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POSTAWY — Księgarnia Połskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Kisiegarnia T-wa „Ruch“ 

SLONIM — Księgarnia |. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjació! Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — М, Lewin — Riuro gazetowe uł. 3 Maja 3. 
SZARKOWSZCZYZNA, M, Mindel, skład apie ay. 
WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 

i WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“, 

SAS URK TET TK ASTA TSRS PRN YSC KIA AUBE ZZO. 2. RRRTCŁ OS О СЛа 

I CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednószpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc.drożej. į 

  

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. 
co do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 

(DSA as Sa De DAS LTSR ESTONIA TSS ESET | 

Młodzi inni Kpt. Skaržynski w Warszawi 
Wielotysięczne tłumy witają zwycięskiego lotnika Mamy przed sobą madesiany uam 

tekst Deklaracji Ideowej, uchwalowci 

świeżo przez jedną z grup młodzieży a- 

kademickiej, na jednym z ostatnich jej 

zjazdów. Zjazd ten nie odbył się w gwa: 

nem i szumnem mieście, nie reklamowa- 

ły go żadne gazety, nie ułatwiły go żad 

me nadzwyczajne zniżki, żadne ulgi, Z 

deklaracją nadesłano nam  fotograije. 

Tych fotografii nie robił nadzwyczajny 

wysłannik samego Pata, ani Papa, ani 

Iskry. Są na tych fotograijach  ttoczne 

wojskowe namioty — takie na dwadzieś 

ciorga luda, żołnierskie, są twarze mło- 

de, smarkaczowate czasem, a czasem za 

myślone nad czemś głęboko. Ktoś obznaj 

miony ze sprawami Polski dzisiejszej 2- 

niby pomyślał, że to są właśnie fotogia- 

ije ze zjazdu ideowej organizacji mło- 

dzieży. Darmo wśród tych grup na foto 

grafji będziemy bowiem szukali tych czy 

innych panów starszych, honorowanych 

panów, znacznych panów. Żadnej z tyci 

fotografij nie zdobi ani minister, ani po- 

seł na Sejm Rzplitej, nawet pan Żybor- 

ski, szef bezpieczeństwa na terenie woje 

wództwa tarnopolskiego. Niech Czytul- 

nik darować zechce, że w artykuł ten 

wkradną się świeże, a znamienne remini 

scencje z innego zjazdu, innej młodzieży. 

Dziennikarstwo uczy porównywać. 

Dlaczego jednak nachylamy się nad 

tekstem jakiejś deklaracji ideowej mło- 

dzieży? Ani ona rzeczy nowych nie wpro 

wądzi dziś w życie, ani ona na szali dzi 

siejszych losów zaważy. Władza komen- 

danta posterunku jest większa od ich mo 

<y..Qd wszystkich najbardziej młodzień- 

czych słów tej deklaracji cięższą ma wa- 

gę jedno ministerjalne. W takich nie + 

w takich tak skupiła się po kilkoletniej 

walce majowego przełomu pełnia państ- 

wowej władzy. Ogromna, ciężka moc. 

„Nic wbrew niej, mic poza nią“ Ona jest 

jedynym realizmem. Jest jakimś superre- 

alizmem, czy kto tam wie, jak to nazwać. 

Czemżeż są wobec niej wszelkie te sny 

młodzieńcze, które nigdy nie prosiły ni- 

czyjego parafu? W roku 1933-im, w Rze 

czypospolitej Polskiej. 

A jednak — nachyłamy się. Oto na- 

sze przyczyny:-. 

Młodzież, o którą chodzi — to w o- 

bozie młodzieży  prorządowej, jedy:a 

dziś (niestety) grupa: . 

1) ktėra do etyki katolickiej nietyi- 

  

ko się przyznaje, ale widzi w nieį normę 

nadrzędną, nawet nad wartościami poli- 

tycznemi. 

2) jest w nim jedyną, na którą nie 

padł znikąd jeszcze cień posadkowego o- 
portunizmu; 

3) jest tą, która od Radzymina i 

bitwy nad Niemnem nie zmieniła stosu- 

ku do bolszewizmu. 

Wypisaliśmy te trzy racje — każdy, 

kto stosunki na uniwersytetach napraw 

dę-zna, przyzna, że nie małe, -a teraz 

zdaje nam się, że nie wymieniliśmy 

najważniejszych. Ci młodzi, bardzo po 

młodemu, odżegnywują się od starszego 

pokolenia. A przecież są w tej deklaracji 

myśli, które staremu pokoleniu będą bli 

skie i drogie i swoje. Może okaże się, 

że dziwnie pokryją się granice tej Polski 

-— Mocarstwa, o której oni marzą, a Tej 

marzonej na dziesiątki lat wstecz temu, 

"ej, która nie przyszła. Może przyjdzie 
nam wyznać, że ponad barki naszego po 

kolenia wyrasta inne, które największycn 

sięga lotów. 

„Wielki i trudny problem*, „zada- 

nie“, „cel“. Wciąž plątają się takie sło- 

wą. Słowa o jakiejś pracy, o czemś, .co 

trzebą zrobić, o czemś, co już więcej cze 

kać nie może. jest ogromny, rozrośnię- 

ty, ponad miarę program gospodarczy. 

Właściwie założenia, myśli. Są tu zwr»- 

ty, które tętnią wielką naprawą. — nie- 

ma żadnego, któryby żagwił demagogją, 

kolektywizmem. I jeżeli ten ustęp jest 

tak długi i tak długi i tak wielki, — 

to może dlatego, że ci młodzi przeżywa 

ją z nami i za przyszłość straszną tro- 

skę człowieka bez pracy. 

Ani to nie znaczy, byśmy się mieli z 

tem wszystkiem zgodzić, ani nie widzi- 

my racji zapuszczać się w dłuższą dys- 

kusję, podważać celowość tych i innych 

haseł. Drogi dwóch pokoleń są takienn 
drogami, które się rzadko mogą przeciąć 

Na przestrzeni, która dzieli młodość od 

lat męskich, ściera się dużo dawnych po 

stulatów, dużo dogmatów rozpada. Ale 

musi być jakaś młoda siła i wiara i 

pewność, że to, czego się chce i będzie 

chciało, nie będzie miczyją krzywną i 

niczyim businessem. Takiemu startowi 

nie musi wtedy prezydjowač nikt + nic 

więcej. K. Pruszyński. 

Deklaracja ideowa „Myśli Mocarstwowe|“ aka- 
demickiej młodzieży państwowej 

I. My, Młodzież Polska, pokolenie niepod 
ległego państwa, zrzeszeni w organizacjach 
ruchu mocarstwowego, na wstępie deklaracji, 
zawierającej wiarę, którą wyznajemy i sze- 
rzymy, stwierdzamy, że patrjotyczne ruchy 
polityczne ery niewoli, przeżywszy w Polsce 
państwa zaborcze, na walkę z któremi były 
nastawione, interesom  wskrzeszonego _pań- 
stwa odpowiadać przestały, 

— Nacjonalizm polski, zastawszy stosun- 
ki narodu polskiego z bratniemi narodami 
słowiańskiemi zaognione ręką zaborców, sto- 
sunków tych w ciągu 15 lat załagodzić nie 
zma, a natomiast świadomie je rozdraż- 

— Socjalizm kontynuuje  antagonizmy 
klasowe i pracuje nad zobojętnieniem dla 
Polski mas pracujących. Tę szkodliwą działal 
ność potęguje komunizm, wykształcając nie- 
nawiść do państwa, dyskontowaną zręcznie 
na korzyść obcego mocarstwa. 

W ciągu 15 lat starsze społeczeństwo pol 
skie nie wytworzyło żadnej idei, stojącej po 
nad szowinizmem klasowym czy narodowym. 
Głos ma już tylko młode pokolenie. 

II Jak w czasach niewoli najwyższym ce 
lem ówczesnych pokoleń było wskrzeszenie 
niepodległego państwa polskiego, tak po od- 
zyskaniu niepodległości najwyższym celem 
jest stworzenie z Polski mocarstwa. 

Jest to misją dziejową i obowiązkiem 
młodego pokolenia. Jest to celem naszego ru- 
chu. 

III. Ruch Mocarstwowy widzi w etyce ka 
tolickiej najwyższą normę moralną w życia 
jednostki, społeczeństwa i państwa. 

IV. Ruch Mocarstwowy w dążeniu do ©- 
Siągnięcia swego celu mógł się oprzeć i na 
istorji, Świetna i wielka pamięć Polski Ja- 

giellońskiej, Polski Grunwaldu i Unji, Polski 
od morza do morza, jest jak żadna inna na- 
szych dziejów epoka, przytomna młodemu po 
koleniu, Ciasny egoizm nacjonalistyczny za- 
stępujemy ideą Jagiellońską, ideą bratniej 
współpracy ludów słowiańskich. Ruch Mocar 
stwowy wskrzesza międzynarodową misję 
dziejową polskiego Mocarstwa; organizowa- 
nia, współpracy i bronienia tych państw i 
narodów, z któremi nas wspólna połączyża 

przeszłość i wspólne jednoczą niebezpieczeń 
stwa.. W interesie narodu leży powstanie Mo - 
carstwa Polskiego. Warunkiem jego powsta- 
nia jest związanie mniejszości słowiańskich 
w dziele budowy mocarstwowej potęgi pań- 
stwa przez zaangażowanie ich w rozwoju go 
spodarczym przy pozostawieniu pełnej swo- 
body życia kulturalnego. 

V. Stojąc wobec wielkiego i trudnego pro- 
blemu mniejszości żydowskiej w Polsce, cd- 
rzucamy koncepcję asymilacji. jako niemozli 

wą i niepożądaną dla stron obu. Potępiamy 
ekscesy antysemityzmu, jako formę walki w 

najwyższym stopniu nieetyczną, niekultural- 
ną i niecelową. Konstruktywne rozwiązanie 
sprawy żydowskiej w Polsce musi się oprzeć 
na wyodrębnieniu kulturalno - narodowem 

Żydostwa w duchu sjonizmu palestyńskiego. 
VI. Sprawę dostępu do morza oraz posia 

dania kolonij uważamy za życiową koniecz- 
ność. Polski—Mocarstwa. 

„VII. Ruch Mocarstwowy wychodzi z za 
łożenia, że stałe dążenie ludzkości do lepsze- 
go jutra nie pozwala na zasklepienie się w 

starych formach ustroju społecznego, nieod- 
powiadających współczesnej rzeczywistości. 
Jako ruch dynamiczny przewidując natural- 
ną linję ewolucji dziejowej, planujemy całko 
witą przebudowę dzisiejszego ustroju. 

Potęgę Mocarstwa Polskiego opieramy na 
sumie wytwórczości materjalnej i moralnej 
jego obywateli, której wykładnikiem jest ich 
praca zawodowa. Za naczelne zadanie każde- 
go obywatela uważamy pracę zawodową, a 
spełnienie jej uważamy za miernik jego praw 
i obowiązków względem państwa. Odrzuca- 
my zasadę politycznej równości lub nierów- 
ności na zasadzie samego faktu urodzenia 
(funkcja urodzenia) a na jej miejsce wpro- 
wadzamy zróżniczkowanie społeczeństwa sto- 
sownie do udziału w całokształcie wytwórczo- 
ści państwa (funkcja wytwórczości). 

Dotychczasowy parlament partyjny zamie- 

niamy na parlament zawodowo -gospodarczy, 
złożony z przedstawicieli upaństwowionych 
związków zawodowych. Konstrukcję upań- 
stwowionych związków zawodowych opiera- 
my na zasadach solidarności zawodowej wszy 
stkich zainteresowanych w obrębie jednego 

WARSZAWA, PAT. O godz. 16 m. 30 na 
lotnisku Mokotowskiem zgromadziły się wielo- 

tysięczne tłumy, ażeby powitać kapitana Skar- 
żyńskiego. Trybuny, ustawione dokoła lotni- 
ska, zapełniły się publicznością. 

0 godz 16 m. 40 mniej więcej na 6 minut 
przed wyznaczonym terminem przylotu kpt. 

Skarżyńskiego, na podjum, przygotowane dla 
przedstawicieli Rządu, przybył p. prezes Rady 
Ministrów Jędrzejewicz, marszałek Sejmu 
Świtalski, biskup polowy ks. Gawlina, szef de- 
partamentu lotnictwa pik. Rayski, przedstawi- 
ciele władz. s 

Na powitanie lotnika przybyli również char- 
ge d' aifaires francuski, argentyński, attache 
wojskowi. 

Nad trybuną rządowową  powiewały flagi 
© barwach polskich, francuskich, brazylijskich i 
argentyńskich. 

Niebawem na horyzoncie ukazała się aw- 
jonetka Kpt. Skarżyńskiego w otoczeniu to- 
warzyszących mu kilkunastu samołotów my- 
śliwskich. Eskadra szybko zbliżyła się do lot- 
niska, poczem towarzyszące aeroplany opu- 

ściły awjonetkę, która już sama  zatoczyła 
krąg nad lotniskiem, a następnie nad trybuną 
rządową, stopniowo opuszczając się coraz ni- 
żej. 

O godz. 16 m. 50 kpt. Skarżyński, zatrzy- 
mał swój samołot 0 kilkanaście metrów przed 
trybuną. Do samolotu zbliżył się jeden z ofice- 

rów i pomógł wysiąść lotnikowi, którego po- 

witała najpierw małżonka jego, potem pułk. 
Rayski i inni. Na trybunie rządowej powitał 
lotnika p. premjer jędrzejewicz, następnie - - 
przy dźwiękach hymnu narodowego  wicemi- 
nister spraw wojskowych Fabrycy udekorował 

kpt. Skarżyńskiego orderem. 

Kpt. Skarżyński wzruszony odpowiadał na 
krótkie przemówienia i powinszowania, poczem 

  

*ski, konstruktorowie samolotu RWD 5, 

zbliżył się do mikrofonu i wygłosił przez radjo 

kilka słów do ludności stolicy i wszystkich 
którzy słuchali. Poczem wsiadł do samochodu 
i objeżdżał lotnisko, witany entuzjastycznie 
przez tłumy ludności. 

Szereg przybyłych na lotnisko automobili 
towarzyszył zwycięskiemu lotnikowi. Następ- 

nie uformował się korowód samochodów, — 
który wyruszył na przejazd ulicami stolicy. 

WARSZAWA. PAT. Po uroczystem — ро- 
witaniu na lotnisku kpt. Skaržynskiego uiormo- 

wai się di.ugi korowod samochodow. W pierw- 
szem aucie, otoczony swymi najbliższymi, je- 
chał kpt. Skarżyński, witany żywiołowymi о- 
krzykami przez zgromadzone tłumy na ulicach 
miasta. Z lotniska korowód podążył do pomni- 

ka Lotnika, gdzie kpt. Skarżyński złożył wie- 
niec. Następnie ulicą Bagateią udał się zna- 
komity nasz lotnik do Belwederu, i tam wpi- 
sując się do księgi zameldował p. Marszałkowi 
Piłsudskiemu 0 powrocie z Ameryki Południo- 
wej po przelocie Oceanu. 

Wśród szpalerów publiczności, wśród о- 

krzyków „Niech żyje” — korowód ruszył da- 
lej Al. Ujazdowskiemi,  Koszykową, Marszał- 

kowską, Kredytową,  Krakowskiem  Przed- 

nieściem, Na płacu Zamkowym zatrzymał się. 

Kpt. Skarżyński podążył na Zamek, by tam 
złożyć meldunek o swoim powrocie. 

Zkolei lotnik nasz udał się do Aeroklubu 

R. P. w Ałejach Ujazdowskich, tam w salo- 
nach kłubowych zebrała się najbliższa rodzi- 
na, inspektor armji generał Orlicz Dreszer, — 

prezes Ligi Morskiej i Kolonjalnej, dalej płk. 
Rayski, przedstawiciele aerokłubów z całej Pol 

inż. 

Drzewiecki, Wędrychowski i Rogalski, koledzy 
i przyjaciele. 

Po wspólnej fotogratji nastąpiło wręcze- 

Poseł Mościcki u Marszałka Piłsudskiego 
WILNO. P. Marszałek Piłsudski przyjął w 

Pikieliszkach posła polskiego w Tokio p.  Mo- 
ścickiego syna p. Prezydenta Rzeczypospolitej 
oraz p. Zwisłocką, córkę p. Prezydenta. 

* osobliwości 
Goście po powrocie do Wilria zwiedzili 

miasta, bawili w Trokach zaś wie- 
czorem odjechali do Warszawy. 

Austrja prosi wielkie mocarston 
o obronę jej integralności 

LONDYN PAT. Między Londy- 
nem, Paryżem i Rzymem toczy się wy 
miana zdań co do skuteczności interwen 
cji mocarstw w Berlinie w obronie Au- 
strji. 

Rząd austrjacki zwrócił się do rzą- 
dów Wielkiej Brytanji, Francji i Włoch 
z przedstawieniem obfitych  materjatow 
co do zagrożenia integralności Austrji 
i bezpieczeństwa obecnego rządu aust- 
rjackiego ze strony Niemiec. — Ostatnie 
wypadki, zwłaszcza krążenie aeroplanów 
niemieckich nad Austrją i rozrzucanie 
wrogich rządowi austrjackiemu ulotek 

Ameryka żąda 
LONDYN. PAT. „Daily Express" przynosi 

dziś sensacyjną wiadomość, z Waszyngtonu, ja- 
koby prezydent Roosevelt w najbliższych dniach 
zamierzał zawiadomić Wiełką Brytanję i innych 
dłużników, iż rozważanie przez Amerykę spra- 
wy rewizji długów wojennych może nastąpić 
dopiero wówczas, gdy przeprowadzony  bę- 
dzie skutecznie program odbudowy wewnętrz- 
nej i ceny surowców oraz produkcja będzie u- 

wywołały w rządzie austrjackim silny 
niepokój co do dalszych zamiarów Hitle- 
ra. 

