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Min. Laval w Polsce.
Przyjazd doWarszawy

B O
BERLIN. (Pat). Francuski mini-

ster spraw zagranicznych Laval,
podczas krótkiego postoju expressu
wiozącego go do Warszawy, oswiad-
czył przedstawicielowi PAT: „Niech
pan powie, że cieszę się bardzo, iż
jadę do Polski i będę mógł widzieć
tam przyjaciół polskich”.

O godzinie 8.35 zajechał na dwo-
rzec Zoo pociąg paryski, wiozący
min. Lay,

O godz. 9.14 min, Laval wraz z
towarzyszącemi mu osobami wyje-
chał w dalszą drogę do Warszawy.

Wrażenie choroby marsz. Piłsudskiego
PARYŻ. (Pat), Wszystkie dzien-

niki na naczelnem miejscu ogłaszają
wiadomość 0 chorobie marszałka
Piłsudskiego i niemożliwości puzy-

mę przez niego ministra Lavala.
ormacja ta wywarła w kołach

francuskich duże wrażenie.

Wizyta min. Lavala u min. Becka
WARSZAWA. (Pat).  Ministei

WARSZAWA, (Pat). Dziś o godz.|
18-ej przybył do Warszawy pocią- |
giem „Lux z Faryża minister spraw
zagranicznych Fraucji Laval Na
dworcu p. ministra Lavala powitali
minister spraw zgranicznych Jozei
beck, wyżsi urzędnicy mitisierstwa
spraw zagranicznych z dyrektorem
proiokuiu dypiomatycztego  Kome-
rem i dyr. Łubienskim, ambasador
Francji Laroche w oioczeniu człon-
ków ambasady irancuskiej, wojew.
Jaroszewicz oraz  przedsiawiciele
kolonji irancuskiej.

BERLIN. (Pat). Cala dzisiejsza
prasa poranna podaje na naczelnych

miejscach z Paryża o podróży mia,
Lavala do Warszawy. Na pierwszej
stronie dzienniki zamieszczaą  od-
wołanie wizyty min. Lavala u Mar-
szałka Piisudskiego.

|«owa. Nie wiaaomo, czy po rozino”

 
obu ministrami. Następnie minister

Laval po przyjeździe do Warszawy Beck z maiżonką pode,mował mini-
złożył dziś wieczorem ministrowi, stra Lavala obiadem. Po obiedzie w
Bęckowi wizywę, podczas kiórej od- apartamentach ministra spraw za-
była się pierwsza rozmowa między|granicznych odbył się raut.

Depesza Prezydenta Rzeczypospolitej
00 króla Jerzego.

  

WARSZAWA. (Pat). Z okazji ob- szczęścia osobistego i pomyślności
chodu 25-iecia panowania kro.a Je- naroaów WAM, |—) 1guacy Mo-
rzego V prezyaent Kzeczypospolitej ścicki.
przesłał następującą depeszę:

Jego Królewska Mosć Jerzy V,
Kiról Wielkiej bryiamja, Cesarz la-
dyj, Loadyn. WW pamiętny dzień,
kiedy lmperjum Brykyjsikie czci 29-
lecie
WKM, proszę Waszą Mrólewską
Mość i Jej Królewską Mość o przy”

peinego chwaiy panowania|

W odpowiedzi na ię depeszę nad-
szedł z Lonaynu nas.ępujący  tele-
$ram: Prezydent  Kzeczypospolitej
Fouskiej, Warszawa.  Vdeudecznie
dziękuję Panu, Panie
za uprzejme powinszowania j życze-
mia dia Kroiowej i dla maie z okazji
srebrnego jubiieuszu mego wstąpie”

Prezydencie, |

Głosy prasy
mięazynarouowej
PARYŻ. (Pat).

obszernie omawia znaczenie podró*
ży ministra Lavala do Warszawy.

„L Uevre“ twuenazi, že politysa pol-
ska jest w daiszym ciągu zagad-

Prasa iiaucuska :

waón Lavala w Wauszawie trancja
bęazie znaia prawdziwe iniencje rzą-
uu puiiskiego, Lziiainość polsziej po”
wtiysa Zwraca się obecnie w kierun-
ku Kzeszy. Munisier Laval poaczas
swego pobywu w Wauszawie wyioży
niewąypuwie swe pogiądy na układ
iratcussO-SOWiECKI, FO sposobie, w
Jaki zostaną przyjęcie wyjaśnienia,
lukiisier Laval będzie mogi osądzić
szansę, czy rolska zgodzi się wziąc
udeiai w Orgauizacji bezpieczeństwa

na wscinoazaę iuropy, Wi razie po”
zyiywuyi SsOjusz | įraBcuskO-pO1sK1
niogiwy oagrywac w organizacji bez*
pieczewsuwa Europejskiego bDarazo
waźżiią Tovę, „iXcEewsw0r' siwiendza,
ze wizyia Lavaia nie jest puzypaa-
kowa iuo też guzecznościowa, Wi-
Zyva mua. Lavaia byią przeamioiem
Gugica przygoiowaa aypłomatycz-
mycia. itozmowy miawstra Lavaia bę”
aą muaiy Urwady wipiyw na or;entację
pyuwwiyki trancuskorpoiskiej, „Jour-
nai aes Lepats' pisze m. ia,.; Fakt
tranousko-sowiecki nigay nie wzbu”
ūzai w nas zywego imeresu i nie
jesv równoznaczny z przymierzem.
roząaane jes, aby poda tym wzgię-
aem musisiac Laval udzieii Yoisce
jakuajaaiej idących wyjaśnień, Sta-
"nowisko rządu polskiego w siosun-
ku ao Niemiec nie da się pogodzić
z praktyką przyjmierza poisko-iran-
CUSKie$O. '

LuxJYN. (Pat). „Manchester
Guardian", pisząc o wizycie misi-

* 7. !
Zniesienie nabo

KRÓLEWIEC. (Pat). „Dzień Pol

pie na Litwie zniesione zostały od-
prawiare tam, co pewien czas, na-
bożeństwa i kazania polskie. Lud-
ność miejscowa udała się z petycją

„Musu Rytojus” zamieszcza wy-
wiad z prezesem ZWW dr. A. Jusz-

okazji _ dziesięcioiecia Związku.
Przed 10-ciu laty założono w Kow-
nie źw. Wyzw. Wilna, Jednym z za-
łożycieli Związku jest prezydent
Antoni Smetona, kióry się m. in.
podpisał pod pierwszym stalutem
£wiązku. Inicjatorem i pierwszym
czionikiem  Łwiązku jest  prolesor
Alkademyi Rolniczej kanonik F, Ke-
meszis. W. niektówych pismach  li-
tewskich ukazały się błędne wiado-
mości odnośnie ustąpienia proiesora
M. Binžyszki. Rozpuszczono nawet
pogłoski, że prot. že 4WIW zmienia
swą takiykę, Zaznaczyć należy raz
jeszcze, że proł. Birżyszka wycołał
się z kierownictwa Źwiązkiem i pra-
cy spoiecznej jedynie dia pracy na-
ukowej. W związku z tem prot. Bir-

ką w sprawie działalności ZWW, z.

twy.

żeństw polskich
do proboszcza, który oświadczył, że

iski”' donosi, że w miejscowości Ło- że ma zakaz urzędowy odprawiania
nabożeństw polskich, i że nabożeń”
stwa te będzie dodaukowo od siebie
odprawiał.

X-lecie ZwiązkuWyzwolenia Wilna
czas wyjechać z Niepodległej Litwy.
Centr. komitet Związku rozważa
wprawdzie obecnie nowe metody
pracy, jednak dzieje się to w związ-
ku z dziesięcioleciem ŻWIW.
Dla uczczenia 10-lecia ZWW wy-

dany będzie specjalny numer „Mu-
su Vilnius'* oraz odbędą się w maju
i czerwcu uroczyste zebrania w
miastach i gminach. Z okazji X-le-
cia komitet ceniralny ZWIW. uchwa-
lił zorganizować instytut dla bada-
nia Wileńszczyzny i jej problemów.

Obecnie ZW/W liczy 540 oddzia-
łów i ok. 25 tys. członków, Kilka-
dziesiąt oddziaiów istnieje równieź
zagranicą: w U. 5. А., Angiji, Fran-
cji, nawet w Chinach. Związek naj-
lepiej prosperuje w Litwie połud-
niowej w okręgu olickim. W  mia-
stach większość członków stanowią
urzędnicy i zawodowcy, jak poczi0w żyszka będzie musiał na dłuższy! cy, kolejowcy itd.

Nagroda literacka m. Grodna
GRODNO (P.i) W z.lącnu 2 racną M Giouna w sumie 3.000 zł.

125 letnią rocznicą śmierci Elizy Orze- Nagrodata ma być pizyznana w
įszkowej rada miejska w Giodnie dniu 17 maja 1936 r.
l ustaliła j+ dnorazową nagrodę lite- ;
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GRODNO (Pat.) Wzorując się ua Sura Lavala w Warszawie, zaznacza,
że jeanym z jej celów jest próba

pewauego czasu podminowały stosun- jęcie gorących Życzen, kióre Skia-| nia na tron. (—) Jerzy V.
wraz z całym narodem polskim,

Termin zwołania sesji Ligi Narodów

 

PARYŻ. (Pat). Geuewski kores- Rady Ligi ua miejsce ustępujących
pondent agencji Havasa donos, że p.zedstawicieli Meksyku, Polski i
zwyczajna sesja Ligi Narodów zwo* Lzechostowacji, lkiórych mandaty
łana bęazie na dzieu 9.14, Korespoa-
dent donosi dalej, że porzącek o-
brad zgromadzenia przewiduje m. in.
wybór trzech miesiaiych  czionkow

wygasają we wrześniu. Liga roz-|
patrzec ma kwestję zakazu dostawy
broni i maierjaiów wojennych pań-
siwom prowadzącym wojnę.

 

Próbny lot prof. Piccarda
WARSZAWA. (Pat). Dziś o go” WARSZAWA. (Pat). Balon „Zue-

dzinie 10.10 proiesor August Piccard rich—3', na którym odbył lo! prób-
dokonał, z lotniska mokolowskiego ny prolesor Piccard i towarzyszące
w Warszawie, wzlotu ma balonie mu osoby, wylądował o godz. 13,45
„Zurich”, Wraz z prof, Piccariem w majątku Branica, 7 km. na
lecą inż. Tilgenkamp, ppik  Siele-|wschód od Radzynia. Właściciel
wicz, mjr. Mazurek, kpt. Hynek i| majątku p. Rolikowski zaopiekował
kpt. Janusz, Balon poszybował w|się załogą balonu. Start balonu z
kierunku, przy kierunku” wiatru po-| Warszawy był utrudniony ze wzglę-
łudniowo-wschodnim, z szybkością|du na silne podmuchy wiatru. Po
8 do 10 metrów na sekusdę. Pojem- |spożyciu obiadu członkowie załogi
ność balonu wynosi 2.200 metrów.|balonu odjechali do Warszawy.
Napełniony on został gazem świetl- Dziś o godz. 23 pociągiem kra-
nym z gazowaj miejskiej. Na lotni- |kowskim wyjechał do Mościc prof.
sko przybyło liczne grono olicerów|August Piccard z lotnikiem Tilgen-
lotniczych. Profesórowi Picardowi  kamipem. Towarzyszą im oficerowie
wręczono wiązankę kwiatów. Prób-|Wolszlegier, Mazurek i Bloch.
ny lot prof. Piccarda obliczony a —
na około 2 godzin,

JUŻ 127 OSÓB SUBSKRYBOWAŁO

37b-wą Premjową Pożyczkę inwestycyjną
NA SUMĘ 101,700— ZŁ.

wChrześcijańskim Banku Spółdzielczym
na Antokolu w Wilnie przy ul Zamkowa; 18

Dla umożliwienia opóź iającym się w speł'leniu obowiązku obywatelskiego Bank

nasz uzyskał prawo przyjmowenia subskrypcji jes'cze w dniu 11 maja w sobotę
w godz. od 8 rano do 1 w południe.

  
|

| geblatt" przypuszcza,
| Laval ponownie zaproponuje Polsce

| pieczeństwa.

ka pousko - twancuskie. W dążeniach
swoich miaister Laval może spotkać|
się w Warszawie ze zrozumieniem.|
Dziennik zaznacza, że można oczę-|
kiwać, iż muaster Laval zadośćuczy-|
ni dawnym urazom Polski ą również
może naprawić naprężone wzajemne
stosunki gospodarcze dla dobra obu
krajów.

BERLIN. (Pat). Prasa niemiecka
z żywem zainteresowaniem śledzi
nas.roje warszawskie. „Berliner Ta-

że minister

przystąpienie do paktu  wschodnie-
go, który otrzymaćby miał zmienio”
ną nazwę układu kolektywnego bęz-

 

t

Premjer Flandin czuje.
sie dobrze.

PARYŻ. (Pat). Stan zdrowi4 pre-'

nej nocy, jest zadowalniający.

 

ESZKOUWSKI
MICKIEWICZA 1.

KAPELUSZE
I CZAPKI LETN'E—

200. OTRZYMANO.
AREK DYR EECZPROROWABSC TA  

Kto wygra! na loterii?
W DNIU 10 MAJA.

Zi. 100.000 — 72859 171042.
ZŁ. 20.000 — 73722, 83895 99552. |
Zi. 10.000 — 2627 11485 20305 20418)

26779 58141 100505, i
Zł, 5.000 — 38112 52426 54101

101800 155994 166326,
78204

' dzenia techniczne,

Wilaie, komitet uczczenia pamięci
Elizy Orzeszkowej w Grodnie z o-

zaiarcia wszelkich uraz i zała.wie-| kazji 25 ej rocznicy jej zgonu, orga |szkowej i stosunku
nie wszyskich zatargów, które od nizuje w ramach obchodu w duiu|czesnych zogadnień zycia kuliural-

p i 19 maja r. b. zjazd działaczy! no społecznych.

Zjazd działaczy kulturalno-oświat
w Grodnie

owych

kulituralno-oświatowych z grodzień-
Iszczyzny. Zjazd ten pośw.ęcony bę-
dzie omówieniu ideałów Eiizy Orze-

ich do współ-

 

Wycieczka prasowa do rozgłośni

Na trakcie oszmiańskim, tuż za-
' raz za Wilnem, prawie obok loiniska
na Porubanku zwraca uwagę prze-
jeżdżających mały domek o białych
ścianach i dwie sirzeliste 70 mtr.
anteny, które roznoszą z Wilna ma
cały świat dźwięki wygłoszone
przed mikrofonem Polskiego Radja
w Wilnie.

Na Lipówce mieści się Wydział
Techniczny Rozgłośni /Wileńskiej.
Wczoraj właśnie została zorganizo-
|wana na Lipówkę wycieczka pra-
SOWA.
Oprowadzani przez inż. Dąbrow*

skiego zwiedziliśmy ciekawe urzą”
W, szeregu po-

kojów ieszczone są najrozmaitsze
|mjera Flandina, po dobrze spędzo-|aparaty radjowe, a obok nich wid-

nieją tabliczki ze strzałką i trupią
czaszką: „uwaga silne napięcie".

Napięcie jest rzeczywiście silne,
Przy wejściu do budynku podpisu-
jemy deklarację, że bierzemy na
siebie całkowitą odpowiedzialność
wrazie eweniualnej katastrofy. Przy
czynia się to oczywiście do tego, że
każdy nasz krok jest stawiany roz-
ważnie i z pewnego rodzaju obawą,
że a nuż coś się stanie niesamowi-
tego.

Inż, Dąbrowski pokazuje nam ca-
łą kolekcję lamip radjowych. Jedne
sę, wielkości lilipuciej, coś parę cen-
tymetrów, drugie zaś są potężne.
Lampy te żyją tylko parę tysięcy

też dziwnego, że są one strzeżone
jak najdroższe skarby.

Po naciśnięciu tajemniczego gu-
zika idą w ruch maszyny. Zaczyna

wileńskiej
wszystkie aparaty, które posiadają
napięcie 10 tysięcy wvolt. Są one
zamiknięte za kratą przyczem warto
zaznaczyć, że po otwarciu kraty
automaiyczūie napięcie zostaje wy-
łączone.

Był taki mały wypadek, że do
jednej z „szafek” wpadła któregoś
dnia mysz, która poniosła śmierć,
„ta elektrycznem krześle”.

Ze studja mieszczącego się przy
ul. Witoldowej audycje 'wszysikie
idą drogą telefoniczną ma Lipówikę,
a tu dopiero zostają wzmocnione i
puszczone na anteny,
Ciekawem jest również, że w jed-

nej z kabin mieści się chłodnica,
która służy do przeczyszczania wo”
dy, potrzebnej do ochładzania lamp
radjowych i do usuwania z nich
wapienia.

Na Lipówce pracuje tylko kilku
ludzi. Inżynierowie i technicy regu-
lują życie stacji, a jeżeli zajdzie po-
trzeba nadania audycji nie z Witol-
dowej, a bezpośrednio z Lipówiki, to
wówczas puszczą się w ruch gramo-
fon, albo mastawia się mikrofom,
Oczywiście, że jest to tylko klapa
bezpieczeństwa.

Po zwiedzeniu Lipówki i po
wdrapaniu się na antenę odježdžamy
samochodem, by jeszcze kilka $0°
dzin spędzić w mieście w gronie
|członków dyrekcji Polskiego Radja
,w Wilnie i w gronie kolegów dzien-

 
| godzin, a koszlują bardzo dużo. Nic 'nikarzy.

