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   PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu, lub z 

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

Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena jednego numeru 20 gr. 
       

  

    

Luiet moi 
Pisarz Chateaubriand piszące o Napoleo- 

nie I-szym użył tego tytułu: „Lui et moi. 

Przypomniał to naszej publiczności prof. 
Zdziechowski, który 

djum o prezydencie Czechosłowacji, Massa- 
ryku, kładąc nad niem także nagłówek: „Lui- 
et moi“. 

Moje „Lui et moi'* stosuje 
kowskiego „Il. Kurj. Codz.'* i 

pisma. 

Popularny „I.K.C.'* jest dziś bezsprzecz- 
nie pismem, mającem najwięcej w Polsce czy- 

telników. Poza bezwzględną przewagą w Ma-- 
łopolsce, zdobył sobie pierwsze miejsce w 

Poznańskiem, usadowił się zdobywezo w b. 

wydrukował u nas stu- 

się do kra- 

do naszego 

° - Койетевбуее, dotarł do Kresów. Każdy u- 
rzędnik przyjeżdżający do nas z Małopolski 
staje się kolporterem „I.K.C.'*. Ponieważ po 
całej Połsce zdobywają sobie posady urzęd- 
nicze ludzie z Małopolski, więc wszędzie do- 
ciera „I.K.0.'*'. Mieć tylu czytelników, to 
rezultat nielada. Prowadzono całe kampanje 

przeciwko „I.K.C.'* z powodu ogłoszeń ku- 

plerskich i spraw tego typu. Nie brałem w 

tym kampanjach udziału. Jestem także re- 
daktorem jednak pisma, o którem wszyscy 

wiedzą, że niema tylu ezytelników w Polsce, 

eo „LK.C.“', a z tego wynika, że p. Marjan 

Dąbrowski jest lepszym redaktorem, niż j 
Celem pisma codziennego jest niewątpliwie 
zdobycie sobie największej ilości czytelników, 
pismo, które do tego nie dąży, mija się ze 
swoim celem, ze swojem powołaniem. Copraw- 

da, kiedyś byłem innego zdania, za młodu 

bardzo sobie wysoko ceniłem jakość czytelni- 

ków. Ale zmieniłem zdanie. Pomógł mi do tej 

zmiany zdania proces Gorgonowej. Wtedy 

„ILK.C.'* wziął monopol na to widowisko, a 

my wszyscy, pozostała szanująca się prasa 

polska biegliśmy dopiero z tyłu za nim, nie 
marząc nawet o możliwości prześcignięcia. 
ł wtedy widziałem „I.K.C.'* właśnie z powo- 
du Gorgonowej w rękach najezcigodniejszych 
matron, dostojnych profesorów, wytwornych 

ekscelencyj. Gorgonowa wytrącała im inne 

pisma poza „I.K.0.'* z ręki. Ci wszyscy, któ- 

rzy najgłośniej na niemoralność procesu 

Gorgonowej oburzali się, najlepiej, najdokład- 

niej, najściślej znali tego procesu wszystkie 

szczegóły. i zakątki. Ponieważ wszędzie i 

zawsze czytelnik w końcu końców nabiera 

zdania swego dziennika, więc celem każdego 

dziennika powinno być wśliznąć się ezytelni- 

kowi, a potem dopiero sączyć mu swe poglą- 

dy. Pismo bez czytelników jest tem samem, 

€o gimnazjum bez uczni — nie spełnia popro- 

stu swego zadania. 

Nie chcę, aby ktokolwiek myślał, że pi- 
sząc o Gorgonowej w ustępie poprzednim, si- 
Ję się wobec „IK.C.'* na złośliwość. Wprost 
przeciwnie, podziwiam obfitość informacyj 
tego pisma i powtarzam, nie brałem udzia- 

ła w kampanji przeciwko „IL.K.C.*, bę uwa- 
żałem za nietaktowne odegrywać się na pła 
szezyźnie moralności — „protestować** prze- 
ciwko temu, który w rzemiośle dziennikar- 
skiem umiał sobie lepiej, niż nasze pismo po- 
radzić, bo ma więcej czytelników, bo ze swo- 
jej dzielnicy umiał się przerzucić na całą 
Polskę, podczas gdy my naogół pozostaliśmy 
zamknięci w tych kilku wschodnich wojewó- 
dztwach. 

Ale są jednak „ale**, dla których występu- 
jemy. Te rzesze niższych urzędników galicyj- 

  

  

    

    

skich, które rozlewają się po całej Polsce 
„Il. Kurj. Codzienny'* wychowuje i uczy. 

7 wszystkiego: co to jest Piecard i prze- 

  

dewszy *m uczy patrjotyzmu. To eo „I.K. 
€.'* wykłada, pomaleńku staje się typowem 
uczuciem bardzo dziś miarodajnej klasy, bo 
drobno-urzędniczej. Zwłaszcza u nas, na kre- 
sach, klasa drobno-urzędnicza ma olbrzymie 
znaczenie, bo mieszczaństwa polskiego niema, 
chłop nie ma żadnej inteligencji, a ziemiań- 
stwo tak zubożało, że zmniejszyło znacznie 

, promieniowanie swoich wpływów. Otóż pa- 
trjotyzm tego drobnego urzędnika, tak u 

nas, jak gdzieindziej w Polsce, jest patrjo- 

tyzmem takim, jaki reprezentuje „LK.C.*. 
I tutaj mielibyśmy coś do powiedzenia. 

Oto patrjotyzm ten posiada w sobie w ol- 

brzymich dozach rozpuszczoną  megalomanję 
narodową. Nie potrzebujemy  tłamaczyć, co 
znaczy ten wyraz, ani też uzasadniać obec- 
ności tego specyfiku w likworze, którym 
„l. K.C.'* poi Polskę. Stosunek „I.K.C.““ do 
Niemców, Ukraińców, do Rosjan, jest tego 
dowodem. Zresztą do wszystkich. „Przezwać 
most Aleksandra II-go — woła „IK.C.* do 
Francuzów, zapominając, czem _ dla Francji 
b$ł sojusz z Aleksandrem III-im w 1891 r. 
zawarty. „LK. zy sobie na cokol- 
wiek na Świecie spojrzeć z innego niż z u- 

ezuciowo - bezpośrednio - polskiego stanowi- 
ska.. 

Ta „megalomanja““ 

   “ nie ż,     

narodowa, to także 
przyczyna powodzenia „ILK.0/'. Warstwy 

młode są zarozumiałe, jak ludzie młodzi. 
„I.K.0.** mimo swej ogólno - polskiej poczyt- 
ności, to przedewszystkiem pismo warstw 
młodych, które się na niem wychowują. Otóż 
osobistą zarozumiałość przenoszą ci ludzie na 
zarozumiałość narodową, mają ku niej popęd 
naturalny, a że chętnie czyta się to, do czego 
Się ma skłonność, więc 
„EEC 

chętnie czytaja 

  

Otóż tutaj naśladować 

możemy. Owszem, zrozumie 3 

swoje  dziennikowe 

„LK.C.'* już nie 

у, że dlatego, 

  

  

aby spełniać zadania 

trzeba starać się o jak największe grono czy- 

telników, trzeba informacjami, 

ać się przed oczy czytelnika, trzeba 
sprężyn, aby 

Trzeba zre- 

lomościa- 

    

mi wšliz; 

wiadomościom pododawač 

przed oczy czytelnika  prężyły. 

zygnować, niestety, zrezygnować z dużym ża- 

lem z ideału: „gazeta codzienna, którą każ- 

de dziecko może wziąć do ręki i przeczytać 
od deski do deski'*. — Na to wszystko zgo- 
da. Ale również mijałoby się z naszem zada- 

niem, gdybyśmy chcieli społeczeństwo uczyć 
czegoś, co uważamy za złe. 

Megalomanja narodowa też jest potrzebna. 

Ale kiedy? Oto w chwilach wielkich narodo- 

wych depresyj. Po klęskach rzeczą literatury 

jest podnosić ducha, chociażby blagą. Po klę- 
skach bardzo szkodliwą rolę spełniają prze- 

sadni krytycy. Jakże dodatnią po klęsce 1863 

r. była rola tych, eo śpiewali o wielkości 

Polski, jakże ujemną, obrzydliwą takiego 

  

się 

  

Świętochowskiego. 

Ale nie w warunkach państwa niepodleg- 

łego. Tutaj trzeba rozróżniać pomiędzy wy- 

kreślaniem narodowi wielkich celów, a samo- 

  

chwalstwem i zarozumiałością. Zarozumiałość 

- właśnie do inercji prowadzi, właśnie od wiei- 

kich wysiłków uwagę odwraca. „Poco się sta- 
rać, kiedy i tak...'* Wielcy nasi pisarze po- 
lityczni życia państwowego: Skarga, Staszye, 

dalecy są od megalomanji narodowej. To sa- 

mo widzimy współcześnie. Jak jaskrawo wa- 
dy narodu potępia ten, który najwięcej dla 

tego narodu zrobił. 

To są jednak pr 

Weźmy przykład inny, rzyjemny. Oto na- 

zwisko Katkow utkwiło nam w pamięci jako 

a Polaków. Był nim w istocie wielki pu- 

a moskiewski, był wobec nas niespra- 

wiedliwy, nieszlachetny. Był to wielki oszczer 

ca narodu polskiego, zresztą był to mo: 

cin, mający we krwi niechęć do kultury ła- 
„Ja mam prawo... * — to były wy- 

y, które go do wściekłości doprowadzały. 

Nienawidził pojęcia prawa jednostki. Ale 
dziennikarzem był wielkim. Codzień -pisał ar- 
tykuł z jakąż gruntowną znajomością zagad- 

nień politycznych, gospodarczych, kulturai- 

nych, które poruszał. Praca, którą piszę, ze- 

tknęła mię teraz ze zbiorem artykułów Kai- 
kowa w kilkudziesięciu tomach i oto nie- 
spodziewał się chyba największy nasz wróg, 

że w lat 46 po jego śmierci takie nastaną 
warunki, że polski dziennikarz wileński swo- 

bodnie i objektywnie będzie oceniał jego 

na koturnaen. 

  

   

   

  

   wl 

  

       

   

działalność. Otóż Katkow był to dziennikarz, 
który uczył swe społeczeństwo, od е 8 

począwi Działalność prasową uprawiał 

  

najdalej idącem  „placet**  samodzierżawja. 

Nie potrafię nazwać tej działalności mega 
mańską. Jest to krytyka Rosji, krytyka i 
jeszeże raz krytyka. 

Brońmy nasz naród przed megalomanją. 

Zabija ona poczucie odpowiedzialności za 
państwo, tę najefektywniejszą cnotę obywa- 

telską. Cat. 

  

Wilno, Zamkowa 2. Otwarta od godz. 8 do 4. Teleiony: Redakcji—17-82. Adniinistracji—228. 

  

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

. Redakcja rękopisów niezamowionych nie zwraca. Administra- 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
8ARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Laszuk.. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZiEJ — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch”. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* | 

PODBRODZIE 

DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 
PiNSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

Н 

| POSTAWY — Księgarnia Połskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch* 
SŁONIM — Księgarnia i 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

i ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe uł. 3 Maja 5. 

J. Ryppa uł. Mickiewicza 10. 

NIEŚWIEŻ -- ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. { SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apie --ny. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. j WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy Е 

N..ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Rach* Н WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 

SSE ZO IKT ESS TAS ETO SRS RST 

! CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

  

nadesłane milimętr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc „drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. dróżej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 

c6 do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 

Teka T D S O IT STT T T ATS TIK I 

WZROST ZAUFANIA DO POLSK 
Rezultaty misji min. Koca w Anglii 

LONDYN. PAT. Szei delegacji połskiej na 
konierencję ekonomiczną p. wiceminister skar- 

bu Koc odjechał dziś z Londynu wprost do 
Warszawy. 

P. wicemin. Koca i odjeżdżających z nim 
rzeczoznawców żegnali na dworcu członkowie 
ambasady, jako też przedstawiciele Englisch 

Electric Company i Metropolitan Vickers. 
Pobyt wiceministra Koca w Londynie trwał 

8 tygodni i uwieńczony został wczoraj wieczo- 

rem podpisaniem kontraktu elektryfikacyjnego 

z wymienionemi wyżej obu firmami. Fakt ten 
przytaczany jest dzisiaj przez szereg dzienni- 
ków angielskich, które podają rozmaite szcze- 
góły umowy, oceniając kontrakt jako doniosłe 

wydarzenie. Wobec korzystnego wrażenia, 
jakie sprawiła w City londyńskiem podana — 
przez prasę wiadomość podpisania kontraktu 
akcje English Electric Company cieszyły się 

dziś na giełdzie londyńskiej wzmożonym po- 

pytem i zwyżkowały. Wicemin. Koc otrzymał 

przed odjazdem szereg listów  gratulacyjnych 

od wybitnych reprezentantów City w Londynie, 
„którzy wyraziłi zarazem nadzieję, że umowa e- 

lektryfikacyjna będzie zapoczątkowaniem ści- 

ślejszej współpracy przemysłu brytyjskiego z 
połskim. 

Reasumując wyniki 8-tygodniowej pracy 

min. Koca i jego współpracowników w Lon- 
dynie, stwierdzić należy, że podpisanie kont- 

Włoske-sowiecki 
PARYŻ PAT. — Korespondent „Le Rem- 

part“ donosi z Rzymu, że rząd włoski opra- 

cowuje projekt paktu o nieagresji, który ma 
być zawarty między Włochami a ZSRR. Per- 

RDWS5 dla kpt. 

pakt o nieagresji 
traktacje są podobno dość daleko posunięte. 
Pakt podpisany ma być jeszeze w bieżącym 
miesiącu lub najdalej we wrześniu. 

Skarżyńskiego 
Dar Ministerstwa Komunikacji 

WARSZAWA. PAT. W dniu dzisiejszym — 
kpt. Skarżyński złożył wizytę ministrowi ko- 
mumikacji inż. Butkiewiczowi, dziękując za u- 

życzenie przez Ministerstwo Komunikacji sa- 
molotu, na którym Odbył-raid, 

Minister Butkiewicz wręczył kpt. Skar- 

żyńskiemu list, w którym przekazuje Zwycię- 

skiemu totnikowi samolot ten na własność w 
darze od Ministerstwa Komunikacji. List brzmi: 

Do Pana Kapitana Pilota Stanistawa Skarżyń- 
skiego. — Oddaję Panu Kapitanowi na własność 
samolot Ministerstwa Komunikacji S. P. A. 
J. U. typu R. W. D. 5, na którym w dniach 
8 — 9 maja 1933 r. dokonał Pan wspaniałego 
przełotu nad Atlantykiem, zdobywając dła lot- 

nictwa polskiego rekord światowy i okrywając 

Zdemaskowani 
BUENOS - AIRES. PAT. Z Santiago de 

Chile donoszą, że władze policyjne wpadły na 
trop planowanego zamachu stanu przez ente- 
arytowaniych wyższych wojskowych w poro- 

zumieniu z wybitnymi politykami. 
Spiskowcy nosili się z zamiarem obalenia 

obecnego rządu. W tym cełu opracowali plan 
odcięcia stołicy Od reszty kraju, aby zmusić 

rząd do kapitulacji i oddania władzy w ręce 

  

e zamachu stanu 

je chwałą wobec całego świata. Życzę Panu 

Kapitanowi, aby jego rzadka energja i zdo- 
byte doświadczenie niosły nadał na skrzyd- 

łach jego samolotu sławę imienia polskiego. 
(—) M. Butkiewicz. Minister 

KPT. SKARŻYŃSKI NA GROBACH 
$. P. ŻWIRKI I WIGURY 

WARSZAWA. PAT. W dniu dzisiejszym 
o godz. 10.30 kpt. pil. Stanisław Skarżyński — 
udał się na cmentarz Powązkowski, gdzie w 
obecności przedstawicieli lotnictwa i Aeroklu- 
bu Rzeczypospolitej złożył wieniec na grobie 

Ś. p. mjr. Idzikowskiego. Następnie kpt. Skar- 
żyński udał się na grób kpt. Żwirki i inż. Wi- 
gury, gdzie również złożył wieniec. 

e 

w Chile 
spiskowców. 

W związku z wykryciem zamachu aresz- 
towano wielu wyższych wojskowych i poli- 

tyków, którzy zostali skazani na osiedlenie 

się w południowych okolicach kraju gdzie po- 
zostawać będą pod nadzorem władz  bezpie- 
czeństwa. Wśród aresztowanych znajduje się 
były minister wojny Daviła i były minister 
pracy Grove, 

Start eskadry gen. Balbe 
w piątek lub sobotę 

SCHOAL - HARBOUR. (Nowa Funlandja). 
PAT. — Warunki meteorologiczne na Atlantyku 

pozwałają przewidywać, że odlot eskadry wło- 
skiej generała Balbo nastąpi w piątek rano. 

SCHOAL HARBOUR. PAT. Szaleją tu sil- 
ne cyklony, które spowodowały gwałtowne 

burze z piorunami, Wskutek silnych wiatrów 

wody w porcie są tak wzburzone, że zachodzi 
obawa o całość stacjonujących tam hydropla- 
nów eskadry włoskiej, Niepomyślne warunki 
atmosferyczne nie pozwałają spodziewać się 
szybkiego odiotu eskadry gen. Balbo, Przypu- 

szczają, że odłot nastąpi najwcześniej w sobotę 
o świcie. 

  

Projekt nowej konsfyfucji 
wszedł już god obrady bloku 

„Gazeta Polska przyniosła następuja- 

cą wiadomość: 

W dniu 2 bm. w lokalu BBWR odby- 
ło się pod przewodnictwem prezesa Sła- 

wka posiedzenie połączonych grup kon- 

stytucyjnych BBWR sejmowej i senac- 

kiej. 

Na posiedzeniu tem generalny .reie- 

rent projektu konstytucji wicemarszałek 

Sejmu Car w dwugodzinnym referacie 

przedstawił nową, skodyfikowaną redak- 

cję projektu konstytucji. 

* * * 

Wiadomość tę mieliśmy w dniu obrad grup 
konstytucyjnych, lecz wstrzymaliśmy jej pu- 
blikację na telefoniczne zarządzenie z War- 

szawy Redaktora Mackiewicza. 

  

Legjoniści będą pierwszymi, którzy ów projekt 
wysłuchają 

WARSZAWA (Tel. własny). — Zjazd 

Legjonowy, jaki odbędzie się w bieżą- 
cym roku w Warszawie, w tradycyjną ro 

cznicę wymarszu szlakiem Kadrowej, dn. 

