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ISTOTY ZARADNE 
W nowelce przedwojennej młoda pa- 

ni idzie w towarzystwie młodego pana 

po zakupy. Wstępują do składu broni. 

Młody pan dziwi się: co może młoda pa- 

ni kupować w składzie broni? — Proszę 

mi dać prochu — mówi rezolutnie młoda 

pani. — He? — pyta subjekt. — Tak... 

jakieś 10 funtów.. Młody pan dziwi się 

jeszcze bardziej, a subjekt obojętnie ukła 

da pokaźną paczkę (pozwolenie na kup- 

no amunicji myśliwskiej nie było wtedy 

wymagane) i mówi z bolesnym uśmie- 

chem: — Szanowny małżonek lubi za- 

pewne polowanie... Młoda pani wzrusza 

ramionami: — Nic podobnego, proch jest 

mi potrzebny do lampy. I młody pan i 

subjekt wytrzeszczają oczy: — Do lam- 

py?? — Tak. Kupuję nową lampę wiszą- 

cą, więc potrzebuję prochu do wagi u gó- 

ry... Młody pan wtrąca: — Ależ to nie 

proch potrzebny, lecz śrut! Młoda pani 

znów wzrusza ramionami: — Śrut? Może 
śrut... To niech mi pan da 10 funtów śru- 

tu... 
Potem młoda pani kupuje lampę i ra- 

zem z młodym panem jedzie do mieszka- 

nia zawieszać tę lampę. Gardząc pomo- 

cą służącej, lub stróża, sama wbija hak 

do sufitu, przyczem zamiast młotka uży- 

wa pudełka zapałek. Gdy to nie pomaga, 

bierze do ręki popielniczkę szklaną. Gdy 

ta prysła w kawały, wali w hak przyci- 

skiem mosiężnym i w rezultacie tłucze 

sobie palce. Płacz. Młody pan pociesza 

młodą panią. Pocałunki. To jedno umiała 

młoda pani robić z sensem. 

Nowelka miała tytuł: 

radna“. 

„Istota nieza- 

* * * 

Noweikę napisano+dwadziešcia КИКа 
lat temu i w owe czasy była zapewne a- 

ktualną. Dziś miałaby chyba wartość hi- 

storycznego curiosum. Dziś niema przede 

wszystkiem lamp naftowych, a istoty nie- 

zaradne są mitem. To było dobre dla sta- 

rych, miłych czasów przedwojennych, 

gdy kobieta była albo syreną, albo flon- 

drą. Tertium non datur. Taka  ichtjolo- 
gia była sympatyczną, sielankową, staro- 

świecką, czeczotkową... Była przedewszy 

stkiem wygodną dla ówczesnego mężczy- 

zny. Ale czasy zmieniły się. Istoty nieza- 

radne znikły z powierzchni ziemi... 
Obserwujemy zalew czyli inwazję 

kobiecości. Zaczęło się od literatury, któ- 

rą kobiety wytrwale, przez szereg poko- 

leń, z iście niekobiecą konsekwencją in- 

tensywnie rozwadniały. A potem wszyst- 

ko poszło w szatańskiem tempie. A stało 
się to na naszych oczach. Od welonów 

samarytanek i swetrów daktylograiek 

do tog adwokackich i biretów sędziow- 
skich. Od konnej jazdy po damsku do re- 

kordowego ciskania patelniami na olim- 

piadach. A propos konnej jazdy... Nie je- 

stem specjalnie stary, a pamiętam świet- 

nie te czasy, gdy starsze panie — babu- 

nie — zżymały się na widok panienek w 

długich po pięty amazonkach  galopują- 

cych na siodłach z łękami. „Emancypa- 

cja“ — szeptały ze zgorszeniem babunie. 

A dziś? Dziś po ul. Mickiewicza paradu- 

ią panny, które też te czasy pamiętają. 

w spodniach i butach do konnej jazdy 

po męsku i — nikogo to nie gorszy. 

Najwyżej jakiś dorożkarz, co też z końmi 

ma do czynienia, odwróci się z obrzydze- 

niem i splunie. 

Ale nie o jazdę konną chodzi. Chodzi 

_0 zalew czyli inwazję kobiecości. Że taka 
inwazja istnieje, że stanowi groźną kon- 
kurencję dla brzydszej połowy ludzkości 
— tego dowodem huczek podjęty na ten 

temat w prasie. W huczku tym góruje 

ton ironji z ust męskich. Czy ironja ta 

jest szczera? Wątpię: — brzmią w niej 
nuty zaniepokojenia. Inna rzecz, że nie 

jest to wyłącznie zaniepokojenie kucha- 
rza, którego się „redukuje“, by nająč na 

jego miejsce kucharkę... Inna rzecz, że 

niepokoju o przyszłość kultury ludzkiej 

nie można identyfikować z niepokojem 

odsuwanego od żłobu,, bankrutującego 

konkurenta... Ale faktem jest, że inwazja 

kobiecości niepokoi mężczyzn. I z tego 

faktu kobiety mogą być dumne. 

Obserwujemy inwazję wszelkiego ro- 

dzaju „bieduł*. Obok biedul literackich, 
mamy biedule adwokackie, obok adwo- 

kackich — lekarskie, obok lekarskich — 

profesorskie, obok profesorskich — spor- 

towe... O, przepraszam: — w dziedzinie 

sportów niema biedul. Sport jest splotem 

tężyzny nerwów i mięśni. Że przeciętna 

kobieta ma nerwy mocniejsze od prze- 

ciętnego dzisiejszego mężczyzny — © 

tem wie byle dentysta. A mięśnie? Wszy- 

scy wiemy, że dzisiaj rozum w pięści 

przestał być domeną Rocha Kowalskiego 

i jego progenitury męskiej. Flondry i 

syreny znikły z powierzchni ziemi niemal 

doszczętnie, lecz za to na ich miejsce wy- 

rosły jak grzyby po deszczu wysportowa- 

ne wydry i kulfony. 

* * * 

Wydry i. kuliony nie przestają na 

sportowych rzutach rondlem, na mocze- 

niu w wodzie swych „linij*, a w chwilach 

wolnych od tych zajęć — na uporczywem 

podmywaniu literatury wodą graiomanii. 

Wciskają się wszędzie. Gdzie nie poma- 

ga tupet, tam odgrzebują i dyskontują 

przymilność, przylepkowatość, anioli:o- 

wateść i inne, zdawałoby się, oddana 

złożone do lamusa chwyty kokieterji cze- 
czotkowej. W zaciekłej walce o zdoty- 

wan.e nowych i utrzymanie starych pa- 

zycy, „biją“ mężczyzn wytrwałości, 

skrupulatrością, drobiazgowością, Su- 

miennością, t.j. tem wszystkiem, co ce- 

chuje intelekty gorsze w gatunku. W na- 

uce, w sztuce, w literaturze, w zawodzie 

lekarskim, lub prawniczym, słowem — 

w każdej dziedzinie imponują nam zupeł- 

nie tem samem, czem imponowały na- 

szym pradziadkom nasze  prababki w 

dziedzinie robót szydełkowych. Tylko, że 

prababki szydełkowały nikomu niepotrze 

bne i przeto niewinne nesesery, a biedu 

le współczesne biorą się do pracy serjo. 
I to jest groźne. 

Brak syntezy! — Oto ciężka kolubry- 

na, którą wytaczają antyfeminiści w obro 

nie zagrożonej kultury. Zarzut braku sya- 

tezy w pracy i w sposobie myślenia ko- 

biety jest zarzutem starym i do mdłości 

oklepanym. Czy przez to staje się mni :; 

słusznym?... Mężczyzna prawnik „myśli 

kategorjami prawniczemi* i wyciąga z 

przepisów pozytywnych  systetyczny 

sok ducha praw; kobieta — prawniczka 

jest chodzącym skorowidzem ustaw i 

notuje w mózgu te ustawy z dokładno- 

ścią, z jaką jej prababka prowadziła spis 

bielizny stołowej i sprzętów kuchennych. 

* * * 

Gdy bolą mnie zęby, idę do denty- 

sty. Mogę jednak pójść do dentystki. To 

kwestja gustu i odwagi. Mam jednak 

wólną wolę i wolny wybór. To samo 
się dzieje, gdy potrzebuje pomocy adwo- 

kata, architekta, artysty. Jeżeli dentystka 

zaplombuje chory ząb i wpędzi mi zapa- 

lenie okostnej, jeżeli adwokacica zaprze- 

paści mi murowaną sprawę, jeżeli kobie- 

ta- architekt sporządzi mi plan domu mie- 

szkalnego nienadającego się do zamiesz- 

kiwania przez ludzi, jeżeli artystka nama- 

luje mi portret, na którego widok psy 
zawyją — sam będę ponosił skutki mej 

bezprzykładnej odwagi. Bo miałem wol- 
ny wybór i wybrałem źle. 

Lecz zdarzyć się może, że nie miałem 

wolnego wyboru. Mam sprawę w urzę- 
dzie administracyjnym i woźny melduje 

mnie radcy. Wchodzę do gabinetu i wi- 

dzę z przerażeniem, że radcą jest kobie- 

ta. Czy mam prawo iść do szefa urzędu 

i powiedzieć: „Żądam wyłączenia radcy 

X, bo jest kobietą!“. Nie. Tembardziej, 

że i szefem urzędu może być kobieta. 

Ostatecznie mogę nie mieć interesu do 

urzędu administracji państwowej, lub 

wprost machnąć ręką na ten interes, na- 

tomiast zdarzyć się może, że wbrew wo- 

li zostanę postawiony przed sądem, jako 

oskarżony, lub jako pozwany. I oto tutaj 
może, wyrażając się językiem urzędowym 

— zaistnieć wypadek mrożący krew w 

żyłach... 

Dotąd kobiety u nas sądziły tylko' nie- 

letnich. Niejeden prawnik starej szkoły 

pokiwał głową, niejeden wzruszył ramio- 

nami. Ale koniec końców pogodzili się z 

tym faktem. Bo wszak kobieta, zarówno 

dzięki pokrewieństwu swej psychologji z 

psychologją dziecinną, jak i dzięki przez 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S$. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Koł. „Ruch“. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
MIORY — Ejdelman 
NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

| PODBRODZIE — ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 
PIŃŚK — 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. 
1 SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skiad apie y. 
i WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 
i WARSZAWA — Kiosk Ksieg. Kol. „Ruch“. 
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Pakt stanął w rozmowie telefonicznej 
Mussoliniego 

LONDYN. PAT. — Reuter dowiaduje 

się, że zgoda Niemiec na parafowanie pak 

tu 4-rech mocarstw nastąpiła dopiero 

  

z Hitlerem 
wczoraj po południu w wyniku rozmowy 

telefonicznej Mussoliniego z Hitierem, 

po której wycofał swe zastrzeżenia. 
  

Oficjalne wyjaśnienia Francji co do paktu 
ODPRĘŻENIE EUROPEJSKIEJ SYTU- 

ACJI POLITYCZNEJ. 

PARYŻ. PAT. — Havas podaje, iż w mnie- 
maniu rządowych kół francuskich, parafowanie 

paktu czterech stanowi pierwszy etap odpręże- 

nia europejskiej sytuacji politycznej. 

Jeszcze przed podpisaniem  ostatecznem 

paktu zostaną wznowione rokowania, by usta- 

Нё znaczenie praktyczne paktu. — Rokowania 
te będą dotyczyły również poprawy stosunków 

francusko - włoskich oraz Włoch z Małą En- 

tentą. : 

Znaczenie przywiązywane do zakończenia - 

rokowań, dotyczących paktu, odpowiada dąże- 

niu rządu francuskiego, ujawnionemu od szere- 

gu lat, do rozszerzenia możliwości porozumie- 
nia ze wszystkiemi krajami, nie poświęcając 

jednakże nic z istniejących traktatów i układów. 
Dlatego, albo w najbliższej przyszłości, ałbo po 
podpisaniu paktu przez Francję, rząd francuski 

wznowi i potwierdzi w liście, skierowanym do 
rządów Małej Ententy zapewnienia i gwarau- 

cje, jakim dał wyraz niedawno w swem prze- 
mówieniu w Genewie Paul - Boncour. Wszyst- 
kie narody, związane z Francją traktatami, 0- 
trzymają podobne zapewnienie. 

Chociaż jeszcze nie jest znaną ani data pod 
pisania, ani data ratyfikacji paktu przez parla- 
ment, prawdopodobnie Daładier i Paul-Boncour 

omówią znaczenie paktu w piątek w Izbie De- 

putowanych. 

PRAWICA FRANCUSKA NIEZADOWO- 
LONA Z PAKTU. 

PARYŽ. PAT. — „Journal des Debats“ w 
dalszym ciągu podtrzymuje swe negatywne sta- 

nowisko w stosunku do paktu 4-ch. Dziennik 
podkreśla, iż czterej sygnatarjusze paktu zde- 

cydowali się podpisać ten dokument z różnych, 
powodów, łącząc z nim absolutnie sprzeczne 

nadzieje. 

Rzesza w pakcie widzi możliwości rewizji 
traktatów. Włochy pragnęłyby dokonać rewizji 

naturalnie bez naruszania własnych interesów. 
Mac Donald widzi w pakcie środek rehabilita- 

cji Hitlera wobec Izby Gmin. Francja daje jesz- 
cze raz dowód swej dobrej woli, tym razem 

doprowadzonej do granic niebezpiecznej słaboś- 
ci i zaślepienia. : 

Pacytišci twierdzą, & niema wieczystych 

traktatow. Wszyscy wiedzą, iž są takie uklady 

mięazynarodowe, które dają się zmienić. wyłą- 
cznie przez wojnę. O tem najlepiej wiedzą Niem 
cy. Nigdy Polska i kraje Małej Ententy nie zgo- 

dzą się dobrowolnie zrezygnować z rezultatów 

zwycięstwa 1919 roku.. 

NIEMCY UDAJĄ NIEZADOWOLONYCH 

BERLIN. PAT. Cała prasa niemiecka 
podaje pełny tekst paraiowanego paktu czte- 

rech, umieszczając jednocześnie dłuższe stresz- 

czenie mowy Mussoliniego. 
W komentarzach dzienniki wyraźnie akcen- 

tują moment pewnego rozczarowania z powodu 

nieuwzględnienia pewnych postulatów niemiec- 

kich. Krytykówana jest forma rokowań, w któ- 
rych nadużyć miano telefonu. jest to — jak za- 
zmaczają pisma tutejsze — pierwszy wypadek 
po wojnie dojścia do skutku miedzypaństwowej 
umowy bez zwoływania konierencji. 

Wskazuje się, że Niemcy w każdym razie 

zachowały swobodę działania wobec wszyst- 
kich mocarstw. Prasa hugenbergowska nazywa 
pakt rozwiązaniem tymczasowem. Jakkolwiek 
postulaty niemieckie w zakresie równoupraw- 
nienia, rozbrojenia i rewizji nie zostały w pełni 
przeforsowane, to jednak dzienniki widzą w 

akcie środek do dałszego ich. traktowania, . 
przyczem wskazuje się tu zwłaszcza na kwestię 
rewizji. 

„Boersen Ztg.“ jest również zdania, że 

pakt, chociaż miewystarczający, zawiera pewne 

elementy poprawy. 

„Vossische Zeitung”, podkreślając kompro- 
misowy charakter paktu, stwierdza przytem, iż 

zasadnicze jego znaczenie leży w tem, iż wogó- 

le został zawarty. Pakt, który wyszedł z inicja- 
tywy Mussoliniego, musiał osiągnąć jakiś rezul- 
tat, rozbicie się bowiem rokowań stanowiłoby 

sdła Mussoliniego zbytnie rozczarowanie i nara- 

žalooy jego prestige. 

Oświadczenie min. spr. zagr. Becka w sprawie paktu 4-ch 
WARSZAWA. PAT. Pam minister 

spraw: zagraniicznyich, do którego zwróci- 
liśmy się z zajpytaniem (o stanowisko rządu 
R. P. wobec parafowanii» malktu 4-ch oś- 
wiadczył : 

Podamy do publicznej wiadomości tekist 
paktu czterech mocarstw, parafowany 7 
b. m. w Rzymie, zawiera postanowienia 
'dość ogólmikowe, różniące się znacznie od 
pierwotmych projektów. Niemniej przeto 
historja negocjacyj w sprawiie paktu i mie- 

które fragmenty obecnego paktu stwarza- 
ją koniieczność pewnych precyzyj. iPrzede- 
wiszystkiem wyjaśnić należy, że żadnie po- 
stalnowienia, powzięte na podstawie tego 
paktu, które dotyczyłyiby bezpośrednio lub 
pośriedniio ilnteresów - państwia. polskiego, 
miłe będą miały dla rządu polskiego w: 
żadnym wypadku mocy; obowiązującej. 

Rząd polski mie przyjął żadnych z0- 
'bowiązań co do jakiejkolwiek: współpracy 
z blokiem 4 państw, jako onganem mię- 

gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji © 25 proc drożej. 
ne o 50 proc. dreżej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 
zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 

TELEGRAMY 
POSEŁ ŁUKASIEWICZ W MIŃSKU. 

MOSKWA. (PAT. Cała prasa zamiesz- 
Paki czte- cza sprawozdania z pobytu posła Łukasie- 

zterech, wicze w Mińsku. Oświaldczenie mimistira u- 
dzielone przedstawicielowi: Białoruskiej A- 
gencji Telegraficznej ukazało się in exten- 

PRZYPISEK REDAKCJI. 

rech należy nazywać nie paktem © 

lecz paktem włoskim. Jest to zwycięstwo 

Mussoliniego, potem dopiero korzyść dla он УАРНЕ de „Tzwieskćj”. 