Angielskie Foreigne Office uważać ma 
interwencję za celową jedynie w tym wy 
padku, jeżeli będzie to istotnie interwen- 
cja zbiorowa Wielkiej Brytanji, Francji i 
Włoch, utrzymana w ramach, przewidzia 
nych przez „pakt czterech mocarstw". 

Decyzja w tej sprawie ma leżeć w rę 
ku Mussoliniego, albowiem zarówno w 
Londynie, jak Paryżu istnieje gotowość 
przedsięwzięcia takiego kroku którego 
realizacja wymaga współpracy Rzymu. 

spłaty długów 
stabilizowana. 

W związku z tem Roosevelt ma wyrazić 
oczekiwanie, że Wielka Brytanja uiści przypa- 
dającą w grudniu ratę 'w większych rozmia- 

rach, aniżeli to uczyniła w czerwcu i to nie w 

srebrze lecz w złocie. 
Powyższa wiadomość  „Daiły Expressu" 

nie znajduje potwierdzenia w innych  dzienni- 
kach ani też wśród innych sier, poza prasą. 

Rada Państwa złożona z 600 członków 
Zadaniem jej odbudowa narodowa 

WASZYNGTON. PAT. Powstała Rada 
Państwowa, złożona z 600 osób, której zada- 
niem jest czuwanie nad kampanją odbudowy 
narodowej. W przybliżeniu oceniają, że 1/6 
przemysłu Stanów Zjednoczonych,  zatrudnia- 
jąca 6 miljonów ludzi, dobrowolnie * przyjęła 
kodeks prezydenta Roosevelta, johnson stara 

się przyśpieszyć rokowania z przemysłem stało- 
wym i naftowym, by doprowadzić do ustałenia 

godzin pracy, płac i cen produktów w tych 

gałęziach przemysłu. 
700 tysięcy pracodawców przyjęło propo- 

nowany kodeks. Giełda bawełniana w Nowym 
Jorku zastosowała kodeks Roosevelta, 

Gen. Balbo jeszcze pie może wyruszyć 
CLARENVILLE, PAT. Załogi  hydropia: 

nów eskadry generała Balbo zajęły już 

miejsca w łodziach, które miały ich zawieźć do 
samolotów, kiedy generał Balbo otrzymał de- 
peszę radjową, zawiadamiającą że u wybrzeży 

irlandzkich panuje silna mgła. 
Z tej przyczyny start eskadry odłożone. 

Zamierza ona wyruszyć w powrotną drogę o 
godz. 4, według "zasu łokaiaczc, 

  

nie kpt. Skarżyńskiemu cennych  okolicznościo- 
wych upominków, od Aeroklubu R. P., państw. 
Zakładów Inżynierji i t. d. Lotnik opowiadał o 

  

swych wrażeniach z podróży. W tym czasie 

tłum publiczności, zębrany na ulicy . przed 
gmachem „urządził Skarżyńskiemu owację. 

Lotnik udzielił następnie wyjaśnień — 
przedstawicielom prasy ©0 ostatnim etapie po- 
dróży. Wystartował 'w niedzielę rano z Boulo- 
gne sur Mere i przybył na lotnisko pod Łodzią 
tego samego dnia o godz. 16 min. 5. Skarżyń- 

ski tłumaczył przedstawicielom prasy, że przed 
przylotem do stolicy chciał spędzić jeden dzień 
wśród najbliższej rodziny, wyłądować w ro- 
dzinnych stronach, przelecieć nad miastem War- 

tą, gdzie na miejscowym cmentarzu spoczy- 
wają zwłoki jego rodziców, 

W Południowej Ameryce niezwykle serde- 
cznie przyjmowany był przez miejscową lud- 
ność a entuzjastycznie przez polską emigra- 
cję. 

L Li S SIS 

W MOSKWIE — AMBASADA POLSKA 
PRZED WIELKIEMI ZMIANAMI 

W POLSKIEJ DYPLOMACJI? 
Katowicka i korfantowska  „Polonia'* 

przyniosła wczoraj zasiągnięte z „informacyj 

własnych'* wiadomości, które jednak na jej 
odpowiedzialność podajemy : 

„W dyplomacji naszej, zarówno w 
centrali jak i na placówkach, ma na- 
stąpić cały szereg zmian, które po kil 
ku ostatnich konferencjach min. Be- 
Cka z p. Piłsudskim uchodzą za zdecy- 
dowane i podobno będą już w najbliż 
szej przyszłości wykonane przez wy- 

dział personalny MSZ. I tak więc poza 

obsadzeniem opróżnionych skutkiem no 

minacji p. Lipskiego na posła w Ber- 
linie, stanowisko kierownika wydziału 
zachodniego i jego zastępcy, które ©- 
bejmują p. Józef Potocki i Stanisław 
Schimitzek (b. radca w Berlinie), wcho 

dzą w grę ambasady w Paryżu i Lon- 

dynie, poselstwa w Wiedniu, Atenach, 

Sztokholmie i Helsingforsie oraz sze- 
reg konsulatów. — W związku z tem 

mówi się o objęciu jednej z najważ- 

niejszych placówek przez obecnego wi- 
ceministra p. Szembeka. Podobno po- 

selstwo w Moskwie ma być podniesio- 
ne do rangi ambasady. Kandydatami 
na objęcie tej ambasady mają byś do- 
tychczasowy poseł p. Łukasiewicz, na- 
czelnik wydziału wschodniego р 

Śchaetzel i płk. Miedziński, P. Schae 

tzla wymieniają jednak jako kandyda- 
ta na wiceministra po p. Szembeku''. 

* * * 

Tyle „Polonia'*. Wiadomości te mogły 
łatwo zrodzić się tak samo na tle nowego kur 
su polityki polskiej w stosunku do Sowietów 
i Zachodu, jak też.na bardziej prozaiecznym 
tle „sezonu... ogórkowego*'. Podajemy je nie 
bez zastrzeżeń, — ale i nie bez uwagi, że w 
obecnej dobie nie byłyby mimo wszystko nie 
spodziankami tak bardzo znowu wielkie .. 

Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 

TELEGRAMY 
„PUŁASKI' PŁYNIE DO GDYNI 

GDYNIA PAT. — W dniu 29 lipca rb. wy 
płynął z Nowego _ Yorku do Gdyni statek 
transatlantycki „Pułaski'* zabierając na po- 
kładr - 225 pasażerów oraz ładunek poczty. 
Powrót statku do Gdyni spodziewany jest 14) 

sierpnia. 

ród podróżnych są m. in. Leo Pulman, 
wiceprezes Publique. National Nane z Nowe- 

go Yorku, Stefan Lenartowicz, dyrektor Ra- 
dy Admin. Polaków Zagranicą, Stanisława 
Walasiewiczówna, lekkoatletka, Edward Pa- 
ciorkowski, redaktor „Kurjera Porannego'*. 

ŁÓDŹ PODWODNĄ WYDOBYTO 
PO DWÓCH LATACH 

MOSKWA -PAT. — Łódź podwodna 9-tej 
floty bałtyckiej, która poszła na dno w maju 
1931 r. w Zatoce Fińskiej w czasie ćwiczeń, 
została wydobyta na powierzchnię i przyhu- 

lowana do Kronsztadtu. 
Zwłoki marynarzy pochowano na ementa 

rzu wojskowym. Prace około wydobycia ło- 
dzi były nadzwyczaj ciężkie i wymagały po 
konania wielu trudności. 

"WYCIECZKA MŁODZIEŻY FASZYSTOW- 
SKIEJ W BERLINIE 

BERLIN: PAT. — Na powitanie młodzie- 
ży faszystowskiej, która przybyła na wycia- 

czkę do Niemiec, -odbyło się w ambasadzie 
włoskiej w Berlinie zebranie, na którem imie 

niem rządu Rzeszy witał gości włoskich rad- 
ca ministerjalny Hegert. Oświadczył on, że 

zwycięstwo. Hitlera nad komunistami, porów 
nać można z wielkiemi bojami dla ochrony 
kultury zachodniej Europy przed hordami az- 
jatyckiemi, jak np. z bitwami z Mauramii, 

Hunnami, Turkami. Następny mówca, amba- 

sador włoski, oświadczył, że Niemey muszą 
znów stać- się wielkiemi i silnemi, ażeby 
wspólnie z Włochami podjąć walkę przeciw 
wrogom cywilizacji. 

GANDHI W WIĘZIENIU 

AHMEDABAD PAT. — W dniu wczoraj 
szym z rozporządzenia władz brytyjskich 
Gandhi został przewieziony specjalnym wago 
nem do miasta Poona, gdzie osadzony został 
w więzieniu. 

KARA PRĘGIERZA W NIEMCZECH 

BERLIN PAT. — Donoszą z Norymbergi 
o dwu przykładach samosądu z zastosowa- 
niem pręgierza. Ulicami przedmieścia Norym 
bergi, Steinbuehl, maszerował wczoraj były 
szturmowiec, obwieszony dwoma szyldami, e- 
skortowany przez szturmoweów. Na szyldach 
był napis: „Jestem nędznikiem, skradłem ko 

rower prowadził 
yły szturmowiec przed sobą. Podobny po- 

chód odbył się w miejscowości Spal. Prowa- 
dzono szturmowcea, który okradł kolegę pod- 
czas kąpieli. 

TAJEMNICZE MORDERSTWO 

GDAŃSK PAT. — W Gottwaldzie, na te 
renie Wolnego Miasta Gdańska, wykryto mor 

derstwo, którego ofiarą padł obywatel pol- 

ski, 22-letni robotnik Aleksander Domaros, 
ze wsi Borki pod Kartuzami. Zwłoki jego 
znaleziono w koszu od sieczki w zagrodzie 
rolnika Muellera. Stwierdzono, że Domaros 

zastrzelony został przed 8 dniami podczas 
snu, a następnie przeniesiony do chlewa. — 
W związku z tem morderstwem aresztowano 
pewnego osobnika. 

DEMARCHE FRANCUSKIE W BERLINIE 

PARYŻ PAT. — Ambasador francuski 
w Berlinie Franeois Poncet, uskutecznił wczo 
raj ostry demarche u rządu Rzeszy w spra- 
wie ostatniego porwania trzech Francuzów z 
terytorjum Saary i uprowadzenia ich pod te 
rorem na terytorjum Niemiec. 

DZIECI POLSKIE Z FRANCJI NA WAKA- 
CJE DO OJCZYZNY 

LILLE PAT. — Ubiegłej nocy wyruszyły 
z Lille dwa specjalne pociągi wycieczkowe z 
1500 kobiet i dzieci polskich, udających się 
do Polski na wakacje. Wycieczka zainiejowa 
na została przez radę porozumiewawczą 
Związków polskich we Francji oraz przez 
związki kobiece. Wycieczka podejmowana bę 
dzie w drodze przez konsulaty polskie w Es- 
sen i Berlinie, a na granicy w Zbąszyniu, 
jako też w Poznaniu przez Związek Polaków 
Zagranicą. : 

CZYŻBY LOEBE PODZIELIŁ LOS 
STELLINGA? 

PARYŻ PAT. — Dziennik „Freihelt““ do 
nosi z Saarbruecken, gdzie przebywać miał 
przewodniczący Reichstagu, Loebe, że już od 
dwu miesięcy niema o Loebem żadnej wiado- 
mości. Gazeta stwierdza, że z kanału t. zw. 

Landwerkanal wydobyto oprócz ciała posta 
Stellinga jeszcze zwłoki ośmiu osób, których 
nazwiska otoczone są tajemnicą. Pismo zapy 
tuje: czyżby los Loebego miał być, identycz- 
ny z losem Stellinga? 

  

  

    
   

zawodu: w skład związku zawodowego wcho 

dzić mają przedstawiciele tak świata pracy, 
jak i kapitału. 

Budowa Mocarstwa Polskiego wymaga 50- 

lidarnego wysiłku twórczego _ wszystkich 
warstw i klas społecznych. Antagonizmy i 
walki klasowe, rozbijające jedność socjalną i 
gospodarczą państwa muszą być ostatecznie 
rozstrzygnięte sprawiedliwie dla stron oku, 
Sprzeciwiamy się stosowaniu aktów samoobro 
ny (strajki, lokauty) w zatargach świata pra 
cy i kapitału i przyznajemy prawo autory- 
tatywnego rozstrzygania tych sporów przez 
specjalne powołanie niezależnych organów są 
downictwa pracy. 

VIII. Dla zagwarantowania ciągłości w 
rozbudowie potęgi Polski — Mocarstwa nie- 
zbędne jest istnienie mocnej konstrukcji hie- 

rarchicznych władz administracyjnych z nad- 

rzędnem stanowiskiem Głowy Państwa. Przy 

znając państwu kierownicze i  Kontrolujące 
czynności w zakresie życia gospodarczego — 
(jak niżej) — uważamy za konieczne prze- 
budowanie władz administracyjnych z płasz- 

czyzny politycznej na gospodarczą. 
IX. 1) Budowę potęgi gospodarczej Polski 

opieramy na instytucji własności prywatnej, 
jako funkcji społecznej, uznając indywidual- 
ną działalność jednostki gospodarczej za 
główny czynnik rozwoju gospodarstwa społe- 
cznego oraz za pierwszorzędny motor postępu. 

2) Wobec dziś rozgrywającej się nieubła- 

ganej walki pomiędzy światem kapitału a 
światem pracy nie opowiadamy się ani po jed 
nej, ani po drugiej stronie barykady. Uwa- 
żając a) dyktaturę kapitału z jednej jak i 
proletarjatu z drugiej strony za niedopusz- 
czalną ze względu na interes całego społeczeń 

stwa, b) solidarną współpracę wszystkich 
warstw społecznych za bezwzględny warunek 
ogólnego dobrobytu głosimy hasło lojalnej 
współpracy kapitału i pracy w procesie re- 
dukcji. Gwarancją tej współpracy musi być 
jednakże sprawiedliwy rozdział dochodu z 
produkcji między oba biorące w niej udział 
czynniki. Konflikty rozstrzygąć powinno pań 
stwo, jako czynnik nadrzędny, przy pomocy 
odpowiedniej organizacji, jak wyżej: - 

3) Uznając samodzielną jednostkę gospo- 

darczą za podstawę gospodarstwa społeczne- 
go stwierdzamy, że konkurencja państwa w 
formie przedsiębiorstw państwowych jest o0b- 
jawem niezdrowym. Państwo nie może bo- 
wiem posiadać w życiu gospodarczem roli zó 
wnorzędnej, tylko nadrzędną. 

4) Technika rozwoju produkcji 

przemysłowej, umożliwiająca nagłe i 
wielko- 
nadmie 

rne przerzucanie czynników produkcji do po 
szczególnych jej gałęzi, powoduje perjodycz- 
ną hiperprodukcję towarową i z niej wynika 

jące bezrobocie a więc marnowanie zarów- 
no pracy jak i kapitału społecznego. Wysa- 

wa się tu więc potrzeba jednolitego kierow- 
nictwa. 

*Tej kierowniczej roli spełniać nie mogą 

dzisiejsze kartele — są one bowiem jedynie 
wyrazicielami egoistycznego interesu produ- 
centa. 

To nadrzędne kierownictwo produkcji 
wielkoprzemysłowej przypaść więc musi 
przedstawicielom zarówno producentów, jak 
i konsumentów — społeczeństwa. Ostatecz- 
ny arbitraż winien przypaść państwu. 

5) Powyższe tezy składają się na zasad- 
nicze wytyczne t. zw. indywidualizmu zorga- 
nizowanego.



DWUGŁOS 

@ Казрго\иісш 
Przeniesienie zwlok Jana Kasprowicza do 

mauzoleum na Harendzie, pobudziło, jak to 
należało przewidywać, inspirację, i w pis- 
mach ukazały się różne 0 poecie artykuły. 

Ciekawe jest zestawienie dwu głosów z prze- 
ciwnych obozów politycznych. 

Kornel Makuszyński w „Kurjerze War- 
szawskim'* zdobył się na „rzewne'', z łezką 
serdeczną okolicznościowe rozpamiętywanie: 

Po siedmiu zimach i po siedmiu latach, 
dobędą dzisiaj —'w poniedziałek — trumnę 
Jana Kasprowicza z cudzego grobu i przez 
noc stąć ona będzie w małym, drewnianym, 
sędziwym kościołku w Zakopanem. Górale bę- 
dą przy niej trzymali straż, aby wielki gaz- 
da nie był nawet przez chwilę sam, bo zaw- 
sze lubił kompanję. A jutro, we wtorek, naj- 
droższy pan Jan przebędzie drogę, którą prze 
mierzył tysiąc razy, z Zakopanego na Haremn 

dę, gdzie mu przy jego chałupinie zgotowili 

grób, aby w nim spoczął, już na wieki wie- 
ków. Przeto niech jutro o porannej godzinie 
każdy Polak odmówi „Wieczne odpoczywa- 
nie'* i niech wspomni  najserdeczniejszem 
wspomnieniem jednego z największych ludzi, 

jakich wydała polska ziemia, tego prostacz- 

ka, co się mocą ducha ponad góry wywyż- 
szył, a serce miał jak złoty puhar. po brzegi 
nalany wielką miłością wszystkiego, co cier- 
pi na tej szarej ziemi. 

Wielki pan Jan będzie jutro radosny, cho 
ciaż w trumnie; zaśpiewa w nim serce milczą 
ce, a na oczach, tak poczciwych i dobrych, 
jak oczy dziecka, będzie miał uśmiech. Przez 
tyle bowiem lat, przez tyle zim, nie widział 
swojego domu, swoich drzewek, drżących nad 

Dunajcem, i nie widział gór, bo ich nie wi- 
dać ze starego cmentarza. A stąd, z Harendy 
pysznią się w całej chwale, dalekie, śnieżyste, 

i krwawiące się w zachodzie. Promienisty 
pan Jan powraca do domu, który był jego u- 
kochaniem, chłopską zdobyczą, drapieżnie wy 
grzebaną ze srogiej skały, po poezji radością 

największą i najszczytniejszą dumą. 

