkami najbardziej intrygującemi są książki 
Michała Choromańskiego. Intryguje przyszły rozwój 
talentu młodego pisarza, który swym debiutem powie- 
ściowym („Zazdrość i medycyna*) zwrócił na siebie 
powszechną uwagę. Nowa książka Choromańskiego 
„Biali bracia* wykazuje te cechy talentu autora, co 
i książka poprzednia: zdolność do syntetycznego ujmo- 
wania zjawisk, wysuwanie przeżyć psychologicznych 
ponad akcję powieściową, umiejętność odnajdywania 
ogromu przejawów życia w zdarzeniach pozornie ma- 
łych i objętych wąskiemi granicami czasu. 

„Biali brącia* — to dzieje właściwie kilkunastu 
godzin, ale w tych tak ciasnych ramach zmieściły się 
jakże głębokie i tragiczne przeżycia szeregu jedno-   

rozświetlają otaczające nas mroki. 

Przez wielkie burze idzie autor naprzód. Gdzie zaj- 
dzie? Jaka go czeka przyszłość? Oto pytania, które 
rodzą się, gdy się wgłębia w jego książki. Jedno jest 

nieprzeciętny talent!... 
Książką najosobliwszą jest „Podróż do Indyj* Fer 

dynanda Goetla. Osobliwością jest treść. Polak o In- 
djach? Cóż ma do powiedzenia? Polak w Indjach? Jak 

kompletnego zakorko- 
wania nas w Polsce wskutek niezwykle surowych prze- 

pewne: Choromański posiada 

trafił tam w okresie kryzysu i 

pisów paszportowych?.. 

A jednak Polak nietylko trafił do Indyj, 
potrafił napisać bardzo zajmującą książkę, ale i 
czekał się nie byle jakiego uznania, którego wyrazem 
jest tłumaczenie na kilka języków, a przedewszystkiem 
na język angielski. 

Powiedzieć coś o Indjach, coby mogło zaciekawić 
I ten fakt zastąpi wszel- 

kie pochwały, bo dowodzi tratności obserwacyj auto- 
Anglików, — to jest sztuka! 

ra i rzetelności ujęcia. 
Książką najpożyteczniejszą... 

która jest wybitnem dziełem literackiem, 

nietylko 

ale czy o książce, 
można tak 

mówić? Czy takie określenie nie dyskwalifikuje w ja- 
kimś stopniu wysiłku artystycznego pisarza?.. Każde   

„Dysk olimpijski'* Jana Parandowskiego jest jed- 
nak przedewszystkiem książką pożyteczną nie w zna- 
czeniu zastosowania praktycznego, ale pod względem 
doskonałego odtworzenia zamierzchłej przeszłości, któ- 
ra obecnie jest gwałtownie wskrzeszana w formach 
najbardziej karykaturalnych. Sport współczesny lubi 
wywodzić swój rodowód z czasów greckich. Sportow- 
cy, kalecząc nazwy greckie i plącząc je z terminami 
angielskiemi, chętnie deklamują o przeszłości, o któ- 
rej mają bardzo niedokładne pojęcie. 

Parandowski doskonały znawca życia greckiego 
z przed 25 stuleci, w sugestywnej, pięknej formie lite- 
rackiej odtwarza w „Dysku olimpijskim* zapomnianą 
przeszłość, każe jej żyć i drgać wezbraną energją 
ludzi, pragnących być naprawdę pięknymi, jak bogo- 
wie. 

Obraz, zarysowany przez Parandowskiego, jest 
dokładny, bo opiera się na wynikach najnowszych ba- 
dań, — jest żywy, bo podany w. sposób artystyczny. 
Sportowcy muszą dobrze się wgłębić w treść nowej 
książki Parandowskiego, — wszyscy zaś miłośnicy: do- 
brej książki powinni pamiętać, że ilość tych dobrych 
książek zwiększyła się jeszcze o jedną, — o tę właśnie. 

Książka znanego jasnowidza, inż. Stefana Osso- 
wieckiego p.t. „Świat mego ducha”, jest niezawodnie 
książką naj... ale nie tak łatwo jest o odpowiedni przy- 
miotnik. Sprawy jasnowidztwa są niezmiernie ciekawe. 
Któż z nas nie zastanawiał się nad niemi i nie wypo- 
wiadat krytycznych uwag?... Inż. Ossowiecki w pierw- 
szej części swej książki (str. 1—74) razysowuje dzieje 
jasnowidztwa i telepatji, mówi o istocie metapsychi- 
ki i współczesnym ruchu okultystycznym i zaznacza 
swe stanowisko wobec tych zjawisk. W części drugiej 
(str. 74 — 367) podaje przebieg wielu doświadczeń 

i głosy o nich świata uczonych. Ponieważ w doświad- 
czeniach brały udział takie osoby, jak J. E. Metropo- 
lita E. Ropp, Marszałek ]. Piłsudski, gen. Sosnkowski, 
proi. M. Tuhan-Baranowski, delegat Ligi Narodów G. 
Charpentier i wielu, wielu innych, i ponieważ książ- 
ka zawiera ścisłe protokuły doświadczeń i odpowied- 
nie rysunki, — zaciekawi każdego, kto interesuje się 
niezwykłościami, otaczającemi nas i przez nas niedo- 
strzeganemi.... 

Tyle narazie ksiąžek — „naj“... 

W. Charkiewicz
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Dział Pszczelniczy 
NA Mich TARGACH PÓŁNOCNYCH 

I WYSTAWIE LNIARSKIEJ 

związku 2 organizowanym  działen 
pszezełniczym na II-ch Targach Północnych 

i Wystawie Lniarskiej otrzymujemy następu 

  

   

    

    

  

Ziemi Wileń- 
zne stowarzy- 

i poszczególni w 

lztw północno - ws 

w IT-ch Targach Północ 

nych i tawie Lmiarskiej, które odbędą 
się dnia 26 pnia — 10 у nia rb. w 

, Wilnie, organizuje dnia 5 i 6 września rego 

nalny dwudniowy zjazd pszczelarzy woj 

wództw półnoeno schodnich, na który też 

będą zaproszeni nasi wybitni pszezelarze 
innyek dzielnie Rzeczypospolitej Polskiej 

Niniej g odezwą Towarzystwo Pszc 

cze Ziemi Wiłeńskiej zwraca się do orgar 
су] pszezelniezych województw północno 

Pszezelnieze 
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wschodnich o łaskawe zgłoszenie swego udzia 
łu w zjeździe. 

ielnie Rzecz 

ć udział w 

ni pr л 
wcześne zgłaszanie się pod adresem: Towa- 

rzystwa FPszczelnicze Ziemi Wileńskiej w Wil 
nie — biuro III Targów Północnych i Wy- 
stawy Lniarskiej — ogród Bernardyński. 

Program zjazdu będzie pr 
WS acym się p 

   
   

z innych d 
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I zgła: ym 
poszezególnym organizacjom. 

  

  

Odezwa do P.T. Wydaw- 
ców | Księgarzy 

W bieżącym roku zawiązało się Towarzy- 

saówo Popierania Budowy Publicznych Szkół 

Powszechnych, którego zadaniem jest przyjść 
z pomocą materjalna i poradą techniczną czyn- 

nikom społecznym (samorządowym) w budo- 

waniu szkół i zaopatrywaniu ich w bibljoteki 
i inne pomoce naukowe. Brak dostatecznej ilo- 

ści izb szkolnych, ciasnota i zły stan higjenicz- 

ny znacznej liczby istniejących budynków szkol 

mych — powodują, że poważna, idąca w setki 
tysięcy cyfra dzieci pozostaje poza szkołą, nie 

kształci się zupełnie, powiększając liczbę anal- 

fabetów w kraju. Zmniejsza się liczba odbior- 
ców kuitury, zmniejsza się liczba czytelników 

książek. 
Towarzystwo Popierania Budowy Szkół 

Powszechnych, przystępując do realizacji swo- 

ich zadań musi zgromadzić odpowiednie 
fundusze. Ważność i jakość motywów założenia 

Towarzystwa wydała się dostateczną podsta- 
wą do zwrócenia się o poparcie jego celów m. 

in. także do Polskiego Towarzystwa Wydaw- 

ców Książek. Towarzystwo Wydawców Ksią- 
żek, doceniając po obywatelsku ważność spra- 

wy — zgodziło się na opodatkowanie drobną 
kwotą sprzedawanych podręczników szkolnych 

na rzecz Towarzystwa Popierania Budowy 
Szkół. W porozumieniu z Towarzystwem Wy- 
dawców książek ustalono sposób techniczny 

przeprowadzenia tej akcji przez nalepianie na 

podręcznikach szkolnych znaczków wartości 10 

gr., przyczem opłata ta, stanowiąca docfód To 

warzystwa Budowy Szkół, ma być zawarta w 
cenie książki. 

Podając powyższe do wiadomości Panów 

Wydawców i Księgarzy, Zarząd Towarzystwa 
Popierania Budowy Szkół zwraca się równo- 
cześnie z usilną prośbą o najśpieszniejsze przy- 
stąpienie do realizacji tej akcji i udzielenie jej 
swego pełnego poparcia. Znaczki na książki są 
do nabycia w dowolnej ilości w Biurze Towa- 
tzystwa Popierania Budowy Szkół, Warszawa 
Aleja Szucha 25, oraz w paczkach po 500 szt. 
w każdym urzędze pocztowym, 
Zarząd Towarzystwa Popierania Budowy Pub- 

ficznych Szkół Powszechnych: 
(©) Stanisław Bugajski Sekretarz, (—) Sta- 
zisław Machowski Skarbnik, (—-) Kazimierz 

Pieracki viceprezet. 

ŻNIWIARKI 
Szwedzkie VIKING 
oraz części do nich 

"Worki Iniane 
poleca 

Centrala Spółdzielni 
Rolniczo-Handiowych 

Wilno, ul. Mickiewicza 19. 

   

        

     

Losowanie książeczek 
premjowych P.KO. 
Dnia 25 lipca br. odbyło się w Pocztowej 

Kasie Oszczędności XVIII-te losowanie książe- 
<zek na premiowane wkłady oszczędnościowe 
Serji II. 