Hitlera. W stosunkach panujących dotych- MOSKWA. PAT. Po dwóch dniach — 

czas w Genewie, pakt czterech (recte pakt pobytu w: Mińsku poseł Rzeczypospolitej 

włoski) zmienia niewiele. Dotychczas, t. Polskiej 'w' Moskwie Łukasiewicz wyjechał 

; i żeń w Ni „, do (Wiarszawy. 
i. ao. ostatnich precobomė eń w Niewczech, lipna 6 Węwięśco Walka GARYME ча 

panująca tam hegemonja anglo-francuSk0- ypriwieku — oświad " 1 E 

niemiecka żostała zachwiana przez wzmoc- pedziet niamiiązamie aids j ścisłej R 

nienie stanowiska Włoch. Włochy dorosły ści między alkaidemją mianuk umieja S0- 

do koncertu wielkich mocarstw, Włochy Wiedkiej a podobnemi imstytucjami nau- 

nie chcą być usuwane do dziecinnego po- ikojwemii w (Polsce, w celu wymiany wzzjem 
mi aie. 

koju, Išedy roemawicją starsi; * pozoom BREZyDENT PARYZA W KRAKOWIE. 
Hitler przez podpisanie paktu czterech zo- RÓW ааа 4. x GG 

stał uznamy za człowieka dobrze wychowa stawiciele я і.‘ ш1 .т z. a w: da 

nego, ogłaszanie go za bamiię Europy 20- yptenay ma czele. Goście zwiedzili koś- 
stało przerwane. Dojście do skutku paktu ciół Marjacki, bibljotekę Jagiellońską i 

czterech w obecnej jego formie nie jest ihne zebytki. miasta, poczem udali się au- 

dła Polski wypadkiem pomyślnym, lecz > A a 
nie daje powodu do żadnej rozpaczy. Sta- S Sigis soi т ca daj 
nowisko nasze jest mocne i charakteryżo- teqy, gdzie podejmowani byli przez pre- 

wane przez dwa stany faktycene t. j. 1) zydjum miasta. (W przyjęciu wziął nad- 

przez fakt pokojowych stosunków z So- tio udziajł wojewoda kr: kox ski dr. Kiwaś- 

wietami, 2) przez fakt pokojowej deklara- Z RZE cw Petz 

cji Hitlera elożonej p. Wysockiemu w dniu „e Iš aa Ki piwa a. yć ind A 

4 maja i konsekwentnie w tymże tonie u- pobycie w teatrze im. Słowackiego na 
trzymane dalsze enuncjacje Hitlera. Nara- przedstawieniu „Skąpca, wzięli udział w 

zie nie mamy damych do przypuszczeń, że obiedzie ® raucie, wydzmym przez hr. Ar- 

po podpisaniu paktu czterech Hitler zerwie pero aloe w salonach «pałacu pod 
z pokojową polityką wobec Polski. Mogło- ią” - ; 
by to się stać tylko w tym wypadku, gdy POLSKA REPREZENTACJA SZA- | 

by Hitler wobec Mussolintiego wyrzekł się WARSZAWA Almy: e 6 wyjehkła 

Anschlussu — otóż  yrzypuszczać należy, gą Anglji na Olimpjadę szachową, która 
że Hitler nie jest w stamie wycofać się z zostaniie rozegtraną wi Folkestone, polska 
aktywnej polityki austriackiej, a co zatem szachowa drużyna reprezentacyjna w skła- 
idzie jego pokojowe wobec Polski oferty dzie pp. Regiedziński, Frydman, Makar- 
nie były tylko dopińgowaniem  Mussoli- Szy Ps) Ora tępi. я TO 
niego. wprost z Peryża mistrz  Tartalkower. 

Gdyby pomiędzy Hitlerem a Mussolinim który weźmie również udziął w: Olimpja- 
stanął układ cfiarowujący W łochoni część = m Ek drużyny polskiej. „Jako de- 
Jugosławji, a Hitlerowi Austrję, Polska ró- asc wik nis Nz 
wniež nie mogłaby pozostać bezczynna. ciągiem reprezenitanci polskiego więk 
Ale ta ostatnia ewentualność wydaje się Kazimierz Piłsudski 3 mistrz (Przepiórka. 
być nieaktualną wobec zapewnień, które o- DOLAR W WARSZAWIE. 
trzymała M, Enterta. WARSZAIWA. (PAT. Banik Polski pła- 

Polityka min. Becka jest spokojna i po- o za dolżry, przekazy i czeki 7,35. Na ryn- 
ważna. Należy życzyć, aby ten spokój i po- a YN altinym. dolar У 737 Przy: tendeknieji bg idideni BĘ ŻE ie polskiej. CAT słabej i wstrzymaniu się od tranzakcyj. — 

Dolary złote 9,17, inuble 4,89, 

GORKIJ UMIERAJĄCY. 
dzynarodowym. Stanowisko rządu w tej MOSKWA. PAT. (W! Moskwile krążą po- 
dziedzinie było w odpowiednim czasie ja- głoski o bardzo groźnej chorobie Maksyma 
sno sfonmułowane. Gorkija. (Pisanz ma być umierający. 

Wejście w życie paktu 4-ch otworzy rzekę GE tw AGRO: ośekwlcać JESZCZE O HANDLU NIEWOLNIKAMI. 

cji Ligi Narodów. Rząd polski zajmie m „, ANKARA. PAT. Zgromadzenie Naro- 
odpowiedniej chwili stanowisko w tej dowe mrzyjęło ustwę o przystąpieniu Tur- 
sprawie. Jiuż dziś stwierdzić należy, że de- CJ do konwencji genewskiej z roku 1926 
cyzje i postanowienia Rady Ligi wraz jej O zmiiesieniu: hamdlu niewolnikami. 

organów! mogą mieć mioc obowiązującą — PRZYMUSOWE LĄDOWANIE 

jedynie przy ścisłem respekttowaniu litery MATTERNA. 
jl ducha pakitiu Ligi. W razie jelkichkolwiek MOSKWA. PAT. Lotnik: Mattem zmu- 

miemormalności w: funkejonowaniu szony; był do lądowania w; Prokopjewsku o 
Rady Ligi, rząd polski byłby zmuszony 600 klm. od Nowosybirska, skąd miezwlo- 
rezerwować sobie całkowicie wolną rękę. ezniie wysłano na pomoc samolot: z mecha- 

: miikiem. i instinumentsimi. Jaka była przy-   

UA ST ATI I S TINA TK RZE ZOSP ZORSORAKOEECZYYCA CLYNa lądowania i czy samolot jest, uszko- 
dzony: dotychczas niewiadomo. tysiące pokoleń trwającym stosunkom z 

pokojem dziecinnym. zdobyła sobie prawo 

do wymiaru sprawiedliwości w świecie 
dzieci. Niech tam! — pomyśleli ludzie 

starej daty i machnęli ręką. 

Ale co będzie, gdy kobiety zabiorą 
się do sądzenia dorosłych? Ktoś mi po- 
wie: płonne obawy. Otóż właśnie, że nie 
płonne obawy, lecz fakt dokonany! Nie- 
dawno czytaliśmy sensacyjną wiadomość, 
że w Warszawie przed paru tygodniami 

po raz pierwszy zasiadła w komplecie se- 

dziowskim „dla dorosłych* kobieta dr. 

Stankiewiczowa. Zaczęło się... 

* * * 

Czy takt powyższy jest dostatecznym 
powodem do niepokojów i protestów? 
— Sądzę, że do tego zagadnienia można 
„podejść* z dwu stron. Jeżeli podejdzie- 
my wyłącznie ze strony psychologicznej, 
t. j. z tej, z której toczą się oddawna spo- 
ry o niższość intelektu kobiecego, to nie 
wybrniemy z chaosu ogólników i inwe- 
ktyw. Ale można zacząć z innej strony —- 
fizjologicznej. Nie będę zatrzymywał się 
dłużej nad banalnem zagadnieniem na 
tematy: „sędzia odbywa połóg”, albo 
„Sędzia karmi dziecko”, choć i tutaj na- 

sunęłoby się sporo zawiłości drastyczno- 
praktycznych. Natomiast zastanawiam 

się poważnie, w jaki sposób wybrnie ko- 

biecy wymiar sprawiedliwości z kwestji 

pewnych kobiecych stanów fizjologicz- 
nych, powtarzających się w dość  krót- 

kich okresach? Stany te są, jak wiado- 

mo, cechą wszystkich kobiet, nawet naj- 

zdrowszych i najnormalniejszych. To je- 

dno. Po drugie — stany te są — słusznie 

czy niesłusznie — pokryte zasłoną wsty- 

dliwości i kobiety nie mają zwyczaju 

ze stanów tych spowiadać się publicznie. 

Po trzecie wreszcie — i to jest najważ- 

niejsze — istnieje obszerna literatura nau 

kowa (przeważnie z dziedziny medycyny 
sądowej!) o ścisłej łączności owych sta- 

nów fizjologicznych ze stanami psychicz- 

nemi. Innemi słowy: — co pewien okres 

najno:malniejsza kobieta jest w ciągu 

kilku dni niezupełnie normalną, przyczem 

2 różnych względów ani się nie chwali 

tym swoim stanem, ani jej otoczenie nie 

sprawiza czy stan ten „zaistniał... I oto 

takie stworzenie, ubrane w biret i togę, 

1а decydować o prawach majątkowych, 

o wolności i dobrem imieniu człowie- 

ka, ba — nawet o życiu ludzkiem! 

Coś tutaj nie jest w porządku! Zwła- 

$2С2а, że zgodnie z naszemi przepisami, 

kobieta może być sędzią koronnym, ale 

tie może sprawować funkcyj sędziego 

przysięgłego... Powierza się jej decyzję 

tam, gdzie potrzeba rozumu, spokoju, bez 

namiętności, logiki, zmysłu krytycznego 

i bezstronności, a nie ma się do niej za- 

ufania tam, gdzie wystarczy tylko wy- 

krztusić „tak* lub' „nie*. Tyle już mie- 

liśmy „dziwnych'* werdyktów  przysię- 

głych, że właśnie do tej instytucji nale- 
żałoby tytułem próby wprowadzić kobie- 
ty. Przynajmniej nie będzie gorzej, niż 

jest. Fin. 

Polemika z powyższem. Zamieściliśmy na MOSKIWA. PAT. [Przyczyną przymu- 
wstępnem miejscu żartobliwe miejscami uwa- sowego  ladowainia: "Miafttertnia w okolicy 
si p. Fina o kobietach i mężczyznach. Temat (Prolkopjewska, na północny wschód od 
aktualny tak samo dziś, jak wtedy, gdy o tem Nowosypinska, byłu gęstła mgła. Przy: lą- 
gwarzył jaskiniowiec z panią jaskini. Jedyny dowaniu (Malttern uszkodził: Samolot. 
temat, o którym można powiedzieć, że urodził Lotnik wyszedł z wypadku bez szwanikiu. 
się i umrze razem z rodzajem ludzkim. W te- NIEUDANA PRÓBA MOLLISONA. 
go rodzaju dyskusjach wprost niepodobna po- LONDYN. PAT. Lotnik Mollison wraz 
wiedzieć coś oryginalnego. To też ten, tak bar- „ę swą małżonką ; Amy. Johinson - Molli- 
dzo „postępowy*, bo do czasów p. Krzywickiej SOB: usiłowali wiezorajj wysiiartować z 'ae- 
przez nikogo nie wysuwany argument, który p. rodomi w Croyidom z zamiarem. osiągnię- 
Fin umieszcza na końcu swych rozważań, wiel- dia Nowego Jorku i pobicie rekordu lo- 
ką do niego przypisując wagę — również argu- tu bez lądowiania. Samolot uległ jednak 
mentem nieodpartym nie jest. No, dobrze ko- podczas startu wypadkowi. Lotnicy 'wysz- 
biety? — a mężczyźni. Czy wśród wielu męż- li z wypadku bez szwanku. (Wobec uszko- 
czyzn nie panuje zwyczaj upijania się perjo- dzenia samolotu mialo prawdopodobne 
dycznego? Widzieliśmy ministra, który pijany ” aby: mogli wznowić próbę lotu — 
w sztok, miał pretensję do reprezentowania wcześniej miż przed tygodniem. 
rządu państwa, widzieliśmy oddziały wojsko- 

we, dowodzone przez dowódców urżniętych na Teroryści ukraińscy 

przed sądem 
godzinę przed bitwą. Nie wiem czy wolę, aby 

LWÓW. PAT. — Czwartkowa rozprawa 

  

sprawa moja sądzona była przez niedyspono- 

nowaną psychicznie kobietę, czy przez męż- 

czyznę ssącego cytrynę i odczuwającego 'w przeciwko terorystom ukraińskim rozpoczęła się 
swej głowie wszystkie skutki solidnego 94 Przesłuchania Motyki, który w dalszym cią- I aizaninosa čius gu zaprzecza wszystkiemu, co opowiadał na 
sy ] u. rozprawie przeciw  Danyłyszynowi i towarzy- 

W niektórych zawodach kobiety prześci- szem. Nie umie dać odpowiedzi na zapytanie 
gnęły mężczyzn. Tak jest w sztuce aktorskiej, prokuratora, dlaczego zeznania jego pokrywały 
tak wiele wymagającej intuicji, subtelności, in- ®® A ada a у 
wencji i odwagi. Tak samo kobiety przodują cji wczorajszej dw w sprawie BS. 
w tych pracach, do których nerwy mężczyzny nia niektórych ustępów z zeznań Biłasa, złożo- 
nie nadają się, jak np. w katorżnej pracy na dc Biłasa. AL 

AŠ . : i asi ie oskaržon: i brat i, telefonicznych A wtedy, gdy kobieta straconego Wasyla У ЙР\'ЮСП‚ЬЁ’Ш‹ОЬУ 

przypadkowo znajdzie się na stanowisku na- należał do U. O. N. Tak samo je oskar- 
czelnem, górującem, extra-kierowniczem? Ma- żony Kossak. Obaj zaprzeczają tem  samem 
rja Teresa, to wielkie imię; jabym z chęcią za- "a PE 2 t : 
mienił naszego Stanisława Augusta na Katarzy- o przesłuchaniu oskarżonej K owalikowej, 
nę ll ze wszystkiemi jej zbrodniami i potwor- p sb mean dj, w aa |. 
nościami, a sądzę, że Rosjanie woleliby znów giellońskim Majewski, który oświadczył, że 0- 
mieć Wiktorję niż Mikołaja II. au) owa 12 0 E. 0. 

Dyskutować można o tem diugo, lecz re- N. Na a Gi wał оя Мак- 
zultaty dyskusji mam wrażenie, że będą zaw- SYBAŃAA Pe» "acz URS we ° Ё Lwowie. 
sze nierozstrzygnięte. g. m. Na tem rozprawę odroczono do piątku,



a SŁOWO 

SILVA RERUM ZĄGADKA PONARSKIEGO LASU 
Książka.. biedna polska książka, tak 

obecnie niepopularna wśród szerokich 
mas... Księgarze ponuro spoglądają, roz- 
poczynając martwy sezon... W lecie prze 
cież nikt książek nie kupuje. 

Co innego: początek roku szkolnego, 
lub okresy przedświąteczne, kiedy ktoś 
musi kupić choć jedną książkę. Ale w le- 
FIE: 

Właśnie, że i lato nie jest okresem 
najgorszym dla księgarzy, jeżeli tylko u- 
miejętnie zorganizować propagandę książ 
ki 

Przegląd Księgarski (Nr. 12) pisze: 

Ale nietylko młodzi mają wakacje, mają je 
również i dorośli. Zamożniejsi wyjeżdżają do 
wód, do miejsc letniskowych, w góry, lub nad 
morze; tym należy przypomnieć przewodniki 
turystyczne, atlasy, mapy, opisy krajoznawcze, 
książki z dziedziny etnografji i t.p. Ubożsi za- 
szywają się gdzieć w cichej wsi polskiej, dają- 
cej dużo słońca i powietrza, ale może mało u- 
rozmaicenia. Tym należy połecić dobrą książkę, 
jako miłego towarzysza. Podróżnicza np. książ- 
ka pozwoli im, leżąc w hamaku, przebiegać w 
myślach dalekie, nieznane kraje, powieść znów 
da im emocjonujące przeżycia na skrzydłach 
fantazji, których niestety poskąpiło im szare ży- 
cie; innym znów, którzy zechcą w czasie urlo- 
pu uzupełnić swe wiadomości z różnych intere- 
sujących ich dziedzin, należy polecić literaturę 
popularno-naukową. W okresie letnim wresz- 
cie oficerowie rezerwy powoływani są na Ćwi- 
czenia; wykształcenie ich wojskowe wymaga 
wielu regulaminów, książek, pomocy, map. 

Widzimy z tego, że ruchliwy księgarz ma 
dosyć zajęcia w „ogórkowym* dla innych se- 
zonie, nie może sobie teraz pozwolić na zbytek 
urłopu i wypoczynku, musi zakasać rękawy i 
namozolić się, by móc późną jesienią odetchnąć 
po czem i... za co. 

Otóż-to! Chodzi tylko o większą ru- 
chliwość i przedsiębiorczość! Książka — 
bądź co bądź — jest ludziom potrzebna 
— trzeba tylko umieć wskazać na nią w 
odpowiedniej chwili. 

To też należy z uznaniem przywitać 
inicjatywę Związku Księgarzy Polskich, 
którzy w szeregu różnych „tygodni'', ро- 
święconych poszczególnym gałęziom piś- 
miennictwa, ma zorganizować i „Ty- 
dzień Oficera Rezerwy''. 

Zjednoczenie Organizacyj Księgarskich za- 
inicjowało w dniach od 15 czerwca do 15 lipca 
r.b, a więc w czasie, gdy zaczynają się zwy- 
kle pierwsze wielkie powołania rezerwistów na 
ćwiczenia letnie urządzanie kiłkudniowych 
bodai wystaw we wszystkich księgarniach w 
Polsce, poświęconych specjalnie oficerom rezer- 
wy, pod nazwą „Tydzień Oficera Rezerwy*. 

Urządzenie specjalnej wystawy podręczni- 
ków wojskowych z racji „Tygodnia Oficera Re- 
zarwy”, zwłaszcza w księgarniach prowincjo- 
nałnych da możność przebywającym na miejscu 
oficerom rezerwy zapoznania się z najnowsze- 
mi wydawnictwami i nabycia ich przed uda- 
niem się na ćwiczenia do pułku. Jak nam jest 
wiadomo, ostatnio wydana została specjalnie 
dla oficerów rezerwy „Bibljoteczka Oiicera Re- 
zerwy Piechoty", a więc broni, do której nale- 
ży Iwia część oficerów rezerwy, niemniej jed- 
nak większość tomików tej bibijoteczki dosto- 
sowana jest również do użytku wszystkich bro- 
mi 1 służb. Wydawnictwo to powinno przynaj- 
mniej w okresie „Tygodnia Oficera Rezerwy 
znaleźć się w każdej księgarni. Poza tem ist- 
nieje cały szereg podręczników i regulaminów 
dla każdej broni poszczególnie tak, że każdy ofi 
cer rezerwy ma możność zaopatrzenia się w 
potrzebne wydawnictwa. 

Pomysł bardzo dobry. I trzeba mieć 
nadzieję, iż Związek Oficerów Rezerwy 
ze szczególnem zadowoleniem  przywita 
go i uzupełni akcję księgarzy zapomocą 
dobrze zorganizowanej propagandy książ 
ki wojskowej wśród swych członków. 

Lector. 