6 bm. będzie pierwszem wielkiem zgro- 

madzeniem, publicznem, na którem ów 

projekt zostanie przedstawiony w gene- 

ralnych linjach swej koncepcji. 

Nastąpi to w wielkiej mowie, jaką dn. 

6 bm. w niedzielę wygłosi na Zjeździe 

pułkownik Walery Sławek. 

XII Zjazd Legjonistów w Warszawie 
Onegdaj wieczorem odbyło się pod przewodn. 

prezesa Jana Piłsudskiego kilkogodzinne posie- 
dzienie komitetu organizacyjnego XII Zjazdu 
Legjonistów w Warszawie, w obecności pre- 
zesa Walerego Sławka, prezesa dr. R. Górec- 
kiego i min. S. Hubickiego. 

Prowincjonalne oddziały Związku Legjo- 

nistów Polskich nadesłały meldunki, z których 
wynika, że już do dnia 1 b. m. sprzedano po- 
za Warszawą ponad 9 tysięcy kart uczestni- 
ctwa z Zjeździe. Przypuszczalnie z prowincji 
zjedzie do Warszawy około 15 tysięcy uczest- 
ników Zjazdu, a jeżeli doliczyć około 5 tys. u- 
czestników Zjazdu ze stolicy — należy przewi- 
dywać, że Zjazd tegoroczny odbędzie się w 
rozmiarach bardzo wielkich. 

Część uczestników Zjazdu przybywać bę- 

dzie na wszystkie dworce warszawskie Od so- 
boty dnia 5 b. m. rano, a w niedzielę dnia 6 b. 
m, od wczesnego rana przybywać zaczną naj 
liczniejsze rzesze. Komitet organizacyjny urzą- 
dził na wszystkich dworcach warszawskich od- 
powiednie ośrodki informacyjne, ustalił dyżury 
i sposoby rozdawnictwa Informatora Zjazdowe- 
go, w którym przybyli znajdą wszelkie potrze- 

bne im wiadomości. Wszyscy przybywający 
kierowani będą na fort Legionów, gdzie zor- 
ganizowane są umywalnie in gdzie wydawane 
będzie bezpłatnie pierwsze śniadanie. 

PRZEMÓWIENIA 

W ramach XII Zjazdu Legjonistów w War- 
szawie odbędzie się w sobotę dnia 5 b. m. o 
godz. 7 m. 45 wiecz. w halłu Politechniki War- 
szawskiej inauguracja Legjonowego Instytutu 

Studjów, Na inauguracji tej przemówienie za- 
gajające wygłosi prezes Sądu Najwyższego — 

sędzia Rzymowski, a następnie przemawiać 
ima premjer 'jędrzejewicz oraz poseł Bogusław 

Miedziński jako prezes Legjonowego Instytutu 
Studjów. 

Na akademji Zjazdowej, która odbędzie się 
pod krzyżem Romualda Traugutta na forcie 
Legjonów w niedzielę dnia 6 b. m. o godz. 11 
przed południem przemawiać będzie prezes 
Jan Piłsudski, prezes Wałery Sławek, przedsta- 
wiciel rządu (prawdopodobnie premjer Jędrze- 
jewicz) oraz przedstawiciel wojska (prawdo- 
podobnie wiceminister gen. dr. Sławoj - Skład- 
kowski 

TRANSMISJE RADJOWE 

Stacje nadawcze Polskiego Radja transmi- 
tować będą następujące uroczystości XII Zja- 
zdu Legjonistów w Warszawie: 

w dniu 5 b. m. o godz. 13-ej — transmisja 
przebiegu uroczystości zmiany warty i złoże- 
nia bojowych chorągwi i sztandarów powstań- 
czych z r. 1863 oraz sztandarów Legjonów i 

P. O. W. na warszawskim odwachu głównym 
w komendzie $ 

w dniu 5 b. m. o godz. 21.30 — transmisja 
capstrzyku orkiestr garnizonu warszawskiego; 

w dniu 6 b. m. od godz. 10-ej do 12-ej — 
transmisja pontyfikalnej mszy św., odprawio- 
nej przez ks. biskupa polowego Gawlinę, — 

oraz transmisja akademji pod krzyżem Romual- 
da Traugutta; 

w dniu 6 b. m, o godz. 21.00 — transmisja 
zakończenia uroczystości t. j. capstrzyk garnizo- 
nu. 

“ybuch na „Karisruhe“ 
BERLIN PAT. — Podczas ćwiczeń ariy 

leryjskich pod Kilonją na krążowniku ‚› 
ruhe'* wybuchł granat w czasie nabij 

działa. £ osoby z załogi odniosło rany. 

  

   

raktu  elektryfikacyjnego 'wzmogło  zauianie 
City do Poiski bardzo znacznie, Zaangażowa- 

nie się dwu takich wielkich firm brytyjskich, 
jak English Company i Metropolitan Vickers -— 
oraz szeregu innych współdziałających z temi 
firmami angielskich zakładów — w tak po- 
ważną tranzakcję z Polską otwiera drogę do 

dalszych  tranzakcyj w przyszłości. Spodzie- 
wanem jest, iż wicemin. Koc w jesieni wyje- 
dzie ponownie do Londynu, ażeby rozwinąć 
tak korzystnie nawiązane przez się stosunki i 
kontakt ze sferami angielskiemi, 

WICEMIN. KOC O UMOWIE POLSKO- 

ANGIELSKIEJ 

LONDYN. PAT. Wczoraj późnym wieczo- 
rem nastąpiło w Londynie podpisanie kontrak- 
tu polsko - angielskiego w sprawie finansowania 
przez grupę angielską elektryfikacji Warszaw- 
skiego węzła kolejowego. 

W związku z tym faktem wiceminister Koc 
udzelił korespondentowi PAT następujących 
wyjaśnień: Tranzakcja, która dzisiaj ostatecznie 
została zawarta, jest owocem wieloletnich sta 
rannych przygotowań tak w dziedzinie techni- 
cznej jak i finansowej. 

Projekty elektryfikacjj węzła warszawskie 
go były wypracowane od dawna. Były również 

swego czasu przygotowane kontrakty na sii- 

nansowanie tych robót za pomocą kapitału a- 
merykańskiego. jednakże załamanie się ryn- 
ku nowojorskiego w roku 1929 uniemożliwiło — 
zrealizowanie tego projektu. 

Rozmowy z grupą angielską prowadzone 

były od dwu lat. Jak to było już ogłoszone — 
mówił dalej wiceminister Koc — po paraiowa- 
niu zasadniczych warunków tranzakcji, da to 

w. ogólnej sumie 1,980,000 funtów szterlingów, 

z czego 900,000 funtów przeznaczonych jest 

na zamówienia, które będą wykonane w An- 
giji a reszta t. į. 1,080,000 funtów zużyta zo- 
stanie w Połsce. . 

Zamówienia w Anglji obejmują instalacje 

i maszyny elektryczne, które nie mogą być 

wykonane w Polsce,  Elektryfikacja węzła 
warszawskiego nietyłko będzie miała znacze- 
nie komunikacyjne ale wpłynie dodatnio na 
stan zatrudnienia naszego przemysłu i naszych 
sił roboczych.. 

Trocki nie pojedzie do Helandji 

PARYŻ PAT. — Donoszą z Amsterdamu 

że Troekiemu odmówiono zezwolenia na przy 

jazd do Holandji, gdzie na zaproszenie jed- 

nego ze swych zwolenników miał wygłosić 

kilka odezytów. 
== 

Tajemnicze samobėjstwo funk- 
cjonarjusza konsuiatu ZSSR 
LWÓW. PAT. Dzisiaj we wczesnych go- 

dzinach porannych w lasku niedaleko Łycza- 
kowa przechodnie znaleźli zwłoki, jak się po- 
tem okazało, Mikołaja Strońskiego, woźnego 
konsulatu sowieckiego we Lwowie. Lekarz 
stwierdził Śmierć denata wskutek stzału w 
skroń. Przy zwłokach znaleziono list, zawie- 
rający dyspozycje co do pozostawionych ru- 
chomości, Przyczyny samobójstwa nie usta- 
lono. 

Realizacja zarządzeń Roose- 
° меНа 

HYDE PARK, PAT. Prezydent Roosevelt 
zawiadomił, że ogłoszona 30 lipca subskryp- 

cja bonów na sumę pół miljarda dołarów  zo- 
stała pokryta 6-ciokrotnie. 

WASZYNGTON. PAT. N. R. A. zwrócił 

się do przemysłu filmowego w Hołływood z 
żądaniem zlikwidowania istniejących w łonie 
tego przemysłu zatargów i możliwie najszyb- 

ciej przedłożenia kodeksu, N. R. A. (National 
Recovery Administration) opracowało już 
tymczasowy kodeks dla niektórych gałęzi — 
przemysłu jak radjo i jedwabnictwo, zatrudnia- 
jacych ogółem około 1/4 miljona osób. W 
przemysłach tych znalazło obecnie zatrudnie- 

nie jeszcze 40 tys. osób. 

WASZYNGTON. PAT Dotychczas około 

7.400 banków przyjęło kodeks bankowy — 
prezydenta Roosevelta. Kodeks ten dzisiaj 
wszedł w życie, przewiduje on przy 40-go- 
dzinnym tygodniu pracy 12 do 15 dolarów ty- 
godniowo zarobku. 

Jeszcze jeden sukces lotnictwa 
polskiego 

PARYŻ. PAT. Dziś w ambasadzie polskiej 
odbyło się uroczyste wręczenie puharu lotni- 
ctwa sanitarnego, zdobytego przez Polskę. 

Puhar zdobyli lotnicy polscy, przebywa- 
jąc wyznaczoną trasę w Warszawy do Madry- 
tu i zpowrotem. Puhar jest nagrodą przechod- 
nią i do następnego kongresu sanitarnego sta- 

je się własnością Polski, 

Senator Chassin, prezes Towarzystwa — 
Przyjaciół Awjacji Sanitarnej oraz wybitny 
przemysłowiec francuski Raphael, który uiun- 
dował puhar w czasie pierwszego konkursu 
sanitarnego w Paryżu, w roku 1929, obecni 
byli na uroczystości. Ambasador Chłapowski, 
dziękując sen. Chassin i p. Raphaelowi, scha- 

rakteryzował wysiłki Rzeczypospolitej  Poł- 
skiej, dokonane obecnie na polu lotnictwa. 

Uroczystość zgromadziła liczne grono 

s przedstawicieli władz i wojska, dyplomacji — 
oraz przyjaciół towarzystwa lotnictwa sanitar- 
nego. 

! 
į 
i 

TELEGRAMY 
NABOŻEŃSTWO ZA POLEGŁYCH 

POD JASTKOWEM 

LUBLIN PAT. — Z iniejatywy zarządu 
oddziału Związku Legjonistów i Koła Czwar 
taków odprawione zostało żałobne nabożeńst- 
wo za dusze poległych pod Jastkowem legjo- 
nistów. 

Na nabożeństwo 

władz i weteranów. 

W godzinach popołudniowych w Jastko- 
wie odbyły się dalsze uroczystości ku czci pe 
ległych bohaterów, Z przed nowowybudowa- 

nego kościoła wyruszył żałobny pochód, na 
którego czele kroczyła orkiestra 8 p. leg. о- 
raz sztandary i wieńce od Zw. Legjonistów, 
8 p. leg., Federacji i podoficerów rezerwy. 
Na cmentarzu w Jastkowie nad mogiłą poleg 
łych przemówili do zebranych wizytatorka 
Komornieka i p. Dziadosz. 

ROZWIĄZANIE P.P.S. W LIPSKU 

LIPSK PAT. — Policja w Lipsku rozwią- 
zała na zasadzie rozporządzenia o ochronie 
narodu i państwa istniejącą w Lipsku od 
wielu lat Polską Partję Socjalistyczną. Zna- 
lezione dokumenty, papiery i książki zosta- 
ły skonfiskowane. 

NAJSZYBSZY STATEK HANDLOWY 
W GDYNI 

GDYNIA PAT. — W porcie gdyńskim 
znajduje się obecnie statek handlowy szwedz 
ki, parowiec „Kaaparen** o pojemności 5506 
tonn. Parowiec osiągnął podezas podróży 18 

węzłów na godzinę, a podróż ze Goeteborzu 
do Kapsztadtu 6600 mil. odbył w ciągu 13 

przybyli przedstawiciele 

dni. Statek szwedzki przywiózł dla Gdyni 
transport ziarna kakaowego. 1 

PODRÓŻ MARSZ. RACZKIEWICZA 
W BRAZYLJI 

PORTO ALLEGRO PAT. — Prasa brazy- 
lijska poświęca wiele miejsca podróży p. mar 
szalka senatu Raezkiewicza, podkreślając ser 

deczne stosunki pomiędzy Polską a Brazylją 
i zaznaczając, że odwiedziny p. marsz. Ra- 

a przyczynią się bezsprzecznie 
zacieśnienia tych węzłów przyjajaźni 

WALKA Z BEZROBOCIEM W GDAŃSKU 

GDAŃSK PAT. — Prezydent senatu Ra- 
uschning wygłosił wczoraj przez radjo prze- 
mówienie, zwracając się do wszystkich miesz 
kańców Gdańska z apelem składania ofiar do 
browolnych w celu ułatwienia senatowi walki 
z bezrobociem. Dr. Rausehning podkreślił, że 
senat zdołał uruchomić w ciągu 9 tygodni a 
go urzędowania fundusz pracy w wysokości 
15 milj. guld. Senator finansów Hoppenrat 
przedstawił sposób zużytkowania powyższych 
15 miljonów guldenów. > 

NOWOMIANOWANY POSEŁ PORTUGALJI 
W POLSCE 

LIZBONA PAT. — Nowomianowany po- 
seł Portugalji przy rządzie polskim b. mini- 
ster Cezar de Suza Mendes opuścił dziś Liz- 
bonę, udając się drogą morską do Polski. -- 
Odjeżdżającego posła żegnali min. Szumlako- 
wski oraz minister spraw zagranicznych Po:- 
tugalji. 

HERRIOT JEDZIE DO STAMBUŁU 

LYON PAT. — Były premjer Herriot od- 
jechał dziś rano do Marsylji, skąd odpłynie 
do Stambułu. 

AKT OSKARŻENIA O PODPALENIE 
REICHSTAGU 

BERLIN PAT. — Akt oskarżenia w spra 

wie podpalenia Reichstagu został wczoraj do 
ręczony urźędowym obrońcom oskarżonych. 
Akt oskarżenia obejmuje kilkaset stron dru- 
ku. 
KARA ŚMIERCI ZA PRZESTĘPSTWA 

* POLITYCZNE 

BERLIN PAT. — Ministerstwo sprawied- 
liwości aprobowało w głównych  zarysach 
przedłożony rządowi Rzeszy przez rząd pru- 
ski projekt ustawy o zabezpieczeniu prawo- 
rządności w państwie. — Projekt przewidu:e 
wprowadzenie kary śmierci za szereg prze- 
stępstw natury politycznej na obszarze całej 
Rzeszy. Sformułowanie ostateczne ustawy na 

stąpi w drodze porozumienia między  mini- 
sterstwami sprawiedliwości Rzeszy i Prus. 

WYKRYCIE OLBRZYMIEJ BANDY 
WŁAMYWACZY ‚ 

BERLIN PAT. — W Kolonji policja wy- 
kryła olbrzymią szajkę bandyeką, grasującą 
w promieniu 100 km. dokoła miasta. Aresz- 

towano 41 członków tej szajki. Stoją oni pod 
zarzutem dokonania 34 włamań, zamachów 
morderczych i oszustw oraz podpaleń. 

MIASTO DENVER POD WODĄ 

DENVER (Colorado) PAT. — Z powodu 

przerwania w Castlewood na rzece Latte (do 
pływ Missuri) tamy w odległości 60 km. od 
Denver — woda zalała ogromne przestrzenie 
i miasto Denver, powodując olbrzymie stra- 

5 tys. mieszkańców Denver opuściło do- 
Varazie trudno sądzić o rozmiarach ka- 

tastrofy. Pewne jest, że wiele osób poniosło 
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śmierć. W akcji ratunkowej bierze udział 

straż ogniowa i policja. 
ŻOR 

„Krugowaja poruka* w Niem- 
czech 

BERLIN. PAT. Wczoraj w  Diisseldoriie 
raniony został przez komunistów komendant 

oddziału szturmowego. Sprawcy napadu zbie- 
gli. Wobec niemożności ujęcia sprawców po- 

lieja polityczna poleciła aresztować jako zakład 
ników czterech komunistów, mieszkających w 
pobliżu miejsca napadu. 

Pólicja zapowiada że podobne zarządze- 

nia stosowane będą i w przyszłości i że w razie 

pojawienia się odezw o treści podburzającej a- 
resztowani zostaną byli przywódcy  komuni- 
stów, którzy jeszcze nie są osadzeni w obozach 
koncentracyjnych.



ONIi MY 
Nigdy stosunki pelsko - sowieckie nie by 

ły tak dobre, nigdy stosunki ukraińsko - so 
wieckie nie były tak złe. Pisaliśmy o tem nie 
dawno, dziś te nasze uwagi potwierdza zkolei 
„Gazeta Polska'*. Wydarzenia ostatnich ceza- 

sów jak zaostrzenie centralistycznej polityki 

wielkorządcy Ukrainy, Postiszewa, samobój- 
cza Śmierć poety i pisarza Chwylowyja, a 
zwłaszcza śmierć Skrypnyka, jednej z najwy 
bitniejszych postaci rewolucji komunistycznej 
i przyjaciela Lenina, wywołały wśród ukraiń 

ców w Polsce i innych krajach europejskich 
oraz amerykańskich przygnębienie, a wślad 
za tem gwałtowną reakcję. 

Ukraińcy są głęboko przekonani, że jeżeli 

zarządzenia gospodarcze Sowietów na rok о- 
beeny i przyszły zwaliły wykonanie 87-prve. 
całego „planu gospodarczego'* na samą tylko 

Ukrainę, to miało to eel polityczny: chodzi G 
takie wygłodzenie, takie osłabienie i zniszcze 
nie czysto fizyczne bujnej i butnej ludności 
tego kraju, by nie mogła ona stanowić ja- 

kiejkolwiek siły opozycyjnej. 

  

„Nowyj Czas'* tak pisze: 
„Strzał Skrypnyka, jak błyskawica oświet 

lił horyzont i 
prawdziwą politykę Moskwy w stosunku 
Ukrainy. 