Po zł. 1.000.— wylosowały 
mery książeczek: 

58012 52470 53 132 
55176 55717 55850 
56905 571207 57579 
57842 58320 58641 
60285 60489 60957 
62291 63889 64328 

68 147 68 236 

72074 72309 
74793 74 832 
75592 75704 
80417 80685 
83939 85768 
89400 89680 
91366 91 500 
93507 95876 96171 96349 96717 

97075 97508 99089 99436 95562 100303 
100 915 101 366 101 363 101 416 101 910 102 343 
103861 105011 105-052 105327 106 732 
106754 107396 107630 108 421 108 77 
109444 110808 110014 111281 111 382 
U2271 112437 112440 112614 113469 
13600 114380 114718 114753 115203 
115402 116609 116677 116937 117 981 

118051 118312 118603 118716. 
Książeczki dawniej wylosowane a dotych- 

następujące Nu 

53 966 
56 121 
57 591 
58 833 
61 040 
65 051 
68 424 
72 331 
75 136 
76 237 
81 299 
85 904 
90 238 
91 639 

54 563 
56 421 
57 727 
58 895 
61 156 
65 343 
68 483 
73 098 
75247 
16 359 
82 113 
87 575 
90 622 
91 705 

55 102 
56 613 
57 761 
60 029 
61 922 
66 085 
68 662 
73 543 
75 357 
TT 264 
82 225 
87 623 
90 660 
92 571 

Szas nie podjęte Numery: 86972 102501 
102907 112495 118800. 
  

Eugenja Kobylińska 

Swiat w szkole 
parniętni: nauczycielki 

    

Katążka ts wyszła jaż z drukaruj LUX I jest 
do nebycis w ksiegsralaeh wileńskich. 

Skład główny w księgarni św, Wojciech: 
Cena zł. 350 gr. Į 

———— 

“ KOMUNIKAT 
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SESI 

PIĄTEK 

о:н 28 
Inocentego 

Jatre 
Marty P. © 
BEST IA 

Wschód słeńcs g. 3,21 

Zachóś słeńce g 7,29 

STACJI  METEOROLO- 
GICZNE] USB W WILNIE. 

z dnia 27 iipca 1933 r, 

Ciśnienie średnie: 760. 
"Temperatura Średni 

Temperatura najw 

Temperatura- najn 

Opad w mm.: 

Wiatr: zachodni. 
'"Tendencja: lekki wzrost. 

Uwagi: dość pogodnie. 

PROGNOZA POGODY P.LM.-a 

na dzień dzisiejszy: 
W całym kraju pogoda słoneczna i n 

palna przy słabych wiatrach miejscowych 

lub ciszy. 

    

MIEJSKA. 
— Budżet miejski za kwartał. Magistrat 0- 

pracowuje wykonanie budżetu za usiegłe 3 

miesiące, w celu przedłożeńia go na 1 sierpnia 

władzom wojewódzkim, a jednocześnie powia- 

domi władze nadzorcze o postępach prac w kie- 
runku zapewnienia budżetowi równowagi. Cho- 

dzi o plan oszczędnościowy, jaki ma być opra- 

cowany przez miasto w działe przedsiębiorstw 
i administracji ogólnej. 

— Postępy robót nad Wiłją. Roboty nad 
regulacja brzegu Wilji na odcinku od Zielonego 
Mostu do garbarni za szpitalem Św. Jakóba po- 
stąpiły znacznie naprzód. Wbijanie pali wzdłuż 

wybrzeża dobiega już końca i obecnie pozostał 

już do opalowania tylko malutki odcinek przy 

samej garbarni. 

Rozpoczęły się także, od pewnego Czasu, 

roboty stanowiące kolejny etap nad wzmacnia- 

niem wybrzeży Wilji. Polegają one na łączeniu 

poszczególnych słupów podwójnem pasmem 
poziomo przybitych do wewnętrznej i zewnętrz 

nej strony ich wierzchołków długich drewnia- 

nych żerdzi, tworzących ze słupami rodzaj nie- 
przerwanej niskiej barjery, biegnącej wzdłuż 

brzegu. (i) 
— Pomoc bezdomnym. — Ostatnio do о- 

pieki społecznej zgłasza się codziennie 7 — 8 
osób z prośbą o dach nad głową. 

Z uwagi na to, że dom przy ul. Dzielnej 
jest już przepełniony, magistrat nosi się z 

zamiarem nabycia jeszcze jednego schroniska 

WOJSKOWA 
— Podchorążowie rezerwy. — Poborowi 

z cenzusem zostaną powołani w r. bież. do 
szkół podcho: kich rodzajów bro 
ni w dniach 18 i 19 września. 

RÓŻNE 
— Znów to samo z „Kurjerem Wileńskim", 

Ulubionem zajęciem miejscowego „Kur. Wił.* 

jest jak wiadomo plagjatowanie naszego pis- 
ma. Wiedząc o tem, zabawiamy się w pułapki. 
Napisaliśmy onegdaj, że p. Z. Ch. był w banku 
Kleck i Lewin na Imbarach. Banczek ten mie- 
ści się nie na Imbarach, lecz na ulicy Wielkiej, 
lecz my... czekamy co będzie. Otóż oczywiście 

„Kur, Wil.“ podaje własną wiadomość o p. Z. 

Ch., wymieniając go przez nadmiar delikatności 

z imienia i nazwiska i pisze, że był w banku 

Kleck i Lewin na Imbarach. Pułapka się udała, 
tym razem mamy ściąganie wiadomości od nas 
zaprotokułowane bardzo wyraźnie. Ale w na- 
szej notatce napisaliśmy, że ludzi biegających 
za p. Z. Ch. (jak wiadomo są to przeważnie że- 
bracy), było tak dużo, jak na kongresie Cen- 
trolewu w Krakowie. Tego „Kur. Wil.* nie po- 
wtórzył. Przeciwnie, oburzył się widać na nas 
za takie porównanie, skoro napisał: „zbiera się 
tłum, jakby na jakimś ślubie ziemiańskim*. — 
Jest to porównanie nie bardzo tratne, Propono- 
walibyśmy „Kur. Wil* inne: „tłum liczny, m- 
czem tłum ubiegających się o subsydja rzą- 
dowe*. 

— Okręg Wileński Polskiego Czerwonego 
Krzyża organizuje w dniach od 4 do 7 wrze- 
śnia r.b. kurs z ratownietwa i obrony prze- 
ciwgazowej dla lekarzy zamiejseowych z tere 
nu województwa Nowogródzkiego i 
skiego — według obowiązującego programu, 
opracowanego przez Dep. Służby Zdrowia Mi- 
nisterstwa Opieki Społecznej. Zgłoszenia 
przyjmuje Zarząd Okręgu Wileńskiego P.C.K. 
ul. Tatarska 5, do dnia 25 sierpnia 1933 r. 

— Dożywianie dzieci. — Związek Pracy 
Obywatelskiej Kobiet organizuje akcję do- 
karmiania dzieci, których rodzice zamieszku 
ją w sehroniskach miejskich. 

Z pomocy ma korzystać około 60 dzieci. 
— Kurs pływacki. Kuratorjum Okręgu Szk. 

Wileńskiego zawiadamia, iż kurs pływacki i wio 
ślarski dla młodzieży Okręgu Szkolnego rozpo- 
czął się. Zapisy na przystani szkolnej. Nauka 
bezpłatna. 

— Akcja przeciwpożarowa. — Polieja na 
prowincji za pośrednictwem gmin, ponownie, 
uprzedziła ludność przed lekkomyślnem roz- 
pałaniem ognisk w I , co w konsekwencji 
powoduje liczne pożary. 

TEATR I MUZYKA 
„ — Teatr Letni — dzisiejsza premjera 

„Cienia' z gościnnym występem M. Malic- kiej i Z. Sawana. Dziś, w piątek 28 b.m. o godz. 8 m. 15 w. Teatr Letni daje premjerę niezwykle oryginalnej sztuki Niccodemi' ego 
„Cień''. W sztuce tej Wilno będzie miało spo 
sobność podziwiania wspaniałej gry, jednej z 
najgłośniejszych aktorek współczesnego po- 
kolenia — Marji Malickiej, która w roli Jo- 
anny stwarza szczyt kreacji aktorskiej. Atrak 
cją tej sztuki będzie również, występ Zbysz- 
ka Sawana, artysty teatru Ateneum w War- 
szawie. 

W pozostałych rolach wystąpią p.p.: A 
Łodziński, . Ładosiówna, O.  Trembińska, I 
Paszkowska. Reżyserja dr. J. Ronard-Bujań 
skiego. Ceny miejsce specjalne. Bilety kre- 
dytowe ważne. 

— Niedzielna popołudniówka w Teatrze 
Letnim. W niedzielę dnia 30 b.m. o god 
po poł. przedstawienie popołudniowe wypełni 
arcywesoła i melodyjna komedja „Jim i Jill'* 
w obsadzie premjerowej, z występow 
Kamińską i Węgrzynem (role  tytułow: 
oraz parą baletową Editą Pfeifer i Z. Le- 
szezewskim na czele. 

Ceny miejsc zniżone. Jest to ostatnia po- 
południówka grana w obsadzie premjerowej. 

— Pożegnalny występ w Parku Żeligow- 
skiego — pary baletowej, art. państw. opery 
łotewskiej w Rydze, primabaleriny Edity 
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SŁOWU 

Qsiemnastelecie 6 pułku piechoty Leojenów 

Pieifer i baletmistrza Zenona Leszczewskie- 
go — odbędzie się w niedzielę 30 lipca wie- 
czorem w Parku Żeligowskiego. W' koncercie 
tym udział bierze również głośny art. Opery 
Czykagowskiej Sergjusz Benoni. Występy ar- 

poprzedzi koncert orkiestry symtonicz       
    

po raz SEE „Szaleństwa Coletty''. Dziś, 
j Stolza drugi ukaże się czaru, operetka 

„Szaleństwa Coletty“* 
    

   

  

się wielkiem powodze 
niem. W roli tytułowi Mary Gabrieli, 
która niebawem opuszeza Wilno, udając się 

'nkowy. Pozatem role głów- 
y rękach Halmirskiej, Dem- 
wińskiego i Tatrzańskiego. 

IT-im zespół baletowy pod 
rownictwem W. Morawskiego wykona szeret 
tańców i ewołucyj — eancan, foxtrot 
niec tragarzy, marynarzy i tańce 
(K. Rubonówna). 

  

   

  

       

   

  

   

   
    

   

— Przedstawienie popołudniowe w Lut- | 
ni. W niedzielę nadchodzącą o godz. 4 p 
ujrzymy raz jeszcze po cenach na 
pełną humoru i bawnych sytuae 1 

łą operetkę W. Kollo „Królowa nocy 
dzie premjerowej. Ceny miejse od 2 

CO GRAJĄ W KINACH? 

HELIOS — Poskromienie złośniey. 

PAN — Kobieto, nie grzesz! 
CASINO — Z rozkazu księżniczki 
LUX — Odrodzenie. 
ADRIA — Na podniebnym szlaku. 

ŚWIATOWID Zabójstwo o Świcie i 
Straszna noc. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

-— Okradziony na dworcu. Lejbie Dawido- 
wiczowi (Nowogródzka 61) w dniu 23 bm, z 
pociągu na stacji osobowej w Wilnie skradzio- 
no paczkę z galanterją, wartości 110 zł. Spraw- 

czynię kradzieży, niejaką Basię Bas, zatrzyma- 

no wraz z częścią skradzionej galanterji. 