  

Wyjaśnienie ‚ 
Ostatnio ukazała się w _ prasie 

nieprawdziwa _ wiadomość  o- wyjeździe 
zagranicę kapitana Mieczysława Bohdana Le- 
peckiego, który miał towarzyszyć Marszałko- 

wi Senatu Raczkiewiczowi w jego podróży do 
Ameryki Południowej. W związku z powyższem 

wyjaśniamy, że w podróż udał się nie kpt. Mie- 

czysław Bohdan Lepecki, adjutant Marszałka 

Piłsudskiego i autor licznych książek podróż- 
niczych, lecz p. Bohdan Lepecki, redaktor pi- 
"sma „Połacy zagranicą”. 

  

Wczoraj upłynął już dziewiąty dzień 
śledztwa w sprawie morderstwa popełnio 
nego w lesie ponarskim. Nic dziwnego, że 
śledztwo to utyka, wśród piętrzących się 
trudności i nierozwiązanych na pozór za- 
gadek, jak niemniej idąc od czasu do cza- 
su fałszywym tropem. Rzecz to wszelako 
zrozutmiała. żaden szczegół nie może być 
pominięty, każdy drobiazg brany pod u- 
wagę, a tych drobiazgów jest mnóstwo. 
— Nie zgubić się w ich powodzi; szybka 
orjentacja, umiejętność eliminowania rze- 
czy istotnych od mniej ważnych — oto 

   
            BU NIA LN 

NOHEKSIĄZAI 
— KSIĘŻNICZKA ANASTAZJA GRUZIŃ 

SKA. Moje nawrócenie. Przełożył z niemieckie- 
go ks. Adam Kuleszo. Ze słowem wstępnem ks. 
dr. Ignacego swirskiego profesora uniwersytetu 
wileńskiego. okład główny: Księgarnia Św. 
Wojciecha Poznań, Warszawa, , Wilno, Lublin. 
Praca niniejsza jest autoryzowanym przekładem 
książki: Neue Konvertitenbilder: Anastasia Prin- 
zessin von Georgien. 

Mamy tu proste, krótkie notatki z dziejów 
nawrócenia księżniczki Anastazji Gruzińskiej, 
córki byłego gubernatora wileńskiego. Nawró- 
cenie szczere i całkowite jest zawsze połączo- 
ne ze zbiegiem warunkow i . okoliczności cu- 
downycn. Tu siły człowieka przyrodzone tak 
się splatają z pomocami nadprzyrodzonemi, że 
zmuszeni jesteśmy wyznać: „Od Pana się to 
stało: a jest dziwno w oczach naszych*. (Ps. 
117 — 23). W dalszym rozwoju sprawy na- 
wrócenia widzimy walkę, o której opowiada 
św. Augustyn 'w swoich Wyznaniach i wspo- 
mina księżniczka Gruzińska: 

„A cóż dopiero walka z nimi, z całą rodzi- 
ną, odsunięcie się od wszystkiego, co kachałam, 
do czego byłam przywiązaną, towarzystkie fia- 
sko; następnie zaś ciężkie obowiązki moralne 
prawdziwie katolickiego życia, panowanie nad 
sobą, powinność słuchania Mszy św. spowiedź 
pokuta sakramentalna. Lla mojej nieokiełznanej 
niesforności, były to prawdziwe upiory, budzą- 
ce przerażenie. Pomimo to czułam, nawet bez 
kateciizmu w ręku, że to cofnięcie się przed o- 
stateczną konsekwencją, będzie nie tylko tchó- 
rzostwem, lecz grzechem. Wołałam o pomoc, 
lecz dusza moja musiała przejść męczarnie, któ 
re przechodzi każdy konwertyta, a które są naj 
bardziej gorzkie z doświadczanych w danej 
okolicźności. Nie miałam odwagi się modlić, 
gdyż mowiłam sobie, że Pan Bóg nie może 
mnie wysłuchać, nim nie pójdę za mojem prze- 
konaniem. Lecz o łaskę tutaj potrzebną, również 
nie chciałam prosić, z bojaźni, że zostanę wy-= 
słuchaną . wówczas będę musiała zrobić krok 
ostateczny” (str. 21). 

Walka skończona. Księżna odrzuciwszy 
półprawdy, zamknęła duszę swoją w prawdę 
wieczną i z jej serca czystego wypływa pieśń 
miłości Boga. Opowiada o balu dworskim w 
Petersburgu: 

„Brzmią mi jeszcze w uszach tony „błękit- 
nego walca”, którego tak wspaniale grała „or- 
kiestra dworska. Sala balowa ze swem czaro- 
dziejskiem oświetleniem, jej biało-marmurowa 
kolumnada, wykwintne stroje, dekoracje, za- 
pach egzotycznycn kwiatów, które rozdawano 
tancerkom po każdej turze tanecznej, wszystko 
to wyglądało jak w bajce. Muszę jednak powie- 
dzieć, że myślę o owych balach z sercem spo- 
kojnem i wdzięcznem Panu Bogu; bawiłam się 
rzeczywiście, jak niewinne dziecko; często jed- 
nak, właśnie dlatego, że się czułam tak szczę- 
śliwą, budziło się we mnie głębokie uczucie 
miłości Boga; wówczas usuwałam się za cięż- 
ką firankę pluszową dużego okna, gdzie przed 
oczami mojemi roztaczał się oświetlony  bla- 
skiem księżyca widok zamarżniętej Newy, twier 
dzy i dalekiego rzecznego wybrzeża, gwiazd 
Jasno migających na niebie, a serce moje gorza 
ło miłością Boga, Stwórcy, Pana i Zbawiciela. 
Gdy wracałam do domu, biegłam, obwieszana 
kwiatami i kokardkami kotyljonowemi, do me- 
go pokoju, padałam na kolana przy łóżku, wota- 
jąc: Po tysiąc razy dziękuję Tobie, mój Boże, 
za piękny bal. Gdy uprzytomniam owe cza- 
sy, mimowoli cisną się mi na usta słowa poetv: 

Jednak dokąd szedłem, 
cichym krokiem 

Szedł również w ukryciu mój Jezus. 
(Str. 36). 

Zmieniły się czasy. Przyszła rewolucja ro- 
ku 1905, pobyt w Paryżu, tułaczka, bolszewicy, 
więzienie, praca dla chleba i w końcu śmierć 
na obcej ziemi... 

„Mistrzostwo śmierci i śmierci potęga 
Białego kwiatu utrwaliły białość. 
Co życie w biegu niszczy i rozprzęga, 
To śmierć obleka w harmonijną całość, 
| nieskalaną daje doskonałość — 
Mistrzostwo Śmierci i śmierci potęga”. 

(Asnyk) 
Ks. Michał Rutkowski 

  
  

ROK NA TAŚMIE FILMOWEJ 
Sezon filmowy już się skończył. 
Zaczynają się tradycyjne ogórki, kie- 

dy na ekran wywleka się stare, ograne 
obrazy, kiedy zielone ustronie ma więcej 
uroku, niż sala kinowa. 

Mają ogórki kinowe także swój smak 
swoisty. Można za bezcen obejrzeć wzno 
wione najlepsze obrazy z ubiegłych sc- 
zonów — o ile, oczywiście nie zwracać 
uwagi na poszarganą taśmę i zachryp- 
niętą aparaturę drugorzędnego kina. 

Kinomani jednak nie znajdą nic no- 
wego. Czasem się tylko zdarza jakaś nie- 
zwykłość, coś w rodzaju „węża morskie- 
go“. Sprowadzi któreś kino spóźniony 
przebój, zrobi trochę hałasu — i znów 
zapanuje błoga, kanikułarna cisza. 

Można więc tedy spokojnie robić bi- 
lans ubiegłego sezonu, podsumować je- 
szcze jeden rok filmowy na taśmie od- 
bity. 

Tak zw. sezon trwa od końca wrześ- 
nia każdego roku do maja następnego. 
Największe nasilenie przypada na mie- 
siące zimowe: grudzień, styczej, luty. 

Jak wyglądał sezon tegoroczny? 
Filmy polskie zjawiały się stosunko- 

wo często i mimo licznych usterek, wy- 
kazały znaczny postęp zarówno co do 
treści, jak i co do formy. Dominującym 
rodzajem wśród filmów polskich w sezo- 
nie 1932 — 33 była komedja. Obok rze- 
czy słabszych jak „10 proc. dla mnie“, 
lub „Każdemu wolno kochać'*, mieliśmy 
filmy wcale dobre: „100 metrów miłości*' 
z Adolfem Dymszą i „JE. Subjekt* z 
Eugenjuszem Bodo. Te dwa filmy były 
bodaj, że najlepsze z całej produkcji pol- 
skiej. 
Widzieliśmy także dwa polskie filmy 

egzotyczne: „Głos pustyni* z Norą Ney, 
Brodziszem i Bodą oraz „Ostatnią eska- 
padę“ z Lubienską, Staniewiczem i Псе- 
wiczem. Nie były to obrazy pierwszorzęd- 
ne, ale też i nie ostatniej jakości. Każ- 
dy z nich przyniósł coś oryginalnego. 

Ze względu na zdjęcia i scenarję 
ciekawy był „Biały ślad*', gdzie tylko Ta- 
try ładnie zagrały swą rolę. Reszta oka- 
zała się marnym kiczem. Po „Dzikich 
polach'* drugi to obraz polski ze świetne- 
mi zdjęciami. 

Specjalne miejsce ze względu na te- 
mat i jego opracowanie zajmuje film 
„Pod Twoją Obronę*. Pomijając słabą 
grę i reżyserję, podkreślić należy по- 
wość motywu i moralne założenie obra- 
ZU. 

Pośrednio z filmami polskiemi łączą 
się obrazy: nakręcone przez polskich a- 
ktorów zagranicą. Mowa o „Pieśni nocy** 
z Kiepurą i „Na rozkaz kobiety“ z Polą 
Negri. Szczególnie Kiepura zdobyt publi- 
czność europejską, bo do świetnego swe- 
go głosu otrzymał bardzo miłą i ładną 
oprawę filmową. 

Skoro mowa o dobrej formie kinowej, 
to dała ją w sezonie ubiegłym przede- 
wszystkiem produkcja francuska, 

Filmy francuskie — to Renć Clair. Są 
także inne dobre obrazy, ale supremacja 
Claira jest przytłaczająca. Dawniejsze: 
„Pod dachami Paryża” i „Miljon* ciągle 
wracają na ekran. Nowsze: „Niech żyje 
wolność* i 14 lipca* wracać będą także. 

„Niech żyje wolność” policzyć należy 
do rzędu najlepszych obrazów sezonu. 
Było to kino stuprocentowe, była to szko 
ła reżyserska i czysta robota. 

Lubiany i popularny rodzaj — ope- 

  

są cechy kwalifikujące zdolnego urzędni- 
ka służby śledczej. 

PRZESTĘPCA NIE ZAWODOWY. 

Zdaje się dziś nie ułegać już żadnej 
wątpliwości, że morderstwo dokonane z0 
stało nie przez przestępcę zawodowego. 
Nie tylko charakter czynu dowodzi tego, 
nie tylko opinja znawców i teoretyków.— 
Świat przestępczy nie jest znów tak ta- 
jemniczy, jak się to często laikom wyda- 
je, ami tak dalece solidarny. Każde więk- 
sze przestępstwo może być z łatwością 
wykryte. Policja posiada dobrze zorjento- 
wanych konfidentów. Trudności polegać 
mogę raczej na ujęciu przestępcy, o wie- 
le jednak łatwiej jest go zidentyfikować. 
— W danym zaś wypadku nie możemy 
omai ruszyć z miejsca. Kto była — ona, 
kto.był on — krwawy morderca? — wie- 
my dziś tyle, co przed dziewięciu dniami. 
"Tego rodzaju przygodnego przestępcę 
najtrudniej jest zawsze wykryć. 

SZCZĘKA NIC NIE PRZYNIOSŁA. 

Wileńscy dentyści i technicy ogląda- 
ją szczękę zmarłej, ale wniosków stąd 
żadnych poczymć nie są w stanie. Oka- 
zywana była również w Kasie Chorych. 
Nut pacjentki z podobnem  uzębieniem 
sobie przypomnieć nie może. Oczywiście 
duże nadzieje w tym kierunku nie były 
nigay pokradane. Tego rodzaju rozpozna 
nie mogłoby raczej nastąpić przez przy- 
padek. Dentyści mają wszak tylu pa- 
cjentów... 

mn EKSPERTYZA? 

Ekspe: nie została jeszcze ukoń- 
czona. Wbrew przewidywaniom nie mo- 
żemy jeszcze odpowiedzieć, czy denatka 
została otrutą. Żmudne badanie trwa i 
wymaga wiele czasu. Badane są kości, 
badane jelita. Być też może, że rezultat 
ekspertyzy nie przyniesie nic nowego, że 

  

nie będzie się różnić od pierwiastkowej, 
dokonanej natychmiast po ujawnieniu 
zbrodni. 

NAGRODA DLA INFORMATORA. 

Już na trzeci dzień po ujawnieniu 
zbrodni, wobec piętrzących się trudności 
i przewidywanych komplikacyj, władze 
policyjne zamierzały ogłosić nagrodę dla 
tego, ktoby wskazał sprawcę zbrodni, lub 
udzielił innych jakowychś szczegółów, 
mogących posłużyć do ujawnienia spraw- 
cy i zidentyfikowania zamordowanej. Nie- 
wczesne alarmy i mylne ślady, które pier- 
wotnie zdawały się wskazywać trop, od- 
wiodły władze śledcze od tego zamiaru. 
W obecnem jednak stądjum wydaje się 
być nieodzownem i nader pożytecznem. 
Istotnie dowiadujemy się, że dziś, lub ju- 
tro odnośne obwieszczenia o nagrodzie 
mają być rozlepione zarówno w mieście 
jak na prowincji. — Wysokość nagrody 
wynosi 500' zł. 

POGŁOSKA, KTÓREJ NIE BYŁO. 

Jedno z pisemek brukowych zamieś- 
ciło wiadomość, że kierownik firmy „Ba- 
ta“ otrzymał rzekomo anonim z pogróż- 
kami. Następnie, iż krążyła pogłoska o 
zniknięciu studentki. W sprawie tej do- 
wiadujetny się, że nikt nie otrzymał żad- 
nego anonimu, oraz nikt nie słyszał po- 
głoski o zaginięciu studentki. To są wia- 
domości nieprawdziwe. 

WYJAZDY NA PRGWINCJĘ. 

W ciągu dnia wczorajszego władze 
śledcze delegowały na prowincję swych 
tunkcjonarjuszów. Badania na prowincji 
posiadają w tej chwili wielkie znaczenie, 
ze względu tia nowe, rzekomo, możliwoś- 
ci i przypuszczenia. Narazie jednak nie 
możemy ujawnić tych szczegółów ze 
względu na dobro śledztwa. 

Dymisja gabinetu hiszpańskiego 
MADRYT. PAT. — Gabinet podał się do 

dymisji. Przyczyną dymisji było to, że prezy- 
rent republiki przed wyrażeniem swej zgody na 

proponowane przez premjera zmiany w łonie 

gabinetu, zastrzegł sobie przeprowadzenie na- 

rad z przedstawicielami ugrupowań republikań- 

skich. 

Poe zamachu na Venizeloza 
ATENY. PAT. — Zdrowie żony Venizelosa nie budzi obaw. Ranny podczas 

zamachu policjant zmarł. 

Intronizacja króla Ottona na Wegrzech? 
SENSACJA LONDYŃSKIEGO „DAILY HERALD". 

LONDYN. PAT. — „Daily Herald“ 
zamieszcza sensacyjną pogłoskę o zamia- 
rzonej jakoby intronizacji Ottona w przy- 
szłym tygodniu w Budapeszcie, jako kró- 
ła węgierskiego. 21-letni arcyksiążę od- 
lecieć ma rzekomo aeroplanem z Zurychu 

do Budapesztu, gdzie ma być uroczyście 
przyjęty. Pucz ten jest jakoby, jak twier- 
dzą pisma, aprobowany nietylko przez 
excesarzową Zytę, ale i przez czynniki 
węgierskie i włoskie. 

  

Spekulacyjna zniżka dolara 
A SPRAWA DŁUGÓW WOJENNYCH. 

LONDYN. PAT. — Dzisiejszy spadek do- 
lara, który doszedł przy zamknięciu do 4,125 
centa za iunt szterling, wywołuje w Londynie 
powszechne przekonanie, że jest to celowa оре- 
racja Banku Angielskiego, który gra na zniżkę, 
aby jak najtaniej wykupić dolary niezbędne na 
spłatę przypadającej za tydzień raty długu wo- 
jennego. Co do tego, że Anglja, ze względu 
na dobro wszechświatowej konferencji ekono- 
micznej, na której powodzeniu tak zależy Mac 
Donałdowi, dokona spłaty, nikt nie ma wątpli- 
wości. Chodzi o to tylko, ile i w jakiej formie. 
Suma nominalna, jaka należy się Ameryce, wy- 
nosi 79.950 tysięcy dolarów. 

   

USUWA KREM 

retki filmowe, głównie reprezentowane u 
nas przez Liljankę Harvey i Henry Ga- 
rata — urwały się z dwóch powodów. 
Raz, że ta sympatyczna para wyjechała 
do Ameryki, skąd oczekiwać należy na 
przyszły sezon ich obrazów. Powtóre — 
filmy ich, nakręcane i wyświetlane 
u nas'w wersji francuskiej, są prze- 
ważnie produkcji niemieckiej, a przez 
to w związku z bojkotem filmów niemiec- 
kich, przestły się ukazywać. 

Na poizomie artystycznym stały filmy 
rosyjskie, nieliczne wprawdzie u nas, ale 
ciekawe. Tacy „Bezdomni* mogą być 
doskonałą próbką sowieckiej twórczości. 
Były i inne jak: „Kain i Artem*, „Wio- 
ska na Ałtaju", rysunkowy eksperyment,o 
ruchu ulicznym — wszystko to filmy, po- 
siadające odrębną technikę, swój własny 
styl i śmiałe ujęcie. 

Filmy czeskie reprezentowane były 
głównie przez Vlastę Buriana. Prócz da- 
wniejszych, kilkakrotnie powtarzanych 
— „Feldmarszałka ', „Pod kuratelą", „On 
i jego siostra” — zobaczyliśmy dalsze 
komedje: „Król, to ja”, „Obraza majesta- 
tu* i „Wesoły karawaniarz*. — Z całej 
tej burianjady, najlepszy dotąd pozostaje 
„Feldmarszalek“. Zbliża się doń trochę 
„Król, to ja”. Reszta nie wykazuje spe- 
cjalnych zalet. 

