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0 POTRZEBIE ODWAGI W ŻYCIU 
(Streszczenie odczytu, wypowiedzianego na Zjeździe Sodalicji Marjańskich Inteli- 

gencji męskiej w Wilnie 5 czerwca 1933) 

Jeżeli mowa o odwadze cywilnej, to 
każdy z nas jest świadom tego obowiąz- 
ku i każdy z nas ma żywo w swej pa- 
mięci przykłady, które są dla nas drogo- 
wskazem, np, pierwszych chrześcijan, 
którzy woleli ponieść śmierć męczeńską, 
niż wyrzec się wiary, — kapłanów, któ- 
rzy nie odmawiali pociechy religijnej „o- 
pornym unitom'', chociaż wiedzieli, że za 
to grozi zesłanie na Sybir itd. Ale nietylko 
w rzeczach religji, ale nawet w sprawach 
czysto świeckich mamy tak piękne przy- 
kłady odwagi cywilnej, jak np. tego żoł- 
nierza z r. 1831, któremu groziła kara 
śmierci lub katorga na Sybirze za udział 
w powstaniu, a cesarz Mikołaj I obiecy- 
'wał przebaczenie, byleby podpisał doku- 
ment z oświadczeniem, że do insurekcji 
poszedł bez przekonania, jedynie z roz- 
paczy po niedawnej stracie ukochanej żo- 
ny; on zaś odrzucił obietnicę Mikołaja I 
i na przedłożonym mu dokumencie napi- 
sał: „uczyniłem z przekonania". 

O ile chodzi o pozytywną działalność 
to po stronie katolickiej pozostawia ona 
nieraz, niestety wiele do życzenia. Są rze- 
czy, które zasługują na stanowcze potę- 
pienie, a jednak od nas katolików potę- 
pienie to nie wychodzi, albo też wycho- 
dzi, ale w formie niedość stanowczej; sze 
reg katolików trzyma się zdaleka, mo- 
tywując swą bierność tem, że walką w 
niniejszym wypadku jest beznadziejna i 
tylko sprawie katolicyzmu niepowodze- 
nie, a przeciwnikowi jeszcze większy suk 
ces przyczynić może. 

istotnie nie można odmówić pewnej 
słuszności tego rodzaju pesymistycznym 
uwagom; wrogie nam bowiem ugrupowa 
nia zorganizowane są świetnie, działal- 
ność ich zaś jest niejednokrotnie spraw- 
niejsza od naszej. 

Jeżeli mówię o, wrogich nam ugrupo- 
waniach, to nie mam na myśli żadnej nie- 
chęci osobistej, lecz jedynie sprzeczność 
ideową, mianowicie myślę o tych ugrupo- 
waniach, których idee z katolicyzmem i 
katolickim poglądem na świat pogodzić 
się nie dadzą, np. ateistów, następnie lu- 
dzi, którzy stosunki społeczne między lu- 
dźmi chcieliby oprzeć jedynie na czysto 
ludzkich ideach braterstwa wszechludzi i 
świeckiej moralności, z pominięciem pra- 
wa Boskiego i którzy skutkiem tego spo- 
łeczeństwo uważają za jakiś materjał do- 
świadczalny dla urzeczywistnienia swych 
pomysłów itd.: 

Wspomniane otóż ugrupowania mają 
— jak doświadczenie uczy — doskonałe 
wiadomości o wszystkich projektach z 
życia publicznego, np. projektach ustawo- 
dawczych, nominacjach itd. Jeżeli pewien 
projekt, np. projekt ustawodawczy im się 
nie podoba, rozpoczyna się bardzo do- 
brze zorganizowana akcja, począwszy od 
poważnych naukowych lub pseudonauko- 
wych dzieł, a skończywszy na żądle sa- 
tyry, ośmieszającej w sposób zabójczy i- 
„dee lub nawet osoby przeciwników. Jako 
przykład wspomnę o akcji, którą pod ko- 
niec XIX wieku rozwinięto w Niemczech 
przeciwko t. zw. lex Heintze, tj. projek- 
towi ustawy, wniesionej przez centrum 
katolickie w porozumieniu ze sterami pro 
testanckiemi, a mającej na celu zwalcza- 
nie publicznej niemoralności. Współcze- 
sne nam wypadki dowodzą, że obawy 
wnioskodawców były najzupełniej uzasa- 
dnione, a przecież jaka się rozpętała bu- 
rza wówczas z powodu tej ustawy, po- 
cząwszy od wystąpień pseudonaukowych, 
wykazujących niebezpieczeństwa grożące 
rzekomo sztuce i kulturze, a skończyw- 
szy na pismach humorystycznych i saty- 
rycznych, w których spotykało się nawet 
Iżenie krucyfiksu jako „nieprzyzwoitej na 
gości* (Simplicissimus). To było przed 
wojną; dziś po wojnie sytuacja jest zna- 
cznie trudniejsza, skutkiem opanowania 
bardzo wielu instytucyj międzynarodo- 
wych i wewnętrznych przez ugrupowania 
nam wrogie, oraz skutkiem osłabienia w 
wielu krajach europejskich żywiołów kon 
serwatywnych, które mogły w swem ło- 

nie obejmować różne jednostki, ale w ca- 
łości były głęboko przeniknięte duchem 
chrześcijańskim (u nas katolickim), a ma 
jąc wpływowe stanowisko w społeczeńst- 
wie i materjalną niezależność, mogły 
śmiało występować w obronie zasad ka- 
tolickich w życiu prywatnem i publicz- 
nem. 

Te wszystkie jednak trudności nie mo 
gą być powodem do apatji, lecz do wzmo 
żonego z naszej strony wysiłku. Przy- 
stępując do walki z prądami antyreligij- 
nemi, powinniśmy pamiętać, że: 

10 powodzenie zapewnia nie liczba, 
lecz Śmiałe, stanowcze i dobrze zorgani- 
zowane wystąpienie oraz wybór odpowie 
dniej chwili i że te zalety mogą niejedno- 

« krotnie małej garstce zapewnić zwycię- 
stwo nad wielką, lecz bierną masą, np. w 
Rosji w czasie przewrotu grupy złożone 
z kilkudziesięciu komunistów zdołały o- 
głosić rządy komunistyczne w miastach, 
liczących kilkanaście lub kilkadziesiąt ty- 

sięcy ludzi. WW Niemczech przed wojną 
partja socjalnodemokratyczna była praw- 
dziwą potęgą, obejmując liczne zastępy 
doskonale zorganizowanych członków, 
bezwzględnie posłusznych komendzie par 
tyjnej. Obawa rządów niemieckich cesar- 
skich przed partją socjalnodemokratyczną 
była tak wielka, że rząd niemiecki uwi- 
kłał się w wojnę z Rosją, której mógł u- 
niknąć — jak to wykazują dziś rewelacje; 
—a powodem tego tak karygodnego kro- 
ku była obawa, że niemiecka socjalna de- 
mokracja nie będzie chciała walczyć z 
demokratyczną i liberalną Francją, ale 
chętnie pójdzie do walki, jeżeli obok Fran 
cji nieprzyjacielem będzie i „reakcyjna* 
Rosja. Bezpośrednio po wojnie znaczenie 
socjalnej demokracji w Niemczech zwięk- 
szyło się jeszcze bardziej, a dziś ta po- 
tężna partja socjalnodemokratyczna leży 
zdeptana, przywódcy w więzieniu, mająt- 
ki, o ile nie wywiezione zagranicę, to ob- 
łożone sekwestrem, a dla związków za- 
'wodowych ustanowioni komisarze hitle- 
rowscy. jako katolicy polscy, nie mamy 
zamiaru mieszać się do tej waśni wew- 
nętrznej obcego państwa, ale winniśmy 
zapamiętać, jakie znaczenie ma śmiałe; 
stanowcze i dobrze zorganizowane wystą 
pienie, aby się innym nie dać obezwład- 
nić, a przeciwnie samym skutecznie bro- 
nić zasad katolickich. 

Ze względu na jubileusz odsieczy wie 
deńskiej niech wolno mi będzie jeszcze 
przypomnieć o jednym, dła nas szczegól- 
nie drogim przykładzie. Król jan III, aby 
dodać wojsku otuchy, rozkazał garstce 
husarji przebić się z kopją w ręce przez 
całe wojsko tureckie i skruszyć kopje o 
namiot Wielkiego Wezyra. Garstka po!- 
skiej husarji zniknęła — jak opisuje w 
swym djarjuszu Dyakowski— wśród mas 
wojska tureckiego, obecny przy królu x. 
podkanclerzy Leszczyński podniósł krucy 
fiks z relikwjami i błogosławił tych — 
jak się zdawało — ginących; a przecież 
wykonali rozkaz królewski: skruszyli ko- 
pie o namiot Wielkiego Wezyra i, cho- 
ciaż zdziesiątkowani, wrócili do króla. 

20 Dziś w życiu publicznem bardzo 
często stronnistwa walczące posługują 
się nieprawdą i bardzo często ta niepra- 
wda już po krótkim przeciągu czasu wy- 
chodzi na jaw, ałe wówczas nowym 50- 
fizmatem prawdę tę się zakrywa, lub u- 
wagę opinji publicznej zwraca w inną 
stronę. Przypominam sobie, że w czasie 
wojny jedno pismo bardzo ostro zaata- 
kowało projekt ustawy karnej, zwróconei 
przeciwko paskarstwu: w wywodach te- 
go pisma było pełno pseudonaukowych 
wywodów, że teorja odstraszania zban- 
krutowała doszczętnie, że cały pomysł 
zwalczania paskarstwa przy pomocy kar 
jest chybiony itd., ale kiedy w krótki 
czas potem wybuchły rozruchy, zwróco- 
ne przeciw osobum podejrzanym o pas- 
karstwo i tłum uliczny począł mordować 
i rabować, wówczzs ten sam dziennik u- 
mieścił płomienny artykuł, oskarżający 
władze państwowe o karygodną bezczyn- 
ność i zapytywał, czy jeszcze obowiązują 
postanowienia kodeksu karnego, zabsa- 
niające morderstwa oraz rabunku cudze- 
go mienia. Znamiennem jest, że nikt wów 
czas nie wytknął tej niekonsekwencji. Ta- 
kich przykładów zaślepienia, wywołanego 
zręczną propagandą, każdy z nas z wła- 
snego doświadczenia może przytoczyć 
bardzo wiele, a łatwość wprowadzenia w 
błąd zręcznym sofizmatem musiała być i 
dawniej znaną, jeżeli ją tak Świetnie 
przedstawia Szekspir w Juljuszu Ce 
a także i w przyszłości trudno liczyć t 
jakąś zmianę w tym względzie. Pamiętać 
jednak należy, że nieprawdę zdemasko- 
wać można i że demaskując nieprawdę, 
szerzoną przez naszego przeciwnika, wy- 
dzieramy broń z jego ręki i osłabiamy je- 
go autorytet; nie korzystając ze sposob- 
ności zdemaskowania nieprawdy, przy- 
czyniamy się do utrwalenia błędów, które 
paczą sądy i opinję publiczną, z wielką 
szkodą dla naszej sprawy, poddają pod 
wpływ naszych przeciwników. 

Nie zapominajmy w końcu, że sodalisi 
to przyjaciele, a zarazem towarzysze bro- 
nisi towarzysze wspólnej pracy. Sodalisi 
zaś Marjańscy to słudzy Marji, związani 
z sobą wspólną czcią dla Niej i wzajemną 
przyjaźnią. Wobec każdego zatem wypad 
ku powinni się Sodalisi Marj., jak bra- 
cia, z sobą naradzić, czy ze stanowiska 
zasad katolickich zasługuje on na potę- 
pienie, czy też nie. Jeżeli zajdzie ta pierw 
sza ewentualność, to winni się następnie 
naradzić, czy też może „temporum ratio- 
ne habitu', dla braku nadziei powodzenia 
należy zaniechać publicznego wystąpie- 
nia, ale nawet i w takim wypadku nie 
wolno nam żadną miarą czynić niczego 
takiego, co wyglądałoby na — choćby 
tyłko pośrednią — aprobatę rzeczy nie- 
zgodnych z katolickim na świat poglą- 
dem. W największej natomiast liczbie 
wypadków okaże się, że powodzenie jest 
możliwe i do jego wywalczenia potrzeba 

   
    

  

WILNO, Środa 7 czerwca 1933 r. 
Wilno, Zamkowa 2. Otwarta od godz. 8 do 4. Telefony: Redakcji—17-82. Administracji —228. 

Opiata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- j 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. | 
  

Przyjazd ministra Rolnictwa 
do wilna 

We wtorek o godzinie 23 przybył do Wil- 
na p. minister rolnictwa  Nakoniecznikofi-Kłu- 
kowski. 

Na dworcu witali p. ministra p. wojewoda 
wileński Jaszczołt, naczelnik wydziału rolnictwa 
Urzędu Wojew. p. Szaniawski, prezes Dyrekcji 
Lasow p. Szamioth, dyrektor Państwowego Ban 
ku Rolnego p. Maculewicz, starosta wileńsko- 
trocki p. Tramecourt, starosta grodzki Kowałski 

Organizacje rolnicze reprezentowali: przed- 
stawiciele Związku Ziemian p. józef Drucki - 
Lubecki i Okulicz-Radecki, dyrektor Izby Rołai- 
czej Iwański, z ramienia Towarzystwa Org. i 
Kółek Rołn. obecny był p. prezes Edward Tau- 
rogiński, wreszcie prezes Rady Wojew. Zwiaz- 
ku Osadników poseł na Sejm p. WŁ. Kamiński. 

Pan minister rolnictwa zamieszkał w pała- 
cu Reprezentacyjnym i zabawi przez dzień je- 
den w Wilnie. W czasie pobytu swego p. mini- 
ster ma dokonać lustracji wydziału rolnictwa U 
rzędu Wojewódzkiego, dalej Okr. Urzędu Ziem- 
skiego oraz zapoznać się z działalnością miej- 
scowych organizacyj rolniczych. Specjalną п- 
wagę zwrócic ma p. minister na działalność Twa 
Lniarskiego w Wilnie i postępy akcji Iniarskiej. 

  

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

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch. 
KLECK — Sklep „Jedność. 

LIDA — ul. 5uwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch”. 
MOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
MIORY — Ejdelman 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jažwinskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.*ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch'* 

| CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 

Łaszuk.. 

OSZMIANA — 

- PODBRODZIE 

DRUJA — Kowkin. 
Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 
PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch* 
SŁONIM — Księgarnia ]. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja 3. 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindei, skład apte 
WOŁOŻYN — LŁiberman, Kiosk gazetowy 

Ay. 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 

WARSZAWA. PAT. — Wczoraj ra- rów oraz ministrowie i podsekretarze sta- 
no powrócił z Wilna do Warszawy p. nu, którzy brali udział w uroczystości 0- 
Marszałek Piłsudski. Jednocześnie powró twarcia domu urzędniczego w Druskieni- 
cili z Druskienik p. prezes Rady. Minist- kach. 

Proces terorystów uhroińskich 
O NAPAD NA POCZTĘ 

LWÓW. PAT. — Rozpoczął się tu proces 
przeciwko uczestnikom zbrojnego napadu na 
pocztę w Gródku Jagiellońskim w grudniu 1932 
roku. — Proces ten jest dalszym ciągiem pro- 
cesu terorystów ukraińskich Biłasa i Danyły- 
szyna. ` 

Rozprawie przewodniczy sędzia Lednicki, 
oskarża prokurator uo spraw politycznych Mo- 
stowski. — Na ławie oskarżonych zasiedli: Ste- 
ian Maszczak, Michał Kuspis, Capa, Zenon Kos- 
sak, który zasiadał na ławie oskarżonych wspól 

nortowanie posła atgań kiego 
W Berlinie 

BEBE 

PIERWSZA RELACJA. 

BERLIN. PAT. — W dniu 6 bm. o g. 
13 w gmachu poselstwa aigańskiego do- 
konano zamachu rewolwerowego na pG- 
sła aigańskiego w Berlinie. — Zamachu 
dokonał obywateli afgański Khemal-Sied. 
Pod pretekstem konieczności widzenia się 
z posłem wszedł on do gabinetu i dał 5 
strzałów. jedna z kul trafiła posła w pierś 
Stan rannego budzi poważne obawy. — 
Sprawca został aresztowany. Odmawia 
on wszelkich wyjaśnień. 

PIĘĆ STRZAŁÓW „ZA WOLNOŚĆ". 

BERLIN..PAT. — Morderca posła ai- 
gańskiego Khemal-Sied w czasie przesłu- 
chiwania przez policję oświadczył, że 
czynu swego dokonał z pobudek patrjo- 
tycznych i że jest zwolennikiem partji, dą 
żącej do obalenia obecnego rządu w Ai- 
ganistanie. 

W GRÓDKU JAGIELL. 

nie z Danyłyszynem i został przez sad doraźny 
przekazany sądowi zwyczajnemu, Mikołaj Mo- 
tyka, Jarosław Biłas, kuzyn straconego, oraz 
Marja Kowaluk, urzędniczka prywatna, która 
odpowiada z wołnej stopy. 

Prokuratorja generalna zgłosiła powództwo 
cywilne, żądając za szkody wyrządzone poczcie 
w Gródku Jagiellońskim podczas napadu 2352 
zł. 15 gr. < 

Podczas wczorajszej rozprawy przesłucha- 
no oskarżonego Stefana Maszczaka, który ze- 
znał, iż należał do organizacji ukraińsko-nacjo- 
nalistycznej i przyznał się do udziała w napa- 
dzie na pocztę w Gródku Jagiellońskim. Masz- 
czak brał udział w pierwszej grupie napastni- 
ków, do której należeli Biłas i Danyłyszyn. Po 
steroryzowaniu urzędników pocztowych wraz z 
Biłasem obrabował kasę. 

Oskarżony Michał Kuspis również nałeżał 
do organizacji ukraińskich nacjonaustów. Kuspis 
oświadczył, że dostał polecenie zaprowadzenia 
pewnego mężczyzny pod pocztę w Gródku jag., 
a następnie odprowadzenia go z powrotem: po 
napadzie. Poźniej miał za zadanie przeprowa- 
dzić kilku osobmiwów z Glinnej Nawarji i chro- 
nić ich przed pościgiem. Oskarżony przyznaje 
się również, że własnoręcznie rysował plan na- 
padu na pocztę, oznaczając kółkami miejsca, w 
których stać mieli napastnicy. 

Po szeregu pytań, zadanych przez obron- 
ców, rozprawę odroczono do dnia następnego. 