Na zakończenie warto zaznaczyć,
„že Polskie Radjo w Wilaje stosunko-
„wo dość często arganizuje wycieczki

z . maszy |oraz konferencje prasowe, docenia-
żyć stacja. W sali tej zgrupewane jąc całkowicie znaczenie pracy.  
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CO URADZONO W KOWNIE
NA KONFERENCJI PAŃSTW BAŁTYCKICH

RYGA — 9.5 (PAT) — Komunikat
oficjalny, wydany w dniu zamknięcia
kowieńskiej  konterencji ministrów
spraw zagranicznych trzech państw
bałtyckich stwierdza m in.. że w spra-
wach współpracy gospodarczej tych
państw konterencja nie powzięła osta
tecznych decyzyj, postanawiając jedy-
nie zaproponować swoim rządom zwo-
łanie specjanej narady gospodarczej
jeszcze w ciągu bieżącego roku.
Na konferencji poruszana była spra-

wa unifikacji nomenklatury celnej. u-
mowy arbitrażowej, współpracy dy -
plomatycznej i konsularnej oraz wpsól-
nych reprezentacyj w Lidze Narodów
i międzynarodowem biurze pracy. Da-
lej wysłuchano sprawozdania o wy-
nikach dotychczasowych prac nad pro:
jektem konwencji o wykonywaniu de-
cyzyj sądowych w sprawach cywilnych
oraz o uznawaniu wyroków sądowych,
jak również o projekcie konwencji o
wydawaniu przestępców i unifikacji
prawa o bankructwie. Jeżeli chodzi o
sprawy ogólno - polityczne, to komu-
nikat oficjalny precyzuje stanowisko
konferencji w sposób następujący:

„stwierdzając, że nadal istnieje dążenie
do utrwalenia bezpieczeństwa w Eu-
ropie wschodniej, co początkowo prze-
jawiało się w idei paktu wschodniego i
że starania w tym kierunku dały rezul-
taty, potwierdzające zgodę z ideą ko-
lektywnej i regjonalnej gwarancji bez-
pieczeństwa, trzy państwa bałtyckie
oświadczają, że czynnie i loja!nie u-
czestniczą w każdem poczynaniu, któ-

Przy zaparciu stolca, naturalna woda gorzka
„Franciszka-Józefa* daje obfite wypróżnie-
nie. Pytajcie się lekarzy, 3275

Sowiecko - czechosłowacka
konwencja lotnicza

MOSKWA, 8.5 (PAT.). Czechosło-
wacka delegacja lotnicza z dyr. Rau-
bikiem na czele została przyjęta przez
kierownika sowieckiego lotnictwa cy-
wilnego Tkaczewa, poczem przystą-
piono do rokowań o konwencję lutni-
czą w sprawie komunikacji powietrz-
nej.pomiędzy Moskwą a Pragą. Dele-
gacja zwiedzi szereg stacyj lotniczych.
Pobyt ''legacji obliczony jest па ©-

koło 10 dni. Dnia 26 b. m. oczekiwana
jest w Moskwie wizyta reprezentacji
czechosłowackiego lotnictwa wojsko-
wego, z dowódcą powietrznych sił
zbrojnych gen. Fiferem. х

Stosunki dyplomatyczne
Belgji z Sowietami

BERLIN, 9.5. — PAT. — Niemiec»
kie biuro informacvine donosi z Bruk-

seli iż rząd zawiadomił parlament, że

zamierza podjąć stosunki dyplomaty-

czne z Rosją Sowiecką. Wicepremier

Vandervelde otrzymał polecenie za-

jęcia się tą sprawą.

CZYS PODPISA
BENEDIKTASLAT TTT ESET

(SESIT T TIITTT СИЕНТ)

 

rego celem jest utrwalenie bezpieczeń-
stwa we wschodniej Europie.
Po stwierdzeniu, iż między państwa-

mi bałtyckiemi winien być utrzymany
duch wzajemnej solidarności, komuni-
kał zaznacza, że solidarność ta jest
najlepszą śwerancją pomyślnej współ-
pracy, któar przejawiać się winna we
wszystkich projektach organizacji bez-
oieczeństwa.

Ministrowie spr. zagranicznych
państw bałtyckich będą szukali możli-
wości ujednostajnienia i rozszerzenia
metod swej współpracy oraz okazywa-
''» sobie wzajemnego poparcia.  
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ANGLJA BUDUJE NOWE SAMOLOTY

OKOLNIK MINISTERSTWA DO FABRYK LOTNICZYCH

LONDYN, 9.5 (PAT). Popołudnio- | wienia, dzięki którym warsztaty ich
wy „Star“ donosi, że brytyjskie mini-
sterstwo lotnictwa wysłało do wszy-
stkich firm, znajdujących się na wy-
branej liście zakładów, produkują-
cych samoloty „okólnik, w którym do-
radza zakładom tym wzmożenie pro-
dukcji, zabrania im wykonywania ob-
cych zamówień bez uprzedniego po-
rozumienia się z ministerstwem lot-
nictwa oraz przeprowadza ankietę,
do jakiego maksimum może dojść pro-
dukcja tych zakładów, zaznaczając,
że w związku z planem rozbudowy
lotnictwa firmy te otrzymają zamó-

 

zabijaTHEO ULEPSZONY PROSZEK JAPOŃSKI
mole, rauchy: pchły THEO

niszczy PLŲSKWY robactwo kuchenne

Repr. Różycki
Marszałk. 82.
„ądać wszędzie

Czy Hitler złożył deklarację?
BERLIN, 9.5 (PAT.). W związku

z pogłoskami o mającej nastąpić w
najbliższym czasie programowej  de-
klaracji kanclerza Hitlera przed Re-
ichstagiem na temat polityki zagra-
nicznej Rzeszy, przedstawiciel PAT.
zwrócił się do miarodajnych niemiec-
kich czynników politycznych, które o-
świadczyły, że dotychczas nie po-
wzięto definitywnej decyzji w tei
sprawie. Zwołanie Reichstagu oświad-
czają tutaj — odbywa się zawsze dro-
gą urzędowego ogłoszenia, które zaw-
czasu podawane jest do wiadomości
  

Hitleryzm nie ma swego
poety

BERLIN, 9.5 (PAT.). Ufundowana
w r. 1859 państwowa nagroda im.
Schillera, udzielana co 6 lat za naj-
lepszy utwór dramatyczny żyjącego
poety niemieckiego, w tym roku nie
została przyznana. Jury uznało, że
kandydatem do nagrody może być ty!-
ko wielki poeta, piszący w duchu na-
rodowego socjalizmu, a takiego poety
narazie w Niemczech niema, wobec
tego nagrodę przeznaczono na fundusz
pomocy dla ubogich literatów.

Kanclerz Schuschning
we Włoszech

RZYM, 9.5 (PAT.). O godz. 15-ej
przybył do Florencji kanclerz Schus-
chning. Powitał go na dworcu prefekt
i szef protokułu min. spraw zagra-
nicznych.

Ks. biskup Jełowieki
„u Ojea św.

CITTA DEL VATICANO, 9.5 (PAT)
Papież przyjął na prywatnej audjen-

cji biskupa Sufragana lubelskiego ks.
Jełowickiego.

 

WALKA PAROWOZU O PANOWANIE

Ri NA KOLEJACH

Żadne panowanie nie jest wieczne

na tym-świecie, to też staruszka loko-

motywa parowa, królująca przez lat

kilkadziesiąt niepodzielnie na kole-

jach żelaznych, już wpierwszych: la-

tach XX wieku ujrzała występującą

przeciwko sobie groźną konkurentkę w

postaci lokomotywy elektrycznej. Pod

względem czysto technicznym konku-

rentka ta miała rozmaite zalety, jak

możność rozwijania większych szyb-

kości, niż ówczesne lokomotywy paro-

we, równiejszy i elastyczniejszy bieś

it p., jednakowoż jej zwycięstwu sta-

nęły na przeszkodzie liczne inne

względy. A więc koszty,połączone z

przebudowaniem torów i nabyciem no-

wego taboru maszyn, przyczem kosz-

tów tych nie można było pokryćprzez

oszczędności przy nowym rodzaju po-

pędu, gdy trakcja elektryczna wcale

od parowej tańsza nie byla; nie małą

też. przeszkodą w elektryzowaniu ko-

lei była niechęć sztabów generalnych

które musiały się z tem liczyć, że je-

den dobrze uplasowany pocisk. czy

bomba, demolując centralę elektrycz-

ną, unieruchomić może odrazu całą

linję kolejową, śdy przy trakcji paro-

wej tego rodzaju szkody są zawsze lo-

kalne, łatwiejsze do zniesienia i zre-
parowania. Osłatecznie przed, woiną
nigdzie na kontynencie Europy nie

doszło do elektryfikacji znaczniej-

szych linji kolejowych.

Po wojnie sprawa w niektórych

państwach przybrała inny obrót. Nie-

 

które z nich, nie posiadające własne-

$o węśla, postanowiły się uwolnić od

zależności od zagranicy, zależności,

która mogłaby stać się kiedyś fatalną

i zwróciły się do wyżyskania na po-

trzeby komunikacyjne innych źródeł

energji, przedewszystkiem  energji

spadku wód. W ten sposób doszło do

elektryfikacji kolei szwajcarskich i

częściowo austrjackich, opartej na sy-

stemie centrali wodno - elektrycznej.

Francja zelektrylikowała swe koleje

południowe i jednąz linji, prowadzą-

cych z Paryża na południe. W Niem-

czech w dalszym ciągu panuje trakcja

parowa, jedynie na niektórych linjach

mniejszego znaczenia przeprowadzono

elektryfikację.
Nie zdetronizowano więc jeszcze w

Europie lokomotywy parowej, powsta-

ły jednak w jej królestwie bardzo już

poważne wyrwy, co skłaniać jąmusi

do poważnych wysiłków jeżeli chce

resztę posiadania ocalić. Najżywsza.
jak się zdaje walka toczy się we Fran-

cji. a tamtejsi konstruktorzy  zbudo-

wali już szereg maszyn, stanowiących

znaczny postęp w porównaniu z daw-

nemi zarówno co do osiągalnych szyb-

kości, jak i ekonomii w zużyciupali-

wa. Szybkość ponad sto kilometrów na

godzinę weszła tam już w normalne

użycie, a najnowsze maszyny spalają

zaledwie 1 kg. węgla na konia i 60-

dzinę. a więc trzy razy mniej. niż lo-

komotywy dawniejszych typów. Moc poszczególnych maszyn została ogro-

 

 

publicznej. Dotychczas tego rodzaju
ogłoszenia nie opublikowano, tembar-
dziej nic nie jest jeszcze wiadome o
rzekomej enunńcjacji politycznej kan-
clerza. Polityczne koła niemieckie na-
zywają tego rodzaju zapowiedzi do-
wolnemi kombinacjami, nie zasługu-
jącemi na bliższe uwzględnienie.
  

90 tys. żydów opuściło
Rzeszę

BERLIN, 9.5 (PAT.). Według da-
nych tajnej policji państwowej, licz-
ba emigrantów żydów, którzy dotych-
cząs opuścili granice Rzeszy, wynosić
ma około 90.000, ilość zaś emigrantów
politycznych pochodzenia aryjskiego
20000. Dotychczas powróciło do Nie-
miec około 10.000 emigrantów, z czego
„99 procent stanowią żydzi.

Urzędowe zaprzeczenie
o nieurzędowych

rozmowach

BERLIN, :8.5 (PAT.). Niemieckie
biuro informacyjne donosi; „Berliner
Tageblatt" stwierdza, że podane przez
rasę SA wiądomości o tem, ja-
oby Wilhelmstrasse prowadziła nieu-
rzędowe rozmowy*z ambasadorami W.
Brytanji i Włoch, a także posłem Bel-
gji w sprawie strefy zdemilitaryzowa-
nej, są niezgodne z prawdą.

Na Formoz'e
znów trzęsienie ziemi

TOKJO, 8:5 (PAT.). Dziś na wy-
spie Formozie powtórzyło się trzęsie-
nie ziemi, Znaczna ilość domów legła
w gruzach. Ludność, która tylko co
przeżyła okropności trzęsienia ziemi,
w panice opuszcza domostwa. Liczba
ofiar jest znaczna, dotychczas zanoto-
wano 90 wypadków śmierci.

 

mnie powiększona, dochodzi dziś
do 2500 koni parowych, a nowe pro-
jekty przewidują podniesienie jej do
4000 i 5000 koni. Naturalnie, że do
wyprodukowania takiej ilości pary.
jaką muszą zużywać podobne potwo-
ry, cała konstrukcja palenisk i kotła

musiała być całkowicie zmieniona i

wprowadzone zupełnie nowe zasady.

Istnieje jednak możliwość zmoderni-
zowania znacznej części dawnego ta-
boru i nadania mu większej sprawno-

ści; ta okoliczność przechyli walkę na
korzyść lokomotywy parowej jeszcze
na czas długi.

W ostatnich paru latach ukazał się

na linjach kolejowych nowy konku-
rent w postaci samochodów na szy-

nach, znanych i u nas „torped”. Nowy

ten środek lokomocji ma swe nieza-

przeczone korzyści i szybko się wszę*

dzie zadomowia. Jednak i tutaj loko-

motywa nie daje za wygraną i zosta-

wiając torpedom wolne pole na nie-

wielkich przestrzeniach, stara się sku-
tecznie o utrzymanie swego stanu po-
siadania na dłuższych przebiegach,
mając za sobą tę wyższość, iż podróż
w „torpedzie“ w ciągu dłuższego cza-
su, np. 8 lub 10 godzin jest jednak
bardzo niewygodna. Powstała więc
myś| puszczania zamiast wozów-tor-
ped całych lekkich pociąsów, które

mogłyby pod względem szybkości sku-
tecznie z wozami motorowemi konku-
rować.
Okazało się, że lokomotywa parowa

i to nie specjalnej konstrukcji, lecz ty-

pu już używanego, może zupełnie do-

brze sprostać zadaniu. trzeba tylko u-

sunąć, a raczej znacznie zmniejszyć

 

 

będą na dłuższy czas mogły pracować
pełną parą. Wśród zakładów, do któ-
rych okólnik ten został skierowany,
„Star“ wymienia firmy Fairey, Han-
dley Page i Hawker. Zwłaszcza Haw-
ker jak twierdzi „Star”, otrzymać ma
poważne zamówienia rządowe na sa-
moloty do bombardowania. Okólnik
wzywa firmy te do jak najszybszego
wykończenia zaległych zamówień i
rozpoczęcia nowej produkcji, zdwojo-
nej w stosunku do obecnej. Ta wzmo-
żona produkcja budowy samolotów
firm brytyjskich przewidziana jest —
jak pisze „Star“ — na conajmniej 2
lata. Gabinet wyłonił podkomitet, zaj-
mujący się obecnie planem rozbudo-
wy sił lotniczych. Do podkomitetu te-
$o, oprócz ministra lotnictwa, lorda
Londonderry, należą: minister handlu
Runciman „minister robót publicznych
Ormsby Gore i minister kolonji Cun-
е Lister. Rząd złoży stosowne o-
świadczenie w toku debaty nad spra-
wą obrony lotniczej, która wyznaczo-
na jest na 22 maja.

 

Przyjęcie na cześć
ambasadora Noela

PARYŻ, 9.5 (PAT.). Ambasador
R. P. Chłapowski z małżonką wydali
przyjęcie na cześć nowo-mianowane-

go ambasadora Francji w Warszawie
p. Leona Noela. W przyjęciu wzięio
udział 60 osób. Prócz honorowego ś0-
ścia obecni byli m. in. gen. Gouraud,
gen. Gamelin, gen. Lerond, b. minister

Lemery, Paul Renaud, b. podsekretarz
stanu de Tessan, b. ambasador w War-
szawie Panafieu, ambasador Belśji i
wiele innych wybitnych osobistości ze
świata politycznego.

Sowiety obraziły się
na Litwę

PARYŻ. 9.5 (PAT.). „Le Petit Jo-
urnal“ zamieszcza depeszę z Tallina,
iż rząd Z. S$. R. R. wycofał swą pro-
pozycję zawarcia paktu wzajemnej
pomocy sowiecko - litewskiego z dnia
6 kwietnia r. b., gdyż rząd litewski
wykazał mało pośpiechu w, odpowie-
dzi na tę propozycję.

Giód w Ameryce

NOWY YORK, 8.5 (PAT.). W sta-

nie Illinois wybuchły zamieszki na tle

głodu, który ogarnął około 200.000

mieszkańców stanu z różnych warstw

ludności. Wskutek zamknięcia ośrod-

ków pomocy sytuacja staje się po-

ważna. 500 demonstrantów maszeruje

do stolicy stanu, Springfield, żądając

otwarcia stacji opieki społecznej.
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PRZED STU LATY

„GAZETA WARSZAWSKA"

z dnia 10 maja 1835 r.

WIADOMOŚCI ZAGRANICZNE.
Z Paryża. W Renne znajduje się od
niejakiego czasu obcy, który twierdzi,
że jest naturalnym synem Napoleona
i żyje bardzo wykwintnie. Zapewniają,
> roczny dochód jego wynosi 300.000
r.
Z Rzymu. Pomimo tego, że wiosna

już przeszło miesiąc trwa, jednak gó-
ry Sabińskie są jeszcze śniegiem okry-
te i mamy zimno, które wiatr północny
czyni jeszcze dotkliwszem. I z Parmy
donoszą o niezwykłem zimnie.

— 2 Hiszpanji. Hiszpański minister
wojny Jenerał Valdez wydał pod
dniem 18 kwietnia z głównej kwatery
Vittoria odezwę do mieszkańców Na-
warry i baskijskich prowincyj. Przy-
rzeka tym amnestyą, którzy się w cią-
gu 14 dni poddadzą „Wszelako, powia-
da dalej, gdyby się w rzeczonym cza-
sie nie poddano, oświadczam najuro-
czyściej, że oddam na pastwę płomieni
wszystkie mieszkania niektórych dolin,
które Karlistom za kryjówki służą, i
gdzie znajdują kary godne przyjęcie i
pomoc; w każdym razie poważać bedę
życie i własność mieszkańców, którzy
udadzą się do miejsc, $dzie znajdzie
się załoga, lub do spokojnych prowin-
cyj. Ten środek jest bolesnym; ale
gdzie tego dobro kraju wymaga, tam
wszystkie uczucia ludzkości milczyć
powinny. Mieszkańcy Nawarry i Bas-
kijskich prowincyj! Niosę wam prze-
baczeriie i pokój, albo karę i zniszcze-
nie. Wybór od was zaležy!“.

  

  

Czy sekta marjawitów
istnieje legalnie?

W r. 1927 biskup marjawicki złożył
w ministerstwie w. r. i o. p. statut
zasadniczy ,wwewrtętrznego, kanoni-
cznego ustroju polskiego autonomicz-
nego staro-katolickiego kościoła Mar-
jawitów”'. Statut ten dotychczas nie u-
zyskał zatwierdzenia władz. Istnienie
kościoła marjawickieśo opiera się
więc wyłącznie na dawnych przepi-
sach z czasów zaboru rosyjskiego. W
zwiazku z tem powstała wątpliwość,
czy wośóle kościół marjawicki egzy-
stuje lesalnie? L

Jak słychać w najbliższym czasie
sprawa kościoła marjawickiego ma
być zasadniczo rozstrzyśnięta.

Prof. Morawski zaproszony
do Moskwy

Władze sowieckie wystosowały oficjał-
ne zaproszenie do dyrektora Państwowe-
go Konserwatorjum Muzycznego w War-
szawie, prof. Morawskiego, na międzyna-
rodowy festival muzyczny, który odbędzie
się w pierwszych dniach czerwca w Le-
ningradzie, (i)

 

wpływ głównego wroga szybkości, —

oporu powietrza. Opór ten rośnie z

drugą potęgą szybkości, to też przy
dziś wymaganych szybkościach stano-
wi pierwszorzędny czynnik przeszka-
dzający. Wydatne zmniejszenie tego
oporu osiąga się przez nadanie poru-
szającemu się przedmiotowi formy t.
zw. aerodynamicznej, czyli opływo-
wej, pozwalającej na łatwe ześlizgi-
wanie się powietrza wzdłuż tej formy
i unikającej wszelkich płaszczyzn do
ruchu powietrza prostopadłych, a więc
stawiających temu ruchowi zuaczny
opór, powodujących tworzenie się wi-
rów powietrznychi t. d.