Popularna Czeszka Anny Ondra (par- 
tnerka Buriana w „On i jego siostra) 
wystąpiła z reżyserem Lamaczem w nie- 
źle zrobionej komedjo - farsie „Raj pod- 
lotków*, zdobywając -sobie na nowo 
rzesze wielbicieli z pośród sztubaków. | 

Trzeci filar czeskiej kinematografji — 
to reżyser Machaty. Pokazał on już kie- 
dyś „Eroticon*, — ostatnio nakręcił no- 
we studjum uczuć p. t. „Ekstaza“. Nie 
można odmówić Machaty'emu śmiałości 
w ujęciu i oryginalności inwencji arty- 

ŻÓŁTE PLAMY, 
OPALENIZNĘ 

W City przeważa pogląd za dokonaniem 
spłaty w srebrze, co na mocy wprowadzonej 
ostatnio przez Roosevelta ustawy, -znoszącej 
złotą klauzulę w umowach płatniczych, byłoby 
bezsprzecznie legalną formą zapłaty, W każ- 
dym razie uchodzi za pewne, że Wielka Bry- 
tanja dokona zapłaty w srebrze lub w doła- 
rach papierowych, albo też częściowo w sreb- 
rze, a częściowo w dolarach. Amerykański se- 
kretarz stanu oświadczył dziennikarzom, że 
sprawa długów wojennych nie będzie omawia- 
na na wszechświatowej konierencji gospodar- 
czej. 

  

    PRECIOSA: 
PERFECTION      

stycznej. 
Naogół produkcja czeska ma u nas 

dobrą lokatę. Obecnie, jak wiadomo, na- 
kręcany jest film polsko-czeski z Buria- 
nem, Dymszą i Pogorzelską. To może 
być ciekawe. 

Produkcja amerykańska ma najwięcej 
pozycyj na naszym rynku filmowym. Sy- 
stem gwiazd ciągle się jeszcze trzyma, 
choć znać już nasycenie w tym wzglę- 
dzie. Wśród wielu filmów amerykańskich, 
jakieśmy w sezonie oglądali, nie wszyst- 
kie mogły się pochwalić wybitną warto- 
ścią. Dużo było tandety, ale niektóre o- 
brazy stały na wysokim nawet poziomie. 

Pozostałością dawnych, obecnie już 
nieaktualnych, tematów  prohibicyjnych 
— były takie obrazy jak „Królowa pod- 
ziemi”, „Tajemnicza szóstka” i t.p. 

Jak zwykle musiały także przyjść 
Ameryki obrazy, oparte na specyficznem 
podłożu moralnem Nowego Świata: „No- 
cne sądy”, „Gehenna kobiety* — moty- 
wy dobrze znane z  przeszłorocznych 
„Wielkomiejskich ulic", „Tragedji ame- 
rykańskiej"', „Raju ukradzionego”* i t.d. 

Grupa filmów egzotycznych była re- 
prezentowana przez niezły reportoż „Con 
gorillę*, dobrze zrobionego „Rajskiego 
ptaka* i dość liczne tarzanjady. Najlep- 
szy stosunkowo był „Człowiek małpa” 
z Weissmiillerem. Przykładem stuprocen- 
towej tandety z tego zakresu może być 
„Zungu““. 

Do rzędu egzotyków policzyć należy 
filmy zwierzęce, nakręcane z coraz więk- 
szym realizmem, jak np.: „Pozwólcie 
nam Žyč“. 

Ameryka lubuje się w niesamowito- 
ściach i hojnie darzy niemi publiczność 
kinową. W ubiegłym sezonie prowadze- 
nie zdobył Borys Karloff, którego filmy 
— „Frankenstein*, „Mumja*, „Maski 
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Przed prapremjerą 
Na gościnne występy w „Lutni* przy- 

jechał zespół warszawskich artystów. Na 

czele — jako iniejator wyprawy i reżyser 
— Alekisander Wegieriko... S 

Aleksander (Węgierko... Drogi gość, 

który parokrotnie już odwiedzał Wilno, 

pryjeżdż: jąc ma występy, i który ze Sto- 

liey zawsze przywozi do mas najdroższy 

kawaleczek... tak mało znanego, już prawie 

Tegendarnego „statregio”* (Willna:... ; 

Węgierko!... Toż to tem ośmnastoletmi 

młodzieniee, który, jetko artysta „ mamodził 

się wi wileńskiej budzie eyrkowej ma pla- 

cu Łukiskim!... To — „Orlę* ze Sztuki 

Rostanda, która iw tej budzie była mwysta= 

wiana: w inscenizacji Ferdynanda  Rusz- 

czyca!.., 
O, budo cyrkowa na placu Łukiskim !.. 

0, przeszłości  „przediwoejnma”!,. Ileż 

wiąże się z wami wspomnień — wzrusza- 

jących, rzewnytch i pięknych :... 
Te tata, 1911-12 i 1912 - 13, gdy w wa- 

runkach najbardziej femtastycznych, na 

arenie cyrkowej! popisywali się tacy| arty- 
ści, jak. Lieńska, Przybyłko - (Potocka, jak 
Kamiński i Frenkiel, gdy pod cyrkowy 
dach wzletyjwały matchnione słowa Słowac- 

kiego, [Wyśpiańskiego, „Asnyka, — gdy 
przed dczami wzruszonych widzów, zawsze 

przepelniających osobliwy teatr, cudowne 

wizje wiyczarowywał Ferdynand Rusz 
czye, ofiamy i matchniony budziciel drze- 

miącego Wilna, — jełkże dalekie są te la- 

ta dla tych, którzy nie odczuli ich potęż- 
mego uroku, — i jak bliskie są tym, — 

którzy, z mile: iwymośli!... 
Jednem z pierwszych pytań p. Węgier- 

ki było: 
— Podobino profesor Riuszczye wciąż je- 

szcze jest miezdrów? 
— Mówmy: powralca do zdrowa !.. 
— Ohwała Bogu!.. 

Ruszczyc... Właśnie tem imieniem 
trzeb:! rozpoczynać rozmowy © [Wilnie!.., 
Ruszczyc... „Orię”.. I ten najwspanialszy 
teatr, m jakim, kiedykiolwiek: grywał zma- 
komity artysta: stara! cyrkowa buda wi- 
leńske!... 

Czy: możma: się dziwić, że p. Węgierko 
czuje do Wilna włyjątkowy sentyment i 
że obecnie przyjeżdża do mais iz prapremje- 
rą?. 

„Jan + Krystyna* jest majnowszą 

sztuką siubtelnego franleusikego ipoety — 
'Paul Geraldy'ego. Wystaiwiona w Peryżu 
przed kiliku zaledwie miesiącami, sztuka ta 
nie schodzi! ze seeniy „Comedie Francaise", 
ciesząc się miebyjwalłem powodzeniem. W 
IPolsce (grama nie była. Właśnie po raz 
pierwszy zostanie odegrania ma! scenie 
maszej! wileńskiej „ILutmi',' drugiem zkolei 
miastem, któe zobaczy miowłość scenilczną, 
będą.... Baranowicze, tnzeciem — Pińsk... 
późmiej — 'wiszystikie większe maiasta i 
miesteczka (Polski, aż wreszcie, w. jesieni 

'ajrsizatwa !... 
IPartnerką p. Węgierki jest (nlajinow- 

sza gwiazda seemy, polskłej — p. Janina 
Romanówna,  kitóre zajaśniała blaskiem 
wielkiego talentu w takich sztukach, jak 
„Marjasz, „Zbyt praiwidziwe, aby było 
dobre* etc. Krytyka stołeczna z entuzj:- 
zmem ocenia talent młodej artystki, 

'Poza p. Romanówną i (Więgiieriką — wy- 
konawcami głównych ról iw sztuce Geral- 
dy'ego, — udział (wezmą pp. Helena Bu- 
czyńska i Ryszard Łaciński. Dekoraleje, 

meble i rekwizyty, wykiomane podług įpno- 

jektów., p. Zofjii Węgierkotwej, zespół wo- 
zi ze sobą.  Samowystarczalność więe, a 
zerazem Konsekwencja artystyczna — 

imponujące. - 
Zespół amttystów odbywa podróż po 

„Polsce per pedes... samochodorum!.. — 
Właśnie: artyści mie uznają kolei ii korzy- 
stają z anta i tyliko rekwizyty i dekora- 
cje tłuką się pociągami!... 

Trzy występy 'w: Wilnie, wi poniedziałek 
wi Barenowiczach, we wtorek — Pińsk... 
Jak: w! kalejdoskopie będą się przesuwały 
przed artystami miasta polskie, będzie 
przemawiiała masza: piękna przyroda... 
Gilos pierwszy — oby najmocniejszy i naj- 
trwalszy! — będą miały nasze „kresowe* 
ziemie. 

Jakie wrażenia odniosą masi drodzy 

goście z pobytu mw (Wilnie, — mie wiemy; 
— jiikie będą masze wrażenia z poznania 
majnowszej sztuki francuskiego pisarza 
będziemy: wiedzieli już dziś!. 

„Jam i Krystyna* ma podtytuł: „Hi- 
storjaa dwojga serc"... Jest to wiecznie 
mow i wiecznie stara  historja... Dzieje 

  

d-ra Fu-Manchu“ były stekiem bzdurstw 
i przerażających okropności z panopti- 
cum. Na korzyść wykonawcy należy po- 
wiedzieć, że ma on istotnie bardzo nie- 
samowitą maskę. — 

Lepszy styl niesamowitości widzieliś- 
cy w „Dr. Jekyllu“, gdzie Fryderyk March 
dał znakomitą kreację człowieka — po- 
twora. Ten sam Fryderyk March, któ- 
ry zagrał pięknego profekta Rzymu w 
„Cieniu Krzyża”. 

Stałych „ulubieńców publiczności” 
dość skąpo mogliśmy podziwiać: Greta 
Garbo ukazała się w dwóch załedwie fil- 
mach: „Zuzanna Lenox* i „Mata Hari", 
Marlena Dietrich tylko w „Blond-Venus*, 

Ramon Novarro w „Synu Indyj*, Jeanetta 
Mac-Donald i Chevalier w „Godzinie z 
tobą* i „Kochaj mnie dziś”. — Były to 
wszystko filmy „kasowe', bo urok ulu- 
bieńców ma swoje prawa. — Nie brakło 
też tym filmom dobrego opracowania 
artystycznego. 

Osobną znów grupę stanowią amery- 
kańskie filmy lotnicze, które, jak dotąd, 

W WIRZE STOLICY 
KTO WIĘCEJ ZARABIA? 

Nawrot i kompania sprali Ziemiana za to, 

że zrzekł się pensji jako gracz (zarabiał dwa 

razy tyle jako sekretarz klubu) — dla najlep- 

szego naszego piłkarza, dla rudego Nawrota 

— te 400 zł. to jedyne źródło utrzymania. je- 

Śli mu przestaną płacić, albo przypadkiem no- 

ga mu odleci — umrze z głodu. 

Kossok — gruba Berta — nabroił we Lwo- 

wie gdy grał w Pogoni, ponaciągał długów na 

8000 zł. Cracovia ściągnęła Kossoka, Pogoń о- 

świadczyła, że da mu zwolnienie, jeśli Cracovia 

spłaci te 8000. Cracovia wolała przez rok obejść 

się bez Kossoka; w Anglji dają za dobrego gra 

cza odstępne 10.000 funtów, u nas nikt nie chce 

wybulić 8000 zł. Być piłkarzem, to marny za- 

robek! 

Pławczyk skacze wzwyż 195 cm. i guzik 

mu z tego, nawet paszportu mu nie chcą dać 

zagranicznego, choć mógłby na takich Massa - 

rykowych Hrach czy innym meetingu zaimpo- 

nować. Na Kusocińskiego wszyscy wrzeszczą, 

że biedak ma auto i je lody ile razy zechce. 

Wielkie rzeczy! W Ameryce każdy stróż ma 

auto i byle pętaczyna śsie lody choć 10 kim. 

nie przebiegnie i w trzy kwadransy. 

U kawalerzystów nagrody pieniężne sa 

przyjęte. 400 — 600 — 800 zł. za bezbłędny 

parcours są normalną rzeczą. Można śledzić, 

gdzie w jakiej Częstochowie, Łodzi, Lublinie 

czy Tarnopolu jest dobra nagroda i jechać tam 

czemprędzej. Na prowincji bywały (przed kry- 

zysem) nagrody po 5 — 10 tysięcy zł. tu przy 

najmniej sukces sportowy łączył się z zadowo- 

leniem moralnem: nie zbijam bąków, nie uga- 

niam się za tacą czy puharem, ale zarabiam 

10.000 zł.!!- 
Obecnie na konkursach w Łazienkach naj- 

większy sukces odniósł nie Francuz por. Ca- 

vaille, który w konkursie otwarcia na trzech ko- 

niach zdobył trzy pierwsze skromne nagrody, 

ale rtm. Lewicki, który w potędze skoku na kla- 

czy Alli zdobył samochód nowiuteńki, doskona- 

ły, wart napewno kiłkanaście tysięcy! Co się 

Walasiewiczówna musiała nabiegać, by otrzy- 

mać w darze swą dwuosobówkę — klacz AIF 

bez Olimpjady i rekordu Światowego otrzy- 
mała to samo. 

Najlepsze nogi, sprzężyste mięśnie, żelazne 

serce są jednak furdą wobec słowiczego gardła. 

Kiepura tenorował w Filharmonji — bileciki na 

parter po 15 zł., balkon 8 zł., galerja 5 zł., po 

2 zł. był tylko jeden rząd — ostatni, dla efek- 

tu, by móc ogłaszać. 

bilety od 2 złotych! 

Do Filharmonji wepchnęło się 2000 osób, 
z czego 1200 na parter. Пе zarobił Kiepura? 

Teraz znów ryknął sobie w operze, miejsza 

na których nikt nie siedział od czasu jego ostat- 

niego występu, zapełniły się... 

Nauczyć się tak dobrze śpiewać nie przy- 
szło Kiepurze ciężej niż innemu tak żwawo 

biegać, lub tak mocno strzelać, ale trzeba przy 

znać, że kasowe porównanie nie istnieje. 

Lepiej prosić Pana Boga o talent w gardie, 

niż w nogach. Karol. 
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Dla zachowanla 

  

       
zdrowia : 
szuka každy šrodkėw 
najlepszych. Żądajcie 

dlatego tablete 
Aspirin w oryginalnem 
opakowaniu, zaopa- 
trzonem, czerwoną 
banderolą i znakiem 
„BAYER” w kształcie 

krzyża. _ 
Istnieje tylko jedna 

ASPIRINAI     
   

     
Do nabycia we wszystkich aptekach. 

  

dwiojga serc od poezji pierwszego pozna= 

nia do zetknięcia się z brutalną rzeczywi- 
stością... Niawoczesne opracowanie co- 

dziennego, od!wiiecznego (problemu. 
Paul Geraldy: zadziwia lekkością i pięk- 

nem dialogów: orzz subtelmością i głębokoś- 
cią ujmowania problemów... 

Czy w! swoje najnowszej sztuce wyka- 
zuje te cechy swego talentu, — czy „Hi- 
storja dwojga sere* słusznie cieszy się 
wielkiem posiedzeniem we Framcji, czy 
też mie, — przekonamy się mu: dzisiejszej 
premjerze. W. Ch, 

znane, a jeśli nieznane, to poznania war- 
te, filmy: „Człowiek, którego zabiłem”, 
„W cieniu krzyża* i „Ludzie w hotelu", 

Te filmy są dorobkiem o tyle pocie- 
szającym, że wypływa z niego niepłonna 
nadzieja na przyszłość. Film idzie na- 
przód i obiecuje nowe zdobycze. 

Komedje i farsy amerykańskie obsa- 
dzili dobrzy znajomi. Buster Keaton, Ha- 
rold Lloyd, Flip i Flap, oraz pomniejsi 
wesołkowie. 

W pobieżnym przeglądzie pominęliś- 
my sporo mniej wartościowych obrazów, 
cały ten balast, jaki zawsze będzie się 
wlókł za rzetelną wartością. Kina drugo- 
ekranowe powtarzały często lepsze obra- 
zy z dawniejszych lat — to jednak nie 
należy już do bilansu sezonu obecnego. 

Bilans ten, jak wynika z przytoczone- 
go zestawienia, wypada raczej dodatnio. 
Oczywiście tempo produkcji odczuło na 
sobie ciężkie warunki gospodarcze, lecz 
tem niemniej mieliśmy szereg dobrych о- 
brazów, szereg filmów, które popchnety 
sztukę kinową nayrzód. : 

są bez konkurencji. Taka „Eskadra śmierv Na marginesie bilansu filmowego za- 
ci“, tacy „Pogromcy przestworzy” a z 
dawniejszych „Aniołowie Piekła nie ma- 
ją równych w kinematograiji. Technika 
zdjęć w Ameryce jest o niebo wyższa od 
europejskiej. Zato Europa ma artyzm. 

Pewną nowość w tematyce wprowa- 
dziły filmy dziecinno-rodzicielskie, takie, 
jak „Emma“, „Niepotrzebna“ no i do- 
skonały, niezapomniany „Czemp“ Walla- 
ce'a Berry i Jackie Coopera. 

Podobnie jak ,Czempa”, zaliczyć trze 
ba trzy jeszcze filmy amerykańskie do 
najlepszych w sezonie. Każdy z nich in- 
ny, inaczej pomyślany i zrobiony. Wszy 
stkie wyróżniają się z szarej masy obra- 
zów zarówno scenarjuszem, jak reżyserją 
i grą artystów. Są to dobrze wszystkim 

notować należy dwa fakty, związane z 
życiem filmowem Wilna. 

Pierwszy, — to epidemja dodatków 
scenicznych, jaka się rozwinęła w mie- 
siącach zimowych. Kino „Rewja'* dało po 
czątek i w wyniku mieliśmy przez kil- 
ka miesięcy, mniej lub więcej udane, po- 
pisy różnyca występowiczów. 

Drugi fakt — to powstanie Klubu Fil- 
mowego, co już jest poważnym krokiem, 
w kierunku zorganizowania publiczności 
kinowej i amatorów filmu. 

Kończąc sczon, mamy już zapowiedzi 
na następny. Jak zestaną one zrealizowa- 
ne, co z taśmy fil.aowej spłynie na ekran 
-— zobaczymy w jesieni. 

Tad. ©.



| SŁOWO 

- Uspomnienia o Kowieńskiem T-oie Rolniczem 
LNIARSTWO i RDZA 

Mamy w ręku pamiętnik jednego z b. 

członków Kowieńskiego T-wa Rolnicze- 

go z pierwszych lat jego istnienia (1900 

do 1904). T-wo to odznaczało się inicja- 

tywą i pracą, a wiele poruszanych w 

niem tematów nie straciło dotychczas na 

aktualności. Cytujemy narazie dwa ustę- 

py z tych wspomnień, sądząc, że zainte- 

resują one naszych rolników: ustęp © 

Iniarstwie i o zapobieganiu klęsce rdzy. 