4. mianowicie, wykorzystując nową poii- 

tyczną sytuację (Ścisły sojusz z Polską) Mo- 
skwa poszła na zniszczenie resztek autonomi- 
cznych i kulturalnych praw Ukrainy. 

Ale nietylko na prawa ukraińskiego naro- 
du poszła ofensywa. Uprawiając specjalną po 
litykę gospodarczą na Ukrainie, Moskwa przy 
stąpiła do zupełnego fizycznego wyniszczenia 

narodu ukraińskiego '. 

Rzecz charakterystyczna: jeszcze rok te- 

miu wzrost nastrojów antyrosyjskich wśród 

Ukraińców byłby uważany za nasz sukces, i 
byłby nim. Dziś jest inaczej. N. je te, wła 
śnie dlatego, że zwracają się przeciw Rosji, 
zwracają się „rykoszetem'* przeciw Polsce. 
Sens antyukraiński polsko - sowieckiego zbit 
żenia, ów „produkt uboczny** konwencji Lit- 

winowa, jest oczywiście dla Ukraińeów spra- 
wą pierwszorzędnej wagi. Przebija to wyraż- 
nie przez dalsze zwroty artykułu: 

„Lecz z powodu tragedji narodu ukraiń- 
skiego tragedji, jaka swój odpowiednik mo- 
że znaleźć chyba tylko w dobie najazdu na 
Епгоре hord azjatyckich -— z powodu tej tra 
gedji „kulturalny'* świat milczy, a podpisuje 
pakty porozumień, sojuszów, wyzyskuje tę ira 

gedję, żeby od Moskwy, zajętej pogłównie 
wyniszczaniem wielkiego narodu ukraińskie- 
go — wydobyć nowe koncesje materjalne'*. 

Jednocześnie „Diło'* 
środkami praktycznej, przeciw samemu wro- 

gowi skierowanej reakcji. I pisze: 
„„Nadszedł czas zwołania wszechukraiń- 

skiego światowego kongresu narodowego. 
Winni się zejść przedstawiciele Ukraiń- 

ców z całej kuli ziemskiej, żeby ocenić swo- 
ją dolę, a przedewszystkiem straszne położe- 
nie swoich braci na Wielkiej Ukrainie. 

Galicja i Wołyń, Bukówina i Podkarpa 

cie, Ameryka i Kanada, Brazylja i Argen- 
tyna, Mandżurja i Zielony Klin, Wielka U- 

kraina i wielka ukraińska emigracja — win 
ny niezwłocznie, jak najszybciej zejść się ra- 

zem, żeby oczami całego narodu spojrzeć na 
to, co dzieje się z nami, żeby zorganizować 

celem obrony przed zagładą całą siłę i wszy 
stkie możliwości, jakie jeszcze posiada dzisiaj 

narodowość ukraińska'', 

Jak daleko, jakże potwornie daleko, odbie 
gają myśli polityczne tego narodu, od tych, 
które u nas (oficjalnie) się panoszą.... KP. 

do 

    

ujawnił w całej rozciagłości | 

zastanawia się nad | 

SŁOWO 

  

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

został otwarty koncesjonowany 

NANTÓR WYMIANY I. ZŁAT| 
WILNO, UL. WIELKA 21, TEL. 9-19. : 

į KUPNO I SPRZEDAŻ 
walut zagrąnicznych, złott, srebra, papierów 
wartościowych listów zastawnych, akcji, 

pożyczek państwowych i t. d. 
Przyjmuje wszelkie ziecenia do Banków Ziemskich 

KRAJ, KTÓRY MĄ PRZESYT ZIEMI 

Dbejitio gospodarskie 2a „ile kto da” 
Od Redakcji. Z artykułem poniższym rozpoczynamy nowy cykl zagranicznych re- 

portaży, który przynosząc nam szereg faktów może w całej swej skrajności pomimo 

wszystko mało znanych, przyczyni się do uzupełnienia obrazu jaki sobie robimy о 

problemie niezmiernie wažkim na Zachodzie Europy, a nabierającym i u nas znacze- 

nia: ze zniżką liczby urodzin, ze zwiazanym z tem wyludnieniem. 

ono tak jaskrawe jak we Francji. Reportaż który bierzemy z prasy francuskiej („L E- 
Nigdzie nie jest 

cho de Paris“) jest poświęcony problemowi wymierania wsi francuskiej. 
  

Apt, w lipcu. 

Wspaniały kraj, cudny krajobraz! 

Jestemże w Toskanji, czy we Francji? 
Czarne strzały południowych cyprysów strze- 

lają w niebo. W dolinach przewiewa lekki 
wietrzyk. Łany zboża, eudnego, ciężkiego od 

ziarna, zboża, chylą się ku ziemi. Temi pola- 

  

    

    

    

mi, małą kamienistą drogą, w pełnein pro- 

wensalskiem słońcu, jadę. ku wiosce, któia 
zwie się: Buoux. 

W prefekturze awinjońskiej, gdzie się 

zgłosiłem, sekretarz prefekta informował 
mnie równie grzecznie, co bezpłodnie. Powie- 

dział, że departament La Vaucluse jest boga 
tym departamentem. Jeżeli pan szuka wsi, 0- 
puszczonych przez swych mieszkańców, jak o 

tem piszą gazety paryskie, to musi pan ra- 

czej zwiedzić sąsiednie departamenty... 
Ale szoferzy taksówek wiedzieli więcej: 

— Nich pan jedzie do Apt. W tej okoli- 
cy znajdzie pan takich wsi na dziesiątki. Zo- 
baczy pan rzeczy do nie uwierzenia. 

Szukać wsi wyłudłych w kraju, którego 
rola nadaje się pod zboża, wine, oliwki, u- 
prawę roślin, na perfumy, sady — to wyglą- 

da rzeczywiście na paradoks. 
Ale oto auto moje st Pod górę w bok 

idzie mała dróżka kamienista. Jechać nią uie 

sób. A tam, o parę kilometrów, niewielka 

rioska. Idę. 
Droga jest ciężka w tem słońcu. Ale eo 

za śliczna wioska. Z drogi widać kilkanaście 
domków zebranych na kupę, w jedno st 

jakby. Domy te mają w słońcu złotawy nie- 
k. Droga wije się przez środek о- 

ż w nią wchodzę. е 
ży dom na prawo ma drzwi otwar- 

Pewno mieszkańcy jego drzemią teraz 

  

   

    

       

   

    

   

   

    

  

   

te. 

po pracy. Takie parne południe. Ale nie, 
drzwi nie otwarte: drzwi poprostu niema. 

Jeszcze nie wierzę sam sobie. Wołam: 

nikt nie odpowiada. Podchodzę do sąsiednie- 
go domu. To już duży, dostatni dom: jakby 

willa jaka. Wielki zwój ljan winnych, oka- 
la bramę. Kamienna ławka zaprasza do spo- 
czynku. Ale ogród jest caty zarosły chwasta- 

mi. ..Chwasty zarosły aż po próg domu. Wo- 
łam znowu. Pukam w drzewo odrzwi. Cisza. 

Tym razem wychodzę na ulieę, na sam Śro- 
dek. Tym razem wołam głośno, jaknajęłoś- 

niej: „Nikogo niema ?'*. 

Wycieczka Czeskosłowacka w Gdyni 
GDYNIA PAT. — Onegdaj do Gdyni 

była bawiąca w Polsce wycieczka czeskosło- 
wacka. Dziś rano uczestnicy wycieczki w «i- 
czbie 16 osób, zebrali się na wybrzeżu morza 
u stóp obeliska Zjednoczenia Ziem Słowia*- 
skich. 

Kierownik wycieczki prof. uriwersytetu 
praskiego dr. Frinta złożył wieniee pod obe- 
liskiem, oraz wygłosił przemówienie, w któ- 

rem zaznaczył, że 500 lat temu oddział czeski 
pod wodzą rycerzy  Zyszki i Czapki, jako 
sprzymierzeńców Polski, dotarł do Rałtyku u 
ujścia-Wisły. Podkreślając że wycieczka jest 
wyrazem hołdu dla twórczości polskiej na 
morzu, mówca wzniósł okrzyk na cześć Pol- 

ski. Ze strony uczestników grupy * polskiej 
przemawiał mecenas Płócieniak z Gdyni, 
wznosząe okrzyk na cześć Czechosłowacji i 

przyjaźni polsko - czeskiej. 

  

  

   
Na zakończenie uroczystości grupa czeskc 

słowacka zanurzyła w wodzie polskiego Bat- 
tyku sztandar, na którym widniał kielich hu. 
sycki, otoczony napisem: „Pochód czeski nad 

Bałtyk 1433 — 1933. 
* * * 

TORUŃ PAT. do Torunia 

po zwiedzeniu Gdyni wycieczka czesko - sło- 

wacka w liczbie 92 osób. W imienin m. To- 

— Przybyła 

runia powitał gości sen. dr. Michejda. W od- 

powiedzi przemawiał kierownik wycieczki dr. 

prof. Frinta. Po przemówieniach nastąpiło 

złożenie wieńców przed pomnikiem Koperni- 

ka. Następnie uczestnicy wycieczki udali się 

Wycieczka odjeżdża 

do Warszawy w piątek o godz. 9 rano. 

na zwiedzenie miasta. 

  

FUNDACJA ŻEMŁOSŁAWSKA 
Wielkie rzeczy, jak wielkie zdarzenia wy 

magają dalszej perspektywy, aby móc je cał- 
kowicie ogarnąć. Tylko patrząc z pewnej od- 
ległości, można ocenić i zmierzyć ich wie!- 
kość. Trzeba więc oddalić się od nich, aby 
do nieh się zbliżyć! Ten pozorny paradoks 
bywa jeszcze efektowniejszy, gdy najściślej 

odpowiada rzeczywistości, czyli wówczas, gdy 

oddalanie się w celu zwiększenia perspekty- 
wy jest najoczywistszem zbliżaniem się do 

przedmiotu obserwacji. 
Ale lepiej odrazu 

Żemłosławska. 
Wiemy o jej istnieniu, pamiętamy dobrze 

akcję prasową ś.p. Czesława  Jankowskiege, 
który, widząc nieudolność gospodarki ówczes 
nego dyrektora Fundacji, domagał się zmiany 
stosunków. 

Ale czem jest Żemłosław dla Uniwersy- 
tetu Stefana Batorego? Jaką rolę odgrywa w 
walee o podniesienie poziomu kulturalnego 
na naszych ziemiach?.. Jaką ma przed soba 
przyszłość .. 

Na te pytania odpowie nie każdy. Fun- 
dacja Żemłosławska zespoliła się z Uniwer- 
sytetem, stała się jego eząstką, została prze- 
słonięta wielkością i powagą wszechnicy i 
zrobiła się niemal niewidoczna. : 

Żeby więc choć trochę zorjentować się 
w znaczeniu Fundacji i ogarnąć jej cało- 
kształt, należy nieco się oddalić od Uniwer- 
sytetu, — no i zbliżyć się bezpośrednio do 

terenu, który dzięki ofiarności  margrabinv 
.J. Umiastowskiej, stał się własnością Wszech 

nicy Batorowej. 
Piękna droga, — droga pamiątek. histo- 

rycznych prowadzi do Żemłosławia. 

przykład: Fundacju 

— Oto Jaszuny, — strony tak ściśle zwią 
zane ze wspomnieniami pierwszej miłości Jul- 
ka Słowackiego, — miejsce spoczynku wiecz- 
nego znakomitego uczonego — Jędrzeja Śnia- 
deckiego. 

Oto Soleczniki, gdzie znajduje się grób 
innego profesora Uniwersytetu Wileńskiego, 
a mianowicie, Mikołaja Mianowskiego. Uezo- 
ny, lekarz, literat, działacz społeczny, długo- 
letni dziekan wydziału lekarskiego, przeżył 
Mikołaj Mianowski najcięższy okres w dzie- 
jach naszego Uniwersytetu i dwukrotnie był 

świadkiem zamykania w Wilnie wyższych u- 
czelni. Kiedy po wydaniu dekretu carskiego 
o zamknięciu Uniwersytetu rektor Pelikan, 

obity na ulicy kijami, uciekł z Wilna, Mia- 

nowski, jako wice-rektor musiał przeprowa- 
dzić likwidację uczelni. W dziesięć lat poteru, 
jako rektor Akademji Medycznej, wyłonionej 
z dawnego Uniwersytetu, zmuszony był do 

wzięcia udziała w likwidacji i tej wyższej 
uczelni. Proponowanej mu katedry w Mo- 
skwie, nie przyjął, a na drugi rok po likw1- 
dacji Akademji, w r. 1843, umarł i został 
pochowany przy kościele w Solecznikach, któ 

rych właścicielem podówczas był. 
Dalszy etap drogi — to Bieniakonie z 

grobem Maryli... 

Od. Bieniakoń niedaleka droga do Kon- 
waliszek, gdzie w skromnym kościołku spo- 
czywają zwłoki fundatorów kościoła, 2 
przodków ś.p. Czesława Jankowskiego, gdyż 
Konwaliszki, nim przeszły na własność Umia- 
stowskich, były w posiadaniu rodziny  Jan- 
kowskich. 

Tuż za miasteczkiem znajduje się dwór, 
który przez wieki eałe nosił tę samą nazwę 

   

A potem wchodzę do domu. Zawiera czte 
ry duże izby, kuchnię. Niema drzwi, niema 
okien. Niema żelaznych drzwiczek od pieców. 
Niema mebli. Zupełna pustka i kurz. Po ką- 

tach pajęczyna gruba, jak nigdy nie trafia 
się w najbrudniejszem nawet mieszkaniu.. W 

jednym z pokoi wyrwana także drewniana 
niegdyś podłoga. 

Drugi i trzeci dom, takie same. 
wchodzę do czwartego słyszę jakieś 
Mały chłopiec. ; 

— Dzieńdobry mały. Mieszkasz tutaj? 
— Tak, proszę pana. To jest... nie zupeł- 

nie. To jest mój dom. Ale ja w nim już nie 
mieszkam.. 

— Dlaczego? Nie zupełnie rozumiem ? 

Ale i malec nie bardzo wie; jak mi ro 
wytłumaczyć. Opowiada, że słyszał jakoby źró 

  

Gdy 

kroki... 

  

dełko, które tu wytryska  zamierało.. On 
bawił się przy tem źródełku dawniej i by- 

łoby mu przykro... Poszedł zobac czy to 

    

prawda. Ale jego ojciec mi ws: 

Ojciec tu niedaleko, łąkę kosi. 

Sehodzę ku dołowi. Przy drodze stoi sa- 
mochód (O chłopie franeuski, chłopie najbar- 
dziej kapitalistycznego kraju świata, kiedyż 

twych braci z pod cienia piatiletek stać bę- 
dzie na najmarniejszy gruchot  Forda-. ! 

Przyp. tłumacza). W cieniu drzew ojciec 
chłopaka ostrzy kosę. A 

— To pański syn, którego spotkałem w 
tej wsi? 

— Tak, mój. Mój młodszy. Nie wiem co 

on ma: zawsze jak jesteśmy na tem polu, la- 

ta do starej wsi. Papra się w źródełku, jak 
MówIl... 

— Tam nikt nie mieszka? 
— Nikt. 

— Dlaczego? 

Długoby o tem mówić. Ot ja mam w tej 
wsi tamten duży biały dom. I w nim nie 
mieszkam. Mam tu niedaleko nawet, w innej 
wsi nowy dom. Tam są już wodociągi, elek- 
tryczność, garaże dla samochodów. Przyjeż- 
dżam na uprawę moich pól tym oto Fordem.. 

— A inni? 

— Inni — rozmaicie. Jedni umarli bez- 
dzietnie. Inni wynieśli się do Awinjonu, do 
Marsylji i dalej. Wszędzie w mieście mogli 

zarabiać i żyć lepiej. Więe poszli. Tym, co 
zostali niejako w pustej wsi było siedzieć... 

— Niech mi pan powie, co warte są te 
domy ? 

.— No, co kto da... Rozmaicie. Są i za 
50 franków, za 100, za 2000... (Frank równa 
się 30 naszym groszom. Przyp. tłumacza). 

— A pola? 
-— Dobre drogo. Gorsze mniejwięcej 

darmo („a peu pres rien''). 
— 0d jak dawna wieś jest pustą? 
— Będzie już 9 lat. Nikt tu już nie wra- 

ca choćby dlatego, że trzebaby dużo wyłożyć 
na odbudowę domów zrujnowanych przez ten 
CZAS. 

— Więc za kilkanaście, kilkadziesiąt lat, 
ta wieś będzie tylko ruiną? 

— Prawdopodobnie. 

* 44 

Ta wieś, wieś, w której niema nikogo na- 
zywa się Granon. Leży o kilka kilometrów 
od Apt. Przed wojną żyło tu jeszcze kilka- 
dziesiąt osób. Dziś przypomina drobną tkan- 
kę ludzkiego organizmu, którą szerzący 
w nim uwiąd starczy, zwapnił i uczynił mar- 
twą. Guy Mouneran (tłum. Prest). 

stko powie. 

za 

się 

  

— Konwaliszki i który od zeszłego roku za- 
czął się nazywać Umiastowem. 

Jest to jedna z ostatnich fundacyj mar- 
grabiny Umiastowskiej, która teren dworu 
wraz z zabudowaniami i 30 ha. ziemi ofiaro- 
wała Towarzystwu Opieki nad dziećmi To: 
warzystwo to ulokowało w Umiastowie „Gnia 
zdko św. Teresy'', wychowujące dziatwę w 
wieku przedszkolnym. Gniazdko to znajduje 

się w Umiastowie w ciągu eałego roku. Nato- 
miast na lato przyjeżdża Zakład Wychowaw- 

czy im. Zubowieza, opiekujący się młodzieżą 
starszą. : 

Zakład raźno, wziął šię do uporządkowa- 
nia terenu i przystosowania budynków do 

potrzeb mieszkalnych i zaprowadził gospo- 
darkę rolną, która ułatwi egżystencję dzieci. 

Inicjatywa energicznego i poważnego 
ówczesnego kierownika Zakładu, p. Tadeusza 
Bireckiego, wytknęła pracom właściwy kieru 

nek i ujęła życie kolonji w Ścisłe i konse- 
kwetne ramy organizacyjne. To też obeenie 
życie w kolonji wre, prace żwawo posuwają 
się naprzód, a dziatwa, dzieki ofiarności mar- 
grabiny Umiastowskiej, ma dobry wypoczy- 
nek, połączony z przyjemną pracą w polu. *) 

Od Konwaliszek ciągną się wielkie ob- 
szary lasów, przeważnie stanowiących włas- 
ność margrabiny, o czem wyraźnie mówią licz 
ne tablice na słupach. Przez Dziewieniszki 
wkraczamy wreszcie na teren fundacji nau- 
kowej żemłosławskiej. 