— Złodzieje materjałów budowlanych. Po- 
pławski Wład. (Równe Pole 19) doniósł poli- 

cji, że z podwórka jego domu przy ul. I-szej 

Polowej 6, skradziono mu deski, cegłę i ka- 
mienie. 

— QOgołocone mieszkanie. Z mieszkania A. 
Bielawskiej (W. Pohulanka 14) skradziono bie- 
liznę, marynarkę granatową itd. 

— Podrzutek. W bramie domu Zawalna 58 
znaleziono podrzutka płci męskiej, w wieku 0- 
koło jednego tygodnia, Umieszczono go w Przy 
tułku Dzieciątka Jezus. 

— Zderzyły się rowery. W dniu 26 bm. o 
godz. 21,30 na ulicy Syrokomli, Dawid Rawicki 
(Nowogródzka 28), jadąc rowerem najechał na 
innego rowerzystę Mejera Konjosa (Subocz 55) 

Obaj pospadali z rowerów na bruk i dotkliwie 
się potłukli. 

— Złodzieje u adwokata. — Z mieszka- 
nia adwokata Frydmana (Sadowa 7) wynie- 
siono garderobę lecz na nieznaczną sumę. 

— NAJŚCIE NA MIESZKANIE. — Do 
mieszkania natarzyny  Barkiewiczowej (R. 
Śmigłego 31) wdarło się 3 pijanych osobni- 
ków z żądaniem  „pożyczenia'* im pieniędzy 
na wódkę. Awanturnicy grozili wybiciem 
szyb. 

Na krzyk Barkiewiczowej pijacy poczęli 
uciekać, lecz jednego z nich zatrzymano. 

— ULOTNIŁA SIĘ BIŻUTERJA. — Ze 
sklepu Michalskiego (W.W. Świętych 3) wy- 
kradziono z biurka biżuterję wartości paru 
set złotych. 

WILNO — TROK! 

— ZAKOPANY NOWORODEK. W folwar 
ku Ustronie gminy rzeszańskiej, służąca Leo- 
kadja Walentynowiczówna urodziwszy nieślub- 
ne dziecko, zakopała je żywcem w ziemi. żywe 
jeszcze dziecko odkopały dzieci kołonji letniej. 

— POŻAR. W Drewienikach gminy wo*- 
niańskiej spalił się dom mieszkalny Michałow- 
skiej Joanny, spłonęła też komora i stajnia, bę- 
dące pod jednym dachem. Straty wynoszą prze 

szło 700 zł. 

Badla wilefiskie 
PIĄTEK, DNIA 28 LIPCA 1933 R. 

7.00: Czas i pieśń. 7.05: gimnastyka, 
7,20: płyty. 7,25: Dziennik por. 7.30: D. e. 
płyt. 7. Chwilka gosp. dom. 11,57 Sygnał 
czasu 12.05: Muzyka lekka 12,25: Pras, kom. 
12,35: D. e. muzyki lekkiej 12,55: Dziennik 
poł. 14.50: Program dzienny 14.55: Płyty — 
wieley soliści. 15.25: Kom. gospod. 15.35: Kon 
kurs modnych chórów polskich (płyty). 16.00 
Koneert. 1640: Arje w wykonaniu T. Łucza- 
ja. 17.00: „W świetle rampy'* — felj. teatr. 

5: Koncert solistki. 17.45: Muzyka lekka. 
18.10: Pogadanka. 18.15: „Policja w Polsce 
odrodzonej'* — odczyt. 18.35: Recital forte- 
pianowy. 19.20: Ze spraw litewskich. 19.25: 
Progra na sobotę. 19.40: Na widnokręgu. 
20.00: Koncert symfoniezny. 20.50: Dziennik 
wiecz. 21.00: „Dokąd jechać w święto ?*'. 
21.10: D. e. koncertu. 22.00: Muzyka tanecz- 
na. 22.25: Sport. 22.35: Kom. met. 22.40: 
Muzyka taneczna. 

    

   

  

    

  

  

! na przeglądu pułku na placu Piotra i 

LEKARZ - SPECJALISTA 

WILNO. — Wczoraj jako w przeddzień 
dorocznego święta 6 p. P. Leg. o godzinie 8 
min. 30 na boisku sportowem przy ul. Koś- 
ciuszki odbył się uroczysty apel poległych. 

Na krótko przed oznaczoną godziną na 
placu zebrał się cały pułk z oficerami na 
czele, szykując się do przeglądu. 

Po odebraniu raportu przez dowódcę puł- 
ku pulk. Biestka nastąpił zapowiadany prze- 

glad, zaś zaraz potem na stokach wzgórz, о- 
taczających boisko, zapłonęły znicze. 

Po odegranin hymnu nastąpiło odczytanie 
listy poległych oficerów i szeregowych 6 p. 

p. Leg., którzy złożyli swe życie w ofierze 
Ojczyźnie. 

O godzinie 9,30 ulicami miasta przecią- 

gnęła orkiestra, grając capstrzyk. 

PROGRAM DNIA DZISIEJSZEGO 

Q godz. 8,30 komendant garnizonu doko- 

Pa- 

CHIRURG - 
D-r. ST. MICHALEK-GRODZKI 
Warszawa, Wspólna 49 m. : ё : 

Operacje estetyczne twarzy, nosa, uszu. Plesiyczue biustu, brzacha, kcńczyn, 
Gineksicegiczno - plastyczne, zniekształceń ciała, braku swłesienia (łysin). — 

Operacje odmładzające. 

Działanie piosenki 
Trzech opalonych, zdrowych  ehłopeów 

chodzi po podwórzach, śpiewając silnemi gło 
sami. Berety, pumpy i cytrynowe sportko- 
szule. Postaci nowoczesne, zachodnie, stupro- 
centowe: dernier eri. 

Zaczynają Śpiewać. Płyną polskie piosen- 
ki, rzewne i swojskie, w stylu owej „czy 
pamiętasz Janku, w stodole na sianku““... O- 
kna mil Żaden grosz nie spadnie na bruk. 

Więc chłopey przerywają. Jeden z nich 
podaje znak ręką. I oto niespodziewanie wy- 
rywa się melodja rosyjska i dźwięczne ro- 
syjskie słowa. Wieczernij zwon, Snieg puszi- 
styj.. W oknach ukazują się głowy. A potem 
uderzają mocno o mury podwórza stare jak 
świat „Korobiejniki'*. 

Znajet tolko noez głubokaja 
Kak poładili oni, 
Raspriamiś ty, roż wysokaja, 
Tajnu swiato sochrani! 

      

   

Z okien s się grosiaki. Chłopey 
śmiechnięci d 

1 

ękują. 
Co jest w tych rosyjskich piosenkach? I 

za serce chwytają, i zmysły zapalają, a naj 
ważniejsze: „raskaszelitsią** zmuszają. Na- 
wet Wacław, poważny kelner od małego Sztral 
la, Waeław, który ujrzav zy na podwórzu 
śpiewaków, powiedzi „hultaje, robić nie 

Uu- 

    

  

  

    
  

cheą** — gdy mu śpiewacy przypomnieli noc 
w zbożu wysokiem, otworzył okno i rzucił 
20 gro 

  

Jaki sekret kryją rosyjskie piosenki?. 
jw. 

— — — -оОо——-—— 

SPOR 
ZAWODY LEKKO - ATLETYCZNE. 5 
Zarząd Klubu Sportowego Zrzeszenia Mło- 

dzieży Rzemieślniczej i Przemysłowej w Wilnie 
niniejszem podaje do wiadomości, że w dniach 
28, 29 i 30 bm. odbędą się zawody łekko - 
atletyczne o mistrzostwo Oddziałów m. Wilaa, 
na stadjonie Okręgowego Ośrodka WF 

W zawodach bierze czynny udział prze- 
szło 40 zawodników 2 młodzieży rzemieślniczej 
i przemysłowej. 

  

Termin rozpoczęcia zawodów wyznaczono 
na godzinę 17 dnia 28 bm. (piątek). 

Kierownictwo zawodami z ramienia Okre- 
gowego Ośrodka WF objął instruktor p. plut. 
Sadowski. 

W KILKU WIERSZACH 
Donosiliśmy swego czasu, że w dniu 13 

b.m. dwaj członkowie Wil. Tow. Cykl. Moio- 
cyklistów p.p. Urniarz i Moroz udałi się na 
motocyklach na wycieczkę w celach krajo- 
znawczych, dookoła Polski. — Dotychczas 
nasi dzielni motocykliści przejechali: Grod- 
no, Białystok, Warszawę, Raszyn, Końskie, 
Radomsko, Częstochowę, Herby, Katowice, 
Mysłowice, Chrzanów, Kraków, Myślenice, 
Chabówkę, Nowy Targ, Zakopane, Nowy 
Sącz, Przemyśl i Lwów, — co wynosi około 
1800 klm. — Po wypoczynku we Lwowie wy- 
jechali na Tarnopol, Łuck, Równe, Pińsk, 
Baranowicze, Lidę. 

Do Wilna powrócą prawdopodobnie już 
29 b.m. 

Panowie Urniarz i Moroz nadesłali nata 
z, drogi kartę, w której zasyłają pozdrowie- 
nia wszystkim wileńskim kolegom — sportow 
com. 

a o" 

Trup staruszki w lesie podmiejskim 
Zagadkowy wypadek w Dolnej 

WILNO. Wczoraj około godziny 2 pp. po- 
sterunek policji w Dolnej został zaalarmowany 
wiadomością, że w pobliskim lesie, łączącym 
się z Ponarami, leży w kałuży krwi trup ko- 
biety. 

Jak się potem okazało, zmarłą jest Ewa 
Iwanowska, lat 65, zamieszkała przy ul. Klono- 
wej 14, która zginęła wskutek otrzymanego cio- 
su w głowę. 

Uderzenie było tak silne, że nieszczęśliwa 
doznała zgruchotania czaszki i zmarła w tej 
samej chwili 

Obok tragicznie zmarłej leżał duży kawał 

drzewa Świeżo ściętego, od uderzenia którego 
Iwanowska zginęła. 

Jak utrzymują okoliczni mieszkańcy, Iwa- 
nowska została zabita w wypadku jaki się zdn- 

„rzył złodziejom leśnym, kradnącym drzewo rzą- 
dowe. 

W czasie spiłowywania gałęzi miała ona 
przechodzić w pobliżu i tra zrządził, że spa- 
dający kawał sosny ugodził ją w chwili, gdy 
znalazła się pod drzewem. 

Wersja ta ma. wszelkie cechy prawdopodo- 
bieństwa, bowiem niema wzi. śladów, aby 
padła ona ofiarą zbrodni lub sty ze strony 
złodziei, 

Uciekł z ławy oskarżonych 
„Rudy Edek" nie chce siedzieć w więzieniu 

WILNO. — Za włamania i kradzieże 
miał być onegdaj sądzony w trybie uprosz- 
czonym znany policji przestępca Edward Ka- 
szewski, zwany w świecie przestępczym „Ru 
dym Edkiem“'. 