L 

Ujemną stroną naszych gospodarstw 

był brak fabrycznej rośliny. Mieliśmy ma- 

ło gorzelni, bo grunty nasze nie zawsze 

nadawały się do uprawy ziemniaków. -- 

W pierwszych latach istnienia T-wa pa- 

nowało przeświadczenie, że uprąwa bu- 

raków cukrowych nie da pomyślnych wy 

ników. Pamiętano, że ongi mieliśmy w 

iołwarkach naszych plantacje buraków, z 

których wyrabiano cukier na potrzeby 

domowe, i że były to pierwsze próby cu- 

krownictwa iw Polsce. W pracach swoich 

o cukrownictwie wspomina O tem inž. 

Starck; a w majętności Kulwie p. Ignace- 

go Downarowicza przechowywały się 

iormy do odlewania głów domowego cu- 

kru. Cukrownictwo na wielką skalę и- 

trwaliło się jednak nie u nas, ale na ży- 

znych ziemiach południa i w Kongresów- 

ce, która ma klimat łagodniejszy od na- 

szego. W Woytkuszkach hr. Stanisława 

Kossakowskiego sterczały puste mury, 

pozostałe po cukrowni, zbudowanej ongi 

przez jego ojca. Cukrownia ta zawiodła. 
Twierdzono, że burak wyrosły w naszym 

klimacie miewał bardzo małą zawartość 

cukru. Tiwierdzenie to obaliły próby, do- 

konane przez Kowieńskie T-wo Rolnicze 
przed wojną, wskutek których powstała 

najpierw myśl budowania cukrowni w 

Suwalszczyźnie, potem — pod Kieydana- 

mi, a ostatecznie — pod Kownem. Miała 
ona powstać w roku 1915 na kapitał zło- 

żony przez przemysłowców warszaw- 
skich, a w wielu gospodarstwach przygo- 

towano się już do dostarczania cukrowni 

tej potrzebnej ilości buraków. Wojna 

przerwała te poczynania, a projekt T-wa 

Kowieńskiego wykonał częściowo rząd 

litewski, zakładając cukrownię iw okolicy 

Marjampola. Cukrownia ta utrzymuje się 

dotychczas, ale nie wiadomo, czy cukrow 

nictwo: w Kowieńszczyźnie wytrzyma 

konkurencję z cukrownictwem, pracują- 

cem. w lepszych warunkach pod wzglę- 

dem: klimatu i gleby. Atutem cukrowni 

Marjampolskiej jest to, że rząd kowieński 

otacza ją swoją opieką. Słyszymy, że na 

Łotwie powstała cukrownia koło Lipawy. 

W pierwszych latach istnienia Ko- 

wieńskiego T-wa Rolniczego nie wierzo- 

no jeszcze w możność rozwoju cukrow- 

nictwa jw Kowieńszczyźnie. Podnoszono 

natomiast kwestję podniesienia kultury 

Inu, modną dzisiaj 'w Wileńszczyźnie, a 

popieraną bardzo energicznie przez Ge- 

nerała Żeligowskiego, który, po opuszcze 

niu służby czynnej, zamienił szablę na le- 

miesz. 

W  Kowieńszczyźnie moczono len co 

roku w tych samych jamach, w których 

prawdopodobnie rozmnażały się bakterje 

(baccilus ancylobacter). Był to system nie 

dający pewnych rezultatów. Mówią jed- 

nak, że był lepszym od przyjętego w Wi- 

leńszczyźnie słania Inu dla poddania go 

wpływom rosy. T4wo Rolnicze wybrało 

komisję dla opracowania sprawy podnie- 

sienia kultury Inu, złożoną z przedstawi- 

cieli Kowieńskiego, Wiłkomierskiego i Je- 

ziorowskiego powiatu, a więc z powia- 

tów, w których uprawiano len na eksport. 

W Poniewieżu mieliśmy nawet ajenturę 
jednej ze znanych przędzalni w Lille. Ko- 

misja doszał do wniosku, że głównym 

warunkiem rozwoju naszego Iniarstwa i 

podniesienia wartości naszego towaru 
jest zaprowadzenie prawidłowego mocze- 

nia Inu, do którego przystąpiono już w 

gubernji Pskowskiej i iw prowincjach nad 

- bałtyckich. 
O nowych systemach  moczenia Inu 

zdał nam sprawę p. Oskar Meysztowicz, 

analizując system Hetze i bakterjologicz- 
ne systemy Bauera i Doumera. 

System Hetze polegał na wpuszcza- 
niu wody do basenu z Inem, na wypusz- 
czeniu jej z basenu po 12 godzinach i na 

ponownem wpuszczeniu jej do basenu w 

chwili, kiedy len zaczynał się rozgrzewać. 

Manipulacja ta zabierała kilka dni czasu. 

System ten zawiódł w praktycznem jego 

zastosowaniu. 

System Bauera znalazł zastosowanie 

na Śląsku i w prowincjach nadbałtyckich. 
Polega on na sktadaniu Inu do kotłów i 
zalewania go rozczynem kwasu siarcza- 
nego, a potem rozczynem sody przy wy- 
pompowywaniu powietrza z kotłów i 
wpuszczaniu do nich pary, co wpływa na 
rozmnażanie się bakteryj. Cały proces 
trwa zaledwie sześć godzin. P. Oskar 

Meysztowicz i p. Józef Drewnowski zwie- 

dzali zakład barona Woliia w Kabast ko- 
ło Dorpatu i przekonali się, że system 

Bauera daje doskonałe rezultaty. Koszty 

wzniesienia zakładu Bauera wynosiły о- 

koło 35.000 rubli. 

Za bakterjologicznym systemem Dou- 

mera wypowiadał się p. Maurycy Eng- 

rand, Francuz zamieszkały podówczas w 

Poniewieżu. Francuskie Ministerjum Rol- 

nictwa interesowało się tym systemem i 

badało go właśnie. 

P. Oskar Meysztowicz był zdania, że 

system Doumera, może wycisnąć system 

Bauera i że zbudowanie zakładu systemu 

Bauera należy narazie zostawić przemy- 

słowcom, aczkolwiek zakład taki mógłby 

znacznie podnieść nasze dochody z upra- 

wy lnu. T-wo podzieliło jego opinię i 

skończyło się na teoretycznej analizie te- 

go interesującego przedmiotu. 

II. 

Przy Kowieńskiem T-wie Rolniczem 

powstał Wiłkomierski Komitet doświad- 

czeń rolnych, prezesurę którego objął p. 

Lucjan Tański ze Swiren, a wiceprezesu- 

ię p. Kazimierz Gieczewicz z Gieczun. 

Ministerjum Rolnictwa zwróciło 

do nas o przeprowadzenie ankiety w spra 

wie rdzy, znanej jeszcze w starożytnym 

Rzymie, gdzie modlono się do bóstwa 

Rubigo o odwrócenie tej klęski. Ankietę 

się 
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PIĄTEK 
Dzia 9 Wschód słońca g, 2,45 

w Zachód słońca g. 7,49 
Małgorzaty į 

KGMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

z dnia 8 czerwca 1933 r. 

Ciśnienie średnie: 764. 
Temperatura średnia: - 

  

Temperatura najniższa: +8. 

Opad w mm.: 5,2. 

Wiatr: północno-wschodni. 

Tendencja: bez zmian. 

Uwagi: przelotne deszcze. 

PROGNOZA POGODY P.LM.-2 
na dzień dzisiejszy: 

Pogoda słoneczna przy zmiennem zachmu- 

rzeniu. Ciepło. Słabe wiatry wschodnie i pół- 

nocno - wschodnie. 

MIEJSKA 

— ZMIANIA TRASY LINJI NR. 3. — 

Z dniem 9 b. m. wobec zamknięcia prze- 

cięcia ulie Trockiej, Niemieckiej, Domi- 

mikańskiej t Wileńskiej, autobusy limji 3, 

poczynając od ul. W. Pohuianki (róg Za- 

walnej) będą kursowały ulicami Zawalną 

Gdańską, Wileńską, Dudwisarską i Bo- 
miifraterską z przystankami przy ul. M, 
Pohulamce, Portowej, Ludwisarskiej i 
Bonifraterskiej. ь 

SKARBOWA. 

UMARZANIE PODATKÓW tylko 
w ciągu b. miesiąca. Izba skarbowa otrzy- 
mała z mmistenstwa skarbu słoniosły dla 
rzesz płatników: okólnik, że nadane w swo- 
im czasie urzędom podatkowym upraw- 
mienie w dziedzinie umamzania  nieścią- 
galmych zelległości ii nałożonych kar za 
zwłokę wygasają z końcem bieżącego mie- 
Siąca, Natomiast uprawnienia urzędów 
do rozkładamia mt! raty spłaty zaległo- 
ści i obniżenia grzywien przysługiwać 
będą aż do odwołania. 

Kto więe zamierza ubiegać się o kom- 
pletne umorzenie zaległości podatko- 

wych musi to uczynić w ełagu bież. mie- 
siąca. я 

SZKOLNA 
— Dyrekcja Państwowego Gimnazjum im. 

J. Słowackiego podaje do wiadomości, że egza- 
min wstępny do klas HI (l-szej nowego typu), 
IV, V, VI, VII odbędzie się 16 czerwca br. 

Egzamin rozpocznie się o godz. 8-tej. 
Kandydaci mogą składać podania do dnia 

12 czerwca br. włącznie. 

— NIE BĘDZIE ZWROTU OPŁAT 
ZA NAUKĘ DZIECI URZĘDNIKÓW. — 

Pisaliśmy wiczoraj, że począwszy od 
zbliżającego się roku szkolnego 1933 - 34 
pracownikom państwowym, mie będą zwra- 
came opłaty za naukę dzieci, umieszczo- 

mych wi prywatnych szkołach ogólno - 

kształcących i zewodowych. 
Jak iwiadomo, dotychczas opłaty ta- 

kie były zwracane pracownikom państwo- 
wym mą tej zasadzie, że właściwie dzieci 
precowników: państwiowych miały prawo 
do pobierania mauki bezpłatnej w szko- 
łach średnich i zawodowych państwowych 
a jeżeli z braku miejsca w tych szkołach 
dla dzieci. pracowników: państwowych, u- 
mieszczane były w szkołach prywatnych 
— wówczas skarb państwa, wychodząc z 
założenia, že ten wydatek nie powinien 
być pokrywały, z uposeżenią pracowników 
państwowych — koszta opłat za naukę — 
zwiracał. Obecnie, wiobec stałego pogar- 
Szania się sytuacji (budżetowej państwa, — 
miimistemstiwio skarbu postanowiło skreślić 
z budżetu sumy, przewidziane na zwrot 
opłat szkolnych dla pracowników  pan- 
stwiowych. 

  

naszą dokonaliśmy w roku 1902. Rdza 

w roku 1932, tj. po 30 latach, zniszczyła 

znaczną część naszych plonów w Polsce 

i wróciła na porządek dzienny obrad na- 

szych rolników. W T-wie Kowieńskiem 

sprawę rdzy zbadali panowie z Wiłko- 

mierskiego Komitetu i inni członkowie 
T-wa. Wskazywali oni na następujące 

środki zaradcze: 1) tępienie berberysu i 

innych roślin, niezbędnych dla rozwoju 

rdzy; 2) nieużywanie na podściół słomy, 

zarażonej rdzą; 3) unikanie posiewu tego 

samego zboża rok po roku np. owsa po 

owsie; 4) zaorywanie miedz; 5) wybór 

gatunku zbóż odpornych na rdzę, pomię- 

dzy któremi wymieniano pszenicę pias- 

kową i puławkę, owies szaciłowski i 

szwedzki oraz żyto miejscowe. Najmniej 
odpornymi na rdzę miały się okazać o- 

wies kanadyjski i du Pafre; 6) zmiana 

nasion; 7) osuszanie gruntów; 8) głęba- 

ka orka i wczesna orka na wiosnę; 9) wa 

pnowanie i nawozy mineralne, jako wzma 

cniające tkanki roślin. 

Przyp: redakcji: Niektóre z powyż- 

szych recept, jak zaorywanie miedz, о- 

suszanie gruntów, głęboka orka itd., da- 

ja do myślenia, że jednym z powodów 

zeszłorocznej rdzy jest obniżenie kultury 

rolnej po wojnie. 

Czy nieumiejętne moczenie Inu nie 
jest istotnie przeszkodą do rozwoju Iniar- 
stwa w naszym kraju? 

UNIWERSYTECKA 
— Egzaminy na usiwersytetach. Minister- 

stwo Oświaty zmieniło termin zapisów i egza- 
minów konkursowych na wyższycn uczelniach. 
Zapisy nowowstępujących słuchaczy rozpoczną 
się już w pierwszych dniach sierpnia, a egza- 
miny kwalifikacyjne na wydziałach lekarskich i 

farmaceutycznych oraz egzaminy konkursowe 

na politechnikach odbędą się w pierwszych 

dniach września. 

AKADEMICKA. 
— « Koła Połonistów. W niedzielę ата 11 

czerwca 1933 r. godz. 10.30 pierwszy termin, 
godz. li drugi termin w lokalu Seminarjum Po- 
lonistycznego odbędzie się Walne Zebranie Ko- 
la Polonistow St. USB. z porządkiem dziennym 
1) odczytanie i zatwierdzenie protokułu po- 
przedniego walnego zebrania z dnia 5 czerwca 
2) odczytanie sprawozdania Zarządu z działal- 
ności Koła za rok adm. 1932 — 33, 3) odczyta- 
nie sprawozdania Rady Nadzorczej, 4) dysku- 
sja nad sprawozdaniami, 5) wybory władz Ko- 
ła na rok akad. 1933 — 34, v, uchwalenie bud- 
żetu Koła na r. adm. 1933 — 34, 7) sprawa 
C.Z.K.P., 5) wolne wnioski. 
— HARCERSKA 

— Wieczór wiosenny w K. O. I-szej Bry- 
gady Legjonów. Grono Pań 1 pp. Leg., two- 
rzące Koło Przyjaciół VII żeńskiej drużyny har- 
cerskiej, pragnąc połączyć miłe z pożytecznem, 
urządza w sobotę w salonach K. O. I-szej Bry- 
gady Legjonów sobótkę, która będzie się od- 
różniać od wielu innych tem, że rolę gospodyń 
pełnić będą osobiście Panie pułkowe, w któ- 
rych choc drobnych, lecz sprężystych rączkach 
spoczywać będzie zarząd przez nie same zorga- 
nizowenego obficie zaopatrzonego, po cenach 
domowych bufetu. Podczas tańców przygrywać 
będa 2 zespoły orkiestry. Czysty dochód prze- 
znacza się całkowicie na obóz letni dla VII 
drużyny harcerskiej. Osoby organizatorek z p. 
płk. Wendową na czele, niski wstęp 99 groszy 
(kto da złotówkę, otrzyma grosz szczęścia ja- 
ko resztę), tani i smaczny bufet, ponadto jesz- 
cze możność wytańczenia się do upadłego, a 
wreszcie ; cel, na jaki sobótkę tę urządziły or- 
ganizatorki, już zgóry przesądza nadzwyczajne 
powodzenie tej imprezy, która niewątpliwie 
zgromadzi w salonach K. O. l-szej Bryg. Leg. 
nietylko starych znajomych, ale także i licz- 
nych sympatyków. 

— Zebranie Koła Przyjaciół Harcerstwa, —- 
W piątek dnia 9 bm. o godz. 18 (6 pp.) odbę- 
dzie się zebranie członków Koła Przyjaciół Har- 
cerstwa istniejących w Wilnie. Zebranie adbe- 
dzie się w gmachu*gimnazjum im. E. Orzesz- 
kowej (pl. Orzeszkowej). 

ŻYDOWSKA 
— Ulgi dla delegatów na zjazd kupców ży- 

dowskich. W związku z mającym się odbyć w 
Wilnie zjazdem kupców żydowskich z terenu 
województw północno - wschodnich, Związek 
kupców w Wiinie wystarał się w Ministerstwie 
Komunikacji o 50-proc. zniżkę na kolejach dla 

delegatów z prowincji, oraz na 25-proc. zniżkę 
na przejazd autobusami zamiejskiemi. Jednocze- 
śnie Związek zarezerwował dla delegatów sze- 
reg tanich hoteli. (K.) 

BEZROBOTNY WPROWADZIŁ SIĘ 
SAMOWOLNIE DO LOKALU GMINY ŻYD.— 
W związku ze wstrzymaniem przez zarząd Gmi 
ny żyd. pomocy ubogim, codziennie lokal Gmi- 
ny jest terenem różnych zajść. 
.. Np. wczoraj pewien bezdomny, korzysta- 
jący dotyciiczas ze wsparcia Gminy, wprowa- 
dził się samowolnie do lokalu Gminy wraz z 
żoną i sześciorgiem małych dzieci; rozłożył swo 
je rzeczy w poczekałni i nie zwracając uwagi 
na obecnych, ułoży? się na nich wraz z rodzina. 

Interwenjującym urzędnikom  nieproszony 
lokator odpowiedział: „zanim nie dostanę mie- 
szkania w jednym z domów, należących do 
gminy, z lokalu nie wyprowadzę się”. W ża- 
den sposób nie można go bylo „wyeksmitowač“ 
więc pozostał w poczekalni na noc. Wczoraj 
beżdomny nie opuścił swego nowego locum .K. 

  

Ulewa nad miastem | powiatem 
WILNO. Wczoraj nad powiatem wileńsko- 

trockim przeszła burza połączona z piorunami i 
ulewą. Od uderzeń piorunów wybuchło kilka po 
żarów. Większych strat nie było. W gminie osz- 
miańskie* spaliło się stodoła i chlew Jana Stasz- 

Włamanie 
WILNO. Mieszkańcy wsi Kojowiec gm ra- 

kowskiej pow Mołodeczno Kłosowscy Jan i An- 
toni dokonałi włamania do cerkwi prawosław- 

Rola kobiet w pracy saary- 
tańskiej Czerwonego Krzyże 

Jedną z najważniejszych gałęzi działalności 
Polskiego Czerwonego Krzyża jest pielegniar- 
stwo, które w ostatnich latach w P.C.K. bar- 
dzo się rozwinęło zarówno pod względem licz- 
bowym, jak też i jakościowym. 

Dział pielęgniarstwa Polskiego Czerwone- 
go Krzyża składa się z dwóch odrębnych, wza- 
jem się jednak uzupełniających dziedzin: pielę- 
gniarstwa zawodowego i pielęgniarstwa  po- 
mocniczego, na wypadek nagłych potrzeb kra- 
jowych, czyli z t. zw. sióstr pogotowia sani- 
tarnego. 