Gdzież to jest? Jaki to jest kawałek zie- 

mi? Jaki jest jego rodowód? 

Niechże nam coś powie autor „Powiatu 
Oszmiaiskiego““. Posłuchajmy : 

*) O życiu i pracach w Umiastowie -— 
p. art. „Rzeczpospolita Umiastowska** — Nr. 

248 z dn. 5 października 1932 r. 

Międzynarodowy zlot harcerski 
BUDAPESZT PAT. — Wezoraj rozpoczął 

się tu 4-ty międzynarodowy zlot harcerski, 

w którym uczestniczą reprezentacje 48 orga- 
nizacyj harcerskich. 

Harcerstwo polskie jest po angielskiem re 

prezentowane najliczniej. W godzinach poran 

nych na placu parad odprawione zostały na- 
bożeństwa różnych wyznań. Po południu na- 

otwarcie zlotu w obecnoś- 

ci 50000 widzów, członków rządu i korpusu 

  

Otwarcia dokonał regent Horthy i generał 

Baden - Powell. W przemówieniu inauguracyj 
nem regent Horthy wyraził nadzieję, że jam- 

boree przyczyni się do wzajemnego zrozumie 
nia się narodów i współpracy pokojowej. -— 

Baden Powell podkreślił, że widzi w haree- 

rzach pracowników nad pokojem świata. — 
Potem odbyła się defilada. Harcerstwo pol- 

skie swą postawą wzbudzało powszechne za- 

interesowanie i sympatję. 

Wyrok w procesie wadowickim 
WADOWICE. PAT. Po 11-dniowej rozpra- 

wie o zajścia antyżydowskie i rabunek 'w powie- 
cie żywieckim Trybunał w dniu dzisiejszym — 
ogłosił wyrok, mocą którego skazał 31 oskar- 

żonych z art. 154 a, 155, 160, 162, 163 K. K. 
Skazani zostali: Ferens na 3 lata więzienia, -— 

Surma — 18 miesięcy więzienia, Bryja — 7 
miesięcy, Kuś — 9 miesięcy, Patrjas na 2 mie- 

siące aresztu, Poskłonka na 9 mies. więzienia, 
Żielnik — 9 mies., Wojciech Kuś — 8 mies. — 
Salachan — 8 mies., Dryszcz — 5 mies., Zając 
— 6 mies., Mejer — 8 mies., Leon Kurowski — 
2 lata więzienia, Karol Witos — 7 mies. więzie- 
nia, Jan Kurowski 14 mies, Franciszek Włoch 
— 16 mies., Lalik — 8 mies. więzienia i 50 zł. 
grzywny, Lach — 8 mies. więzienia i 20 zł. 
grzywny, Grzegorzek — 6 mies. więzienia, —. 
Antoni Włoch — 7 mies, Drożdż — 6 mies. — 

  

Kuś 6 mies., Ludwik Sottysik — 6 mies,, Ludwik 
Witos — 7 mies. węzienia i 20 zł. grzywny, — 

Tyc Wojciech — 6 mies. więzienia, Józet Kuś 
6 mies., Harąża — 9 mies, Wyrek — 2 mie- 
Ssiące aresztu, Władysław Tyc — 6 mies. wię- 
zienia. Migdat — 6 mies, aresztu i Szczygieł — 
4 miesiące więzienia. Wszystkim skazanym za- 
liczono areszt śledczy. 

Putek skazany 
WADOWICE. PAT. Przed Sądem Okręgo- 

wym w Wadowicach odbyła się rozprawa — 

przeciwko dr. Józefowi Putkowi z art. 143 K. 
K. Dr. Putek oskarżony został o fałszywe do- 

niesienie przeciwko komendantowi policji pań- 
stwowej w Wadowicach Stankiewiczowi, Sąd 
skazał Putka na 6 miesięcy więzienia i utratę 

praw obywatelskich na przeciąg 6 lat. 

  

Osterwa w przyszłym sezonie 
Przedstawienia wymienne Lwów--Kraków —Poznań--Wilno 
Juljusz Osterwa, dyr. krakowskiego tea- 

tru im. Słowackiego, bawi obecnie w Kryni- 
cy razem 'z całym zespołem. W najbliższych 

dniach — wyjazd do Lwowa, gdzie, jak już 

donosiliśmy, teatr krakowski da kilka przed- 

stawień wzamian za gościnę lwowskiego tea- 
tru w Krakowie. 

Przed wyjazdem Osterwa udzielił w Kry- 

nicy wywiadu, w którym mówi przedewszyst 

kiem o pomyśle przedstawień wymiennych: 
— Jest to nasza pierwsza w tym wzglę- 

dzie próba. Tego rodzaju stały system pracy 
teatralnej, miałby wielkie znaczenie w kwe- 
stji regeneracji teatru polskiego. Objąłbym 

najchętniej najważniejsze cztery filary Pol- 

ski: Lwów, — Kraków — Poznań — Wilno. 

Ale nie chodzi tylko o czas kanikuły wakacyj 
nej. O wiele ważniejszą jest wymiana w peł- 
nym sezonie zimowym. To wymaga przede: 

wszystkiem wspólnego uzgodnienia repertua- 
ru. 

— Wogóle cierpi teatr współczesny na 
brak organizacji. Wymiana zespołów i sztuk 

a la Lwów — Kraków z odskocznią Kryni- 
ca, daje wielką ekonomję czasu i pracy, a 

jak wiadomo, jest brak czasu największym 
wrogiem pracy teatralnej. Gdy zatem cztery 
miasta uzgodnią repertuar, mają dostateczny 

przeciąg czasu na rzeczywiście pełne opraco- 
wanie sztuk i mogą dać swojej i obcej pu 

bliczności coś absolutnie dobrego, coś stale 
świeżego. Zmieniać się będą jak w kalejdo- 
skopie sztuki i twarze, kierunki i poglądy. 

Remont teatru musi pozatem pójść do same- 
go kośćca organizacji, 

— Kośćcem tym jest — twierdzi Oster- 

wa — organizacja widowni. Takę jak to w 
sprawie teatru włoskiego orzekł Mussolini: 

„Należy, by góra poszła do Mahometa!'. A 
do widowni dojść można przez rozmaite zrze- 
szenia i związki, przez teatr tańszy. Zew 

magiczny: „Wszystkie bilety wysprzedane! * 
ma znaczenie nietylko administracyjne... 

Rozmowa schodzi na temat zawsze aktu- 
alny i zawsze gorąco u nas dyskutowany: 
sprawa wystawiania sztuk polskich autorów. 
Tu Osterwa podkreśla specjalną rolę tradycji 
teatralnej miasta: 

— W doborze sztuk autorów polskich li- 
czyć się także należy z atmosferą miasta. Są 
utwory sceniczne pod względem literackim 

mało słabsze, ale ważne za to w znaczeniu 
lokalnem. Sceniczne odtwarzanie — historji 

miasta, stwarza pewne iunctim międzypoko- 
leniowe... Pomijając przysłowiowy kult Kra- 

kowa dla jego czołowej pozycji, jaką jest 

Wyspiański, mógłby sobie Kraków  pozwo- 

lić na bezkonkurencyjną powtórkę takich au- 

torów rdzennie krakowskich, jak: Perzyński, 

Rydel, Kisielewski, Żuławski, Przybyszewski 

i td. Wyrośli wszyscy w atmosferze Kra- 

kowa. Chodzi więc o pewnego rodzaju usza” 
nowanie tradycji. ю 

Przy końcu wywiadu Osterwa podkreśla 

powodzenie wielkiego repertuaru i kultural- 

no-wychowawczą rolę teatru. Teatr musi u- 

mieć wychować sobie swoją publiczność. 

„Zemłosław, przed laty posiadłość możnoj 

rodziny Żemłłów, leży na ziemi  Oszmiań- 

skiej, zrosłej z wieloma  najszacowniejszemi 

tradycjami historycznemi; leży między Hol- 

szanami, skąd wyszedł na większą Polski 

chwałę ród Jagiellonów, ile że matką im by- 

ła Zofja vel Sońka, czwarta żona króla Wła: 

dysława Jagiełły, koronowana w Krakowie 

w r. 1424, — a Gieranonami, skąd wdową p» 

Stanisławie Gasztołdzie, wojewodzie nowo- 

gródzkim, eo zgasił na zawsze po mieczu li- 

nję znakomitego rodu, wyszła Barbara Ra- 

dziwiłłówna w objęcia ostatniego z Jagiello- 

nów, tworząc z nim razem dwie świetlane po- 

stacie przecudnej legendy, której równej pró- 

žnoby szukać po tronach całego świata. 

A tu i opodal Traby z horodyszćzem, 

sięgającem w nieprzejrzane mroki przedhiste- 

rycznych czasów, niegdyś królewszczyzna; tu 

i nieco ku północy Graużyszki, miejsce sta- 

rodawnej warowni, dźwigniętej podobno przez 

jednego z wodzów nawpół mitycznego kuni- 

gasa Krdziwiłła (miało mu być na imię: 

Grauża), dziedzictwo niegdyś  magnaekiego 

1oku Korsaków. Słowem, kędy nie spojrzysz 

w szerokiem Żemłosławia promieniu, dokąd 

nie sięgniesz myślami: wyrastają z ziemi ca- 

łe wizje wspomnień historycznych, tak zupeł- 

nie, jak owe niesamowite, kształtujące się o 

zmierzchu dnia opary, podnoszące się pod 
wieczór z nad łąk, obficie zroszonych stoją- 

cemi od niepamiętnych czasów wodami!*... 

W ten sposób o Żemłosławiu mówił ś.p. 

Czesław Jankowski, oszmiańczyk z krwi i ko- 

ści, rozmiłowany serdecznie w swej ziemi 1 

jak nikt, odczuwający wartość i głębię jej 

przeżyć. 

Tak! Budzi Żemłosław refleksje  histo- 

ryezne, zachęca do myśli i marzeń. Ale teź 

i piękny jest ten szezęśliwy zakątek!... Du- 

— QOrganizuję — mówi Osterwa — przed 

stawienia dla związków robotniczych pracow- 
ników umysłowych. Tanie ceny i dobre sztu- 

ki, dają pełne widownie. Nawet bezrobotni 
kupują chętnie bilety, prosząc tylko o więcej 
takich przedstawień, jak np. „Sułkowski'*, 
albo „Wyzwolenie''. Nadają się do tego ce- 

lu takie sztuki historyczne, bo z obserwacyj 
wiem, że ludzie chcą widzieć rzeczy inne, niż 
z życia i otoczenia. Tylko w ten sposób 
człowiek pracy w teatrze odpoczywa. Widzia- 

łem w Warszawie, jak się dokształca szersze 
masy Don Carlosami, 

  

W WIRZE STOLICY 
NA PAŃSTWOWEJ SŁUŻBIE 

znowu zredukować pensje urzędni- 

też przetrzebić samych urzędników ? 
zastanawia się obecnie rząd. Vox  populi 

upatruje w urzędnikach leniwców, co pienią- 

dze za nie biorą. Z przyjemnością opowiada- 
ją sobie w towa ich kołach Woli nastę- 

pującą, autentyczną historję: 

  

  

     

    

Sekwestrator wtargnął do bidul. Che 
coś zabrać — nie niema, pustka, zamiast łóż - 
ka źdźbła słomy. 

  

— (o za granda! 

—Trudno dobrodzieju kochany, gołoledź.. 

— A to co? 

Stał sobie grzecznie w kącie brodaty ko- 
zioł. Ojciec rodu objaśnił: 

   — To kozi samiec. Przyprowadz tu 
do niego kozy, on je zapładnia; pobieramy 

każdy jeden wyczyn — złotówkę, z tego    

  

szył się sekwestrator, sięgnął do 
głowy po nieprzebrany skarbiec pomysłów, 
potem sięgną do kieszeni i wydobył bloczek. 

— Zabieram, rzekł, kozła na rzecz po- 

datków. Będzie on na utrzymaniu państwa, 
wikt jego h będę opłacał. Wy zaś wydawać 

każdej odwiedzającej go kozicy wydawać 

kartkę z bloczku, to będzie kontroła! 

Po miesiącu sekwestrator przybywa zno- 

wu do bidulińskich. Poprosił o bloczek, spoj- 
rzał i krzyknął: 

      

  

— Cóż to? czemu ani jeden numerek nie 
wydany ? 

— A bo kozioł jak się dostał na państwo 
wą służbę, to już nie chce. Karoi. 

  

Eugenja Kobyllūska RS 

Świat w szkole | 
pamiętnik nauczycielki 
  

  

Książka ta wyszła jnż z draksrni LUX i jest 
do nabycia w księgarniach wileńskich. 

Skład główny w księgarni św. Wojciecha 
Cena zł. 350 gr.     

  

Spływ kajakowy do morza 

  
W dniu wczorajszym poczęły zjeżdżać do Torunia z całej Polski drużyny kajakowe, u- 

czestniczące w wielkim spływie kajakowym do morza. Zgromadzone w Toruniu kajaki po- 
płyną Wisłą do Gdańska, a stamtąd do Gdyni, gdzie spływ się zakończy, — Na naszem 
zdjęciu (1) honorowy komandor spływu gen. Kwaśniewski przemawia do opuszczających 
Warszawę uczestników spływu, na zdjęciu (2) widzimy uczestników spływu w drodze 

do Torunia. 

że odwieczne lasy iglaste, raz po raz rozstę- 

pują się, aby dać miejsce łąkom  zielonyin, 
równym, — polom zbożowym, złocistym. Sze- 
rokie wówczas otwierają się perspektywy, aż 
oko gubi się, chciwie wchłaniając w siebie 

czar spokojnej przestrzeni. 
Pola, łąki i lasy, lasy... A wszystko prze 

pasane kapryśną wstęgą wesołej Gawji, zdą- 
żającej prędko do wód starego Niemna... 

Piękny to jest kraj, — bogata to jest 
ziemia !.. 

Margrabina Janina Umiastowska ofiaro- 
wała Uniwersytetowi klucz Żemłosławski, czy 

li majątek Żemłosław (z wyjątkiem pałacu i 

parku, stanowiących dożywocie margrabiny), 
oraz folwarki Hutę i Zalesie. Obszar cały 

obejmuje 2100 dziesięcin, z czego 900  dzie- 
sięcin użytków rolnych i 1200 dziesięcin sta- 
rego, wspaniałego lasu. 

    

Pragnieniem ofiarodawczyni 
rzenie w Żemłosławiu wielkiego naukowego 
ośrodka, kształcącego rolników w zakresie 
szkoły średniej i wyższej. Właśnie fundacja 

margrabiny Umiastowskiej zadecydowała o 
istnieniu w Wilnie Studjum rolniczego przy 
Uniwersytecie Stefana Batorego.  Žemiostaw 

ma się z czasem stać wielkim naukowo-do- 
świadezalnym warsztatem tego Studjum, któ- 
re oby rozwinęło się w samodzielny Wydzisł 
uniwersytecki. 

było stwo- 

Pozatem projektowała margrabina zorga- 

nizowanie w Żemłosławiu Średniej szkoły rol- 
niczej, o charakterze zakładu zamkniętego, 
ale ten projekt nie prędko może być zreali- 
zowany wskutek konieczności wznoszenia sze- 

regu budynków oraz ze względu na wyjątko- 
we trudności i koszty zorganizowania i u- 

trzymania szkół zamkniętych. 
Dziś Fundacja  Żemłosławska kończy 

pierwszy etap zakreślonej sobie drogi, a mia- 

UD ARS NA AIR AO AREA UA UA TAN TNA ZAST ZGZESATGKEZCĄ OR IN OT IIS TAI DOE ROOTREWAAC ZAC 

nowicie doprowadza stan gospodarki do po- 
ziomu gospodarstwa wzorowego. Niemały już 

włożony wysiłek, — ale jeszcze jest wiele pra- 
cy. jeszcze nie jest zakończona meljoraeja 
gruntu, nie zostały uruchomione wszystkie 
gałęzie wielkiego gospodarstwa. To też nie 

czas jeszcze na całkowite wyzyskanie funda 
cji do potrzeb naukowych. Obecnie Studjuwa 

rolnicze USB. wysyła do Żemłosławia na pra- 
ktykę czterech studentów (w tym roku 

dwóch studentów i dwie studentki), — w 
przyszłości jednak da się wciągnąć do pracy 
na terenie Żemłosławia więcej sił akademie- 
kich i profesorskich. 

Fundacja Żemłosławska znajduje się pod 
zarządem triumwiratu: rektora W. Staniewi- 
cza, prof. W. Sławińskiego i senatora Z. Juu- 
dziłła. Głównym administratorem jest p. Z. 

Ruszezyc, — bezpośrednio zarządza mają:- 

kiem inż. Moraczewski. ! 

Zawdzięczając troskliwej opiece i umie- 
jętnemu kierownictwu tych osób, gospodar- 

stwo żemłosławskie stoi bardzo wysoko i 
prace posuwają się naprzód w szybkiem tem- 

pie. Jest więc nadzieja, iż w stosunkowo nie- 
długim czasie Żemłosław zacznie odgrywać 

tę rolę, do której jest przeznaczony, — czyli 
stanie się wielkim warsztatem pracy rolnikóv 

naukowców. 

Wówczas rozpocznie się tak pożądane 
promieniowanie Żemłosławia na dalekie oko- 
lice. 

I wówczas dopiero całe społeczeństwo 
potrafi należycie ocenić tak ofiarność  fun- 

datorki, jak i wysiłek przedstawicieli na- 
szego Uniwersytetu. 

Niechże _jaknajprędzej 

szezęśliwy moment !... 
zbliży się ten 

W. Charkiewicz.
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Obchód w 
Z okazji 70-tej rocznicy powstania stycz- 

uiowego pod. honorowem przewodnictwem ge- 
nerała dywizji Rydz-Śmigłego Edwarda, zor- 
ganizowany został w Grodnie Komitet ob- 

chodu uroczystości na Ziemiach Wschodnich. 
Działalność Komitetu objęła teren wojz - 

wództw wileńskiego, nowogródzkiego i  bia- 
łostackiego, których przedstawiciele w 035- 
bach p.p. wojewodów oraz prezesów władz i 

urzędów okręgowych weszli równocześnie w 

jego skład. Na prezesa Komitetu Wykonaw- 
czege powołano inicjatora dowódcę O.K. IIt. 
generała brygady inż. Litwinowicza. 