W ubiegłym miesiącu francuska
linja kolejowa Paryż — Lyon — Mar-
sylja — Nizza rozpoczęła próbne jaz-
dy z takim pociągiem - torpedą. Skła-
da się on z lokomotywy, tendra i
trzech wagonów pierwszej i drugiej
klasy, liczących razem 192 miejsca
dla pasażerów. Użyto do jego zesta-
wienia lokomotywy z istniejącego ta-
boru i zwyczajnych wagonów  osobo-
wych; za cel postawiono sobie osiagi
nięcie szybkości t. zw. komercjalnej
110 kilometrów na godzinę między
Paryżem a Marsylją i 100 klm. między
Marsylją a Nizzą, tak, że podróż z
Paryża do Nizzy trwałaby 10 godzin.
Próbne jazdy poprzedziły dłuższe ba-
dania nad formą, jaką należy nadać
pociągowi w celu jak najwydatniej-
szego zmniejszenia oporu powietrza.
Według wyniku tych badań okryto lo-
komotywę pancerzem z blachy formy
aerodynamicznej, przyczem specjalne
tarcze skierowują dym w górę i zape-
wniają w ten sposób maszyniście do-
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bry widok z jeśo okienka, co jest w
tym wypadku bardzo ważne, gdyż
maszynista przy wielkich szybkościach
nie może się wychylić na zewnątrz w
celu lepszego obserwowania drogi
przed sobą. Na wagonach umieszczo-
no tylko płaszcze blaszane, okrywają-
ce koła prawie aż do ziemi, oprócz te-
go kauczukowemi płaszczami osłonię-
to przerwy między wagonami, tak że
cały pociąg wygląda zzewnątrz jak
jeden blok: Okna w wagonach pod-
czas jazd próbnych były także poza-
mykane, tak że nigdzie powietrze nie
mogło tworzyć wirów i miało moż-
ność swobodnego ześlizgiwania się po
powierzchni. Lokomotywa była jak
już wspomnieliśmy stara, (typ „A-
tlantic" o 1500 koni parowych mocy),
pochodząca ż około 1900 roku, poczy-
niono na niej tylko pewne zmiany w
smarowaniu niektórych części, a pod
blaszanym płaszczem okrywającym ją
przewidziano przejście, umożliwiające
dostęp podczas biegu do niektórych
smarownic,
Próby wypadły bardzo pomyślnie. O-

siąśnięto szybkość 150 kilometrów na
godzinę, a więc podobną do szybkości
najśmiglejszych torped. Szybkość 140
kilometrów można było utrzymać
przez czas dłuższy, przyczem równość
biegu pociągu była bardzo dobra i
wygoda pasażerów oczywiście ' lepiej
zapewniona, niż w ciasnych torpedach.
Próby trwają dalej teraz już z czę-
ściowo otwartemi oknami i mają prze-
bieg pomyślny.
Stara lokomotywa rowa zdaje

więc dobrze najwymyślniejsze |egza-
miny, ARCTURUS. 1



 

 

PRZYJAZD
PRZEDsTAWICIELA

FRANCJI
Przyjazd do Warszawy francuskie-

$o ministra spraw zagranicznych, jest

wydarzeniem dużej doniosłości. Sto-

lica Polski wita p. Lavala z tem sa-
mem uczuciem serdecznej sympatii,

z jakiem witała p. Barthou. Nic się

bowiem od czasu przyjazdu tego 0-

statniego w nastroju opinji polskiej

nie zmieniło. Uczucia narodu polskie-

$o w stosunku do Francji są wciąż te

same, jakie były w czasie wojny i w

okresie powojennym. Istnieje też

niezmienne przeświadczenie o tem, że

historja i geośrafja nakazują ścisłe

współdziałanie polityczne dwom pań-
stwom, mającym podobne interesy w

Europie. Serce i głowa są w tym wy
padku zgodne, nie mogło być przeto
w Polsce żadnych w tym względzie

wahań, żadnego zamieszania.

Nie zamykamy oczywiście oczu
na to, że w ciągu ostatniego roku w

działaniu politycznem między rząda-
mi francuskim i polskim nie zawsze

była zgoda. Wiemy dobrze, że w na-

strojach opinii francuskiej wiele się

zmieniło, jeśli chodzi o Polskę, a

Świadomość ta napełnia nas troską.
Wypada wszelako stwierdzić, że i na

tej płaszczyźnie w ostatnich miesią-
cach zarysował się pewien zwrot.

Znikł z pola widzenia główny powód
nieporozumień — projekt paktu
wschodniego. Porozumienie francu-

sko-sowieckie,które zajęło miejsce te-

$o paktu, jeśli będzie właściwie prak-
tykowane i wykonywane, nie stanie

w sprzeczności z interesami polskie-

mi, co więcej, może być pożyteczne

zarówno dla Francji, jak dla dwóch

państw wschodnich, które dziś są z

nią w sojuszach.

Głosowanie polskiego ministra w
Genewie w sprawie aktu niemieckie-

$0 z dn. 16 marca, dowodzi — w na-
szem przekonaniu — niezbicie, że w

chwili krytycznej, decydującej, miej-
sc? Polski jest zgóry wskazane przez
wspomniane już powyżej czynniki ge-
ośraficzne i historyczne, które są, i

będą zawsze, silniejsze od przemija-

jących nastrojów czy dąsów. `

Nie jestešmy poinformowani, nie
wiemy jakie sprawy szczegółowe bę-

dą przedmiotem rozmów między rzą-
dem polskim a ministrem francuskim.

To wiemy wszakże, że rozmowy te

odbywać się będą w sprzyjających
warunkach politycznych. Nie jest —

zdaniem naszem — wcale rzeczą obo-
jętną to, że ludność polska stolicy i
całego kraju będzie śledziła te roz-

mowy. ze szczerą i prawdziwą sympa-

tją. Lecz sądzimy także, że są wszyst-

kie objektywne warunki po temu, a-

żeby wszystkie sprawy, jakie jeszcze

są W zawieszeniu między Francją

a Polską, zostały całkowicie i osta-

tecznie wyjaśnione, ażeby w ten spo-
sób formalny sojusz nabrał żywej tre-

ści, ażeby był praktykowany nadal w
pełnem zaułaniu, które dopiero na-
daje umowom pisanym wagę odpo-
wiednią { robi z nich realne narzę-

dzia polityki międzynarodowej.

Dobre polityczne wyniki wizyty p.

Lavala w Warszawie będą wówczas

podstawą, na której będzie można
oprzeć dzieło naprawy stosunków

między dwoma narodami, stosun-
ków — mówimy to szczerze — dziś

niezadowalających. Tu wszakże mu-
szą już wkroczyć czynniki społeczne,
które jedynie mają możność przepro-

wadzenia skutecznej akcji.

Uwagi powyższe pragniemy za-

mknąć stwierdzeniem, że cały naród
polski wita przedstawiciela Francji

i Gościa naszej stolicy z całą serdecz-

nością i z pełnem zrozumieniem

wspólności interesów i poglądów, ja-
ka istnieje między dwoma państwami.

st—;—  

ZMIANA NASTROJOW W GRECJI
Ostatnie tygodnie przed wyborami

do greckiego Zgromadzenia narodowe-
go, które odbędą się w dniu 2 czerw-
ca, przechodzą pod znakiem ostrej
walki pomiędzy zwolennikami ustroju
monarchicznego a obrońcami ustroju
republikańskiego.

Roznamiętnienie panujące w Gre-
cji wynika nietylko z rozbieżności te-
orji politycznych wyznawanych przez

 

Zaprzysiężenie nowych gwardzistów
papieskich  

różne odłamy społeczeństwa, ale i z
zadawnionych osobistych nienawiści i
porachunków. Grecja od 1909 r. prze-
żyła 17 zamachów i rewolucji. Spo-
wodowało to głęboki rozdźwięk w spo-
łeczeństwie i zniweczyło jedność mo-
ralną armji, dziś już głęboko przepo-
jonej duchem niezgody i partyjnictwa-
Obecnie można wnosić, że stanowi-

sko rządu Tsaldarisa nie jest tak dale-
ce republikańskie, jak to głosiły enun-
cjacje rządowe podczas tłumienia po-
wstania wywołanego przez Venizelosa
i jego zwolenników. Ukrywane. do-
tychczas dążenia monarchistyczne pe-
wnych odłamów rządzącej grupy wy-
stępują teraz dość wyraźnie. Cała re-
publikańska opozycja została rozbita
i znacznie osłabiona. Przywódcy jej
już to zostali skazani, już to zostaną
niebawem unieszkodliwieni. Rząd w
dalszym ciągu usuwa stronników Ve-
nizelosa z administracji i z armji, ha-
mując jednak zbyt zagorzałych zwo-
lenników represji, którzy dążą do
krwawego odwetu za rozstrzelanie
przez Venizelosa w roku 1922 gen.

sk pa i gen. Chadzianistesisa,
* To też pomimo zniesienia stanu wo-
jennego wątpliwem jest, czy przy ta-
kich nastrojach partja republikańska
będzie mogła wziąć udział w wybo-
rach.
Walka wyborcza rozegra się prze-

dewszystkiem pomiędzy grupami rzą-
dowemi. Pomiędzy Tsaldarisem i gen.
Kodylisem z jednej strony, a monar-
chistami z gen. Metaksasem na czele z
drugiej. Rewolucja marcowa w znacz-
nym stopniu skompromitowała w o-

Ateny, w maju.

czach społeczeństwa ruch republikań-
ski i utorowała drogę do restauracji.
Wiadomości, które ukazały się w pra-
sie zagranicznej o powrocie na tron
króla Jerzego znajdują pewne uzasad-
nienie w nastrojach, które dają się
zaobserwować ostatnio w Atenach W
śrupie rządowej powstaje coraz wy-
raźniej rozbieżność pomiędzy premje-
rem Tsaldarisem i gen. Kondylisem.
Tsaldaris uchodzi w Grecji za bardzo
ostrożnego polityka, który nie wypo-
wiada się zbyt stanowczo za utrzyma-
niem obecnego ustroju. W  enuncja-
cjach swoich podkreśla, że decyzja w
tej sprawie należy do całego narodu
greckiego, t. zn. do Zgromadzenia na-
rodowego. Gen. Kondilis, który po-
czątkowo opowiadał się za ustrojem
republikańskim, ostatnio przeszedł
znaczną ewolucjęi oświadczył pu-
blicznie, że uważa dopuszczalną agi-
tację na rzecz monarchii.

Republikanie, którzy do niedawna
upatrywali w nim gwarancję zachowa-
nia obecnego ustroju, zdają już sobie
sprawę z tego, iż gen. Kondylis za-
czyna skłaniać się ku monarchii Zaj-
muje on pośrednie stanowisko pomię-
dzy premjerem Tsaldarisem i gen.
Metaksasem. Gen. Metaksas bowiem
jest zwolennikiem natychmiastowego
wprowadzenia monarchji i powrotu na
tron króla Jerzego. W ten sposób „o
rozbiciu venizelistów rajsilniejsze u-
grupowania, które powstały w kraju
albo są usposobione obojętnie w sto-
sunku do zmiany ustroju, albo wyraź-
nie są przeciwne republice.

ADOLFOW. 
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ŽYDZ1 Z POLSKI — DO BIROBIDZANU
Jak donosi Žydowska Agencja Te-

legraficzna, rząd sowiecki, ktėry na
osiedlanie się w niedawno ogłoszonej,

zresztą dotąd prawie bezludnej so-

wieckiej republice żydowskiej Biro-

bidżan, zezwalał dotychczas wyłącz-
nie żydom z Rosii Sowieckiej — obe-
cnie zamierza udostępnić Birobidżan
również i żydom zagranicznym.
pierwszym roku, mianowicie w roku
1935/36 ma być do Birobidżanu do-
puszczona partja żydów  zagranicz*

nych w liczbie czterech i pół tysiąca
osób, — przyczem _ pierwszeństwo
mieć będą wykwalifikowani zawodo-
wo.

Otwarcie nowego kraju dla tak ma-
leńkiej garści żydowskiego przychodź-
twa, jest faktem dla przyszłości spra-
wy żydowskiej w Polsce napozór bez
znaczenia, — zwłaszcza, że z pewno-
ścia nie cała ta cyfra 4.500 ludzi przy-
padnie na żydów z Polski. A jednak,
warto się tym faktem zająć bliżej.

Przedewszystkiem — ów pierwszy
kontyngent, to jest, jeśli chodzi o mo-
żliwości wychodźcze do Birobidżanu,
dopiero projekt. Birobidżan jest nie-
watpliwie krajem z natury o wiele
bardziej pojemnym, niż np. Palestyna.
Jest to kraj o żyznej ziemi i o wielu
dość różnorodnych naturalnych bo-
gactwach — a niemal bezludny. Tym-
czasem Palestyna jest to kraj pustyn-
ny, o ślebie jałowej i możliwościach
rozwoju gospodarcześo naogół- ni-

kłych — a dość sesto zaludniony. Dzi-
siaj może Birobidżan wchłaniać jedy-
nie małe ilości przychodźców, gdyž
nie jest przygotowany na większy na-
pływ ludnościowy, wymagający stwo-
rzenia sieci dróś, oraz innych sposo-
bów uprzystępnienia kolonistom miej-
scowych bogactw, takich, jak ziemia,
zasoby leśne i t. d. — Ale biorąc pod
uwaóę wielkość wkładów _pienię-
żnych, jakie rząd sowiecki w Birobid-
żanie czyni, należy przypuszczać, że

0 ile polityka sowiecka w tej dziedzi-

nie nie uleśnie zmianie, orazo ile nie
zajdą jakieś okoliczności nieprzewi-
dziane, chłonność ludnościowa Biro-
bidżanu może z czasem znacznie
wzrosnąć i chłonność Palestyny, —
w"rażajacą się ostatnio cyfrą około
50.000 głów rocznie (z czego około 20
tysięcy z Polski) znacznie przewyż-
szyć. A więc i sam Birobidżan może
sie w czasie niezbyt odległym stać
terenem, skutecznie  wchłaniającym
dość duże zastępy żywiołu żydowskie-
go z Polski.
Ale pojawienie się možliwošci emi-

gracvinych do Birobidžanu ma zna-
czenie i z innego względu. Przypomi-
na nam ono o istnieniu kraju znacznie
większego niż Birobidżan, — dziś wy-
chodźtwa żydowskiego z Polski w
większej liczbie nie wchłaniającego,
lecz mosącego się z czasem dla tego
wychodźtwa otworzyć. Krajem tym
iest Rosia Sowiecka.

Rosja Sowiecka dziś wprawdzie
mniej żydowska, niż temu lat 10 czy
15, jest jednak nadal państwem, w
którem żydzi odgrywają dużą rolę, a
wiec które siłą rzeczy jest na losy
żywiołu żydowskiego naogół nieobo-
jętne. Wysiłek w kierunku stworzenia |

 

 

republiki żydowskiej w Birobidżanie
jest teśo dowodem, że na stworzeniu
pomyślnej przyszłości dla narodowo-
ści żydowskiej sowieckim kołom kie-
rowniczym zależy.
Wśród ludności żydowskiej w Pol-

sce bardzo duży odłam stanowią ży-
wioły nastrojone rewolucyjnie i w zu-
pełności nadające się do przekształce-
nia się w dobrych obywateli sowiec-
kich. Zapewne w razie, gdyby przy-
szłość tych żywiołów w Polsce oka-
zała się zagrożoną — Rosja Sowiecka
udzieliłaby im azylu. Emigracja lewi-
cowych żywiołów żydowskich do Ro-
sji, nie będąca bynajmniej rzeczą na
przyszłość niemożliwą, mogłaby lud-

Odbieranie przysięgi od

 

ność żydowską w Polsce znacznie zre-
dukować liczebnie.

Ilekroć mówi się w obozie narodo-
wvm o konieczności rozwiązania spra-
wv żydowskiej w Polsce przez całko-
witą emićrację żydów — zawsze roz-
lega sie ze strony żydowskiej a także
i ze strony niektórych Polaków reto-
ryczne pytanie: emigrację dokąd?
Otóż nie raz przypominaliśmy o

istnieniu w świecie bardzo wielu kra-
jów, które mogłyby się stać pojemnym
terenem żydowskiego przychodźtwa z
Polski.

Dzisiaj przypominamy — że do li-
czby tych krajów zaliczyć należy ró-
wnież Rosję Sowiecką. |

rekrutów w Rumunji

ESTA DEREN OU TODLNN DMODA TOTNAAANETTE VANAGO ERICARSE

”AECHA ZAJŚĆ
Echa ostatnich zajść na Pomorzu

przedostały się już do prasy zagranicz-

nej.
Tygodnik rzymski, poświęcony polity-

ce zagranicznej: „Afłari Esteri' zamie-

ścił na ten temat w numerze z 4 maja,

dłuższy artykuł, w którym między inne-

mi pisze:
„Zwycięstwo, odniesione w plebiscy-

cie Saarskim, niesłychanie intensywna,
gropaganda, rozwinięta przed wyborami
i podczas wyborów w Gdańsku, gdzie
wygłaszali znamienne przemówienia nie-
tylko bardziej wybitni przedstawiciele
ruchu narodowo + socjalistycznego, lecz
i ministrowie niemieccy byli przyjmo
wani i fetowani, jak w jakiejś prowincj:
niemieckiej, wszystko to przyczyniło się
do wzmożenia nadziei, żywionych w sz”-
regach mniejszości niemieckiej, nadzi”
powrotu do Rzeszy.
Uczucia te podsycano i schlebiano im

w ciągu ostatnich miesięcy w sposob

bardzo zręczny, znany już na innych te
rytorjach pogranicza niemieckiego
Praktykowano między innemi: wypłaca
nie zapomóg zarówno bezrobotnym. jak
i zatrudnionym i to, rzecz dziwna, nawet

NA POMORZU
osobom, należącym do narodowości pol-
skiej.
W pierwszej chwili ludność polska

wcale nie interesowała się propagandą,
prowadzoną wśród mniejszości niemiec-

kiej w tem przekonaniu, że „autoryta-
tywny” system rządzenia stanowi dosta-
teczną rękojmię i że działalność nie-
miecka zostanie zamknięta w ścisłych
granicach. Jak tylko jednak opinja pu-
bliczna zorjentowała się, że propaganda
narodowo - socjalistyczna bierze górę,
zaczęto się niepokoić, zwłaszcza w ko-
łach polskiej opozycji narodowej Stąd
początek akcji samoobrony. Stąd rozbi-
janie zebrań niemieckich i atakowanie
napastników w sposób nieraz okrutny.
Propaganda narodowo - socjalistyczna

wśród mniejszości niemieckiej w Polsce
i całkiem usprawiedliwiona samoobrona
polskiej opozycji narodowej stanowia
fakty wielce znaczące, a sprzeczne z u-
siłowaniami obu rządów, czynionemi od

chwili zawarcia paktu o nieagresji, a
| zmierzającemi do zbliżenia i porozumie-
| nia obu narodów”.