Leon Pomirowski w „Gazecie Polskiej'* w 

te słowa czei wielkiego poetę: 
Kasprowicza żadna  historja literatury, 

żadne studjum nie umiało umiejscowić w gra 
nicach programu, kierunku czy prądu. Sam 

przyniósł w swej pracy granice swojej twór- 
czości i w niej należy ich szukać. Nie był a- 
postołem żadnej warstwy, nie propagował ża- 

dnej ideologji socjalnej, Wyrosły na chłop- 
skiej ziemi, po pewnym okresie poetyckiego 

bojowania z wrogiem zewnętrznym o powie- 
rzchnię tej ziemi, — zapada w jej głąb naj- 

dalszą, do źródeł pierworodnych istnienia, do 

spraw pierwszych człowieka. Jego to można 
nazwać „synem ziemi'', w której głębiach ro 
czął szukać przeznaczeń swojej wielkiej ro- 

dziny — ludzkości. 
Pojęcie rasowości w odniesieniu do Ka- 

sprowicza zdaje się dotykać swego dna. Że 
był z ludu — umiał najczyściej rozeznać na- 

turalny porządek spraw ziemskich, jego bib- 
lijny niemal sens.. że był poetą — umiał zbu 
rzyć naturę tego porządku w poszukiwaniu 

tragicznego sensu bytu. 
Kasprowicz należy do tego typu twórców 

którzy zamącają cały świat dla osiągnięcia 
spokoju własnej duszy. Literaturę polską 
wprowadza na teren ogólnoludzkich zagad- 
nień, jest jednym z tych, którzy wszystkie si 

ły swego artyzmu poświęcają dla zdobycia ab 

solutnego sprawdzianu etycznego wobec ży- 

cia. Przeszedłszy ewolucję od podstawy зро- 
łecznej do indywidualizmu, i od realizmu do 
mistycznego symbolizmu, rozstrzyj, już na 

tym poziomie metafizyczne sprav;y ludzkiego 

bytu. Jest to poeta najwyższej powagi du- 
chowej, którą wyraża w dociekaniu sensu du 

szy ludzkiej na ziemi. Jak każdy mistyk szu 

ka dla tej duszy miejsca między dobrem a 

złem, Chrystusem a Lucyferem. 
Najdroższy pan Jan, radosny, uśmiechnię 

ty i rozśpiewany w swej trumnie — i poo- 
ta najwyższej powagi duchowej, dociekający 

sensu istnienia. ° 
Ech, pan Kornel, pan Kornel! Zawsze ten 

sam, kochany stary dzieciak z mokrą głową. 
jw. 

  

POPIERAJ PRZEMYSŁ DOMOWY, 

OPARTY NA KRAJOWEM WŁÓKNIE.. 

— KUPUJ SAMODZIAŁY LNIANE! 
ADUTIC > 

  

Wawel nadniemt 
Zamieściliśmy wczoraj artykuł kustosza 

Muzeum w Grodnie p. Józefa Jodkowskiego, 
omawiający przebieg prac 'wykopaliskowych, 

prowadzonych na terenie Zamku Królewskie- 

go w Grodnie. 
Omawia on wszystkie dotychczasowe eta- 

py prac do odkopania części murów światy- 
ni z wieku 11-go włącznie. 

Dziś możemy już o tem pisać obszerniej, 

gdyż współpracownikowi naszemu udało się 
dotrzeć do miejsca, gdzie prowadzone są го- 
boty wykopaliskowe, a korzystając z uprzej- 

mości dyr. Jodkowskiego, zasięgnąć dokład- 
nych informacyj, dotyczących szczątków tej 

świątyni. Rewelacyjne odkrycia, poczynio- 
ne przez dyrektora Józefa Jodkowskiego 

mają tak doniosłe dla nauki znaczenie, że 
zainteresował się niemi cały świat naukowy 
Przed oczami oglądającego miejsce prowadzo- 
nych rozkopów powstają jako żywo obrazy 
najdalszej przeszłości od czasów normandz- 

kich począwszy. 

Metr po metrze wkopuje się dyr. Jodkow 

ski w ziemię, wydzierając coraz to nową 
tajemnicę, coraz nowy, nieznany często a ma- 

jący ogromne znaczenie historyczne, dokt- 
ment. 

Praca to trudna, ale plon nad podziw 

obfity. 
Prowadząc w dalszym ciągu roboty wyko 

paliskowe, natrafiono w czerwcu bież. roku 
na dolną partję murów budynku, który, jak 
się następnie wyjaśniło, jest pozostałością 
świątyni zbudowanej z cegły, a pochodzącej 
-—- jąk wykazały dalsze studja — z wieku XT 

To właśnie było rewelacją nad rewelacja- 
mi, odkiyciem o koiosalnem znaczeniu nauko- 
wem, nadspodziewaną nagrodą za trudy 1n0- 
zolne. 

Po odsłonięciu murów świątyni uderzyło 
przedewszystkiem, że grubość zaprawy  wa- 
piennej, stosowanej przez ówczesnych budow- 

niczych, była miejscami znacznie większa od 
grubości cegły. W dolnej części murów wid- 
nieją olbrzymie głazy pięknie gładzone, a na- 

wet polerowane. 

Wewnątrz ściany ozdobione są b. boga- 
io tafelkami o różnobarwnej polewie i voz- 
nych kształtach, jakich nie znaleziono dotąd 
w odnalezionych uprzednio świątyniach w Ki- 
jowie i Haliczu. Tu też odnaleziono łezki 
polewy, glazury, co wyraźnie wskazuje, że zo- 
stały one robione na miejscu. Byłoby to wy- 
raźnym dowodem istnienia wtórnej kultury 
na podłożu waregsko-ruskiej (bizantyjskiej) 
przed pierwszą połową wieku XIII. Znalezio- 
no też w pobliżu wyroby ze srebra i złota, 
ozdoby ze szkła, bogato ornamentowane trzo" 

ki z kości. 
Dotychczas odkopano zaledwie jedną ab- 

sydę świątyni, co nie pozwala na dokładne 
odtworzenie planu. 

Świątynia ta, według wszelkiego prawdo- 
podobieństwa uległa zburzeniu w roku 1241 
padczas najazdu Tatarów i została dobudo- 
wana znacznie już później przez Litwinów (w 
XVI, XVII w.). 

SŁ 

Nad odkrytemi murami świątyni wid- 

nieją inne wzniesione później, zapewne za 
czasów przebudowy zamku za Jana III na 
umieszczenie sejmów Rzplitej. Wówczas wła- 

śnie znaczna część średniowiecznych murów 
została uszkodzona lub rozebrana zupełnie. 

owo 

  

ZAMEK 

Skoro się mówi o wykopaliskach na te- 
renie dziedzińca zamkowego, należy słów be- 
daj kilka i o samym Zamku powiedzieć. 

Zniekształcone przez barbarzyńskie prz2- 
róbki, dokonane przez najeźdźców, odnawia- 

  

Dziedziniec zamkowy, gdzie prowadzone są prace wykopaliskowe. 

Niezwykle ciekawe ślady, pochodzące z 
okresu późniejszego, okresu panowania Lit- 

winów, widnieją po zewnętrznej stronie mu- 
rów świątyni. Wzdłuż ścian ułożone zostały 
głazy, a wyraźne ślady ognia na nich, oraz 
na murach zarówno jak i znalezione rogi i 

kości, każą przypusztzać, że były to ołtarze 
ofiarne. 

Dziwny kontrast. Wewnątrz posadzka 

majolikowa, ściany obłożone misternej roboty 
polerowanemi tafelkami, a zewnątrz pogań- 
skie ołtarze ofiarne. " 

Trudno przeliczyć wszystkiego, co zosta- 
ło odnalezione podczas robót wykopalisko- 

wych. Każdy z tych przedmiotów — to doku- 
ment historyczny, klucz do zagadki. 

W dniu, kiedyśmy właśnie zwiedzali te 
niezwykle ciekawe miejsce, natrafiono — w 

pobliżu świątyni — na kilka szkieletów. 

Dwa z nich zwróciły specjainą uwagę: je 
den ogromny, 1 mtr. 90 cntm. wysokości 
grotem od strzały utkwionym w czaszce (przy 
puszczalnie z wieku XIII), drugi obok — nie- 
mowlęcia. Kto był ów pokonany rycerz, ja- 
kiem zrządzeniem losu ułożono go na wiecz- 
ne odpoczywanie obok dzieciątka? Jakich ra- 
dości i tragedyj świadkami były mury, dziś 
z takim mozołem odkopywane? 

J. Jodkowski. 

ne są obecnie mury Zamku Królewskiego. Ro- 
boty są już na wykończeniu. Śpieszą się 4 
niemi wykonawcy woli Wojewódzkiego Ko- 
mitetu, uczczenia 350-tej rocznicy śmierci 

Króla Stefana Batorego, ku uczczeniu której 
ma być odnowiony. 

W odnowionym zamku będzie się mieści- 
ło Muzeum państwowe, tak wydatnie wzboga- 
cone podczas prowadzonych obecnie robót. 

Część eksponatów oczekuje w skrzyniach, 
część — te ostatnie — mieliśmy możność o- 
glądać. 

Są właśnie przeglądane, 
Wkrótce będą katalogowane. 

Interesują one nas specjalnie, więc ko- 

rzystając z uprzejmości dyr. Jodkowskiego, 

oglądamy je. 
Niezwykle ciekawe, wprost rewelacyjne 

są okazy ceramiki: garnki akustyczne z wie 
ku XI, znalezione w świątyni i kafle głoś- 

nikowe z okresu Witoldowego, gotyckie i 

segregowane. 

„późniejsze, a im późniejsze, tem mniej cieka- 
we, objaśnia dyr. Jodkowski, oraz rzadko spo 
tykane kafle z herbami panujących. Krótko 

panował Michał Korybut Wiśniowiecki, a 
kafle z jego herbami były. Tak samo Elžbie- 

ta Rakuska, której herb widnieje na kaflach, 
znajdujących się dziś w. bogatych zbiorach 
Muzeum grodzieńskiego. (t) 
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Program morski 

  

PARYŻ. PAT. Do „Temps“ donoszą z To- 
Minister marynarki ustalił dalszą część 

wielkiego programu morskiego cesarstwa Ja- 
ponji na rok 1934. 

Koszt wykonania tego programu wyniesie 
670 miljonów jen. Program przewiduje budo- 
wę 2 lekkich krążowników, 2 okrętów lotnisko- 
wych, 1 okrętu do rozrzucania min, 14 kontr- 

„Kupuj 

kosztować będzie 670 miijenów 

Japenji na r. 1934 
    

torpedowców, 6 łodzi podwodnych, 11 okrętów 
nie objętych traktatem londyńskim, jak n. p. 
pošcigowiec łodzi podwodnych i t. p. 

Pozatem japońskie 
narki przewiduje utworzenie ośmiu 4 
powietrznych. Wreszcie jeszcze przed rokiem 
1938 będzie unowocześnionych kilka krążowni- 
ków. 

zaraz” 
Poprawa sytuacji gospodarczej w Si. Ziednoczonyth 

WASZYNGTON. PAT. Generał Johnson 
celem wzmożenia kampanji na rzecz podniesie- 
nią konsumcji wewnętrznej w myśl programu 
prezydenta Roosevelta proponuje rozpętanie 

akcji propagandowej pod hasłem: „Kupuj za- 

raz”. 

skich — pewną oznakę polepszenia się sytu- 
acji gospodarczej jest spadek ilości upa- 
dłości. Mianowicie liczba upadłości w ostat- 
nim .tygodniu w ubiegłym miesiącu wynosiła 

333, gdyż w tym samym czasie 1932 r. iwyno- 
Według opinii niektórych kół amerykań- siłą 609, 

Obrady sesji polsko-niemieckiej zakończone 
BERLIN. PAT. W dniach 0d 25 do 28 Вр- 

ca obradowała w Berlinie druga sesja polsko - 

niemiecka w sprawach opieki społecznej. 
Delegacja polska przeprowadziła z dele- 

gacją niemieckiego rządu wymianę zdań co 
do uregulowania praw obywateli jednego pań- 

stwa do świadczeń społecznych państwa drugie- 
go. 

W wyniku rokowań pozostała zachowana 
do połowy września r. b. uzgodniona poprzed- 
nio między obu rządami praktyka. 

  

Rozgrywki © 

WARSZAWA. PAT. W środę w obecno- 
ści głównego sędziego, Millera, odbyło się Ю- 
sowanie dla rozgrywek tenisowych 0 puhar 
Davisa między Połską a Włochami, które od- 

będą się w piątek, sobotę i niedzielę na kortach 
Legfi, W wyniku losowania ustalono, że w pią- 
tek, walczyć będą Hebda ze Stefanim a Tłoczyń 
ski z Sertorio. Skład polskich zawodników w 
grze podwójnej zostanie ustalony dopiero w 
piątek popołudniu. 

W niedzielę w pierwszym meczu  Hebda 
walczyć będzie z Sertorio, następnie Tłoczyń- 
ski ze Stefanim. Losowanie o tyle szczęśliwe, 
że decydujące punkty mogą się znaleźć w osta 
nim dniu w ręku Tłoczyńskiego, który w ta- 
kich wypadkach zawsze stoi na wysokości za- 
dania. — W środę na kortach Legji odbył się 
mecz treningowy naszych tenisistów. Hebda 

  

Pojedynek rekordzistów: 
Nurmi contra Ladumegue 
HELSINGFORS. PAT. Oddawna oczeki- 

wane spotkanie dwu światowej sławy lekkoat- 

letów Nurmiego i Francuza Ladumegue, dwu 

zatem rekordzistów świata, dojść ma do skut- 

ku. Nurmi został już jakoby zaproszony do 

Paryża, gdzie spotkać się ma z Francuzem 

pod koniec sierpnia na dystansach 3 klm. i 1 
mili angielsk. 

OJJ —— 2 

  

Nowoodkryta świątynia z ll-go w. Dokoła Litwini (w 13-ym w.?) ułożyli wiel- 

kie głazy o gładkiej powierzchni do góry i 

głazów mury są mocno opalone. 

Z WRĄZEN PODRÓŻNYCH 

POWIAT BRASŁAWSKI 
Najdalej to, na północ dziś wysunięta 

ziemia polska, twarda ziemia kresowa, w ciś;- 
gu wieków kość niezgody pomiędzy sąsiada- 
mi, pole bitew i przemarszu wojsk, łup po- 
żarów i grabieży. Ongiś zapędzały się aż tu- 
taj zagony tatarskie, deptały ją wojska krzy- 
żackie, polskie, litewskie, ruskie, szwedzkie, 

saskie... Krwawym śladem znaczyły wojry 
moskiewskie, Konfederacje Barska i Тат- 
gowieka, przemarsz Wojsk Napoleońskich, po- 
wstania — aż do ostatniej Wielkiej Wojny. 

Ziemia tu uboga, formacji lodowcowej. 
Z pośród rozległych jezior i moczarów wystę 
pują morenowe, piaszczyste wzgórza, gęsto 
usiane narzutowemi głazami. Z dalekich gór- 
skich łańcuchów, na grzbietach lodowców 
przywędrowały w ten kraj nizinny złomy ró- 
żowego, szarego i czarnego granitu, usiały 
pola i łąki, wrosły w leśne mehy i trzęsz- 
wiska. Długie zimy przełamują się dopiero 
około maja w krótkie, dżdżyste lata, o bia- 
łych nocach, gdzie zorza nie schodzi z północ 
nej strony nieba. Twardy to kraj i twardy 
żywot ma tu każde stworzenie, czy to czło- 
wiek, czy zwierz leśny, czy roślina. Czepia 
się ono pazurami — korzeniami biednej zie- 
mi, z uporem wytrwania i tępą rezygnacją 

na złą dolę. Po każdej wojnie i pożodze, 

odbudowywały się ubogie osiedla i odrastaiy 
zrąbane lub spalone lasy. 

Chyba żaden inny powiat Rzeczypospoli- 
tej Polskiej, poza Brasławskim, nie doczekał 
się tak obszernej i naukowo opracowanej 
monografji, jaką jest książka Ottona Hede- 
manna: Historja Powiatu Brasławskiego*). 

Autor odtwarza w swojej pracy dzieje 

tego kraju, począwszy od najdawniejszych 

*) Wilno 1930. Nakładem Sejmiku Bra- 
sławskiego. 

wypadków historycznych, aż do ostatnich nie- 
mal czasów; wielość przestudjowanych mate- 
rjałów tyczących się jego zaludnienia, kui- 
tury, oświaty, kolonizacji i t.d. nie jest cał- 
kiem racjonalnie ani planowo wyzyskanu. 
Niemniej jednak daje nam książka p. Hede- 
manna dość obszerne pojęcie o przeszłości 
powiatu Brasławskiego, na podstawie praco- 

wicie zebranych aktów i dokumentów. 

Dzisna i Dźwina stanowią naturalną 
granicę powiatu od południo-wschodu i pėl- 
nocy, kiedyś z Inflantami, dziś graniczy po- 
wiat z Łotwą na północy, z Litwą od zachodu. 

Dawnych posiadaczy, lub dzierżawców 
ziemi brasławskiej interesował nie obszar jej 
pokryty przeważnie nieprzebytą puszczą, ule 
„dymy““ i wody. Przestrzeń posiadanych 
gruntów nie miała znaczenia, a ziemia nie 
miała wartości, o ile nie była zaludniona. Ze 
względu zaś na tylokrotne klęski któremi kraj 
był dotknięty, rąk roboczych było zawsze 
mało. To dawało powód do zajazdów i gwał- 
tów, dokonywanych przez możnowładców, na 
mieszkańcach drobnych miast królewskich, 

do zbrojnych wzajemnych napaści obywateli 
świeckich i duchownych, oraz do wiecznych 
sporów o posiadanie rybnych wód. 