Aby nie rozczłonkowywać akcji na po- 
szczególne lokalne uroczystości, Komitet po- 
stanowił skoncentrować ją w ogólnym obcho- 
dzie, związanym z odsłonięciem i poświęce- 
niec pamnika na grobie powstańców, poleg- 
łych w bitwie pod Dubiczami 4 maja 1863 ro- 
ku i pochowanych wraz z wodzem partii 
Ludwikiem Narbuttem we wspólnej mogiła 
w. Dubiczach. 

Ludwik Narbutt pierwszy wzniecił pło- 
mień powstania narodowego na Litwie i przez 
4 miesiące dzielnie walcząc z przeważającą 
siłą moeskali, rozsławił w Polsce imię synów 
ziemi lidzkiej. Jedynie z powodu zdrady, za- 
skoczony i otoczony przez wroga w bagnach 
pod Dubiczami, zagrzewając powstańców do 
wałki słowami: „Tylko z godnością, pano- 
wie'', legł wraz z najdzielniejszymi towarzy- 
szątmi broni. > 
„Miejscowość Dubicze leży u styku trzech 
wspomnianych województw w powiecie  lidz- 
kim, w puszczy dubickiej, nad jeziorem Pe- 
łassą, « 30 klm. ой granicy obecnej Litwy 
kowieńskiej. 

8 Komitet ustalił jako dzień obchodu 5 
sierpnia r.b. ze względu na zbieg historycz- 

= nych dat, a mianowicie: w przeddzień stra- 

/, 

tema na stokach cytadeli warszawskiej Ro- 
mualda Traugutta (5-VIII 1863 T.), rocznicę 
wymarszu kadrówki legjonėw Piłsudskiego 
(6-VITE 1914), oraz rocznicę decyzji Mar- 

„Szałka da bitwy pod Warszawą w roku 1920. 
W tymi też dniu, a nie innym, postanowił Ko- 
 mitet obchodu dać w darze Marszałkowi Pił- 
sudskiemu trwałe dzieło, nietylko w postaci 
pomnika bojownikom o Niepodległość w roku 
1863, lecz również w postaci przeżyć i u- 
grumtawanej, oraz pogłębionej przez uczest- 
ników, ohchodu znajomości przebiegu i istoty 
woczesnej wojny przy użyciu wszystkich środ 

"W dniu tym obchodzić będzie w Dubi- 
czach swe święto pułkowe 76 lidzki pułk pie- 
choty. Pułk ten, sformowany w latach wojny 
1818 — 20 z ochotników ziemi lidzkiej i jej 
„aDszący miano, w dowód czci żołnierskiej i 
głębokiego przywiązania do bohaterskiego 
wodza litewskiego Ludwika Narbutta przyjął 
Go na patrona i szefa pułku. 

Akcja budowy pomnika w Dubiczach 
wszczęta została zaraz po wojnie przez gro- 
no miejscowych ziemian z generałem Rydz- 
Śmigiym i p. Jankowskim, obecnym  wice- 
wojewodą wileńskim na czele, których zasłu- 
gą jest zebranie wśród miejscowego  społe- 
czeństwa potrzebnych na budowę pomnika 
funduszów. Sam pomnik, projektu profesora 
Ruszczyca, wykonał profesor Uniwersytetu 
St. Batorego w Wilnie p. Bałzukiewicz, przy- 
czem w pracach ziemnych pomagali mu sta- 
rostwa lidzkie i 76 p.p. : 

Qgólty program uroczystości dubickich, 
przedstawiać się będzie następująco: 

Dnia 5 sierpnia w godz. popołudniowych 
edhędzie się poświęcenie pamiątkowego krzy- 
ża na. miejscu, gdzie polegli ś.p. Narbutt i 
towarzysze. 

Wieczorem tegoż dnia w Dubiczach odbę 
ślzie się uroczysty capstrzyk, oraz apel pole- 
głych pułku, poczem nastąpi symboliczne pa- 

e egnisk — zniczów na miejscach b. oko- 
licznych pabojowisk powstańczych. 

Dnia 6 sierpnia o godz. 5 rano uroczysta 
pobudka, odegrana przez trębaczy 76 p.p. W 
Dubiczach. 

Godzina 10 rano a) poświęcenie i wrę- 
czenie sztandaru organizacji przysposobienia 
wojskowego leśnego Dyrekcji Wileńskiej, b) 
uroczysta polowa msza św. na miejscu zbu- 
rzonega przez Murawjowa kościoła  parafjal- 
mego, e) odsłonięcie pomnika na grobie pole- 
głych powstańców, d) złożenie puszek z zie- 
mią z pobojowisk i mogił powstańczych, 
przywiezionych przez sztafety przysposobie- 
nia wojskowego z terenu trzech wspomnia- 
nych województw oraz województwa pole- 

Po przerwie obiadowej około godz. 16-tej 
odbędzie się na okolicznych polach pokaz no- 
woczesnej wojny przy użyciu wszystkich Środ 
ków ogniowych (artylerja piechoty, moždzio- 
rze, ciężkie. karabiny maszynowe, lekkie i 
ręczne karabiny maszynowe, granaty  ręcz- 
ne i t.p. ). Pokaz przeprowadzi 76 P.p. 

Q godz. 18,30 igrzyska i zabawy ludo- 

| — МВЕЗИКИНЫ ARACEAE LO ZST RACE. 

Co powiemy Jurkowi? 
Wciąż słyszy się o kajakach, o rozko- 

szach wędrówki śród wody i słońca. Zachęca 
się młodzież do wycieczek rzecznych, buduje 
się dla niej schroniska na różnych Naro- 
<zach. Zdrowie duchowe i fizyczne, pogoda 
ducha, moe, potęga, przyszłość narodu na 
wodzie! Sam pan kurator wileński, niezem 
Allan Gerbault, daje przykład młodzieży, ka- 
jakując niezmordowanie, obnażony, bronzo- 
wy i piękny. : 

Czy naležy przeto dziwič się, że 15-letni 
aczeń gimnazjalny Jerzy Lewandowski wy- 
płynął kajakiem z Wilna do Gdyni? Wszak 
poięga i przyszłość narodu na wodzie. Więe 
dłaezege zatrzymano go w Modlinie? Dlacze- 
ge pelicja zabrała mu kajak, załadowała, do 
pociągu i jego samego ciupasem odstawiła do 

Wilna t. 
Co odpowiemy 

jeżeli nas zapyta: 
— A dlaczego pan 

zachęca młodzież ? 

JURAT 
na półwyspie Hel 

  

rorgantycznemu  Jurkowi, 

kurator kajakuje i 

A 

Dubiczach 
we, a na zakończenie widowisko pod gołem 
niebem pod tytułem „Rok 1863'* według 

apoteozy Grottgera odegra zespół  żołnier- 

skiego teatru garnizonowego z Grodna. 

Że względu na to, że uroczystość odbę- 

dzie się w puszczy, w odległości kilkudziesię- 

ciu klm. od Kolei, Komitet nie może zapew- 
nić zorganizowanego dojazdu do Dubicz, ani 

też żadnych wygód przybywającym gościom. 

Dojazd do miejsca uroczystości z Grodna sa- 

mochodami szosą Marszałka Piłsudskiego 
przez Jeziory, Ostrynę, Nowy-Dwór, Zabłoć— 

skąd dobrą drogą gruntową dojazd do Du- 
bicz; z Wilna — szosą tej samej nazwy przez 
Ejszyszki, Raduń, Sołtaniszki, Zabłoć. 

Skromne wyżywienie za skromną opłatę 
można będzie otrzymać z kuchen polowych w 

dobrze zaopatrzonej spółdzielni 76 D.p. Oraz 
kasynie oficerskiem. 

Żadne specjalne zaproszenia na uroczy- 

stość rozsyłane nie będą. Organizacje oraz 0- 

soby pojedyńcze, które zechcą wziąć udział 
w uroczystości, proszone są o organizowanie 

we własnym zakresie wycieczek do Dubicz. 

W związku z obchodem wychodzi obec- 

nie togaio ilustrowana jednodniówka, a w 
drnkn jest obszerna, źródłowo i pięknie 
opracowana przez porucznika Władysława 

Karbowskiege monografja o Ludwiku Narbv- 

cie i działaniu jego partji. Monografja ta, 
zaopatrzona przedmową profesora Henryka 

Mościckiego, a wydana kosztem Wojskowego 
Biurų Historycznego, ukaże się na półkach 

sgarskich w najbliższych tygodniach. 
   

  

SŁOWO 

Czarna Trzynastka na złocie 
pod Budapesztem 

W dniu si 

cie Międzynarod 

  po
 »rpnia r.b. nastąpiło otwar- 

wego Zlotu Skautów, który 

odbywa się na Węgrzech koło Budapesztu. 

Polskę reprezentuje na Zlocie 1.400  harce- 

rzy z całej Rzeczypospolitej. Jako reprezen- 

tacja Chorągwi Wileńskiej obozuje na Zlo- 

cie „Czarna Trzynastka'* Wil. Drużyna Har- 

cerzy, oraz trzech harcerzy z innych drużyn. 

Atrakej 

ny namiot — świetlica, 

regjonalnym., dzięki uprzejmości T-wa Bazar 

   

    

  ą obozu wileńskiego jest obszer- 

utrzymana w stylu 

Przemysłu Ludowego** i Urzędu Wojewódz 

kiego, bogato zaopatrzona w wyroby ludowe     

(kilimki, krajki, ceramika, palmy i t.p.), 

jei albumy z krajobra 

Należy nadmienić, że obóz 

oraz fotogr 

  

Wileńszczyzny. 

„Czarnej Trzynastki'* jest rozłożony w cen- 

tralnym punkcie obozu Wyprawy Polskiej'*. 

8 i i A US 

W torebce 
podróżnej 

powinny się zawsze 
znajdować — tabletki 
Aspirin, gdyż podczas 
podróży _ najłatwiej 
można się przeziębić, 

istnieje tylko jedna 

ASPIRINA! 
SG Boć] 

Do nabycia we wszystkich aptekach. 

          

   

     
  

ROCZNE KURSY HANDLOWE 
i M. PRZEWŁ”CKIEJ W WIi NIE 

Zarząd powyższych kursów, cgzystnjących cd 1919 roku, zawisdsmia, iż zapisy przyj- 
muje sekretarjat karsów cedziennie o godz. 17—19 w lokalu Szkcły P sinia na Maszy- 

nie przy ul. Mickiewicza 22—5. 
Buchaiter]ja: Ogólno-Handlowa, Bankowa, Przemysłowa 

KRONIKA 
«Ка 

POAOBOWUŁRZSEE 
PIATEK 

Dru 4 
Aryatarcha 

Jatro 
NMP Śnieżn.. 
EET 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ] USB W WILNIE. 

Z DNIA 3 SIERPNIA 

Ciśnienie średnie: 761. 

Temperatura średnia: T 

Temperatura naj 

Temperatura najw 

Opad: 
Wiatr: północny. 

"Tendencja: lekki wzrost. 

Uwagi: pogodnie. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 
Wiłeńsz 

Wacho4 słeńcz g. 3,27 

Zachód słuńcs g, 7,25 

   

  

   

a — najpierw chmurno z 

przelotnemi deszezami, później polepszenie 

się stanu pogody. Ciepło. Silne wiatry z kie- 
runków południowych. 

    

   

— Urlop j. E. Biskupa Michalkiewicza. — 
J. E. Biskup Michałkiewicz w dniu dzisiejszym 
wyjeżdża na urlop, powrót ma nastąpić pod 
koniec bieżącego miesiąca, 

URZĘDOWA 
— Ceny chleba. Starostwo Grodzkie ko- 

munikuje, że kilogram żytniego chleba razowego 

ma od dnia 4 b. m. począwszy cenę 29 gro- 
Szy. Inne ceny bez zmiany (z 24. VII). Winni 

pobierania ceny wyższej będą administracyjnie 
karani. 

MIEJSKA. 

—.Rada Miejska. Pierwsze powakacyjne 
posiedzenie Rady Miejskiej ma być zwołane 
dopiero we wrześniu. 

— Przekazanie podatków. Między przed- 
stawicielami miasta i władz skarbowych od- 
były się konferencje w sprawie zbliżającego się 
terminu przekazania skarbowi wymiaru po- 
datków miejskich 

Część aktów podatkowych zostanie prze- 
kazana w niedługim czasie. 

— Rezerwuar zieleni, Magistrat przystąpił 

już do realizacji zapowiedzianego projektu u- 
tworzenia rezerwuaru parkowego na prze- 
"strzeni od brzegów Wilji do Góry Boufałłowej. 
W pobliżu kościoła św. Jakóba urządza się 
skwier nadbrzeżny i aleję wysadza się drzewa- 
mi. Płac Łukiski ma być całkowicie zasiany 

i zadrzewiony i połączony z terenem nadbrze- 
żnym przez ciągłość zieleni, oraz z Górą Bou- 
fałłową gdzie buduje się duży park dziecięcy. 

Na jesień roboty te mają być ukończone. 

— Brzeg w Werkach. Jak już pisaliśmy — 
powstał projekt odpowiedniego . umocnienia 
brzegów Wilii w rejonie Werek. Kredytów na 
ten cel jak dotychczas niema, więc roboty bę- 
dą odroczone do roku przyszłego, 2 

— Kanalizacja na Tartakach. — Roboty 
kanalizacyjne na ul. Tartaki są już na ukoń- 

ezeniu. W przyszłym tygodniu podobne robo 
ty mają być rozpoczęte na ul. Łukiskiej 
150 robotników znajdzie przy nich zatrudnie- 
nie. 

— Ekskawator na Wilji — Do Wilna 
sprowadzony zostanie dużych rozmiarów eks- 
kawator z Pińska, przy pomocy którego pro- 
wadzone będą prace pogłębiające na Wilji. 

Szczególna uwaga będzie zwrócona na te- 
ren wodny koło elektrowni, nabrzeżny nasyp 

  

Uzdrowisko i Kąpielisko 
nadmorskie, położone wśród uroczych lasów 

pomiędzy Jastarnią i Helem 

ELEKTROWNIA i KANALIZACJA oraz WODOCIĄGI gwarantują stan sanitarny 
jedynej tego rodzaju miejscowości ua polskiem wybrzeżn. 

KĄPIEL na pełaem morzu i w zatoce, gdyż Jurata leży w jednem z takich miejsc 
półwyspu Helskiego, z którego łatwy jest dostęp piękną dregą przez lasy do morza, 
oblewającego półwysep z obu stron, 

PIASZCZYSTA PLAŻA szerokości ponad 50 metrów i-długości ponad 3 klm. 
NOWOCZESNY HOTEL I PENSJONAT — woda bieżąca ciepła i zimna w kaź- 

dyns pskoju, najba 
* dancing na otwartem powietrzu. 

dziej nowoczesne arządzenia, wspaniała sala restanracyjna, kawiarnia 

DOMKI nowoczesne z łazienkami do nabycia na własność. 

  

Stacja kolejowa i poczta: JURATA na HELU. 

piaszczysty koło której zostanie zniesiony. 
Wydobyty piasek posłuży do wzmocnienia 

lewego brzegu u wylotu ul. Arsenalskiej, 

SZKOLNA 

— Szkoła Zawodowa Dokształcająca Sto. 
warz. Techn. Pol. w Wilnie — Kopanica 5, 
tel. 17-11. — Wydziały: mechaniczny (dla 
ślusarzy, tokarzy, kowali itp.), elektrotechni- 
czny (dla elektromonterów), i budowlany 

(dla stolarzy, cieśli, murarzy, zdunów 4 in- 
nych rzemiósł budowlanych). 

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

Początek roku szkolnego 21 sierpnia. 

Kierownik. 

RÓŻNE 
— O toriie pod Wilnem. Dotychczasowe ba- 

dania w kierunku odnalezienia pokładów  tor- 
fowych pod miastem nie dały konkretnych 
rezultatów. Prace trwają nadal. 

— Zamówienia rzemieślnicze. Wobec usta- 
wicznych zażaleń na niesolidne i niepunktualne 
wykonywanie większych zamówień — przez 
wszelkiego rodzaju pośredników i niewykwali- 
fikowanych pracowników, Izba Rzemieślnicza w 
Wilnie podaje do wiadomości instytucyj samo- 
rządowych, społecznych, szpitali i t. p., że ze 
wszelkiego rodzaju zamówieniami, wchodzą- 
cemi w zakres szestwa, należy bezpośrednio 
zwracać się do Izby Rzemieślniczej. 

Izba dysponując wykwalifi owanymi  rze- 
mieślnikami, daje gwarancję solidnego i punk- 
tualnego wykonania zamówień, po niskich jed- 
nocześnie cenach. 

— Zwolnienie od zajęć 
peowiaków na czas zjazdu. — Kuratorjum 0- 
kręgu Szkolnego Wileńskiego podaje do wia 
domości, że pan' minister wyznań religijnych 
i oświecenia publicznego zezwolił na zwolnie 
nie od zajęć wszystkich b. legjonistów i b 
pcowiaków zatrudnionych w podległych wła- 
dzach i urzędach, na czas 12-80 ogólnego 
zjazdu legjonistów w Warszawie, mającego 

ię odbyć 6 sierpnia 1933 r. wraz z dojazdem 
Warszawy i drogą powrotną, w celu 1- 

    

  

   
do 
możliwienia im* wzięcia udziału w zjeździe. 

— Zarząd Koła Wychowanków Państwo- 
wego Gimnazjum w Dziśnie niniejszem przy- 
pomina, sz. kol. kol., że w dniach 5 1 6 sier- 
pnia 1933 r. odbędzie się w Dziśnie I zjazd 
wychowanków gimnazjum  dziśnieńskiego 0 
następującym programie: dn. 5 sierpnia 0 
godz. 16 uroczyste otwarcie zjazdu. Przemó- 
wienie powitalne. — Dnia 6 sierpnia o godz. 
10 obraay KWGD, o godz. 20 zabawa tane- 
czna. 

TEATR I MUZYKA 
— Wesoła para Jim i' Jill zostaje w Ber 

nardynce. Teatr Letni w ogrodzie Bernardyń 
skim gra dzić, w piątek dnia 4 b.m. o godz. 
5 m. 15 wiecz. aveywesolą komedję muzyczną 
Glifforda Grey'a i Greatrex“a Newmana p. 
t. „Jimi Jil“ z H. Kamińską i M. Węgrzy 
nem w rolach głównych, oraz z p.p. Jasińską 
Detkowską, Gliūskim, Pošpietowskim, Elwic- 
kim, Dejunowiczem, Braunówną, Świętochow- 
ską i Janowskim. Orkiestra pod dyrekcją 
Sylwestra Czosnowskiego. 