Zdaniem autora, inicjatywa obu rzą-
dów była zupełnie pozbawiona poparcie

| prasy i stąd jej niepowodzenie.

  

PRZEGLĄD PRASY
ŻYDOWSKIE PRETENSJE

Łódzki żargonowy „Nojer Folks-
blatt“ pisze:
„Musimy żądać żydowskich koncertów w

radjo. Nasza redakcja otrzymuje codziennie

listy czytelników, domagających się od radja

urządzania koncertów żydowskich. W li-

stach skarżą się żydowscy abonenci radjowi,

dlaczego stacja łódzka nie transmituje żad-

nych koncertów żydowskich. W Łodzi mie-

szka tysiące abonentów żydów, którzyby z

chęcią posłuchali żydowskiego koncertu czy

żydowskiego słowa żywego. Stacja łódzka

niestety nie uważa za stosowne dawać od

czasu do czasu żydowskiego koncertu. Nasi

czytelnicy mają rację. Dlaczego radjostacja

łódzka nie nadaje koncertów żydowskich?

Dlaczego Wilno i inne miasta dają od czasit

do czasu żydowskie koncerty, a Łódź. nie?

Mamy prawo żądać, ażeby takie koncerty

były, Mamy w Łodzi chóry, jak: Hazomir,

Szir, dlaczego nie może być żydowskich re

feratów? dlaczego nie może być żydow-

skich odczytów i feljetonów i rozmów o ży«

dowskiej kulturze i żydowskiej literaturze

lub teatrze? Tego wszystkiego abonenci ży«

dzi mają prawo żądać. Zwracamy się prze”

to do Dyrekcji Radja w Łodzi, ażeby ra-

dość uczyniło słusznym żądaniom abonentów

żydów i wprowadziło do programów żydo=

wskie koncerty żydowskie feljetony, žydow-

skie referaty. Chcemy mieć nadzieję, że

Dyrekcja Radja uwzględni te postulaty.”

Mamy tu charakterystyczną prób-
ke żydowskiej zachłanności.
Gdyby nawet stanąć na stanowi-

sku, że Polska, na wzór dawnej Au-
strji, ma być państwem „narodowo-
ściowem', trudno zrozumieć, dlaczego
żydzi którzy stanowią niewiele wię-
cej, niż dziesiątą część ogółu ludności
państwa, mieliby mieć zawarowane
specjalne przywileje we wszystkich
niema] radjostacjach?
Takby można rozumować, uznaj<a

Polskę za państwo narodowościowe,
Ale jak dotąd nikt jeszcze Polski za
państwo narodowościowe głośno n'e
uznał.

PRÓBKA DZIAŁALNOŚCI
BIUROKRACJI

„Kurjer Lwowski'' podaje charakte-
rystyczny fakt z jednej z wsi w ziemi
Czerwieńskiej, dobrze ilustrujący arbi-
tralność i.. niedostateczne przemy-
ślenie niektórych poczynań naszej
nadzwyczajnie rozbudowanej biuro-
kracji.
„Pan starosta rozkazał wójtowi, wójł roze

kazał sołtysom, sołtysi rozkazali gminie — 1

oto oblicze wsi odmienia się jakby czarem,

x dnia na dzień prawie.
Jadąc przez tę tak dobrze i rdawna zna-

ną wioszczynę, nie dowierza się własnym

czom. Ta sama, czy nie ta sama? Niby ta sa-
ma, a przecież inna. Co to jest? co się sta-

ło? Wzrok błądzi tu i tam, stara się zorjen-

tować, dociec przyczyny tej zmiany... Aha,

wycięto wszystkie drzewa.

Znagła wyłania się chałupa, której przed-

tem wcale widać nie było, lub podwórko z

nieuniknioną gnojówką, zręcznie dotychczas

zamaskowaną murem bujnej zieleni, Oto cer-

kiew dokoła której szumiały przez lat sto

lub więcej pachnące lipy i rozłożyste jesio-

ny. Nie przepuszczono nawet młodym smre-

kom, ocieniającym kapliczkę u wjazdu do

wsi, a płoty umajone ongiś wierzbami, wy-

glądają bez tej ozdoby jakoś smutno, ubogo.

Słowem wszystko jest szkaradne i bez sen-
su

Skąd się podobny rozkaz władz ad-
ministracyjnych wziął?
„Wypadek ogołocenia wsi ze wszelkich

drzew nie jest odosobniony, gdyż jota w jo-

tę rzecz miała się taksamo w sąsiednim po-

wiecie. W kilka tygodni po wycięciu drzew
okazało się, że rozkaz dotyczył tylko wierzb

przydrożnych, czyli źle był zrozumiany.”

Czy to trudno zorjentować się w ta-
kiej prostej sprawie, że wycięcie
wszystkich drzew we wsi jest nonsen-
sem?
Podziw bierze, że w naszej admini-

stracji lokalnej są ludzie niezdolni do
takiego prostego rozumowania. A je-
dnak są i jak wynika na znacznych
stanowiskach.

„BBWR MA BYĆ SEJMEM"

Socjalistyczny „Robotnik pisze o
nowym projekcie ordynacji wybor-
czej:

Jeżeli pozostawić na uboczu wywody p.

Sławka o „partyjnictwie” i o typie „posta

idealnego", wywody, w których uderza nie-

ki>dy nuta jakiejś bezgranicznej naiwności,

— pozostanie prosta i jasna zasada: „B. B.

W. R. ma być Sejmem”. Myśl rzekomo no*

wa, a wylęgła, jak się okazuje w mózgu p.

prof. Kozłowskiego, jest w gruncie rzeczy

bardzo stara; oznacza w praktyce zastąpie-

nie wyborów — nominacjami na rzecz jed-

nej partji politycznej... Konsekwencje będą

te, które muszą być. Uderza też w mowie.

p Sławka głęboka, trudna do zrozumienia,

nieszczerość; niesposób przypuścić, by kie-

rownictwo Klubu B. B. W. R. naprawdę

sądziło, że Sejm i Senat tak powołane do
| życia mogą rościć jakiekolwiek pretensje

do reprezentowania istotnej woli kraju.”

   



MONOGRAFJA O SOLSKIM
„A iż cię nie opuszczę aż do śmier-

ci' — tej przysięgi, którą złożył
sztuce swojej, — nie złamał Solski
nigdy — temi słowy rozpoczyna mo-
nografję o Solskim Adam Grzymala-
Siedlecki („Ludwik Solski“. Wydaw-
nictwo Tow. Krzewienia Kultury Te-
atralnej w Polsce. Warszawa, 1935.
Str. 80 i liczne reprodukcje).

Bardzo dobrze się stało, że mono-
grafję o Solskim napisał właśnie
Grzymała - Siedlecki. Autor bowiem
— sam doskonały znawca teatru i wy-
trawny krytyk — zna Solskiego od lat
czterdziestu i bacznie obserwował
rozwój tego wielkiego talentu. Jaką
więc jest relacja, przekazana nam w
jego monografji?

Pierwsze kroki zwiastują już w nim
wielkiego, rasowego aktora. Gdy Mo-
drzejewska w r. 1884 przyjechała na
gościnne występy do Krakowa, w
„Wieczorze trzech króli* grała Vio-
lę; Chudogębę powierzono Solskie-
mu: starszy aktor nie chciałby się w
kilka dni nauczyć tak trudnej roli.
Przyszła próba. Widzi Modrzejew-
ska, że ten niepozorny, prowincjonal-
ny artysta, gra wprost tenomenalnie.
Nie skąpi mu pochwał. Zkolei przy-
stępują do prób z „Wiele hałasu o
mic“, — Solski dostaje zabawny epi-
zod Dogberry'ego. Modrzejewska już
baczniej śledzi,jak sobie ten dwudzie-
stokilkoletni chłopak poradzi z figurą
starego ramola. | nowy jej zachwyt.
Podanie teatralne mówi, że wielka ar-
tystka nie mogła spokojnie próbować
swojej roli, bo do łez zaśmiewała się
Dogberrym. Napisała mu to zresztą
na šcianie w jego garderobie. Co ją
jednak najbardziej zastanowiło, to to.
że w tej nowej szekspirowskiej posta-
ci najwprawnicjszem swojem okiem
profesjonalnem nie mogła dostrzec
ani jednej drobiny roboty z poprzed-
niej roli: Chudogęby. Tak do ostat-
niego włókienka przeistoczyć się w
nowej postaci — oceniła: — to tylko
genialny aktor potrafi. „Ten chłopak
mógłby grać wszystkie pokolei role
Szekspira" — powiedziała wówczas
dyrektorowi i krytykom. Po kilkuna-
stu latach Karol Estreicher na tej sa-
mej ścianie w garderobie Solskiego
wypisze: „stwierdzam przepowiednię
Modrzejewskiej”.

Wspaniale rozwinął się talent Sol-
skiego za krakowskiej dyrekcji Pa-
wlikowskiego. Wtedy to będzie kre-
ował Falstałfa, Łatkę, Strasza, dalej:
arcydzieło swojego kunsztu: stróża
Jana w „Popychadle“, Winkelmanna
w „Walce motyli“, Starego Wiarusa w
„Warszawiance“ i Lelewela Wyspian-
skiego, by potem już, w pierwszym
roku dyrekcji Kotarbińskiego, stwo-
rzyć Filipa II w „Don Carlosie' oraz
Strażnika w „Złotej czaszce” i Wer-
nyhorę w „Śnie srebrnym Salomei".
Bez Solskiego — sądzi Grzymała-

Siedlecki — wszystkie poczynania

Pawlikowskiego stałyby się tylko
teorją. Nietylko to było w ówczes-
nych czasach ważne, że modernizm
europejski wprowadzono na afisz, ale

przedewszystkiem to, że Solski jako
reżyser, jako inscenizator tych wów-

czas śmiałych eksperymentów, umiał

każdej sztuce nadać tak odpowiedni
styl, tak właściwy wyraz, taką pomy-

słowość ekspresji, takie z nich roz-
ciekawiające uczynić spektakle, że
najkonserwatywniejsi nawet czciciele
Sardou odnajdywali rozkosz w pozna-
waniu nowej sztuki,
W r. 1900 otrzymał Pawlikowski

teatr lwowski. I tu znów działalność
reżyserska Solskiego jest godna po-
dziwu. I działalność aktorska. Tu mu
przybywa Jowialski, Gospodarz w
„Weselu“, Kor-cki w „Dramacie Ka-
liny”, Horsztyński, Pierczychin w
„Mieszczanach' Gorkiego, stary E$-
dal w „Dzikiej kaczce', Harpagon,
Rabin w „Księdzu Marku”, Krak w
„Legendzie”'...
W roku 1905 teatr krakowski do-

staje Solski. Wystawia w nim wszy-
stkie niemal utwory Wyspiańskiego.
Niśdy przedtem, niśdy potem — mó-
wi Grzymała — na scenach polskich
nie grano ich z tak głębokiem wzru-
szeniem — nigdy przedtem, nigdy no-
„tem publiczność nie słuchała z takiem
skupieniem tyc' natchnionych drama-
tów _ najprawowitsześo następcy
wieszczów.
W pierwszych zaraz tygodniach no-

wej dyrekcji olśnił Solski publiczność
ijako aktor, i jako reżyser. Przede-
wszystkiem sprawa repertuaru.
Ujął ją Solski w planową organizację:
wprowadził na scenę polską klasy-
ków; opiekował się twórczością pol-
ską; bez niego trudnoby sobie wyo-
brazić rozkit dramatopisarskiej dzia-
łalności takich np. autorów, jak Ros-
tworowski i Nowaczyński,
W tym okresie z młodzieńczem za-

interesowaniem zwrócił się Solski ku
zachodnio - europejskim inowaciom.
Stara się udoskonalić maszynerję
świetlną teatru krakowskiego, a prze-
dewszystkiem kładzie nacisk
znowu on pierwszy w Polsce — na e-
stetykę dekoracyj i kostjumów. W
jego teatrze pracują malarze, jako sta-
ły współczynnik pracy teatralnej.
Wciąga do współpracy Wyspiańskie-
go, Frycza, Mehoffera, Wł. Tetmaje-
ra, Franc. Siedleckiego, Gembaszew-
skiego, J. Spitziara.
Od roku 1913 zaczyna się warszaw-

ska działalność Solskiego, rozpoczęta
od dyrektury w „Rozmaitościach”. Tę
jego działalność pamięta publiczność
teatralna warszawska dobrze.

Solski jest dziś jedynym bodaj —
stwierdza Grzymała - Siedlecki w za-
kończeniu swej pracy — osobowym
współczynnikiem tego olbrzymiego
rozwoju, przez jaki przeszły teatry
polskie między rokiem 1875 a dniem
naszym, Zaczynał grywać w teatrach,
gdzie za oświetlenie służyły pousta-
wiane rzędy świeczek, bodaj jeszcze
łojowych. Świeca stearynowa była
już potem ważnym krokiem naprzód
w postępie efektów teatralnych. On
zą swej działalności teatralnej prze-
chodził ten postęp, zanim później te-
atry zdobędą się na rewolucję oświet-
lenia gazowego. Występował na sce-
nie, kiedy za dekorację służyły, mo-
dłą rokokową, kulisy i paldamenty, a
dwie „wolne okolice" w magazynie
teatralnym były dostatecznym mająt-
kiem  zasobniejszej nawet sceny.
Pierwsze swoje kroki aktorskie sta-
wiał, gdy wcale świeżym repertuarem
był jeszcze Dmuszewski, Bogusławski,

 

NIEMIECKA OFENSYWA
NAUKOWANAGÓRNYMŚLĄSKU
Prasa Rzeszy nie jest zadowolona z

działalności niemieckich ośrodków nau-
kowych, zajmujących się specjalnie za-
śadnieniami Wschodu. „Ostdeutsche
Morgenpost“ nietylko krytykuje działal-
ność Wschodnioeuropejskiego Instytutu
we Wrocławiu, ale też wskazuje, czem
nauka niemiecka powinna się zajmować.
Wspomniany wyżej dziennik, jak wynika
z komunikatu Instytutu Śląskiego w Ka-
towicach, przeprowadził całą kampanję
prasową, stwierdzając w kilku artyku-
łach, że studjum Polski i zagadnień pol-
skich stało się obecnie palącym postula-
tem, Ogół niemiecki rzekomo „wciąż
jeszcze mocno nie docenia politycznych
dążności naszych sąsiadów i parcia w
kierunku zdobycia sobie pozycji”. „Nie
znają jeszczewNiemczech polskiego du-
cha bojowego i polskiej ambicji”. Dzien-
nik jest też zaniepokojony postawą pol-
skiej mniejszości na Śląsku, która „nie
stoi u schyłku, lecz na początku roz-
woju”.
Autorzy owych niemieckich głosów

prasowych, obok stwierdzenia stanu rze-
czy, nie szczędząc propozycyj pod adre-
sem niemieckiej nauki na Śląsku. Kilka
rzeczy w wywodach tych nie powinno
ujść naszej uwagi. Mianowicie artykuły
domagają się w pracy naukowej wyraźnej
ofensywy. Nie wystarczy, ich zdaniem,
w naukowych wywodach zbijać wyniki
polskich badań o Górnym Śląsku, lecz
konieczne jest systematyczne działanie o-
fensywne, gdyż „i w naukowych rozpra-
wach atak stanowi najlepszą obronę”.

Z zadań, jakich nauka niemiecka w
związku ze Śląskiem powinna się podjąć,
autor artykułu w „Ostdeutsche Morgen-
post“ podkreśla zwłaszcza dwa: zaga-
dnienie językowe i zagadnienie ludo-
znawcze, które, zdaniem autora, za słabo
jeszcze były w niemieckich badaniach
uwzględnione, W obu kierunkach należy
uwypuklić niemiecki dorobek kulturalny
na Górnym Śląsku,
Autor artykułu, nawiązując do „wy-

”

Korzeniowski, Nestroy, Zasiedzia-
łym już w teatrach d jest Solski,
gdy nowošcią będzie Sardou, a z na-
szych Fredro — syn i Dobrzański, W
ich prapremjerach — uprzytomnijmy
to sobie! — grywał Solski, Później do-
piero nastali: Bliziński, Bałucki, Za-
lewski, Lubowski. Przeżył i tę epokę.
Przyszli: Zapolska, Rittner, Kozłow-
ski, Perzyński — i to już zaczyna być
okresem historycznym, nadchodzą
czasy dziś dnia, — on i tu w realizo-
m. najnowszych sztuk magna pars
uit.
Zmieniły się epoki, gusta, wymaga-

nia artystyczne, a on zawsze, z każdą
z tych odmian był jej rówieśnikiem.
Każdy nowy czas życia i literatury
dramatycznej odnajduje w nim swój
nerw i swoje swoiste nasilenie.

I trwa na swym posterunku —cią-
gle jak żywy symbol polskiego teatru.
Ciekawą pracę Grzymały - Siedlec-

kiego winien przeczytać każdy, kto
interesuje się polskiem życiem tea-
tralnem,

(t. s.)

śmienitej pracy filologicznej o narzeczu
Sułkowa w powiecie głupczyckim”, pu-
blikowanej przez Polską Akademję U-
miejętności w Krakowie, czyni naszej na-
uce zarzut, że „przy każdej sposobności
Polacy usiłują rozprawę skierować na to-
ry językowe”. Prawda, że dla polskiej
sprawy na Górnym Śląsku polski język
ludności stanowi żelazne podwaliny pra-
wa narodowej własności, podwaliny tak
potężne, że mimo tysiącleci trwania, a
może właśnie dlatego, wspiera nadal filar
polskiej państwowości.