Do czasu rozprawy był on na wolnej sto- 
„ pie, a że groziła mu większa kara, — więc 

policja stale miała go na oku. 
Również w dniu rozprawy, wobec pogło- 

sek, że Kaszewski ma zamiar zbiec, policja 
raniutko złożyła mu wizytę (Jerozolimska 
26) i zaprosiła na posiedzenie do sądu. 

Aresztować go nie było podstawy, więc 

ograniczono się do obserwacji, podczas jezo 

bytności w sali rozpraw. 
Na krótko przed rozprawą, gdy Kaszew- 

ski siedział już na ławie oskarżonych, funk- 
cjonarjnsz policji mający go na oku, został 
wezwany do pokoju Świadków. 

Kaszewski jakgdyby czekał na ten mo- 
ment, bowiem najspokojniej wstał z ławy i 
skierował się ku drzwiom. 

Gdy nieobecność oskarżonego zauważono, 

było już za późno. 

Rozprawę przeciwko Kaszewskiemu odro- 
czono i zarządzono pościg. 

wła, poczem o godz. 9,00 w kościele św. Pio- 
tra i Pawła zostanie odprawione uroczyste 
nabożeństwo. 

Po nabożeństwie o godz. 9,45 dowódca puł 
ku złoży wieniec od całego pułku, na grobie 

š. p. biskupa Bandurskiego. 

Defilada pułku odbędzie się o godz. 10.00 

na ul. Kościuszki, którą odbierze komendaut 
garnizonu. 

Wspólny obiad żołnierski odbędzie się w 
koszarach Piotra i Pawła o godz. 12,30 z 
udziałem dostojników cywilnych i wojsko- 

wych. 

Po południu odbędzie się zabawa żołnier- 

ska na boisku sportowem pułku oraz przed- 
stawienia dla żołnierzy w miejscowych ki- 
nach. 

Wieczorem o godz. 2i-ej w salonach Ka- 

syna Oficerskiego pułku przy ul. Kościuszki 

18 odbędzie się raut. 

PLASTYK 
3, Tel. 919 m. 

  
CHODZĘ PO MIEŚCIE... 

PLAC, SKWER, TARG CZY PASTWISKO? 

Takie oto smętne pytanie zadaje sobie 
nie jeden state mieszezanin wileński, 
przechodząc mimo placu Łukiskiego! Zaiste, 
wygląd placu w dobie obeenej to „całość, po- 
zbawiona charaktera  jednolitego'* — jakb: 

się wyraził człowiek oględny w słowie, te 
„groch z kapustą** jakby wypaliła weredye2- 
ka — Józefoweczka.. 

Dawniej — plae miejski, zamieniający 
się regularnie w jarmark małomiasteczkowy 
przy okazji dni targowych. Dziś?! Dziś pół 
placu to „skwer**, drugie pół — to targ, zań 
pośrodku placu, na samej granicy dwu po- 
łów autonomicznych monument powstań- 
czy 

  

    ny 

  

    

  

  

  

Wprawdzie Magistrat uchwalił już prze- 
niesienie odsuniętych od uliey Miekiewiczow- 
skiej resztek targu Łukiskiego na inne miej- 
sce, przenaczając w tym celu plae położony 
nad Wiłją za kościołem św. Jakóba i zajęty 
podėwe: przez prywatny skład drzewa, ale 
przenosiny te nie odbyły się ani w zeszłym 
roku, ani też latem roku . bieżącego, mimo 
niedawnych zapowiedzi w tym względzie. 

Uwolnioną od targu połowę placu zamie- 
rza Magistrat dołączyć do obecnie  istn 
cego skweru, ezy jednak dzisiejsze 
skie pastwisko można nazywać 
Wszak skwer to nietylko trawni 
ławki na nich, ale też i drzewka i 

  

    
     

   

  

      

zieleń 
dekoracyjna. Tych ostatnich sztafarzy skwe- 
ru, w pełnem tego słowa znaczeniu, nie widzi 
my na placu Łukiskim, a z pewnych wzglę- 
dów nie są one pożądane tu i na przyszłość. 

Zważmy bowiem: dla wielkiego miasta 
niezbędnem jest posiadanie choć jednego roz- 
ległego placu dla urocz 'stych parad wojsko- 
wych, popisów gimna nych i wogó!e 
wszelkiego rodzaju manifestaeyj o charakte- 

nasowym. Za plac taki nie możemy uwa- 
żać ani placu  Katedralnego,  zatłoczonego 
ogródkiem i — dodatkowo — oparkanieniem 
remontowanej Bazyliki, ani placa przed ko- 
ściołem św. Kazimierza. 

Ulica Miekiewiczowska wystarczyć może 
dla przemarszu defilujących oddziałów, ale 
dla uprzedniej zbiórki i ustawienia się bio- 
rących udział w defiladzie wojsk, potrzebny 
jest plac. Nasz plac Łukiski jest ścisłym od- 
powiednikiem placu Saskiego w Warszawie, 
na którym tak pięknie wypadają ws; Ikiego 
rodzaju ceremonje o charakterze wojskowym, 
to też najbardziej wskazanem wydaje sie, 
obsianie go trawą z zachowaniem dróżek dlu 
potrzeb ruchu pieszego, natomiast z poniecha- 
niem wszelkich  solidniejszych inwestycyj 
skwerowych, by w ten sposób umożliwić wy- 
korzystanie go od czasu do czasu jako placu 
dla rewij i defilad. 

Na ostatek dodajmy, że wartoby trochę 
ten plae wygładzić, bo, jako spadek po daw- 
nym targu, pozostały na powierzchni skweru 
falisto biegnące wdal gar! widoezne nawet 
z pod dziko rosnącej trawy... 

„Przechodzien“' 

    

  

          

  

  

  

  

  

° 
Giełda warszawska 

Z DNIA 27 LIPCA 

DEWIZY I WALUTY 
Belgja 124.90 — 125,21 — 124.59. 
Holandja 360.90 — 361,80 — 360.00. 
Londyn 29.80 — 29.95 — 29.65. 
Nowy York 6.44 — 6.48 — 6,40. 
Nowy York kabel 6.45 — 6.49 — 6.41. 

yž 35.03 — 35.12 — 34.94. 
Praga 26.54 — 26.60 — 26.48. 
Szwajearja 173,23 — 173,66 — 172,80. 
Włochy 47,20 — 47,43 — 46.97. 
Berlin w obr. pryw. 213,30. 
"Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE 
Pożyczka 3 proe. budowlana 38,50, 
Inwest. 104. 
Dolarówka 49 — 49,25, 
Inwestycyjna seryjna 44.50 — 45. 
5 proc. kolejowa 40. 
Warszawska 41.85 — 42,25 — 42,75 — 

(drobne). 

  

AKCJE 

Bank Polski 79,25.—79 
Kijewski 18. 

Lilpop 10.75 — 11. 
Dolar w obr. pryw. 6.45. 
Rubel 4.82. 

PAMIĘTAJ OBYWATELU, ŻE W WIEXi 
00 15 DO 90 LAT, CO TRZECI CZŁOWIEK 
UMIERA Z GRUŹLICY! WYOBRAŻ SGBi! 
DGROM TEJ KLĘSKI | POPIERAJ] WALKĘ 
2 NIĄ. KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRU. 

KAŻDEGO 
OD PLAGI ietniej, 

tępiąc radykalnie: muchy, komary, 
pchły, pluskwy i wszelkie robactwo. 
Sprzedaż w skladach apt. i aptekach. 

Przedst. Hi. Wojtkiewicz, 
Wilno, Kalwaryjska 21. 

    

  

     
   

      

  

  

Biedne dziewczęta 
Marja Nikiforenko, Iwowianka, przyje- 

chała do Wilna po pokojówki. Poszła do u- 
pośrednietwa pracy, do rozmaitych 

służby domowej, przejrzała pe 

Czynno: 
hojna pracodawe 

ła, że chod 
ąd wywiadowcom strzeli- 

y śiedzić bogatą lwowiankę, po- 
ą duzo ładnych pokojówek? Stąd, że 

otrzymali ze Lwewa poufny telefon o wy 

dzie Marji Nikiforenko, 

Iwili, gdy dobra pani wyrusza 
pokojówek na dworzec, ar 

towano ją, p ącym zaś z powodu ut 

į acy dziewczętom tłumaczono, że lepiej 
cić pracę niż cnotę, która jest skarbem w 

nym i kejnotem drogim. Napróżno protes 
wały 7uw. ione dziewczęta: musiały wrócić 

do urzećuw pośrednietwa. 

     nalja, wybrała, zakontraktowała. 
te ęły kilka 
w nawale spraw n 

i viadowe 
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— Zawody o mistrzostwo armji. W dniu 
dzisiejszym rozpoczynają się zawody konne © 

mistrzostwo armji. W zawodach przyjmie u- 

dział około 100 oficerów kawaler. 
Eliminacyjae konkursy odbędą się w dniu 

30 lipca, W związku z zawodami w dniu dzi- 

siejszym władze wojskowe i zawodnicy zje- 
chali do Baranowicz. Na spotkanie ich zbudo- 

wano bramę tryumfalną przy ulicy Mickiewiczą 

— Znów większy pożar. W dniu wczoraj- 
szym o godz. 1 we wsi Krzywe - Sioło gminy 
Krzywoszyn powstał pożar, od którego Spaluo 
się: Konstantego Burczyca dom mieszkalny, 2 
chlewy, sprzęty domowe i rolnicze, zboże, pa- 

sza, świnia i 12 kur, Andrzeja Kurby dom mie- 
szkalny, sprzęty domowe i gospodarcze, Burov 

Mikołaja dom mieszkalny, sprzęty domowe i 
gospodarcze Burby Konstantego dom, „Ъ м, 

sprzęty domowe i gospodarcze oraz pasze, Bar 

by Jana dom wraz z całym dobytkiem, Bur 

ca Stefana spichlerz i sprzęty rolnicze, du 

menty oraz żyto. 

Ogólne straty wynoszą 13900 zł. Zachodzi 

przypuszczenie, że pożar powstał wskute!: ood- 

palenia. Wypadku z ludźmi nie było. Na rozwój 
pożaru wpłynął wiatr i gęstość zabudowań. 