Ceny miejse na te ostatnie 3 przedsta- 
wienia zostały zniżone (od 30 gr. do 2.99). 

— Niedzielna popołudniówka w Teatrze 
Letnim. W niedzielę dnia 6 sierpnia o godz. 
4 po poł. ostatnie popołudniowe przedstawie 
nie po cenach o 50 proc. zniżonych melodyj- 
uej komedji muzycznej p.t. „Jimi Jill“ z В. 
Kamińską i M. Węgrzynem w rolach tytu- 
łowych. 

— Najbliższa premjera w Teatrze Let- 
nim. W nadchodzący wtorek wchodzi na afisz 
Teatru Letniego wyborna komedjo-farsa p.t. 
„Co on robi w nocy''. 

— Teatr Muzyczny Lutnia. Dziś z powo- 
du próby generalnej przedstawienie zawie- 
szone. 

— Jutrzejsza premjera w Lutni. Jutro 
ukaże się arcywesoła operetka W. Kollo „Ba 
ron Kimmel““, obfitująca w sceny pełne hu- 
moru i zabawnych sytuacyj. W roli głównej 
Michał Tatrzański w otoczeniu: B. Halmir-- 

iej, M. Gabrielli W. Szezawińskiego, K. 
iez-Wichrowskiego i innych. Zespół ba- 

letowy — wykona efektowne tańce i ewolu- 
cje układu W. Moraws kiego. 

Pomysłowe dekoracje według projektów 
J. Hawryłkiewicza. Opracowanie reżyserskie 

Tatrzańskiego. Ceny "miejsc najniższe od 
gr. do 2,90 gr. 

  

  

  

    

     

"dniu 2 b. m. w klatce schodowej 

b. legjonistów i 

        

  

CHRONI 
ATO Led 

OD PLAGI ietniej, 
tępiąc radykalnie: muchy, komary, 
pchły, pluskwy 1 wszelkie! robactwo. 
Sprzedaż w składach apt. i aptekach. 

Przedst. H. Wojtkiewicz, 
Wilno, Kalwaryjska 21. 

    

— Popołudniówka niedzielna w Lutni. 
Ciesząca się wielkiem powodzeniem melodyj - 
na operetka „Królowa nocy'* ukaże się w 

niedzielę nadehodzącą. na przedstawieniu po- 

południowem. Początek o godz. 4 po poł. Ce- 
ny miejse od 25 gr. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Wypadki samochodowe. W dniu 2 b. 

m. na Ostrobramskiej samochód prywatny Nr. 
38010 najechał na przechodzącą przez jeźdnię 

Dwejrę Bankową, lat 55. Doznała ona lekkich 
obrażeń ciała. Tego samego dnia Arbon naje- 

chał na rogu Niemieckiej i Klaczki ma dorožkę, 
powożoną przez Piotra Wysockiego, Staro- 

grodzieńska 4. Gorszych następstw zderzenia 
nie było, a skończyło się na złamaniu tylnej 
osi dorożki. 

— Podrzucone bliźnięta. Znaleziono w 

domu przy 
ul. Piaskowej 10, odrazu dwu podrzutków — 

bliźniąt, płci męskiej, w wieku około 3 dni. — 

Umieszczono je w przytułku Dzieciątka Jezus. 

— ZATRUCIE. Zatruciu uległa wypijając 

przez omyłkę esencji octowej Paulina Świstrzyc 
ka, ul. Podwysoka 6, i sama udała się do Szpi- 

taltf Sawicz, gdzie zastosowano odpowiednia 
kurację. Życiu jej nie grozi niebezpieczeństwo. 

—PODCZAS PRACY. W remontowanym 
domu Kurji Metropolitalnej na PL. Magdaleny — 

   

„opadające z muru cegły przygniotły robotnika 
Antoniego Borowika (Piaseczna 12). Poszko- 

„dowanego przewieziono do szpitała św. Jakó- 
ba. 

— UCIEKŁ MĄŻ. Uprzykrzywszy sobie 
życie z żoną uciekł zabierając na pamiątkę co 
cenniejszą garderobę J. Wołczyński (Gedymi- 
nowska 51). 

CO GRAJĄ W KINACH? 

HELIOS — Dusza w niewoli i Tajemni- 
ce pokoju ur 13. 

PAN — Krwawy szlak 
ASTNO — Pocałunek i 

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

Porucznik ma- 

WILNO—TROKI 
— SKRADLI ROWER. W nocy, złodzieje 

wyjęli okno w mieszkaniu Dominika Dunow- 
skiego ul, Sadelska 9, i skradli rower firmy — 
"Bowdan, wartości 140 zł., skradli kilkadziesiąt 
kg. żyta i tyleż jęczmienia 

OSZMIANA. 

— FAŁSZERZ PIENIĘDZY. W dniu 1 b. 
m. zatrzymano mieszkańca wsi Kowale, gminy 
solskiej Jana Piotrowskiego i przy osobistej re- 
wizji znałeziono przy nim. 5 fałszywych monet 

i tak jedną 5 złotową i cztery 2-złotowe, Pio- 
trowski sam je podrabiał i puszczał w obieg. —— 
Przyznał się do tego. Na zarządzenie sędziego 
grodzkiego w Smorgoniach zamknięto Piotrow- 
skiego w areszcie śledczym. 

ŚWIĘCIANY 
— ZNISZCZONE IZOLATORY TELEGRA- 

FICZNE. 14-letni Józef Gałecki ze wsi Matakie- 

nia, gminy podbrodzkiej kamieniami rozbił izo- 
lator linji telegraficznej. Zatrzymany przyznał 

się do winy podając na swe usprawiedliwienie, 
iż zrobił skutkiem nieświadomości. 

— UTONĘŁO DZIECKO. We wsi Ostro- 

wiszki, gminy twereckiej, pozostawione bez o- 
pieki 15-miesięczna Janina Bielinisówna wpadła 
do jamy z wodą i utonęła. Zwłoki pozwołono 

BRASŁAW 

— POŻAR. W ikaźni miasteczku, w gmi- 
nie przebrodzkiej, spalił się dom mieszkalny 
Antoniego Mońskiego. Płomienie tak gwałtow- 
nie objęły zabudowania, że nie zdołano wynieść 
nietyłko mebli, lecz nawet odzienia, uprzęży 
it.d. Straty wynoszą zgórą 2.000 zł. 

DZISNA 
— ZABITY W BójCE. W Kamieńszczyź- 

nie, gminy łużeckiej wywiązała się batalja mię- 
dzy Janami Maciuszonkami, ojcem i synem z 
jednej strony, a trzema Kononami, Bazylim, Mi- 
kołajem i Joachimem — z drugiej. Następstwa 
bójki były niestety fatalne, Stary Maciuszonek 
Jan doznał śmiertelnych obrażeń i wkrótce u- 
mar, Młody Maciuszonek jest również ciężko 
chory skutkiem pohicia. Trzech Kononów, — 
sprawców zabójstwa aresztowano. 

WO TDS TAIKINIO 

Šwieto Chorych w Šwiecianach 

Staraniem T-wa Pań Miłosierdzia Św. 
Wincentego a Paulo w Święcianach, odbyło 
się w dniu 30 VII r.b. w miejscowym koście- 
le uroczyste nabożeństwo za chronicznie cho 
rych parafji. 

Chorzy w liczbie 72 zostali przywiezieni 
do kościoła na godz. 6 rano gdzie odbyli 
Spowiedź św. 

Q godz. 9 ks. prałat Chalecki odprawić 
uroczystą Mszę św. na intencję ich uzdro- 
wienia, a po Ewangelji — przemówił do cho- 
rych w polskim i litewskim języku dyrektor 
T-wa Pań Miłosierdzia ks. dziekan D. Gai- 
lusz dodając im otuchy w ich ciężkich cier- 
pieniach, nawołując, aby cierpienia swe ofia- 
rowali na rzecz zdrowych. 

Po nabożeństwie — przeniesiono  cho- 
rych na ementarz przy kościele, gdzie T-wo 

Pań Miłosierdzia przy pomocy harcerek i 
druhen S.M.P. ugościło chorych śniadaniem. 
Po krótkim spoczynku chorych znowu prze- 
niesiono do kościoła, gdzie odbyła się ceremo- 
nja wkładania rąk przez kapłanów wraz z 
modlitwą, następnie nieszpory 2 uroczystą 
procesją i błogosławieństwem Najświętszyn: 
Sakramentem chorych każdego zosobna — 
czego dokonał ks. dyrektor D. Gajlusz. 

Po zakończonej uroczystości, chorzy je- 
szcze raz byli ugoszezeni drugiem śniada - 
niem, po spożyciu którego odjechali do do- 
mów. 

Jest to pierwsze tego rodzaju nabożeń- 

stwo, odprawione w Święcianach. Wywacło 
ono wielkie wrażenie na samych chorych i 
na towarzyszących im blizkieh. 

Za ezynną i dzielną pracę i pomoc — 

Wielebnemu Duchowieństwu, hareerstwu z 

p. J. Maciusowiezem na czele, p.p. doktorom, 
młodzieży S.M.P., T-wo Pań Miłosierdzia św. 
Wincentego a Paulo — składa serdeczne po- 
dziękowanie 

. pogrzebać. 

  

  

Dlaczego Żydzi nie jechali do Łyngmian 
Sensacyjny zakaz rządu litewskiego 

W związku z zarządzeniem władz litew- 
skich, zabraniającem w dzień Tysze - bow w 

rb. zjazdu żydów na granicy litewskiej w 
Łyngmianach, dowiadujemy się, z prasy ży- 

dowskiej, że przyczynili się do tego zakazu 

rabini na Litwie, którzy wystosowali list do 

rządu litewskiego z prośbą o nieudzielanie ze 

zwoleń na zjazd na starym cmentarzu w 
Łyngmianach, gdyż zjeżdżający się tam żydzi 

miast pościć i pokutować, spędzają wesoło 

czas i częstują się wzajemnie najwyszukań- 

szemi potrawami, co sprzeczne jest z dogma 

tami religji żydowskiej. 

Zjazd ten nazywają rabini litewscy w 

swym liście profanacją cmentarza. 
Władze litewskie przyjęły prośbę rabi- 

nów na Litwie do wiadomości i wydały za- 

rządzenie, zabraniające zjazdu żydów w Lyn- 

gmianach na dzień pokuty Tysze - bow. 

  

Samosąd chłopski na ul. Subocz 
WILNO. Wczoraj rano na ulicy Subocz 

koło domu nr, 40 „potokarz* usiłował ściąg- 
nąć wieśniakowi prosiaka. 

° ° złodzieja zatrzymali podczas pościgu inni 
chłopi i usiłowali doraźnie z nim się rozprawić. 

'_ Policja uwolniła mefortunnego złodzieja 

Co będzie ze zbójami 
WILNO. Śłedztwo w sprawie podstępnej 

zbrodni popełnionej przed 2 tygodniami na 
trakcie Raduńskim 9, dobiega końca. 

Czy zabójcy Parwickiego staną przed 

Sądem Doraźnym zdecydowane zostanie w 

z opresji, niemniej jednak doznał on bardzo 
ciężkich obrażeń głowy i całego ciała. Rannego 
skierowano do szpitala. 

Jest to niejaki Wiktor PafranOwicz noto- 
wany w policji, 

z Traktu Raduńskiego? 
tych dniach. 

Niewykłuczone jest że tyłko bezpośredni 
sprawca mordu będzie sądzony dorażnie, po- 
zostali zaś dwaj współuczęstnicy — w trybie 
zwyktym. 

Oskarżenie Radja wlieńskiego 
przez '.K.C. było niesłuszne 

Oskarżyciel wziął cytat za własną opinię radja.- 

liustr. Kurjer Codz. w Nr. 206 z 27 lipca 

pod tyt. „Nie jestem szpiegiem!  Martyrologia 
polskiego młodzieńca w kowieńskiej katordze“ 

wydrukował obszerny, wstrząsający opis kator- 
gi 8-letniejj Wacława Zaleskiego w litewskich 

więzieniach, Pisał je sam p. W. Zaleski. 
Nazajutrz tenże Zaleski wygłaszał w radjo 

wil. pogadankę po polsku p. t. „Przegląd litew- 

ski“. Był to przegląd głosów prasy kowień- 

skiej na temat spraw obchodzących Polskę. — 
Najpierw o stosunkach litewsko - niemieckich, 

potem o konferencji prasowej litewsko - łotew- 

sko - estońskiej w Rydze, w końcu o litewskiej | 

ustawie sądowniczej. 
W rozdziale drugim powiedziano: „Teraz 

nieco o stosunkach Litwy do pozostałych 

państw bałtyckich". Stosunki te nie są również 
idealne z powodu dobrowolnego izolowania 
się Litwy, niemogącej zapomnieć o sprawie 

wileńskiej. Niedawno odbyła się w Rydze kon- 
ferencja dziennikarzy litewskich, łotewskich i 

estońskich. Po zakończeniu konferencji odzywa 

się 0 nieį poturzędowy „Lietuvos Aidas“ w na- 

stępujący, mało dający nadziei na konkretne re- 

zultaty konferencji, sposób”, 
Tu następuje cytat z pisma kowieńskiego, 

w którym znalazły się także zdania o roman- 
tykach i realistach, podane przez IKC. Po cy- 

tacie dosłownie dalej mówił Zaleski: „Tak 
więc litewska gazeta w związku z bardzo de- 

likatnem stwierdzeniem przez Łotyszów, że 

Litwini, pragnąc Wilna, wykazują romantyzm, 

z całą gwałtownością ujęła się za realizmem 
swoich pożądań. Oczywiście nie obeszło się, 

jak zwykle, bez wymyślania na Połaków*. 
W dalszym ciągu pogadanki dalej jest 

mowa o zachłanności Kowna 'w sprawie Wilna. 

Źle zrozumieć sens pogadanki mógł tylko 
człowiek złej woli, albo taki, który na chwilę 

'nałożył słuchawki i posłyszał wyrwane z całoś- 

ci zdania... 

Echa „historycznego słucho- 
wiska radjowego 

W związku z umieszczonym w Nr. 207 
ieljetonem p. t. „Regjonałne radjo uczciło re- 
gjonalną rocznicę* otrzymaliśmy następujący 

list od p. Z. Nagrodzkiego, który ustała szereg 
nieścisłości historycznych w słuchowisku. 

Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 
Słuchowisko radjowe „Na Świętej Żmudzi 

opracowane jak to było zapowiedziane przez 

Radjo — „na podstawie materjałów historycz- 

nych”, oprócz apotezy żandarmów, na co Pan 

Redaktor 'w feljetonie swoim wskazuje, zawie- 
rało jeszcze sporo nieścisłości faktycznych. 

Mam na myli tylko te nieścisłości, które 
zauważyłem w części tego słuchowiska opu- 

blikowanej w Nr. 10 „Włóczęgi”. 

Np. Rzeż Krożańska miała miejsce nie 10 
października lecz 10 listopada (r. 1893). 

O sprawie Krożańskiej wogóle a o łapów- 
ce w postąci majątku „Łuczaj” danej Konta- 

kuzenowi przez  Orżewskiego w szczególno- 

ści, car dowiedział się nie od hrabiny Zubow 
lecz od Księcia Michała Ogińskiego. (Pamięt- 

niki Hipolita Korwin - Milewskiego str. 149). 

O takiej roli w sprawie Krożańskiej hra- 
biny Zubow jaką jej przypisuje autor Słucho- 

wiska głucho jest w materjałach historycznych. 

i nic nie słyszałem od Krożan, uczestników 
sprawy. 

W słuchowisku oficer kozacki melduje 
gubernatorowi: „pięćdziesięciu łudzi wpędziliś- 

my na lód, lód był cieńki, załamał się i 'wielu 

utonęło". Na szczęście nic podobnego nie by- 

ło. Lód na Krożance był grubości szkła okien- 

'nego a topielcėw nie było wcale, 

Również nie z materjałów historycznych 
lecz z fantazji wzięte jest dekorowanie przez 

cara orderami (i to bezpośrednio po krwawem 

rozprawieniu się z Kantakuzenem) bohaterów 
poskromienia buntu w Krożach, oraz bankiet 

wydany przez cara na cześć tych  bohate- 
rów. 

Mnie się zdaje że rzecz 

podstawie materjałów historycznych 
dowolności zawierać nie powinna. 

Łączę wyrazy wysokiego szacunku i po- 

wažania. Z. Nagrodzki. 

  

„Opracowana na 

takich 

POPIERAJ PRZEMYSŁ DO 
OPARTY NA KRAJOWEM WŁOKNIE. 
— KUPUJ SAMODZIAŁY LNIANE! 

       

SPORT 
W NIEDZIELĘ OTWARCIE 

STADJONU SPORTOWEGO 

W dniu tym 1 pułk piechoty Legjonów, 
a z nim całe sportowe Wilno, święcić będzie 
niecodzienną uroczystość otwarcia najwięk- 

szego i najwspanialszego stadjonu sporto- 

wego Wilna. Dzieło to rąk pracowitych i wy 

siłku całego pułku, który z zapałem właści- 
wym tylko „Legunom'' zrealizował na chwa- 

łę swoją, a pożytek dobrej sprawy przed то- 
kiem powzięty plan ukochanego swego  do- 

wódcy ppłk. Wendy, dając tem rzadko spo- 
tykany dowód ofiarności dla dobra ogólnego, 
oraz dowód, że nie ma trudu 

się nie podjął dla dobra innych. 

Realizując piękny plan swego dowódcy. 

jakiegoby on 

dał dowód, że potrafi mierzyć swoje wy: 

na zamiary. Dał dowód, że spuściznę wielkich 
swoich poprzedników, godnie piastować  po- 

trafi i do pełnych chwały osiągnięć pułku, 
dorzucić nowe i wielkie wartości. 

To też za ten trud i wysiłek najwspa- 
nialszą otrzymał nagrodę, gdyż dzieło ich tru 

du i mozołu będzie nosić nazwę tego, od ko- 

go pułk wziął swoje wielkie wartości Stadjo- 
nu Sportowego I-go Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego. 

Uroczystość ta, chociaż skromna pozosta 

wi po sobie na długo we wdzięcznej pamięci 
Wilnian, a szczególnie głęboko w pamięci żoł 
nierzy tego pułku. 

Początek tej uroczystości 

dzinie 17 i rozpocznie się poświęceniem sta- 

djonu przez ks. kapelana  Tyczkowskiego 
Franciszka, którego wiążą z pułkiem silne 
więzy chwalebnych trudów i znojów  bojo- 
wych tego pułku. 