I tu autor wywodów w „Ostdeutsche
Morgenpost” z całą otwartością dzwoni
na alarm, podnosząc fakt, że od czasu do
czasu zjawiają się na Górnym Śląsku za-
$raniczni uczeni, „którym zwłaszcza ję-
zykowe sprawy sprawiają niemałe tru-
dności”. Jeżeli teraz nauka niemiecka
nie zajmie stanowiska wobec wspomnia-
nej pracy o polskim języku wsi Sułkowa.
to „zagranica odniesie wrażenie, że nawet
w powiecie głupczyckim mówi się jakiemś
słowiańskiem  narzeczem”* (Zagranica
stwierdzi, że w Sułkowie mówi się po
polsku!). Autor więc radzi, aby nie po-
mijano zagadnienia językowego na Gór-
nym Śląsku, gdyż w tej dziedzinie można-
by otrzymać bardzo pomyślne wyniki dla
niemieckości Górnego Śląska.

Na drugiem miejscu stawia autor za-
gadnienie ludoznawcze. Chodzi tu, zda-
niem autora, nie o gołosłowne twierdze-
nie, że ten czy ów zwyczaj lub obyczaj
jest niemiecki (gdyż to nie usuwa pro-
blematycznośc:), lecz o to. aby niemiec-
kość każdego objawu ludowej kultury
była jasno udowodniona systematyczną
pracą. Autor wypowiada się wreszcie
za naukową współpracą polsko - nie-
miecką.

Czytając omawiane artykuły, trudno
oprzeć się wrażeniu, že są one nastawio-"
ne na pobudzenie centralnych wladz nie-
mieckich, które dotąd, zdaniem autorów.
za mało zwracały uwage na niedomaga-
nia nauki niemieckiej na Śląsku, aby usu-
nely rzekome „polskie niebezpieczeń-
stwo".

Jeżeli naczelny redaktor „Ostdeutsche
Morśenpost'. Hans Schadewaldt, upatru-
je główne zadanie Wschodnioeuropej-
skiego Instytutu we Wrocławiu w dostar-
czaniu naukowych podstaw dla uzasa-
dnionych niemieckich roszczeń na Wscho-
dzie” przy „skoncentrowaniu całej nie-

mieckiej pracy na Wschodzie dla wspól-
nego celu pod kątem widzenia graniczno-
politycznych interesów. to dodany przez
niego postulat „nietykalnej rzeczowości”
jest naprawde bardzo na miejscu. Nale-
ży też przyjąć z pełnem uznaniem to. co

pisze Wilhelm Dersch w artykule „Quel-
len, Wege und Ziele der oberschlesischen
Heimatforschnune" („Der Oberschlesier",
zeszyt | z 1935 r.), że warunkiem pracy
około zagadnień ślaskich powinno. być
„maisurowsze poczucie odpowiedzialno-
ści przed sobą. oraz wobec naszych sasia-
dów". Gdyby ten jeden tylko postulat
przez naukę niemiecką był uwzśledniony,
nauka polska może nie obawiać się wy-
ników naukowych prac niemieckich, gdyż
wtenczas wyniki te będą identyczne z pol-

skiemi. Inna rzecz, że w naukowej ofen-

sywie niemieckiej na Śląsk zadecydują

„interesy graniczno - polityczne”  (j.b.)

ZE ŚWIATA
KULTURY

KRONIKA LITERACKA
Stulecie „Nieboskiej Komedjii W maju

bież. roku upływa sto lat od czasu wyda-
nia w druku „Nieboskiej komedji* Zygmun-

ta Krasińskieo. Rzecz znamienna: żaden te-
atr w Polsce nie zdobył się na uczczenie

tego arcydzieła — jednego z największych

w literaturze świata — żaden nie wystawił

go w setną rocznicę na scenie. Teatry upań-

stwowione widocznie obawiają się: bo dra-

mat może istotnie w dzisiejszych czasach

jest „niecenzuralny”. Zbyt głośno mówi się

tam przecież o rzeczach, których treść świe-

ci czasem w dziennikach białemi plamami.
O aktualności „Nieboskiej” powiada prof.
Ign. Chrzanowski (Kurjer Poznański nr. 210),

że główne rysy rosyjskiej rewolucji bolsze-

wickiej odbijają się jak w zwierciadle — w

trzeciej części „Nieboskiej komedji”. „Myśl

Krasińskiego jest jasna: konkluduje prof.
Chrzanowski, „walka dwóch .pryncypjów”
będzie trwała może jeszcze przez wie-

ki, ale nie na wieki, będzie wiekową, ale

nie wiekuistą; „gdzieś na wieków późnej

fali" zrozumie nakoniec ludzkość, że nie-

tylko główną, ale jedyną prawdą wiekuistą

życia społecznego jest Jezus Chrystus."

WYSTAWY WARSZAWSKIE
Ostatnie dni wystawy „Polska Sztuka Go-

tycka”, Wystawa Polskiej Sztuki Gotyc-

kiej w Instytucie Propagandy Sztuki zosta-

je nieodwołalnie zamknięta 12 maja o godz.

5 pp. Na zakończenie cyklu odczytów, zwią-

zanych z tą wystawą, Ks. dr. Szczęsny Det-

tloff, profesor Uniwersytetu Poznańskiego,
wygłosi w Instytucie dnia 9 maja (czwartek)

odczyt p. t. „Wit Stwosz a współczesny mu

świat artystyczny”. Odczyt będzie ilustro-

wany przezroczami. Początek o godz. 8.

Wystawa reprodukcyj. W lokalu Związku

Zawodowego Polskich Artystów Plastyków

w Warszawie przy ul. Filtrowej 8, nastąpi 12

b.m. o g. 12 otwarcie wystawy barwnych ce-

produkcyj malarstwa impresjonistów i post-
impresjonistów francuskich. Wystawa zgro-

madzi około 70 pierwszorzędnych reprodukcyj
ze zbiorów prywatnych. Wystawa potrwa 3
tygodnie.

TURYSTYKA
Międzynarodowy Zjazd Turystyczny w

Krakowie. Uczestnicy 11-go walnego zjazdu

turystycznego (conseil central de tourism

international), który od 14 do 16 maja b. r.

obradować będzie w Krakowie na zakończe-

nie zjazdu, odbędą wycieczkę w Pieniny, a

następnie do Zakopanego i Morskiego Oka

w Tatrach.
Jak wiadomo, do międzynarodowej orga-

nizacji turystycznej należy około 30 państw

z całego świata, największe automobilkluby

i touring - kluby z rozmaitych krajów, 10

międzynarodowych związków turystycznych,

komunikacyjnych i przemysłu turystyczne-

go.
Celem konferencji jest rozwój międzyna-

rodowej turystyki oraz zapoznanie jej ucze-

Stników z turystyką i jej możliwościami w

Polsce.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Zgon uczonego. W  Użhorodzie na Rusi

Podkarpackiej zmarł w 65 roku życia w dn.

5 b. m. prof. dr. Stanisław Dnistriański.
Zmarły był przed wojną światową profeso-

rem zwyczajnym prawa na uniwersytecie

lwowskim i ukraińskim działaczem narodo-
wym. Wydał wiele prac z dziedziny prawa,

historji filozofji, polityki i t. d. Ostatnio był

rektorem ukraińskiego wolnego uniwersytetu

w Pradze. =
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WACŁAW FILOCHOWSKI

WIELORYBKA
OPOWIEŚĆ Z MIELIZN WIŚLANYCH

 

 

Z biegiem lat, w miarę tego. jak

pan hrabia Czerniawa stawał się coraz

niedołężniejszy, coraz senniejszy, zda-

rzało się coraz częściej, że jego

śmiech i pochwała padały w próżnię,

w chwilę ciszy, bardzo często na „wie-

lorybkach”, których atmosfera nie od-

znaczała się bynajmniej ani humorem,

ani nawet pogodą.
I to wiedział Hieronim, że każdy z

panów zapyta na wstępie, czy będzie

. pan Gosterski. I że pan Ludwik Kro-

pieński dziś naprzykład oznajmi:

—Będzie, choć bardzo się wzdra-

gał, Miał ciężki atak dusznicy. |

Panowie wtedy pokręcą głową i po-

wiedzą: a to doskonale, że przyjdzie.

Hieronim wiedział, że panowie tro-

chę się boją pana Gosterskiego i na-

wet radzi są tym jego atakom. po któ

rych pan Gosterski bywa wskutek zmę

czenia łagodniejszy i w swym dowci-

pie mniej niebezpieczny.
Oddawna już Hieronim zauważył

Że inaczej mija biesiada z panem Go-
sterskim, a inaczej bez niego Pano

wie bowiem, w kupie wzięci, owszem

szanują się nawzajem, ale sympatją

zbytnią się nie darzą, więc jak się zbio

gą razem, to słodkich rzeczy sobie nie

a> I nieraz się zdarzało, że ten
ub ów pan coś tam innemu panu po-
wie niekoniecznie do słuchu, co taki
miewało skutek, iż tamten pan zape-
rzy się, albo się obrazi bez perzu, tyl-
ko zamilknie z dąsem i będzie zły, albo
przed końcem biesiady odejdzie od
stołu bez pożeśnania.
Przy panu Gosterskim panowie uni-

kają wzajemnych przytyków. Są grze-
czniejsi, mówią mniej i wolą słuchać,
co mówi pan Gosterski, któremu
znów jak wywnioskował Hieronim, ra
czej chciałoby się posłuchać tego wła-

śnie, o czem by panowie ze sobą bez
skrępowania się pogwarzyli. A i to za-

uważył Hieronim, że ilekroć coś w cza-

sie biesiady się zdarzy, coś takiego

wyniknie. że już czuć w powietrzualbo

zwadę. albo czyjąś kompromitację. to

wtedy dziwny uśmiech okrasza twarz

pana Gosterskiego, surową wukładzie

płaszczyzn i linij, chwilami groźną,

pozornie tylko nieruchomą, twarz,

której boją się przeciwnicy a nawet

i poniektórzy przyjaciele.
Hierrnim, który w swojem życiu

widział ludzi mrowie i musiał tych lu-

dzi już zawodowo studjować, ażeby z

okruchi wyrazu, z odrobiny, jak mó-

wil: „fasonu“ odtworzyć sobie cha-

rakter człowieka, obraz skłonności,

nałogów, — Hieronim zatem ma

w pamięci album trafnych charak-

terystk i spostrzeżeń. A więc zau-

ważył naprzykład, że twarz pa-

na Gos'erskiego w tej samej chwili

jednemu może się -wydać  suro-

wą, drugiemu zaś łaśodną. Hieronim

widział kiedyś na ulicy taką scenę

Szedł przed nim profesor Gosterski, A  
na rogu Chmielnej pod ścianą stał że-
brak, zawodowiec; dzieciaka, niechyb-
nie cudzego, jedną ręką mocno trzy-
ma, a drugą przechodniom czapkuje.
Nawinął mu się właśnie pan Goster-
ski. Żebrak spojrzał i łapę cofnął,
zmieszał się czy może nawet przestra-
szył. A dzieciak, znudzony staniem w
miejscu, podniósł w górę oczy i się
uśmiechnął. Hieronim widział, że pan

Gosterski zatrzymał się i sięgnął do
kieszeni. Zauważył ten ruch żebrak, a
jednak ręki nie śmiał wyciągnąć. Za-
kosztował spojrzenia tego pana, spoj-
rzenia, które podobno umie człowieka
unieruchomić, razić, przygwoździć Ta

dziewczynka, więziona przez żebraka,
odgadła, że ów pan lubi dzieci i że
jest dla nich dobry. Hieronim wtedy
orzekł, iż pozornie nieruchoma twarz
pana Gosterskiego jest jak zwiercia-

dło sumłeń. Patrząc w tę twarz, od-
czuwało się onieśmielenie a nawet

niepokój. Hieronim słyszał na własne
uszy, jak jeden pan, bardzo zarozu-
miały na punkcie swej skromności, u-
wążający siebie za wzór tej cnoty,

skarżył się drugiemu panu, również

zarozumiałemu bardzo, ale na innym
punkcie, mianowicie na tym, że z ty-
tułu swoich wartości ma on wszelkie
prawo być zarozumiałym ale nim nie

jest.A skarga miała treść następującą:

— Nie lubię z Gosterskim rozma-

wiać. Kiedy na mnie patrzy, to takie
mam wrażenie, że widzi mię gorszym i

głupszym niż jestem naprawdę. Pize-

dewszystkiem nie widzi mej skrom-
ności...
Na co ów drugi pan:
— Wobec mnie zachowuje się on

’

tak jak... jak sdyby miał do czynienia
z jakimś zarozumialcem...

I oto Hieron'm, człek spostrzegaw-
czy i z ducha swego zawodu w ocenie
charakterów bynajmniej nie optymi-
sta, stworzył sobie pewną hypotezę
na temat stosunków, łączących Go-
sterskiego z ludźmi  „wielorybki”.
Zdaniem Hieronima Gosterski tylko
dlatego z tymi panami przestaje, żeby
móc się im przyglądać, jak figurom
bardzo mu widocznie potrzebnym do
jakichś studjów. Panowie zaś dlatego
źle się czują z panem Gosterskim, po-
nieważ zdaje im się, iż pan Gosterski
widzi ich takimi, jacy oni są, a nie ta-
kimi, jakimi wydaćby się chcieli, ina-
czej mówiąc: widzi ich poprzez szmin-
ki, poprzez kostjumy i wyuczone ge-
sty. A że Gosterski rychlej, łatwiej
zauważy, wyczuje wadę, niż zaletę to
chyba niema w tem nic dziwnego Tu
chodzi przecież o stopień wypukłości
zjawiska, o żywość barwy. Jakże to
tę sprawę ujął niejaki Ewaryst Ogór.
malarz, kiedyś w restauracji przyła-
pany przez pana Hieronima na bardzo
grubej nieścisłości w podaniu wypi-
tych napojów do rachunku.

Malarz, poważnie już zawiany,
trzeźwo dziwił się:
— A poczem dobrodziejaszek po-

znał, że tutaj jest roźdźwięk między
konkretem a moją o nim prawdą?
Rozdźwięk ten poznał dobrodziej po
butelce czy po mojej fizjonomji?

Hieronim, któremu dyrekcja pole-
ciła zniechęcać do zakładu gości nie-
pewnych, odpowiedział z powagą. z respektu:

— Zawartości butelek właściwie się
nie sprawdza, choćby gość, wycho-
dząc, dolał wody do trunku. Zamiło-
wanie do nieścisłości u szanownego
pana nietrudno było mi poznać po o-
bliczu...

Malarz gwizdnął przeciągle. albo-
wiem zdziwił się jeszcze bardziej.
—Brawo, cittadino! Świetnie! „Tak

jest" — jak mówi wielki Szekspir, i
tak być musi, dodam od siebie słowa
te, jako komentarz szekspirologiczny.
A wiesz obywatel, jak to się dzieje?
—Niby co się dzieje, szanowny pa-

nie? — uprzejmie pytał Hieronim.
Ogór wpadał w natchnienie.
—Pytam, czy wiesz, książe, gdzie i

w czem tkwi tajemnica tego zjawiska,
że cię zaalarmowała już sama moja
fizis?
tys Hieronima za rękaw i pra-

wił:
— Ekscelencjo, w każdym człowie-

ku urzędują razem dwie persony a-
nioł i świnia. I powiedz mi, książe, :
z własnego doświadczenia, co książe
plastyczniej, pełniej, wyobraża sobie:
świnię czy anioła? Które z nich czę-
ściej się spotyka w życiu codziennem,
które z nich łatwiejsze jest do zauwa-
żenia dzięki swej, powiedziałbym,
wypukłości, dzięki plastyce konkretu,
dzięki konsystencji: świnia czy anioł?

Hieronim skłonił głowę z uznaniem.
— Zaczynam rozumieć myśl sza-

nownego pana.
Podniecony pochwałą Ogór mówił

dalej. 
wdziękiem i ze wszystkiemi pozorami | ed, nu
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FAŁSZYWIE

PACHLA COFA OSKARŻENIE!
Ostatnia i decydująca sesja rozprawy

odwoiawczej odbyła się w dniu 4-$o ma-
ja. Na dzień ten spłynęły do s. o. w Za-
mościu tlumy chiopów z powiałów to-
maszowskiego, zamojskiego i biłgoraj -.
skiego. Sprawa Kolesy wywołała w naj-
dalszych okolicach Komarowa romne
wrażenie z uwaśi na wielkąr arność
Kolesy oraz silne wpływ Stronnictwa
Narodowego. Licznie zjechało okoliczne
ziemiaństwo. Rozprawa miała odbyć się
początkowo na małej sali rozpraw, z u-
wagiLk na wielki natlok publicznoš-
ci, zalegającej korytarze sądu i hamującej
ruch w gmachu, sąd postanowił przenieść

e do dużej sali, ogromnego loka-
lu, który szybko zapełnił się publicz-
nością.
Oskarżony Kolesa po powrocie z Be-

rezy stale i coraz bardziej zapada na
zdrowiu. Z trudem chodzi i porusza się i

st ogromnie zmizerowany, na bryczkę,
tórą przyjechał, trzeba śo było wnosić

a w czasie przerw musiał kłaść się do
łóżka.

Pachla, zapytany, czy podtrzymuje swe
zeznanie w1 instancji, (nie był on obec-
ny na poprzednich sesjach odwoław-
czych) składa oświadczenie, cołając je |
caikowicieco do Kolesy i Wysłockiego.
potwierdzając poprzednie zeznania ojca
swego, Ulanowskieśo i Chmiela, Na sali
wywołuje to olbrzymią sensację. Ponow-
nie zeznaje sw, Kuryłowicz i zeznaje re-
welacyjnie, jakkolwiek zeznania jego bu-

ą wesołość na sali i uśmiechy u sę-
iów, wywołane mimowolnym dowci-

Pem tego ziodziejaszka,
„Stwierdza on, iž krytycznego dnia no-

sił piwo do sklepu Kwiecińskiego, gdzie
zastał Wysłockiego, Z humorem zezna-
je o zachowaniu się Pachli w krytycznym
dniu wieczorem, śdy ten pijany wyśpie -
wywał po restauracjach i ulicach o „iru-
wających orłach”, Ponieważ świadek sam
był pijany podanimowało go to do Śpie-
wui okrzyków: „Niech e 13 dy-
wizja, niech žyje gen, Stanisiaw Haller“
—pod którym w dywizji służył.

„JUŻ WIDZIAŁEM SIĘ Z POLICJĄ"

Następneśo dnia Pachla był przyśnę-
biony a gdy świadek robił mu wyrzuty,
powiedział: „Kto sobie piwa nawarzył —
niech je wypije”. O Kolesie i Wysłockim
nie wspomniał jednak ani słowa. Po zaj-
ściu Pachla był w Zamościu, poczem
wrócił do Komarowa, Świadek opowie-
dział mu, iż Kolesa wskazał na niego, ja-
ko na oprawcęą Pachla odpowiedział mu:
„Co, on na mnie sypie? Kiedy ja mogę
jeż na niego sypać”. Świadek zwrócił o-
skarżonemu uwagę, że£ poszukuje po-

powiedž: „ty je-
a irajer, ja juž widzialem 51е 2 poli-
ją“,
Pewnego dnia — zeznaje šwiadek —

zawołał mnie wójt do prywatnego pokoju
jednego z restauratorów żydowskich na
rozmowę, Postawił piwo i wódkę.