  

Ostateczny rezultat wyborów gdańskich 
GDAŃSK. PAT, Komisja wyborcza 

wyborów. do Sejmu gdańskiego: 

Hitlerowcy 107.331 KERLiN. PAT. — Poseł afgański Sir- оее 
й Soejališei 37.882 

dar Mohammed-Azis-Khan zmarł po zzomuniści 14.566 
przewiezieniu do szpitala skutkiem odnie- Gent 2 8 : 
sionych ran. Zamordowany poseł jest- 2 MEZA 2 starszym bratem obecnie panującego kró- Fzori narodowo-niemiecki 13.596 
la Afganistanu. Właściciele nieruchomości i 976 

Q zamachu podają następujące szcze- Młodo - Niemiecki Zakon 1.698 
góły: Poseł w towarzystwie studenta ai- 
gańskiego zamierzał opuścić poselstwo, 
gdy w kiatce schodowej zaszedł mu dro- 
ge 33-letni obywatel afgański, student u- 
niwersytetu Khemal-Sied, który ze słowa- 
mi: „Za wolnošė“ dał 5 strzałów, raniąc 
śmiertelnie posła. Jedna z kul trafiła rów- 
nież towarzyszącego posłowi studenta.— 
Służba poselstwa obezwladnila zama- 
cnowca, oadając go w ręce policji. Jest 
on członkiem grupy studentów afgańskich 
odbywających studja uniwersyteckie w 
Berlinie. 

  

Pierwsza lista: polska(Czarnieckiego) 4358 

Druga lista polska (Moczyńskiegio) 2.385 
  

ogłosiła dziś następujący ostateczny rezultat 
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Lot dookoła ziemi 
MOSKWA. PAT. — Lotnik amery- 

kański Mattern, po 9-godzinnym odpo- 
czynku odleciał o godz. 1 min. 14 w dal- 
szą drogę. Następny etap jego podróży 
liczy 6.950 km. 

MOSKWA. PAT. — Lotnik amery- 

kański Maitera wylądował w Omsku o 
godz. 13,35 według czasu moskiewskiego 

MOSKWA. PAT. — Lotnik amery- 
kański Mattern postanowił przenocować 
w Omsku i dopiero jutro rano udać się 
w dalszą drogę. 

  

Francja parafuje pakf czferech 
PARYŻ. PAT. — Agencja Havasa do- ponowana przez rząd Daladier, wyraża wał wobec nowych żądań niemieckich. 

nosi, że Rada Ministrów poświęciła więk- 
szą część swego posiedzenia na rozpa- 
trywanie tekstu nowego projektu paktu 
czterech mocarstw, który uzyskał już a- 
grement ze strony Włoch i Wielkiej Bry- 
tanji i będzie prawdopodobnie parafowa- 
ny w ciągu dnia, o ile Niemcy przyłączą 
się do niego. Uzgodniona formuła, zapro- 

BZZESRORCENWE STOKE RARE ГОЗАЩДЕЛЕНИЕЙ 

tylko odważnego, zdecydówanego i д0° 
brze zorganizowanego wystąpienia kato- 
lików, i że do takiego wystąpienia czy 
też zdemaskowania fałszów przeciwnika 
trzeba odpowiednią chwilę wybrać. Ta- 

+» kie wystąpienie w razie powodzenia doda 
nam samym otuchy, do dałszej walki, po- 
ciągnie słabych i wahających się i spraw- 
dzi się wówczas to, co powiedział wielki 
poeta, że „Bóg w wolę ludzi rzucił cudów 
zaród*, ale że wymaga od nas wysiłku 
i pracy, abyśmy wpierw na Jego pomoc 
zasłużyli. Apatyczne natomiast opuszcza- 
nie rąk lub niewłaściwe poprowadzenie 
naszej akcji to sprawi, że do nas będą 
się mogły odnosić te straszne szydercze 
słowa Pankracego, zwrócone do hr. Hen- 
ryka, mianowicie że powołuje się on na 
Boga Ojców Swoich, a całe życie był 
djabłu igrzyskiem. 

Franciszek Bossowski. 
  

PRZYP. REDAKCJI. Zamieszczamy uprzej- 
mie nam dostarczone przemówienie prof. Fran- 
ciszka Bossowskiego w całości. Wygłoszone о- 

no zostało na zjeździe Sodalicyj Marjańskich i 

teza tego przemówienia, aby katolicy mieli od- 

wagę swoich przekonań religijnych, jest nam 

nader sympatyczna. Natomiast z pewnemi 

szczegółami, które wygłosił szanowny profesor 

Uniw. Stef. Batorego zgodzić się nie możemy. 

W szczególności wręcz fantastyczne, a zupełnie 
z prawdą niezgodne jest to, co profesor mówil, 

że Niemcy „uwikłały* się w wojnę z Rosją ze 

względu na swoją socjal - demokrację. Prof. 

Bossowski twierdzenie swe oparł na jakichś re- 

welacjach, których bliżej nie określił, ale żadne 

rewelacje nie mogą zachwiać prawdziwości te- 

go faktu, że wojnę wzniecił zamach Serajewski 

i bez Rosji wojna ta wybuchnąć nie mogła. 

poglady, poprzednio już wypowiadane 
przez Francję i określa wyraźnie działa!- 
ność paktu ramami Ligi Narodów, dajac 
zarazem całkowitą satystakcję w kwestji 
rozbrojenia. 

PARYŻ. PAT. — Agencja Havasa do 
nosi, że Rada Ministrów upoważniła am- 
basadora irancuskiego w Rzymie do pa- 
rafowania paktu 4 mocarstw. 

„ „PARYŻ. PAT. — „La Liberte“ ko- 
munikuje, że premjer Daladier, uzasadnia 
jąc konieczność parafowania paktu 4-ch 
na dzisiejszem posiedzeniu Rady Minist- 
rów, przedstawił prezydentowi republiki 
przebieg pertraktacyj ostatnich 2 dni, 
przyczem podkreślił sprzeciw Rzeszy Nie- 
mieckiej przeciwko artykułowi 3 paktu w 
obecnej redakcji. Premjer Daladier uwa- 
ża, iż wykonanie życzeń Berlina byłoby 
zaprzeczeniem przez Francję jej uroczys- 
tych gwarancyj wobec Polski i Małej En- 
tenty. Prezydent republiki wezwał podo- 
bno premjera Daladier, aby nie ustępo- 

NIEMCY WOBEC NOWEGO PAKTU. 

BERLIN. PAT. — Biuro Conti komu- 
nikuje: 

W sprawie nowego projektu paktu 4- 
rech dowiadujemy się, że Anglja i Wło- 
chy dotychczas nie wyraziły swej zgody, 
natomiast uzależniają paraiowanie paktu 
od przyłączenia się Niemiec. Dobrze po- 
informowane koła niemieckie ponownie 
podkreślają, że w przeciwieństwie do da- 
wnego projektu paktu, co do którego w 
okresie przedświątecznym wszystkie mo- 
carstwa zamteresowane wyrażały zgodę i 
który następnie odrzucony został przez 
'rancuską 1adę ministrów, nowy tekst 0- r 
znacza zupełnie nową fazę w rokowa- 
niach. 

Jak słychać, elementy składowe paktu 
przedstawiające dła Niemiec wielkie zna- 
czenie, jak np. równouprawnienie, zosta- 
ły tylko niewystarczająco uwzględnione. 

Święto P.W. i W.F. w Poznaniu 

  
W czasie odbywającego się w Poznaniu Święta P.W. i W.F. odbył się t. zw. bieg junaków, 
połączony z przeprawą przez Wartę pod osłoną dymu. Na zdjęciu naszem widzimy czołowe 
go zawodnika jednej z drużyn, uczestniczących w biegu, podczas przeprawy po moście pon 

tonowym na Warcie pod osłoną dymu. 

 MADAEJETAE ZOETE""NOTERACY) | 

3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa «milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc „drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 
co do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 
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Marszałek Piłsudskiw Warszawie TELEGRAMY 
WYJAZD. MARSZ. RACZKIEWICZA. 

WARSZAWA. PAT. Marszałek Sena- 
tu Raczkiewicz wyjeżdża dziś m charakte- 
rze Prezesa Rady Organizacyjnej Polaków 
zagiramicą do (Ameryki Południowej. W cza 

Sie mieobecności zastępowiać go będzie wi- 

cemanszałek Bogucki. 

DOLAR W WARSZAWIE. 

WARSZAWA. PAT. Przedgiełda. Bank 
Polski: płaci za! dolary 7,45, za przekazy i 
czeki 7,47. Na rynku prywatnym dolary 
7,48 i pół, dolary złote 9,16 i pół, ruble zł. 
4,87 — 4,88. 

OGROMNE PENSJE BANKU MORGANA 

(PARYŻ. PAT. Z Waszynięttomu donoszą, 
że komisja Seneidka prowadząca dochodze 
nie w; sprawie działalności baniku Morga- 
ma, zajmie się też kwestją olbrzymich — 
płac członków Rady i dyrekcji banku. — 
Pensje te sięgały po dwa i pół miljonów 
framków rocznie, 

WIELKI PROCES SPIRYTUSOWY 

W PRZEMYŚLU 

PRZEMYŚL. PAT. Dzisiaj przed Sądem 

Okręgowym rozpoczął się proces o madu- 

życia: spirytusowe, wykryte przez władze 

skarbowe ma terenie Przemyśla i Sambo- 

ra. Na ławie oskarżonych zasiadły 24 о- 

soby, które można podzielić ma 5 grup. — 
Do pierwszej należą właściciele fabryk 

octu „Lech“ w (Przemyślu, do drugiej ; 

wizšciciel rektyfikacji w Samborze i je- 

go personel; Itnzecią stainowią właściciele 

fabrylk wódek i likierów „Przemysława** w 

(Przemyślu, czwiarta grupa — to pośred- 
dnicy i szymikarze, którzy zaimowali się 

Sprzedażą spirytusu. W] ostatniej gru- 
pie znajdują się 4-ej urzędnicy skarbowi, 
którzy szamiedbali kontroli . fabryk spi 

wytusu, marażając przez to skarb  pań- 

stwa ma straty kilkuset (tysiecy złotych. 

Pos. Łukasiewicz w Mińsku 
Litewskim 

MOSKIWA. PAT. Bawiący w Mińsku 
poseł Rzeczypospolitej Łukasiewicz wi wy 
wiadzie «z przedstawicielem Białoruskiej 
Agenicji Telegraficznej, oświadczył co na- 
stępuje: 

„Jestem ibardzo szczęśliwy, że pierw- 
sza. wizyłta przedstawiciela: Polski w stoli- 
cy Białorusi — Mińsku ma miejsce w chwi- 

Ji, kiedy stosunki między, ZSRR a Polską 
stają się coraz lepsze. Przybyłem tu 
po podpisaniu nomej koniweneji w sprawie 
uregulowania zatargów gmamicznych. Kon- 
wencja: ta, oparta ma doświadczeniach  os- 

taitmich lat, stanie się miewątpliwie — 

czymnikiem, wzmacniającym. masze stosun- 
ki dobrego sąsiedztwa, 

W! dziedzinie stosunków ogólnych po- 
między Polską a ZSRR wizyta przedstawi- 
cželi hendlu zagranicznego z zastępcą ko- 
misarza p. Bojewem na czele była jednym 

z pomyślmyich faktów. Delegacja ssowiecka 
miała sposobność zapoznać się dokładnie z 
przemysłem polskim i jego możliwości:- 
mi eksporitowemi, jak również zbadać wa- 
runki zbytu towarów: sowieckich na ryn- 
ku polskim, oraz mawłązać kontakt osobi- 
sty z polskiemi kołami gospodareemi. Mo- 
żna żywić madzieję, že 'w atmosferze 
przyjaznej polityki pokoju, panującej obe- 
enie w silosumkach między Polską a ZSSR 
wizyta (tia pomoże obu krajom rozpocząć 
pracę pozytywną na rzecz rozwoju wy- 
miany handlowej. pomiędzy obu krejami w 
równym stopniu zaimteresowanemi. Pe- 

wien: optymizm w tej kłwestji jest uspra- 
wiedliwionym, ponieważ jeszcze przed tą 
wizytą stosunki handlowie w porównaniu 
zmokiem ubiegłym mozwiinęły się. N У 
mieć nadzieję, że wywóz z Polski wyttwo- 
rów ciężkiego i średniego przemysłu do 
ZSRR zwiększy się a surowce oraz wyro- 
by memufaktury sowieckiej znajdą szer- 
szy zbyt ma rynku polg sim. 

Co się tyczy. mojej wizyty w Mińsku, 
to jestem bandzo widzięczny, rządowi biało 

emu i change d'affaires komisarjatu 

spraw zagremicznych za umożliwienie mi 
dokładniejszego zapoznania się z życiem 
Białejrusi, w szczególności ze zdobycz=mi 
w. dziedzinie kulturalnej. 

Z wielkiem zainteresowaniem  zwie- 
dziłem  Białoruską Akademię Nuk, Bi- 
bijotekę Państwową im. Lenina, Muzeum 
Państwowe i mne instytucje kulturalne." 

   

  

  

Wyrok w sprawie zajść w Ra- 
dzHowie 

BIAŁYSTOK. PAT. Dziś przed po- 
łudnien Sąd Okręgowy w Łomży ogłosił 
wyrok w procesie o zujścia w Radziłowie. 
Mocą wyroku Józef Romatowski skazany 
został ma 2 i pół lata więzienia, Józef Przy 
byszewski, były redaktor pisma „Młodzi* 
na dwa lata! więzieniu, -7 oskarżonych 

każdy ma rok więzi: » 2 oskamżomych — 

na rok więzienia z zawieszeniem wy 
nia wyroku na przeciąg lstt itnzech. 
5 oskarżonych zostało uniewinnioych. 

Sąd: stwierdził w motywach wyroku, że 
wystąpienia antyżydowskie były organizo- 

wane plamowo przez O. W, P., Oskarżony 
Przybyszewski, który — jak. stwierdzają 
motywy. wyroku — był mon:lnym spraw- 
cą tragicznych zajść w Radziłowie, or- 
gamizował wystąpienia antyżydowskie — z 
ramienia O. W. P. Józefowi Romatow- 
skiemu sąd wyznaczy] wysoką karę, po- 
nieważ występow:ł on podburzając pod- 
czas jarmarku w Radziłowie i zadał śmier- 
telme uszkodzenie ciała Hannie Sosnow- 
skiej. 

  

     

   



  

- SILVA RERUM 
NIEWOLNICY BIAŁO-CZARNYCH KLAWISZY 

Cóż to są za niewolnice?.. Komu na- 
dane zostało te efektowne, a zarazem po- 
nure miano?.. Domyśleć się łatwo: maszy 
nistki.. 

Kurjer Poranny (150), który już 0- 
głosił szereg bardzo zręcznych i cieka- 
wych reportaży, oświetlających prace lu- 
dzi różnych zawodów, tak mówi: 

Maszynistki. W samej Warszawie jest ich 
kilka tysięcy. Kilka tysięcy kobiet młodych i 

starych, łaanych i brzydkich, panien i męža- 

tek, które przez osiem godzin dziennie, wylą- 
czając niedziele i święta, wystukują na ma- 

szynie przepisywania, obliczenia i listy, zaczy- 

nające się nieodmiennie od sakramentalnych 
słów: й 

„> W odpowiedzi na list WPanów mamy 

zaszczyt niniejszem zakomunikować".. 
Spotykamy je na każdym niemal kroku. 

W biurach, w bankach, we wszystkich instytu- 

cjacz, już od rana samego, pełno ich w tram- 

wajach i autobusach. Znaki szczególne: mała 

paczka, której okrągłości zdradzaja kształty 

dwóch * (bulek — drugiego Śniadania. sA 

Śniadanie, to najmilsza chwila tej długiej, 

ciągnącej się bez końca części dnia, poświęco- 

nej biało-czarnym klawiszom maszyny do pi- 

sania. Znikają szybko owe bułki przy akom- 

panjamencie opowiadań o widzianym wczoraj 

filmie, o tem, że „on* wciąż jeszcze nie ma 

posady i grozą zaprawionyc - wieści o możli- 

wościach redukcji. а 

Od rana do późnego popołudnia wysta- 

kują niestrudzone palce na maszynie do pisania. 

Białe kartki vioków pokrywają się znakami ste: 

nograficznetni „...niniejszem mamy zaszczyt..." 

Zawód nowy, bo maszyny do pisa- 

nia są względnie nowym wynalazkiem, 

-— zawód chyba nie długowieczny, ba 

przypuszczać należy, że zczasem od każ- 

dego kandydata na urzędnika administra- 

cyjnego i biurowego będzie wymagana 

umiejętność pisania na maszynie. Wów- 

czas ilość maszynistek niezawodnie się 

zmniejszy... „AM 

Tymczasem jednak maszyna do pisa- 

nia dla wielu niewiast wydaje się czaro- 

dziejskim kluczem, otwierającym, jeżeli 

nie ukryte skarby, to przynajmniej drzwi 

do... posady... : 

Te nowoczesne niewolnice maszyn do pi- 

sania, można z grubsza podzielić na dwie klasy: 

na te z pewnem wykształceniem, nierzadko ab- 

solwentki wyższych uczelni, które w braku in- 

nego zajęcia zaczęły zarobkować jako maszy- 

nistki i stenogralistki i te, dla których zaję- 

cie maszynistki jest szczeblem wyżej w karje- 

rze, społecznej: córki robotników czy rzemieślni 

ków, wkraczające z satystakcją „via maszyna 

do pisania, do sfer inteligencji, do klasy praco- 

wników urnysłowych. Е 

I ta, co „ma osiem klas“, i ta, cO prze- 

brnęła zaledwie przez szkołę powszechną, za- 

częły tak samo. Miesiąc lub dwa w szkołe pisa- 
nia na maszynach krótki kurs stenograiji, al- 

bo nawet przepchnięcie się własnemi siłami 

przez jakiś podręcznik dla samouków — i oto 

posiada się wszystkie kwaliikacje na „wytraw- 

ną'* pracownicę biurową. Tak im się przynaj- 

mniej wydaje. An EA z i 

Olbrzymia ilość szkół i kursów pisa- 
nia na maszynie, posługując się huczną 

reklamą, — mami różowemi perspekty- 

wami tysiące i tysiące maszynistek. 
Żadna ze szkół nie może się chyba uskar- 

żac na brak uczenic, Kiłkadziesiąt rąk wprawia 
się pilnie. Coraz szybciej, coraz szybciej stu- 

kają maszyny. Przez biato-czarne xiawisze wie- 
dzie może wreszcie droga do upragnionego ra- 

ju, do posady. | 
c: Ta mesłychana nadprodukcja kobiecych 
sił biurowych wraz z erą łat chudych, dopro- 
wadziła w tej dziedzinie do bezrobocia, przy- 
bierającego nieprawdopodobne wprost rozmia- 
ry. jedynie prawdziwe „asy* wśród stenotypi- 
stek znajdują dziś pracę na jako tako możli- 
wych warunkach. A reszta? Reszta pracuje za 
144, 150 złotycu miesięcznie lub ..szuka po- 
sady. 