Budynki były ubezpieczone w PZUW. 
-— Zaopatrzył się na dłuższy czas. W nocy 

na 18 lipca do zamkniętego špichlerza naležą- 
cego do Piotra Czabaka mieszkańca osady Ka- 
mionka gm. Krzywoszyn, dostali się niepro- 

szeni goście, uprzednio zoperowawszy kłódkę i 
zabrali słoninę, szynki i mąkę ogólnej wartości 
156 zł. Sprawcy kradzieży zostali spioszeni i 

pozostawili na miejscu łom żelazny oraz bat, 
z czego wynika, że przyjechali końmi, by nie 

fatygować się przenoszeniem skradzionych rze- 

czy i że szli już na pewniaka, oraz że byli to 

złodzieje, znający doskonale zawartość špich- 
lerza Czabaka. 

Pogłowi się policja i napewno znajdzie a- 
matorów szynek. 

A biedny Czabak tak przyszykował sobie 
wszystko na przednówek i odrazu wszystko 
stracił. 

— Nieszczęśliwy wypadek. W dmu 22-99 
lipca o godz. 22,30 na stacji Leśna do siedza- 

cego na breku wagonu towarowego robotnika 
Czesława Stodolskiego podczas ruszania pocią- 
gu ze stacji wskoczyło 8 robotników, chcących 
przejechać bez biletu do Baranowicz. Na wi- 
dok nadchodzącego konduktora zaczęli wyska- 
kiwać z wagony i w trakcie wyskakiwania je- 
den z nich popchnął Stodolskiego tak, że ten 
wypadł z pociągu i złamał sobie prawą rękę. 

Stodolskiego odwieziono do szpitala między 
komunalnego. 

— Pożar smolarni. W dniu 22 lipca o g. 
19 w fabryce smarów M. Gubara przy ulicy 
Szeptyckiego, podczas gotowania smoły wy- 
buchł pożar. Pastwą płomieni padło kilka be- 
czek smoły i kilka kadzi przeznaczanych na 

chłodnie. Straty wynoszą około 500 zł. Pożar 
powstał wskutek rozpalenia dużego ognia pod 
kotłem od-którego zapaliła się wrząca smoła. 

W akcji ratunkowej brały udział straż miejska 
i wojskowa, które szybko pożar zlokalizowały. 
W czasie pożaru został lekko poparzony palacz 
Jan Skaczko, którego odwieziono do szpitala 
międzykomunalnego. 

— Bezpieczeństwo ogólne. W dniu 25 bm. 
około g. 9 w rzece Myszance przy wsi Rogacze 
gm. krzywoszyńskiej odnaleziono zwłoki miesz- 
kańca tejże wsi Kondratczyka Józefa, lat 22.— 
Sekcja zwłok wykazała, że śmierć Kondratczy- 
ka nastąpiła wskutek uduszenia. Na głowie 
trupa stwierdzono znak od lekkiego uderzenia 
tępem narzędziem. Na podstawie zeznań świad- 
ków ustalono, że Kondratczyk w dniu 24 bm. 
około g. 13 na łące w pobliżu wsi Rogacze ko- 
sił trawę. W tym czasie w pobliżu koszącego 
siano przejeżdżało furmanką pięciu osobników, 
mieszkańców wsi Zawinie, gm, ostrowskiej, któ 
rzy pozostawili konia z wozem w Rogaczach, 
sami zaś pobiegli do koszącego siano Kondrat- 
czyka, schwytali go, pobili kołami a następnie 
wrzucili do rzeki. Kondratczyk bowiem kosił 
trawę na cudzej łące. 

— Pożar, W dniu 25 bm. o g. 11 w osa- 
dzie Łancew-Ług, na szkodę Mazura Jana spa- 
ti! się dach domu mieszkalnego i stodoła, war- 
tości 300 zł. Budynki były ubezpieczone. Wy- 
padku z ludźmi nie było. Przyczyna pożaru do- 
tychczas nie ustalona. 

—Kradziež. W nocy na 25 bm. w osadzie 
Domaczenicze gm, stołowickiej na szkodę Kra- 
sickiego Juljana z niezamkniętego chlewa skra- 
dziono konia wartości 200 zł. 

-— W nocy na 25 bm. w osadzie Piłstowicze 
gm. N.-Mysz na szodę Kuprowskiego Antoniego 

  

  

  

ŻLICZE”! POPIERAJCIE BUDOWĘ SANA Z ogrodzonego podwórka skradziono klacz, 

TORJUM POD WILNEM. wartości 50 zł. 
    

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

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

i zaiegałjącym do tego dnia w opłacie. 
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— Śmierć zasłużonego kapelana. — W 
tych dniach zmarł w Kosowie koło Kołomyi 
znany i powszechnie lubiany ks. Franciszek 
Hrynkiewicz. 

Zmarły był długoletnim prefektem tut. 
państwowego gimnazjum męskiego im. Ada- 
ma Miekiewicza. 

W czerwcu rb. Ś. p. ks. Hrynkiewicz cb- 
chodził 25-lecie działalności kapłańskiej. 

Zwłoki Zmarłego przywiezione zostaną do 
Grodna prawdopodobnie dziś, w piątek. 

Ś. p. ks. Hrynkiewicz osierocił staruszkę 

  

matkę i siostrę. 

Zmarły był oddanym opiekunem harcer- 
stwa. 

— Nowy naczelnik Sądu Grodzkiego. — 

Jak się dowiadujemy, na wakujące miejsece 
naczelnika Sądu Grodzkiego w Grodnie mia- 

nowany zostanie sędzia grodzki p. Buchali z 
Wołkowyska. 

— Pan prezes Sądu Okręgowego rozpo- 

czął urlop wypoczynkowy. — W dniu wczo- 

rajszym prezes Sądu O. „owego p. Kazi- 

mierz Gedroyć rozpoczął 6-tygodniowy urlop 

wypoczynkowy. 

Zastępstwo na czas urlopu p. prezesa ob- 

jął wieeprezes Sądu Okr. p. Hryniewicz. 

— Powrót z urlopu. — Przewodniczący 
wydziału karnego Sądu Okręgowego p. wice- 
prezes Hryniewicz powrócił w tych dniach z 
urlopu wypoczynkowego i objął urzędowa- 

nie. 

   

          

Bestjalski napad. — W dniu 26 bm. 
na polu maj. Kraśnik gm. W. Ejszymanty 
został znaleziony mężczyzna z pobitą głową 

i pokaleczonem ciałem. 

Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, że 
jest to mieszkaniec wsi Małachwiejowee, „o. 
wiatu wołkowyskiego, który został pobity 
przez dwóch nieznanych narazie osobników, 
pilnujących w pobliżu majątku koniezynę. 

Dochodzenie w tej sprawie prowadzi po- 
sterunek P. P. w W. Ejszymontach. 

— Pożar. — We wsi Lewarki 
dzieniewickiej wskutek _ nieos go obcho- 
dzenia się z ogniem wybuchł pożar, skutkiem 
czego spaliła się stodoła wartości 350 zł. 

— Zatargi na tle rodzinnem. 
wczorajszym Sąd Ok 
'*wem p. wiceprez 
dziale sędziów Di 
wał sprawę Anton Wiszniewskiego, zam. 

w Grodnie, oskarżonego 0 to, że w dniu 7 
maja rb. będąc w stanie silnego podniecenia 

z zamiarem pozbawienia życia strzelił z re- 

woiweru do Karola Majewskiego, Strzał jed- 
nak chybił. 

Oskarżony do winy się nie przyznał i ze- 
znał, że w krytycznym dniu Majewski, któ- 
ry jest jego szwagrem napadł na żonę oskar- 

żonego i kilkakrotnie rzucił w nią kamienia- 
mi. Chcąe odpędzić napastnika, wystrzelił z 
rewolweru, 

Wystizelił on przez wybitą przez Majew- 
skiego dziurę w drzwiach. 

Oskarżony zeznaje, że Majewski na tle za- 
ve 

niny gu- 

          

   

  

   

  

Dominikańska 26. 

r DZIš NA EKRANIE! 

KONIEC ŠWIATAI!! 
zapowiadai wynalazca strasznych „promieni 

śmierci X''. i 
Zbawcą okazał się EDMUND LOWE, który 
wraz z BELĄ LUGOSI i IRENĄ WARE— 
występuje w doskonałym firmie produkcji 

1933 — 34 r. 

„CHARDU: 
NA SCENIE pożegnalny występ obecnego 

zespołu. 

„REWJA HAWAJSKA" 
z udziałem: 

THEO, KOKO i 9-letniej VIOLETTY. 
Śpiewy i tańce hawajskie! Oryginalne ewo- 
lucje hawajskie! Przegląd ostatnich przebo- 
jów stolicy! Pozatem EDWARD REJ odtwo 
rzy dramatyczny obrazek „KOKAINISTA'* 

Wstęp od 54 gr. 

Džwiekowe kino „APOLLO“ 
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ALLAN SULIVAN, 

  

targów rodzinnych weiąż napadał na niego. 
Sąd zbadał w tej sprawie kilkunastu 

świadków, którzy jednak nie mogli stwier- 

dzić faktu mierzenia do Majewskiego, wobee 
czego Sąd po wysłuchaniu przemówień stron 

oskarżonego uniewinnił. 
— Smakosz wileński. — Berensztejn Moj- 

żesz zamieszkały w Wilnie przy ul. Zarzecz- 
na 19 zameldował o wysprzedaży przez гол- 

iewnię piwa Wellera w Grodnie, piwa z pod 

robioną etykietą browaru Żywieckiego. I tak 
„przemysłowiec'* grodzieński wpadł przez 

smakosza wileńskiego. 

— Kradzież. — Ze spółdzielni samochodo- 
wej „Mars'** przy ul. Artyleryjskiej 4 s 

dziono opon i dętek samochodowych Józefo- 
wi Abramickiemu na 300 zł. 

— Niezwykły oszust. — W dniu wczoraj- 
szym tutejsze władze policyjne zatrzymały 

   

  

  

niejakiego Adolfa Kuhna, który podając się. 

za attache ministerstwa spraw zagranicznych 

wyłudzał pieniądze tak u ludzi prywatnych, 
jak i w instytucjach bankowych. 

Między innemi przytrzymany Kuhn, bę- 

dąc w Gdyni wyłudził od inż. Wysockiego 
200 zł., następnie tamże w Banku Gospodar- 

stwa Krajowego 108 zł. 
Sumę tę Bank przesłał telegraficznie na 

poste restante Grodno. Jednakże „attache 
Ministerstwa Spraw Zagranieznych'* zam. w 
Warce pow. grójeckiego sumy tej podjąć nie 

zdążył, gdyż został aresztowany. 
  — Posiedzenie komisji teatralnej. Jak 

się dowiadujemy w dniu 7 sierpnia rb. odbę 
dzie się posiedzenie komisji teatralnej, na 
którem powzięta zostanie uchwała w sprawie 

przyszłego sezonu teatralnego. 

— Wycieczka kajakami do Druskienik.-— 

W sobotę dnia 29 bm. staraniem tut. Makabi 

wyruszy wycieczka do Druskienik. 
W wycieczce tej przyjmuje udział 50 о- 

sób na 25 kajakach. 