Dużą część tej ziemi zajmowały tak zwa 
ne królewszczyzny. Hedemann zwraca uwagę 
na to, że starostwa ciągnęły się naogół wąs- 
kiemi pasami na dziesiątki kilometrów, byle 

tylko zahaczyć o brzegi większych jezior. Za- 
targi o te wybrzeża ciągnęły się w nieskoń- 
czoność, a także procesy o zagarnienie niewo- 
du, lub innych sprzętów rybackich, o bez- 

prawny połów i tem podobne gwałty. 
Powiat Brasławski podobnie jak inne kre 

sowe ziemie Rzeczypospolitej był typowyri 
powiatem  latyfundyj; największe obszary 
ziemskie skupiły się w rękach kilku możnych 

składali to też powyżej 
J. Jodkowski. 

ofiary, 

  

rodów, jak Sapiehowie, Radziwiłłowie, Hylze- 
nowie, Łopacińscy, Ciechanowscy, Mirscy. 

Jedną z ciekawszych historyj ma Bel- 

mont, dobra graniczące ze starostwem Bra- 
sławskiem i położone nad jeziorem Drywia- 

W połowie XVIII w. po Achremowiczach 
i Salmonowiczach przeszedł ten majątek, 
zwany wówczas Achremoweami, drogą kup- 
na do Hylzenów. Oni to nadali mu jego dzi- 

siejszą nazwę i wystawili na  wysokiem 
wzgórzu nad jeziorem, wspaniały pałac, za- 
łożyli na stokach wzgórza rozległy park, о- 
zdobiony tarasami i sadzawkami. W kilka- 
dziesiąt lat potem w 1798 r. nabył te dobra 

na wieczyste posiadania hrabia Mikołaj Ma- 
uucci. 

Dziwna i prawie Średniowieczna była to 
postać. Rodem z Wenecji, służył Manucci ja- 
kiś czas w dyplomacji, potem trafił do War- 
szawy, przylgnął do dworu i umiał się spodo- 
bać królowi. Był on gorliwym wyznawcą ide 
Wieku Oświecenia, cenił naukę, szerzył ©- 
światę, co mu jednak nie przeszkadzało do- 
puszczać się bezecnych gwałtów i krzywd 
nad słabszymi. 

Aby się pozbyć „terminowego kłopotu'', 
król Stanisław August ożenił Manucciego 
kochanką swoją, uroczą Jadwigą  Ciechano- 
wiecką, z domu Strutyńską, starościną Ope- 
ską. W 1776 r. Opsa z przyległościami dosta- 
je się Manueciemu jako „nagroda dobrze za- 

służona' '. Taki był początek fortuny wenec- 

kiego przybłędy! 
Niebawem urodził się Manuccim syn, któ 

remu nadano imię Stanisława, małżonkowie 
niedobrani rozstali się , i Jadwiga wkrólee 

zmarła. 

Mikołaj Manucci rozsiadł się na swoich 
dobrach, administrując je żelazną ręką; peł- 
nił jakoby ubocznie funkcję szpiega Patioim- 
kina, brał też czynny udział w Targowicy i 

w krótkim czasie wyrósł z salonowego włóczę- 

gi na miljonera. Posiadłości jego obejmowa- 

ły trzy klucze: Opsa, Bohiń i Belmont, a 

wedle materjałów, szczegółowo przez Hede- 

z 

Mury obronne z czasów Witolda i wzmacniane przy pomocy bezrobotnych zbocze 

J. Jodkowski. góry Zamkowej. 

manna zebranych, jak również wedle trady- 

cji miejscowej, pojawienie się jego na hory- 
zóncie brasławskiego powiatu, było w do- 

słownem znaczeniu klęską. 

Do jego dóbr bohińskich należało między 
innemi miasteczko Uhor. Mieszczanie 

scy mieli dekretem sejmowym z 1590 r. za- 
warowaną wolność osobistą, zatwierdzoną 
przywilejem Zygmunta III. Ale obaj Manuc- 
ciowie tak Mikołaj, jak Stanisław nie sobie 
nie robili z cudzych praw i przywilejów, 
skargi zaś i memorjały. poszkodowanych 

mieszczan nie odnosiły żadnych skutków; 
znacznie możniejsi przeciwnicy byli bezsilni 
wobec magnata, co miał plecy na dworach 
warszawskim i petersburskim, a nawet w 0- 
statniej instancji, w Senacie, umiał sprawy 
wstrzymywać. Szereg lat trwały okrutne 

gwałty, w których Manueci zmuszał mie- 
szezan uhorskich, do poddaństwa więziąć w 
ciemnych sklepach i zakuwając w żelaza, 0- 
skarżając o bunty, oddając w rekruty, gra- 
biąc. domy i zbiory. Mieszczanie wzięci w 

poddaństwo, udawali się do sądów  asesor- 
skich na skargę, ale „padli za to ofiarą zem- 

sty i okrucieństwa ledwie w dzikich naro- 
dach praktykowanej srogości''... głosi me- 
morjał . poszkodowanych z 1790 r. Wkońcu 

miasteczko zostało spalone z rozkazu Maniu- 
ciego, wraz z cerkwią unieką. Dziś na fait- 
stych wzgórzach nad jeziorem Bohiń ostał 

się z całego miasta tylko maleńki ementarz 

żydowski. 
Nie jedni mieszczanie uhorscy ucierpieli 

od okrutnego magnata, świadczą o tem akty 
niezliczonych procesów kryminalnych, które 

mu wytaczano aż do śmierci i z których so- 
bie zapewne nie nie robił. Skarżono go o kon- 
ne i zbrojne porywanie niewodów na cu- 
dzych jeziorach, o zniewagi osobiste, zagar- 
nianie dochodów z posesyj duchownych i t.d. 

Tymczasem niepodległość polska  dogo- 

rywała. Na Litwie gospodarowały wojska ro- 

syjskie, drugi zabór objął częściowo powiat 

brasławski. W tych okolicznościach w krajn 

wstrząsanym kolejno, to rozruchem, to woj- 

uhai- 

ną, przy zmiennej, i chwiejnej władzy, obaj 
hrabiowie Manueci utwierdzali swoją fortunę. 

Stanisław Manueci staje się w Wilnie £1- 

larem Targowiey, powstanie Kościuszkowskie 
konfiskuje mu jeden z majątków  Koziany, 
ale Katarzyna, a później Paweł, hojnie wy- 

nagradzają poniesione przezeń straty. Szeze- 

gólną łaskę carską zawdzięczali Manuccio- 
wie gorącej rekomendacji  zdetronizowanego 

króla Stanisława Augusta... 

W 1800 r. żeni się młody Manucci z Kon- 

staneją Broel-Platerówną. Mikołaj  Manueci 

umiera w 1809 r. Stanisław w 1823. Dobra 

Manuccich dziedziczą Platerowie, w których 

posiadaniu pozostają one dotychczas. 
Piękny zamek po Hylzenach, budowany 

w stylu francuskieh, lub włoskich pałaców, z 

olbrzymiemi oknami od posadzki do sufitu, 

źle zabezpieczony przed ciężką zimą krajów 

północnych nie przetrwał i jednego wieku. 

Gościł jeszcze w swoieh murach w 1812 r. 
Murata, króla Neapolitańskiego, który miał 
się tu zatrzymać na trzydniowy pobyt, tu 
również stanął główną kwaterą wódz 1-szej 
armji rosyjskiej Barcley de Tolly. Inwenta- 

1ze ówczesne wyliczają dziewiętnaście pokoi 

na parterze i piętnaście na pierwszem pię- 

trze, w tej liczbie sale paradne, pokoje pa- 

nieńskie, dla garderoby, dla kuchmistrzów, 

kapeli dworskiej, dla marszałka kaneelarji... 
ale wszystko w stanie już opadającym. Wy- 

mienione są również w inwentarzach inne za- 

budowania gospodarcze, sklepy na składy 

trunków, ogród włoski, inspekta i td. 

Dziś to wszystko nie istnieje, nad pięk- 

nem jeziorem, w starym parku, który powz6- 

przyjrzeć się widowisku i zagarnąć coś z 
dobra wywleczonego z płomieni. Najeenniej- 
szy dział bogatej bibljoteki wysłał hr. Pla- 
ter zawczasu do Petersburga, skąd już nigdy 
nie powróciła, cała reszta spłonęła. 

Nastała zima, śnieg pokrył zgliszcza, ty:- 
ko obok Hylzenowskich murów sterczały od- 

tąd nowe zwaliska. 

„Trzeba gniazdo spalić, żeby bocian nie 

wrócił * — mówili podpałacze. Hrabia Feliks 

  

puhar Davisa 
Włochy 
grał z Witmanem, wykazując doskonałą formę. 
Przeciwnikiem  Tłoczyńskiego był Jerzy Sto- 
larow. Po treningach tenisiści wyjechali do 
Zegrzynka i zostaną tam do czwartku wieczo- 
rem. 

ЧННЕЛЕМНОЮСООЫЯ НЕНЕ СНИДЕННРННИЧТННЕНИЕ СЕа 

W WIRZE STOLICY 
POLSKI TYROL 

Porażenia mózgu nikt nie dostanie, bo 
między jedną ulewą, a drugą głowa nie zdą- 
ży obeschnąć. Deszez, leje codziennie, w przer 
wach są burze, a gdy i te ustają — oberwa- 
nia chmur. Pozatem uroczo. 

Dobrze mieszkać: w -takiej trzypodwórko- 
wej szešciopietrowej studni warszawskiej. 
Nie zginie się potem w górach. W schroni- 
sku wieczorem: 

— Uff, jakżem się potrzebował zmęczye! 
— He, he. 
— Cale szczęście, że mam trening, mie- 

szkam na szóstaku, a winda chodzi raz w ty- 

godniu.... 

Oooc, 

  

  

€6-tym. 
-- Skąd pan: zgadłeś? 

Ja też tam żyję. 

to pan mieszka na Polnej pol 

   

1 serdeczne usciski z zasapanym grubym 
žyčem. 

Albo dolina, strumyk, krowy, głuchonie 
my góral. Jeść się chce, ej, żeby tak sznycet 
ministerski. Toczy, się wycieczka, nasi! 

— Niech będzie pochwalony... Państwe 
rie wiedzą, którędy tu najbliżej do Strążye- 

kiej? 

  

   

— (ześć! Moniek patrz, jak Boga ke- 

cham, ten jan, to z naszej kamienicy. 

— Polna! 
— @. 
— Rodacy, dajeie czekolady! 
Dają; i dowiaduję się, że to Piperszwan- 

ce, że mają bridża co sobota, że słyszą, jak u 
nas się gra, że będziemy grywali razem... 

— Fajnie. 
Samotność w górach, to przeżytek. Dziś 

zbójnicy nie mogliby znaleźć ustronnego miej 
sea dla zgwałcenia enotnisi — coprawda mo- 
że i nie znaleźliby objektu. Wszędzie zatiu- 

szczone paprasy, łupiny jajezane, pudełka od 
konserw, najpopularniejszą czekoladą — S4- 
dząc po etykietach — jest Wedeł. 

Tablica i wielki napis: 
Nie zaśmiecać gór! 

A pod tem jakiś dowcipny turysta 
bazgrał: 

Nie wyrywać dębów! 
Nie drażnić niedźwiedzi! 

Ścieżki wydeptane jak chodniki. Jeszcze 
trochę a będą wyasfaltowane. Przydałby się 
też policjant dla regulacji ruchu. Karol. 

do- 

istotnie nie wrócił, ruina Belmontu, a więcej 

jeszcze zamordowanie przez bolszewików 

dwóch bratanków i spadkobierców, dobuły 

schorowanego już starca. Wróciła jednak je- 

go wdowa, Elżbieta z Potockich, II voto Ra- 

decka-Mikulicz i majątek dźwignięto z rui- 

ny. 2 

Stanął nowy dom, już nie na wzgórzu, 

ale opodal, nad łąkami, stopniowo zaczęte 

też wznosić inne zabudowania, tartak w Pła- 

terowie i fabrykę puszczono w ruch; z nie- 

małym trudem, dzień po dniu, wiązano po- 
szarpane wojną nici. 

Teraz znowu sosny i świerki brasław- 

skich lasów idą w świat przerobione na te- 

kturę (około 50-ciu wagonów rocznie), alto 

powiązane w płyty Dzisną i Dźwiną Mał: 

wiane są do Rygi. Deski idą tą samą drog 

załadowane w olbrzymie łodzie, zwane tu łaj. 

by““., pojemności dwóch wagonów. Skromne 
drzewo osinowe, używane dawniej wyłącznie 
na opał, opłaca się dziś najlepiej sprzedawe- 

ne na wyrób zapałek.Pospolita nadrzeczna 0!- 

cha, niewybredna i niepokaźna, idzie na for- 

niry, przeważnie do Szwajcarji. Drobny tylko 

procent wartości tego drzewa uzyskuje wła- 

ściciel, całą resztę pochłania transport, prze 

ładunek, pośrednicy. Doniedawna dostawiano 

prawie cały przerobiony i nieprzerobiony 

materjał, z 200 ha rocznego cięcia od Opsy, 
stacji wąskotorowej kolejki, dostawa na sta- 

cję, oddaloną o 30 klm., wysoka taryfa wą- 

skotorówki i pizokadtndi na szeroki tor, 

pochłaniały znaczne koszta, to też radosnem 

cił do stanu dzikiego lasu, wznoszą się czes- 

wone mury zamku; na wewnętrznych ści 

nach znać jeszcze ślady stiuków i malowi- 

deł, trwają też belkowania niektórych sai, a 

z pośród gęstwy pokrzyw i dzikich krzewów 

wychylają się przez weneckie okna i wyno- 

szą ponad zmurszałe ściany duże już drzewa. 

Po ruinie Hylzenowskiego pałacu, spo- 

wodowanej prawdopodobnie pożarem, właści- 

ciele zamieszkali w rozległej oficynie obros- 

łej przybudówkami bocznych skrzydeł. 

Pani Konstancja Manuccina przeżyła mę- 

  



Praca BBWR. w terenie 
ODCZYT DRA HIRSCHBERGA 

Mimo feryj letnich Rada Powiatowa BBWR 
w Oszmianie nie przerwała swojej akcji odczy- 

towej. |Jak dużem zainteresowaniem cieszą się 

organizowane przez Radę odczyty służyć może 

dowodem ostatni odczyt, odbyty w sobotę dnia 

29 ub. m. W charakterze prelegenta tym razem 

wystąpił, spędzający swój urłop w Oszmianie, 
grezes żydowskiego Klubu Myśli Państwowej 
dr. Adolf Hirschberg, który mówił na temat za- 

gadnień gospodarczych, społecznych i politycz- 
nych bieżącej doby. Sala odczytowa wypełnio- 

aa była po brzegi publicznością zarówno polską 
jak i żydowską. Wśród obecnych byli również 

starosta powiatowy p. Suszyński i burmistrz m. 

“ Oszmiany p. Józef Zubiel oraz bawiący w tym 

dniu w Oszmianie p. poseł Stanisław Dobosz. 

Prelegent w przeszło godzinnem  przemó- 

wieniu omówił obecną sytuację gospodarczą 

Polski i zasady wytyczne naszej polityki ekono- 
micznej. W drugiej części odczytu zaś zobrazo- 

wał układ stosunków politycznych na arenie 

międzynarodowej. 

Zebranie zagaił i zamknął trešciwem oko- 

licznościowem przemówieniem prezes Rady Po- 

wiatowej BBWR p. Antoni Łokuciewski, który 

w imieniu obecnych podziękował  prelegento- 

wi oraz p. posłowi Doboszowi za stale okazy- 
waną pomoc w działalności organizacyjnej na 

terenie powiatu oszmiańskiego, 

Wycieczka na dawne 
pole bitwY pod Dubiczami 

WILNO, W niedzielę dnia 6 sierpnia b. r. 

o godz. 10 rano odbędzie się odsłonięcie pom- 
nika, wzniesionego w Dubiczach, (w powiecie 

iłdzkim, wojew. nowogródzkiego) nad wspólną 

mogiłą Narbutta i 12 powstańców, poległych w 
bitwie pod Dubiczami w dniu 4 maja 1863 r. 
Pomnik ten został wzniesiony staraniem Komi- 

tetu Uczczenia Pamięci Powstańców, padłych 
pod Dubiczami, — przy wydatnej pomocy woi- 
ska. 

Na uroczystość odsłonięcia pomnika przybę- 

dą do Dubicz liczne delegacje wojskowe i 
przedstawiciele organizacyj. W porozumieniu z 

Komitetem Budowy Pomnika, Miejskie Biuro 
Wycieczkowe przy Polskiem Towarzystwie 
Krajeznawczem w Wilnie organizuje wyciecz- 
kę do Dubicz na uroczystości. 

Wyjazd z placu Orzeszkowej specjalnemi 

autobusami o godz. 6 rano. Przedstawiciele or- 
ganizacyj, członkowie rodzin uczestników  bit- 
wy pod Dubiczami i osoby, pragnące udać się 
do Dubicz, proszone są 0 zarezerwowanie 
miejsc 'w autobusach do soboty dnia 5 b. m. 
włącznie. 

Zapisy przyjmuje Miejskie Biuro, Wyciecz- 
kowe przy PTK ul. św. Anny 1, w godzinach 
biurowych. Cena biletu autobusem w obie stro- 
my 8 zł. Na miejscu w Dubiczach przygotowa- 
ny jest dla przyjezdnych posiłek przez oddzia- 
ły wojskowe. Osobne zaproszenia nie będą 
rozsyłane. Powrót do Wilna w niedzielę dnia 
8. b. m. wieczorem. 

Egzaminy konkursowe 
na Politechnikę Warszawską 

W roku bieżącym tak, jak i w latach u- 
Biegłych, przyjmowanie słuchaczy na Polite- 
shnikę Warszawską odbywać się będzie na 
podstawie wyniku egzaminów konkursowych, 
które się rozpoczną 25 września r.b. 