Ach, to beznadziejne poszukiwanie 
posady!... Jak jest ono męczące i wy- 
czerpujące!.. 

Dostać dziś posadę maszynistki można je- 
dynie dzięki protekcji, lub szczęśliwemu przy- 
padkowi. A przecież na przypadek liczyć nie 

Wreszcie z za matowych szyb ukazuje się 
szef. Spogląda nań trzydzieści par oczu, z tru- 
dem tylko maskowanym niepokojem. Lecz już 
pierwsze słowa rozwiewają wszystkie złudze- 

nia: : 
‚ — Niestety sprawa już jest nieaktualna. 

Przykro mi, że panie się napróżno iatygowały... 
Trzydzieści stłamionych westchnień. Trzy- 

dzieści rozczarowanych twarzy... 

W tych warunkach nawet oklepany 
zwrot: „W odpowiedzi na list WPanów* 
etc. nabiera większego uroku, niż całe 
tomy poezyj!.. Lector. 

SŁOWO 

WŚRÓD GRUZÓW SPALONEGO ZDZIĘCIOŁA 

  

Ogólny widok na pogorzelisko. 

    

   
Tak wygląda dziś śródmieście. 

  

Zagadka ponarskiego lasu 
ZBRODNIA PONARSKA A KRADZIEŻ 

W LANDWAROWIE. 

Wobec tego, że śledztwo w sprawie zbrod- 

ni ponarskiej toczy się w sposób zakonspirowa- 

ny i dla prasy niedostępny, a władze policyjne 

wstrzymują się od dawania jakichkolwiek in- 

formacyj, — miasto jest przepełnione tajemni- 
czemi pogłoskami. Wiązano nawet zbrodnię w 
Ponarach z faktem kradzieży w pałacu hr. Tysz- 

kiewicza w Landwarowie, która jak wiadomo 
miała miejsce w nocy z czwartku na piątek. W 
pogłosce tej, której asumpt dało, jak myślimy, 
bliskość miejsca obu przestępstw — niema ani 

słowa prawdy. 

„BRUDERVEREIN* NA WIDOWNI. 

Wczoraj rano dotarły nas uporczywe po- 
głoski, że władze zdołały wpaść na ślad nie- 
tylko identyczności zamordowanej w lesie Po- 

narskim kobiety, lecz jednocześnie wiadomem 
jest, kto był przestępcą i że aresztowanie go 
jest kwestją najbliższych godzin. 

Wersje te, jak okazało się, miały swe źró- 
dło w świecie przestępczym miasta, a szczegół- 
nie wśród elementów, grupujących się koło by- 
łego „Brudervereinu“. 

TAJEMNICZY GOŚĆ Z WARSZAWY. 

Mniejwięcej około 20 maja przybył do Wil- 

na z Warszawy jeden z asów tamtejszego 

świata przestępczego Lejba Gordon, który jed- 

nak nie zdradzał wcale zainteresowania w kie- 
runku jakiejś „roboty”, lecz usilnie łustrował 

różne spelunki, jakgdyby kogoś poszukiwał. 
Wreszcie po kilkudniowym tu pobycie Gor- 

don zdołał odszukać osobę na której mu załe- 

żało. 

Była to jego żona, zbiegła przed niedaw- 
nym czasem z Warszawy, w czasie gdy Gor- 
don odsiadywał więzienie za większe włamanie. 

Gordonowa będąc w Wilnie, na własną rękę 

uprawiała proceder złodziejski, nie myśląc wca- 

le o powrocie do męża. Ten jednak nie zastaw- 

szy jej w Warszawie udał się na poszukiwania 

i wreszcie w Wilnie zdołał wpaść na właści- 

ZŁOWRÓŻBNE PRZECZUCIA. 

Gordonowa dowiedziawszy się o przyjeź- 
dzie męża, tak dalece przeraziła się tem, że co 
dnia zmieniała miejsce swego zamieszkania, li- 
cząc, że w ten sposób zdoła zmylić trop. 

Omyliła się jednak, bowiem ścigający mąż 

zdołał w dniu 24 maja wieczorem odszukać ją 

w pewnem mieszkaniu przy ul. Jatkowej i tam 
między małżonkami nastąpiła decydująca roz- 

mowa. 
Gordonowa przyrzekła wrócić do Warsza- 

wy lecz pod warunkiem, że nie poniesie żad- 
nych konsekwencyj za swą eskapadę do Wilna. 

*Gordon pozornie zgodził się, lecz gdy w 

nocy żona chciała mu ponownie uciec, w roz- 
mowie z właścicielami mieszkania odgrażał się. 
że następną próbę ucieczki przypłaci życiem. 

Gordonowa, która nie wiedziała o tych po- 

  

SPRAWY TEATRALNE 
(ROZMOWA Z DYREKTOREM 

jak meteor spadł do Wilna dyr. Teo- 
lil Trzeiński, aby „podrežyserowač“ sztu 
ki, w których zasłużone laury zbiera i 
nadal będzie zbierać jego utalentowana 
małżonka, p. Jadwiga Zaklicka. * 

Pan Trzciński, jako jeden z najzasłu- 
żeńszych dyrektorów teatru, jest dobrze 
znany w całej Polsce. jego jedenastolet- 
nie rządy w Krakowie, praca we Lwowie, 
obecnie w Poznaniu i występy reżyser-: 
skie w Wilnie sprawiły, że znakomity dy- 
rektor poznał dobrze całą Polskę, no i 
sam dał się poznać jak najchlubniej. 

Nic też dziwnego, że według projektu 
Ksawerego Dunikowskiego, twórcy wspa 
niałych „głów wawelskich*, i głowa dyr. 
Trzcińskiego miała znależć dla siebie 
miejsce w sali na Wawelu. 

Z Wilnem łączy dyr. T. Trzcińskie- 
go trwała nić sympatji. Jest przecież on 
niemal naszym dyrektorem, — w każdym 
bądź razie omal się nie stał kierownikiem 
wileńskich teatrów, w r. 1929, bo taką 
propozycję otrzymał od ówczesnego wo- 
jewody wileńskiego, obecnego marszałka 
„Raczkiewicza. į 

Dyr. Trzciński, sam wykształcony mu 
zyk, miał objąć dyrekcję obu teatrów 

* wileńskich, organizując teatr dramatycz- 
ny i muzyczny. We Lwowie w swoim 
czasie był on przecie dyrektorem teatru 
muzycznego, w Krakowie zaś kierował 
sezonami operowemi. 

Sprawa objęcia dyrekcji wileńskiej 
rozchwiała się wówczas tylko dlatego, że 

TEOFILEM TRZCINSKIM) 

Kraków nie wypuścił od siebie zasłużo- 
nego dyrektora, który dopiero po paru 
latach wyjechał do Poznania, gdyż samo- 
rząd krakowski przejął teatr we własną 
administrację. 

Pełen twórczej inicjatywy, niezwykle 
ruchliwy, wciąż szukający nowych dróg 
a zarazem gruntowny znawca i miłoś- 
nik repertuaru klasycznego (we wszyst- 
kich odcieniach tego określenia), dyr. T. 
irzciński w swej pracy artystycznej zna- 
iazł doskonałą pomocnicę w osobie swej 
utalentowanej małżonki, b. artystki tea- 
tru krakowskiego, teatru Narodowego w 
Warszawie, obecnie teatru Polskiego w 
Poznaniu. 

Wybitna artystka o wielkiej skali 
bujnego talentu (od Džimbi do Joanny 
d'Arc) i doświadczony, odznaczający się 
twórczą inwencją reżyser — stają się mo- 
torem, poruszającym i zmuszającym do 
intensywnego ruchu każdy zespół arty- 
stów. 

Obecnie Wilno zobaczy p. Zaklicką 
w dwóch sztukach: w „Dżimbi*i w 

„Roxy“ — to są popisowe role artystki. 
Reżyserja dyr. T. Trzcińskiego ogranicza 
się tylko do wytknięcia zasadniczej linji 
widowisk. Brak czasu i obowiązki dy- 
rektorskie w Poznaniu. nie pozwoliły mu 
na całkowite wyreżyserowanie sztuk: 
„Dżimbi** doczekała się raczej tyłko ko- 
rekty režyserskiej, — „Roxy“ zaś popro- 
wadził dyr. Trzciński na pierwszych pró- 
bach, przekazując dalszą reżyserję komu 

gróżkach przed wyjazdem do Warszawy zwie- 

rzyła się swym kołeżankom po fachu, że owład- 

uęły ją jakieś złe przeczucia i w żaden sposób 

nie może się. ich pozbyć. Obawia się mianowi- 

cie, że coś się stanie i że sprawcą nieszczęścia 

może być tylko mąż. 

‘° W dniu 25 maja Gordonowa wyjechała do 
Warszawy i zdawało się, że na tem się skoń- 

czą jej perypetje małżeńskie. 

ZAGINĘŁA BEZ ŚLADU. 

W kilka dni potem ujawniono w Ponarach 
zbrodnię. Ci, którzy byli wtajemniczeni w spra- 
wę Gordonowej, odrazu powzięłi podejrzenie: 
czy przypadkiem to nie ją znaleziono spaloną 

w lesie? : 
Z policją, temi przypuszczeniami nie ро- 

dzielono się narazie i drogą prywatną zasiąg-, 

nięto informacji w Warszawie. 

Gdy jednak nadeszła niepokojąca wieść, że 
Gordonowej w Warszawie niema, mimo że mąż 

wrócił, stało się jasnem, że przytrafił się jej ja- 

kiś wypadek. 
Pogłoski o rzekomem spaleniu Gordonowej 

w Ponarach dotarły wreszcie do policji. 

POLICJA NA TROPIE. 

Rozpoczęło się gorączkowe śledztwo, które 
miało przynieść rozwiązanie zagadki ponarskiej. 

W pierwszym rzędzie z pośród elementu 

przestępczego wyłowiono tych, którzy stykałi 

się z Gordonami podczas ich pobytu w Wilnie. 
W ten sposób stało się wiadomem, w ja- 

kich okolicznościach Gordonową wywieziono i 
wszystko, co dotyczyło zachowania się jej i me 
ża przed wyjazdem. = 

Zebrane dane nabrały tak dalece wszelkich 

cech prawdopodobieństwa, że władze postawiły 
wszystko na kartę, aby dosięgnąć Gordona, ja- 

ko domniemanego sprawcę mordu, : 

ROZPOZNANA SZCZĘKA. 

Badane protokularnie koležanki, określiły 
wiek Gordonowej na lat 23—25, przyczem mia- 

ła ona wyróżniać się słusznym wzrostem, co 

przy zestawieniu, że niedawno nabyła w firmie 

  
P. Jadwiga Zaklicka, zbierająca zasłużone 

laury, jako najidealniejsza kobieta na Świecie, 
bohaterka przezabawnej komedji „Dżimbi*, —- 
intryguje wszystkich swoją egzotyczną posta- 
cią. Wilnianie widzą na scenie murzynkę, praw- 
dziwą murzynkę — niezwykle uroczą i sym- 
patyczną, ale tajemniczą wskutek swej egzo- 
tyczności. Wszyscy się zastanawiają, jak może 
wygiądać artystka „w oryginale". 

Ciekawość wkrótce zostanie zaspokojona: 

innemu. Sam już się ulotnił z Wilna. 
Korzystając z pobytu w Wilnie tak 

miłego gościa, postaraliśmy się spotkać 
ź nim i poprosić o kilka uwag w spra- 
wach teatralnych. 

Niezwykle uprzejmy, pełen werwy i 
humoru, dyr. T. Trzciński, zaczął od kom 
plementów pod adresem Wilna. | 

Miasto — cud! Kawiarnia Spółdzielni 
Artystycznej — drugi cud! A najwięk- 

„Bat'a* czarne pantofle, miało duże znaczenie 

w ustalaniu identyczności zwłok. 
Decydującym jednak momentem dla śledz- 

twa było rozpoznanie uzębienia i stwierdzenie 
okoliczności, że Gordonowa była chorą na gruź- 

licę. 

Jedna z zeznających wręcz oświadczyła, że 

doskonale pamięta jakie zęby Gordonowa le- 
czyła i że metal na zęboch zmarłej całkowicie 
odpowiada koronce i płombie, jakie widziała u 
Gordonowej. 

Można sobie wyobrazić, jakie wrażenie 

sprawiło to zeznanie na władzach śledczych. 

Zdawało się, że identyczność zwłok została 
stwierdzona w stu procentach. 

Pozostaje więc jedynie odszukać sprawcę, 

a że wskazywano na Gordona, więc za nim 
wszczęto energiczny pościg. 

BEZ STAŁEGO MIEJSCA 
ZAMIESZKANIA. 

O poszukiwaniach na terenie Warszawy 
niesposób szerzej pisać. 

W poniedziałek wieczorem  telefonowano 
nam z miejsca pościgu, że policja stołeczna we- 
zwana do pomocy, szuka we wszystkich spe- 

łunkach jakiegoś osobnika, który miał popełnić 
w Wilnie morderstwo. 

Jasnem było, że chodzi tu o zbrodnię po- 
narską i na tej podstawie daliśmy wczoraj wia- 
domość, że najbliższa przyszłość przyniesie roz- 

wiązanie ponurej zagadki, absorbującej Wilno. 

Odszukanie Gordona natrafiało jednak na 

znaczne trudności, chociażby z tego względu, 

że nie miał on stałego miejsca zamieszkania. 
Wreszcie aresztowano go na ulicy Bielań- 

skiej i sprowadzono do wydziału śledczego. 

ROZCZAROWANIE. 

Gordona natychmiast poddano badaniu i 

wówczas wyszło na jaw, że ślad który miał do- 

prowadzić do zlikwidowania całej sprawy Po- 
narskiej, okazał się i tym razem mylny. 

Gordon wcale nie zamyślał imordować żo- 
ny. Strawiwszy prawie miesiąc na odszukanie 

zbiegiej, zadowolony, że wreszcie ją odnalazł 
zdrową i całą, przywiózł do Warszawy. Nie 

p. J. Zaklicka wystąpi w sztuce, która daje jej 
wspaniałe pole do popisania się wielkim talen- 
tem: w „Roxy*, wyreżyserowanej (w sposób 
całkiem oryginalny) przez dyr. T. Trzcińskiego. 

Uprzedzając to zdarzenie, podajemy podo- 
biznę „Džimbi na biało", czyli p. J. Zaklickiej 
już nie murzynki, lecz jak najbardziej auten- 
tycznej Polki z kresów, — tych prawdziwych 
kresów, które pozostały poza obecnemi grani- 
cami Rzeczypospolitej... 

szym cudem — profesor Ferdynand Ru- 
szczyc!... 

To może rozbroić najbardziej nieut- 
nego wilnianina. Komplementy pod adre- 
sem Wilna mogą być tylko wynikiem 
grzeczności, — kto jednak z entuzjaz- 
mem mówi o Ruszczycu, ten nietylko oce 
nia należycie wartość wielkiego artysty, 
ale jednocześnie rozumie doskonale, czem 
jest Wilno. 

będąc jednak pewny, czy mu znowu nie umknie 

ulokował ją u swych krewnych, zalłecając do- 

brze pilnować, podczas gdy sam, nie mając 

właśnego mieszkania, krążył po mieście, rozmy- 
ślając nad „zarobkiem”. 

Po uzyskaniu adresu, gdzie Gordonowa 0- 
becnie przebywa, zdołano ustalić, że zatrzyma- 
my mówi prawdę, wobec czego Gordona zwoł- 

niono natychmiast z aresztu. 
W ten sposób wysuwana przez nas od po- 

czątku koncepcja że mordu nie mógł dokonać 
zawodowy przestępca, znalazła potwierdzenie. 

ŚLEDZTWO TRWA NIEZMORDO- 
WANIE. + 

Mimo niepowodzeń, śledztwo w sprawie 
mordu w Ponarach trwa z jednakową energją. 

Na dziś zapowiedziany jest wynik ekspertyzy 
jelit zmarłej i prac pomiarowych zwłok. 

OLEJEK 

Sordo 
DAJE PRZY 
BRONZOWY KOLOR 

     

KREM 
PROMIENNY 
MIEZBĘDNY OLA /PORTOWCÓW 

li 
SZKODNICY 

Wydawałoby się dziwnem, że dziś je- 
szcze kogokolwiek przekonywać lub pouczać 
trzeba o szkodzie, jaką wyrządza państwu i 
społeczeństwu przemyt. A jednak raz po raz 
sygnalizują to z Kresów północno-wschodnich 
to z zachodnich o przechwytywaniu wielkich 
partyj tytoniu. 

Rozumie vię, że nie mamy zamiaru przema- 
wiać do sumień przemytników. Są to ludzie po- 
stawieni przez prawo i zwyczaj poza nawias 
społeczeństwa. jasną jest jednak rzeczą, że 
krecią pracę przemytnikowi dostarczają ci, skąd 
inąd szanowni i szanujący się obywatele, któ- 
rzy nabywają i palą przemycane papierosy 
lub tytonie. jeżeli przemytnik traktowany jest 
przez tychże obywateli na równi ze złodziejem, 
lub innym przestępcą, jeżeli tak samo trakto- 
wany jest „разег“, skupujący kradzione przed- 
mioty, to czy konsumeńt przemycanego towa- 
ru nie zasługuje na takież traktowanie? Niepo- 
dlegającą dyskusji ani wątpliwości odpowiedź 
pozostawiamy samym nabywcom  przemyca- 
nych papierosów. Całe społeczeństwo wzywa- 
my zaś do napiętnowania tych szkodników, 
szczególnie w obecnym okresie napięcia gospo- 
darczego, gdy wszystko co żywe w społeczeń- 
stwie staje do walki na froncie gospodarczym. 

W_WIRZE STOLICY 
Z POWODU GOŁĘBI 

Terenem krwawej zemsty na tle porachun- 

ków sąsiedzkich, była miejscowość Klaudyn 

pod Warszawą. 