O godzinie 17.10 łotnik opuści na stadjon 
piłki nożnej kwiaty, poczem nastąpi przecię- 
cie wstęgi drobnemi rączkami córek I-go do- 
wódcy pułku i największego z ludzi Polski 

współczesnej I-go Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego, który wiódł ten pułk jedyną 

drogą do Niepodległości i ku szczytom sła- 
Wy. i 

O godz. 17.30 nastąpi pierwsze na no- 
wym stadjonie spotkanie pomiędzy „W.K s. 
Śmigły, a wiedeńską drużyną „Liebertas'*. 

Uroczystość ta dla pułku będzie tem 
droższa, że zbiega się ona z 19-tą rocznicą 
wymarszu kompanji kadrowej, która jako 
czoło 1 pułku strzelców Józefa Piłsudskiego, 
wymaszerował w dniu 6 sierpnia 1914 r. 
przez Kielce jedyną drogą do Niepodległości. 
Uroczystość ta przypomni naszemu społeczeń- 
stwu wielkość tego czynu i wykaże, że cho- 
ciaż czasy i ludzie się zmieniają, istnieją 

wartości nie ulegające zmianom,  przecho- 
dząc na szereg nowych pokoleń. 

  

  

nastąpi o g0- 

  

Giełda warszawska 
7 DNIA 3 SIERPNIA 

DEWIZY 
Holandja 361 — 360.80 — 36180 — 360. 
Londyn 29.60 — 29,76 — 29,46. 
Nowy York 6.48 — 6.52 — 6.44, 
Nowy York kabel 6.49 — 6.53 — 6.45. 
Paryż 35.01 — 35.10 — 34.92, 

Sztokholm 153,25 — 154 — 152,50. 
Szwajearja .173,05 — 173.48 — 172,62. 
Włochy 46.95 — 47,18 — 46.92. 
Berlin w obr. pryw. 213,30. 

Tendeneja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE 
3 proc. poż. bud. 38,75 — 39. 
4 proc. inwest. 103,75. 
5 proc. konwersyjna 46. 

5 proce. kolejowa 41,25 — 41,50. 
Dolarówka 49,25 — 49, — 49.25. 
Stabilizacyjna T proc. 51,63 — 52,38 — 

51,88. 
8 proc. warszawskie 42,75 — 43. 

4.5 proc. L. Z. ziemskie 41. ё 
Tendencja dla pożyczek przeważnie słab- 

sza, dła listów utrzymana. 

ARCJE 
Bank Polski 81,50. 
Lilpop 11,25. 
Starachowiec 10.25. 

POŻYCZKI POLSKIE W N. YORKU 

Dillonows 

Stabilizac; 
Warszaws 
Dolar w obr. prywatnych 6.51 — 6.52. 
Rubel 4.81. 

  

ca 69,50. 

  

„Zazdrościmy wrażeń sławnym lotnikom, 

gdy zdobywają przeróżne rekordy, 

х gdy odbywają dalekie raidy, : 

na szlakach wszechstronnie znanych, na 

PODRÓŻ POWIETRZNA i 

samolotach wszechstronnie wypróbowa- 

nych, prowadzonych ręką rutymowanych pilotów w wiadomych warunkach atmo- 

sferycznych, nie przedstawiając  niebezpi eczeństw, daje moc cudnych wrażeń.



  

nouogiddzka 
— Prace nad uzdrowieniem finansėw sa- 

morządowych. — W związku jalnein    
   

  

  
zainteresowaniem się p. wojewody 
go sprawami samorządów, zwłaszcza  miej- 
skich i powiatowych — te ostatnie podjęły 

   szereg kroków celem uzdrowienia swej go: 
darki oraz finansów. Poczynania te popart 

przez wojewodę — przyniosły już realne ko 

i. Znaczną poprawę w dzi nie finan- 

sowej zanotować można już obecnie w powia 
towym zw. komunalnym w Nowogródku i 
Nieświeżu, oraz w szeregu innych związków 
komunalnych, dzięki uzyskanym oszezędneś- 

ciom, odterminowaniem względnie roztermino 
waniem zbyt u liwych kredytów, uzyska- 

niem zapomóg — dzięki poparciu udzielone- 
nu: przez p. wojewodę. 

To też w związku z tem, ostatnio na ręce 

o 

    

  

    

   

  

  

   

  

      

  

p wojewody poczęły napływać uchwały po- 
szczególnych reprezentacyj związków komu- 

zalnych, jak Wydziału i Se powiai J- 
wego w Nowogródku, oraz w wieżu, w 

  

których reprezentacje zainteresowanych « 
rządów dziękują serdecznie p. wojewodzie z 

okazaną opiekę i poparcie, prosząc o da!- 

szą pomoc w likwidowaniu trudiej sytuacji 
finansowej samorządów. 

W swoim czasie informacjami o efektach 

uzyskanych prae nieomieszkamy podzielić 
z naszymi czytelnikami. 
— W dwudziestopięciolecie Związku Strze 

leckiego zapłonie stos na górze Zamkowej.— 

Z imicjatywy zarządu miejscowego oddziału 

/w. Strzeleckiego w dn. erpnia o godzi- 

rie 2] odbędzie się w Nowogródku na górze 
Zamkowej, uroezystość zapalenia stosu w oko 

liey ruin zamku Mendoga, ku uczczeniu 

lecia istnienia Związku Strzeleckiego, o: 
rcezniey wymarszu Pierwszej Kompanji k 

drowej pod komendą Marszałka Józeta Pi!- 

sudskiego na pola walk wojny światowej. 
— Umysłowo - chory pobił przodownika 

policji. — W dniu 2 sierpnia na szosie No- 

wcjelnia — Zdzięcioł w ezasie legitymowania 
rzacił się na komendanta posterunku P. P 

w Nowojelni przod. Jurewicza, jakiś osobnik 
który zadał przodownikowi kilka ciosów, dła 
ten w głowę, rękę i bok. Po zarrzymaniu le 

guvraowanego okazało się, że jest to umysto- 
wo chory Czajkowski, pochodzący ze Zdzię- 
cioła. 

Chorym powinny zainteresować się właśri 
we władze, ze względu na to, iż może on bvć 

— jak tego dowodzi przykład napaści na 
przed. Jurewicza — bardzo niebezpieczny dla 
otoczenia i spotkanych ludzi. 

— Owsiany osadzony w więzieniu. — Za- 
hójca Dzieszuka, były radny Owsiany, zwol- 

niony początkowo z aresztu šledezego, w dn. 

2 bm. został ponownie przez władze sądowe 
osadzony w areszcie śledczym. 

słoniikrka 
— Trochę więcej zrozumienia. Pięknie 

rozwijający się sport wodny w Słonimie na- 
potyka na niezrozumiałą dla miejseowego spo 
łeczeństwa tamę ze strony władz kolejowych, 

które zabraniają przejazdu kajakami, łodzia- 

mi i t.p. pod Il-gim mostem kolejowym, 
przecinającym rzekę Szezarę. 

Charakterystycznym faktem jest, że pod 
takimże mostem na kanale Ogińskiego, prze- 
puszcza się łodzie swobodnie. 

   
   

    

    

    
  

  

się 

   

  

   

   

        

Czyżby mostowi na Szczarze groziło więk ® 

sze niebezpieczeństwo? Na jednym i na drn- 
gim wystawione są stałe warty i trudno za- 

iste zrozumieć zróżniczkowanie tych  objek 

tów. Sportowcy wodni i turyści odbywają y 
wycieczki w najbliższe okolice Słonima, nie 
mogąc przedostać się do miejsca, w którema 

kanał łą się z szeroko rozlaną Szezarą, 

pozbawieni są naprawdę jednego z TAE 
dziej int ujących pejzaży Słonimszcz 

albowiem jazda kanałem do miejsca ZR 

nie daje tyle emocyj. Szlak wodny na tym od- 

cinku Szezary powinien być wolny dla tury- 
styki i sportu i przeto gorąco apelujemy 

do władz, by zechciały zrozumieć potrzeby 
naszego społeczeństwa. Jeśliby wzgłędy tech- 

niezne nie przemawiały na korzyść turystyki, 
to należałoby ograniezyć czas przejazdu, lecz 

dopuścić do niego koniecznie. 
— Straż Pożarna w Słonimie. W bieżą- 

eym okresie działalności Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Słonimie obejmuje coraz szersze 

kręgi. 
Obok szkolenia sprawności strażackiej, 

rozwija się ośrodek kulturalny, grupujący się 
w Klubie Strażackim. Sprawności technicznej 
członków straży odpowiada ścisły rygor, co 
przejawia się w punktualności przybywania 

na zbiórki. Dzięki naczelnikowi straży p. wi- 
ceburmistrzowi Piaseckiemu i  instruktoro- 
wi p. Nurkowskiemu, straż ochotnicza stała 

      

   

  

  

  

    

    

    

        

  

ALLAN SULIVAN. 

się bardziej popularną w społeczeństwie i 

znajduje coraz więcej zwolenników chętnych 

nawet do zaciągania się w szeregi 
W czasie ostatniego pożaru łaźni w 
Gua wykazała niezwykłe walory techniez 
ratując wiele zagrożonych objektów od ro 

szalałych płomieni ognia. Objawy ruchłiwoś 

straży przyjmujemy z niekłamanem zadowo- 

leniem. 

     

    

— Pożar Od pioruna. W dniu 30 lipca o 

godz. 21 wybuchł pożar w zabudowaniach — 

Buraka Demjana mieszkańca wsi Podlesie gm. 

Lachowicze. Pożar powstał na skutek ude- 

rzenia pioruna. Spoliła się stodoła, 640 klg. 

siana i wóz. Straty poszkodowany oblicza na 

800 zł. Wypadku z ludźmi nie było. 
— Król Kwiek w Baranowiczach. W Bara- 

nowiczach bawi od kilku dni król cygański — 
Kwiek. Zjechał on do Baranowicz z całym 

swym sztabem w celu przeprowadzenia sądu 

a widocznie i pobrania podatków, gdyż jedna 

z band na wieść o przyjeździe Króla zamiast 

złożyć mu hołd — poprostu zwiała. 
— żyto dostało nóg. W dniu 29 lipca 2 

pola nałeżącego do Anny Sidorowtczowej 
mieszkanki wsi Czernichowo gminy Wołna — 
skradziono 80 snopów żyta. Niedługo cieszyli 

się nowi własciciele Mikołaj i Antonina Wali- 

sccy, gdyż policja 'wtrąciła się w sprawę, żyto 

odebrała o zwróciła prawej właśacielce. 
— I skobel z zamkiem nie obronił od kra- 

dzieży. W nocy 29 lipca we wsi Kłąpiki gm. 

Wolna z komórki nałeżącej do Juljana Osła, za 

pomocą wyrwania skobla dostali się  amato- 

rzy cudzej własności i nie licząc się wcale 

z gospodarzem zabrali 28 zwojów płótna 
wiejskiego; 4 kołdry, swetry i ubranie mę- 

skie, słowem cały dobytek Osła wartości 650 

złotych. 
— Ukradł i nie długo się cieszył, W dniu 

29 lipca mieszkanka wsi Luszniewo gm. 

Mołczadź Paulina Pylińska przyszła z płaczem 

na posterunek P. P. skarżąc się, że jej skradli 

krowę, która warta była 100 zł. Policja przy- 
jęła do serca żal kobieciny, gdyż krowę odna- 

łazła i zwróciła prawej właścicielce, 
Złodziejem okazał się Konrad Pyliński, — 

którego policja wraz z krową odnalazła w lesie. 

— Rekord wykrycia. W dniu 2 sierpnia p. 
Jadwiga Filutowa zamełdowała, iż tegoż dnia 
skradziono jej 407zł. z walizy. 

W tymże dniu wykryto sprawcę w osobie 
Aleksandry Czerenkiewiczówny  hez stałego 

miejsca -zamieszkania i którą zatrzymano i prze- 
kazano Sądowi Grodzkiemu. 

— A zboże kradną. W dniu 31 ipca we 
Lichosielce gm. Wolna z pola należącego 

żyta — 
wsi 
do Jakóba Czaleja skradziono 8 kop 

wartości 120 zł. 
Kradzieży dokonali Zofja i Stefan Szegid 
Adam Jakubowicz mieszkańcy tejże wsi 

— Panie Zenon zwróć pan pierścionek, — 
W dniu 2 sierpnia Helena Sztandakowa zam. 

przy ul. Żwirki zameldowała Komisarjatowi, 

że przed tygodniem czasu Zenon Jarmoliński 

zam. przy ul. Sadowej samowolnie zabrał jej 

oraz 

córce janinie pierścionek złoty wartości 30 
zł., którego nie zwrócił. 

Tak brzmi meldunek, jak tam naprawdę 
było wyjaśni policja. 

— (Qzego się nie robi, aby dokuczyć loka- 
torom. — W dniu 31 lipea rb. Nadzieja Ry- 
maszewska zamieszkała przy ulicy Szosowej 
zameldowała w komisarjacie P. P. że 

dyni jej Guryn Aleksandra wybiła sz 

oknie pokoju, w którym zamieszkuje Ryma- 
szewska, oraz porobiła dziury w ścianie od 

ewnątrz podwórza, chcąc w ten sposób zmu- 
Rymaszewską do opuszczenia lokalu, zaś 

aszewska wbrew wszystkiemu lokal opnś 
nie chce. 

    

      

   
  

CZY WIESZ OBYWATELU, ŻE Z GRUZŁICY 
UMIERA DWA RAZY WIĘCEJ OSóg, Niż 
NA OSIEM NAJBARDZIEJ ROZPOWSZECH- 
SŁONYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH RAZEM. 
OBOWIĄZKIEM WIĘC KAŻDEGO JEST WAL 
ХА Z TYM GROZNYM, A NIEUBŁAGANYM 
BICZEM LUDZKOŚCI. POPIERAJCIE „DNI 
PRZECIWGRUŹLICZE"! POPIERAJCIE BUDO 
WĘ SANATORJUM NA WILEŃSZCZYŹNIE! 
KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRUŻLICZE.. 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAAAAALA A 65 A6A5 
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Dźwiękowe kin2 "APOLLO 
Dominikańska 26. 

  

Czarujące dźwiękowe dzieło z muzyką Abraha- 

ma, które odniosło niebywałe tryumfy świata 

na największych ekranach m. Warszawy. 

Żana na jedną noc 
W rolach gł. ulubiona gwiazda przepiękna 
MARY GLORY, oraz genjalna aktorka ekra- 

nów francuskich FLORELLE 
Nad program: Tygodnik Foxa — najnowsze 
aktualności, Wstęp 50 groszy. 

SAR A5AAASAKAAAAAAALAAAAAMAALLAABAS AA ABA aa 

24) 

Wyspa Szczešcia 
— Oczywiście, nie zupełnie to wszystko 

rozumiem, ale widzę, że musiałaś przeżyć 
cięższe chwile, niż sądziliśmy. W jaki spo- 
sób udało ci się dostać list od żony Kasvella? 

— Sama nie wiem, nie miałam nawet na- 
„dziei... aż nagle przyszło mi to na: myśl. Po- 
wiedziałam jej o tem bardzo ostrożnie, stara- 
jąc śię, aby nie domyśliła się... Bałam się, że 
ena nie odważy się na to. Ale ona uwierzyła 
w to, w eo wszyscy wierzyli. Rozumiesz te- 

raz, jak ja się bałam: tak trudno jest oszuki- 
wać cały świat! Ale, kiedy James powróci, 
wytłumaczy wszystko i wyjaśni się, że po- 
wodowała mną miłość, że chciałam umożliwić 
mu rozpoczęcie nowego życia. Ja nie powie- 

działam mu na wyspie, że go kocham, ale zo- 
stawiłam list. 

— Myślę, że sama mogłabyś to wszystko 
wytłumaczyć przed jego powrotem. 

— Nie, nie, niech on sam to zrobi. Ja 
wiem — czuję, że on w tych dniach tu bę- 

dzie. Nie myślałam nawet, że na wyspie mo- 
gą być perły, dopóki nie znalazłam perły w 
pasie Fitcha. 

— Myślisz, że on powróci jako bogacz? 

Marietta skinęła w milczeniu, twierdzą- 

c0. 
— 0, naturalnie, jego bogactwo nie ir- 

    

Wydawca Stanisław Mackiewicz, 

teresuje mnie specjalnie, — dodała špiesznie 
Mrs. Elliot. 

— Pieniądze ułatwią mu zadanie. Ja 
wiem, że zanim się pobierzemy, on  zechew 

przeprowadzić pewną sprawę. 
— Jaką? 
— Zrzucić z siebie podejrzenia Kasvella. 
— Właściwie mówiąc, mógłby nawet żą- 

dać od niego odszkodowania za uwłaczające 
podejrzenia, — zauważyła praktyczna kuzyn- 
ka, — te pieniądze przydałyby się wam. Czy 
nie chciałabyś pomówić o tem wszystkiem z 

Maykelem ? 
Następnego dnia rozmowę tę powtórzono 

w obecności Maykela. Wysłachał wszystkie- 
go uważnie, kiwając głową ze współczuciem, 
przeczytał list żony Kasvella, zadał kilka py- 
tań o Nortonie, na które Marietta odpowie- 
działa, bez wahania, wkońcu zapytał: 

— (zy jesteś pewna, że kochasz go? 
— ©1 

Maykel roześmiał się, objął dziewczynę 

i pocałował ją serdecznie, mówiąc: 

— W takim razie życzę wam obojgu 
szczęścia. 

Z pedantyzmem praktycznego człowieka, 
znającego się na wszelkiego rodzaju spra- 
wach, Maykel opracował plan działania, któ- 
ry miał doprowadzić do rehabilitacji Norto- 

List do Redakcii 
Wielce Szanowny Panie Radaktorze! 
w imię sprawiedliwości upraszam Pana 

ić sprostowanie moje co do 
a ze sternikiem statku „Pan Tadeusz'*, 

Ścicielem którego to statku jestem właś- 
nie ja: 

1) Sternik statku pracuje u nas już 

dobrych 10 lat, jest to człowiek cichy, ucz- 

ciwy, trzeźwy, obowiązkowy, i dobrego ser- 
ca nawet, który nie w stanie byłby odmówić 

tonącemu w okazaniu pomocy, o czem mam 
szereg dowodów z życia, a co do faktu tako- 
wej odmowy podanej w gazecie oświadczam, 
iż nikt do niego z propozycją o pomoce toną- 

cemu żołnierzowi nie zwracał się i ten fakt 
a na statku nikomu nie jest wiadomy, 

do wody ze statku nie rzucał się. 