Aby umożliwić nowowstępującym grunto 
wne przygotowanie się do egzaminów, T-wo 
Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Wer 
szawskiej zorganizowało wzorem lat  ubiee- 
łych specjalny Kurs Przygotowawczy, które- 
go program obejmuje całkowity zakres wy- 
magań, stawianych przy egzaminach konkur- 
sowych na poszczególnych Wydziałach Poli- 
techniki Warszawskiej. 

Kurs się rozpocznie 10 sierpnia i 
będzie do 23 września r.b. 

Zapisy i szczegółowe 

trwać 

informacje  (za- 
miejscowym listownie) w Kancelarji Kursu: 
Warszawa, ul. Koszykowa 80, tel. 849 — 93. 

   

RESTAURACJĄ 

ul. Mickiewicza 9.     
LH 212 2 2 19 

ża o 50 lat, po niej panią została Idalja z 
Sobańskich Ignacowa  Platerowa, niewiasta 
tządna i energiczna, szczera patrjotka i do- 

bra obywatelka. Przed długie lata ciążył nad 
tem dziedzictwem proces ze spadkobiercami 
Mikołajowej Manueciny, Strutyńskimi i Sa*- 
neckimi, nastały najcięższe czasy popowsta- 
niowe i coraz gorsze prześladowania polskicj 
własności. 

W latach 80-tych obejmuje majątek Fe- 
fiks Plater, syn Ignacego i pracuje przez 
długie lata nad jego podniesieniem i  zago- 
spodarowaniem. Ogromne lasy pokrywające 
około 20 tysięcy ha przestrzeni, przecina się- 
sią kanałów odwadniających i spławnych, w 
środkowym punkcie tego kompleksu leśnego, 
o kilkadziesiąt kilometrów od kolei, buduje 
tartak i tekturownie Platerowo. Brabia Fe- 
liks Plater był śmiałym przedsiębiorcą i za- 

pobiegliwym gospodarzem, dążył do celu z u- 
porczywą wytrwałością. 

„Złotem będę tę ziemię brukował, jeżeli 

trzeba'* — mawiał, 
Wybuchła wojna, Belmont znalazł się ка 

linji frontu. Drzewa ścinano moszcząc niemi 

drogi pod rosyjskie i niemieckie armaty, po- 

bliskie lasy dewastowano, tartak i fabrykę 
spalono, po zdemolowaniu: maszyn. Podburzo- 
na ludność okoliczna, jesienią 1919 r. po u: 
stąpieniu Niemców zrabowała i spaliła dwór 

< Belmencki; palił się przez dwa tygodnie, a 

ludzie zbiegali się z oddalonych wiosek, aby 
zdarzeniem dla całego powiatu, było otwarcie 
zeszłego roku nowej linji kolejowej Woropa- 

jewo-Druja. Odtąd większa część drzewa jest 
spławiana jeziorem Bohiń i rzeką Dzisną, do 

stacji Połowo. Ale ceny drzewa spadły w 
6Zasach ostatnich nieomal о 50 proce., eksplo- 

atacja lasów w tych warunkach nawet się nie 
opłaca, to też przetrwanie tego ciężkiego o- 
kresu wymaga dużego wfsiłku, nieustannej 
czujności i cierpliwości. 

Poza 18 tysiącami ha lasu użytkowego, 
wchodzących w skład dóbr Belmonckich, . 0- 
bejmują one jeszcze 5 tys. ha bagien i mo- 

azarów pokrytych częściowo rzadkim,  star- 
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Wschód słońca g, 3,27 

Zachód słońca g. 7,25 

KOŚCIELNĄ 
Tradycyjną pielgrzymkę do Kalwarii 

organizuje Cech szewców w niedzielę dnia 6 

sierpnia. Rozpocznie ją msza św. w kościele 

św. Jana o godzinie 6-ej rano, poczem wyru- 

szy pielgrzymka pod przewodnictwem księży 
Misjonarzy. 

MIEJSKA. 
— Karuzela nadal tkwi. — Magistrat jak 

się okazuje, nie ma możliwości usnnąć kara- 
zeli, urządzonej w ogrodzie Bernardyńskim, 
po drugiej stronie Wilenki, a to dlatego, że 
Sroi ona na terenach prywatnych. 

Koncesji na tę szkaradę magistrat nie u- 
dzielał, lecz władze administracyjne, i od 

nich tylko zależy, czy kaimzela ma nadal 
tkwić nad Wilenką. 

— Dezynfekcja starzyzny. — Rozsadui- 

kiem wszelkich chorób są bezwzględnie stare 

ubrania sprzedawane na różnych  „tołkucz- 

kach'*. 
Dobrzeby było kierować te ubrania nasam 

przód do dezynfekcji miejskiej a potem do- 

piero zezwalać na ieh sprzedaż. 

— Z pogotowia ratunkowego. — W ub. 
miesiącu pogotowie ratunkowe było czynne 

w 568 wypadkach. W tej liczbie wyjazdów 
na miasto było 216, w pozostałych wypad- 
kach pomocy udzielono na miejscu. 

WOJSKOWA 
— Komisja poborowa. — Dodatkowa ko- 

misja poborowa zbierze się w dniu 9 bm. i 

zgłosić się winni na nią wszyscy, którzy nie 
uregulowali swego stosunku do wojska. : 

— Rocznik 1915. — Wobec niedalekiego 

terminu rejestracji rocznika 1915 urodzeni w 

tym roku, już obeenie winni zaopatrzyć się 

w odpowiednie dokumenty, a mianowicie me 

tryki i potwierdzenie miejsca zamieszkania. = © 
tómun'kacyjne 

SKARBOWA. 

kursują 

(także w niedziele 
i święta!) 

— Miejsca sprzedaży alkoholu. Izba Skar- 
bowa przeprowadzi w terminie do dnia 15 

września r. b. rewizję obecnej sieci przedsię- 

biorstw detalicznej sprzedaży napojów alkoho- 
towych. 

Przy przeprowadzaniu rewizji należy szcze- 
gólnie zwrócić uwagę na to, iż przy obecnym 
stanie daje się odczuwać zbytnia gęstość punk 

tów sprzedaży napojów alkoholowych w więk- 
szych miejscowościach ze szkodą dla mniej- 

szych osiedli. Odbija się to ujemnie na intere- 
sach monopolu spirytusowego. Izby skarbowe 
mają baczyć jednak aby punkty detalicznej 
sprzedaży napojów alkoholowych nie były  u- 

stanawiane w tak małych osiedłach, w których 
nie będą mogły być należycie wykorzystane. 

Opracowane, nowe kontyngenty powiato- 

we i gminne detalicznych miejsc sprzedaży 
napojów alkoholowych mają być uzgodnione z 
urzędem wojewódzkim. 

: KOLEJOWA 
— Inž. Kazimierz Falkowski, dyrektor Ko 

lei. Państwowych -w Wilnie wyjechał wczoraj 

  

POZYSKAŁA ZNANY I LUBIANY OGÓLNIE 

ZIEMIAŃSKA || ZESPÓŁ BANJOLO-JAZZOWY „ 

SŁOW C 

na dwudniową inspekcję linij kolejowych Bia 
łystok — Brześć — Łapy — Brześć — Wto- 
dawa — Chełm i warsztatów Starosiedlce. 
Dyrektorowi towarzyszą naczelnicy Wydzia- 
łów fachowych. 

— Nadzwyczajny pociąg na Zjazd Legjoni- 
stów. Pociąg nadzwyczajny na Zjazd Legjoni- 

stów w Warszawie wyruszy z Wilna dnia 5 

sierpnia (sobota) o godz. 12 w południe i przy- 

będzie do Warszawy na dworzec Wileński o 
godz. 20 min. 45. 

Wyjazd z Warszawy dnia 7 sierpnia w po- 
niedziałek godz, 0 min. 45 z tego samego dwor- 
ca. 

— Spacery po. torach kolejowych. — W 

celu zapobieżenia wypadkom na podmiejskich 

szlakach kolejowych wzmożona została « 
ność na torach i winni przechodzenia przez 
tereny kolejowe będą karani w drodze admi 
nistracyjnej. 

AKADEMICKA. 
— Sekcja pływacka. Akademickiego Związ- 

ku Sportowego komunikuje że popularne kur- 
sy nauki pływania już rozpoczęły się. 

Zapisy codziennie na przystani AZS. 

SZKOLNA 
— Dzieci urzędników państwowych. —Wo 

bec cofnięcia zwrotu opłat za pobieranie nau 

ki w szkołach prywatnych urzędnicy państ- 

wowi, zgodnie z poleceniem władz central- 
nych, będą mieli pierwszeństwo przy przyj- 

mowaniu uczniów do szkół państwowych. 

— Szkoła Zawodowa Dokształcają”» Sto- 
warz. Techn. Pol. w Wilnie — Kopaniea 5, 
tel. 17-11. -— Wydziały: mechaniczny (dia 
ślusarzy, tokarzy, kowali itp.), elektroter. 
czny (dla elektromonterów), i  budowłany, 
(cha stolarzy, cieśli, murarzy, z'łunów i in- 
nych rzemiósł budowlanych). 

Zapisy do Szkoły przyjmuje kancelazia w 
poniedziałki, środy i piątki od godz. 18-ej 
do 20-ej. 

Początek roku szkolnego 21 sierpnia. 

Kierownik. 

— Kursy Sanitarne Polskiego Czerwone- 
go Krzyża. Zarząd Wileńskiego Okręgu Pol- 
skiego Czerwonego Krzyża, niniejszem infor- 
muje, że z dniem 1-szym września r.b. roz- 
pocznie się VIII Kurs dla sióstr pogotowia 
sanitarnego Polskiego Czerwonego Krzyża. 

Podania o przyjęcie na kurs przyjmuje 
Okręgowa Sekcja Sióstr — ul. Tatarska 5, 
codziennie od godziny 10-tej do 13-tej, do 
dnia 20 sierpnia r.b. włącznie. 

Wpisowe -- zł. 20, przy zarejestrowaniu 
się w poczet tr pogotowia sanitarnego 

Wykłady teoretyczne i praktyczne — bez- 
płatne. — Bez złożenia zobowiązania wpiso- 
we wynosi zł. 50. . 

RÓŻNE 
— Wydatki samorządowe. — W porówna 

niu z rokiem ubiegłym wydatki administra- 
cyjne samorządów w nowych budżetach ulez 
ły znacznej obniżee. Obniżka ta dla gmin 

wiejskich na terenie województw wynosi. 21 
proe., dla miast — 22 proc. i dła pow. zw. 
komunalnych 19 proc. 

— Zeszyty podrożeją? — Wobec  cofnię- 
cia rabatów hurtownikom zachodzi możliwość 
podrożenia papieru zeszytowego, używanego 
zwykle w szkołach. 

— Protesty wekslowe. — Czerwiec przy- 

niósł spadek protestów wekslowych. Na tere 
nie województwa wileńskiego zaprotestowano 

w ub. mies. 8,400 weksli na sumę 1200 tys. 

złotych, w tem na Wilno przypada 6.800 wek 
sli wartości 900 tysięcy złotych. 

'W woj. nowogródzkiem zaprotestowano 3 
tysiące weksli na 500 tys. zł.. 

— Wykroczenia administracyjne. — W 
miesiącu czerweu policja sporządziła 1890 
protokułów za różnego rodzaju wykroczenia 
administracyjne. Za opilstwo i zakłócenie 
spokoju publicznego pociągnięto do odpowie- 
dzialności 173 osoby, za przekroczenie prze- 
pisów o ruchu kołowym — 160, dorożkarzy, 

woźnieów i szoferów, sanitarnych 210 itd. 

      

    

    

    

  

POD DYREKCJĄ 
TORWIRTA 

BOGATY REPERTUAR — NAJMODNIEJSZE PRZEBOJE. 
SPECJALNOŚĆ : MUZYKA DANCINGOWA. 

czym lasem. Drobne sosny dorastające zaled- 

wie 2m..wysokości mają po 150, albo i wię- 
cej lat; skarłowaciałe, pokryte siwym poro- 
stem, tkwią ubogiemi korzeniami w kępach 

mchu i próchniey, podmywane, nigdy nie wy- 
sychającemi wodami. Widok tych lasów kar- 
łowatych, jest bardzo smutny. Głębsze, prze- 

paściste bagna, mchem tylko porosłe, a zwa- 
ne po tutejszemu „palmy'*, są latem zupełnie 
niedostępne. Z niektórych leśnych kwartałów, 

leżących pomiędzy bagnami, wywóz drzewa 
może się odbywać tylko zimą. 

Czy kiedyś dazą się osuszyć te olbrzy- 
mie moczary, zalesić, uprawić? 

Kilka lat temy, starosta brasławski, Ze- 

lisław Januszkiewiez, zapoczątkował daleko 
idące meljoracje, mające na celu obniżenie 
poziomu wody w jeziorach i osuszenie dzięki te 
mu pobliskich bagnistych łąk. Zawiązane To- 
warzystwo „Spółka Wodna''* zdołała uzyskać 
na ten cel sybsydja i znaczne kredyty. Za- 

częto od oczyszczenia i pogłębienia rzeki 
Drui, przeprowadzono kilka zasadniczych ka- 
nałów odwadniających i uzyskano tą dro- 
gą około 800 ha lądu na wybrzeżach jezior, 
osuszając tem samem część podmokłych łąk. 

W celu wyzyskania prace już dokonanych, na- 
leżałoby przeprowadzić jeszeze szereg kana- 

łów bocznych, o czem w dzisiejszych czasach 
nie może być, niestety, mowy. 

Drugie bogactwo tego kraju, poza drze- 
wem, to owe rybne wody, o których  posia- 
danie tak gwałtownie dawniej walczono. 

Dobra Belmonekie obejmują 7 tysiący la 
jezior. Są w niech poławiane najróżnorodniej- 

sze ryby jak  leszeze, sandacze, sielawy, 
szczupaki, węgorze, a nawet karpie. 

Wielkie połowy odbywają się zwykle zi- 
mą, kiedy ryba daje się łatwiej ująć. Szero- 
kiem półkolem bywa zapuszczany niewód pod 
lód i wyciągany na przeciwległy brzeg koń- 
mi, zaprzężonemi do kołowrotów. Ostatnio 

weszła w życie ochronna ustawa rybna, po- 
nadto opracowuje się projekt sztucznego za- 

rybiania wód dla powiększenia ich rentow- 
ności. 

  

  

Wybrzeża jeziora Drywiaty, przyciąga- 
ja od niedawna na letnie miesiące liczne rze- 
sze młodzieży z Centralnego Instytutu Wy- 
chowania Fizycznego i zastępy Harcerzy; 
baraki i namioty wyrastają zewsząd, a w 

pogodne dnie jeziora roją się od kajaków i 
żaglówek. Zimą i wiosną ciągną w Brasław- 
skie lasy myśliwi na wilki, rysie, głuszce i 
cietrzewie. 

Publiczne drogi są względnie dobrze u- 
trzymane, wioski i miasteczka  brukowane. 
Praca postępuje krok za krokiem, rozum i 
wola człowieka są w mocy przekształcić obii- 
cze ziemi, nie umieją jednak zapewnić jej 
mieszkańcom chleba powszedniego.  Proleta- 

rjat wiejski na Wileńszczyźnie, żyjący na roli 
z pracy rąk własnych, cierpi ciężką nędzę, i 
podobnie jak bezrobotny proletarjat miejski, 
wyciąga rękę o kawałek chleba. 

Marja Czapska 

Р. $. Do pierwszej części mojej korespon- 
dencji zatytułowanej „Z Wrażeń podróżnych", 
a drukowanej w ,, ie' w N-rze z 10 lipca 
wkradło się sporo pomyłek drukarskich.  Pro- 
stuję kilka najważniejszych: 

Zdanie w 3-ciej szpałcie (14 wiersz od do- 
łu) powinno brzmieć: 

Ceniąc czas własny nie można nie szanować 
czasu cudzego (w druku: hamować). 

W ostatniem zdaniu pierwszego ustępu 0- 
puszczono cały wiersz: To zdanie powinno 
brzmieć jak następuje: 

Istotnie, praca twórcza nie godzi się z po- 
špiechem, ale świadomość przemijania czasu 
jest konieczna, a także świadomość jego ceny... 

Jaszuny zostały nabyte w początku XIX w. 
przez Michała Balińskiego a nie Dembińskiego. 
(4-ta szpalta). 

O p. Wawrzyńcu Puttkamerze pisałam że 
był nieradnym gospodarzem, w druku jest nie- 
ładnym! 8-ma szpalta. 

W Bolciennikach jest kilka starych akcyj 
(w druku własnych-) ost. szpalta. 

Reszty pomyłek łaskawy czytelnik może 
sam się domyślił. M. С. 

  

Moralny obowiązek 
Na rynkach grasują oszuści. Nabierają 

ludzi na hazard. Policja prześladuje ich. Ale, 
prawdę mówiąc, eo to komu przeszkadza? Są 
ludzie, których potrzebą jest hazard i silne 
wzruszenia. Dlaczego tacy nie mają przegrać 
kilku groszy w parę—nieparę? oderwać się 

od trosk życia powszedniego, znaleźć chwilę 
zapomnienia i jakie takie przeżycie? Nieka- 
żdy przecie może latać nad Atlantykiem al- 
bo kupić sobie kajak. Ci zasię, w czyich ży- 
łach płynie woda, powinni przechodzić obok 
oszustów rynkowych i groszowych hazardo- 
wników, jeżeli nie z życzliwością, to przynaj 
mniej obojętnie. 

P. Jan Kaczyński z ul. -Sadowej inaczej 

zapatrywał się na rzeczy, kierował się bo- 

wiem t. zw. moralnym obowiązkiem. Obser- 
wując na rynku nowogródzkim graczów, do- 
strzegł, jak entreprener oszukuje swego kli- 

jenta. Podszedł więc do klijenta: 

— Panie, pan nie widzi, ale ten drań na- 
bija pana. Moralny obowiązek nakazuje mi... 