Pomiędzy synem miejscowego gospodarza 

21-letnim Umiastowskim, a również 2i-letnim 

Selerskim, parobkiem sąsiada panowały  usta- 

wiczne nieporozumienia z powodu gołębi. 

Przed kilku dniami Umiastowski oskarżył 
fałszywie przeciwnika O kradzież kilku gołębi 

Dochodzenie wykazało niewinność  Sełerskiego 
i złośliwy oskarżyciel został skazany ma 40 

zł. kary. Od tej chwili Umiastowski poprzysiągi 

konkurentowi zemstę. Przed 10 dniami napadł 

wraz z kompanami na Selerskiego i pobii go 

dotkliwie. W dniu 25 b.m. szwagier Umiastow- 

skiego Hanke — za jego namową — wystrze- 

lił kilkakrotnie z rewolweru do powracając 

w towarzystwie Selerskiego. Od kul uległ cięż- 

kiemu poranieniu Stefan Roszczyk, którego prze 

wieziono do szpitala w Warszawie. 

Po krwawym czynie Hanke zbiegł i 
tychczas ukrywa się przed policją. 

Mściwy. Umiastowski postanowił sam za- 

kończyć porachunki ż przeciwnikiem. W nocy 

zaczaił się w pobliżu domu rodziców Sełerskie 

go i gdy ten powracał do domu, wystrzałem 

rewolwerowym położył go trupem na miejscu. 

Na odgłos strzałów wybiegł ojciec, stary 

Selerski, a znalaziszy martwego syna pobiegł 

do zagrody Umiastowskich. Po drodze natknał 
się na zabójcę. Umiastowski w odpowiedzi na 
oskarżenie starego Selerskiego dał doń trzy 

strzały, raniąc go ciężko w głowę i klatkę 

piersiową. 

Młodociany zbrodniarz udał się potem naj- 

spokojniej do domu. Selerski zmarł po kiłku 

godzinach. 

Podwójnego zabójcę aresztowano i osa- 

dzono w więzieniu. Karol. 

  

do- 

Kolegjum międzynarodowych 
wykładów akadem. w Gdyni 

Wykłady w Kolegjum Międzynarodowych 
Wykładów Akademickich w Gdyni odbędą się 
w czasie od 16 lipca do 3 sierpnia r.b. w Gdy- 
ni w 2-ch Instytutach, wchodzących w skład 
Kolegium, a mianowicie w Instytucie Między- 
narodowych Wykładów Nauk  Administracyj- 
nych i Gospodarczych i w Instytucie Wykła- 
dów o Kulturach Narodów Słowiańskich. W in- 
styiucie pierwszym wykłady poświęcone będa 
w roku bieżącym zasadniczym probiemom eko- 
nomicznym, jak w szczególności nowym prze- 
mianom w ustroju gospodarczym, funkcji kar- 
teli w gospodarstwie międzynarodowem, han- 
dlowi kompesacyjnemu, stosunkom handiowym 
Polski z innemi państwami, portom w Gdyni 
i w Gdańsku, sprawom morskim. a w dziale 
administracyjnym -— gospodarczym podstawom 
działalności Związków Komunalnych, zdrowot- 
ności publicznej w miastach, gospodarce finan- 
'sowej miast, organizacji magistratów, proble- 
mr: postępowania administracyjnego, historji 
seiorządów w Połsce i nowej ustawie samo- 
rządowej, roli samorządów na polu popierania 
turystyki. 

Wykłady wygłoszą wybitni prełegenci pol- 
scy i zagraniczni, jak: prof. dr. Adam Krzyża- 
nowski, prof. dr. Leopołd Caro, prof. dr. Hen- 
ryk Gurski, b. minister prof. Hipolit Gliwic, 
prof. dr. Zofja Daszyńska-Golińska, prof. dr. 
Tadeusz Hilarowicz, prof. dr. Leon Władysław 
Biegeleisen, prof. dr. Valina z Pragi, prof. dr. 
Aleksander Jovanowič z Belgradu i t.d. i sze- 
reg najwybitniejszych przedstawicieli praktyki. 

W Instytucie Wykładów, o Kulturach Naro- 
dów Słowiańskich odbędą się wykłady o etno- 
grafji Polski i Słowiańszczyzny, o współczes- 
nej literaturze polskiej, literaturze czeskiej, 
słowackiej, chorwackiej i słoweńskiej, 

bułgarskiej, o historji kultury polskiej, ostatnich 
reformach szkolnych w Polsce (szkoły pow- 
szechne, średnie i wyższe), malarstwie, sztu- 
ce dekoracyjnej, architekturze, teatrze, rzeźbie 
i ochronie przyrody w państwach  słowiat.- 
skich. 

Zgłoszenia kandydatów(tek) na wykłady 
w jednym z obu wyżej wymienionych instytu- 
tów, lub w obu instytutach nadsyłać należy na 
ręce prorektora Kolegjum prof. d-ra Tadeusza 
Hilarowicza, Warszawa ul. Opaczewska Nr. 2-a 
Gmach Wolnej Wszechnicy Polskiej. 

W zgłoszeniu podać należy, czy kandydat 
życzy sobie zarezerwowania dla niego pomie- 
szczenia wraz z całem utrzymaniem w Gmachu 
Państwowej Szkoły Morskiej, względnie w gma 
chach sąsiednich, Opiata za wykłady w każdym 
z Instytutów wynosi 20 zł., względnie za wy- 
kłady w obu instytutach — 30 zł. 

Słuchaczki istuchacze) wykładów otrzymu 
ja świadectwa uczęszczania (certificat  d'assi- 
duitė). 

Wykłady dostępne są dla urzędników pań- 
stwowych i samorządowych, oficerów, nauczy- 
cielstwa, młodzieży akademickiej, przedstawi- 
ciel. sfer gospedarczych i t.p. 

  

   

Ruszczyc — to złoty klucz, którym 
można otworzyć każde prawdziwe wileń 
skie serce. 

— (o pan Dyrektor powie o Wilnie 
w związku z występami małżonki?.. Nie 
mówmy tylko o pogodzie, która spisuje 
się jak najgorzej. 

— Jesteśmy zachwyceni 
przyjęciem, jakiego tutaj doznaliśmy... 
Sztuka ma powodzenie. Może krytyka 
stawiała nieco za wielkie kryterja do tej 
węgierskiej komedji, która ma na celu 
tylko bawienie... 

— Uderzam się w piersi ze skruchą.. 
— Ależ.. Głos Pana... 
— Rozumiem, rozumiem, Panie Dy- 

rektorze.... Ale właśnie, co do sztuk roz- 
rywkowych, tych komedyj lekkich, za 
któremi tak przepada publiczność, mając 
dość jęków, lub gorszych od jęków —- 
„zagadnień* i „tez*.. Jakoś z tym reper- 
tuarem lekkim jest dość ciężko. Gdzież 
on właściwie jest? My nie mamy. Fran- 
cuzi mają towar kiepski... 

— Właśnie. W. dziedzinie repertuaru 
„rozrywkowego*,, co do liczby autorów 
i sukcesowych sztuk, na pierwszem miej 
scu niezawodnie stoją Wegrzy, którzy za- 
kasowali swych mistrzów — komedjopi- 
sarzy francuskich. Wystarczy przypom- 
nieć światowe sukcesy Molnara, Lon- 
gyela, Fodora, Herczega, a plejadę tę rok 
rocznie uzupełnia jakiś noworozkwitający 
talent, żeby wymienić choćby Sandora 
Hunyadyi i jego „Wiśnię na czarnej ło- 
dydze*, lub Ottona Ingiga i jego „Oblu- 
bienicę z Torocho'*, lub wreszcie młode- 
go autora „Dżimbi* — Stefana Zagona. 

— To jest zjawisko niezmiernie cie- 
kawe, chociażby tylko dlatego, że Wę- 
grzy w dobie obecnej są może najbar- 
dziej smutnym narodem ze względu na 

Wilnem i 

stan polityczny.. A może właśnie dlate- 
go żart komedjowy jest konieczny w ce- 
lu zachowania równowagi duchowej. W 
każdym bądź razie, istotnie, komedjopi- 
sarze węgierscy trzymają prym. Ale „Ro- 
ху“... 

— „Roxy (The patsy) o tyle ma zwią 
zek z piśmiennictwem węgierskiem, że 
jest w Europie grana w adoptacji, doko- 
nanej przez tegoż Zagona, autora „Dżim- 
bi”. Ta słoneczna komedja była grana w 
Wilnie zaledwie kilka razy na przełomie 
dwóch dyrekcyj. Traktuję ją odmiennie, 
niż inni koledzy — reżyserzy, którzy ją 
wystawiali, kładąc nacisk na jej rzekomą 
„amerykańskość', względnie „grotesko- 
wość '.. Ja staram się wydobyć z niej 
wszystko, co jest w niej z elementu... po- 
niekąd Fredrowskiego, — cały jej humor, 
komizm, serdeczność, ciepło. Tak poda- 
na, „Roxy* miała ogromne powodzenie 
w Krakowie i w Poznaniu i na innych 
scenach. Zaklicka grać ją będzie coś oko- 
ło 80-ty raz, a może i więcej... 

— Imponujące... Niezawodnie, Wilno 
pośpieszy do teatru, aby zobaczyć Roxy, 
dla której krytyka poznańska nie znajdo- 
wała dość entuzjastycznych słów. Znam 
z gazet poznańskich niektóre z tych gło- 
sów. To już nie patos, mie entuzjazm, 
lecz zachwyt bezgraniczny... 

— O tak... Poznań umie entuzjazmo- 
wać się... 

—Powiedzmy lepiej: że pani Zaklic- 
ka sprawia, iż nawet mało ruchliwy Po- 

znań potrafi rozentuzjazmować się... 
— Nie protestuję, bo tu nie o mnie 

idzie... о@ 
— Pan Dyrektor naprasza się na kom 

plementy?... Ale nic z tego!... Może więc 
skierujemy rozmowę na inne tory. Czy 
nie zechciałby Pan Dyrektor poinformo- 
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ZGON OSTATNIEGO 
W WILNIE POWSTANCA 

Z R. 1863. 

Umari Franciszek Lipień... Odszedł ostatni 
w Wiinie uczestnik powstania 1863 roku... Tak 
nieaawno żegnaliśmy ś.p. stanistawa jodkę, 
dziś na nnejsce wiecznego spoczynku Oodprowa- 
dzimy zwłoki ś. p. Franciszka Lipienia... 

$. p. Franciszek Lipień, syn jana i Kata- 
rzyny z Kiewuczów, urodził się w rodzinnym 
fotwagku torowe pow. Wilejskiego, w r. 1841. 

Jaw cała patrjotycznie myśląca młodzież 
z okresu powstania, bierze czynny w niem u- 
dział 

Jest urzędnikiem skarbowym w Wilejce. 
Razem z kolegą biurowym Stańczykiem, nawią- 
zują kontakt z powstańcami i po zaopatrzeniu 
się w broń, uciekają „do last“. 

Trafiają do partji Koziełł - Poklewskiego, 
właseicieda majątku Wiesxi Serwecz, 

Partja kryje się w lasach, tropiona przez 
wojska moskiewskie. Jest słaba liczebnie i nie- 
zbyt dobrze uzbrojona. 

Jaka a dubeltowczyna, pistolet zardze- 
wiały w lamusie, lub kosa (kosymerów jest 7a- 
ledwie kilkunastu). 

  

rrawą ręką i zastępcą dowódcy partji jest 
zbiegły z armji carskiej pułkownik Czyżyk. On 
tu zamierza przeprowadzić musztrę, cóż kiedy 
warunki na to nie pozwalają, carskie oddziały 
myszkują po całym kraju. 

Pewnego dnia, w pobliżu wsi Władyki, od- 
działek roklewsiego zostaje osaczony. Osaczo- 
ny w momiencie przeprawy przez llję. 

Osłabieni liczebnie przyparci do rzeki, giną 
niemal wszyscy. 

Ginie dowódca przeszyty kulą rosyjską, a 
zastępca jego pułkownik Czyżyk pozostał za 
rzeką. Nie zdążył się jeszcze przeprawić. 

rowstaje popłoch, zamieszanie. Nikt nie 
wie co robić, jak ratować życie. 

Lipień na czele garstki kamratów usiłuje 
przebić się przez szeregi nieprzyjaciela. Ucie- 
kają brzegiem rzeki. 

Trzem tylko udaje się ujść z życiem, a w 
ich liczbie jest »ranciszek Lipień, ranny w rękę. 

Uciekają w las. Szukać ratunku we wsi nie 
bezpieczme. Chłop gotów wydać w ręce siepa- 
czy, a wówczas... Jedyna ostoja, to dwory. Ale 
gdzie ich szukać? 

Posuwających się brzegiem lasu rozbitków 
spostrzega pikieta kozacka. Znów ucieczka w 
głąb lasu. Zemdlony ze znużenia i upływu krwi 
budzi się Lipień sam. Towarzysze zginęli. Mo- 
że złapali ich kozacy, a może ieżą gdzieś w za- 
ciszaem miejscu oczekując nocy. 

Głodny, z nieopatrzoną raną, spotyka w le- 
sie -...ającego się współtowarzysza niedoli.— 
Jest nim członek partji, doktór Jeśman. 

Są szarpie i rękaw od koszuli, jest lekarz, 
a więc pierwszy, prowizoryczny opatrunek, 

Razem ruszają dalej. Po nieznany ios. W 
ręce dobrych ludzi, lub ol wroga. 

Biały pastuszek odprowadza ich do dworu. 
Jest to Łukawiec Borowskich. Głucho w nim. 
Tylko pani starsza została. 2 

Krótki odpoczynek i rozbitkowie wracają 
do łasu, szukać swoich. Znajdują ich. Mało z0- 

stało przy życiu, a tą garstką dowodzi teraz 
Czyżyk. Jak ścigane stado kryją się w terenie 
powiatów wuejskiego i borysowskiego, 

Jesienią jest już Lipień znów w Wilejce, A- 
resztowany On i Tomaszewski. Etapem do Wil- 
na. Łukiszki i... na mocy wyroku: na beztertni- 
nowe wysiedlenie do Ołonieckiej gub. Poprzez 
Jarosław, Wołogdę. Tu następuje pewien zwrot 
raczej zmiana. 

Urzędnik gubi dokumenty trzech zesłańców. 
Co robić z nimi, dokąd wysłać 

Gubernator Chomiński (Polak) wysyła do 
odlegiego o 600 wiorst Sołwyczegodzka, aby po 
„trzech tygodniach sprowadzić z powrotem i wy 
słać do miasteczka Pudoż. 

Osiem lat spędza tu ciężko pracując. Jedy- 
ną osłodą pogawędki niedzielne z rodakami 
Jest tu p. Olgerbrandowa, Feldman z Oszmiań- 
skiego, ksiądz Wojtkiewicz z Wilna. 

Ukaz carski, manifest zezwala na powrót 
i osiedlenie się na tęrenie Imperjum „za isklu- 

wać mnie o konferencji teatralnej, któ- 
ra się odbyła 27 maja br. w Ministerst- 
wie Oświaty? Gazety wymieniały Pana, 
jako jednego z uczestników tej konferen- 
cji... 

—Owszem, brałem w niej udział. — 
Konierencja ta zasługuje na uwagę, jako 
pierwszy objaw czynnego zainteresowa- 
nia się rządu sprawami teatru, co jest nie 
wątpliwą zasługą Dyrektora Departamen 
tu Sztuki p. Zawistowskiego, który wy- 
stąpił z szeregiem projektów na szczegól- 
nie ciężko zapowiadający się sezon przy- 
szły. W szczególności ciekawa była rada, 
by stworzyć teatrom oparcie społeczne w 
postaci organizacyj, któreby były czynni- 
kiem propagandy, a temsamem pomocy... 

— Z podwójną przyjemnością słyszę 
to od Pana!... Cieszy mnie, że sprawy te- 
atraine są traktowane bardzo poważnie, 
czego dowodem jest ta konferencja, ale 
ze szczególną przyjemnością dowiaduję 
się o projekcie, który tak się podobał 
Panu Dyrektorowi. Toż to mój rodzony 
pomysł! Wątpię, aby dyr. Zawistowski 
coś o nim wiedział, ale fakt jest, że jesz- 
cze 20 maja, czyli o tydzień przed konie- 
rencją wysunąłem na łamach „Słowa' po- 
dobny projekt, twierdząc, że zorganizo- 
wanie publiczności, która ucieka od tea- 
tru, lecz widowisk pragnie, — zorganizo- 
wanie widzów teatralnych jest sprawą 
bardzo pilną... Ale, przepraszam, —prze- 
rwałem Panu... Co jeszcze mówiło się na 
konferencji? 
— Wszyscy reprezentanci gmin i tea- 

trów wywodzili żałe na powszechny w ca 
tej Polsce spadek frekwencji. Postulaty 
„upaństwowienia teatrów wyłaniały się 
raz po raz. Oczywiście, przy bardzo szczu 
płym budżecie Departamentu Sztuki, mo- 
wy o tem być nie może. Ale z dyskusji 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ U.5.B. W WILNIE « 

z dnia 6 czerwca 1935 r. 
Temperatura średnia: -- 10. 

Temperatura najwyższa: +15. 

Temperatura najniższa: +6. 

«d w mm.: 0,3. 

Wiatr: północno-wschodni. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: przelotne deszcze. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-« 
na dzień dzisiejszy: 

Zachód słońca g. 7,47 

  

Zachmurzenie zmienne, ' gdzieniegdzie 

zanikające drobne ideszcze, | temperatura 
mało zmieniona, umiamkowane chwilami 
porywiste włatrwy, północne. 

MIEJSKA 

— PRZEKAZYWANIE PODATKÓW 
MIEJSKICH. (W związku z postamowieniem 
przejęcia przez władze skarbowe wymieru 
podatku od nieruchomości i lokalowego — 
odbędzie się w najbliższym czasie specjal- 
na narada . 

Z powodu przekazaniz tych podatków 

redukcji względnie zemerytowaniu ma u- 
lee przeszło 70 pracowników! miejskich. 

Ustawowo wymiar musiał być przeka- 

zany z dniem 1 lipca r. b. 

Wilno będzie jednak korzystało z od- 
noczeni:» do dnia 1 paździemika, a może 
mawet do 'dmia 1 styeznia 1934 r. 

— REFLEKTANT NA KOMUNIKA- 
CJĘ AUDOBUSOWIĄ. Bawił w Wilmie — 
przedstawiciel  Cemtralnych Warsztatów 
Samochodowych w Warszawie, który od- 
był kilka komferencyj w magistr:cie. — 
'Przyjazd jego do (Wiillna związamy jest z 

projektem wszczęcia przez C. W. S. sta- 
rań o objęcie w: Wilnie komunikacji auto- 
busowej. 