— Teatr miejski. — Dziś w piątek o godz. 
8-15 wiecz. odegrana zostanie ostatnia no- 
wość, świetna 4-aktowa sztuka Pagnola p. t. 
„Marjusz““. 

Ceny miejsc zniżone. 

W sobotę 29 bm. o godz. 8,15 ciesząca si 
niebywałem powodzeniem, pełna humoru i 
przezabawnych sytuacyj 3-aktowa komedja 
Grzymaly Siedleckiego „Sublokatorka““. — 

W niedzielę po raz ostatni „Marjusz''. 

— Sport. — W dniu 30 lipca rb. w godz. 
od 10 do 13 i od 15 do 18 na kortach te- 

nisowyżch K. $. „Cresovia'* (Narutowicza 

4) odbędą się rozgrywki tenisowe o druży: 

nowe mistrzostwo Polski między warszaw- 

skim Lawn - Tennis Klubem a „Cresovią'*. 

nouogiddzka 
— Urzędowa. W dniu 26 bm. p. wojewo- 

da Świderski powrócił z Warszawy i objął u- 

rzędowanie. 

P. wojewoda przyjął: inż. T. Molińskiego 

dyr. wojew. Twa Organizacji i Kółek Rolniczych 
oraz p. Sieczko, kier. Zw. Młodzieży Wiejskiej 

    

w sprawach dożynkowych w Spale oraz Zw. 5% 
Młodzieży Wiejskiej; następnie p. wojewoda 

przyjął SS. Nazaretanki w sprawie budowy wła 
snego domu na potrzeby szkoły w Nowogródku 

— Przyjęcia u p. wojewody. — W dniu 
27 bm. p. wojewoda Świderski przyjął: kpt. 
Góreckiego i Woyniłłowicza z pow. nieświe- 
skiego. 

— Rada miejska m. Zdzięcioła składa po- 
dziękowanie p. wojewodzie. — Delegacja m. 

Zdzięcioła przy udziale burmistrza miasta p. 
Brodowicza wręczyła w tych dniach p. woje- 
wodzie Świderskiemu uchwałę dziękczynną ra 
dy miejskiej następującej treści 

„Za tak troskliwą iście ojcowską opiekę, 
jaką otacza wojewoda nowogródzki pan Ste- 
fan Świderski miasto Zdzięcioł dotknięte cię 
żką klęską pożaru, rada miejska miasta 
Zdzięcioł składa mu tą drogą najgorętsze po- 
dziękowanie i staropolskie „Bóg zapłać'*. 
‚ Jak wiadomo, p. wojewoda Świderski nie- 
tylko śpieszy z pomocą materjalną pogorzel- 
ców swego poparcia, oraz osobiście interesu- 
je się sprawą odbudowy zgliszcz, planami re 
gulacyjnemi miasta i  wszelkiemi sprawami, 

dotyczącemi odbudowy i poprawienia bytu 
materjalnego mieszkańców Zdzięcioła. 

— „Mąż od biedy* w Lubczy. Staraniem 
miejscowego Koła Zw. Pracy Obywatelskiei 
Kobiet odbyło się w dniu 23 bm. w remizie 

  

17) 

Wyspa Szczęścia 
— Čo się z nią stało? — zapytał czło- 

wiek ostrym, łamiącym się głosem. 
— Wsadzilišmy ją na pokład „Juvenji““ 

— rodzonej siostry waszego „Ardena'*... Pan 
pamięta „Arden'* ? 

— Utonął... wszyscy utonęli... 
— Niestety! Ale uratowali się miss „Jer- 

vis, pan... i Norton. Pamięta pan Nortona? 
Kapitan mówił, dobierając ostrożnie 

słów, przypuszezał bowiem, że ma do czynie- 
nia z szaleńcem. Angus oczekiwał z napręże- 
niem odpowiedzi, gotów do skoku w razie po- 
dejrzanego ruchu warjata. 

— Norton? — odpowiedział głos, — Nor 
ton w grobie! Mae-Nile zamilkł, nie wiedząc, 
eo mówić dalej. 

— Niech pan przyjdzie tutaj jutro, a te- 
raz wypocznie. Tutaj, na wybrzeżu powietrze 
jest niezdrowe. 

Rozbitek patrzał szeroko otwartemi o- 
ezyma na srebrzącą się lagunę, na łódź i roz 
bite muszle... W jego nieprzytomnych oczach 
nie odzwierciadlała się żadna myśl. I nagle 
«oś przeszyło jego obolały mózg. Perły!.. Jak 
dzikie zwierzę rzucił się ku łodzi i zaczął wy- 
rzucać z niej drogocenną zdobycz na brzeg 
i do wody... Obaj marynarze pochwycili go 
za ręce ztyłu, usiłując powstrzymać, ale wal 
czył z niemi z nieludzką siłą. Maryńarze oba- 
wiali się, że nie dadzą mu rady, gdy nagle 
siły opuściły go i z dzikim krzykiem, runął 
na ziemię bez przytomności. 

— Umarł? — zapytał 
ciężko. 

— Nie, — odpowiedział kapitan, pochy- 
lony nad leżącym. 

— To tylko atak, może potem będzie mu 
lepiej. Podnieśli ciężkie ciało i położyli ko- 
ło ognia. . 

Angus,  dyszue 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

  — (o robić? — zapytał Angus. 
Kapitan położył palec na ustach. Chory 

rzucił się na ziemi, palee zacisnęły mu się 
konwulsyjnie, a z ust zerwał się jęk: 

— Marietta! 
Marynarze spojrzeli na siebie. Dla Me.- 

Nila ten jęk nie był zrozumiały, ale Angus 
domyślił się teraz wielu rzeczy. Ciekawie 
nachylił się nad leżącym, oglądając jego 
twarz, ręce i odsłonięte ciało. 

— To nie, Fitch, to nic, wszystko będzie 
dobrze! — uspakajał łagodnie kapitan. — 
Prześpicie się i wszystko jak ręką odejmie. 

Na bladych ustach leżącego zadygotały 
słowa : 

— Ja.. nie jestem... Fitch... Ja jestem... 
Norton... 

Ranek, który nadszedł po tej nocy, był 
nie zwyczajnym porankiem dla trzech męż- 
czyzn odosobnionych na bezludnej wyspie. 

Do chwili, gdy senne słońce przejrzało 
się w czystej wodzie laguny, Norton zdążył 
opowiedzieć eałą swoją historję. Czuł, że mówi 
do uczciwych i szezerych ludzi. 

Marynarze słuchali w milezeniu, dorzuca 
jąc chwilami suche gałązki do ognia. Angus 
czuł wzrastającą sympatję do tego człowieka. 
Gdy Norton skończył, marynarze kiwnęli gło 
wą współczująco i Norton zrozumiał, że po- 
mocnik kapitana stanął po jego stronie. 

Kapitan również czuł sympatję do nowe- 
go znajomego. 

Z kolei dwaj marynarze opowiedzieli, co 
się stało z Mariettą Jervis, o podróży na po- 
kładzie „Nephewa'* i spotkaniu' „Juvenji““. 
Kiedy wspomnieli o znalezionej w pasie per- 
le, Norton przerwał ostro: 

— Jaka perła? 

strażackiej w Lubczy przedstawienie amator- 

skie. Wystawiono sztukę sceniczną pt. „Mąż 

od biedy”, poczem nastąpiły popisy chóru, któ- 
ry wykonał szereg pieśni ludowych. Na przed- 
stawieniu było zgórą 180 osób. 

— Omal nie nowy pożar w Zdzięciołe. No- 
cy wczorajszej w chlewie należącym do Lejzera 

Senderowskiego rzeźnika, zamieszkałego przy 
ul. Pereca 10 w Zdzięciole, powstał pożar, któ- 

ry w porę zauważono i ugaszono. Przyczyna 

pożaru narazie nie ustalona. 

Acljjėcka 
— Młodzież ludowa na terenie 

Młodzież ludowa na terenie tutejsz 

tu coraz szerszą rozwija działalno: 
dzież tłumnie zapisuje się na 

rozumiejąc że właśnie ta organiz 

powiatu. 

   
     

    

jej 
w pełni to, co dla należytego jej rozwoju 

jest jej koniecznie potrzebne, że w ramach 
tej organizacji właśnie swobodnie rozwiną 
się jej wrodzone zasoby. 

Ostatnio znowu w Terebejnie założono z 
inicjatywy nanczyciela Stanisława Walickie- 

go nowe Koło, Wybrano już zarząd z p. Mi- 
chną Bolesławem jako prezesem na czele. — 

Przystąpiono już do organizowania pracy na 
terenie wsi. 

— Wybory do Kongresu Sjonistycznego. 

W odbytych dnia 23 lipea wyborach do Kon- 
gresu Sjonistycznego, zwycięstwo _ odniósł 
Blok Pracującej Palestyny. Ogółem wystawio 
no siedem list. Frekwencja była nader żywa, 
głosowało 97 proc. uprawnionych do głosowa- 

nia. Na listę Bloku Pracującej Palestyny pa- 
dło 257 głosów, II, co do ilości miejsce przy- 

padło Sjonistom  Żabotyńskiego (141), III, 
Związkowi Sjonistyczno-rel. 

Głosowano jeszcze na listę partji robot- 

niczej Hitaol Dut, na Rewizjonistów, na Ot- 
Lywnaot. 

— Porażenie słoneczne. Ostatnie upa! 
dały się we znaki przedewszystkiem ludno: 

i ej, choć była przez nią z utęsknieniem 
oczekiwane. Siano oddawna czekało na to, by 
je przewieźć do stodół. Kilka gorących dni 

sprawiło, że można było je w całości prze- 

wieźć. Zato dni te rzeczywiście były gorące. 
Zanotowano w powiecie kilka wypadków za- 
słabnięć. Z wynikiem śmiertelnym zdarzył 
się wypadek w Kuczkunach. W czasie pracy 
uległ wypadkowi ciężkiego porażenia słone 

nego Pieczko Mikołaj. Przewieziony do szpi- 
tala pow. w Stołpeach następnego dnia zmarł. 

— Odnalezienie szkieletu ludzkiego. -— 
Robotnicy, zajęci przy budowie wieży trian- 

yjnej na polach wsi Łuki gminy żucho- 
wickiej, w trakcie kopania dołów natrafili na 

szkielet ludzki. Osobliwością było, że na pal 
cu szkieletu znajdował się pierścień 'złoty.— 
Wskazywałoby to na to, że zmarły nie padł 
ofiarą rabunku, a raczej pochowany został 
na odludziu z innych powodów. Naogół przy 
puszczają, że szkielet pochodzi z czasów woj 
ny bolszewiekiej, możliwie z czasów odwro- 
tu, że pochował go nawet ktoś bliski, kiedy 
to w czasie ucieczki nie dbano o żadne wzglę 
dy ludzkie. 