Gracz spojrzał na niego roztargniony, po- 
chłonięty parą-niepara :. 

— Niech pan nie zawraca głowy, — rzekł 
krótko. 

Entreprener spojrzał również, ale inaczej. 
Zamienił także spojrzenie z towarzyszem. 7a- 
brali się do drugiego gościa. 

— Panie — rzekł Jan Kaczyński: — pan 
nie widzi, że te dranie nabijają pana. Mo- 
ralny obowiązek... 

Jaki koniec miały upomnienia p. Kaczyń- 
skiego? Oszuści nabili go do krwi. Ale cieka 
we, że przy tem nabijania pomagali im gra- 
cze. 

Za 9 złotych do Oruskienik 

W niedzielę 6 bm. wyruszy do Druskienik 
wycieczka, organizowana przez Dyrekcję O- 
kręgową Kolei Państwowych w Wilnie. 

Przejazd w obie strony w klasie III łącz- 
nie z opłatą za przejazd autobusem 9 zł. 

Wyjazd o godz. 6-ej rano — powrót do 
Wilna o godz. 23. * 

W pociągu wagon—bar. 
Zapisy przyjmuje Biuro Podróży „Orbis'* 

—Jagiellońska 1 tel. 8-83. 

ROCZNE KURSY PIELĘGNOWANIA 
I WYCHOWANIA DZIECI 

egz. od 1925 w Wilnie 
Pzogram obejmuje kurs teoretyczny 
i praktykę w szpitalach, przedszkolach 
i żłobkach. Zap sy są przyjmowane w lo- 
kaln Rocznych Kursów Handlowych przy nl. 
Adama Mickiewicza 22—5 od godz. 5—7 
wiecz, codzień oprócz świąt. Telefon 16-02 

  

  
— Z miasta. — Po przeprowadzeniu grun 

townego remontu i przeniesieniu do nowe- 

go lokalu Apteka Świętojańska Władysława , 
Narbrta (dawniej Domańskiego) została о- 
twarta z do. ] -1erpria przy ul. Święt iai 

skiej Nr 2 tel. 762, 
— Polski Związek Zawodowy Pracowników 

Handlowo - Przemysłowych i Biurowych w Wil 
nie urządza na rzecz bezrobotnych członków 

przedstawienie połączone z zabawą taneczną 

w sali przy ul. Zawalnej Nr. 1, w dniu 5 b. m. 

© godz. 8.30 i uprasza sz. publiczność © za- 

szczycenie swą obecnością celem poparcia 
pożytecznej imprezy. 

CO GRAJĄ 'W KINACH? 
HELIOS — Dusza w niewoli i 

ce pokoju nr 13. 
PAN — Niebezpieczna próba. 
CASINO — Pocałunek i Porucznik ma- 

rynarki. 
LUX — Odrodzenie. 
ADRIA — Na podniebnym szłaku. 

ŚWIATOWID Zabójstwo o Świcie i 

Tajemni- 

- Straszna noc. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Wykroczenia w ciągu doby. W ciągu 

dnia 1 sierphia i nocy na 2 sierpnia było w 
Wilnie aż 22 wypadki opilstwa i zakłócenia spo- 
koju publicznego w których  interwenjowač 
musiała policja. Ogółem zanotowano w tym 
czasie na terenie naszego miasta 60 wypadków. 
w których potrzebne było wkroczenie policji. 

Drobnych kradzieży było 8. 

— Podrzutek. W bramie domu Nr. 28 przy 
ul. Słowackiego znaleziono podrzutka płci mę- 

skiej ma on około 4 miesięcy. Miał kartkę tej 
treści: „Dziecko ochrzczone na imię Ryś". — 
Rysia umieszczono w przytułku Dzieciątka Je- 
zus, a matki szuka 1 komisarjat P. P. 

— POMYSŁOWY RUBIN. Właścicielem 
tajemnej tabryczki przy ul. Makowej 7, o której 

pisaliśmy, gdzie sól, służącą do celów przemy- 
słowych przerabiano. na jadalną, jest  Ibedas 
Rubin, zamieszkały przy ul. Kopanica 14. Za- 
kwestjonowano 9 worów soli, wagi tysiąca kilo- 

gramów. Dalsze dochodzenia objął Urząd Ak- 
cyz i Monopoli Państwowych w Wilnie. Rubi- 
na zatrzymano. 

— ZAMACH SAMOBÓJCZY. Woźny biu 
ra Tow. Komunik. Autob. Wacław Kłujno, za- 

mieszkały przy uł. Jagiellońskiej 14, usiłował 
wczoraj pozbawić się życia przez powieszenie. 
Zamach wczas dostrzeżono. Przybyło pogoto- 
wie Ratunkowe i odratowało samobójcę, po- 
czem przewiozło go do Szpitala Żydowskiego. 
Życiu niebezpieczeństwo nie grozi. Przyczyna 

nieznana. я 
— SKOK DO WODY. Rzuciła się do Wilji 

na ul. Zygmuntowskiej służąca Rybińska Zofija 
licząca lat 22, zamieszkała przy ul. Wileńskiej 
37. Posterunkowy IV Komisarjatu P. P. Fran- 
ciszek Galiński, ujrzawszy tonącą, pośpieszył 
na pomoc i wydobył samobójczynię z wody. 
Przyczyna nieznana. 

— Pobił mąż. Z powodu nieprzygotowania 

na czas obiadu została ciężko pobita przez me- 

ża 38 letnia Katarzyna Kumiekos zamieszkała w 
podmiejskiej wsi Cegielnia gm. rzeszańskiej. 

Pogotowie Ratunkowe  przewiozło ją do 
szpitala św. Jakóba. 

  

ofiary 
Bezimiennie: 

na Chleb Dzieciom zł. 5— 
na Żłobek im. Marji | zt 5-— 
ra Dom Dzieciątka Jezus zł. 5.— 
  

! Eugenja Kobyliūska 

Świat w szkole 
pamiętnik nauczycielki 

Ksiątka ts wyszła jnż z drakarni LUX i test 
do nabycia w księgaruiach wileńskich, 

Stład główny w księgarni św. Wojciecha 
Cena zł. 350 gr. l 

  

Podaje się do wiadomości Sz. Publiczności, iż z dniem dzisiejszym 

został otwarty koncesjonowany 

КАГО MYNNANY IL. ZŁATAIA 
WILNO. UL. WIELKA 21, TEL. 9-19. 

KUPNO | SPRZEDAŻ 
walut zagrąnicznych, zł.t:, srebra, pspierów 
wartościowych listów zastawnych, akcji, 

pożyczek państwowych i t. d. 

Przyjmuje wszelkie ziecania do B:nków Ziemskich 

  

  

  

Wilno zdobywa nowy stadjen sportowy 
Goście wiedeńscy grać będą w dniu otwarcia stadjonu 
W niedzielę będziemy mieli niecodzienną 

uroczystość sportową, niecodzienną i będąca 
najrealniejszym dokumentem żywotności sportu 

wileńskiego wogóle, a piłkarstwa w szczegółe. 
Będzie też ona podkreśleniem specjalnem wieł- 
kich zasług WKS 1 p. p. Leg. i jego możnego 
protektora i twórcy ppłk. dypl. Zygmunta Wen- 
dy. Mamy na myśli uroczysty akt poświęce- 
nia i otwarcia stadjonu im. Marszałka Piłsud- 
skiego powstałego z inicjatywy WKS'u 1 p. 
p. Leg. na terenach wojskowych — koszar 1 
Brygady. 

Uroczysty akt oddania do użytku Stadjonu 

zwyczajem utartym w sporcie, połączony jest z 

jakąś większą imprezą. W tym wypadku or- 
ganizatorom udało się zakontraktować dosko- 

nały zespół piłkarzy I Ligi Austrjackiej K. S. 
Libertas z Wiednia. 

Świetny ten zespół przybywa do Wilna 
opromieniony sławą doskonałych wyników u- 
zyskanych z reprezentacyjnemi drużynami. 
Szwecji, Łotwy, Litwy oraz czołowemi druży- 

nami. Goście wiedeńscy grać będą w sobotę 
i niedzielę. 

W sobotę przeciwnikiem ich będzie Ma- 
kabi (mecz na boisku Makabi o godz. 5 po poł.) 

W niedzielę z WKS — Śmigły na nowoot- 
wartym stadjonie. (Początek meczu o godz. 5 
po poł.). 

Obydwa te spotkania, a zwłaszcza drugie, 
ze względu na doskonałą formę wojskowych — 
będą prawdziwą ucztą dia amatorów footba- 
lu spragnionych oddawna możności oglądania 
dobrej drużyny. 

Na stadjonie będą mieli ku temu dosko- 
nałą okazję, to też przypuszczać należy że try- 
buny zapełnią się do ostatniego miejsca. 

ж * * 

Bilety na obydwa mecze nabywać można, 
po cenach zniżonych, w firmach: Dom Oficer- 

ra ul. Mickiewicza 13, Wagons - Lits (Cook) 
Mickiewicza 6, Dom Sportowy Ch. Dinces — 

Wielka 16 i Cukierni Fortuna — Niemiecka 2, 

Oraz przy kasie, Dojazd na Stadjon autobusu 
Nr. 2. 

W kilku wierszach 
Okr. Ośrodek W. F. podaje do wiadomo- 

ści że w dniu 5. b. m. o godz. 14 organizuje 
„zawody na Państwową Odznakę Sportową dla 

pań i panów na stadjonie Okr. Ośrodka. Zgło- 
szenia przyjmuje kancelarja Ośrodka W. F. —- 
Ludwisarska 4, o godz. 8 — 12. 

* * * 

W nadchodzącą sobotę i niedzielę odbędą 

Się na torze wioślarskim w Łęgnowie pod 

Bydgoszczą doroczne wioślarskie mistrzostwa 
Polski. 

Regaty te zgromadz na starcie rekordową 

liczbę osad i wioślarzy. Startować będzie o- 
gółem 99 osad w dwudziestu trzech biegach 

wioślarzy — 402, klubów wioślarskich — 27. 
Reprezentowane będą nast. środowiska wio- 

šlarskie: Warszawa, Kraków. Poznań, Wił- 
no, Bydgoszcz, Włocławek, Płock, Kalisz, — 
Grodnó, Grudziądz, Toruń, Parcin i Chełmża, 

* * * i 

W dniach 19 — 20 sierpnia b. r. odbędą 
się w Pradze kajakowe mistrzostwa Europy. 
Na zawodach tych reprezentowana będzie Pol- 

ska Dotychczas ustalono, że Połacy starto- 

wać będą w biegach na składakach, gdzie wy- 
stąpią mistrzowie polscy z Kłubu Kanoistów 
Katowickich, Pyka, Tichmer i Zuber. 

go ZE 

Zakaz brania wojskowym udziału w me- 

czach piłkarskich został na terenie DOK 
Kraków cofnięty, tak że Lasota mógł już wy- 

stąpić w barwach Cracovii, przeciwko wiedeń- 
skiemu Hakoahowi. 

* 

W Królewskiej Hucie odbędzie się w po- 
łowie sierpnia międzypaństwowy mecz lekko- 
atletyczny Polska — Austrja. Program spot- 

kania obejmuje: biegi na 100, 400, i 5000 mtr., 
przez płotki, sztafetę 4X400, skoki wdal o tycz- 
ce i wzwyż oraz rzuty kulą, dyskiem i oszcze- 
pem. 

Skład polski przedstawiać się będzie na- 
stępująco: Sikorski, Trojanowski Ii, Twardow 
ski, Biniakowski, Marciniec, Leszczycki, Ku- 

charski, Kuźmicki, Maszewski, Fiałka i Kur- 
pesa (w biegach i sztafetach), Niemiec i No- 
wosielski (110 mtr. przez płotki), Sznajder, — 
Kluk, Pławczyk, Niemiec, Sikorski, Nowak (w 
skokach), Siedlecki, Heljasz, Turczyk,  Mikrut 
(w rzutach). 

Równocześnie odbędzie się w Katowi- 
cach mecz Wiedeń — Śląsk, 

* * 

  

Co to za kupiec? 
Izrael Lewin, kupiec i businessman (uli- 

ca Zawalna 57), padł wczoraj ofiarą oszust- 
wa na czarnej giełdzie. Kupił okazyjnie ban- 
knot 10-ciodolarowy, zapłacił tanio: 64 zł. 
Przyszedł д0 domu uradowany. Zawołał żonę 
i dzieci: 

— Patrzcie, co znaczy kupić dobrze i ta- 
nio. Uczcie się, dziatki, bierzecie przykład z 
ojea. 

Zaraz jednak okazało się, że banknot był 
fałszywy: jednodolarowy, przerobiony na 
dziesięć. 

Możnaby z przygody kupca Izraela Lewi- 
na naśmiać się, albo z uczuciem złej radości 
zawołać : 

— Dobrze ci tak! Napewno nieraz oszuka 
łeś innych. Masz za swoje. 

Ale szydzić z bliźniego w nieszczęściu, na 
wet gdyby był złym człowiekiem, zabrania 
sumienie. Zresztą Izrael Lewin poniósł nie- 
tylko szkodę materjalną. Los dotknął go rów- 
nież moralnie: ludzie 
Cała dzielnica powtarza: 

— (o to za kupiec, co to za geszeftsman, 
który nie umie odróżnić jednego dolara od 
dziesięciu ? 

Giełda warszawska 
Z DN. 2 SIERPNIA 

DEWIZY 

Gdańsk 173,40 — 17413 — 173,27. 
Holandja 360,90 — 361,80 — 360.00. 
Londyn 29.72 — 29.87 — 29.57. 

83. r 
Nowy York 6.70 — 6.74 — 6.66. 
Nowy York kabel 6.71 — 6.75 — 6.67. 
Paryż 35.00 — 35.09 — 34,91. 
Praga 26.52 — 26.58 — 26.46. { 
Szwajearja 172,97 — 173.40 — 172,54. 
Wlochy 47,15 — 47,38 — 46.92. 
Berlin w obr. pryw. 213,40. 

PAPIERY PROCENTOWE 

Požyczka konwersyjna 46.25 — 46.75. 
5 proc. kolejowa 40.50 — 40.75. 
4 proc. dolar. 49.75 — 49.50 — 49.75. 
Stabilizacyjna 52,13 — 52,75 — 52,50. 
Ziemskie 41,00. 
Warszawskie 42,75. — 43,25 — 43.00. 

AKCJE 

Bank Polski 80.50 — 81.00 
Dolar w obr. pryw. 6.63. 
Rubel złoty 4.81. 

NOWY YORK. PAT. — Pożyczki polskie 

w Nowym Yorku: — 
Dolarowa 59,75. 
Dillonowska 69.00. . 

Stabilizacyjna 69,25. 
Warszawska 45.00. 
Śląska 49,625. 
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POPIERAJCIE L.0.P 

cili wiarę w niego. 

Stan zdrowia wojewody 
Kirtiklisa 

Jakkolwiek temperatura jest niewysoka,, 
(37,5), puls 105, — to jednak stan chorezo 

jest nadal poważny. We środę wieczorem od 

było się konsyljum, w którem brali udział dr 
Zarcyn, dr Tymiński, dr. Sztoleman i przy- 
były właśnie z urlopu naczelnik wydziału 

zdrowia Urz. Wojew. dr. Rudziński. Cho:y 

pozostaje nadal pod stałą opieką dr Zarcyna 

i dr. Tymińskiego. Wojewoda Kirtiklis о- 

trzymał z Pomorza szereg depesz z życzenia 

mi rychłego powrotu do zdrowia. Wiele wy- 
bitnych osobistości — p. wicewojewoda Jaa- 

kowski, p. prezydent miasta Maleszewski, i 
inni — przybyło do sanatorjum pod wezw. 

św. Józefa informować się o zdrowiu pacjen 

ta. Do chorego wstęp mają tylko lekarze i 

najbliższa rodzina. ; 4 
? z > 

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE. 

Z DN. 2 SIERPNIA 

Ceny za towar średniej handlowej jakości, — 
parytet Wilno. 

W ZŁOTYCH ZA 1 q. (100 KG). 

CENY TRANZAKCYJNE: 
Mąka pszenna 4-0 A. Luks. 57,50 
Mąka żytnia do 55 proc. 36. 

Mąka żytnia do 65 proc. 31. 
CENY ORJENTACYJNE: 

Žyto zbierane 23. 
—24. 

Jęczmień zbierany 18. 
Owies zbierany 14. 
Mąka żytnia sitkowa 27. 
Mąka żytnia szatrowana 29. 
Otręby żytnie ži. 

—11.25 
Otręby pszenne 12. 

Otręby jęczmienne 44; 
Kasza gryczana 1-2 palona 38. 
Kasza gryczana 1-1 biała 37. 
Kasza owsiana 51. 
Kasza perłowa nr 3 38. 
Kasza perłowa pęcak nr 2 30. 
Siano 6. 
Słoma 5.50 
Siemię lniane 90 proc. 40. 

LEN: 

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

załadowania: 
Len trzep. Wołożyn 1299. 

—1342.30 
Len trzepany Druja 11.04.15 

—1147,45 
Len trzepany Dokszyce 1234,50 

—1277.55 
Kądziel Grodzieńska 1158,23 

—1179,93 
Obroty małe, usposobienie wyczekujące.



  

nowodfddzka 
— Przyjęcia u p. wojewody. — W dnia 

2 sierpnia p. wojewoda: przyj p. p. insp. 

Chruściela, kierownika wojew. Zw. Młodzie- 

ży Wiejskiej p. Sieezko, M. Tukałło, —*wł. 

tartaku w Horodecznie oraz p.. W. „Hrynie: 

wiecką z Nowogródka. Zet 

— Wyjazd prezesa Sądu Okręgowego w 

    

Nowogródku na urlop wypoczynkowy. — P.** 

prezes Sądu Okręgowego w Nowogródku H. 