Św. Kuryłowicz zeznaje dalej, iż wójt
powiedział: „Słuchaj Jasiek, ty będziesz
ze sprawy wycoiany, tylko tak rób, by
sprawa była na naszą korzyść”,
O rozmowie Kuryłowicza z wójtem ze-

znawał też w. Giter Woli, który widział
ich rozmawiających w pokoju, przyczem
wpadły mn w ucho słowa wójta: „ty cho-
lero wiesz, kto to zrobił”.

Św. Kuryłowicz zeznaje dlaej, iż wójt
Ytycznego dnia oddalii się z Komaro-

wa, a gdy następnego dnia wrócił powie-
dział: „Gdybym ja tu był Kolesa i Wy-
słocki dawno już bvliby aresztowani”,

końcu Kuryłowicz zeznaje donośnym
głosem: „cały świa* wie, że wiuni są ko-
meadaut i wójt, cały świat o nich mówi,
mówi bardzo głośno”, Zeznanie wywołu-
ie nową sensację,

MIĘDZY MŁOTEM
A KOWADŁEM,,,

Z kolei obrona wnosi o przesłuchanie
w charakterze świadka doprowaazonej
Weroniki Zaleskiej na okoliczność, że
miała ona, ęcąc vewnego razu u Ge?-
kówy usłyszeć od Gałkowej, jak ta żalia
się na starostę, że kazał zerwać sztanda-
ry i powinien za to odpowiadać, Sąd do-
puścił do zeznań tego świadka,

Zaleska zeznaje, iż była istotnie u Gał-
ków i gdy rozmowa zeszia na sprawę
Komarowską, Gałxowa skarżyła się, że
mąż wzięty został we dwa ognie „bo dla
kawałka chleba robi się, costarsi każą i
trzeba ich rozkazy wykonywać, co pocią-
a za sobą nieprzyjemność i zły stosune
ludności”, świadek nie słyszała jednak
żadnych skarg na starostę, że kazał on
zrywać sztandary,

ALIBI WYSŁOCKIEGO

Św. Kwieciński zeznaje, że krytyczne-
fo dnia od godz. 4-ej po poł. do godz.
9-ej wieczorem był bez przerwy z Wy-
siockim i nie widział, by on rozmawiał z
Pachlą lub wręczał mu pieniądze, Po ze-
znaniach kilku daiszych świadków sąd
zamknął przewód.

ikarżyciel publiczny domagał się
pzzeenia wymiaru kary dia wszyst-
ch trzech oskarżonych.

PRZEMÓWIENIA OBROŃCÓW

Kolejno przemawiali obroricy. W pięk-
nie skonstruowanem i spokojnem  prze-
mówieniu odparł adw. Bajkowski zarzuty
politycznej natury aktu oskarżenia i wy-
roku I instancji przypisującego oskaržo-
nym Kolesiei Wysłockiemu popełnienie
Ra, z szału partyjnego i niskiej

ultury politycznej”, Jest nie do pomy-
ślenia, by ludzie tak postępujący mogli
choć chwilę pozostać w Stronnictwie Na-
rodowem, a przecież obaj cieszą się ogól-
nym szacunkiem swych politycznych ko-
leżów i ławy obrończej.
Doskonałe przemówienie wygłosił adw.

Barski, dowodząc, iż żądanie prokurato-
ra o podwyższenie kary jest zupeinie
chybione, bo wszak przewód II ye
nie daje po temu żadnych podstaw. Ji
można żądać kary dla Kolesy i Wysłoc-
kiego, skoro Pachla, odwołując swe o-
skarżenie, wyraźnie zeznał, iż namówił
go do popełnienia przestępstwa komen-
dant post. P. P. Gałka, Adw. Barski rów-

 

OSKARŻENI NARODOWCY
(Dokończenie ze str. 1-ei)

nież rozprawił się z politycznemi tezami
prokuratora i wyroku I instancji.

Skolei zabrał głos adw. Legieć, dowo -
dząc, iż NO I instancji budzi wiele za-
strzeżeń, Wszak z uzasadnienia tego wy-
roku wcale nie wynika, że Kolesa choć-
by gestem lub mrugnięciem oka podżegał
do popeinienia przestępstwa, a jednak
został skazany. Wysłocki został wciąś-
nięty do sprawy w dziwnie skomplikowa-
ny sposób, W mocnych słowach odwoły-
wał się adw. Legieć do sądu, by w całoś-
ci zadość uczynił o iwości. „Nie
jestem członkiem Stronnictwa Narodo-
wego — mówił adw, Legieć — lecz nie
wierzę, by ludzie tego stronnictwa mogli
popeinić takie przestępstwo”,
Adw. Muszak zaznaczył, że wyrok I

instancji absolutnie nie da się utrzymać,
bowiem zupełnie odmienny i wage z
ustaleniem przewodu | instancji dał
przewód sądowy II instancji.
Adw, Paprocki podkreślił w swem

przemówieniu, iż ciosy, przeznaczone
personalnie dla Kolesy i Wysłockiego
miały ugodzić również w organizację, do
której należą. W kierunku ori anizacji
zmierza też akt oskarżenia. świetle
dzisiejszego przewodu sądowego akt 0-
skarženia i jego skutki rozsypaly się w
pył i nic z nich nie zostało, Wyrok I in-
stancji da się już utrzymać i musi
być uchylony.
Jako ostatni przemawiał z ławy 0-

brończej adw. Rettinger z Lublina. Prze-
mówienie adw. Rettinger, aanlizującego
ostrzem myśli i słowa prawniczego wy-
rok I instancji, wywarło nadzwyczajne
wrażenie. „Uoświadczony, ceniący po-
wagę słowa, prawnik jest w tej rawie
w niezwykle trudnem położeniu. Od po-
WS do groteski tylko mały jest w niej
krok”. Po krótkim wstępie adw. Rettin-
ger przeprowadził gruntowną sekcję wy-
roku I instancji, wykazując cytatami
wszystkie jego, tak liczne i zasadnicze
błędy i usterki. Świetna analiza stosun-
ków komarowskich, poszczególnych osób
w procesie prześwietlany! wreszcie
krótki moment zahaczenia politycznych
motywów oskarżenią i wyroku I instan-
cji;wysiuchane zostały z zapartym odde-
chem. „My narodowcy — mówił adw.
Rettinger — wychowani w starych tra-

 

dycjach POM nie potrafimy zniewa-
żać godeł państwowych, my możemy być
o to pomawiani tylko przez takich dzi,
jak Pachla".
Wszyscy obrońcy prosili o uchylenie

wyroku I instancji * o uniewinnienie Ko-
lesy i Wysłockiego.

DWA OSTATNIE SŁOWA
Pachla, którego nikt nie broni na roz-

prawie odwoławczej (działacz sanacyj-
ny, adw. Kuncewicz bronił go w Tyszow-
cach, ostro atakując Stronnictwo Narodo-
we, lecz w dniu 4-$o maja nie stanął do
rozprawy), prosi sad o łagodny wymiar
kary; przyznaje sie do popełnienia prze-
stępstwa. Sam je popełnił, Kolesa i Wy-
słocki są niewinni, Został namówiony
przez kom. post, Gałkę i jest jego ofiarą.

Michał Kolesa prosi w krótkich, żoł -
nierskich słowach o uniewinnienie. Nie
popełnił żadnego czynu habiąceśo, a
dostał się na ławę oskarżonych wskutek
fałszywego oskarż nia. „Jestem  naro-
dowcem i dlateśo nie mogłem znieważyć
godeł państwowych*,

Oskarżony Wysłocki również prosi o
uniewinnienie,

, WYROK UNIEWINNIAJĄCY
Po krótkiej naradzie sąd „głosił wyrok

uchylający wyrok I instancji i uniewin-
niający Kolesę i,Wysłockiego od winy i
kary. Pachli sąd podwyższył karę z 6
miesięcy więzienia do roku.
W krótkich motywach ustnych sąd u-

zasądnił m. in., iż rozpatrywał zažadnie-
nie co do winy i bezpośredniego udziału
w przestepstwie Kolesy i Wysłockiego.
Na pytanie, czy oskarżenie ze strony Pa-
chli zasługuje na "wiarę, sąd odpowie-
dział, iż na wiarę nie zasluduje, w miał
również na uwadze, iż oskarżeni Kolesa
i Wysłocki, jako członkowie Stronnictwa
Narodowe”o0. nie mośli dopuścić się prze-
stępstwa znieważenia godeł państwo-
wych, któresąwspólnem dobrem caiego
narodu i państwa.
Q godz. 11-ej wieczorem tłumy poczę-

ły odpływać z ogromnej sali sądowej, ży-
wo komentując wysłuchane i zaobserwo-
wane wydarzenia. (B).  

PIRAMIDALNE... TOPOLE
(Od własnego korespondenta)

Od kilku tygodni społeczeństwo
częstochowskie żywo zajmuje się ory-
ginalnym sporem: jakie drzewa bar-
dziej „są do twarzy” pięknym, szero-
kim Alejom, znanym pielgrzymom ca-
łej Polski, podążającym na Jasną
Górę.
W kwietniu wycięto wszystkie kasz-

tany w III Alei, które przemarzły w
pamiętnej zimie 1929 r. oraz wykar -
czowano Aleję Sienkiewicza — tuż
pod Jasną Górą — z pięknych, zabyt-
kowych a zdrowych drzew; przedtem
jeszcze „tymczasowy” zarząd miejski
ogołocił park 3-g0 ja z pięknego
starodrzewia, jak graby.

Częstochowa jest przyzwyczajona
odduwna do drzew, zwłaszcza w Ale-
jach, radujących oko swem pięknem o

każdej porze dnia oraz tiprzyjemnia -
jących miły wypoczynek. Obecnie po
wycięciu drzew Aleje świecą przykrą
łysiną. Sprawa ponownego zadrze -
wienia Alei wywołała gorący spór
dzięki swoistym warunkom dzisiejszej
rzeczywistości. Krótko mówiąc komi-
sarski, tymczasowy zarząd miejski lu-
bi piramidalne... topole, zaś obywatele
częstochowscy wolą lipy.

Tymczasowy zarząd miejski z komi-
sarzem p. Mackiewiczem i ogrodnikiem
miejskim inż. Szufletą, nie zasięgając
opinji ani rady miejskiej, ani miejsco-
wych znawców, opierając się tylko na
opinji umyślnie sprowadzonego z War-
szawy ogrodnika p. Piotra Hosera —
postanowił zasadzić topole piramidal-
ne, a więc drzewa strzeliste, niedające
cienia tak pożądanego nietylko dlaCzę- i
stochowy, ale przedewszystkiem dla
tych, mnogich rzesz pątników, odwie-
dzających tłumnie Jasną Górę.

II III IIS"
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Krwawa walka policji z bandytami. —
W Miechowicach pod Bytomiem na Ślą-
sku Opolskim doszło we wtorek do
krwawej strzelaniny między policją a
bandytami braćmi Hermanem i Pawłem
Wolnymi. Policja miejscowa otrzymała
w tym dniu poufne doniesienie, że bracia
Wolnowie, poszukiwani od dłuższego
czasu za szereg napadów rabunkowych,
przebywają w mieszkaniu swej matki w
Miechowicach. Policja zarządziła natych-
miast obławę, a wówczas bracia wymk-

nęli się z mieszkania i ukryli się w ogro-
dzie. Nadchodzących policjantów bandy-
ci powitali salwą strzałów rewolwero-
wych. W czasie strzelaniny Paweł Wol-
ny trafiony kulą w serce, poniósł śmierć
na miejscu. Herman zaś strzelał w dal-
szym ciągu i wreszcie raniony w głowę,
został ujęty.

Przesłuchany, przyznał się do popeł-
nionych rabunków i napadów.

CHOJNICE

Nauczyciel - „entuzjasta” i denuncjant.
— Przed sądem okręgowym w Chojni-
cach toczyła się w dn. 6 b. m. niezwykle
charakterystyczna rozprawa przeciwko
nauczycielowi gimnazjalnemu z Wrześni,
Stefanowi Soszyńskiemu, oskarżonemu o
to, że w liście do min. sprawiedliwości
„poniżył w opinji publicznej" sędziego
sądu okręgowego, p. Janowskiego. Tło
sprawy przedstawia się następująco: W
szkole powszechnej w Kornem, gdzie na-
uczycielką była narzeczona Soszyńskie-

go, Borkówna, z sali szkolnej zerwano
portret Piłsudskiego. Borkówna oskar-
żyła o to rolnika Buranta z Kornego, 'ed-
nak na rozprawie sędzia Janowski Bu -
ranta dla braku dowodów uniewinnił.
„Oburzony* tym wyrokiem Soszyński
wysłał ów list do ministerstwa, „piętnu-
jąc” niesprawiedliwy rzekomo wyrok

Poniedziałkowy przewód sądowy dał
rewelacyjny materjał. Okazało się, że
całą sprawę przeciw Burantowi dobrana
para narzeczeńska ukartowała zgóry

z zemsty osobistej, Prawdopodobnie sa-
ma Borkówna względnie „entuzjasta“
Soszyński zerwali portret Piłsudskiego,
oskarżając o to Buranta, a niezadowolo-
ny z wyroku Soszyński zadenuncjował
później sędziego Janowskiego, jako „nie-
bezpiecznego politycznie”...

Prokurator w przemówieniu swojem

stwierdził, że Soszyński denuncjując sę-
dzieśo Janowskiego działał z niskich po-
budek. Sąd skazał Soszyńskiego na 3
miesiące bezwzględnego aresztu.

CZĘSTOCHOWA

Ujęcie herszta bandy przemytniczej. —
Od pewnego czasu straż graniczna w
Częstochowie miała pod szczegółową ob-
serwacją mieszkańca miasteczka Kłobuck,
niejakiego Stanisława Lisieckiego, który
urządzał wyprawy zagranicę po przemyt,
nieraz dobierając sobie kilku współtowa-

rzyszy, Niejednokrotnie zarządzane za-
Śadzki, dzięki niesłychanej czujności i
przebiegłości bandyty, nie dały pozyty-
wnego rezultatu, jednak straż graniczna
nie dawała za wygraną i w nocy ujęto
herszta bandy, Stanisława Lisieckiego,

 

LEGO
który w towarzystwie dwóch kolegów
przeszedł granicę, niosąc na plecach wor-
ki z towarem. Na widok straży granicznej,
która wyrosła jak z pod ziemi przed
szrauglerami,cirzucili się do ucieczki i |
mimo nawoływań strażników, usiłowali

zbiec. Funkcjonarjusze dali salwę, jednak
dwaj szmuglerzy, korzystając z ciemności -
nocnych, zdołali zbiec, natomiastLisiecki

został ujęty wraz z bogatym przemytem.
W workach znajdowało się około 600

sztuk artystycznych nożyków do manicu-
re; ok, 400 scyzoryków w perłowej masie,
3 kg. sacharyny, 10 zapalniczek i 1000
sztuk kamieni do zapalniczek. Towar ten,

wyjątkowo wykwintny, opiews a wysoką

sumę wraz z cłem.

GDYNIA

Urzędnicy żądają podwyżki. — Zebra-

nie delegatów wszystkich organizacyj u-

rzędniczych w Gdyni uchwaliło jedno-

głośnie rezolucję, która domaga się przy-

znania wszystkim urzędnikom dodatku
lokalnego w wysokości 40 proc. miesięcz-

nej pensji, Urzędnicy podkreślają w re-

zolucji, że aczkolwiek zdają sobie sprawę

z ciężkiej sytuacji finansowej państwa, to

jednak muszą wysunąć umiarkowany de-

zyderat o dodatek lokalny.
Delegaci urzędników stwierdzili jedno-

głośnie, że przyczyną ich ciężkiego poło-

żenia materjalnego jest drożyzna miesz-

kaniowa w Gdyni, Czynsze za mieszka-

nia wobec napływu do Gdyni żydostwa,

rzóczywiście wzrosły do rekordowych w

Polsce wysokości. W związku z tem

wzrasta zadłużanie się warstw pracują-

cych.
Urzędnicy zwracają uwagę, że stale

pogarszająca się ich sytuacja materjalna
kryje w sobie duże niebezpieczeństwo
dla służby państwowej.

GNIEZNO

Skutki ,niełaski*, — Z dniem 30 ub.

miesiąca zwolnieni zostali z wójtostwa z

Witkowa pod Gnieznem urzędnicy Star-

czewski, Ignacy Zeznański i Laskowski,

wszyscy członkowie „Legjonu Młodych”.

Warto tu przypomnieć sławne powie-

dzenie jednego z „sanacyjnych”* dygnita-

rzy: „20 groszy i w zębyl...", {

KIELCE

Wyrok na urzędników skarbowych—

W Kielcach odbyła się rozprawa prze-

ciwko b. urzędnikowi izby skarbowej, H.

Osieckiemu, b. urzędnikowi urzędu skar-

bowego w Olkuszu,St.Janasowi i wójtowi
gm. Rabsztyn (pow. olkuski) o manipu-
lacje fikcyjnej zamiany starych blankie-
tów wekslowych na nowe w Olkuszu,
przez co skarb państwa został narażony
na duże straty. Sąd skazał Osieckiego na

2 lata, Janasa na 1 rok więzienia oraz

obydwu na pozbawienie praw obywatel-
skich na lat 3. Wójt Kluczewski został u-

niewinniony.

KRAKÓW
Lustracja sanitarna dzielnicy żydow-

skiej. — Na organizacyjnem posiedzeniu
komitetu wykonawczego dla propagandy
czystości w Krakowie, powołanego do
życia w związku z „Dniami Krakowa”
postanowiono urządzić zebranie właści-
cieli realności, dozorców dimowych, do-

 

 

KRAJU
rożkarzy i szołerów, poświęcone zagad-

mieniom czystości. Również w szkołach

wygłoszone zostaną odczyty na temat

czystości, odpowiednie oraz urządzone

konkursy.
Ponieważ powszechnie wiadomo, że

nabrudniejszą dzielnicą Krakowa jest za-

mieszkały niemal wyłącznie przez żydów

Kazimierz, wydana została do ludności

tej dzielnicy specjalna odezwa, nawołu-

jąca żydów do czystości, Utworzone też

będą na Kazimierzu patrole sanitarne,

złożone ze studentów medycyny, w celu

kontrolowania mieszkań.