Dla pielęgniarek zawodowych Polski Czer- 
wony Krzyż prowadzi dwie szkoły własne: jed- 
ną w Poznaniu, drugą w Warszawie. Czas trwa 
nia nauk w obu tych szkołach wynosi okres 
dwóch lat i czterech miesięcy. Uczenice prze- 
chodzą kurs teoretyczny, obejmujący wszelkie 
zagadnienia, wchodzące w zakres wykonywa- 
nia zawodu pielęgniarskiego. Honadto uczenice 
szkoły odbywają — dla uzupełnienia teoretycz- 
nych wiadomości — ćwiczenia praktyczne w 
szpitalach i ośrodkach zdrowia. Poziom pielę- = е 
gniarstwa zawodowego Polskiego Czerwonego małym pagórku, gdzie ongiś grywała or- 
Krzyża jest tego rodzaju, że obecnie czynniki ki a ostatnio był placyk dla zabaw 
międzynarodowe Czerwonego Krzyża stawiają dziecinnych, od dłuższego czasu prowa- 
Polskę w rzędzie państw, w których dział ten s 
najlepiej jest rozwinętym. Liczne pielęgniarki dzone są prace ziemne. Wobec robót o- 
zagraniczne przybywają do Polski, dla zaznajo- taczających całą Katedrę — prace te nie 
mienia się z zasadami, na jakich oparte jest pie- zwracały powszechnej uwagi. Obecnie 
lęgniarstwo zawodowe Polskiego Czerwonego dowiadujemy się, iż odkryto mury tzw. 

La Zamku Dolnego, ktėry jak wiadomo, w Pielęgniarki, po ukończeniu nauk teoretycz- = а $ » 
nych i praktycznych, — otrzymują posady y Ubiegtych wiekach wypełniał przestrzeń 
szpitalach Polskiego Czerwonego Krzyża, woj- obecnie stanowiącą teren Cielętnika. 
pe i w klinikach uniwersyteckich, oraz W sprawie odkrycia zdołaliśmy uzy- na placówkach pracy społecznej. Ponadto pie- skać następujące szczegóły: Ks. kapelan 
lęgniarki zawodowe stanowią kadry, gotowe do Е z + й ° 
udziały w ogólnej akcji ratowniczej Polskiego Śledziewski opracowuje historję: dawne- 
Czerwonego Krzyża zarówno na wypadek woj- go kościoła ŚŚ. Barbary i Anny, który 

ny, e ci EE PA a я znajdował się ongiś w obrębie Zamku.— 
g ziałem pracy Polskiego Czerwo- iec zarowno magistratu, į 

nego Krzyża w tej dziedzinie — to pielęgniar- Uzyskał więc rż: we 
stwo pomocnicze. W wielu większych miastach OMEDR TRESNA 
Polski, Czerwony Krzyż organizuje  trzymie- 3 sięczne kursy dla sióstr pogotowia sanitarnego. — Klub Włóczęgów. Zebranie Klubu Włó- 
Na wypaaek potrzeb społecznych, wywołanych częgów dzisiaj nie odbędzie się. W sobotę na- 

przez klęski żywiołowe, katastrofy, epidemje i stąpi wyjazd wycieczki wioślarskiej. o godzinie 
t.p., siostry pogotowia sanitarnego, pod kierun- i miejscu zbiórki zostaną podane zawiadomienia 
kiem pielęgniarek zawodowych, biorą udział w specjalne. 

aaa m „jatowniczej, jako pomocnicza si- / __ wycieczki kolejowe. Dyrekcja Kolejowa 
Ponadto siostry pogotowia sanitarnego ki Sai AS ET NZD 

PKC oddają cenne usługi w czasie trwania WE W BI с |епз2.с2у1г‹;\е_ ' аоч*?дго 
akcji pomocy na rzecz vezrobotnych, ludności SONIA D SCEN R ae Tab 8 ost, dotkniętej głodem i t.p., obejmując pracę W Šieno podano OCZ. PASACH › Jac P i pociągach będzie bardzo niska. punktach sanitarno-odżywszych P.C.K. - 
lumnach dezynfekcyjno-kąpielowych i t.p. — Wystawa Niezależnych Artystów Sztuk 

Siostry pogotowia sanitarnego wynoszą z Plastycznych, mieszcząca się przy teatrze „Lu- 
kursów takie wiadomości, które przydadzą się tnia* — Mickiewicza, 6, otwarta codziennie w 
każdej kobiecie w 'życiu rodzinnem. Umiejęt- godz. 10 — 18 i cieszy się wielkiem powo- 
ność pielęgnowania chorego w domu, rekonwa- dzeniem. Wystawa potrwa jeszcze kilka dni: — 
lescenta po wyjsciu ze szpitala (fakty te są na Śpieszcie się ze zwiedzeniem. 
porządku dziennym w życiu naszych rodzin) -— — ZJAZD KOLEŻEŃSKI. W niedzielę 11 
są to sprawy wciąż u nas jeszcze niedoceniare, czerwca r... odbędzie się ósmy kolejny Zjazd 
a jednak ważne dla zdrowia naszych  najbliż- Koleżeński Polaków, którzy ukończyli lub opu- 
szych. Я 3 „ šcili do r. 1905 I i II gimnazjum i szkołę real- Siostry pogotowia sanitarnego PCK w wie- ną w Wilnie. Zjaza odbędzie się według nastę- 
lu wypadkacn, po zapoznaniu się na krótkich pującego porządku: 
kursach z zawodem  pielęgniarskim, nabierają Godz. 10 rano: Nabożeństwo w kościele 

do niego zamiłowania, wstępując do dwuletnich św, Jana. Godz. 10,30: zbiórka na podwórzu 
Szkół Pielęgniarstwa i oddając się już całko- USB. dla dokonania zdjęcia fotograficznego. 
wicie tej pięknej i jakże właściwej dla kobie- Godz. 11 r. zwiedzenie gmacnu uniwersyteckie- 
ty pracy. go, gdzie się mieściły gimnazja wileńskie. Godz. 
EET BOSSA 7 0V: wiecz. zebranie koleżeńskie. 

ZEBRANIA i ODCZYTY TEATR I MUZYKA 
— Odczyt Gen. Konserwatora dr. Jerzego — TEATRY MIEJSKIE ZASP i 

Remera o Wicie Stwoszu. W sobotę 10 czerwca TEE LR GG r Board xa e 
o godz. T wieczór w sali Seminarjum Archeo- аке eik „Džimbi“ Dziś p piątek ti Kiadvcznej В В . » а 

S S A eo 9 bm. dana będzie po raz ostatni świetna, egzo- 
ih NE znanego tvczna komedja o niepospolitym humorze „Džim 

Wilnu Gen. Konserwatora dr. Jerzego Remera bi“, w której święci prawdziwe tryumfy i zbie- 
pt. „Areydzieła Wita Stwosza — wielki. ołtarz ze i i e A р Ry ` = służone oklaski znakomita artystka Tea- 
marjacki w Krakowie w świetle nowych odkryć tri Poznańskiego Jadwiga Zaklicka. Ага 
konserwatorskich“.  Ilustrację tej nadzwyczaj м + + .. 
ciekawej prelekcji stanowić będą najnowsze i pany wtc = O O 
PŚ pace” dr. Przypkowskiego. zgrany zespół tworzą pp: Łodziński, Pospiełow 

19 = "ŚRODA LIIERACKA W ski, Dejunowicz, Janowski, Biernacka, Paszkow 
— 144 p: = й ska i inni. 

dniu jutrzejszym (w sobotę) o godz. 20.30 Dru Р 
— z я 2 3 ga premjera w Teatrze Letnim. Juiro, 

będzie miała za temat mlajw: ybitniiejsze dzie w sobotę 10 bm. o godz. 8,15 wiecz. odbędzie 
ło wielikiego dramaturga Henryka Kleista się premjera jednej z najświetniejszych kome- 
„Pentezylea“, świeżo przetłumacżone — dyj amerykańskich Barry Connersa pt. „Roxy“, 
przez Witolde' Hulewicza. Na wstępie p. cieszącej się niezwykłem powodzeniem na 

p. Hohendlingerówna, Biernacka, Paszkow we as i ES is 

ska i Ronard - Bujański wa gość Teatru Poznańskiego Jadwiga Zaklicka, 
dowo dwa fragmentyj tragedji o królowej ktęrą przez setki wieczorów czarowała publicz 
Amezonek, ` A : ność: lwowską, krakowską, poznańską. Resztę 

Wstęp wolny dla! członków. , Wprowa- obsady stanowią pp: M. Szpakiewiczowa, E. 
dzeni goście płacą 1 zł., młodzież studju- Gliński, M. Pawłowska, R. Wasielewski, L. Pos 

Eksportacja zwłok z doma żałoby 

Tuż obok głównej alei w Cielętniku, 
łączącej ul. Królewską z Nadbrzeżną, na 

› 

jąca 75 gr. piełowski, H. Biernacka i St. Janowski. 
Będzie ito pnzedostatnia Środa Lire- Reżyserja dyr. Teofila Trzcińskiego. Deko- 

waldka wi 1 sezonie. racje W. Makojnika. 
Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miejskich 

din ce godz. ь ZASP w Wilnie gra wspaniałą współczesną ko- 
@ rr. b. © . 1730 w pierw. medję J. Deval'a „Mademoiselle“ 11 bm. w Osz- 

szym. lub o godz. 18 w drugim terminie -— mianie, 12 w Lidzie, 13 w Nowogródku, 14 w 
odbędzie się walnie roczne zebranie Ab- Baranowiczach. > 
Solwentėw.  Instytiutu  Niauk Handlowo - Niedzielna iówka w Teatrze Let- 
Gospodatrczych 'w lokalu Instytutu. nim. W niedzielę dnia 11 bm. o godz. 4 pp. da- 

— WILEŃSKIE T-WO FILOZOFI- na będzie po raz pierwszy po cenach zniżonych 

CZNE. Na zebraniu naukowem w dniu 9 a Gabi „Džimbi“ z Jadwigą Zaklic- 

p ВС ащНы Е.жё'д?“„:;?у"‚{ыш Reduta w Wilnie. W dniach 13 i 14 bm. 0 
Stef 3 i godz. 8,30 wiecz. odbędą się dwa występy Re- 

dr. Stefan! Błachowski, prof. Uniwersytetu duty w Teatrze Letnim w ogrodzie Bernardyń- 
Poznańskiego, wygłosi odczyt p. t.: „Kłam- skim. Dnia 13 bm. „Człowiek, którego zabiłem” 
stiwo”. Wstęp dla ezłoników: i wprowadzo- M. Rostanda, 14 „Murzynka” pogodna i wesoła 
mych gości. koniedja ]. Szaniawskiego. 

— WALNE ZEBRANIE SDOWARZY- — TEATR MUZYCZNY „LUTNIA* 
SZENIA „OPIEKA NAD RODAKAMI Dziś wystąpi świetny zespół Teatru 
NIA OBCZYŹNIE" odbędzie się w» sobotę, (Polskiego z Warszawy z Janiną Romanó- 
dnia 10 czerwca b. r. o godz. 6-tej po poł. wmą i Aleksandrem Węgietko na czele. — 
w. sali Techników przy ul. Wiileńskiej 33. Znakomici artyści, ulubieńcy publiczno- 

Zarząd! Stowarzyszenia złoży sprawo- ści, odegrają sztukę Ger:ldytego „Jam i 
zdanie roczne z pracy zarówno oświatowej Krystyna" (Historja dwojga see)! 
jek i opiekuńczej nad emigrantami pol- — Jest to sztuka pema uroku i wdzięku 
skimi, poczem mastąpią wybory zarzą- odźwierciadlająca przeżycia dwojga lu- 
du. Na zakończenie zebramia. wygłosi dzi, ich radość i smutki, opromienione 
krótki wykład ks. Jan Rzymełka, mis- wielką miłością. Sztuka ta w Paryżu w 
jonarz: O miiebezpieczeństwach wynarodo- teatrze „Komedji Francuskiej" osiągnęła 
wienia, zwgrażającydh maszym wychoź- niebywały: sukces. WI IPolsce dotychczas 
com“. jeszcze miie była grana. (W idniu dzisiej- 

Stowiarzyszeniie Opieka Polska zapra- szym odbędzie się premjera tej sztuki 
sza gorąco ma tą zebramiie i szerszą pu- w Wilnie, — Reżyserja A. Węgier 
bliezność, której mie jest obojętny los ko. — Urządzenie sceny według  pro- 
naszych wychodźców, dotikniętych ciężko jektów ant. mal. Zofji Węgierkowej. Ce 
kryzysem pr:'cy w krajach emieracyjnych. my miejsc mormalme. (Początek o godz. 8 

RÓŻNE 2 iwilecz, Jutro w dalszym ciągu „Jam i 

— Odrzucone starania Litwinów. Czynione | YO 
przez Litwinów starania u władz oailiestnychi —_ WYSTĘPY TEATRU MUZYCZNE- 
w sprawie zamkniętych kilku szkół litewskich GO „LUTNIA* W GRODNIE I BIAŁYM- 
na terenie Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileń STOKU. Dziś zespół teatru „Lutnia" o- 
skiego nie odniosły skutku. Zarządzenia Kura- degra w Grodnie „Peppmę* z M. Gabriel- 
torjum zostały zatwierdzone. li, jutro zaś po raz drugi „Kobieta, która 

"—— ie czego chce* z H, Malkowską. 

bieżącym 
— WALNE ROCZNE ZEBRANIE. W 

maich zmiżomych „Peppina', wieczorem — 
„Klobietą która wie czegu chce. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

REWIA — Głos serca 
CASINO — Adjutant Jego Wysokości 
HELIOS — Milłostkii księcia pana. 
HOLLYWOOD — „Tajemnica? sekre- 

tarki. 
PAN — Oskamżona. 
ŚWIATOWID — Tajemnica starego 

ADRJA — Afera mężatki, 

Kawalerowie dzikiego zachodu. 
LUX — „Uwiedziona', 

ka, zamieszkałego w zaścianku Gimby. 
wichura w kilku miejscach połamała drze- 

wa. — uwwnież nad Wilnem przeszła więk- 

szych rozmiarów ulewa. Strumienie wody pod- 
myły w kilku miejscach kanały miejskie. 

do cerkwi 
nej w Kijowcu i skradli 23 zł. w gotówce oraz 
8 kawałków płótna. 

7% 
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CBEREPEREEZAW Z O TSS SEO 
ЧБ Anastazja z Nowaków Matuchniakowa 
żona Komornika Sądowego w Wiinie — zmarła w dniu 8 czerwca 1933 r. 

przy ulicy Sierakowskiego Nr. 14 w dnin 
9 czerwca 1933 roku o godzimie 7 wiecz. do kościoła św. J kóba. 

Nabożeństwo żałobne w tym że kościele w ćnin 10 b mw. o godzinie 10-ej 
rano poczem odbędzie się pogrzeb na cmentarz Rossa w Wilnie 

O tych smutnych obrzędach zawiadamia w imieniu Kolegów Męża Zmarłej 

KOŁO WILEŃSKIE ZRZESZENIA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH R.P. 

Dilrycie murów Zamku Dolnego 
w Cieletniku 

władz wojewódzkich, zezwolenie, na pro- 
wadzenie własnych poszukiwań  funda- 
mentów kościoła, gdzie według danych 
historycznych znajdować się był powi- 
nien. 

Prowadzone opszukiwania istotnie od 
kryły jakoweś mury, zarysy schodów, 
sklepień itd. Nie są to jednak spodziewa- 
ne fundamenty kościoła. Niewątpliwie 
znalezisko stanowi część składową daw- 
nego Zamku, jakiś jego budynek, lub coś 
w tym rodzaju. Starożytna cegła pozwala 
określić pochodzenie budowli z wieku 
XVI-go. A więc jednak o wiełe później- 
sze niż pierwotne zarysy Zamku. — Nie- 
zmiernie ciekawe te prace prowadzone są 
nadal. 

Z SĄDÓW 
_ PROKURATOR WNIÓSŁ APELACJĘ. 

PRZECIWKO PIELKOWEJ. 

W dhiu wczorajszym ido kancelarji ы 

Sądu Apelacyjnego wpłynęła  apeleeja 
prokunałtorskai w sprawiłe zabójstwa Stefa- 
na Purty. Jak wiadomo zabójczyni Purty, 
jego długoletnia: kochanka: Marja IPielkowa 

została miedajwnio skazania przez pierwszą 
instameję ma 2 i pół lata więzienia, przy- 
czem: w: motywach wyroku Sąd Okręgowy 
podał, iż w chwili przestępstwa działała 
cna w stanie silnego (podniecenia nerwio- 

wego i dlaftego zastosowany został tak 

łagodny wymiar kalry. Wiobec powyższego 
w niedługiej już przyszłości sprawe: gło- 
šnego omgiś zabójstwa stanie się poniow- 
milę tematem  ciekeiwej rozprawy są- 
dowej, 

Nadchodzi late... 
Najlepiej panie wiedzą o tem, że nietylko 

drzewa i ziemia cała ubiera się w zieleń, ale i 
ludzie przystrajają się w lżejsze ubrania, palta, 
kapelusze. Nie wszyscy ludzie korzystać mogą 
z lata w pełni zdrowia i sił fizycznych. Wielu 
z nich lekarze przepisują kuracje czy poprostu 
pobyt „na zielonej trawce*. W tych wypad- 
kach wskazówki lekarskie kończą się przeważ- 
nie stereotypowem: ,,...i nie palić papierosów. 

Jest to najbardziej drażniący: nałogowycu 
palaczy rozkaz lekarski. 

Brak papierosa dręczy podwójnie, gdyż 
człowiek staje niejako wobec przymusu. Co ro- 
bić? Nie palić — ciężko. Palić — staje w wy- 
obraźni groźna mina lekarza i obawa, że cała 
kuracja na nic się nie przyda. Czemu jednak nie 
zaradzi ludzki umysł? oto wynaleziony został 
sposób chemicznego odciągania nikotyny, za- 
stosowany przez fabryki Polskiego Monopolu 
Tytoniowego. Mamy więc w sprzedaży stale 
„Ergo“, „Egipskie“ i „Egipskie Przednie”, na 
wszystkie zaś inne gatunki przyjmowane są za- 
mówienia. Tak więc stroskany letnik czy kura- 
cjusz któremu lekarz zabronił palenia, może pa- 
lić bez szkody dla zdrowia papierosy . odniko- 
tynowane, niepozbawione aromatu ani smaku 
tytoniu. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Na ulicy Mickiewicza w dniu 4 bm. sa- 

mcchód, prowadzony przez Stanisława Karczew 
skiego (Raduńska 5) najechał na dorożkę konną 
Edwarda Markuna (Kalwaryjska 119). Koń ma 
pokałeczone nogi przednie. U dorożki złamany 
Cyszel. 4 

— ZŁODZIEJ W KOSZARACH. Zurakow- 
skiemu Mateuszowi, zam. w koszarach 1 Gate- 
rj, skradziono z mieszkania drobną biżuterję 
oraz pieniądze, na ogóiną sumę 340 zł,. 