Muraszko rozpoczął w dniu 2 lipea 6-tygod- 

niówy urlop wypoczynkowy. e 

Zastępstwo na czas urlopu objął wieepre- 

zes $. O. p. Aleksander Surewicz. 

— Ucieczka z ZSRR. — W dniu 31 lipca 
na graniey w powiecie nieświeskim organa 

P. P. zatrzymały rodzinę Daszkiewiczówy w 

liczbie 6 osób, zbiegłą z ZSRR. Zbiegli po- 

dają, że opuścili swe rodzinne «strony. z po 

wodu niemożliwej egzystencji w ZSRR. 

— Okradzenia mieszkania wiceprezesa S. 

Okr. — W dniach między 27 lipea a L šierp 

nia w czasie nieobecności w domu wicepreze 

sa Sądu Okręgowego w Nowogródku p. S. 

Hurzy - Murzicza, nieznani narazie sprawcy 

okradli mieszkanie, głównie” z garderoby... i 

naczyń stołowych, wartości około 1000 аа 

— wendetta sąsiedzka. — Niedawno ро- 

dawaliśmy o zabójstwie dokonanem we wsi 

Kucewicze. Niejaki Wojniło miał zabić” Sza- 

cha, swego sąsiada. W parę tygodni później 

uduszona została w tajemniczy sposób Ó=let= 

nia eórka Wojniły, czego mieli dokonać*krew 

ni zabitego Szacha. š 

3 W nocy na 28 lipca na łąkach osady: Smol 

czyce, spalony został stóg siana. i stóg 

wrzucony do rzeki Serwecz popłynął z wodą: 

Siano należało do Wojniły, Jest=to-więe dal- 

szy ciąg sąsiedzkiej wendetty. 

  

   
— Nabożeństwo żałobne za spąkój. duszy 

š. p. kap. Michała Wołłowicza. Wczoraj, w da, 
2 sierpnia jako w dniu setnej rocznicy stracenia 

bojownika za niepodległość kap. Michała Węłt- 

łowicza, odbyło się nabożeństwo żałobne w ko- 

ściele garnizonowym. 

Nabożeństwo żałobne odbyło się 

w wielkiej synagodze. Е о 

— Doroczne ogėlne zebranie. „Zwiazku A- 

kademików Żyd. W tych dniach, odbyło się, do- 

roczne ogólne zebranie tut. Zw. Akądemików 

Żydów. 

Zebranie, na które przybyło osiemdziesiąt 

kilku studentów, miało przebieg *bardzó bu- 

rzliwy. Chodziło bowiem o to, że”Zarząd Zw. 

znajdował się w rękach  sjonistów, których 

bardzo mocno atakowały ugrupowania * Socfali= 

styczne. ® i: 

Z całego porządku dziennego  załatwio< 

zostało tylko sprawozdanie zarządu, za 

wyraziło ustępującemu 

również 
   

    

ne 
które ogólne zebranie 

Zarządowi wotum nieufności. 

Wybory zarządu odroczono do -pfzyszłej 

niedzieli. +! 

— Zaginięcie. W dniu 22 b. mf: mieszka*gj 

niec wsi Porzecze józef Kisiel po sprzeczče“ Z 

żoną wyszedł z mieszkania i udał się w niewia- 

domym kierunku i dotychczas nie” wrócił: "*W 

dniu 27 ub. m. gajowy Piotr Kisiel żhałazł w 

lesie czapkę nieco rozdartą i dwa>kawaiki 

podartej bluzy, które to żona zaginionego po- 

znała, jako własność jej męża. Zachodzi po- 

dejrzenie, że Józef Kisiel popełnił samobójstwo 

— Kradzieże. Listowski Bolesław, nadłeśni- 

zgsanitarne, by te nie znalazły 

sprawców z niezamkniętego gabinetu biura, in- 

strumentu mierniczego wartości 800 zł. 

— Wyłowienie topiełcą. We wtorek dnia 
1 sierpnia b. r. w pobliżu Hoży wyłowione zo- 
stały zwłoki. mieszkańca Grodna Mojszy - Bera 

Bojarskiego |. 16, który w ubiegłą sobotę — 

wraz z jeszcze 8 młodymi ludźmi przeprawiali 
się łodzią na lewy brzeg Niemna, lecz znajdu- 

jąc się na środku rzeki wobee 'wywrócenia się 
łodzi wpadli do wody, 8-miu z nich udało się 

wówczas wyratować, a Bojarski utonął. — 

Zwłoki oddano matce topielca. : 

Aclbėcka 
— Posiedzenie Rady Miejskiej. Dnia 29 

lipca r.b. odbyło się w lokalu Magistratu po- 
siedzenie Rady Miejskiej. Udział radnych był 
dość liczny. Omówiono cały szereg spraw. Po 
siedzenie Rady trwało 4 godziny, przyczem 
dyskusja była miejscami b. ożywiona. 

Na pierwszy ogień poszła sprawa za- 
twierdzenia sprawozdania z wykonania bud- 
żetu miasta za rok budżetowy 1932 — 3: 
Z corocznej tej próby ogniowej, swej dzia 

ności, Magistrat wyszedł zupełnie obronną rę 

ką, a nawet z honorem. Rada jednomyślnie 

sprawozdanie przyjęła do wiadomości, udzie- 

lając Zarządowi miasta całkowitego  absolu- 

torjum, a specjalne wyrażając podziękowa- 

nie burmistrzowi p. Staniewskiemu za umi 

   

  

    

   
   jętną i nadzwyczaj oszezędną w tych kry- 

tycznych czasach gospodarkę funduszami 

miejskiemi. 

Postanowiono wznowić uchwały podatko- 

we dodatków komunalnych do państwowych 

podatków na rok budżetowy 1934 — 35. Po- 

za tem z powodu ustąpienia niektórych rad- 

nych, uzupełniono komisje miejskie, zdekom- 

pletowane przez odejście tych radnych. Zała- 

twiono też polącą sprawę ubezpieczenia niż- 

szych funkejonarjuszy miejskich w ZUP. 

Naglącą okazała się. potrzeba wybudowa- 

nia remizy. strażackiej, zwłaszcza wobec bo- 

gatych -. zasobów. materjałowych tut. Straży 

Pożarnej. Wyłoniono chwilowo komitet budo- 

wy, który energicznie zabierze się do wszczę- 

cia prac wstępnych, związanych z wybudo- 

waniem tej remizy. W skład komitetu weszli 

najczynniejsi radni: "poseł Gorzkowski Jerzy 

Ułasik Jan, dyr. Nowacki Edmund. 

+ W związku: z ogólnopolską 'akeją budo- 

wy szkół, wszczętą przez wiceministra Kazi 

mierza Pierackiego, jako wiceprezesa Zarzą- 

du Głównego Tow. Popierania Budowy Szkół 

Powszechnych, postanowiono na dzień 10 sier 

pnia zwołać komitet budowy szkoły powsze- 

chnej w Stołpcach, by omówić prace wstępne. 

Magis już wydzielił odpowiednio obszer- 

ne miejsce (targowica) na plae pod budowę 

szkoły. Chodzi o zdobycie odpowiednich fun- 

du , Nadmienić należy, że Stołpee rzeczy- 

wiście wymagają nowego budynku szkoły po- 

wszechnej. Stanie się to , zrozumiałem, jeśli 

się uwzględni, że 700 młodych płuc, mieścić 

się musi w dwóch skromnych budynkach. 

Sprawa ta staje się rzeczywiście palącą. 

Magistrat, rozumiejąc potrzeby estetycz- 

nego miasta, przystąpi obecnie do ułożenia 

chodników. Prace te nietylko upiększą miasto, 

lecz przedewszystkiem spełnią nadzwyczaj 

pożyteczne zadanie, mianowicie w wielkiej 

mierze ułatwią komunikację pieszą, zwłaszcza 

w dni słotne. 
By upiększyć wygląd ulie, pan burmistrz 

Staniewski zarządzi zadrzewienie wszystkich 

ulic. Usunie się w ten sposób w znacznej 

mierze chroniczny brak zadrzewienia w Stoł. 

pcach. Baczną uwagę zwróci się na czynniki 
się w jakiem- 

kolwiek zaniedbaniu. Dokonuje się już obee- 

mie prostowania poszczególnych ulice wyloto- 

wych, które krzywiznami swemi psuły syrne- 

jtrję miasta. 
— Sprawy POS. — Związek rezerwistów 

     

    

   

ch SE Mostowskiego, zameldowaj Ofna terenie powiatu stołpeckiego przystąpił do 

kradzieży na jego szkodę przez nieznanych. — odbycia prób sprawności fizycznej o zdoby- 

S YYTYPYFYFYTYTYYYYYYNYY* Hcje odznaki POS. przez wszystkich członków 

Ožwigkowe kino „APSLLB“ 
Dominikaiska 26. || 

  

czynnych na terenie powiatu. Próby rozpocz 

ną się w pierwszej dekadzie sierpnia i trwać 

będą do 3 września włącznie. W m. Stotp- 

Czarujące dźwiękowe dzieło z muzyką. Abraha= cach w ramach prób sprawności „fizycznej 0 

ma, które odniosło niebywałe tryumfy Świata odznakę POS projektowane jest święto spor- 

na największych ekranach ' m. Warszawy. 

Żona na jedną nóc_ 
towe z udziałem członków wszystkich orea- 

nizacyj, prowadzących prace PW i WF. G. 

  

PAMIĘTAJ OBYWATELU, ŻE W WIEKU 
W rolach gł. ulubiona gwiazda przepięknajjOD 15 DO 60 LAT, CO TRZECI CZŁOWIEt 

MARY GLORY, oraz genjalna aktorka ekra-|] UMIERA Z GRUŹLICY! 

$0GROM TEJ KLĘSKI i s nów francuskich FLORELLE 

WYOBRAŻ SOBIE 
POPIERAJ WALKĘ 

Nad program: Tygodnik Foxa — žinovas [2 NIĄ. KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRU- 

    

aktualności. Wstęp 50 groszy. |ŻLICZE"! POPIERAJCIE BUDOWĘ SANA. 
r“ aaannaannaa ii TORJUM POD WILNEM. 

ALLAN SULIVAN. . 

ь Wyspa Szczešci 
Zwróciła się po angielsku do Totoyi: 
— (Gdzie znalazłeś tego kańaka? Tylko 

nie łżyj! 9 
„ Przewožnik zwažyl w myšlach sytuację 
i postanowił mówić prawdę: $ 

— Master kazał odwieźć tego pana do 

Suvy. Master nie więcej nie gadał. Potem 
przyszedł ten kanak do naszych i gadał: du- 
żo, dużo pereł w pasie tego pana! Chciał i 
on jechać do Suvy. Kazal nie nie 70bi6 4: nic 

nie mówić, a za to dostanę dużo pereł, On 
nie chciał zabijać pana, chciał zabrać porły. 
Mówił, że sam zbierał muszle na dnie jeziora. 

Kobieta wzruszyła ramionami: 
— Tak i myślałam. Dobrze, skończyniy 

z tą historją. Teraz już wszystko+w. pozządku. 
— (o pani będzie teraz robiła? —.żapv- 

tał James. „ Zi —ęjić 

— To, co mówiłam panu. Totoya-wWrėci 
do Vanui, ale jest dosyć mądry, żeby umieć 
utrzymać język za zębami. Teraz juž-jęst“nie- 
daleko. To jest Suva, — wskazała «dałekie, 

bielejące na brzegu domy, — zaraz pożegna- 
my się z panem i pewno nigdy się-nie* zo- 
baczymy. Dziwna podróż, prawda?. Długo: bę- 
dę ją wspominać. «m ay 

James kiwnął głową. Ta. kobieta: urato- 
wała- mu życie, ale nie czuł wdzięczności,*Bu- 
dziła ona w nim litość, ale z radością. myślał 
o chwili pożegnania z nią. K 

— Chciałbym, — powiedział; po namy- 
śle, — dopomóc pani, po przyjeździe do Suvy. 

Kobieta rzuciła mu pełne wdzięczności 
spojrzenie, wyjęła z walizki małe lusterko i 
poprawiła uczesanie. ' 

— Qzy prawda, co mówił kanak? | 
— Tak prawdziwe, że sam z trudem w 

to wierzę! — uśmiechnął się James i w krót 

23) 

kich słowach opowiedział o zatonięciu „Arde: 
nu'*', o wyspie, perłach i „Nephewie'*... 

Gdy skończył, kobieta roześmiała się. 
— Mówiłam już, że z pana szczęśliwy 

człowiek! Uratował się od zatonięcia, znalazł 
perły i przywiózł je aż tutaj. I to wszystko? 

— To wszystko, eo mogę pani opowie- 
dzieć. 

— Dobrze. Ale musi pan obiecać, że nie 
będzie nosić pereł przy sobie. To niebezpiecz 
ne. Zaraz, na okręcie niech pan da perły ka- 
pitanowi na przechowanie. Obiecuje pan? 

= Obiecuję. Wogóle jestem gotów obie- 
cać pani, eo pani zechce. Jeszcze nawet, nie 
podziękowałem za to, co pani dla mnie zro- 

biła ! 
— 0! Wie pan, ja całe życie marzyłam 

o tem, żeby zrobić coś dobrego. Tak się cie- 
szę, że przydałam się dzisiaj. Pan nawet nie 
ma pojęcia, jaka jestem dumna i szczęśliwa! 

— (o pani zamierza robić w Suvie? — 
zapytał James. Czy nie myśli pani, że Suva 
jest zbyt blisko od Filtona? 

Machnęła pogardliwie ręką. 

— Filton? w Suvie będę bezpieczna, 

jak w kościele! Chciałabym otworzyć nieda- 

ży sklep... gdyby to było możliwe... 
James uczuł ulgę, jaką czuje człowiek za- 

wsze, gdy obowiązek staje mu jasno przed 
oczyma. Pieniędzy nie żałował. Gotów był do- 
pomóc tej nieszczęśliwej, która widocznie, 

tak samo, jak on, chciała rozpocząć nowe 
życie. 

— Magłabym sprzedawać maty, tkaniny 
miejscowe, wyroby z drzewa. Pan nawet nie 
wie, jakie piękne rzeczy wyrabiają tuziemcy. 
Słowem urźądziłabym sklep dla _ turystów.. 
Czy pan widzi okręt? 

  

PANI DOMU — numer sierpniowy. „O 

hartowaniu ciała inteligent myśli dopiero wie 
dy, gdy zdrowie już psuć się zaczyna..'* pisze 
dr. Tarwański z Kossowa i, motywując do- 

skonale konieczność hartowania, podaje lai- 

we i dostępne dla każdego sposoby. M. Wai- 

terowa przypomina o odmładzającej kuracji 
ziołowej: jakie zioła, oraz dzikie warzywa i 
w jaki sposób można spoż w 

  

    
    

  

podano również spis ziół „ych, które 

można zbierać w sierpniu w celach dochod. 
Pora uporządkować i ć piwnicę: 

M. Chmieleńska podaje - wskazówki,  uzupeł- 
nione ilustracjami. Wygodny magiel — do- 

mowy a stół jednocześnie — omawia wyna- 

  

lazea inż. Teleżyński. Jak należy prasować 

    

(w zególności żelazkiem  elektrycznem), 
aby wykonać to dobrze i tanio. Chłodzenie 

w lecie produktów i potraw — oto następne 

artykuły. 
Kronika Związku Pań Domu, oraz spra- 

wy kształeenia kobiet w zakresie gospodarst- 

wa domowego w Polsce — uzupełniają nu- 
mer. Cena zeszytu 1 zł. 10 gr. Adres Redakcji 
i Administracji: Warszawa, Nowy Świat 9. 

BACZNOŚCI į 
Wystrzegajcie się domokrążnych 

sprzedawców fałszowanych HERBAT. 

KUPUJCIE 
Tylko w handlach spożywczych 

Użiańę 28 najlepszą HERBATĘ 

„Uoperaikien 

. Warszawskiego T-wa Handlu Herbatą 
A. DLUGOKĘCKI 

i W. WRZEŚNIEWSKI Sp. Akc. 
Warszawa Bracka 23. 

  

  

Działki 

azncwowno 
gg = 

Parcelacja maj. 

Landwarów 

  

«|, „DUSZE W NIEWOL 
„ TAJEMNICE 

Dziś podwójny program: gram: 
66 W ci gł. LUDWIK SOLSKI, M. CYBULSKI, 

ZOFJA B .TYCKA, ALICJA HALAMA : izui, 

POKOJU Nr. 13 dramat 
erotyczny 

  

c Dziś ostatnt dzień! 

  

Nad progra 

Barwny, emocjonujący kalejdoskop egzotycznych miast i portów, kuszących, pięknych kobiet, 
_ luksusowych zabaw,sensacji p. t. 

szczęścia na lądach 
m: Urozmaicone dodatki dźwiękowe. 

„MIEBEZPIECZNA PRÓBA 
W rol. gł. zmysłowa, egzotyczna ulubienica publiczności BETTY  AMANN. Egzotyczna 

i morzach pod afrykańskiem słońcem! 
Ceny na 1 seans 

pogoń za  mirażem 

balkon 25 gr. parter 54 gr. 
  