ŁÓDŹ
Żyd porzucił na dworcu obłąkaną cór-

kę. — Przed sądem okręgowym w Łodzi

stanął we środę 48-letni kupiec ze Sta-

nisławowa żyd Eljasz Turner vel Reger,

któremu akt oskarżenia zarzuca, że w

dniu £0 lutego b. r. na dworcu kolejowym

Łódź - Fabryczna porzucił swoją 17-let-

nią umysłowo chorą córkę Reginę ч

W wyniku zarządzonych dochodzeń

Turnera ujęto. Przyznał się on do winy,

„wyjaśniając”, że... córka była dlań cię-

żarem, ponieważ nie miał się nią kto o-

piekować... Sąd skazał Turnera na 6 mie-

sięcy więzienia.

PIOTRKÓW
Znów wyrok na żydów-komunistów—

Na wokandzie sądu okręgowego w Pictr-

kowie znalazła się w dniu 6 maja b. r.

sensacyjna sprawa komunistyczna, zna-

nych na terenie Piotrkowa wywrotow-

ców żydowskich: Lewkowicza, zam. przy

ul. Piłsudskiego 9 i Windmanówny, zam.

przy ul. Piłsudskiego 8. Lewkowicz i

Windmanówna os«arżeni byli o przyna-

leżenie do KZMP., którego będąc człon-

kami, uprawialiszkodliwą dla obecnego
ustroju państwowego działalność wywro-
tową, kolportvjąc ulotki o treści anty-
państwowej i zawieszając transparenty
na słupach telefonicznych z hasłami ko-
munistycznemi, Po przeprowadzeniu po-
stępowania dowodowego sąd wyniósł
wyrok, mocą którego wywrotowcy piotr-
kowscy skazani zostali po 1 roku i 6
miesięcy więzienia z pozbawieniem
wszelkich praw na okres lat 5.

TARNOPOL
Nadużycia w wydziale powiatowym. —

Przed trybunałem apelacyjnym we Lwo-
wie, stanęli czterej wyżsi urzędnicy tar-

nopolskiego wydziału powiatowego a
mianowicie: b. inspektor samorządowy
Hipolit Łukasiewicz, b. rachmistrz Win-
centy Kowalczuk, b. urzędnicy Franci-
szek Jaremkiewicz i Ludwik Glodt.
Wszyscy oni oskarżeni zostali o fałszo+
wanie kwitów samorządowych, o odpro-
wadzanie opłat drogowyc! podatków
it. d. nie do kasy wydziału, lecz do "'ła-
snej kieszeni. Suma, którą sprzeniewie -
rzyli oskarżeni wynosi 29,240 zł., a

„składa się na ią kilkadziesiąt pozycyj.
W/ pierwszej instancji przed sądem

czortkowskim. któremu przewodniczył
prezes Tertil, Łukasiewicz skazany zo-

stał na 5 lat więzienia, Kowalczuk i Ja-

remkiewicz po 1 i pół roku więzienia, zaś
Glodt został uwolniony. Prokurato:
czortkowski wniósł apelację.
Wyrok zapadnie w tych dniach.

Częstochowa, w maju.

Jednak p. Hoser nie ograniczył się
do wydania opinji o dekoracyjnych
walorach topoli piramidalnych — ale
też i sprzedał zarządowi miejskiemu
potrzebną partję drzew...
Za topolami opowiedział się p. Ho-

ser, zaś przeciw topolom, a za staro-
polską, opiewaną przez poetów lipą,
„rozkwieconą wśród lata, a pełną za-
pachu i brzęku pszczół” — jak pisał
senjor ogrodników częstochowskich p-
Stanisław Jastrzębski, opowiedziało
się społeczeństwo na łamach „Gońca
Częstochowskiego”.  Wysunięto na
rzecz lipy wiele słusznych argumen-
tów. a
Tymuzasem w trakcie gorącej dy-

skusji — komisarski zarząd miejski —
w myśl zasady „ty sobie mów a ja
zdrów” zaasdził topole piramidalne.

Oburzeni zwolennicy lipy nie dali
za wygraną. Posypały się protesty tak
gorące i dosadne, że ogrodnik miejski
oświadczył, że sprawa oprze się o sąd.
Częstochowski oddział centralnego
pol. Związku ogrodników, nawiązując
do niefortunnych imprez komisarskiego
<w w liście otwartym tak pi-

sał:
„Oby tylko sprawa zadrzewiania III

Aleji nie była drugim stawem w parku
Staszyca czy też szklarnią przy szosie
Herbskiej. I oby tylko nie utarło się
przysłowie: „Co rok to jedno głupstwo
na plantacjach miejskich”.

Plantacje miejskie wCzęstochowie
nie powinny być terenem doświadczeń
i nauki dla ludzi bez praktyki” („Go-
niec Częstochowski'' nr. 98).
*P. Jastrzębski zaś oświadczył:

+  „„uważam za swój obowiązek jesz «
cze raz zaprotestować przeciwtrwo «
niemiu pieniędzy miejskich i nieumie-
jętnej gospodarce ogrodnika miejskie-
go. Opinje pp. Gogolewskiego i Schón-
felda w sprawie topoli piramidalnych
na decyzję władz nie wpłynęły zupeł-
nie,
Co do topoli pod Szczytem to, jako

katolik, muszę ostrzec wprost Wieleb-
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nych Ojców Paulinów, że za lat kilka-
naście lud, przybywający na Jasną
Górę, narażony będzie na poważne
niebezpieczeństwo, bo na placu pod
Klasztorem istnieje silny wiatr, który
będzie łamał i wywracał topole. Je -
dnocześnie zaś 'sadzenie tam topoli u-
ważam za bezcelowe, bo przecież nie
dadzą on zupełnie cienia, pożądanego
w tem odsłoniętem miejscu”, („Goniec
Częstochowski” nr. 99).
Wreszcie posadzono topole wbrew

kompetentnej, a druzgocącej opinii
stołecznych fachowców, jak p. Z. Da +
nielewicz, który oświadczył:
- „„.topole nie są odpowiednie do ob-
sadzenia alei i należałoby, zdaniem
mojem, posadzić lipy”. “
Tak samo wypowiedział się i p. Sza-

nior z Warszawy:
„Odpowiadając na postawione pyta-

nie w sprawie obsadzenia alei topolami
piramidalnemi, zaznaczam,iż drzewo to
wogóle nie nadaje się do wysądzania
w miastach, a zwłaszcza szerokich alei,
Topola. jest mało trwała — da-
je mało zieleni i nadaje się do indy-
widualnego zdobienia gmachów, skwe-
rów etc.Lipa krėlowač tu powinna”,
Sprawa zadrzewienia miasta ujaw-

niła wyraźnie dwie metody dwie szko-
ły ujmowania spraw publicznych Ko-
misarski tymczasowy zarząd miejski
rządzi jak chce zarówno w sprawach
doniosłego znaczenia jak i w sprawach
mniejszej wagi.

Czynnik obywatelski szczerze i bez-
interesownie zajmujący się sprawami
"rodzinnego grod! «ką i powagą
tłumaczy argun w rezultacie
jak widać z opisa | — jest to
rzucanie grochem o Suiauę
Objawem pocieszającym jest miłość

społeczeństwa do drzew w ostatnich
latach, przetrzbianych, miłość taka sa-
ma ,jak w „Panu Tadeuszu”.
„Pomniki nasze. Ileż co rok was pożera
Kupiecka lub rządowa moskiewska sie-

į kiera.
Nie zostawia przytułku ni leśnym

* špiewakom,
Ni wieszczom, którym cień wasz tak

miły, jak ptakom.
Wszak lipa czarnolaska, na głos Jana czuła,
Tyle rymów natchnęła. Wszak ów dąb

gaduła
Kozaćkiemu wieszczowi tyle cudów

н śpiewa".
CZĘSTOCHOWIANIN.



 

TABELA CIĄGNIENIA IV-ej KLASY LOTERJI PAŃSTWOWEJ Z DN. 9-V.1935 R.
I i II ciągnienie
Główne wygrane

20.000 zł. Nr. 40667.
10.000 zł. Nr. 1878 70450.
Po 5.000 Nr.: 59798 62088 65761

66299 149882.
Po 2.000 zł. Nr.: 634 6726 18137

20373 40582 48153 50007 59513
66410 66952 78602 103844 107668
114759 142479 149751 166997 172189
175950 176478 177120.

Po 1.000 2. Nr: 85 5010 7414
12863 16920 24099 26371 26590 32412
32422 38277 48527 53286 53445 59697
63390 64084 74042 75776 80785 82704
85357 89425 80748 92110 117495
118939 120360 126608 126808 130679
132964 139915 149990 148928 149846
149919 155101 157222 158491 161863
165498 171895 172205 177622 179459
180104 181870 181916 183820.

"Wygrane po 200 zł.
31 65 68 323 473 529 55 603 753

'840 85 969 1167 97 332 68 584 606
63 816 941 2200 351 457 504 718 49
950 3030 46 10 29 20% 319 73 543 655
935 38 4016 105 288 408 569 652 98
728 95 802 33 5050 210 384 484 604
52 802 68 91 985 88 6142 93 324 49
514 675 735 948 85 7046 92 139 81
91 201 348 55 413 32 548 57 8037 131
377 417 37 89 548 62 73 850 920
9052 204 60 357 594 661 65 716 10035
138 64 93 292 312 417 652 79 755
11042 114 27 34 361 526 610 68 74
819 60 64 959 85 12017 110 56 45 850
590 603 4 753 827 13044 52 148 249
533 36 40 570 91 628 852 970 14059
231 48 354 453 88 715 38 63 885 970
15000 59 172 237 353 659 723 825 40
904 56 16105 226 312 460 68 584 86
601 899 905 39 81 17035 226 34 48
2664356 479 789 803 8 16 910 18014
55 131 202 452 83 548 687 809 33
86 900 55 73 19014 32 48 54 134 87
236 439 89 608 815 919

20106 27 91 371 587 634 74 753 862
964 21351 449 63 631 79 865 99 22368
404 638 777 870 906 23057 161 21]
308 33 34 435 535 54 74 98 652 61 735
60 24125 75 202 38 344 80 580 803 11
27 25014 49 234 68 85 406 627 74 723
91 94 26195 227 536 600 2 64 846 908
12 27109 459 628 81 723 81 863 28015
174 78 305 58 455 572 654 756 95 815
95 945 29049 97 231 369 480 556 73
769 804 65 30037 60 102 209 53 321
473 545 609 63 748 804 27 31063 105
219 349 483 97 536 64 88 807 36 39
957 64 32050 334 88 538 703 860
33023 202 18 32 495 681 34113 44 55
63 229 60 361 422 698 714 92 809 88
85089 122 339 580 97 678 787 824 46
82 931 36178 275 326 33 64 499 519
61 73 698 765 98 859 69 931 37180
201 52 86 435 577 782 816 936.

*. 88019 82 98 117 247 57 79 382 559
£9 944 95 99 39023 91 96 151 321 45
232 508 642 700 31 824 44 937 96

40345 70 411 12 15 49 56 565 857
58 969 41142 64 72 224 79 576 60)
56 707 58 78 81 868 42312 44 417 42
E17 642 70 737 866 924 43167 69 584
802 92 903 44038 115 55 430 63 70
641 64 95 703 808 55 73 45018 28
35 50 69 96 136 372 91 515 697 934
46177 249 74 326 419 714 97 47044
129 45 324 471 500 45 85 710 850
992 48036 88 135 236 44 447 81 655
66 715 92 918 85 46135 297 356 431
44 74 658 746 65 821 36 915 50

50054 69 274 310 51 436 63 80 595
641 754 51093 248 74 399 425 72 599
616 20 715 26 876 84 85 906 49 53070
414 46 67 75 786 54016 80 438 67 537

51 636 788 55121 204 12 77 381 428
553 647 727 805 54 996 56051 98 144
69 282 89 400 34 539 622 71 750 836
99 984 57017 41 47 225 478 876 999
58303 422 511 57 98 624 800 911 41
59003 16 22 337 73 592 601 786 827
39 913 82,
6000429045666080 7256682343

957 61178 81 204 45 345 764 810 21
62212 83 99 410 67 647 764 87 6303!
61 68 286 3062827 46 460545 618
721 30 51 60 894 920 92 64054 222 335
439 68 502 780 988 65062 88 246 339
416 69 809 66017 120 29 51 317 59 404
42 727 60 79 830 47 930 76 67141 62
69 219 32 43 901 68142 56 74 505 670
767 812 15 979 69159 63 65.213 68 70
94 331 462 522 647 166 94 832,

70014 264 455 504 97 608 38 54 95
183 99 820 23 66 937 42 63 71052 10%
54 283 487 510 61 623 778 95 72122
31 48 256 69 71 308 50 53 403 623 726
74 903 73081 224 319 527 626 94 704
65 93 932 74001 14 176 281 79 85 464
82 551 915 55 75171 76 311 50 451
696 852 90 76166 73 241 520 50 57 %
617 718 72 913 66 17065 278 93 333
36 400 522 25 691 970 85 78020 46 57
146 69 479 552 64 615 864 961 79091
164 434 533 612 97 748 860 62 13 87
97 955,

80037 331 486 91 509 13 28 54 614
80 734 98 997 81257 76 96 367 73 455
838 82034 42 53 180 243 349 522 52
65 645 830 902 42 97 83050 75 112 245
474 784 87 894 934 84094 118.92 208
433 80 395 604 788 920 98 85010 203
39 350 2 57 520 770 849 70 982 86025
254 79 84 331 59 492 608 733 991
87020 28 158 59 245 90 463 906 15
88022 25 65 109 68 236 79 95 499 603
169 878 89145 231 472 558 628 34 92
875,

90170 88 89 243 60 317 69 92 507
70 703 9 910 39 71 91030 33 103 36
201.49 374 466 93 512 705 38 54 83
824 92085 113 16 81 265 73 94 98 379
486 504 655 74 761 831 984 93334 451
539 95 683 819 29 946 56 94085 172
73 231 60 491 5% 619 66 773 913 46
95118 79 235 15 308 617 96321 45 476
98 655 708 35 97001 37 38 577 654
939 66 94 99 98210 43 47 83 371 83
99040 190 274 304 42 46 47 441 573
31 661 794 871 973 89.
10003 167 74 226 828 56 441 89

101003 25 35 80 103 48 65 379 412
07 634 56 76 773 950 70 102070 618
791 848 103211 848 520 36 809 64
926 104056 151 329 461 619 36 726
901 105014 22 57 121 493 622 835
939 106141 59 322 87 411 19 50 526
49 692 TLB 107065 72 349 56 74 446
739 866 961 108019 148 61 395 407
84 581 625 700 83 90 824 26 54 78
900 97 109032 85 90 112 259 442 8
587 759 80 960 81
110055 86 91 127 499 513 628 718

67 814 949 111033 85 119 56 87 231
54 474 87 595 861 64 990 112195
229 35 54 322 419 24 612 90 825
113131 71 242 %17 520 659 754 87
804 24 33 922 114088 365 619 809 2%
89 972 115017 124 96 274 481 732
861 116183 253 80 330 405 50 572
636 826 927 82 117004 36 138 277 80
328 437 521 60 92 681 752 841 78
913 84 118118 35 201 44 318 572
672 764 98.917 119003 58 157 70 222
29 437 511 46 672 92 97 868 977 81
120016 30 35 63 176 219 409 533

713 73 97 836 50 960 121082 122 52
252 343 87 517 53 €07 25 34 87 746
885 906 43 64 122012 46 89 266 392
615 718 46 123094 142 269 74 360
TĄ 514 676 876 953 78 124011 12 68 201 6 8443 81 94 701 97 892

 

125032 72 84 141 67 230 305 96 550
639 90 762 864 126061 94 147 306
489 940 127145 79 374 426 56 74 90
93 629 838 60 918 49 77 128038 41
564 739 92 851 944 72 77 97 129340
423 524 781 79 839 41 961

130007 201 570 612 50 945 181087
198 99 205 22 320 47 478 571 661
182 807 21 85 182002 137316 55 621
48 769 153057 115 88 629 49 84 98
820 53 T5 918 25 82 184048 104 65
69 220 351 63 78 93 511 834 76 984
135103 503 669 89 863 95 924 42 61
136138 258 306 42. 478 615 911
137184 589 633 56 859 76 942 138071
96 264 349 405 16 659 78 758 59 891
934 189073 118 50 77 209 30 60 76
86 304 435 50 684 744 991

140026 39 82 147 200 4 18 15 %5
30 54 458 517 4/00 58 895 993 141480
530 42 49 79 509 34 730 889 941 72
94 142004 133 293 413 28 47 60 65
544 627 50 742 49 888 976 143059 71
85 90 105 14 23 409 574 751 989
144004 20 42 235 61 79 82 800 701
20 999 145088 237 845 439 60 507
840 96 999 146236 40 397 434 41 53
58 76 948 147063 128 65 260 73 360
440 78 563 695 746 861 148026 33
79 129 85 288 374 639 64 720 22 851
909 11 29 149003 67 80 96 308 406
91 524 624 711 40 894 984

150101 2 66 322 405 62 99.626 717
151060 85 123 430 490 91 501 737
800 66 88 900 59

152025 60 67 77 188 218 26 347 60
453 579 660 701 173685 820 900 62
154016 198 324 534 54 99 620 81 786
835 50 52 970 155204 38 514 699 780
876 990 176084 191 476 624 54 904
80 157107 24 91 438 522 60 92 602
787 834 158040 109 26 344 90 436 37
58 670 737 76 926 159046 92 117 275
87 321 52 578 97 660 63 792 848 45
78 900

160099 107 94 293 527 79 612 758
83 85 998 161031 158 218 396 417 631
739 876 902 98 162046 80 212 74 553
21 604 57 883 86 163543 651 94 700
24 888 944 164169 297 324 32 385 451
639 64 86 798 884 994 97 165091 92
113 91 297 319 574 886 166007 82 157
202 45 302 403 61 64 552 749 59 838
65 167007 28 142 82 388 510 27 63
649 713 39 908 63 168123 37 297 318
23 417 691 719 34 829 907 49 169045
163 67 244 436 640 51 876 922
170192 354 429 694 837 86 171023

229 538 39 656 824 31 79 99 939
172118 604 779 848 173016 148 270
468 595 728 835 70 914 174128 367
801 513 18 83 682 83 742 175078 131
67 239 73 553 610 58 77 176080 304
32 80 607 19 725 63 66 85 910 177040
133 42 55 281 55 653 794 813 932 52
77 178095 192 399 428 505 71 625 58
822 963 91 179075 359 83 407 58 66
515 18 55 624 780 954 71 180016 144
270 78 3233 452 86 576 671 816 65
959 181041 144 495 556 80 690 98
756 813 924 54 182061 131 325 75 91
458 616 67 81 873 85 183012 94 102
19 286 429 504 20 669 723 84 824 955
184132 233 435 56 70 536 631 68 768
819 23 60 67 92.