Przy szkielecie nie 
tków ubrania. 

policja. 

— Tajemnicze utonięcie. W tych dniach 
w jeziorze Kromań plutonowy Ogrodowski 
znalazł zwłoki płei żeńskiej. Wstępne doche- 
dzenia ustaliły, że denatką jest Adameewi- 
czówna Urszula, zamieszkała we wsi Nieście- 
rowicze, gm. Nalibockiej. Adameewiezówna 
pracowała ostatnio w charakterze służącej u 
leśniczego Głuchowskiego w leśniczówce „Kro 
man““. 

  

   

  

   
   

  

   

znaleziono żadnych 
Dochodzenie prowadzi 

  

Krytycznego dnia Adamcewiczówna po- 
kłóciła się ze swych chlebodawcą. W czasie 
sprzeczki wydaliła się z leśnieżówki i już 
więcej nie wróciła. Widocznie nosiła się z za- 
miarem samobójstwa już przedtem. Drobna 
sprzeczka stała się przyczyną bezpośrednią 
rozpaczliwego kroku. Szczegółowem wyjaśnie- 
niem tego bądź co bądź osobliwego samobój- 
stwa psychicznie zdrowej skądinąd dziewczy- 
ny, zajmuje się obecnie policja. 

— Usiłowali zniewolić. Mieszkańcy wsi 
Luzy, Jaźwiński Bohdan i drugi o niezn 
nazwisku napadli na Olimpję  Downarównę, 
gdy ta zdala od ludzi pasła krowy, i usiło- 
wali ją zniewolić. Downarówna, i 
bezpieczeństwo, grożące jej z rąk r 
nych napastników, resztkami sił zdołała się 
wydrzeć i uratować ucieczką. Krewkimi 
młodzikami zajmie się policja. 

AL Ak 

POPIERAJCIE L.0.P.P.] 

  

   

      

TEL 

  

— Ach, zapomniałem, że pan o tem nie 
nie wie! Fitch miał perłę, ukrytą w pasie skó 
rzanym. Miss Jervis zostawiła ją nam, żebyś 
my ją sprzedali i zatrzymali sobie to, «o 
nam jest winna za przejazd. Resztę musimy 

oddać krewnym Fitcha. Nie wie pan czy on 

  

* miał żonę? 

Fitch miałby żonę? — uśmiechnął się 
Norton. — Którażby kobieta wyszła za nie- 
go? Przecież to było zwierzę w ludzkiej po- 
staci! 

— Pan rozumie, że musiałem przedstawić 
raport kapitanowi „Juvenji**. 

— Naturalnie, ale.. ja nie bardzo rozu- 
miem.:. 

— Poświadczyłem czarno na białem, że 
znalazłem pana nieżywego na brzegu i że 
pana zabił palacz Fiteh, którego nie mogliś- 
my spotkać, bo ukrył się w dżungli. Pocho- 
waliśmy pana i postawiliśmy krzyż z napi- 
sem na grobie. Setki tysięcy ludzi przeczyta- 
ło już o tem w gazetach. 

Zbiegły więzień — Norton mógł się tylko 
cieszyć z tego, ale ten drugi Norton, który 
uległ dużej zmianie psychicznej w ciągu po- 
bytu na wyspie z Mariettą, zastanawiał się, 
czy może korzystać z takiej nieoczekiwanie 
ofiarowanej mu, ale na nieuczciwości opartej 
wolności.. Długo trwało milezenie. Maryna- 
rze rozumieli, jakiego rodzaju uczucia wal- 

czą w duszy ręzbitka. 
Angus, spoglądający  chciwie 

przerwał pierwszy milczenie: 
— Świta, panowie, myślę, że możemy za- 

brać się do roboty. 
Mae-Nile kiwnął głową i odszedł od 0- 

gnia. Rozległ się chrzęst pierwszej rozbitej 
muszli. Norton nie pomagał im w pracy, Przy 
glądając się ich jednostajnym, powolnym ru- 
chom, rozmyślał o przyszłości. To dziwne, że 
marynarze nie zapytali, ile on ma pereł i 
gdzie je ukrywa? 

Mogło to świadczyć, 
ludźmi. 

Po upływie godziny Mae-Nile 

ku łodzi, 

że są  uezeiwymi 

odrzucił 
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„, PORUCZNI 
Dziś premjera! Wielki podwójny program. 

K AARYNARKI 
„£ ROZĘKĄAZEĄ KSIĘŻNICZĘ 

lilm ilostrujący życie w Legii 
Cudzoziemskiej 

w rol. gł LILJAK HARWET 
i HENRY GARAT 

Ceny zniżone: Balkon dzienny 25 gr., wiecz. 40 groszy. — 

  

„PAŃ 
Na żądanie publiczności jeszcze 2 dni 
tilm o wyjątkowej wartości artystycz- 

ne) i niezwyklem powodzenin 

Wyświetia się również po raz pierwszy w Wilnie dźwiękowy a k r 0 b a t yc z R y f iim 
Ceny na 1 s. balkon 25, parter 

uziś wielki podwójny program! 

KOBIETO, NIE GRZESZ 
54 gr. 

  

Sensacyjny 

podwėjny program! 

„PP? znak „ILS 
Rozkład jazdy statków 

Na okres nawigacyjny 1933 r. 

Statki pasażerskie „ŚMIGŁY', „PAN TA- 
DEUSZ'', „KURJER', „GRODNE', „S9- 
KÓŁ i „WILNO''* będą kursować na od- 

cinku rz. Wilji 

Wilno — werki 
z przystankami: 

Pośpieszka, Wołokumpja, Kalwarja i 

ROZKŁAD JAZDY 

w dnie powszednie od dnia 5 czerwca rb. 

ODJAZD Z WEREK DO WILNA 
£. 7,10, 8, 9,15, 11,15, 13.15 15.15, 17.15. 19.45 

ODJAZD Z WILNA DO WEREK 
godz. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19,30 i 20,40. 

W niedziele i dnie świąteczne od dnia 25 
maja rb. 

Odjazd z Wilna do Werek o godz. 7 rano, a 
następnie co godzinę. Ostatni odjazd statku z 
Wilna do Werek o godz. 19, wraca z Werek 
o godz. 20. Odjazd z Werek do Wilna o godz. 
8 rano, a następnie co godzinę. Ostatni od- 

jazd statku z Werek do Wilna o godz. 20. 
W razie większej frekwencji publiczności — 

w dnie bardziej pogodne niezależnie od po- 

wyższego będą kursować statki dodatkowo 
co pół godziny i wcześniej 

W dnie powszednie statki mogą być zama- 
wiane na wycieczki, zamówienia przyjmuje 

kasa przystani statków w Wilnie 

ZARZĄD. 

| NA POPŁAWACH 
parcele do sprzedania 
Tanio. Ziemia ogrodowe przy ul Subocz, — 
Ssska Kęps, Popławskiej i ir. — Informacje: 

Subocz 28 godz. 10—2 1 5—& 

RR ERKSA 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich spiekach 

składach aptecznych znane 

średka ed odcisków 

Prow. A. PAKA, 

: BACZNOŚCI i 
Wystrzegajcie się domokrążnych 

sprzedawców fałszowanych HERBAT. 

KUPUJCIE 
Tylko w handlach spożywczych 

Uznaną za najlepszą HERBATĘ 

„bopernikiem 

  

Werki 

      

  

    
    

    

Warszawskiego T-wa Handlu Herbatą 
A. DŁUGOKĘCKI 

i W. WRZEŚNIEWSKI Sp. Akc. 

  

Ceny zniżone: 1 s. balko: 
ma, 

  

„DOUGLAS FAIRBANKS 
zespół 
gwiazd.: 

na drzwiach ?? 
n 25 gr. parter 54 gr, wieczor, od 40 gr. 

iMARY PICKFORD w neśmiert dziele Wit. 

Szekspira POSKROMIENIE ZŁOŚNICI 
Mecny dramat żywiołowych namiętn. współcz. życia, Zuakow. 

Ród la Rogue, Betty Brobsom, WII Bot. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20 

  

W Wilnie, ul. GDAŃSKA 2 (róg 
Otwarty został Sklep 

     
wsparcie. 

w Sklepie. Uprasza się o zwiedzanie i 

Wileńskiej) 
Dzierżawy 

  

= . ! = >> Ryrobów koszykarskich Ociemalatyth SĘ | Poszukujemy dzier- 
»Š z warsztatow Kuratorjum nad Ociemnialyini ZR žawy folwarku okeże 
Ai Ы ziół ё 100 he. w dobrym punk- ч w Wilnie, Antokolska 18. — Z | cie w pobliża Wiine — 
NE ; ‚ Сепу niskie. Robota solidna. s IR =Włataczka Ło de: 
£3 Zamówienia prz, się: w warsztatach, = mem mieszkainym crar 
= »*zez Instruktor w (od 7 do 13) oraz Pe | zebndowaniami = do- = I ® 

brym stanie. Porządsana 
jest: dobra ziemia, łąki, 
pastwisko, teg, sad ž 

  

woda. Olerty skisdač 
  

Szkota Gospodarstwa 

  
i Szkoła Zarządczyń 

im. JENERALOWEJ ZAMOYSKIEJ 

w Warszawie 
przyįmuje zgtoszenia 

UL. ŚW. TERESY 2 M. 3 TEL. 970-91. 

w redakcji Słowa poć 
lit. M. 