  

Dziś wielki podwójny program! Wspaniała komedja sportowa z życia amerykańskich miljonerów p. £ 

M 
  

Radje wiieńskie 
CZWARTEK, DNIA 3 SIERPNIA 1933 
7.00: Czas i pieśń. 7.05: gimnastyka, 

  

   

  

    

     

płyt. 7.52: Chwilka gosp. dom. 11,57 Sygnał 
czasu 12.05: Muzyka lekka 12,25: Pras, kom. 
12,35: D. e. muzyki lekkie Dziennik 
poł. 14.50: Program dzienny. 1 Płyty -- 
muzyka poularna. 1. : Kom. gosp. kraj. 
5.35: Płyty Mozart: Koncert fort. 16.00: 

Andycja dla dzieci. 16.30: Płyty — muzyka 
dawna. 17.00: O konkursach sprawności w 
gosp. domowem** — odczyt. 17.15: Koneert 

solistów. 18.15: „Przodkowie pana Zagłoby'** 
— odczyt. 18.35: Płyty — muzyka tan. 19.10 
Rozmaitości i program na piątek. 19.20: 

Skrzynka pocztowa Nr. 255 — listy radjosłu 
chaczy omówi dyr. W. Hulewicz. 19.40: Ze 
Stambułu na targi wschodnie. 20.00 Koncert 

popularny. 20.50 Dziennik wiecz. 21.00: К 

    

   21.10: Koncert. 22.00: Muzyka tan. 
Komun. sport. 22.35: Komun. met. 22,40: ] 

zyka taneczna. 

| WYTYYYYYYYVYYYYYYVYYYYYYYYYYYTYYYTYYYYY p 

= rų Zanim dacie ogło- 
Baczność szenie do pism miej- 

a: u scowych na 

Sprawdzcie zie. Arie: 

rysów. a bezwątpienia przekonacie się, 12 

ogłoszenia do SŁOWA orsz de 

wszystkich pism TANIO i bardzo 

wygodnie jest załatwić 

za pośrednictwem Biura Reklamowego 

S$. GRABOWSKIEGO 
Garbarska 1, 

tel. 82. 

WozasanaaaannkkkMUa. 

    

łetniskowo - ogrodniczo - budowiane 

nad jeziorem, rozmaitej wielkości. 

Kcmunikacja pociągami i autobusem co godzinę. 
Warunki kupna: część pożyczką długoterminową, 

reszta ratami miesięcznemi. 

Сепа о4 600 złotych za działkę. 

INFORMACIE: 
w Wilnie: Pierwsza Wileńska 

j w maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 

— Ten duży? 
— Tak, to pewnie okręt z Sydney. 
Katamaran wszedł do zatoki i zręcznie 

lawirująć pomiędzy statkami, płynął szybko 
ku brzegowi. Podróżni kazali Totoyi czekać 
rozkazów i poszli do miasta. Gdy doszli do 
bramy parku miejskiego, kobieta zatrzymała 
się. 

— Niech pan idzie dalej sam. Ja pocze- 
kam tutaj. Niech się pan nie špieszy: ja nie 
mam gdzie iść, a muszę obmyśleć dużo rze- 
czy. 

Norton powrócił do dwóch godzinach i 
znalazł swą towarzyszkę na kamiennej ławie 

parku. 
— Nie poznałam pana odrazu! — zawo- 

łała, oglądając z zachwytem jego nowe, Zra- 
natowe ubranie i kapelusz. Czy wszystko 
poszło gładko ? : 

— Doskonale! List Filtona zdzialai eu- 
da! Dostałem odrazu pieniądze w banku, bez 
najmniejszych trudności i na miejsen  zare- 
komendowano mi kupca na drugą perłę. 

— "Tę, którą pan obiecał sprzedać Mar- 
cusowi ? 

— Głupstwo, nie skrzywdzę Marcusa. A 
więc: dostałem pieniądze i zamówiłem sobie 
miejsce na okręcie do Sydney i zaraz odpły- 
wam. A to przygotowałem dla pani. 

James podał jej grubą paczkę bankno- 
tów. $ : 

— Radziłbym pani to złożyć w banku i 
starannie przygotowywać wszystko do otwar 
cia sklepu. 

Kobieta milczała dosyć długo, patrząc 7 
bezgraniezną wdzięcznością na swego dobro- 
czyńcę. Nagle drgnęła i zaczęła liczyć ban- 

knoty. 
— O nie... niech pan weźmie część... tu 

zadużo. Już mam dwadzieścia funtów, a tu 
jeszcze setki... 

— Myślałem, że pani niema ani pensa... 
To nie, niech pani założy większy sklep. Ale 
skąd pani wzięła tamte dwadzieścia ? 

Spółka Parcelacyjna, 
ul, Mickiewicza 15. | 

— Od Totoyi. Czyż myślał pan, że po- 

zwoliłabym mu odjechać z pana pieniędzmi ? 
On mnie sam dziękował i nawet w rękę po- 
całował!, 

Jasem roześmia się: 
— Widzę, że pani nie zginie! Życzę pani 

powodzenia. Dowidzenia, czas na mnie! 
Kobieta drgnęła, a usta jej pobladły. 
— I nigdy już nie zobaczymy się? 
— Pewnie nigdy, — odpowiedział spokoj 

nie. — Ale będziemy pamiętali o sobie. Jeżeli 
kiedyś będzie pani potrzebowała pomocy, 

proszę mi dać znać. 
— Mam pisać do mr. Jamesa, zamiesz- 

kałego niewiadomo gdzie? — zarumieniła 
się gwałtownie. Nie, teraz już obejdę się bez 
pomocy! 2 

— Prawda, zapomniałem zupełnie! Ja 
nie mogę powiedzieć pani swego nazwiska, bo 
narazie nie posiadam go. Ale prędko odzy- 
skam swoje nazwisko. Jadę walczyć o nie. 

Uścisnął mocno jej rękę. 
— Dowidzenia, Zuch z pani! 
— żegnaj, przyjacielu, — odpowiedzia- 

ła niepewnym głosem. — Będę pamiętać pa- 
na zawsze. Jakie to dziwne: ja wiem tylko 
tyle, że pan się nie nazywa Mr. James, a 

pan nawet nie zapytał o moje imię! 
— Nie myślałem o tem, to prawda. A 

jakże się pani nazywa? 
— Nazywano mnie Maviettą, chociaż to 

również nie jest mojem imieniem. Nazywano 
mnie dlatego, że mówię po francusku. Podo- 
ba się panu to imię? 

ROZDZIAŁ XIII 

SPOTKANIE 

— Wiesz, — mówiła Mrs. Elliot następ- 

nego dnia, po wizycie Mrs. Kasvell przy 

Sloan -street — nie chcę nalegać, kochana 

moja Marietto, ale musimy pomyśleć o zimie. 

Nie postanowiłaś jeszcze nie, co do wyjazdn 

z nami do Francji? Jeżeli pojedziesz, to czas 

by zacząć szukać willę. Maykel mówi, że w 

„p 
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EEK“ 

z DOROTĄ JORDAN i ROBERTEM MONTGO MARYM w rolach gł. oraz film z życia Legji Cudzoziemskiej p. t. 

RUCZNKIK MARYRARKI" 
Ceny zniżone: Balkon dzienny 25 gr., wiecz. 40 groszy 

  

  

  

Szkoła Gospodarstwa Domowego 
i Szkoła Zarządczyń 

im. JENERAŁOWEJ ZAMOYSKIEJ |- 

w Warszawie 
przyjmuje zgłoszenia 

UL. ŚW. TERESY 2 M. 3 TEL. 970-91. 

ANIUSZEW 
MAJĄTEK 

LETNISKO 
pensjonat — poczta — 
Daniuszew — Kiersnow 
ska stacja  Smetgonie. 
Plaża, kajaki, tenia. 

Pianistka, 
dobry pedagog. Pr 

  

  

ŻNIWIARKI NASIEY-HARRIS 
oryginalne smerykańskie 

niezrównane pod względem lekkości dokłsd- 
ności w pracy i trwałości. 

ŹNIWIARKI 5'm. DEERINGA 
GRABIE KONNE oraz części zapasowe do 

wzzystkich maszye Żniwnych.e 
eca pol 

ZYGMURT NAGRODZKI 
WILNO, ZAWALNA 11-a 
Ceny niskie. 
  

  

JEDEN LUB DWA POKOJE UMEBLOWANE 
z prawem używalności łszienki w centrum 
miasta (ul. Mickiewicza, Jsgiellońska, Zyg- 
mantowska, Wileńska) potrzebne od zaraz. 
Oferty do D:twa 4p. uł, dla mjr. Święcickiego. 
  

  

SKANALIZOWANE 
DZIAŁKI BUDOWLANE 

na POPŁAWACH 
po brzegu Wilenki i ulic Subocz, Popławska 
i Saska Kępa. Ziemia ogrodowa, Dla spółek 
budowlanych warunki ulgowe. Informacje;     Subocz 28, godz. 10—2 i 5—8 

ŻĄBAJCIE 
  

  

zę- 
nęłsby udzielać lekcji 
muzyki ln? też podjąć 
się innej przcy, Łaska- 
we zgłoszenia adreso- 
wać proszę: Warszawa, 
Sienna 28 m. 22 Kazi- 
miera Kałużyńska. 

  

Poszukuję 
mieszkania od 3 — 5 
pokoi ż wygodami, sło- 
neczne, such+. Oferty 
Wł. Studnicki* Dąbrow- 
skiego 12. — — — — о— — 

KP я 
o wynajęcia o dwóch 

wystawowych oknach Posady 
Wiłeńtka 25 wiadomość *F"FFYFFPYPORERTATAA 
9 m. M 2 

———————— Praktykanta 
LOKAL rolnege 

do wynajęcia i3 pokoji €tergicznego, poszuke- 
Skenalizowany system le się od zarar. Zgło- 
korytarzowy, Dąbrow. SZemia Adm. „Slowa“ 

sklego 1—4. pod KP. 

DO WYNAJĘCIA | Samotny 
MIESZKANIE 
luksnsowe 6 pokoi na 
piętrze komorne dekre- 

towe Portowa 26, 

poszukuje służącej do 
wszystkiego z dobrem 
gotowaniem, Adres w: 
Administracji „Siows“. 

MIESZKANIA imżńannńżadzackechjh 
8, 5, 4, 3-i 2 pokojowe POSZUKUJĘ 
do wynajęcia, Domini- 
kańska 8 m.2 lub u PRACY 
dozorcy. 

  

   

składach aptec. 

Prow. A 

we wszystkich aptekach 

średka ed odcisków 

  

FEVYFTTYYYTOPYCHWY: 
MIESZKAN: 'E A 

DO. WYNAJĘCIA Gorzełany 
в5 - pokojowe ze wszel- zee lab zee 

Roni УРОННЕ е ńczoną szi 
inych znane Bo оо rzelniczą w Dablausch |] roczynna 2-a u dozor- 

cy. 

MIESZKANIE 
  

  

z kilkoletnią praktykę 
gorzelniczą i rektyfike- 
cyjną, z dobremi rełe-     „PAKA. © 

Peas 
  

    

З "= AAA 

L S Kupuo 

Lekarze _BADNCRWIEZZZAC, 1 SPRZEDAŻ 

DOKTOR SE Kupię RE 

Zeldowicz 
Choroby skórne, wene- 
ryczne, narządów mo- 

ziemi ornej około 16 ha 
w odległości sd Wilna 
nie dalej 15klm. Oferty 

rencjami obejmie posa- 
dę od zaraz, łaskawe 
oferty kierować: Zaść, 
Laudyszki poczta Pod- 
brodzie dla S, K. 

Młody 
człowiek w bardzo cięż- 
kich warunkach przyj- 
mie jakąkołwiek pracę 
Skończył 2 kursy Poli- 
techniki, Legionowa ££ 

śliczne, słoneczne — 6 
pokoi, przedpokój, — 
korytarz, ' wanna, bal- 
kon, ze wszelkiemi wy 
godami — do wynaję- 
cia. Zygmuntowska nr 
8. Dowiedzieć się u 
dozorcy. 

  

m 

  

  

  

  

A.S w Administracji „aaaaaanaakankkńtkwóś W; 
czowych. s Witko 

od 9 do I 1 od 5 do 8 o Łetniska — = 
i E Mikio =“ ащ сНЕ ь 

era 24. = „Wyžet -- S Au S po- 
ika Sg GAR R rasowy pon angielski PENSJONAT sznkuje posady ka- 

DOKTOR czarny resowany -- Andrzejkowie nad charki lub pokojówki 
ZELDOWICZOWA pierwsze pole — sprze. w Andrzejkowie na ab ! 

L dam w dobre ręce za Świtezią Wandy Kul- z: 1 > telerencje: 
R za 50 zł, — Antokolska 35 e a owak : Seca” 13 Hafise 

narządów 0CZOW m. 1. okoje słoneczne wsp: * 

ой 12 — 2 1 од 46— — — — — =— ny :salūnoi taras, DS sa is 

ul. Mickiewicza 24 — | „„AAAAAAAAAAMAAL SAS teka, pianino, kuchnia ZGUBY 

tel. 277. wiejska, posiłek 4 razy 
PZW FIR — Lokale dziennie. Doskonała ką- 

BE SRS RZ FTTYCYCYWVYYEZYYY piel, auto, dojazd z Ba- - —- - 
- ranowicz lub Nowo- Skrądzione: 

  

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, werte- 
ryczne i moczopłciowe. 5 cio pokojowe, 

Potrzebne 
MIESZKANIE JY 3,50,4 i 450 w za- 

system leżności od pokoju, — 

gródka autobusem. Ce- legitymacja U. S. EL 
zui'ka kolejowa i karta 
Bibljoi+ki Uniwersytecs 

Wileńska 7, tel. 10-67. korytarzowy — — па Poczta Walówka koło kiej na imię Heling 
ad godz. 9 —! i 4-8 Zwierzyńcu blisko mo. Nowogródka Andrzej. Rusieckieł — unieważy 
——=— — ——= stu. Oferty do Redakcįj kowo. n'a się 

— dla Tu Gi psn ST aina ST = 
  

  

  

tej porze roku Nicea jest przepełniona. Czy 

zgodziłabyś się pojechać na miesiąc? 

Marietta wyrwała się z odrętwienia. Po 

wizycie Mrs. Kasvell, żyła jak we śnie. Obie- 

cany list przyszedł tego popołudnia i Ma- 

rietta znała każde jego słowo na pamięć. W 

liście tym było wszystko, czego można było 

chcieć, by zdjąć hańbę z nazwiska Nortona. 

Widocznie Mrs. Kasvell była przekonana, że 

list ten nigdy nie uzyska rozgłosu i ma być 

jedynie balsamem uspakajającym dla senty- 

mentalnej dziewczyny. Dlaczegożby nie opo- 

wiedzieć w liście uczciwie wszystkiego, co 

było? 

Pytanie kuzynki zaniepokoiło znów Ma- 

riettę. Zrozumiała, że nie powinna mieszkać 

dłażej w tym domu, z tajemnicą w sercu. 

Musiała opowiedzieć wszystko miłym, odda- 

nym jej i tak szczerze opiekującym się nią 

ludziom, którzy odnosili się do niej, jak do 

rodzonej eórki. 
— Ja... ja nie mogę myśleć o Franeji, — 

wyszeptała, — i dawno już chciałam opowie- 

dzieć ci coś... Tylko nie wiem i boję Się... co 

sobie pomyślisz o mnie, że tyle czasu mileza- 

łam. 
— Droga moja, co ci jest? — zaniepo- 

koiła się dobra kobieta. 
— Chodzi o Mr. Nortona... wiesz, o kim 

mówię? 
— Naturalnie, kochana... i 

vell? 
— Nie... o mnie! 

Mrs. Elliot pogładziła pieszczotliwie jej 

ręce. 
— Nie trzeba o tem myśleć: to zbyt tra- 

giczne! Mieliśmy nadzieję, że potrochę  za- 

częłaś zapominać o tem, i że podróż do Fran 

Gao 
— A gdybym powiedziała ci, že żadnej 

tragedji nie było... co byś o mnie pomyślała ? 

— Moja miła, — ździwiła się Mrs. Elliot 
— tem lepiej byłoby dla ciebie. Wspomina- 

łaś, że list Mrs. Kasvell całkowicie rehabili- 

  

o Mrs. Kas- 

  

tuje biednego chłopca. Niestety, już jest za- 

późno. Smutne to, ale.. : 
— Alež... nie jest wcale zapóźno.. вр 

żyje... ja tylko skłamałam.. Ja ge kocham... 
kocham z całej duszy... i ja... ja... 

Marietta objęła rękami szyję kuzynki + 
przytuliła się do niej, śmiejąc się i płaczące. 
Mrs. Elliot straciła się i nie wiedzała, ee 
mówić, jak uspokoić dziewczynę. Ale Ma- 

rietta już otarła łzy i mówiła ze śmiechem: 
— Kamień mi spadł z serca. Jestem taka 

rada, tak szczęśliwa... tak się niecierpliwiłam 
i obawiałam. Cedziennie czekam од — оее 
wieści... wszystko zależy od tego, ee on zna 
lazł na wyspie... Ale co się stanie ze mną, 

kiedy on powróci? 
— Zeznałam pod przysięgą, — ciągnęła 

dalej Marietta, że Norton umarł, a kapitan 
Mac-Nile potwierdził to swym raportem. Te 
wszystko nieprawda. Tysiąc razy  chciażara 
powiedzieć ci prawdę, ale coś mnie powstrzy 
mywało. Bałam się.. o niego! 

Mrs. Elliot starała się przedstawić sobie 
jasno sytuację. Myśli jej mknęły z szybko- 
Ścią błyskawicy. Z uczuciem wdzięczności 

przypominała sobie o swym dobrym mężu. 
— Jakże się cieszę, droga moja... ale ie 

takie nieoczekiwane, a Maykel nie wróci de 

domu do jutra. Zaczekaj na niego i zapyta; 
go. Czy obiecałaś wyjść za niego zamąż? 

— Qzy mogłam nie obiecać mu tego? 
Ja go kocham! 

Mówiła to tak prosto, z takiem uczuciem, 

że kuzynka zrozumiała wszystko. Dobra ko- 

bieta odrazu pogodziła się z sytuacją, chociaz 

nigdy nie słyszała, aby w Anglji zaręczane 
się w takieh niezwykłych okolicznościach. 
Była w tem wyraźna ręka losu, a walczyć z 
losem, byłoby bezmyślnością! Nie, nie moż- 

na było obwiniać, ani też sprzeciwiać się mło- 

dej dziewczynie, w powziętej decyzji. Naleža- 
ło dopomóc jej. 

(D. C. N.) 
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