ŚWIĘCIANY 
— UPUZUROWANY NAPAD. ZE Świę- 

cian donoszą: Koczergiński Nochim, mieszka- 
riec Hoduciszek zameldował w policji, iż jadąc 
z kupcem Świrskim: jankłem na trakcie Świę- 
ciany - Hoduciszki, został napadnięty przez nie 
znanych oscbników, którzy zrabowali mu 156 
zł. w gotówce, zaś Świrskiemu Janklowi zł. 1000 
Dochodzenie policyjne ustaliło, iż Koczergiński 
sam skradł pieniądze u śpiącego Świrskiego, a 
następnie wszczął alarm w celu upozorowania 
napadu. 

MOŁODECZNC 
_ — POŻARY. W iol. Jaroszkowo, gin. le- 

biedziewskiej, pow. Mołodeczno wybuchł po- 
żar, skutkiem którego spalił się dom mieszkalny 
Szutowicza jana z całkowitem urządzeniem i 
sprzętami gospodarskiemi, Wskutek silnego wia 
tru ogień przeniósł się na stodołę Mincewicza 
Michała, która doszczętnie się spaliła. Straty 
wynoszą przeszło 5.000 złotych. Pożar powstał 
wskutek wadliwej budowy komina. 

— W maj. Małe Bakszty, gm. radoszko- 
wickiej, pow. Mołodeczno spalił się dach i su- 
fit budynku b. gorzelni oraz uszkodzone zosta- 
ły urządzenia fabryczne gorzelni, należącej do 
Chełchowskiej Zofji. Straty wynoszą około 8 
tysięcy złotych. 

OSZMIANA. 

— POSZWANKOWANY W CZASIE PO- 
ŻARU. W okolicy wsi Kozłowszczyzna, gminy 
holszańskiej spaliło się około 3 ha lasu sosno- 
wego młodego, ogólnej wartości 750 zł., naie- 
żącego = mieszkańców tejże Ay 

— We wsi Samor: jże gminy spa- 
się zabudowania Kopczyńskich,  Gintowta 

Jana i Wojnickiego Karola. W akcji ratunkowej 
został poparzony Gintowt Jan. Straty sięgają 
10 tysięcy zł, Pożar powstał wskutek wadliwej 
budowy kornina. 
— WILEJKA 

— POŻAR. W dniu 3 bm. we wsi Borowi- 
ki, gminy krzywickiej spaliły się domy miesz- 
kalne wraz z zabudowaniami i 
Pawła Makarewicza i Kazimierza Jakubowicza 
oraz stodoły, spichrz Klemensa Wojcieszonka. 
Straty wynoszą około 9.000 zł. Pożar powstał 
Wskutek wadliwej konstrukcji komina. , 

ofiary 
Jurek i Danusia Turkowscy na rzelców 

z Zdzięcioła zł. 2. > P> 

ч



  

Tania wycieczka do 
Gdyni 

Liga Morska i Kolonjalna Oddziai w Wil- 
nie, w związku ze zbliżającem się „Świętem 
Morza", pragnąc udostępnić szerokim тазот 
zwiedzenie perły naszego wybrzeża Gdyni, u- 
rządza około 2v b.m. tanią wycieczkę do Gdy- 
ni, w ilości 400 osób. 

Całkowite koszty, obejmujące przejazd III 
Kl. w obydwie strony, utrzymanie w ciągu 2-ch g 
dni w Gdyni z noclegiem, wycieczką statkiem 
na Hel i zwiedzenie portu holownikami — 
wyniosą zł. 40 — od osoby. — Przy większej 
ilości uczestników opłata powyższa będzie je- 
szcze niższa, 

Zapisy już przyjmuje i udziela wszełkich 
informacyj sekretarjat Ligi w Wilnie, ui. Wola- 
na 10, teł. 9—'32 w godz. 9 rano 3 po poł. 

RA FILMOWEJ TAŚMIE 

„GLOS SERCA“ — „REWJA“ 

Bajeczka dobrze zaana. Był raz fiim 
miemy. Raptem zaczął gedać AT. Jolson. 
'Gadal po angielsku. Nikt go mie rozumiał. 
Rewelacją było, że wogóle cień na płótnie 
gadał. 

Potem rewelacja przestała być rewe- 

lacją, cienie gadały w różnych językach, 
gadają dalej a ludzie przyjwylkii dlo tego 
<hoć tęskmi za ciszą i coraz częściej za- 
tylkają uszy; od tyich gadaczów. 

"Otóż z zamierzchłych czasów gaidają- 
cydh reweliacyj pochodzi „polski mówiiony 
ny“ film — „Głos serca*, brat: rodzomy 
„Dajemmiicyy  ldkamza'* też urodzonej w 
<amopejelciej: filji Paramountu pod Pary- 
żem. 

Temat „Głosu serca' byłby może i 
ciekawy, gdyby nie nadmian gadania — 
(które wszędzie właszi choć mie koniecznie u- 
daitnie. 

Fabuła? Agatikowe przygody A la Fe- 
lieja Riamianowska,. Wiątek dramatyczny 
gubi się w «tłoku djalogów. Wyrzucić 
całe to gadanie, dodać parę lepszych — 
zdjęć np. zamiast itandetnej „jazdy ma 
motorówiee, a byłby wcale niezły. filmik. 

Reżyser Ordyński ma ciężką rękę -— 
(sławetmy jego „Pan Tadeusz“) — to też 
i „Głos serca" polotu nie wykazuje. 

Tematowa piosenka ma jakieś dziwne 
slowa: — „Cicho, szal!”, alle widocznie tak 
dlrzebe;, skoro „literadką treść djalogów: о- 
pracowywał Lechoń. 

Taśma mocno już podniiszezona. Projek- 
cja kiepska. IW kabinie widocznie obsługa 

' gra! w oczko, zamiast pilniować aparatu. 
Tad, C. 
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Dźwiękowe kine „APOLLO” 
DOMINIKAŃSKA 26. 

Arcydzieło najwyższej miary o 2 
kreacji gwiazd: GRETA GARBO jako kurtyza- 
na przy współudziale CLARKA GABLA w fil- 

mie pt. 

Luzaana Leno 
jako nieślubne dziecko! jako utrzymanka mil- 

jardera! jako narzeczona zazdrosnego! 
Wstęp od 50 gr. 

  

ALALAKAS 

nowogfódzka 
— (PIBRWSZY POWIATOWY ZJAZD 

KÓŁ is W WOLOZYNIE. Фийа 
5 czerwca r. b. odbył się pierwszy powia- 
towy, Zjazd Delegatów i członków Kół 
Młodzieży Ludowej powiatu (wołożyńskiego 
m Wołożymie. Na zjazd przybyło iokiolo 
200 osób. Po malbożeństwie delegaci po- 
szczególnych Kó! zebrali się do lokalu Wo 
łożyńskiej Straży IPożanniej. (Zjazd mozpo 
częto odśpiewalniiem przez chór Koła Mło- 
dzieży, Ludowej w. Ułazowiiezach pieśni — 
„Za Naszym IWodzem *. 

Zebramie zagalił Prezes Związku IPowiia- 
ta wiego p. prof. Amtlomi Majchnzycki. Zebra 
atych w nader serdecznych słowach poiwii- 
tat, jako przedstawiiciel władzy admini. 
stracyjnej p. zast. stamosty Łyczkowski, a 
w: imieniu Związku Stmzeleckiego p. refe- 
wetnit, Jiertzy ILiipko. Sprawozdanie za okres 
ubiegły złożył p. Klołajtes, kierownik W. 
Z. M. L, z Nowogródka. Bandzo ładny i 
rizeczowiy meferajt ideowy) wygłosił p. prof, 
Ahttoni Majchrzydki, zaś program pracy 
ina majbliższy okres czasu omówił p. 
Kolajtes. (W międzyczasie chór Koła -— 
Młodzieży w: Roczewiczach odśpiewał — 
Hymn Związku + Młodzieży Ludowej, a 
«hór (Kołw Młodzieży: Ludowej w Uzało- 
wiezach КИКа piosenek na cztery głosy. 
Należy zaznaczyć, że jest to jeden bodaj 
z miajlepszyjch chórów ma 'temenie rwojewó- 

  

  

WANDA DOBACZEWSKA 

idztiwa. Chórem dyrygował p. Sienikiewica 
kier. szkoły w: Uż:zowfiazach 

Do zarządu (Plowiłatowega weszli: 
Dziedziejko Wacław — jalko prezes, Sien- 
kiiewicz 'Alleksanider: — jalkio wileeprezes, — 
Briożonowiczówna N!:ftalja' — jako sekre- 
tarka, Tyszkowskii Tadeusz — jakie. sikarlb- 
mik i Jłenzy, Liipiko, Sokołowski! Brolajsław, 
Sadowska Kmilja — jałko azłonkowie Za- 

mządu, Do komisji Rewiizyjniej p. p. Regul 

ki Jain, Beszarkiawicz ii Pozinowiicz. 
— ZEBRANIE ORGANIZACYJNI 

KOMITETU WOJ. „ŚWIĘTA MORZA*— 
W dmiu 6 b. m. w: Sali komferencyjnej u- 
wzędu iwojewódzkiego odbyło się przy u- 

dziale iwiiceprezesa Ligi: Morskiej i Kiolon- 
jalnej z (Warszawy p. min. Kamińskiego 
oraz p. wojewody Świderskiego zebranie 
ongaimizacyjne  Włojewódzkiiego Komitetu 
„Świięta Monza”. [WI zeknamiłu wzięli udział 
lilezmi przedstawiciele władz i 1 kw — 
oraz milejscowyłch lomganizacyjj społecznych 
Bliższe tizczegóły tego zebramia podamy: w 
mastępnym:niumerze, 

CZERWONEGO Z. DZIAŁALNOŚCI 
KRZYŻA. Czerwony Krzyż na stacji Stołpce u- 
dzielił, w miesiącu maju dorażnej pomocy w 8 
wypadkach. Zaopatrzono 14 osób. Suma wydat- 
kewanych pieniędzy przekracza kwotę 60 zl. 
Nie wlicza się w to kosztów lekarstw. Oddział 
ma własną swoją apteczkę. Dla zbiedzonych 
repartjantów punkt ten humanitarnej działalno- 
Ści, staje się prawdziwą oazą. 

— ZNOWU PRAWIE CAŁA WIEŚ SPALO 
NĄ. Dnia 3 czerwca wybuchł pożar we wsi No- 
wiki Wielkie, gm. rubieżewickiej. Zapaliła się 
stodoła Bryczkowskiego. Z powodu szalejącej 
wichury ognia nie udało się zlokalizować. Z 
błysk. wiczną szybkością przeniósł się na są- 
siednie budynki. Wszelka pomoc, wysiłki ga- 
szenia, walka z żywiołem okazała się bezsku- 
teczna. W perzynę poszło 37 domów mieszkal- 
nych, 42 stodoły. Spaliło się dużo inwentarza 
żywego. Dla mieszkańców to nadzwyczaj cięż- 
ki cios. Prawie wszyscy znaleźli się bez dachu 
nad głową. Ubezpieczeni byli na 651,50 zł., gdy 
tymczasem pobieżne obliczenie wskazuje, że 
straty napewno sięgają 150.000 zł. Grozę sza- 
lejącego żywiołu potęgowała noc i szalejąca 
WIC. "lira. 

— SPALIŁO SIĘ DZIECKO. Co najbar- 
dziej tragiczne to to, że gospodarzowi Brycz- 
kowskiemu, u którego pożar wybuchł, spaliło 
się trzytygodniowe dziecko. Zapomniano popro- 
sta o niem; dziecko grozy położenia nawet nie 
pr:eczuwało. Gdy się spostrzeżono, już dziecka 
nie udało się uratować. Zrozpaczona rodzina w 
zgliszczach nawet kości odnaleźć nie zdołała. 

— ŚWIĘTO PIEŚNI W: SŁONIMIE. — 
Powiatowy Związek Młodzieży miejskiej 
w Słonimie, pozostający pod przewodni- 
etwem (p. inspektora Adolfa! Sarmeckiego, 
pnezesa Rady: (Pow. BBWIR organizuje w: 
dniu 11 czenwea r. b. w Słoniimie „Święto 
Pieśni", 

Ww uroczystości itej weźmiie udział mło- 
dzież sakolma oraz zrzeszona w Kołach 
Młodzeży (Wiiejskiej. 

Konkurs chórów. odbędzie się a dzie- 
dzińcu starostwa o godz. 14-tej. 

Sąd Konkursowy przyznawać będzie 
nagrody za: najlepiej wykonane pieśni, 

Dowiadujemy się, że majgrody: będą ma- 

stępujące: 
1 dyplomy. z nagrodami žiauėšikinis — — 

oraz 2 listy: pochwalne. 
— WIAILNE ZEBRANTE PTK W SiLO- 

NIMIE. W! dniiu 23 b. m. odbędzie się — 
walne zebranie członków:  słonimskiego 
oddziału PTK. 

Na porządku dziennym m. m. sprawy: 
Sprawozdanie Zarządu z działalności za 

  

- mok: ubiegły. 
Wybory władz T-s*a. iPonadto uchwalo- 

ny zostanie plan pracy mia majbliższą przy 
szlošė. 

Szczegółowe sprawozdanie przebiegu ze- 
ibramia jednej z niajruchiiiwszych organiza- 
ji społecznej Słonima podamy: dodatkowo 

JAKŻE NIEHARMONIJNIE. — 
Staldjon (Pow. Komitetu P. W. i W. F. w 
Słomimiie prawie cały; ogrodzony: jest pięk- 
mą sialtiką diiucianą, 

Ostatnio zbudowano bramę drewmianą 
specącą niepomiernie całość. 

Czy mie dałoby się usunąć tej bramy, 
iktónej istnienie mie wydaje się mam  ko- 
miiecznie. 

Dr. A. Wężyk 
powrócił; 

ui Sadowa 9 м Baranowiczach. 
Choroby weneryczne, skórne, płciowe, 
Przyjmaje w g. 7—8 r.'1—3 pp. i 7—9 w. 
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Zwycięstwo Józefa Żołądzia | 
— Nie wiedzieć co, kochane! Z Żołą- 

dziem można się zapomnieć, ale za Żołą- 
dzia się nie wychodzi. 

Któraś z cioć syknęła ostrzegawczo, 
pokazując wzrokiem różnobarwny klomb 
panienek, stłoczonych tuż obok, przy sto- 
liku z albumami. 

Pani Apolinarowa, dotknięta uwagą, 
a niemogąca zaprzeczyć jej słuszności, 
zamilkia wyniośle; zato wysoka, chuda 
babcia w czarnym stroiku na głowie zde- 
cydowała z głębi swojego fotelu. 

— Zonia nigdy nie popełni mezaljan- 
su. Na to trzeba wielkiej siły uczucia, a 
ona jest egoistka i oschła. Nigdy nie po- 
święci swoich wymagań życiowych, a 
ma wymagania, o, duże! — i babcia pod 
niosła w górę żółty śpiczasty palec, jak- 
by chciała wymierzyć wielkość tych wy- 
magań. 

— Zonia wcale nie jest oschła, tylko 
skryta i w sobie zamknięta.. bez matki 
chowana... — powiedziała cicho szczu- 
pła, siwa kobietka, siedząca pod oknem. 

— lgnasiowa Domeykowa musi mieć 
zawsze swoje zdanie, — bąknęła z prze- 
kąsem babcia w czarnym stroiku. 

Myskarnia Wydawca: Stanisław Mackiewicz 

— I zawsze inne niż wszyscy, —do- 
łożyła gruba ciocia w żółtej sukni. — A 
ja zgadzam się z kuzynką, że do mezaljan 
su trzeba przedewszystkiem dobrego ser- 
duszka; ot, choćby, jak moja Oleńka. 
Ignacowa Domeykowa sama w dobroč 
Zoni nie wierzy, a tylko chce byč orygi- 
nalna. 

— lgnasiowa Domeykowa — dzielna 
kobieta, za siebie i za męża pracuje, — 
szepnęła cicho śnieżnowłosa prababunia, 

siedząca w dostojnej samotności na cze- 
czotkowej kanapie od głównego salono- 
wego garnituru, pod dużem oślepłem lu- 
strem w złotych ramach. Pani Apolinaro- 
wa, najbliżej siedząca, podchwyciła szept 
prababuni i. rozgłosiła go tubalnie na pół 
salonu: 

— lgnasiowa Domeykowa, kochane, 
przykład nam wszystkim, nie zaprzeczam 
ja temu, co słuszne. Czołem przed takie- 
mi, jak ona i jak Lawisia Bobrowska. 
Bo żeby, od najpiękniejszych lat, we wdo 
wieńskim stanie będąc, trzech synów 
przez gimnazja przeprowadzić, nie ina- 
czej, jak ciężką pracą rąk własnych, cór- 
ce wykształcenie dać i zamąż wydać, a 

Radje wileńskie 
PIĄTEK, dnia 9 ezerwica 

10.30 — 'Tramsm. z Teatru Wielkiego w 
[Wiatrsz. otwarcia I Międzynarodowego Kon 
kursu Tańca Artystyczniego. 

11.40 — Pnzegląd prasy . 
1208 — Audycja dla poborowych 

14.45 — Muzylka operetkowa (płyty). 

15.15 — Giełda roim. 
15.25 — Rozmait. 
15.35 — Płyty, 
16.20 — Mała skrzymeczkia 

16.40 — Odczyt. 
17.00 — Koncert. 
18.00 — Amdycja akad. koła Przyja- 

ciół Stanów Zijedmioczonych. 

18.40 — iWiiad. bieżące. 
19.10 — Pogad. LOPIP'u 
19.20 — Odczyt 

19.30 — Feljeton 
19.45 — Pras. dz, radjow. 
22.00 — Feljeton 
22.15 — Muzyka tameczna 

23.00 — Muzyfkia tameczna, 

Giełda warszawska 
WARSZAWA. PAT. Giełda. Papiery 

proc.: Pożyczka inwestycyjna 107. Konwersyj- 
na 43,25. 5-proc. kolejowa 38,50. 6-proc. dola- 
rowa 47,25. 4-proc. dolarowa 49,38 — 49,25. 
Stabilizacyjna 48 — 48,75. 5-proc. L. Z. 48,75 
— 48.50 — 48,u3. 8-proc. warszawskie 40,25— 
40,63 — 39,15. Tend. dla pożyczek słabsza, @а 
listów niejednolita. 