Domowego 

  

Uwąga! 
Duży zarobeki 
Wydawuictwo iKata- 
logn - Przewodnika 
HI-cich Targów Pół- 
nocnych poszukaje 
zdolnych agentów - 
tek. Zgłaszać się de   

  

450 H. P. 
1У Wodnej 
do wykorzystania 

   
     
   з па @ 

    

0. med. REKRYK ROBZIŃSKI 
przeprowadził się 

uł. Mickiewicza 22-a m. 20 
Ordynaje codz'eunie 04 4 m. 30 — 6 godz. 

prócz świąt 
EEEE Z a Ak 32 

Lekarze  jiói kuatyji 
świeży lipcowy, poleca 

5 D/H 

       

  

  
   

  

DOKTOR 

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

A. Januszewicz 
Zsmkows 20-a, 

tel. 8-72 

SPRZEDAJE SIĘ * 

  

od 9—1 i 3—7 duże i małe działki 
W. Z. P. 23. ziemi przy ul. Sołtani- 

_______ skiej i  Zwierzyniec- 
_______ kiej. Dowiedzieć się -- 

Zwierzyniecka 37 m. 1, 

Kupno Posiadłość ziemska 
| SPRZEDAŻ do sprzedania ładnie 

+ewrzywyytywiwyryc= położena, budynki no- 
_______ we, owocowy ogród — 

park; ziemi około 4'bs, 
Kupię komunikacja antob. — 

ziemi ornej około 16h: blisko kspiel. Bardio 
w odległości od Wilna dogodne "arnuki sprze 
nie dalej 15kim. Oferty daży. Int. na miejscu 
A S w Administracji Jerozclimka, kol. Zgoda 

  

Biura Reklamowego 
Stefana Grabowskie- 
go Garbarska 1 — 
godz. 12—2coózien- "Lokale   

  

  

TEWETTYYTYWYYEWEYFT| nie 

Potrzebne 2 pak 
MIESZKAN EE yz Akk AGGA 
5 cio pokojowe, system 
kcrytarzowy na 
Zwierzyńcn blisko mo: 
stu. Ołerty do Redskcjj 

POSZUKUJĄ 
PRACY 

  

  

  

dle T. C = 

Poszukuję Rutynowany 
mieszkanis od 3 — 5 sgronom znający ge- 

spodarstwo przemy 
we, hodowlę' mieczar- 
stwo, lesnictwo, ołejar= 
stwo z 20'letuią prak- 
tyką w krajn i zagre- 
nicą— posznkuje zaras 
posady — wymaganie 
skromne. Wiine Qstre- 
bramska Ne 16 m. 22 

Młoda 
zredakowana _ urzęć- 
niczka za nuirzymenie 
może pełnić słnżbę bie- 
rową,teperację bielizny, 
lub wyręczyć w gospo- 
darstwie pani dome. 
Zygmusvtowska 8 m. Z 
Sienkiewiczowa 

pokoi z wygodami, sło- 
neczue, such2. Oferty 
Wł. Studnicki: Dąbrow- 
skiego 12. 

4 — 5 POKOJÓW 
blisko śródmieścia 
potrzebne. — Zgłosze- 

„Słowa'* pod 

  

  

H. G. 

LEKCY J] matem. 
fizyki — udziela naucz. 
gimn. Ofiarna 2 m. 14 
od godz. 3 do 5. 

2 
ż ST UDE N 

Letniska przyjmie posadę w cha 
RYWYTĘYYYTYYYYYY""=. rąkterze nauczyciala— 

DA NIU SZEW staełgo lub czasowe- 
MAJĄTEK go do dzieci za same 

LETNISKO utrzymanie chętnie sz 
pensjonat — poczta — wieś. 
Daniuszew — Kiersnow Zgłoszenia pod: Wiłac, 
ska stacja Smorgonie. ul. Zamkowa nr 5. — 
Plaża, kajaki, tenis. (Sklep owocowy). 

= Krymski. 
PENSJONAT ———— — — — — 
w . Andrzejkowie nad B. urzędnik 
Świtezią Wandy Kul- w cjężkich 5 
wieć - Frydrychowej. zna buhalterję, rachen- 
Pokoje słoneczne wspól kowość, sznka pussdy. 
ny salon i taras, bibljo- Przyjmie każdą zaofis- 
teka, pianino, kuchnia rowaną Dracė na жа- 

wiejska, posiłek 4 razy runkach najskromniej- 
dziennie. Doskonała ką- szych, Łaskowe oferty: 
piel, auto, dojazd 2 Ba- Wiłvo ul. Kalwscyjske 
ranowicz lub Nowo- 44—5, dla A. K 
gródka autobusem. Ce- — — — — — — — 
ny 3,50, 4 i 4,50 w za- SŁUŻĄCA 
leżności od pokoju. — młoda poszukuje posa- 
Poczta Walłówka koło dy do wszystkiege. — 

  

Warszawa Bracka 23. „Stowa“ właścicie] Kryłow. ARR Andrzej- Ul. Zawalna 3 m. 14. 
ia US D ks m S KOWO. R Z Z RK 

ЕБРЕРЦБРННРОООЕ DET PRZ NOOO ZZOZ WORD ZO TEO SET OKO —) 
na bok ostatnią muszlę i patrząc szeroko o. tym sprawa byłaby trudniejsza i nieprzyje- dano, zakomunikowała, że Norton, © Яе jej 
twartemi oczyma na Angnsa, powiedział nie- 
pewnym tonem: 

— Ozterdzieści dwie! 
Angus kiwnął głową twierdząco. Nie 

mógł wydobyć głosu. Zdawało mu się, że je- 
go głos rozproszy czary i laguna zniknie, jak 
sen. Oprzytomniał dopiero wtedy, gdy spot- 
kał utkwiony w niego wzrok Nortona. Ten w 
każdym razie nie był częścią snu! 

Czterdzieści dwie!.. Po dwadzieścia jed 
nej każdemu! Najmniejsza kosztuje 100 fan- 

tów... Dwadzieścia jeden razy po sto... 
Me.-Nile przerwał obliczenia swego ko- 

legi, zwracając się do Nortona: 
— Właściwie to do pana należy! 
Norton wzruszył ramionami. 
— Równie dobrze do mnie, jak i do 

was! Bierzcie, ile chcecie, ja mam ich dosyć! 
Dosyć! Co on chciał przez to powiedzieć ? 

Angus, mrugając oczyma podliczał w myśli, 

że trzeba było zebrać z półtora tysiąca mu- 
szli, aby znaleźć trzy pereł.. 

— Myślałem, że pan tak odpowie, — cią- 
gnął dalej Me-Nile. — Pańskie są też takie 
duże? 

— Takie.. i większe. 
— Właściwie uważam, że należałoby po- 

dzielić wszystko na trzy części. 
Norton nie sprzeciwiał się. Mleczno-różo 

wy potok popłynął między jego paleami. Za- 
czął podział, pozostawiając sobie eo trzecią 
perłę. Marynarze przyjmowali swoje części 
powolnemi, uroczystemi ruchami, jakgdyby 
wykonywali religijny obrządek. Kiedy podział 
był skończony, Norton zapytał: 

— (zy macie zamiar długo jeszcez tu 
być? 

Kapitan przeliczył jeszeze raz swoje per- 
ły i odpowiedział: 

— Nie mamy celu dłużej tu zostawać. Jak 

tylko będzie dobry wiatr — odpłyniemy. 
Wiedział o czem myślał Norton. Człowiek 

ten podobał mu się i - w duszy cieszył się, 
że nie spotkał Fitcha na jego miejseu. Z tam- 

    

  

Drukarnia Wydawnictwa „SŁOWO 

  

    

  

mna. Rozumiał również, jakie uezucia łą 
ły Nortona i Mariettę. 

°° — Mam taki projekt, — rzekł, — nioże 
to nie zgodne z prawem, ale wysadzimy pana 

w jakimś porcie na wyspach Fidżi, gdzie mo- 
jego żaglowca nie znają. Bo, widzi pan, my 
nie jesteśmy statkiem pasażerskim i osób 
obcych wozić nie możemy, ale stamtąd pan 
już sam da sobie rady. 

Norton stłumił głębokie westchnienie: nie 
chciał zdradzić swej radości i powiedział, 
usiłując zapanować nad głosem: 

— Ja zapłacę za to... dobrze zapłacę. 
Me.-Nile uśmiechnął się, bawiąc się dn- 

żą perłą: 
— Będziemy liczyli, że pan już zapłacił. 

Jak myślisz Angusie? 
Angus skinął głową, zajęty nisz 

liter „Arden'** na łodzi. 

ROZDZIAŁ X 

MARIETTA. 

Marietta od dwóch miesięcy mieszkała 
już w Londynie. Odwieziono ją do Anglji na 
rachunek spółki, do której należał zatopiony 
„Arden““, opiekowano się nią, jak skarbem i 
pokazywano, jak ósmy cud świata. Czuła do- 
okoła siebie nieznośną ciekawość, męczące za- 
interesowanie i westchnęła z ulgą, gdy na 
lądzie zeszła wreszcie z oczu fotografów i 

dziennikarzy. 
Krewni jej, Elliotowie spotkali ją w por- 

cie. W domu, gdzie zamieszkała, poczuła się 
wreszcie wólną od oczu gapiów, a jednak dłu- 

go jeszcze musiała ponosić konsekwencje, 
które nakłada brzemię sławy. — Nie minął 
ani jeden dzień bez wizyt dziennikarzy i fo- 
tografów. Marietta unikała ich, jak mogła. 

Nie mogła jednak odmówić prośbie zarządu 
towarzystwa, którego własnością był „Ar- 
den**, złożenia oficjalnych zeznań. Powtarza 
ła wszędzie dosłownie to samo, tylko dziwiło 
ja to, że nie pytano prawie o los Nortona. 

W odpowiedzi na pytania, które jej za- 

  

eniem 

  

  

  

wiadomo, nie miał krewnych żyjących, że byž 
zbiegłym więźniem, zmarł i został pechowa 

stem wybrzeżu niez 

    
     

  

ny na pia: mieszka- 
łej wyspy. W. a ta została przyjęta, bez 
zastrzeżeń. Gazety poświęciły całe kolumny 

zbiegłemu więźniowi, który zginął w obronie 
młodej dziewczyny przed szalonym palaczem. 
Szlachetne zakończenie zhańbionege żyzia !... 
Marietta czytała te słowa, przeżywając głę- 

boko każdą chwilę, spędzoną na wyspie. Ser- 
ce zamierało w niej z niepokoju. Nie przypu- 
szezala nigdy, że miłość zwiąże ją tak nagłe, 

   

opanuje i napełni jej seree męką, wstpłiwe- 
ściami i nadzieją. 

Domek przy Sloan - street był idealness 
schroniskiem. Kuzynka Marietty — piečdzie- 
sięcioletnia, tęga kobieta przyjęła ją serdecz- 
nie i erze. Mąż podzielał jej uezecia. - 

  

  

siłowali oboje dostarczać jej rozrywek i za- 
baw, zmusić do zapomnienia strasznych 
przejść, które miała. 

Marietta była głęboko wzruszona, ale nie 
miała odwagi powiedzieć im całą prawdę 
Dla całego świata, oprócz niej, Norton nie 

żył. Nie wątpiła, że wkrótee powróci, ale nie 
jako James Norton. On sam zdeeyduje, ee 
będzie dalej. 

Pożerana tęsknotą i nadzieją, schudła в 
pobladła. Ale piękność jej zyskała na tem- 
stała się bardziej pociągająca i pełna wyra- 

zu. Wyraz oczu i twarzy stał się dziwnie 
miękki i łagodny. Elliotowie przywiązafi się 
do niej całą duszą i zdecydowali, że zatrzy- 
mają ją u siebie, aż do zamążpójścia. Ale 
niepokoiło ich to, że dziewczyna topniała w 
oczach, gnębiona jakąś tajemnicą. 

— Oheielibyśmy spędzić miesiąc, lub dwa 

na Rivierze, kochanie — powiedziała pewne- 
go razu Mrs. Elliot. — Czy miałabyś ochotę 
na taką podróż? 

Marietta pr się. Za mie w 

świecie nie zgodziłaby się opuścić teraz Lans- 
dyn! 

  

  

 