— KOLEJNA KONIFERENCJA TEA- 
TRALNA. Dziś odbędzie się w Magistraci 
druga konferencja poświęcona sezonowi 
teatrelnemu i ustaleniu form organizacyj- 
mych teatrów. W konferencji tej wezmą 
udział przedstawiciele magistratu, repre- 

zentamiei władz wojewódzkich oraz przed- 
stawicjele sfer artystycznych. 

— RYNEK NA UL. KONARSKIEGO. 
IWI przyszłym miesiącu urządzony ma być 

rymek przy ul. Konarskiego @%а mieszk:ń- 
ców, ulicy Legjonowej i sąsiednich. W tym 

celu magistrat nabył już tam plac. 

SZKOLNA 
— PRYWATNA KOEDUKACYJNĄ SZKO- 

ŁA POWSZECHNA „PROMIEŃ* WRAZ Z 
PRZEDSZKOLEM przyjmuje zapisy do wszyst- 
kich oddziałów. Lokal mieści się przy ul. Wi- 
wulskiego 4 (koło Dyr. Kol.) 

Zapisy do organizującej się filji na Zwie- 

rzyńcu przyjmowane są przy ul. Miłej 7 m. 3 

we wtorki i piątki o godz. 3 — 5 po poł. 
Wysoki poziom moralny i kulturalny śro- 

dowiska. Komplety francuskiego. Opieka lekar- 
ska. Opłaty przystępne. 

Od dnia 7 do 10 b.m. odbędą się egzamui- 

BEATS SRONIIES IKOS SIOYDSR IA 
czenijem siewiero-zapadnawo kraja i stolicznych 
garadow“. 

Piechotą, łodzią, „na gapę” pociągiem wra- 
ca do siebie, do Borowego, aby po kilkudnio- 
wym pobycie wyjechać na stały pobyt w Lu- 
belskie. 

Dopiero po siedmiu łatach wraca do Wilna. 
Tu od 52 lat jest urzędnikiem Wil. T-wa 

Dobroczynności. Do ostatniego dnia życia... 
Śmierć ostatniego w Wilnie uczestnika walk 

z r. 1863 powinna poruszyć całe Wilno. Żegna- 
my ostatniego wyobrazicieła żywej legendy. — 
Rok 1863 staje się przeszłością... 

Niech nikogo nie zabraknie w pochodzie 
żałobnym: nietylko ci, których najbliżsi krewni 
brali udział w walkach 1863, lecz wszyscy, wy- 
wodzący swój rodowód ideowy z r. 1863, po- 

    

  

  

wyłoniło się sporo zdrowych myśli, nad 
któremi rząd pragnie dalej pracować, a 
sam fakt, że w trudnych warunkach chce 
występować w roli medjatora i doradcy, 
może być w skutkach bardzo doniosły... 

— Bądźmy więc dobrej myśli, co do 
przyszłości teatrów w Polsce... A teraz, 
Panie Dyrektorze, jeżeli wolno — jedno 
trochę kłopotliwe pytanie na temat na- 
szych wileńskich trosk teatralnych. Pan 
wie, że w związku z rezygnacją ZASP-u, 
który dotychczas prowadził nasze teatry, 
mamy znów kwestję: jeden teatr, czy 
dwa, — jedna dyrekcja, czy też dwie?... 

— Moja szczera rada: niechaj Wilno 
nie imituje Poznania, gdzie jest pięć tea- 
trów, każdy w innych rękach, — wrzyst- 
kim idzie źle. Oba teatry wileńskie pc- 
winny być, mojem zdaniem, w jednych 
rękach, —wówczas jakiekolwiek przypusz 
czenia konkurencji będą bezprzedmioto- 
we, a jeden teatr drugiemu może być tyl- 
ko dużą pomocą... 

W tem miejscu należałoby rozmowę 
przerwać, zaznaczając, że ktoś wszedł i 
przeszkodził rozmawiającym, lub też coś 
się stało, że należało rozmowę skończyć, 
zamykając ją zręcznem podziękowaniem 
pod adresem dyrektora Trzcińskiego. 

Niechże takie zakończenie dorobi ła- 
skawy Czytelnik... Przyznam się szczerze, 
iż rozmowa nie urwała się w tem miej- 
scu, — owszem, toczyła się dalej, ale na 
temat bardzo niebezpieczny: na temat 
stosunków. wileńskich... 

Za ciekawą rozmowę podziękowałera 
więc Dyrektorowi Trzcińskiemu znacznie 
później. Ale podziękowałem. Wszystko 
więc jest w porządku. 

W. Charkiewicz. 
  

SŁOWO 

KRONIKA 
ny wstępne do obu szkół w lokalu Szkoły 

„Promień*, Wiwułskiego 4. 

AKADEMICKA. 
— Z Akademickiego Oddziału Zw. Strze- 

leckiego. Komendant Akademickiego Oddziału 
Zw. Strzeleckiego stud. USB nmiejszem podaje 
do wiadomości członków Oddziału, że zebranie 
Oddziału odbędzie się w dniu 7-go bm. (Środa) 
o goaz. 16,30 (puktuałnie) w łokalu własnym 

przy ul. Wielkiej 68 m. 2. Obecność wszystkich 
— obowiązkowa. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— środa Literacka Poświęcona H. Kleisto- 

wi zostaje przeniesiona na sobotę 10 b.m. ze 
względu na konieczność przeprowadzenia kil- 
ku prób realizacji estradowej  „Pentezylei“. 
Obok odczytu Witolda Hulewicza o Henryku 
Kleiście program obejmie potężny finał trage- 
dji tego autora o królowej Amazonek, w poetyc 
kim przekładzie W. Hułewicza, w wykonaniu 
czołowych wileńskich sił dramatycznych. 

Początek w najbliższą sobotę o godz. 20, 
min. 30 w Związku Literatów. 

Jak hartować nerwy wodą. W dniu 8 
czerwca w sali Towarzystwa Kredytowego (Ja- 
giellońska 14) o godz. 17.15 p. dr. Aleksnin 
wygłosi odczyt p.t. „Jak hartować nerwy wo- 
dą”. Odczyt organizuje Związek Pań Domu. 

— Wileńskie Towarzystwo. Filozoficzne. 
we środę dnia 7 czerwca r.b. odbędzie się 7-me 
posiedzenie Sekcji dydaktycznej. Wstęp dla 
członków i wprowadzonych gości. 

— fzba Rzemieślnicza w Wilnie powiada- 
mia, że w środę dnia 7 czerwca 1933 o godz. 
20 w lokalu Izby Rzemieślniczej przy ul. Mic- 
kiewicza 23 odbędzie się walne zebranie 
szewców, cholewkarzy i garbarzy w celu do- 
konania wyboru zarządu i Rady Nadzorczej 
nowo-powstająceq spółdzielni szewckiej p. i. 
„Butwil“. 

Chcący wziąć udział w głosowaniu winni 
zaopatrzyć się w karty rzemieślnicze i 3 złote 
tytułem wpisowego. 

RÓŻNE 
— Zjazd w sprawach oświaty zawodowej 

w Wilnie, W pierwszych dniach bieżącego mie- 
siąca odbyło się posiedzenie połączonych Komi- 
syj Racjonalizacji Przemysłu i Handlu oraz 
Szkolnictwa Zawodowego Izby Przemysłowo - 
Handlowej w Wilnie wraz z Komisją powołaną 
do organizacji zjazdu w sprawach oświaty za- 
wodowej. W skład Komisji wchodzą przedsta- 
wicieleKuratorjum Okr. Szkolnego Wileńskiego, 
Magistratu m. Wilna, Izby Przemysłowo - Han- 
diowej, Rzemieślniczej i Rolniczej w Wilnie, Ko 
ła Wil. Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Zawc- 
duwych oraz kierownicy poszczególnych szkół 
zawodowych na terenie m. Wilna. 

W. chwili obecnej Komisja posiada przeszło 
trzydzieści zgłoszeń na referaty; zapowiedziane 
są m +. referaty z ramienia Ministerstw Wyznań 
Religiinych i Oświecenia Publicznego oraz Prze 
mysłu i Handlu, Kuratorjów Szkolnych, jak rów 
nież szereg referatów profesorów wyższych u- 
czelni polskich. * у 

„ Ustalono, iž Zjazd odbędzie się w dniu 15 
października br. Zgodnie z regulaminem skład- 
ka uczestnictwa w Zjeździe nie będzie przekra- 
czała zł. 10. 

Funkcje organu wykonawczego do Spraw 
organizacji Zjazdu zostały powierzone Biuru 
Izby Przemysłowo - Handlowej w Wilnie. 

  

    

    

        

   

  

       AP. KOMACSKI AI 
Ww PROSZKU: USUWA” 

ACTA 
— INSTYTUTP RZEMIEŚLNICZY. 

Dyrektorem tworzącego się Instytutu 
Rzemieślmiczego miamow:ny został p. 
Wierusz — Kowalski. Instytut będzie pro- 
vadził akcję kulturalno - oświatową — 
śród rzemieślników. 

— Na półkołonje dla biednych dzieci. 
Wszystkie panie, które otrzymały zaproszenie 
na dzień 1 b.m. w sprawie urządzenia „Czar 
nej kawy” na dochód T-wa Dobroczynności 
„Caritas“ są usilnie proszone 0 niezawodne 
przybycie na posiedzenie, które się odbędzie 
dzisiaj t. į. we środę o godz. 5 po poł. w mie- 

e JWP Jeienskiej przy ul. Mickiewicza 

Za Zarząd: Świątecka,Opoczyńska, Wysocka. 
„= Związek Polaków Ziemi Kowieńskiej w 

Wilnie prostuje niniejszem, mylnie podany w 
prasie codzierrej adres sekretarjatu Związku, 
który mieści się przy ul. W. Pohulanka 10 m. 
T. — Zapisy członków, przyjmowanie listów do 
Litwy, informacje. Telefon 143, — (wtorki i 
czwartki od godz. 18—20). 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Letni w ogrodzie Bernardyńskim. 

Ostatnie przedstawienie „Dżimbi”. Dziś, we śro 
dę 7 czerwca o godz. 8 m. 15 jedno z ostat- 
nich przedstawień pełnej humoru, egzotycznej 
komedji „Džimbi“ ze świetną wykonawczynią 
roli głównej Jadwigą Zaklicką w otoczeniu A. 
Łodzińskiego, H. Biernackiej, L. Pośpiełowskie- 
go. l 

w pn jedna z najświetniejszych 
ainerykanskich komedyj „Roxy“, ciesząca się 
niezwyklem powcdzeniem. Tytulowa rola w tej 
kome'ji należy do popisowych kreacyj znako- 
mitej artystki Jadwigi Zaklickiej, którą czaro- 
wała przez setki wieczorów publiczność lwow 
ską, krakowską, poznańską. Premjera w sobotę 
dnia 10 czerwca. 

— Występy Reduty w Wilnie, Dnia 13 i 14 
czerwca w Teatrze Letnim dane będą dwa wi- 
dowiska zespołu Reduty sztuk: „Człowiek, któ- 

abiien"* —- M. Rostanda i „Murzynek“ 
r:awskiego. 

— Teatr Objazdowy Teatrów Miejskich 
ZASP w Wilnie. Dziś, we środę 7 czerwca świe 
tna komedja współczesna _„Mademoiselle* ode 
grana będzie w Głębokiem. Jutro „Mademoi- 
selle“ w K:6lewszczyžnie, 

— Teatr Muzyczny „Lutnia”. Dzisiejszy 
wieczór H. Ordonówny w „Lutni*. Niezrówna- 
na artystka, znakomita pieśniarka Hanka Ordo 
nowna, wystąpi raz jeden tylko w dniu  dzi- 
siejszym w „Lutni*. Będzie to pożegnalny wy- 
stęp tej artystki przed wyjazdem zagranicę. W 
programie najuluoieńsze piosenki z jej bogate- 
go repertuaru. Pozostałe bilety nabywać mo- 
żna dziś od godz. 11 w ciągu dnia całego. Za- 
interesowanie olbrzymie. 

— Występy Teatru Muzycznej Lutnia" w Grodnie i Białymstoku. W czwarte najbiiż 
szy zespół teatru „Lutnia, wyjeżdża na kilka 
przedstawien do Grodna i Białegostoku. Re- 
pertuar w Grodnie: 8 czerwca — „Kobieta, któ 
ra wie czego chce" z H. Makowską, 9 b. m. 
„Peppina" z M. Gabrielli i 10 — po raz dru- 
gi „Kobieta, która wie czego chce*. W Białym- 
stoku: 11 czerwca „Kobieta, która wie czego 
chce". Po powrocie z Grodna i Białegostoku 
— zespół teatru „Lutnia“, na zaproszenie za- 
rządu Komisji Zdrojowej udaje się na dwuty- 
godniowe występy do Krynicy. 

— Gościna zespołu Teatru Polskiego z 
Warszawy. W ciągu czterech dni, w piątek, 
9, sobotę 10 i niedzielę 11 czerwca gościć bę- 
dzie w „Lutni* świetny zespół Teatru Polskie- 
go z Warszawy, z Janiną Romanówną i Alek- 
sandrem Węgierko na czele, W wysoce arty- 
stycznem wykonaniu tego zespołu ujrzymy naj- 
nowszą sztukę scen paryskich „Jan i Krysty- 
na" P. Geraldy'ego. Własne dekoracje i uten- 
sylja sceniczne według projektów art. mal. Za- 
fii Węgierkowej. 

Bilety już nabywać można w kasie teatru 
„Lutnia* codziennie od 11 — 9 wiecz. 

      

   

    

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Mała kawiarenka 
CASINO. Siedem portów — siedem 

dziewcząt. 
HELIOS — „Orlątko”. 
HOLLYWOOD — „Tajemnica? sekre- 

tarki. 
PAN — Oskanžona. 
ŚWIATOWID — „Parada miłości". 
ADRJA — Mandžurja plonie, 
LUX — „Uwiedziona“. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Deiraudant sam się zgłosił Do policji 

zgłosił się dobrowolnie były kierownik Kasy 

Stefczyka w Wilejce Mikołaj Daniłow, który ze- 

znał, że zdefraudował 15 tysięcy złotych. Wie- 

Gząc, że będzie poszukiwany, wolał dobrowol- 

nie stawić się do dyspozycji władz. 

— Na ulicy. Dorożka konna Nr. 420 naje- 
chała w drugi dzień Zielonych Świąt przy zbie- 
gu ulicy Zamkowej i Magdałeny na przecho- 
dzącego przez jezdnię Kazimierza Babicza (Bo- 
nifraterska 14). Doznał on ogólnych potłuczeń. 
Rownież na tej samej ulicy Zamkowej, w tym 
samym dniu Edward Maczkus (Kalwaryjska 7) 
jadąc rowerem, najechał na przechodzącą przez 
jezdnię Aleksandrę Mierzyńską (Wiłkomierska 
73)? Mierzyńska, padając na jezdnię, doznała 
okaleczenia nogi. 

— KREWKA KOBIETA, Na ulicy Legjono- 
wej na tle porachunków osobistych wywiązała 
się bójka między Szymonowiczową Józefą (ul. 
*egjonowa 180) a Fiedotową Eudokją (Legjo- 
nowa 167). W trakcie bójki Fiedotowa uderzy- 
ła swą przeciwniczkę kilkakrotnie jakiemś tę- 
pem narzędziem w głowę. U Szymonowiczowej 
skonstatowano wstrząc mózgu i odwieziono ją 
w stanie ciężkim do szpitala Żydowskiego. 

— SAMOBÓJSTWO SEKWESTRATORA. 
Wczoraj rano popełnił samobójstwo przez po- 
wieszenie się 55-letni Józef Jakóbowski IPiłsud- 
skiego 20), sekwestrator Kasy Chorych. 

Pozbawił się on życia w dniu, kiedy miał 
wrócić do pracy po wykorzystaniu dłuższego 
urlopu. 

— ZAMACH SAMOBÓJCZY. W dniu 5 b. 
m. Szabliński Karol (Gedyminowska 42) w za- 
miarze pozbawienia się życia wypił esencji oc- 
towej. Szabliński leży w szpitalu św. Jakóba.— 
Życiu jego nie grozi ni eństwo. — 
W tymże dniu napiła się esencji octowej, rów- 
nież w celach samobójczych, 16-letnia Dudar 
Janina (Ułańska 29). Desperatkę ulokowano w 
szpitalu Sawicz w stanie niezagrażającym ży- 
ciu. Przyczyną usiłowania samobójstwa — nie- 
porozumienia rodzinne. 

— ZATRUCIE WĘDLINAMI. W dniu 4 
bm. Szyszkowska Helena (Mostowa 25) po spo 
życiu wędlin uległa zatruciu, Zatrutą ulokowa- 

no w szpitalu Sawicz w stanie niezagrażającym 
życiu. 

OSZMIANA 

— Powiatowe Święto Związku Strzeleckie- 
go Przysposobienia Wojskowego, Rezerwistów, 
Federacji, Święto Pieśni i Wiosny w Oszmianie. 
W dniu 11 czerwca br. odbędzie się w Oszmia- 
nie połączone powiatowe Święto Związku Strze 
leckiego, Przysposobienia Wojskowego, Rezer- 
wistów i Federacji oraz Święto Pieśni i Wiosny 
z następującym programem:. 

godz. 10,30: nabożeństwo w miejscowym 
kościele parafjalnym. Po nabożeństwie defilada 
i przemarsz oddziałów. 

Goaziny poobiednie zajmie cały szereg za- 
wodów strzeleckich, sportowych itp. 

O godz. 16,30 amatorski zespół teatralny 
85 pp. Strzelców Wileńskich odegra na wolnem 
powietrzu widowisko historyczno - ludowe „Ko 
ściuszko pod Racławicami* w 6 częściach An- 
czyca. Celem udostępnienia słuchaczom treści 
widowiska, zainstalowane będą w kilku miej 
scach megafony. 

Widowisko „Kościuszko pod Racławicami" 
wystawione przez tenże zespół z okazji Święta 
Narodowego 3-go Maja w Nowo-Wilejce uzv- 
skało ogólne powodzenie i wielką frekwencję, 
osiągając niebywały na dzisiejsze czasy sukces 
finansowy. 

Należy dodać, że liczny zespół i statyści te 
go widowiska występują w kostjumach histo- 
rycznych. 

Do widowiska przygrywa mistrzowska or- 
kiestra wojskowa 85 pułku Strzelców Wil. 