Dewizy: Belgja 124,25 — 124,56 — 123,94. 
Hołanuja 358,70 — 359,60 — 357,80. Londyn 
30,19 — 30,54 — 30,04. Nowy York kabel 7,37 
— 741 — 7,33. Paryž 35,00 — 35,18 — 35,00. 
Praga 26,53 — 26,59 — 26.47. Stokholm 155,75 
— 156,50 — 155,00. Szwajcarja 172,30—-172,25 
— 114,10 — 171,84. Włochy 46,40 — 46,63 — 
46,17. Berlin 207,25. Tend. przeważnie utrzy- 
mana. 

Akcje: Bank Polski 74,50 — 75,50. Cukier 
38. Tend. niejednolita. 

Dolar w obrotach pryw. 7,0/. 
Rubel złoty 4,89. 

POŻYCZKI POLSKIE W NOWYM YORKU * 
Dolarowa 57,50. Dillonowska 66,78. Stabi- 

lizacyjna 57,75. Warszawska 36,75. 

  

  
WŁÓCZĘGA. Numer 8/9 „Włóczęgi, któ- 

ry się ukazał z opóźnieniem (z powodu opera- 
cji chirurgicznej, jakiej musiał ulec redaktor), 
zawiera na 20 stronach obfity materjał, prze- 
dewszystkiem z dziedziny zagadnień litewskich. 
Poświęcony temu zagadnieniu jest artykuł T. 
Nagurskiego p.t. „Wilno, Kowno, « Kłajpeda*, 
opracowanie dr. Bara o harcerstwie litewskiem, 
praca H. Z. o polemice nadbałtyckiej. Ciekawy 
materjał „daje również dział p.t, Włóczęga u. 
siebie, zawierający streszczenie prac" nauko- 
wych członków klubu. Mamy tutaj „Kłajpedę' 
V. Nagurskiego, monografję o rołnictwie w gmi 
nie Rzeszańskiej, 5. Symonowicz i * K.P.Z.B. 
dr. Wysłoucha. Artykuł wstępny Cz. Bobrow 
skiego jest poświęcony nowemu centralizmowi. 
Obfita i jak zwykle żywa kronika, zawiera 
masę aktualjów. Uwagę zwraca cięta odpo- 
wiedź d-ra Arcimowicza na artykuł „Przeglądu 
Wileńskiego", zawierający atak w; związku z 
artykułem „s /9 lat czasopišmiennict polskie 
go w Wilnie“. * 

450 H. P. 
sily Wodnej 
do wykorzystania 

  

PEPE EEENA 

£ PLIKIONAT w ANORZEJKOWIE 
nad 

ŚWITEZIĄ 
WANDY KULWIEĆ FRYDRYCHSOWEJ 
otwarty będzie od 15 czerwca. — Pokoje 
słoneczne, wspólny salon i taras, bibljs= 
teka, pianino, kuchnia wiejska, posiłek 
4 razy dziennie, Doskonała kąpiel, auto, 

g Dojazd z Baranowicz lab Nowogródka 
£ autobusem. Ceny 3.50, 4,— i 4,50 w za- 8 

leżności od pokoju, — Poczta Walówka 
5 koło Nowogródka, Audrzejkowo a 
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do tego jeszcze wszystkie zawieruchy i 
inwazje na miejscu przetrwać i nic z 
dziedzictwa dzieci nie uronić, to szcze- 
rze wam powiem, może i jabym nie po- 
trafiła! Co? źle mówię? Nie tak było? 
— zwróciła się do siedzącej, jak na cen- 
zurowanem jeszcze zupełnie estetycznej, 
drobnej i szczupłej kobieciny. Ona po- 
czerwieniała, jak pensjonarka, obie ręce, 
przystrojone w niemodne mankieciki z 
prawdziwej brukselskiej koronki, zacisnę 
ła mocno na przeglądanym właśnie albu 
mie i uśmiechała się trochę bezradnie, a 
bardzo wdzięcznie do pani Apolinarowej. 
Ciocia w żółtej sukni przechyliła się moc- 
niej do babci w czarnym stroiku. 

Lawisia Bobrowska przez całe życie 
pracowała jak murzynka; folwarczek nie- 
wielki, a i to nieboszczyk w strasznem 
zaniedbaniu pozostawił. — No, wypro- 
wadziła synów na ludzi. Nie mówię... ale 
co jej z tego? jeden w wojsku, dwu in- 
nych po urzędach się obija... matce w 
majątku żaden nie pomoże. W wielkiem 
mieście wolą... pewnie... u nas na wsi 
ani knajpy do tracenia pieniędzy, ani spo- 
sobności do afer, ani tego ich tam mod- 
nego... dancing'u. 

Ostatnie słowo żółta ciocia wymówi- 
ła z wielkiem obrzydzeniem, a chuda bab 
cia westchnęła przeciągłem, šwiszczącem 
westchnieniem. 

  

[iii Miłostki Księcia Pana |--3- 
który zachwyci, oszołomi, wzruszy cudownemi pieśniami i oryginalnem ujęciem. W rolach gł. 
fenomenalny t»nor JOSE MOJIKA i nwodzicielska CONCHITA MONTENEGRO. Wiecz. od 58 gr. 
  

  

Dziś! 
Najnowsza 

komedja z 

LN |. 
A BURIAŃ 

Viasrą BURIANEŃ 
_Adjutant Jego Wysokości 

wyśmietla się równocześnie z kinem „ATLANTIC w Warszawie. 
bawiący obzcenie w Warszawie, był z małżonką dnia 2 VI 

vy tego flImu, owacyjnie witany przez rzesze wielbicieli warszawskich, 
na uroczystej premjerze 

  

  

Światowid 
Parada miłości 

©ziś Wielki podwólny program! 

im polski p... TAJEMNICA STAREGO RODU W rol. gł. Jadwiga Smosarska i Jerzy 
Marr oraz PORANNY Lopek, Kazimierz 

Krukowski : Wł. Walter, pozatem 2) Wspaniały dźwiękowiec p. t. 

W rol' gł. Jeanette Mac Donald i Maurice Chevaker. 
  

  

Nad program:   
NOWY ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie podaje do wiadomości, że w związ- 
ku z ogólną zmianą rozkładu jazdy pociągów pasażerskich na PKP., poczynając od dnia 15 

„eis Des visko „Afera mężatki KI Si6 A ei. Joanai Mat Donal „itlr it Lagles 
Sensacja p. t. „Kawalerowie Dzikiego Zachodu ai a = TOlAGRE: Iris gas 

Georg OBrien, (onchifa Momienegro i Wikłor Mac Laglon. 

WYNAJĘCIA 
2 POKO JE 

alkowa, przedpokój i 
kuchnia z wygodami.— 
Mickiewicza 24 m. .6.— 
Oglądać 4—5 po po- 

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  
  

  

  

maja rb. niżej podane pociągi pasażerskie będą przyjeżdżały i odjeżdżały do i z Wil- об 
na jak następuje: ze, 

©djazd z Wilna 5 POK. DOMEK 
w ogródku z wygeda- 

Godzina DOKAD В mi zastąpi letnisko. — 
Nr. poc. as 0 A D. UWAGI: 3 - POKOJOWE 

MIESZKANIE 

734 4 35 Do Białegostoku Kursuje od 16-VI do 16-VIII w dni świąte-| 7 2 balkonami w ogro- 
311 7 30 Do Łunińca przez Baranowicze, Lidę. czne i robocze. dzie - J.Sua 15. 
717 8 05 Do Zemgale, Rygi i Tallina DOROSE S 
712 8 15 Do Warszawy Gł. przez Białystok a sk 
411 9 00 Do Mołodeczna Kursuje od 15-V do 31-VIII w soboty i MAAAŽAAA AAA AA 

dni świąteczne Letniska 
727 10 15 Do Nowo-Šwieciany Kursuje od 15-V do 3-FX w soboty i dni яАН 

świąteczne. 
551 1205 Do Królewszczyzny przez Podbrodzie p ° 

1714 13 50 Do Rudziszek i Zawias Do Rudziszek w dni robocze i do Zawia- Tanie letnisko 
331 13 55 Do Bieniakoń sów w soboty i dni świąteczne. 1 1 2 pok. do wynajęcia. 
431 15 25 Do Mołodeczna i Wilejki Blizko Wilus, miejsco- 

1418 15 30 Do Rudziszek i Zawias Do Landwarowa i Zawias w dni robocze, wość Ano rzeka 
351 15 35 bo Lidy prócz sobót, do Rudziszek tylko w okresie) i las tuż koło doma — 

od 16-Vi do 14-VIIII. Pokoje stoneczne Šlicz- 

753 15 45 Do Dukszt i Turmontu Do Turmontu tylko od 15-V do 29-VI. s EK 
738 17 00 bo Grodna i Suwałk  Kdmiujsadh o. Sieć 

Do Lwowa i Truskawca Zdrój przez м- wa pns s 
313 18 50 niniec, Zdołbunów 2 SĘ 
711 19 00 Dn Zemgale, Rygi i Tallina 
716 20 45 bo Warszawy Wil. przez Białystok Letnisko 
451 23 15 ydy Olechnowicz i Królew- w dworku w. okolicach 

z Ah м Narocza — Ceny przy- 
e 23 30 Do Warszawy Gł. i Włodawy przez Bia- stępne — M ejscowość 

pośp. lystok zdrowa. Dowiedcieć się 
1718 23 50 De Landwarowa 3 ` W-Pohulanka 16 — 37 
511 23 59 0: Mrólewszczyzny 1. Zaliacia © SOW aa MAS EL RAS ат оЙ оо 04 0 0 

POKÓJ] 
т LETNISKO Przyjazd do Wiina ир Зна Ds Sad 

Godzina dą, obok lasu, do wy- 
Nr. poc. pryjazdu SKĄD" UWAGI: najęcia tanio. Zakret — 

do Wilna & ul. Letnia 6 m. 1. De- 

512 545 | z Zahacia i Królewszczyzny BER m 
452 6 55 z Olechnowicz, Mołodeczna i Królewszczy- p я 4 

zny 
- AAAMAAALAMAAA A Ani 715 7 20 z Warszawy Wil. przez Grodno 

754 7 20 z Turmertu i Dukszt Z Turmontu tylko od 15-V do 30-VI. Posady 

707 a Wa GŁ i Włod, Bial 07 750 z Warszawy Ol. i Włodawy przez Biały- 
pośp. stok Poszukuję 
1413 9 20 z | andwarowa Tylko w dni robocze. bon > » Francazki 
1415 10 25 z landwarowa i Zawias Tylko w dni świąteczne. dbd 
737 1135 | z Grodna i Suwałk ee i ri A 

11 45 A i Truskawca przez Zdołbunów, Н6 ао Administracji 

552 15 30 z Krółewszczyzny przez Podbrodzie ae BOA R w K. a 
412 15 58 z Molodeczna Kursuje od 15-V do 31-VIII w soboty i 

1715 16 10 Rudziszek i Land ROW da 0 PoSZUKUJĘ z Rudziszek i Landwarowa Tylko w dni robocze. 
1419 17 40 z Zawias i Landwarowa Tylko w dni robocze prócz sobót. PRACY 
711 18 40 z Warszawy Gł. przez Białystok 
728 20 00 z Nowu - Święcian Kursuje od 15-V do 3-IX w | soboty i dni] qvvvvvvwvywycewwwe 

świąteczne. че CASA 
1717 20 00 z Rudziszek Kursuje od 16-VI do 14- VIII. w dni robocze DOŚWIADCZONA 
332 20 18 + Bieniakoi: prócz sobót — wychowawczyńń — 
1417 21 43 z Zawias Tylko w soboty i dni świąteczne. z dobrym akcentem pot 
432 22 15 z W:lejki i Mołodeczna skim poszukuje posady, 
312 23 00 z Łunińca przez Baranowicze, Lidę „| przy dzieciach.  Pogis- 

718 23 10 z Taliina, Rygi i Zemgale da Świadectwa. Dąbre- 
wskiego 12 m. 3. 

NZZEWEGZAROEWEYCCZCH WORTRNCZE ЛЬО ЯТТ KTRRZEROOWOWO SA "Mio E, 
ody, uczciwy 

KUEUZKI WEKINNNNNNNOKA Oo AcAGOŁAkACRkANACKA — — — — — — — chłopiec 

Dr. Krzemiański Lekarze (Kupno wad e " beryj- (skończone 5 odór. zsk. 

Cheroby wewnętrzne spec. żołądka TESINIO DRESY” 1 SPRZEDAŻ skie koty. Dobcowakie. paz EE 
i jelit przyjmaje od 12 — 2 14—6 DOKTOR ROTTYYTYCYTYYCYYCYH go 7—4 Wiłkomierska Ne 117. 

Kwiatowa 7, tel. 14-25. Biumowicz MAJĄTEK = — — — — — — —       
  

ŽADAJCIE 
składach aptecznych znane 

średka ed edcisków 

Prow. A. PAKA. 
G TRIO AS LTKA 

  

— Teraz niema wdzięcznych dzieci. 
Teraz młodzi ludzie, zamiast osładzać 
starość rodzicom, idą w świat i mówią, 
że to jest szukanie własnych dróg. ja nie 
wyszłam zamąż, aby nie opuszczać mej 
matki, takoż wdowy, co mnie i brata z 
poświęceniem wielkiem hodowała. Dzi- 
siaj mam lat sześćdziesiąt i ośm, a nie 
żałuję tamtego postanowienia. 

Żółta Suknia spojrzała ukosem na 
Czarny Stroik, bowiem jego właścicielka 
słynęła przed laty z awantur, jakie urzą- 
dzała matce o swoje staropanienstwo. 
"Tymczasem z za ich ramion wychyliła się 
trzecia matrona w sukni z ciężkiego 
przedwojennego atłasu, bladoliljowej bar 
wy. Suknia była bardzo strojna i matro- 
nie musiało kiedyś być w tym kolorze do 
twarzy... dzisiaj leciwość, wyryta głębo- 
kiemi bruzdami dokoła ust i na czole, 
kłóciła się żałośnie z bladolila atlasem, 

ale nie odbierała kąśliwego humoru. 

— Czy słyszałyście, kochane? — sy- 
czała ze złą radością. — Zięć Lawisi 
wymógł jednak na niej... Oddaje mu w 
zarząd Zacharyszki, a sama idzie do mło- 
dych na dożywocie. 

Żółta suknia podniosła obie ręce w 
górę. 

— Duszo moja! Ten galicjanin! No! 
da on Lawisi ORA Wiadomo prze- 

a. Wydawałctwa „SLOWO“ 

ziamski 208 h w pobli: 
żu Wilna do sprzeda- 
nia, Szczegóły ul. Ka- 

= Choroby skėrne, wene- 
* ryczne i „moczoplciowe. 
WIELKA 21 — tel. 921 noniczna 9/4 m: 1 Jan 

od 9 — 1i3—8 Naborowski 
WSZY PU 23: - — 

PARCELE DO SPRZEGANIA 
przy ul, Subocz i Popławskiej. Tanio, na do- 
godnych warunkach, ziemia ogród.— Dowie- 
dzieć się: Subocz 28, godz. 10—2 i 5—8, 

  

      
cie, że galicjanie żadnych rodzinnych sen 
tymentów nie miewają! 

Babcia w. czarnym stroiku przesłoniła 
ręką usta, by szepnąć tajemniczo: 

— Zobaczycie, że i tutaj będzie 
coś podobnego. Kaźmierz Wołłowicz ani 
się zdąży spostrzedz, kiedy córeczka spra 
wi mu niespodziankę. 

Bladolilowy atłas zaszurał na ą krześle. 
— Co ciotuchna mówi? O kogożby iu 

chodziło? Kto? bo niedosłyszałam... Co? 
Ach! Niemożliwe! Ciotuchno, proszę opo 
wiedzieć ze szczegółami! 

Babcia w czarnym stroiku przysunęła 
się bliziutko do swojej łeciwej siostrze- 
E i poczęła opowiadać ze szczegóła- 

Wszystkie matrony w okolicy lat 

Biężdzieśięcić zasiedziałe na wsi, zatro- 

skane domowemi drobiazgami, zgłodnia- 
łe czegoś nowego, sensacji, ewenementu, 
zbiegły się dokoła opowiadającej. Gło- 
wy czarne, rudawe i blond, mniej lub 
więcej siwiejące, zaczesane  gładziutko, 
jak do mycia, lub ozdobione w przed- 
wojenne podściółki z obcych włosów, 
wszystkie te głowy chwiały się na szy- 
jach, z nadmiaru wrażeń, otwierały usta 
i przewracaly potetycznie oczami. Pa- 
nienki i młode mężatki strojne, modne 
i współczesne szczebiotały w przeciwle- 

głym końcu salonu, a między obu grupa- 
"mi Ignacowa Domeykowa i Lawinja Bo 

  

Unieważnia się 
kwit Lombardu Miej- 
skiego w Wilnie Nr. 

POKój 
DO WYNAJĘCIA 

msże być z kuchenką, 
Uniwersytecka 9 m. 15 skiego. 

  

browska pozostały samotne, niejako po- 
za nawiasem zainteresowań. Domeyko- 
wa... ciągle przy oknie siedząca i w ja- 
kieś swoje własne myśli zapatrzona, Bo- 
browska, chodząca rozmiłowanemi ocza- 
mi za swoją córką, Lilką, żoną galicja: 
nina. 

A juž w zupelnem oddaleniu od wszy 
stkiego, co żyło w salonie, na czeczotko- 
wej kanapie, siedziała Prababunia i zda- 
wała się drzemać, W pewnej chwiłi dźwi- 
gnęła zwiędłe powieki, mętnem spojrze- 
niem potoczyła po swoich  krewniacz- 
kach, przedstawicielkach wszystkich 'ka- 
lejnych pokoleń, dojrzała mijającą Zonię 
i skinęła na nią, z trudnością podnosząc: 
rękę. Zonia pochyliła się ostrożnie mad 
Prababunią i dosłyszała cichutkie pyta- 
nie: 

— No, cóż tam słychać, maleńka 
dziewczynko? Nie wychodzisz Przypa a 
kiem zamąż? Nie? 

Gdy Prababunia mówiła —— wszyscy 
milkli dokoła, chociaż głos jej nie zagłu- 
szyłby szelestu trawy. Więc zamilkli i te- 
raz, ale kto dosłyszał pytanie, powtórzył 
je sąsiadce, a wszystkie oczy zawisły na 
ustach Zoni. Dziewczyna, nie zwracając 
uwagi na otoczenie, odpowiadała  tylke 
swojej Prababuni. 

D. C. N. 

  

Redaktor w/z Witold Tatarzyński 

2585 na imię Janczew- 
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