2) Zatopienie łodzi saperskich spowodowa 
zostało nie przez falowanie wody, a od 

  

  

  

   

  

  

  

  

  

    

   

ne 
przeładowania, gdyż łodzie były tak głęboko 

w wodzie od ładunku, że zaledwie o 

kilka centymetrów na powierzchni i 
zauv 

jakich 

gdy to 
"t właśnie sternik, to skierował się w 
stronę, dalej od tych łodzi i zmniej- 

chód maszyny, a sp drugie 3 łodzie je- 

nie może 
być mowy o zatopieniu del przez fale wodne 
od statku. 

Nie mam żalu do Szanownej Redakcji, a 
tylko do źródła informatorów, którzy Redak- 

cję i społeczeństwo wprowadzili w błąd, o 

czem w swoim czasie będzie wytoczona spra- 
wa karno - sądowa o oszczerstwo ze szkodą 
materjalną dla przedsiębiorstwa. 

Z poważaniem Konstanty Borowski. 

PT"BACZNOŚĆI - 
Wystrzegajcie się domokrążnych 

sprzedawców fałszowanych HERBAT. 

KUPUJCIE 
Tylko w handlach spożywczych 

Uznaną ze najlepszą HERBATĘ 

Mopornikiem 
„ddr 
ч 

Warszawskiego T-wa Handlu Herbatą 
A. DŁUGOKĘCKI : 

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

PIĄTEK dnia 4-go sierpnia 

1.00 — Czas 
1.05 — Gimnastyka 

7.20 — Muzyka 
7.30 — Dziennik poranny. 

   

      

  

      

  

   

  

7.35 — Muzyka 

7.52 — Chwilka gosp. dom. 

11.57 — Czas 
12.05 — Muzyka 

12.25 — Prasa. 
12.35 — Dziennik popołudnowy. 

14.50 — Program dzienny. 
14. = — Płyty — Muzyka operetkowa 

12 — Kom. gosp. 

  

             
16.00 Transm, 
16.40 — Transm. meczu tenisowego. 
17.00 — Przegląd wydawnictw. 

17.15 — Koncert solistów. 

18.15 — „Stan naszego sądownictwa 

perspektywy jego rozwoju* — Odczyt RE 
F. Błaszczyk. 

18.35 — Recital śpiewaczy. 
19.05 — Rozmaitości i płyty 
19.20 — Ze spraw litewskich 

19.35 — Program na sobotę. 
19.40 — Na widnokręgu. 

20,00 — Koncert 

20.50 Dziennik wiecz. 

21.00 — Dokąd jechać na niedzielę? 
2 Muz. taneczna. 

Sportowy komunikat. 

Kom. meteor. 

240 — Muzyka taneczna. 

SRAEERC 
ROBACTWI 
1OWADOM 

FL 
na, zaraz po jego powrocie do Anglji. 

rietta była pogrążona we własnych rozmyśia- 
niach i nie słuchała kuzyna. Nagle zadrżała 
cała i chwytając kuzynkę za rękę szepnęła, 
patrząc przed siebie szeroko otwartemi oczy- 
ma: 

    

P
U
L
 

    

— On jest w Londynie!.. On powrócił... 
Teraz, w tej chwili. Ja wiem, nie mogę tego 
wytłumaczyć, ale czuję. 

Kuzynka całowała ją i 
jąc ukryć niepokój. 

— Jakżebym tego pragnęła, moja dro- 
ga. Ale ty zmęczona jesteś, musisz odpocząć 
i rozerwać się. Idź, połóż się, a wieczorem 
pójdziemy do teatru. 

Marietta nie mogła zasnąć i 
się od teatru. 

gładziła, usilu- 

wymówiła 

Rano przybiegła weześniej od Maykela 
do jadalni i zaczęła gorączkowo przeglądać 
gazety. Ze wzruszeniem przebiegła oczyma 
kolumnę drobnych ogłoszeń i wreszcie zna- 
lazła to, czego szukała: 

„Wyspa Szezerości i 
łem i przywiozłem to, co było tajemnicą. Ko 

cham i czekam. Gdzie można spotkać 

skrzynka pocztowa A. H. 197, 
Marietta odpowiedziała momentalnie. 

Kuzynka wzruszona i podniecona, niemniej 
oa Marietty, proponowała jej swe auto, ale 

Marietta wolała pójść pieszo do gazety, w 

której miała być ogłoszona jej odpowiedź. 

Zamyślona bko ulicami. Straciła 
zupełnie poczucie i miejsca. Chwilami 

Szczęścia. Wróci- 
   

się? 

   

Ma- 

  

„ILU |. „DUSZE W NIEWOLI 
TAJEMNICE POKOJU Nr. 13 

Dziś podw. 
56 66 w rol. gi. LUDWIK SOLSKI, M. CYBGLSKE, 

ZOFJA B.TYCKA, ALICJA HALAMA ; iuz3. 

ćrzmat 
arotyczng 

  

  

Dziś wielki podwójny program! 

№ 
.PO© CALU 

Wspaniała komedja sportowa z życia amerykańskich miljonerów p. t. 

® Е К ° 
z DOROTĄ JORDAN i ROBERTEM MONTGO MARYM w rolach gł. oraz film z życia Legji Cudzoziemskiej p. ® 

„PORUCZRIĘ KARYNARKI““ 
Ceny zniżone: Balkon dzienny 25 gr., wiecz. 40 groszy 

  

Dziś 2 wielsie filmy w jednym programiel S$ensat]a! Huk strzałów! Szaicne pościgi! w filmie senszcyjnym В. © 

„PAN“ 
Rozkład iazdy statkėw — 

Na okres nawigacyjny 1933 r. 

Statki pasażerskie „ŚMIGŁY'', „PAN TA- 

DEUSZ'', „KURJER', „GRODNO, „S9- 

KoL“ i „WILNO“' będą kursować na od- 

cinku rz. Wilji 

Wilno — Werki 
z przystankami: 

Pośpieszka, Wołokumpja, Kalwarja i 

ROZKŁAD JAZDY 

w dnie powszednie od dnia 5 czerwca rb. 

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

ODJAZD Z WILNA DO WEREK 

godz. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19,30 i 20,40. 

W niedziele i dnie świąteczne od dnia 25 
maja rb. 

Odjazd z Wilna do Werek o godz. 

następnie co godzinę. Ostatni odjazd statku z 

Wilna do Werek o godz. 19, wraca z Werek 

o godz. 20. Odjazd z Werek do Wilna o godz. 

8 rano, a następnie eo godzinę. Ostatni od- 

jazd statku z Werek do Wilna o godz. 20. 

W razie większej frekwencji publiczności — 

w dnie bardziej pogodne niezależnie od po- 

statki dodatkowo 

wcześniej 

    

Werki 

19.45 

7 rano, a 

wyższego będą kursować 

co pół godziny i 

W dnie powszednie statki mogą być zama- 

wiane na wycieczki, zamówienia przyjmuje 

kasa przystani statków w Wilnie 

ZARZĄD. 

  

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 
średka ed odcisków 

Prow. A. PA KA. E 

| 

  

ее —н 

pociągam i 
Warunki kupna: 

Dzi 8 ziałki 

INFORMACIE: 

Remunikacja 

w Wilnie: Pierwsza Wiieńska 

„KRWVAWY $ZLA 
orsz nieoczekiwane rozwiązanie 

trójkątu małżeńskiego p. t. paCZY ZB 
_ Ceny na 1 seans 
  

  

VP Nieuwównazy jeździec, strzelec i akrobiie TOM KEENE 
w roli tytułowej 

RABZIŁAĆ 
balkon 25 gr. parter 54 gr. 

    

  

Szkoła Gospodarstwa 
i Szkoła Zarządczyń 

im. JENERALOWEJ ZAMOYSKIEJ 

w Warszawie 
przyjmuje zgłoszenia 

UL. ŚW. TERESY 2 M. 3 TEL. 970-91. 

  

ŻNIWIARKI  MASSŁY-HARRIS 
oryginsiue smeryksńskie 

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

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

Aż p we żuiwnych.s 
oleca 

ZYGMUNT NAGRGDZKI 
WILNO, ZAWALNA 11-a 

Ceny niskie. 
  

  

dłużyc tartacznych 
Oterty do Adm „Słowa* pod „Dlnžyce“. 

FABRYKA 
rsktas MEBLI 
X. ЯПЕНК 1348 

Spółka z ogr. odp. 
Wiline, ul. Tatarska 20, 

dom własny. Istnieje od 1843. 
Jadalnie, sypialnie, salony, 

gabinety, łóżka niklowane i 
angielskie, kredensy, stoły, 
szały, biurka, krzesła | dębowe 

  

    1! tp. Ceny znacznie zniżone. 
  

—. — 

« 

“ 

Parcelacja maj. 

| 
| 

      
Na 

Landwarów 
letniskowo - ogredniczo - budowlane 

nad jeziorem, rozmaltej wielkości. 

autobusem co godzinę. 
część pożyczką długoterminową, 

reszta ratami miesięcznemi. 

Cena ed 600 złotych za działkę. 

Spółka Parcelatyjna, 
ul, Mickiewicza 15. 

w maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 

  

zdawało się jej, że błądzi po samotnej. wy- 
spie Szczęścia, a na brzegu, pod palmami, o- 
czekuje na nią James... Nagle uwagę jej za- 

trzymały perły, wystawione w witrynie przy 
Bond-Street. 

Marietta zatrzymała się, patrząc na nie- 
bywale duże okazy, a myśl jej błądziła doo- 

koła osoby Fiteha, walki na brzegu i skó- 
rzanego pasa z ukrytą w nim perłą. Co mia- 
ły znaczyć słowa w ogłoszeniu, o przywiezie- 
niu „tego, eo bylo tajemnicą““ 2 

Nagle za plecami jej rozległ 
głos: 

— Ładne? Podobają się? Chciałabyś mieć 
takie? Ciszej, kochana, nie uciekaj... 

Na ręku poczuła jego dłoń. Marietta by- 
ła bliska utraty przytomności z nagłego po- 
czucia szezęścia. W witrynie odbijała się bro 
data twarz, opalona i niby obca, ale oczy 
były bliskie i rozjaśnione prawdziwą miło- 
ścią. 

— Wszystko dobrze, najdroższa, teraz 
wszystko będzie w porządku, — mówił ten 
sam głos. 

7 trudem, jak we śnie odwróciła się i 

spojrzała na tego człowieka. 

— Qzy to prawda, czy sen? 
— To prawda, kochanie. Muszę ci opo- 

wiedzieć tysiące rzeczy. Czy przeczytałaś mo- 
je ogłoszenie? 

Podała mu kopertę z odpowiedzią. 
— Niosłam to właśnie, żeby oddać 

gazety. Nie mogłam czekać na pocztę. 
— Można przeczytać ? 

Marietta poczerwieniala. 

się męski 

de 

  

Drukarnia „Słowa* Wilno Zamkowa 2. 

  

— Nie... nie trzeba, proszę... chodźmy le- 

piej gdzieindziej... 
— Choć na skraj świata! — zawołał we- 

soło. — Właśnie stamtąd przybywam. 
— QChodźmy do parku. 
— (zy chcesz mieć perły, takie, na jakie 

  

patrzy! — zapytał z uśmiechem. 
Oczy jego błyszezały radością i szczę- 

Ściem. Marietta zrozumiała wszystko, ale 

chciała usłyszeć prawdę z jego własnych ust. 

— (o oznaczało słowo „tajemnica** w о- 

głoszeniu ? 
— Znaczyło ono, że te perły w witrynie 

są niezem w porównaniu z temi, które 
przywiozłem. Chcesz, to ci je pokażę? 

— Potem, teraz nie pokazuj. Musimy į 
mówić o ważniejszych sprawach! Palę 

  

  ja 

       
niecierpliwości opowiedzenia tobie  wszyst- 
kiego... 

— Taksówka? — zaproponował James. 
Pokiwała głową przecząco i znów za- 

czerwieniła się. Poprowadziła go za sobą po 
Brook-street do bramy Hyde-Parku. Własna 
jej miłość zaczynała ją przerażać. Zdawało 

się jej, że żadna kobieta nie doświadczyła 

nigdy tak silnego i głębokiego uczucia, jakie 

miała ona dla tego podwójnie wydartego Žy- 

ciu człowieka. 
W nowem, eleganckiem ubraniu, z pod- 

а brodą, wyglądał o wiele bardziej 
o, niż przypuszczała. 

  

   

trzymałem się w „Standard** — о- 

znajmił ze śmiechem. — Pan Ralf James ze 
na Fidżyjskich wyspach. Przybyłem 

  

wćzoraj z Sydney. 

+= A 

MIESZKANIE 
Ё Рдкь\]о\\ь i: wygode 

piętro, do wyseęcia — 

DomoweGo 
SEA 

"Letniska 

mi suche | ciepte, I 120 

Pańska 4 m 3. 

  

„ENSJONAŁ 
80 zł mi+s. — Bliske 

Wilu +. Las, rzeka | póź 
kim. od stacji. Zarzecze 
14—2 a Szatowiczowa 

"——— za? ENS]JONAI 
w  Andrzeįkowie mać 

Leka rze Świtezią Wandy Kuš- 
„RCA ET wieć - Frydrychowej. 

Pokoje słonsczne współ 

Dr.Ginsberg ny salon i taras, bibijo- 
tek; @, 

Choroby skėrne, wene- Sak oedia L 
ryczne i ze dziennie. Deskonału kę- 
Wileńska 3, od 8 — I piel, auto, dojazd z Bs- 

i 4 — 8. Tel. 567. ranowicz Nowo 
-- gródka autobusem. Ce- 

Dr. Wolfson 3:2 *,; EZ 
Choroby skórne, were- Poczta Wałówka  koóz 
ryczne i moczoplciowe. Nowogródka  Asdrzeż 
Wileńska 7, tel. 10-67. kowo. 
od godz. 9 -i 1 4-8 

  

  

  

  

  

  

GER |aR =“ 
= Posady 

Kupno R OE 
| SPRZEDAŻ Praktykanta 7YYYYYTYTYYGYYYYYYTY rolnego 

й energicznego, poszake- 
Kupię je się od 24 

ziemi ornej około 16ha szenia Adm. „Slowe“ 
w odległości ed Wilna pod KP. 
nie dalej 15k1m, Oterty   
А, $ w Administracji — — — — — — — 
„Slowa“ BRTOTENURZZZDKARA 

w Lekcje 
rasowy setter angielski 

  

czarny iresowany — 
pieresie pole — sprze- aaa 
dam w dobre ręce za nauczycień 
50 zł, — Antokoiska 35 muzyki 
m. 1 (tortepisuv) poszukzje 
_____ — Stanowiska w insiyincie 

lub Szkole mazyczzej. 
Zgłoszenia pod „Młode 
siła Lwowski Dypiom 
post restante Krechów 

koło Żółkwi” 

LAGŻAAAARAkOEL BEA 

Planina POSZUKUJĄ 
„r. BEPTING PRACY 

i K. iA. FIBIGER'  „vpvevvvyvvevevomvę 
uznane za najlepsze Ww | 
kraju. — Sprzedaż na 

raty i wymaledc, = Sis saikki 
Kijowska „4, В. ebw rakterze nauczyciela— 
_______ staełgo lub czasowe- 

go do dzieci za sama 
AREEA NASK utrzymanie chętnie na 

Lokale wie. 
Prevevvsvyvvvvaesvys Zgłoszenia pod: Wine, 

- ul. Zamkowa nr 5. 

Potrzebne (Sklep owocowy). 

MIESZKANIE Krymski. 
5-cio pokojowe, system * — — 

Esė 2 na Bzły wojskowy 
Zwierzyńca blisko mo: wiał dojący się ubsenir 
stu. Ołerty do Redakcjj w bardzo ciężkich me 

  

  

  

  

dla T. C. terjsiaych warnnkaci 

>: -- błaga 0  jskąkołwie: 

Poszukuję pracę, Chocimsks 37 
miestkani" od э — 5 M. 5. 

pokoi z wzgodami, sło- 
neczue, such». Ołerty 
%ł. Studnicki" Dąbrow- 
skiego 12. 

DO WYNAJĘCIA 
2 POKOJE 

z przedpokojem, nmet= 
lowaue ze wszelkiemi 

B. urzędnik 
w ciężki.h waruskach 
zna buhalterję, rechns- 
kcwość, авКа posady. 
Przyjmie każdą zacfie- 
rowaną DrAC? Na we 
runkach mejskromnie'- 
stych. Łaskawe oferty 

  

wygodemi, utekrępują- Wilro uj. Kstwaryjske 
cem wejściem. B.kszta 44—5, dla A. K 
14m4 — — — — — — — — 

  

Z mocno bijącem sercem stanęła i wzię- 

ła go za ręce. 
— Nie niema żadnego Ralfa Ja 

mesa! W. ię skończy, nie masz 

czego bać. To jest to najważniejsze, £0 <hei 

łam ci powiedzieć. 
— Nie mogąc dłużej się powstrzyraywać, 

opowiedziała co się działo z nią i <e robiła 
w Londynie. Słuchał ze zmienieną twarzą, tła 
miąc oddech. 

— Kiedy dostałaś ten list? — zapytał. 

— Przedwczoraj. W przeddzień twese 
powrotu. 

Weszli do parka i 

   
      

  

usiedłi na ławce. 
— Musisz mi obiecać coś, — powiedzie 

ła Marietta. 
— Obiecuję! 

— Że nie będziesz rzucał się z pemoea 
pierwszej lepszej kobiecie, nie dowiedziaw- 
szy się uprzednio, kim ona jest i «zy was- 
to jej pomagać. 

— Dobrze, — roześmiał się, — za każ- 
dym razem poradzę się z tobą. Ale przede- 
wszystkiem muszę odzyskać nazwisko! Ma- 

szę to zrobić jaknajprędzej, bo i ja ehee 
prosić cię o eoś, musisz mi coś obiecać. 

Marietta uśmiechnęła się i nie odpowie- 

działa. 
Dziś jeszcze rozmówisz się z Mr. Ellio- 

tem, on nauczy nas co mamy robić. A teraz 

powiedz mi: czy to prawda, że na wyspie by- 
ła jakaś tajemnica ? 

— Tak, będziesz bardzo bogata. 

Marietta roześmiała się: 
—- Zgłębiłeś tajemnicę? 

  

(D.en.ż 

ORE PER PO DER TS TASK VES SAT EINENESNNĄ TNS 3 

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński,