Słowo wstępne wygłosi ks. Edmund Nowak 
magister, proboszcz parafji wojskowej w Nowej 
Wilejce 

„Czerwony Krzyż dla 
Zdzięcioła 

Okręg Wileński Polskiego Czerwone- 
go Krzyża polecił oddziałowi w Nowo- 
gródku okazać pogorzelcom w Zdzięcio- 
le jaknajdalej idącą pomoc. 

Ze swej strony Okręg oddaje do dys- 
pozycji punkty sanitarno-odżywcze i de- 
zyntekcy jno-kąpielowy. 

Biorąc pod uwagę ogrom klęski, któ- 
ra dotknęła ludność Zdzięcioła, Polski 
Czerwony Krzyż zwraca się do ogółu 
społeczeństwa z apelem 0 składanie za 
pośrednictwem redakcyj ofiar pieniężnych 
dla pogorzelców. Ofiary w naturze, jak 
obuwie, ubranie i t.p. przyjmuje za po- 
kwitowaniem biuro P.C.K. przy ul. Tatar 

skiej 5, w godz. od 9 do 2i od 6 do 8. 

Klęska 

ВЕН + 

  

Franciszek Lipień 
weteran 1863 roku, kawaier crderów: Krzyża Niepodległ ści z mieczami, 

Krzyża Walecznych i Krzyża Pow stańców 1863 r, ćługcietni skarbnik 
i członek honorowy Wileńskiego T wa Dobroczynneści, po ciężkich cierpie- 

niach, opatrzony Św. Sakramentami, zmarł w Wilnie 5 czerwca r.b. w wieku 

Ist 

Nabożeństwo żałobne odbędzie 

92. 
się w kaplcy przy Tow. Dobroczyn- 

ności (Wileńska Ne 23) 7 czerwca, o grdz. 10 rano, a eksporticja na cmen- 

tsrz Rossa tegoż dnia o godz. 6 po południn. 

Stowarzyszenie Weteranów Kresowych 1863 r. 

w Wilnie 

Т 
Franciszek Lipien 

weteran 1863 roku, kawaler orderów: Krzyża Niepcdległości z mieczami, 

Krzyża Walecznych i Krzyża Pow. stańców 1863 r., długoletni skarbnik 

i członek honorowy Wileńskiego T-wa Dobroczynności, po ciężkich cierpie- 

niach, opatrzony św. Sakramentsmi, zmarł w Wilnie 5 czerwca r. b. w wiekn 

Jai 92, 
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kaplicy przy Tow. Dotroczyn= 

ności (Wileńska N+ 23), 7 czerwca o godzinie 10 rano, a eksportacja na 

cmentarz Rossa tegoż dnia o godzini 

Zarząd 

le 6 po południu. 

Wileńskiego T-wa Dobroczynności 

  

Wypadek samolotowy o Oszmianie 
Przygoda Wice-prezesa Aeroklubu Wileńskiego 
WILNO. Przedwczoraj w dzień na po- 

lu koło gmachu gimnazjum w Oszmianie 

opadł samolot ćwiczebny, pilotowany 

przez p. Pytła, podczas gdy obserwato- 

rem był wiceprezes Wileńskiego Aeroklu- 

bu p. Podziunas. 
Planowanie nastąpiło z powodu silnej 

wichury. Samolot uległ uszkodzeniu, na- 

tomiast jadący wyszłi z wypadku bez 

szwanku. 

Poświęcenie schronisk 
W pierwszym dniu Zielonych Świąt 

byla się nad jeziorem Narocz, we wsi 
Kupa, gm. Kobylniki, uroczystość poświę- 
cenia zbudowanego miedawmo Szkolnego 
Schroniska! Wycełeczkowego. W uroczysto- 
ści tej wziął udział kurator: Okręgu Szkoi 
mego Wil. p. K. Szelągowski, naczelnik: — 
Wydziału Wych. Fiz, Ministerstwa W. K. 
ii1O.[P. m. Błoński, naczelnicy wydziałów 
Kuratorjum pp. Głuchowski i Dryjański, — 
ski, inspektor. szkolny: p. Drewa, urzędni- 
starosta powiatowy: posta'wslki p. Steniszew 

Z SĄDÓW 
SPRAWA 0 PóŁ KG. SACHARYNY. 

Przy ul. Raduńskiej jest duży sklep kolo- 
njalny Szybowskich. Właścicielami są mąż i 20- 
na. Pewnego rana do wydziału śledczego zgło- 
siła się niejaka Korolkowa z sensacyjnym mel 
dunkiem, że sklep ów od dłuższego już czasu 
trudni się sprzedażą przemycanej i niedozwolo- 
nej do sprzedawania sacharyny. 

Na miejsce udali się przeto wywiadowca i 
Korolkowa.  Funkcjonarjusz policji zaczekał 
przed bramą, Korolkowa zaś zniknęła w 
drzwiach prowadzących do sklepu Szybowskich 
a gdy wyszła, miała już pół kg. sacharyny. 

Wywiadowca nie miał już teraz żadnej wą- 
tpliwości co do winy Szybowskich w šciganem 
prawem sprzedawaniu  trującej słodyczy i w 
formie odpowiedniego meldunku powiadomił o 
tem swe zwierzchnie władze, te zaś skierowały 
sprawę do sądu. 

Wczoraj przed Sądem Grodzkim stanęli w 
charakterze oskarżonych mąż i żona Szybowscy 
oraz ich subjekt Kamieniecki. 

Wszystkim groziła poważna kara. Gdy za- 
głębiono się jednak w treść sprawy, obrona о- 
skarżonych w osobie adw. Frydmana stanęła na 
stanowisku, że Szybowscy żadnej sacharyny 
nigdy nikomu nie sprzedawali, a to, co wynio- 
sła pod chustką dla wywiadowcy Korolkowa, 
było już przy niej przedtem. ; 

° Зюмет chodziło tylko 0 jakąś złośliwą 
prowokację. jednocześnie do wiadomości sądu 
podany został szczegół, że wspomniana Korol- 
kowa występowała już w innej podobnej spra- 
wie, jednak sąd nie dał wówczas wiary jej ze- 
znaniom. 

Wobec takiego zbiegu okoliczności, sąd u- 
niewinnił tym razem Szybowskich i ich subjek- 
ta od zarzutu, stawianego im aktem oskarżenia. 

  

a szkoln. nad Naroczem 
cy Kuratorjum Wileńskiego, liczni nau- 
czyciele i kierownicy poszczególnych zam 
kładów. naukowych onaz wielu innych go- 
ści, przybyłych mad: jezioro Narocz  dła 
spędzenia tam dni świątecznych. 

Ponadto odbył się chrzest łodzi, ©- 
fiamowanej p. Kuratorowi przez urzędni- 
ków: Kuratorjum, inspektorów szkolnych 
i dyrektorów szkół. Następnie uczestnicy 
uroczystości przyglądali się melowniczym 
pokazom wodnym i słuchali śpiewu chó- 
ralmego młodzieży szkolnej . 

Podatki w czerwcu 
W ciągu b. m. płatne są nestępujące 

podatki: ! 
W. dhiiu 15 czerwca r. b. płatna jest 

miiesięczna zaliczka ma podatek przemy- 
słowy 0d obrotu w wysokości podatku 

przypadającego od obrotu osiągniętego w 
maju r. b. pnzez pnzedsiębiorstwa hand- 
lowe oraz przez przedsiębiorstwa spra- 
wpozdawicze. > 

Dalej płatny jest państwowy podatek 
dochodowy od uposzżeń służbowych, eme- 
rytum, oraz wymagrodzeń za najemną pra- 
cę, wraz z dodatkiem kryzysowym, w: ter- 
mimie do dni 7-miu od daty: potrącenia. 

W dhiiu 5 czerwca r. b. płatnia jest ró- 
żniica w: podzitku dochodowym z tytułu ko 
mulacji wraz z dodatkiem kryzysowym (II 
rata roczna tegoż podatku). 

Do dnia 15 czerwca r. b. płatna jest zar 
liczka miesięczna państwowego podatku 
od dochodu osiągniętego w maju r. b. — 
przez notarjuszy, pisarzy, hipotecznych, 
komorników. а 

W dhiu 5 czerwca r. b. płatny jest 
państwowy podatek: od energji pobierany. 
przez elektrownię mw okmesie od 16 do 31 
maja, zaś do 20 czerwca tenże podatek za 
okres od 1 do 15 czerwca r. b. 

Pomadto płatne są podatki odroczone, 
rozłożone na raty, z terminem płatności: w 
czerwcu r. b. tudzież podatki mia które 
płatnicy otrzymali nakazy z terminėm 

- płatności! w czerwcu r. b. 

Ofiary 
K. Radwan Rybiccy na odnowienie zabyt- 

ków w kościele św. Michała i uczczenie pa- 
mięci Lwa Sapiehy zł. 5. 

  

pożogi na Wileńszczyźnie 
W ciągu dwóch dni spłonęło 114 budowli, 52 ha lasu. — 195 tys. strat 

WILNO. Dnia 3bm. o godz. 16 groźny po- 
żar nawiedził wieś Kucza, gminy dołhinowskiej. 
Spaliło się 12 gospodarstw, wszystkie produkty 
żywnościowe, narzędzia rolnicze, drobne na- 
rzędzia gospodarskie, 21 świń, 50 kur, 2 ciela- 
ki Prócz tego spaliły się trzy stodoły innych 
gospodarzy tej wsi. Poszkodowani  obliczaja 
straty na sumę 72.790 złotych. Pożar powstał 
w domu julji Bursewicz wskutek wadliwej bu- 
dowy komina. 

Dnia 4 bm. spaliło się we wsi Bujaki gm. 
wiszniewskiej 30 gospodarstw. Pożar zlokalizo- 
wano. Straty sięgają 35 tys. zł. 

W dniu 3 bm. o godzinie 10 rano we wsi 
Słoboda gminy kurzenieckiej wybuchł w domu 
Elżbiety Mikuliczowej pożar, który wskutek sil- 
nego wiatru rozszerzył się gwałtownie na inne 
budynki. Spłonęto 18 gospodarstw. Straty wy- 
noszą około 54 tysiące złotych. Podczas poża- 
ru poparzył się bardzo niebezpiecznie mieszka- 
niec tej wsi Sylwanowicz. Przyczyną pożaru 

NADUŻYCIA 
  

była wadliwa konstrukcja komina, 
We wsi S$łobódka gminy prozorockiej wy- 

buchł dnia 4 bm. o godzinie 6 rano w miesz- lily 
kaniu Jėzeia Łopatko pożar, nory momentalnie 
przerzucił się na sąsiednie budynki. W rezultacie 
spaliło się 13 domów mieszkalnych, 13 chlewów 
8 spicnrzow, 4 warzywnie, dwie stodoły, dwie 
łaźnie. Ogólne straty wynoszą 19 tysięcy zł. — 
Pożar powstał w następujących okolicznošciach 
w czasie wypałania pieca w mieszkaniu Józefa 
Łopatko, kiedy otworzono drzwi, wicher wypę- 
dził przez komin płomienie na słomianą strze- 
chę. Silnemu poparzeniu uległa Adela Usowicz 
i przewieziono ją do szpitala re r 
Głębokiem. Lżejszych poparzeń doznał - 
SER Leonowicz. kk 3 

lajprawdopodobniej wskut rzucenia nie- 
dopałka papierosa ZY pożar w 15-letnim 
sosnowym borze Stanisława Osiecińskiego w о- 
kolicy Niestaniszek gminy wiszniewskiej. Spa- 
liło się około 4 ha lasu. Pożar był dolny. Po- 

POCZTOWE 
  

Kierownik agencji w spółce z woźnym 
WILNO. Podczas łustracji rachunkowości 

w agencji pocztowo - telegraficznej w Podświ- 
lu gm. pliskiej, pow. dziśnieńskiego, inspektor 
dyr. Poczt Rubczewski ujawnił nadużycia, po- 

łegające na niewpłacaniu sum, przeznaczonych 

dla PKO. W ten sposób kierownik agencji Wł. 
Świech zdołał przywłaszczyć około 1.500 zł. 

Charakterystyczne jest, że Świech działał 
w porozumieniu ze swym woźnym Marcinkiewi 
czem, którego również aresztowano. 

szkodowany oblicza swe straty na około 500 zł. 
We wsi Poszylajcie gminy rzeszańskiej spa 
się dwa domy mieszkalne Franciszka Szoci- 

ka i Tadeusza Butkiewicza. Straty sięgają ty- 
siąca złotych. Przyczyną była niewątpliwie wa- 
dliwa budowa przewodów kominowych. 

W zaścianku Szmigoje gminy trockiej 6- 
letnia córka Anny Parangowskiej Nadzieja, ba- 
wiąc się w stodole rozpaliła ogień, który rychło 
rozprzestrzenił się na cały budynek, na następ- 
nie na dom mieszkalny, znajdujący się pod tym 
samym dachem. Parangowska oblicza swe stra- 
ty na 2 tysiące zł. 

We wsi Markowszczyzna gminy rudziskiej 
waza z komina spalił 222 ać 

kalny wa ь częś 
sprzętów. Straty 630 złotych, 

W maj. Gierwiaty gminy podbrzeskiej spa- 
lit się dom właściciela tego majątku Witolda 
Rutkowskiego. Straty 5.500 złotych. Przyczyną 
wadliwa budowa komina. 

We wsi Gudełki gminy pr read gr 
się dwa domy mieszkalne, będące własnością ro 
dziny Czepulonisów, stodoła i chlew jednego z 
nich i stodoła Marcinkiewicza. Straty 3.000 zł. 
Przyczyną również wadliwe kominy. 
__W dniu 4 bm. południem w odiegło- 

ści 5 km. od Oran przy torze kolejowym pow- 
stał pożar lasu prywatnego, należącego na wsi 
Bortele gminy orańskiej, gdzie spaliło się około 
30 ha podszycia. Następnie pożar przerzucił się 

aa a 13 ia Ads i a wypaliło si ha m. 
szść. karczów. Zachodzi podejrzenie, iż pożar 
powstał wskutek zaprószenia iskier od przejeż- 
dżającego pociągu. 

.



  

MEJSZAGOLA 
— „Swigto Piešni“, — Rozšpiewaly się 

masze miasteczka: prawimejonalme. Iniejaty. 
wia tej pięknej i podniosłej pracy kultumai- 

me - oświabowejj, dlana przez władze szkol- 
me, zmalazła swój wyraz w planowo pomy- 
ślenych imprezach Śpiewaczych, dość wcze 
śnie przygotowanych przez mauczycielstiwo. 

Dnia 28.5 r. b. i Mejszagoła miała swo 
je „Święto Pieśni”, coprawda! nielicznie о- 
Ibesłane okolicznemi chórami z powodu nie- 
pewnej pogody, lecz jakościowa dobnze zor- 
gamizcwane i przeprowadzone. 

Naturalnie ma pierwszy. plam rwysunąt 
się chór szkolmy: z Mejszagoły z dyrygen- 
Km. manuczycielem. ip. Słtalnisłajsiem  Nio* 

mmwalczkiem, wyłkioniywująe szereg pieśmi pa- 
tirjottyczmych, ludowych i legjonowych. Na- 
wet wybrnadny widz i słuchacz nie mógłby 

znudzić się, mając przed sobą tak urozmai- 
eony: program i bogaty repertuar pieśni. 

Imscenizacje, śpiewy chłopców i dziąscząt, 

połączone z ryltmiką, miezaprzeczona zasłu- 
ga kiercwinicziki szlkoły p. Z. Sakowiczów- 
my, pomysłowa orkiestra p. St. Nowacz- 
ka z młodzieży szikolmej, gdzie za instru- 

menty slużyły dzwomki, blaszki, patyczki, 
pudełeczka blaszane itp., wzmocniona si- 

tarą, mandoliną i skrzypcami: — wreszcie 
twileczorem przedstawienie szkolne wypeł- 

niły obfity program 'tego dnia, Za uzupeł- 

mienie „Święta: Pieśni" malleży, uważać pięk 
me kazanie miejscowego księdza. proboszcza 
Grabowskiego, wygłoszone podczas sumy. i 
prawie сайе poświęcone znaczeniu Śpiewu 
w życiu ludzkiem: religijnem i świedkiem. 

Pieśń polską miesie echo przez pala i 
lasy .i budzi »w: sercach ludzikich lepsze u- 
ezncia, uszlachetnia: dusze, wnosi radość i 
pogodę pod wiejskie strzechy. 

nowodfódzka 
— TRZY LATA PRACY Z. P. O. K. 

W NOWOGRÓDKU. Zarząd Zrzeszenia 
Wojewódzkiego Związku IPracy Obywatel 
skiej Kobiet w Nowogródku czynił obecnie 
przegląd, za trzy lata ubiegłe, działalności 
Związku, która przedstawia się jak maistę- 

puje: 
Na tewenie Wiojewództłwa Z. P. O. K. — 

posiąd» w każdym powiecie Zrzeszenia Po- 
mwiatowe, t. j. 8 Zrzeszeń oraz 7 Oddziałów, 
z których 4 jest 'w! pow. Niowogródzkim, — 
(adampol, :Delaltycze, Dworzec, i Pocza- 
pów), 2 wi pow. Słonimskim, (Byteń i 
Dziatkowieze) i 1 w pow. Nieświeskim, — 
(Kleck) — z ogólną ilością 695 członkiń. 

Z poszczególnych referatów, najbar- 

«dziej intensywnie prowadzonym jest refe- 

rat Opieki nad Matką i Dzieckiem, który 
we wszystkich powiatach przydhodzi z po- 
mocą w miarę sił i możności matkom i opu 
szezonym: Ikobietom, jak rówmież roztacza 

opiekę miid' dzieckiem, począwszy od jego 

niemowięctwi:. — Na terenie 'Wojewódz- 
twa czynne są: 7 Stacyj Opieki nad Matką 

i Dzieckiem (w: Nowogródku, Koreliezach, 
Zdzięciole, Baranowiczach, Lidzie, Nie- 
świeżu i Wołożymie), — 7 przedszkoli, (w 
Nowogródku,  Deletyczach, Lidzie, Nie- 
świeżu, Słonimie, IStołpeach i Szczuczynie) 
3 Bursy, (w Nowogródku 2, w: Slonimie 1), 

jeden! Żłobek zamknięty (w Baranowi- 
czach) ; 7 kolonii i półkolonji letnich, (w 
pds! .Nowogródzkim, Baranowickim, Nie- 
świeskim, Słomimskim i Stołpedkim); 8 
punktów: dożywiania dzieci we wszystkich 
powiatach. | ' 

Z powyższych instytucyj korzysta: ogó- 
łem :dzieci -dożywiianych — 4164, dzieci 
pod opieką lekarską 13 stacjach Opieki 
mad Małtką i Dzieckiem — 3410, dzieci w 
przedszkolach — 400, dzieci w bursach — 
98, dzieci w żłobku — 90, dzieci korzysta- 
jących z kolomji i półkolonji letnich 711. 

Pozaitem wi okresie sprawozdawczym 

organizowane były we wszystkich powia- 
tadh 94 uroczystości śwłąteczne, obchody 
i zalbafwiy dla dzieci, połączone z rozdawni- 
ctwem odzieży, obuwia i podarków, (cho- 
inki, święcone, imieniny Marszałka, przed- 
stawienia św. Mikołaja i t. p. (w których 
brało udział ogółem 7400 dzieci. 

Referat Wychowania Obywatelskiego — 
posiada 8 świetlie (fw! Nowogródku Сюв- 
poda Ludowa i Świetlica dla dzieci szkol- 

nych, we Dworcu dla dziewcząt, w Baramo- 
wicz:ich 2 dziecięce, w Lidzie 1 'dla kobiet, 
w Szezuczymie 1 dziec., w! Nieświeżu 1 lu- 
dowa, (2 bibljotek z czytelnią), w Nowo- 

gródku pmzy Gospodzie Ludowej i Nie- 
świeżu przy sekcji: opieki nad więźniami); 
2 stołówlki dla inteligencji, (w! Nowogródku 
i Lidzie); 1 Sezonolxia kuchnia dla bied- 
mych, (w Nieświeżu) ; 7 sezonowych ikan- 
tym dla poborowych, (w. Niowogródktu, — 
Zdzięciole, Koreliczach, Beranowiczach, — 
Lachowiczach, Nieświieżu i Słonimie). 

a 

WANDA DOBACZEWSKA 
  

M. ckresie trzyletnim. wygłoszonych 
zostało pogadamek i odezytdx! na terenie 
wajewództwa — 5457, kursów różnych ad- 
była się — 21, 

Powiat Nieświeski prowadzi! pokrewną 
temu meferatowi sekcję pomocy. więźniom 
i reemigrantom, z opieki której to sekcji 
korzystało już 130 osób, (40 więźniójw ot- 

rzym bo pracę, 90 osób — zapomogę lub u- 
ibraniie). ' : 

Referalii Opieki mad IKobietą prowadzi 
od moku bio pośrednietwa pracy dla słu- 
żby domowej żeńskiej przy Gospodzie Lu- 

dowej iw Nowogródku, w. kittórem zameje- 

słtraowamych jest 154 kobiet, zaś 55 otrzy- 
mało za jego pośrednictwem pracę; Жат- 

że udzielene są kobietom, przeważnie ry fej- 
Skim, porady: i wskazówki mw sprawach u- 

rzędowych, oraz (piszą się dla nich poda- 

mia bezpłatnie lub za zwinotem kosztów 
papieru. 

Referaft [Wytwórczości (Giospodamczej — 
czynny jest tylko jw powiecie Nojwogródz- 
ikim i opiera! swą (pracę głównie na szwialmi, 
istniejącej od; 5 grudmia 1931 r., kitóra. za- 
'trudnia obecnie 37 najbiedniejszych kobiet 
wykonywnujących zamówienia dla! Bazaru 
Przemysłu Ludowego w Nowogródkiu. 
Szycie, wylkonyiwame sposobem: chałupni- 
czym, (daje szyjącej przeciętny zarobek 60 
zł. miesięczmie, dochodząc niekiedy, pnmzy 

mmiejętnej i initensywinej| pracy, do 300 zł. 
miesięcznie. 

(Pirócz tego meferat głospodamczyj prowa- 
dzi siklep z konfekcją damską, męską i dzie 
'cemną, marazie tylko dla! członkiń, 

Zietzmaiczyć należy, iż tego wykazu pra- 

'ey z terenu [Wio'jewództwa, mie można iwła- 
ściwie uważać jako sprawozdanie ze pełny 

me itnzy laia, gdyż miektóre ze Zmzeszeń po- 
wiatowych zostały założonie dopiero w 1931 
r. — Takiemi są: ZmzeSz. pow. w 'Wiotoży- 

nie, założ. wi listopadzie 1931 r., w Szezu- 
czynie, istniejące od października 1931 r., 
w. Baranowiczach, Słonimie, Nieśsfeżu, — 
założ, w: kiwiietniu i miarieu 1931 —. 

Uwzględnić pnzytem trzeba, iż z powodu 
miewystarczających fumduszów na angażo- 
iwamie sił płatnych przy prwxy dzeniu tak 
licznych instytucyj, cała praca. kierowni- 

cza, biurowa i nadzorcza musi być wy- 
ikomywana ibezpł:!mie przez członkinie Zw. 

mające pozatem do zwaliczenia itrmdności 

  

lokalme maszego terenu: małe lub żadne 
iuspołecznienie ludności, przeszkody  ko- 

munik:icyjne, ogólne zubożenie, wreszcie — 
własne biedy i kłopoty, ma których, jak 

  

pszędzie tak i tu u nas, nikomu, niestety 

nie zbytwa. M. Rom, 

grodźięh/ka 
— POSIEDZENIE KOMISJI TEATRAL- 

NEJ. Dziś we środę dmia 7 czerwca į g. 
20-tej w gmachiu magistratu odbędzie się 
posiedzenie Komisji! Teatralnej Rady Miej- 

skiej. 
iPorządek dzienmy: obejmuje mastępu- 

jące sprawy: 1) Rozpatnzenie i zaałkeepito- 
wanie umowy  tezltrallnej ma sezon 1933— 
34 i 2) sprawiozdaniie ze zbiórki ma dar ju- 
bileuszow:y: dla p. Mūllenowej. 

— GRODNO Z POMOCĄ DILA POGO- 
RZELCÓW ZIE ZDZIĘCIOŁA. Jak się do- 
wiadujemy, miektórzy: tut. dzązłacze sipo- 

łeczni mają zamiar stworzyć komitet po- 
mocy pogorzelcom ze Zdzięcioła, Komitet 
ten ma rozpocząć zbiórkę na rzecz mpogio- 

mzeleów. Sazlzchetny tem zamiar ma być 
jakinajrychlej urzeczywistniony, gdyż po- 
moe potrzebna jest  misitychmiast. 

Wskazanem byłoby, aby wiładze ad- 
ministracyjne lub komunalne  objęłyby 
protektorat mad tą akcją, czem można 
'było zapobiedz ewenit. zeniechaniiu tej akcji. 

— BIBLJOTEKA MIEJSKA W NO- 
WYM LOKALU. Z dniem 1 czerwca r. b, 
Bibljoteka Miejska, po miesięcznej przerwie 
wywołanej przeniesieniem księgozbioru do 
mowego lokalu przy ul. Batorego 2 (pierw- 
sze piętro), została ponownie uruchomioma 
Księgozbiór Bibljoteki Miejskiej obejmuje 
około 30.000 tamów. (W związku z przenie- 
sieniem bibljoteki dlo. nowego lokalu, — 

wiprowładzone zostały inowacje w 

katalogami, które dają możność łatiwego 
i szybkiego wyboru oraz prędkiej zmiamy 
książek. 

Inowacją jest również pobieranie po 
20 gr. miesięcznie za korzystanie z czy- 

telni istniejącej przy biblijotece. Opłata: ta, 
nie: jest oczywiście wygórowaną, odbierze 
ona jednak u wielu bezrobotnych, cheą- 
cych korzystać z ittej czytelni możność ko- 
rzystamia z tej kulturalnej placówki, wobec 
czego  mależałoby się opłatę tę znieść, 
temb wdziej, że dla: Magistratu utrata. kil- 
ku złotych miesięcznie mie może odegrać 
żadnej moli. 

— EGZAMINY MATURALNE W GIM- 
NAZJACH |PRYWIATNIY(CH ROZPOCZĘ- 
ŁY SIĘ JUZ. Wizoraj t. j. we wtorek dnia 
6 b. m. rozpoczęły się egzaminy matural- 

37) 

Zwycięstwo Józefa Żołądzia 
— ]а się nigdy nie zlęknę, niczego... 

niczego — zapewniała gorąco, dygocąc 
ze wzruszenia. — Zobacz, jak moje ser- 
ce bije... to tylko dla Ciebie! 

Drżącemi palcami chwyciła mocno rę 
kę józka i przytuliła dos wego łopocące- 
go na alarm serduszka. 

Józek poczuł pod ręką młode, spręży- 
ste dziewczęce piersi i odrazu zapomniał 
o skrupułach. Ogarnął chciwie ramieniem 
nie stawiającą żadnego oporu, Kazię — 
Dziewczyna trzęsła mu się tylko w ramio 
nach i cisnęła ze wszystkich sił głowę do 
jego piersi, dż pasma jasnych włosów za- 
czepiały się o guziki munduru. Usiedli na 
chwilę w wilgotnym cieniu rumowiska. 
Zgniecione zioła pachniały silnie tuż koło 
nich. Z grupy drzew, rosnących -na pra- 
wo, koło kościoła, wyleciał szeroki cień i 
popłynął zwolna, ukosem, wdół... na rów- 
ninę. 

— Sowa, — szepnęła Kazia roztrzę- 
sionemi wargami. 

— Boisz się? 
— Z tobą — niczego na świecie. 
— Moja maleńka... . 

‘ — — Komendancie, ja przepraszam, ale 

, Wydawca: Stanisław Mackiewicz 

  

możeby my już poszli? Zimno... — Głos 
Songina stoczył się z góry, jak kamień 
silnie rzucony i upadł znienacka między 
głowy Jozka i Kazi, rozdzielił im usta i, 
wpatrzone w siebie, oczy. Józek zerwał 
się na nogi. 

— Wracamy, —  odkrzyknął krótko 
ku górze. —Wracamy,—powtórzył mięk 
ko i cicho, schylając się nad leżącą w 

trawie dziewczyną. — Wstań, Kazieńko, 
daj rękę. 

Podniosła na niego żałosne oczy. 
— Już? tak prędko? To nasz ostatni 

wieczór.. 
— Nie. Nie-już. Nasz. wieczór jeszcze 

nieskończony. Pójdziesz ze mną tam, 
gdzie cię zaprowadzę. Dobrze? 

— Dobrze, — odpowiedziała pokor- 
nie Kazia. — Pójdę — gdzie zaprowa- 
dzisz. Chcę być jaknajdłużej z tobą. 

Podniosła się, otrzepała sukienkę i po 
szli, trzymając się mocno za ręce, pod 
górę, gdzie panna Eufemja i Songin zie- 
wali rozpaczliwie, kryjąc się z tem jed 
no przed drugiem. 

— Pójdziemy chyba na kolację? — 
zaproponował Songin, — Jeść się chce, 

ne w tut gimnaszjech prywatnych, a milano 

wicie gimnazjum: P. M. S. (im. Henryka 

Siemikiewicza i I Społecznem Gimnazjum 
Koedukacyjnem. Egzaminy pisemne а- 
biturjenei składają w gmachu państwo- 
wego gimnazjum męskiego im. Adama Mi- 
dkiewieza. 

[Przewodniczącym komisji! egzamina- 
cyjnych tych gimnazjów: jest dyrekttor — 

państwowego gimnazjum męskiego im. 
króla Augusta w Wilnie p. Żelski. 

— KRADZIEŻE. Rostkowskiemu — 
Zygmuntowi (Młymatrska 22) skradziono 
rower firmy „Esiperainte“  mwiamtošci 250 
zł., iktóry pozostawił Rostworowski na ul. 
Mieszczańskiej. 

Pinjacz Stamisława zam, w: Grodnie — 
przy ul. IProdhowa dil zarwyiadomiła władze 
bezpieczeństwi o skradzeniu z kieszeni jej 
męża w barze przy nl. (Pocztowej około 

180 zł. O kradzież podejrzewa Łaukaszewi- 

cza, Czesława. 
Flisowi Karolowi (Artyleryjska 15) 

mieszkania skradziono 150 zł. i 6 mttr. 
płótna, O kradzież posądza: Flisową Zio- 
fję. 

Dr. Krauze (Grandzidka 4) z korytarza 
domu skradziono mowier (damski iwiartości 
200 zł. ‹ 

— OFIARA NIEOSTRIOŻNEGO OB- 
CHODZENIIA SIĘ Z BRONIĄ, W dniu 
3 b. m. dlo szpitala miejskiego przywiezio- 
ino mieszkańca wsi Hhnuskie (gm. Kurjan- 
Ika, pow. Augfustowskiego 17-letniego Ha- 
rabundę (Wacława, który! menipulując bro- 
nią spowodował postrzał prawego oka. 

— OFIARIA: PORONIENIA. Onegdaj do 
szpitala sejmikowego w. Grodnie przy- 
wieziomo Aponik Wierę, kitóra po 3-dinio- 
wym pobycie zmarł: prawdopodobnie od 
zelkażenia kmwi wsikutek poronienia. 

— JÓZEF OKRADŁ . JÓZEFĘ. Czaj- 
Kkoiwska. Józefa — (Ułańska 13) zameldo- 
wala o przywłaszeceniu ma jej szkodę 13 

zł. przez Kiudzewicza Józefa. zam, 'w Bia- 
łymsktoku przy: ul. Artyleryjskiej, 2. 

— Z DYMEM POŻARÓW. W dniu 5 
b. m. we wsi Łosiniamiy gm. hołyńskiej z 
nienyjaśnicnych marazie przyczyn  wy- 

z 

     

   w tym dniu  przerzuci 
ogień na sąsiedmie zabudowi:mia niszcząc 
je doszczętnie, powodując straty ma około 
44 tys. zł. Ogółem ' pastwą pożamu padło 
18 domów mieszkalmyeh, 17 ehlewów, 15 

stodół, inwentarz żywy, oraz większa bk 
lość sprzęitóryi domowo - (gogpodarczych, 

W dniu 3 b. m. ma kol, Łapicze gm. — 
Krynki, w zabudłowaniach Ciruk Pauli- 
my z powodu mieosirożnego obchodzenia 
się z oemiem (wybuchł požar, kitórego pa- 

stwą padł dom. mieszkalny Cirukowej — 

wir: ze sziprzętami idlomiowemi. Sliraty- wy- 
moszą 2000 zł. 

-- TUMANY ŚMIECI NA ULICACH. 
— Z przykrością musimy stwierdzić, że na 
mlicach naszego miasta przy podmuchu 

wiałmu podnoszą się w górę i zasypują po- 

prostu przechodniów  'tumany „nie kurzu, 

lecz śmieci. Najpnzykładi ulica  Orzeszko- 
wej w dmiu twiezorajszym obfitowała ma 

chodnikach w kilikocentymetirową 'wansk wę 
śmieci, które poprostu umiemożliwiały 
przejście ulicą, obsypując przechodnia. 
Może władze wreszcie wydadzą. zawządze- 

nie skrapiania ulic względnie każą 'wła- 
ścicielom kamienie zamiatać ulice. Wszak 
przy :talkim wietrze, jaki mzmy. teraz i ta- 
kiej obfilošci śmieci, winien tą sprawą 
ktoś się zająć. Najprawdopodobniej magi- 
stret. 

— TEATR MIEJSKI. Dziś o godz, 
8.15 4 akitotwa z prologiem komedja .Han- 
dlarze sleiwy“. 

— ZE SPORMU. Odbyt się tu zongani- 
zów|. my przez K. S. „Oresovia* pierwszy 
doroczny bieg kollatrski! szosowy na. trasie 
Grodno — Suwałki (96 klm.,. 

IProjektowama trasa Grodno — Suwal- 
ki — Grodno, ze względu nai silny wžatr 
została zmniejszona przez zarząd klubu 

„Cresovia!* w: ostaltmiej chwili. 
Do biegu stamęli zawodnicy: z Wilna, z 

Białegostoku, Sokólki i Grodna 
Tak jak było do przewiidzenia — naj- 

lepsi okazali! się zawodnicy z Wilna, ikitó- 
rzy też zdobyli zespołowo magmodę Komi- 
tetu W. F. 4 P.W. ; 

Wyniki techniczne przedstawiają się 
TETYTEWYTYWYYTTVYYYYYVYYYTYWYYYYYPYOTEZYY YYY 

Dźwiękowe kina „APOLLO“ 
DOMINIKANSKA 26. 

Arcydzieło najwyższej miary o rewelacyjnej 
kreacji gwiazd: GRETA GARBO jako kurtyza- 
na przy współudziale CLARKA GABLA w fil- 

LUIGRNA LYNN 
jako nieślubne dziecko! jako utrzymanka mil- 

jardera! jako narzeczona zazdrosnego! 
Wstęp od 50 gr. 
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z naszej gęsi same jedne kosteczki i szyn 
ki już ani trochę niema, ale Rotman, wi- 
działem otwarty. 

Więc poszli, ale Songin omylił się sro 
dze, jeśli liczył na dłuższe posiedzenie w 
knajpce przy kieliszku. Komendant zmar 
szczył brwi, gdy panna Eufemja zażądała 
kawy. spoglądał co chwila na zegarek, 
aż wreszcie powiedział: 

— Ja myślę, że panna Kazia najlepiej 
zrobi, jeśli się na tę ostatnią noc przenie- 
sie do hotelu. Jutro będzie musiała wstać 
bardzo wcześnie, bo tak odjeżdża okazja 
do Lachowicz... Poco panna Eufemja ma 
się budzić niepotrzebnie?  Wpadniemy 
do niej tylko po walizkę, a potem ja od- 
prowadzę pannę Kazię do Europejskiego. 

Panna Eufemja zaczęła gorąco prote- 
stować; wczesne wstanie nic a nic jej 
nie szkodzi, i owszem, wstanie z całą 
przyjemnością... Odwrotnie, będzie jej 
bardzo przykro, jeśli kochana Kazia 
wzgardzi jej gościną na tę noc ostatnią. 
Ale komendant jakby nie dosłyszał tych 
protestów, niecierpliwie nożem w szklan 
kę zadzwonił. o rachunek. 

Songin otworzył szeroko swoje krą- 
głe poczciwe oczy. Nie słyszał o żadnej 
wczesnej okazji do Lachowicz i cały czas 
mówiło się o tem że Kazia odjedzie po- 
południu. Songin chciał właśnie -powie- 
dzieć to głośno, gdy spojrzał przypad- 

  

  

„PAŃ 
Dziś premiera! Sensacyjny dramat z zakulis 

„OSKARŻ 
Fascynujący proces na tle miłości i zdrady. — W rolach głównych Gaby Morlay i jej 
Koanne. — Świetne dzieło Maurice'a Tourneura. — Nad program: Urozmaicone dodatki dźwiękowe. 
  

rozpraw sądowych p. t.: 

ONA" 
znakomity portner Andre 

  

  

Dziśl 

„Il 
— Najwspanialszy epukowy filin picu francaskiej režys. TURŻAŃSNIEGO 

| ORLATKĘ Syna 
według Edmunda Rostanda. 

Protektorat nad filmem łaskawie przyjąć raczył J. Eksc, Ambasador Francji Juljusz Laroche. 
Seanse o 4, 6, 8 i 10.15. — W dni świąteczne od g. 2-ej 

miłosne dzieje 
lony @ : 
na 1 5е ‹5 

Balkon 40 gr. 

Parter 76 gr. 

Wiecz. od 5 gr 

  

„LL 
GŁÓWNA SZKOŁA GOSPODARCZA ŻEŃSKA 

W SNOPKOWIE. 
Stacja kołei i poczta Lwów, Nr. telefonu 1-88. 
ogłasza wpisy od 15 maja br., przyjmując do 
internatu kandydatki narodowości polskiej, reli- 
gii rzymsko-katolickiej, z świadectwem ukoń- 
czonej szkoły średniej ogólnokształcącej, na 3- 
letnie studja, obejmujące gospodarstwo domo- 
we, ogiód, hodowlę, mieczarstwo i szycie oraz 
wykłady teorji, z przedmiotów dokształcających 
i pegłębiających wiedzę gospodarczą. Bliższych 
informacyj udziela Sekretarjat Szkoły pisemnie, 
zaś ustnie i telefonicznie w godzinach 8—16 

codziennie. 
KN UTENA EET TINKA 
jak nastepuje: 1) Łuszczewski Bi:tystok, 
(Jagiel.), w czasie 4 godz. 4 min. 2) Jure- 
wicz Wiilno (Kol. IP. W.) 3) Kiejko — Gro- 
dno (Cresovia), 4) Jasiński Wilno (Kol. P 
W.) 5) Wojciechowski (Wiilmio (Kol. IP. W.) 
6) Dacewiez Sokółka: (8 baom samit.). 7) 
Michałowski (Wilno (Kol. P. W.) 8) Dzier- 
jma Białystok (Sparta) 9) Jurowski — 
Grodno (Cresovia) 10) Damtidowski Bia- 
łystok (Jajgiel.). 

— NOWIY ZARZĄD T-WA „MAKABT* 
W ubiegłą niedzielę odbyło się walme ze- 
bramie człomków 'towerzystwa gimnasty- 
cmo - Spozitowego „Mialkabi*, ma którem 
wybrany został mowy zarząd: Tewa r: na- 
stępu jącym: składzie: 

P. p. Dr. Hamer, Dr. Kalecki, api. adw. 
Glikfeld, Słonimski, Gruzburg, Sluoki, — 
Rozental, Segal + Rubin, 

    

Słonimski oddział Polskiego vowarzystwa K 
joznawczego komunikuje nam, że przedłużył 
termin zapisów na wycieczkę do Warszawy do 
dnia 8 czerwca r.b. włącznie. 

Pragnący wziąć naział w wycieczce winni 
do wspomnianego terminu wnieść do komunal- 

nej Kasy Oszczędnosci w Słonimie kwotę zł. 23 
jeśli zamierzają oabyć podróż w klasie Il-giej 
i zł. 16 w kd. III-ciej. 

Wycieczka ta, jak już donosiliśmy wyje- 
dzie ze Słonima dnia 10 czerwca o godz. 21 
min. 03: odjedzie z Warszawy dnia 14 czerwca 
wieczorem. 

W razie niedojścia jej do skutku — pienią- 
dze zostaną zwrócone. : 

  

(OZPOCGZECIE SWIĘTA IP. W. i 
W. F. W dniu 3 ezerwca rozpoczęło się świę 
to P. W. i MW. F. 

Wazrunlki aitimosfergezme mnie Sprzyjaly 

rozpoczęciu, (gdyż przejmujący chłód, a ta- 
kże silny wicher przeszksidzał poszczegó!-- 
nym zawodom. 

Raport od. zgromadzonych przyjął w 

zastępstwie dowódcy. gamizonu Komendant 
placu p. mjr. Ostrowskii, maistępnie p. sta- 
rosta Neugebauew rwvygłosił do zebramych 

mowę, iwyj:śniając znaczenie sportu i świę- p 
przemawiał także (profesor Brzeski. 

ZAPEWNE WYBRYK PASTU- 
OHóW. W dni 1 iezerwiea: torowy, Al, Mia- 
zumkiewicz obchodząc (tor znalazł hak 
żelazny  zekiożony w złączeniu szyn. 

Hak ten był zenieciony, co dowodzi że 
pociąg przeszedł ipo nia. Jakikolwiek 

wbicie haka nie mogło spowodować kata- 
strofy pociągu, to jednak mogło spowiodo- 
wać kaitastnofę <drezyny: kolejowej. 

— NIE UDAŁO SIĘ. W dniu 2 czerwca 

na rynku 3 maja, jak to byjwa bardzo czę- 
sto, grasował kieszomkowiee Wolf Czajnik, 
sniać byl to ptaszek już znamy, gdyż chcąc 

zaoperowieć kieszeń Tekli iIBućko, został 
złapany ma gorącym uczynku i powędro- 
wał za (kraty. 

Nie udała się także kinadzież perkalu, 
który miała zamiar przywiłaszczyć Alkse- 
mja Jurewicz, zdołano ją obrewidowiać, 
znaleźć u miej toiwat i zwrócić właścicielce 
Esterze Golewicz. 

ta, 

kiem na Kazię. Siedziała, jak winowaj- 
czyni, z głową tak nisko pochyloną, że 
równiutki przedziałek, w jasnych  wło- 
sach starannie uczyniony, bielał Songi- 
nowi wprost przed oczami. Smętny adju- 
tant wpatrzył się w ten przedziałek i zdję 
ło go rozczulenie. 

— Biedula, — pomyślał, ot i sa- 
mej wstyd.. Na co oni tak śpieszą się... 
czyż to nie lepiej po ślubie? 

Songin do końca wieczora czuł się 
bardzo zażenowany i, jak mógł najprę- 
dzej, pożegnał tamtą parę, pozostając 
znowu sam na sam z panną Euiemją. 

Panna Eufemja chciała koniecznie iść 
za Józkiem i Kazią, aż do odrapanej 
kamieniczki, na rogu rynku, mieszczącej 
szumnie tak zwany hotel Europejski. Pan 
na Eufemja bardzo chciała pozostać je- 
szcze kwadrans w promieniach obecno- 
ści komendanta, ale on zlikwidował ją, 
dosyć bezceremonjalnie; więc zacna sta- 
ra panna, zrobiła dziwaczny, ruch szy- 
ja by bezgłośnie przełknąć łzy, cisnące 
się jej do gardła, a potem uwiesiła się 
songinowego ramienia. Zaczęła znowu 
od początku: jak to jej nad wyraz przy- 
kro, że Kazia cierpieć woli niewygody 
żydowskiego hotelu, kiedy nawet wstając 
o czwartej, nawet hałasując całą noc, 
sprawi pannie Eufemji tylko największą 

Wydawnictwa. „SŁOWO 

  

Dziś ostatni dzień 

Jutro premjera! Zdegradowany „C. k. Feld'marszałek". 

BADJUTAKT JEGO WYSOKOŚCI 
arcydzieło, które przewyższa najlepsze jego przeboje jak „C. k. Feldmarszałek i „Król to ja“. 

   

„PR*YGODY SOBOWTÓRA” i „7 Portów — 7 Dziewcząt. 
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Raśje wiieńskie 
ŚRODA dnia: 7 czerwca 

1140 — Przegląd prasy . 
1205 — Audycja dla poborowych — 

(mnuzyłka:) 
13.20 — Kom. meteor. 
14,40 — (Progr: dzien. 
14.45 — Utiwomy Kotelbeya: (płyty) . 

15.15 — Giełda: rolnicza 

15.25 — Chwillkia: strzelecka 
15.35 — (Progr. dla (dzieci, 

16.00 — Transm. ze stadjonu hippiezne- 
go w Łazienkach 

16.40 — Odezyt. 

17.00 — Płyty. 
17.40 — Odczytt. 
17.55 — Progr. na; czwartek, 
18.06 — Muzyka 'tameczna 

18.40 — Wilad. bieżące 
18.45 — Przegląd litewski 
19.00 — Rozmaitości 
19.10 — W świetle rampy* — mowości 

teatr. omówi Tadeusz Łopalewski . 
1925 — Rozmait. 

19.30 — Feljetion. 
19.45 — Pras. dz. radj. 

20.00 — „Podróż po Warszawie” 
21.00 — Wiad. sport. 

21.10 — Recital fontep. 
22.00 — Na widnokręgu 
22.15 — Muzyka z płyt. 
23,05 — Mhuzytka taneczna. 

Ogłoszenie 
Zarząd Konkursowy Masy Upsdłościowej 

Domu Bankowego F. Winiski w Wilnie ni 
niejszem zawiadamia że w dniu 12 czerwca 
1933 r. o godzinie 18-ej w lokslu biura Za- 
rządn w Wilnie przy ulicy Niemieckiej 
Nr. 35 odbędzie się Ogólne Zebranie Wie- 
rzycieli upedłego Domu Bankowego z nasię 
pującym porządkiem dzienaym: 1) sprawc- 
zdanie Zarządu Konkursowego, 2) sprzedzź 
nieruchomości npadłego dłużniks, 3) prowi- 
zoryczny połział sktywów masy upadłoscio- 
wej i 4) wolne wnioski. 

  

  

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, X 

rewiru, zamieszkały przy ulicy Wiwulskiego Nr. 
6 m. 28 na zasadzie art. 1030 Ust. Post. Cywiil. 
ogłasza, że dnia 21-go czerwca 1933 r. od g. 
10 zrana w domu przy ulicy Portowej Nr. 5 
odbędzie się licytacja ruchomości, należących 
do Firmy „Gimnazjum T-wa Pedagogów w 
Wiinie, składających się z urządzenia Gimne- 
zjumi, iiaszyny do pisania i mikroskopów, osza- 
cowanych na 6.450 zł. 

Spis rzeczy i szącunek takowych przej 
rzany być może w dniu licytacji. 

Wilno, dnia 3-go czerwca 1933 r. 
Komornik Sądawy (—) Jerzy Fiediaj. 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

średka ed edcisków 

Prow. A. PAKA 

450 H. P. | 

    

  

  

  

  

KH. P.| 
iły Wodnej 
do wykorzystania 

liwa | maj. 
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WANDY KULWIEĆ FRYDRYCHSOWEJ 
otwarty będzie od 15 czerwca. — Pokoje 
słoneczne, wspólny salon i taras, bibljo= 

s teka, pianiuo, kuchnia wiejska, PROCH 
4 razy dziennie. Doskonała kąpiel, aato. 

I Dojazd z Barauowicz lsb Nowogródka 
5 autobusem. Ceny 350, 4.— i 4.50 w taj 

leżności od pokoju. — Poczta Walówka 
a koło Nowogródka, Andrzejkowo 4 

ча на ч к а Чча Na ZA A A 
KRZY ROEGWARENKKC > 

: ' Lekarze Letnisko 
OCE "a w dworku w okolicach 

ać "" Narocza — Ceny przy- 
stępne — M ejscewość 
zdrowa. Dowiedcieć się 
W-Pohulanka 16 — 37 

© DOKTOR | 
Biumowicz 

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

ой 9 — 113 — 8 
W Z..P:23. 

Letniska do wynsję- 
cia z utrzymeniem i wy- 
godami od 3zł. ćo 3,50 
dziennie, Dzieci płacą 
2 zł Dowiedzieč: ul. 
św. Filipa 4 m, 12 od 
g. l1-ej. 

Tanie ietnisko 
1 i 2 pok. do wynajęcia. 
Blizko Wilne, miejsco- 
wość prześliczna rzęka 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, wene 
ryszne i raoczopłciowe 
Wileńska 7, tel. 10-67.' 

GONE W 

  

Kueko i las 'uż koło doma — 
Pokoje słoneczne ślicz- 

l SPRZEDAŻ ne z werandą i kuchinią. 
NPV IIS, я Dowiedzieć się prosię 
MAJĄTEK „Sło - 

ziamssi 208 h w pobli- 
żu Wilua do sprzeda 
nia, Szczegóły u'. Ka- 
noniczna 9/4 m: 1 Jin 

w Administracji 
wa* Zamkowa 2. 

" POKÓJ 
LETNISKO 

  

Naborowski lub dwa, z dużą wsi» 
r CER RAJA 1ODOKZJASK," GO WY: 

najęcia tanio. Zakret — 
ul. Letnia 6 m. i. Do- 
wiedzieć się od godt. 
12 do 5 po poł. 

MAAGAADDAAAM Aris 

ARKA Poszukują 
si. BĘ TODENIGY PRACY 

i K.iA. FIBIGER *  vvvvvvvvvvvvvvyvęso 
uznane za najlepsze w о 
kraju. — Sprzedaż na DOŚWIADCZONA 

raty i wynajęcie. — — wychowawczyni —. 
Kijowska 4, H. Abel>w z dobrym akcentem ol 

Lokaie 
ееччча 

MIESZKANIE 
3 pokojowe duże od- 
remontowane z elektry- 
cznością — ładna miej- 
Scowość i wolay garaż 
Antokolska 35 

LOKAL 
14 pokoi i 3 kuchnie— 
może być podzielony 
na mniejsze lokale bin- 
rowe lub mirszkania 
prywatne — W tymże 
domn mieszkanie 5 po 

skim poszukuje posady, 
przy dzieciach.  Posia- 
da świadectwa. Dąbro- 
wskiego 12 m. 3. 

Ochmistrzyni 
wykwalifikowana, zna 
się dobrze na kachni. 
Wyrób masła na sprze- 
daż. Uczciwa pracowita 
Skromne wymagania, — 
Nieświeska 16 — 8, 

PILNOWAĆ 
MIESZKANIA 
zgodzę się za skromne 
wynagrodzenie — ро- 

  

kojowe II pietro i 4 Siadam referencje. Pil- 
pokojowe. Dowiedzieć Sudskiego 29 m. 
się Mostowa 7 — 17 4—6- 
tylko оа 10 МОЙ ЕЕЕ ее 
4 — 5ej Miody, uczciwy 
il chłopiec 

KAADAŁAAAAAŁAAŁAŁARD (skończone 5 oddz. szk. 
Letniska powsz.) prosi e įakę 

kolwiek pracę. — Adres 
Nea Wilkomierska Ne 117. 
DANIUSZEW 
i т 

TNISK 
pensjonat — poczta — Zguby 
Daniuszew — Kiersnow 
ska stacja Smorgonie. = — аЕЕ 
Plaža, kajaki, tenis. Pies 
Ai rasy wilk przybłąkał się 

*3 czerwca. — Zygmun- 
Wakacje towska 28 m. 18. dla miodzieży szkol 

ne| w majątkn z dob- 
-- wać 

  

  

  

przyjemność. Songinowi jakoś nie star- 
czyło cierpliwości, słuchać tych staropa- 
nieńskich rozżaleń. Wyrwał się opryskli- 
wie, a panna Euiemja, pozostała na środ- 
ku ulicy uporczywie, boleśnie starając 
się zrozumieć: za co ją to wszystko dziś 
spotkało? 

A Songin poszedł znowu na zamek. 
Złotawy, mylący blask księżyca tumanił 
zmysły i stawiał przed oczy nieistnieją- 
ce mary. Wydało się Songinowi, że tam- 
tych dwoje wciąż tu jeszcze siedzi w czar 
nym cieniu muru, albo w migotliwej roz- 
chwiei krzaków olchowych. Songin oglą- 
dał się raz wraz, na prawoi lewo i 
drgał za każdym nocnym szelestem. Z za 
łąk, osnutych gęstemi, wiosennemi mgła- 
mi, z nad śpiącego jeziora, dolatywał siłu 
miony odległością rechot żabi. Zupełnie, 
jakby kto szklane kulki po młodej trawie 
taczał, a jedną o drugą uderzał, — po- 
myślał Songin i w tej chwili przypo- 
mniał, że to nie jego myśl, bo Kazia tak 
powiedziała poprzedniego wieczora. Zdję 
ła go niewysłowiona żałość; usiadł na 
kamieniu, głowę na ręku oparł.... siedział 
tak sobie, nad swoją dolą rozmyślał i 
wzdychał. A w tym samym czasie w ma- 
leńkim hotelowym pokoiku, Kazia, tuląc 
się nieprzytomnie do Józka, powtarzała 
cichutko: 

— Teraz już jestem na zawsze twoją, 

  

rą opieką.— Informacje POPIERAJCI 
Tatarska 3 m, 16. — 
D-wa Hryniewska, L © pP p 
= m = в в 

na całe życie twoją, do samej Śmierci 
twoją. : 

16 
U Wołłowiczów, pod święconem gię- 

ły się stoły. Pomimo wszystkich urągań 
na ciężkie czasy, pomimo ogólnego przy- 
gnębienia i gospodarczych trudności, — 
nieubłagana tradycja wielkanocna wkra- 
czała w swoje prawa. Nie darowałaby 
najmniejszego uchybienia świątecznym 
obyczajom, wszechwładna w lipniowskim 
dworze dyktatorka spraw  kuchenno-je- 
dzeniowych — ciocia Pelasia. Wczesna i 
ciepła wiosna umożliwiła jej niesłychane 
wprost wyczyny w dziedzinie tak zwa- 
nych nowalij; przytem prosięta rosły jak 
na drożdżach, indyki i perlice przyby- 
wały na wadze, a kury niosły się wprost 
znakomicie. I wszystko byłoby cudownie, 
gdyby nie Żonia, która zapomniała przy- 
wieźć z Wilna połowy niezbędnych spra- 
wunków, jakiemi była obarczona. Nado- 
miar złego, zbyła gderanie cioci Pelasi 
pogardliwem wzruszeniem ramion i nie 
wysłuchała nawet do końca — tłumacze- 
nia, że: — dobrej wainlji, duszo moja, | 
nie -dostać w naszem miasteczku, a bez 
dobrej wanilji tiulowe baby... et! szkoda 
mówić.. 

D. C. N. 

i SA UK A ONONIDE r 

Drukarnia Redaktor w/z Witold Tatarzyńskeć