Ill ciągnienie
\Муагапе ро 200 zł.
50 58 137 229 95 315 611 760 809

1008 25 70 459 500 44 729 2802
166 3849 4182 237 542 62 678 5218
368 688 786 840 50 6000 148 460 650  168 824 7628 757 8611 90 646 762
9005 272 83 443 560 841 49 57 992

10368 971 11013 148 626 746 12237
75 98 718 51 805 '83 962 83 13026
125 202 309 509 681 60 802 8 14166
331 38 526 15168 219 16046 126 59
67 306 31 520 74 653 716 71 888 87
17271 803 502 97 926 18413 947
19029 415 590 754 864
20236 84 566 671 21149 338 58 75

521 58 634 22130 816 19 462 612
24018 184 637 25286 456 721 821 63
26047 142 865 27036 179 440512 709
923 74 28208 525 721 55 976 29071
84 115 30588 715 31072 668 970
82172 284 330 629 41 729 917 23082
227 776 34023 32 152 786 35022 426
42 525 91 626 852 97 36286 470 791
87146 232 301 87 680 832 984 38035
212 519 30 883 923 39334 65 74 662
934 40227 96 367 95 437 685 704 64
897 41000 311 571 664 901 10 42094
678 760 74 803 13 938 46 89 43029
485 717 64 967 44079 109 600 38
756 60

45041 320 412 698 46101 207 719
48 72 945 47115 217 96 335 524 96 915
51 48356 431 42 49127 57 271 422 650
55 50134 207 38 93 576 634 51116 349
94 713 90 52288 302 529 647 803 93
53096 141 85 296 699 919 55 96 54031
99 253 96 382 561 5505348288507
818 939 44 56053 94 139 255 420 62 97
642 160 -57561 862 946 58112 21 248
436 706 846 933 59013 967 60053 161
221 39 427 537. 699 750 995 61027 377
627 791 93 62040 492 524 763 860
63101 84 423 34 87 528 636 888 64249
516 32 948 65394 481 554 612 20 760)
66013 73 374 665 67021 226 317 502
39 40 59 700 38 815 914 68210 385
439 527 69150 280 332 83 645 758

70007 79 304 523 651 761 88 879
917 98 71113 266 434 73 663 712 866|
72467 539 683 743 955 93 73095 128
290 363 666 74087 75211 482 611 28
45 819 65 76269 325 27 585 604 43
707 63 994 77020 99 241 433 69 91
546 659 87 853 , 78207 358 5% 99
70238 85 452 62 622 741 73 947 57
80105 420 75 732 839 946 81118 231
62 385 403 503 44 836 82266 387 485
581 97 663 83004 70 166 814 84050

545 644 167 35247 99 341 494 659
862261 428 72 757 989 87267 534 899
88024 260 62 300 34 799 89154 714

90153 58 632 831 934 75 89 91135
359 416 96 583 741 827 92382 954
93567 698 94721 855 95229 409 999
96157 235 352 463 714 899 951 97121
13 87 261 497 585 98172 98 350 423
503 734 99140 252 831 910

100894 101138 275 380 432 85 586
164 852 84 102062 340 103079 147 344
446 529 742 104264 408 567 750 99
105050 107 273 415 674 983 106075
241 531 657 721 107073 249 362 591
717 108083 190 500 808 109434 99
856

110025 121 66 909 12 68 111192
327 430 833 914 112469 615 113102
231 114323 66 115026 626 116598 715
866 117028 256 321 464 658 741 42
982 118219 317 561 909 119484 803
969 \

120286 552 766 930 121018 177 462
855 122279 508 97 692 923 123034
166 233 328 68 523 58-779 80323
124128 295 462 67 888 901 125023
191 07 882 126151 266 377 512 43
625 38 127152 X84 451 624 128311 50
93 552 717 51 68 12911A 379 741 929

130146 214 522 54 621 808 951
131000 133 53RA 601 '132282 320 460
617 133172 323 598 960 134152 594
62 748 8321: 951 198145 137178
270 500 138346 93 139848

140072 117 58 489 508 19 669 783
141029 298 813 901 43 142414 45 585

  

 

144094 447 590 T18 145271 84. 396
153 146721 993 147169 85 610 707 969
148267 499 149148 425 565 755 922
TT 150160 218 425 151009 462 152455

888 154068 126385 478 862 79 155030
418 21 798 156007 128 365 434 545
57 677 887 950 157078 122 430 62 547
655 767 895 940 158202 359 579 713
848 904 11 159179 310 64 88 902 27

160211 407 576 912 91 161185 241
514 59 162556 686 87 736 163073 553
736 61 813 39 164105 322 423 786
165043 336 613 85 88 809 166051 397
dr aoK 506 601 809 42

225 574 608 572 97'A 7 169140

170117 305 444 671 780 978 171216
415 35 665 942 95 172018 113 679
713 29 77 808 921 173304 460 638
957 174168 464 563 175058 69 217 522
TTT 84 176171 922 93 177404 85 518
671 893 178180 248 392 456 548 726
33 818 179176 381 413 935

180013 49 109 456 996 181141 207
66 305 514 745 96 815 182043 163
293 341 846 925 183110 332 535 61
631 55 62 898 184192 236 534 747
994.

IV ciągnienie
Główne wygrane

ZŁ. 10.000 na Nr. 17676 42552 75356
Po 2000 zł, Nr. 5182 6488 10296

49099. 5162 54736 58836 62992 68299
75940 80925 85592 91052 95845 96359
114060 123280 126370 141591 148540
163003 177869 179074

Po 1000 na Nr. Nr.: 1442 6429
15116 21228 26833 31673 39745 43641
58586 53568 65300 69896 76635 77317
88153 94979 101255 105217 117508
119884 121640 122490 126758 126984
130078 131624 136081 142975 143081
49536 52642 56349 181481

Wyorane po 200 zł.
23 160 305 537 47 954 1075 170 398

594 656 725 2141 66 73 309 546 650
1 3241 466 511 4124 494 547 648 58

5167 237 6344 626 915 404 7102
300 80 463 828 8250 479 717 80

918 9322 413 962 10022 45 272 444
971 11018 170 228 489 523 748 927

76 486 905 11 13041 266 795 14282
15079 310 445 667 984 16054 105
673 844 17333 598 617 723 54 92
20181 832 21238 383 22427 508 825
95 23497 766 871 953 24253 338 59 960
25392 753 26153 324 730 86 27017 264
501 714 28174 709 996 29034 142 392
613 786 30258 367 424 661 802 87
31081 90 261 341 402 683 895 32402 72
930 33074 151 412 545 753 69 907
34031 44 84 275 347 600 826 35588 884
36090 134 65 256 90 380 518 762 37083
372 401 914,

38010 22 20 168 210 317 541 949
39045 69 460 523 727 95 821 29.

40104 211 683 912 19 79 41218 32
780 42 816 42058 194 807 672 752
888 (28 83 05 43159 299 679 761
44761 885 971 45123 2037756 869
46108 618 39 914 80 47280 48039
380 466 727 88 850 499016 109 23
68 324 50 466. :

50161 87 229 308 468 86 558 675
839 78 934 51569 663 823 14 52223
370 600 53127 78 260 70 413 702 807

607 153171 228 56 364.87 511 607 52]

69 963 58164 321 521 615 60 98 812
30 980 59031 101 475 575 79 716 803
22 32 951 58 60060 338 75 497 541 717
61051 190 515 62065 305 406 49 506
52 86 614 63032 141 94 227 729 44
89564089 181 20698 47690585618
866 65157 299 505 652 66090 356 610
817 949 67335 628 71 936 68043 217
77 80 525 902 70 69295 554 703 849,

10209 388 645 838 71004 501 758
72198 395 568 603 720 906 73008 23
261 410 71 619 72 746 900 36 74809
28 '988 75028 86 134 280 634 727 93
16279 385 577 630 820 68 88 78154 66
322 431 51 579 966 79074 172 87 270
328 606 80589 766 81053 647 853 942
82055 93 398 580 641 877 83379 414
84355 85686 94 745 806 953 86422 42
614 23 53 852 994 87217 491 726 88091
162 480 503 '31 89253 491 534 85 827
65 968 91647 781 926 60 92027 444
619 843 900 93108 273 88 908 94036
150 298311 28 95568 95864 95087
127 306567 1595654 775 96007443
576 948 92 97030 253 344 595 671 767
98040 51 487 798 893 99240 94 360 569
840.

100172 238 413 735 860 101178 424
91 829 54 102416 529 47 858 978 89
103183 506 628 60 84 709 958 104013
105110 106471 92 567 661 64 917
41 107099 140 57 235 66 588 602 91
108058 128 273 441 624 721 45 62
58 975 109093 114 263 559 680 91

110090 815 25 111108 267 457 695
882 912 112358 945 113006 167 223
307 482 507 90 654 819 114141 356
664 728 115272 538 116124 415 67
512 62 719 97 117585 731 118451 593
761 966 119217 62 307 28 28 33 766
120181 218 486 762 998 121024 95
202 37 403 544 651 851 122176 209
610 737 837 93 123028 115 45 Ti, 349
518 711 47 124184 558 125737 989
127364 607 23 128047 441 651 984
129303 74 439 48 720 860 130095
405 44 549 622 181047 83 586 778
132076 222 326 724 827 133146 99
483 62 825 184000 90 401 535616
46 50 926 135155 417 186122 651 787
43 137058 870 497 558 895 967 87
138628 98 139140 289 328 57 422 565
602 868 973 140170 265 897 539 675
909 60 141345 512 93 947 49 142043
124 318 514 30 51 678 725 867 924
82 148103 856 144002 358 74 507
178 145086 164 74 379 545 767
146053 321 24 459 86 566 88 742 88
147261 409 29 517 622 809 148038
314 783 149104 297 545 73 98 608
152 150091 288 445 49 702 151055
420 538 690 786.

152244 418 658 790 985 158074
33177 769 814 994 154080 517 725
155225 55 97 889 156010 585 760 819
157245 77 444 681 158061 78 94 705
808 55 932 159381 553 787 998

160051 888 161045 129 212 24 9T
541 734 842 162094 158 207 23 468
83 531 99 918 163297 382 636 59 714
164195 678 721 935 166102 29 80 477
92 681 879 167227 331 531 68 702 829
168281 975 98 169034 344 482 594
631 822 57 987

170002 270 578 657 814 171112 309
742 172235 427 519 83 775 89 832 936
74 173027 64 267 629 90 174124 265
376 81 581 784 175381 511 750 838
998 176477 546 708 854 72 971 94
177126 526 717 915 178119 47 848
179592 617 921

180048 489 635 855 75 181002 246 54365 424 573 672 702 69 55008 66
56348 586 85 943 57050 255 599 735 603 727 862 143548 670 757 852 9221

176 95 182096 204 774 860 68 184059
72 377 778 848 967

NAJWIĘCEJ WYGRANYCH PADA
w kol. DZIERŽANOWSKIEGO, N.-Swlat 64, Freta 5, Gniezno — Chrobrego 2.

AEDT RCSBok NA I IT KL KOKIANT ITOCTNT KINAS FDEY DC O ASA VI RICCI aERCDOBA SPA DYRORCIOAKOKCZ 0BO

Giełda pieniężna
Notowania z dnia 9-$go maja

DEWIZY
Belgja 89,84 (sprzedaż 90.07, kupno

89.61), Gdańsk 100.00 (sprzedaż 100.25,
kupno 99.75); Holandja 359,25 (sprzedaż
360,15, kupno 358,35); Kopenhaga 115,15
(sprzedaż 115,70, kupno 114.60); Londyn
25.75 (sprzedaż 25.88, kupno 25.62); No-
wy Jork 5,31 i jedna ósma (sprzedaż 5.34
i jedna ósma, kupno 5.28 i jedna ósma);

Nowy Jork (kabel) 5.31 i jedna czwarta

(sprzedaż 5.34 i jedna czwarta, kupno
5.28 i jedna czwarta); Oslo 129.55 (sprze-
daż 130.20, kupno 128.90); Paryż 34.98 i
pół (sprzedaż 35.07, kupno 34.90); Praga
22,10 (sprzedaż 22.15, kupno 2205);
Szwajcarja 171.58 (sprzedaż 172.01, kup-
no 171,15); Stokholm 132,85 (sprzedaż
133.50, kupno 132,20); Włochy 43.79
(sprzedaż 43,91, kupno 43.67); Berlin
213.15 (sprzedaż 214,15, kupno 212,15);
Madryt 72.50 (sprzedaż 72,86, kupno
72,14).

Rubel złoty — 4,70 — 4,69. Dolar zło-
ty — 9,14 — 9,13. Gram czystego zło-

ta — 5,9244. Marki niemieckie (bantno-
ty) w obrotach prywatnych — 193 — 192
i pół. Funt sterl. (banknoty) w obrotach
prywatnych — 25.75.

PAPIERY PROCENTOWE
3 proc. poż. budowlana 41,50; 7 proc

poż. stabilizacyjna 63,75 — 63.50 — 63.75
(w proc.); 4 proc. państw. poż. premjowa
dolarowa 51,85; 5 proc. konwersyjna
68,00; 6 proc. poż. dolarowa 81.00—80.00
(w proc.); 5 proc. poż. kolejowa konwer-
syjna 61.00; 8 proc. L. Z. Banku gosp.
kraj. 94.00 (w proc.); 8 proc. oblig. Ban-
ku gosp. kraj. 94.00 (w proc.); 7 proc. L.

Z. Banku gosp. kraj. 83.25; 7 proc. oblig.
Banku gosp. kraj, 83.25; 8 proc. L. 4.
Banku rolnego 94.00; 7 proc. L. Z. Ban-
ku rolnego 83.25; 8 proc. L. Z. Tow.
kred. przem. pol. funt. 89.50 — 90.50 (w
proc.); 7 proc. L. Z. ziemskie dolar. 48,75;

4i pół proc. L. Z. ziemskie 49,25; 5 proc.
L. Z. Warszawy.68.50 (odcinki po 500
zł.) 69.00; 5 proc. L. Z. Warszawy 1933
r. 58.50 — 59.00; 5 proc. L. Z. Łodzi 1933
r. 51,25 — 51,75; 5 proc. m. Piotrkowa
1933 r. 46.50; 5 proc. L. Z. Częstocho-
wy 1933 r. 50.00; 6 proc. oblig. m. War-
szawy 6 em. 62.00. | В

    

52) a
P. G. WODEHOUSE

NA KAWALERCE
' Autoryzowany przekład zangielskiego.

Hamilton Beamish. obrócił się zrozpaczony. Ile-

kroć zapraśnął wyrazić swą miłość, tyle razy coś

stawało na przeszkodzie. Wczoraj przeszkodził mu

telefon od tego wstrętnego Karola, dziś zaś Jerzy

Finch. ‚ ED 3
Jerzy stal па progu zaczerwieniony, jak od

szybkiego biegu. Patrzył na dziewczynę wsposób,

który się nie bardzo podobał Hamiltonowi Bearm.:-

howi. Ażeby wyrazić swe niezadowolenie, Hanil-

ton Beamish, hałaśliwie chrząknął. Jerzy nie zwró*

cił na to uwagi. Nie przestawał się wpatrywać w

dziewczynę. i

— Jak się masz, Jerzy! Przerwałeś niesłycha-

nie ciekawą historję, którą mi zaczął opowiadać pan

Beamish.

|May! . 1
Jerzy Finch wsadził palec za kołnierzyk, jak

gdyby chciał go rozluźnić. х ' 3
— May! Wlašnie wracam ze stacji, gdzie chcia-

łem cię powitać!
— Przyjechałam samochodem.
— May? — zawołał Hamilton Beamish i okrop-

na myśl zaczęła mu świtać w głowie
Madame Eulalie obróciła się do niego z uśmie-

Ra Tak, to ja jestem tem biednem, brzydkiem

głupiem stworzeniem.  

— Ależ pani nie jest biednem, brzydkiem, głu-
piem stworzeniem — odpowiedział Hamilton Bea-
mish, zgodnie z przekonaniem i z rzeczywistością.

— Byłam taką, kiedy mnie poznał Jerzy.
— | nazywa się pani inaczej. Jest pani prze-

cież Madame Eulalie.
‚ — To nazwa zawodowa. Czy nie zgodziliśmy

się oboje co do tego, że gdyby ktoś miał nazywać się
Stubbs, to niewątpliwie starałby się zmienić jak naj-
prędzej te nazwisko?

ed pani jest naprawdę May Stubbs?
— Tak.
Hamilton Beamish zagryzł wargi. Spojrzał

zimno na swego przyjaciela.
—Gratuluję ci, Jerzy. Jesteś zaręczony z

dwiema najładniejszemi pannami, jakie kiedykol-
wiek widziałam.

Twarz Jerzego Fincha drgała konwulsyjnie.
— Ależ, May, uczciwie... Miej litość... Nie u-

ważasz mnie chyba za narzeczonego?
— Czemużby nie?
— Ależ... ależ... Myślałem, żeś już o wszyst-

kiem zapomniała.
— Jakto? Po tyłu pięknych listach, które

otrzymałam od ciebie?
— Młodzieńczy poryw! — bąkał Jerzy,
— Cudowne! —potwierdziła May.
— Ależ, May...

Hamiltona Beamisha,W:się tej
rozmowie, ogarniała coraz wyższa gorączka. Serce

w jego łonie łomotało febrycznie. Najbardziej pier-
wolnym staje się ten człowiek, który po całem ży-
ciu, spędzonem w chłodnych regjonach intelektu.
nagle wpada w pazury miłości. Przez dwadzieścia
z górą lat Hamilton Beamish sądził, że nie ulegnie
nigdy prostym namiętnościom pospolitego człowie-  

ka: kiedy jednak chwyciła go miłość, to już całko-
wicie. I teraz, słuchając rozmowy tych dwojga, czuł,
jak zazdrość świdruje mu wątrobę. Hamilton Bea-
mish, myśliciel, przestał być sobą; zamiast niego stał
Hamilton Beamish, potomek barbarzyńskich przod-
ków, którzy załatwiali swoje sprawy miłosne ma-
czugą i którzy, widząc rywala, nie tracili czasu na
spokojne refleksje, lecz rzucali się całym swym cię-
żarem, starając się odgryźć mu głowę. Gdyby mu
dano w tej chwili skórę niedźwiedzią, zdjęto zaś
okulary, Hamilton Beamish byłby w tej chwili czło-
wiekiem przedhistorycznym.
— Hej! — odezwał się Hamilton Beamish,
— Ale, May, sama wiesz dobrze, że mnie nie

kochasz...
— Hej! — ryknął Hamilton Beamish,
Zapadło milczenie.
Człowiek jaskiniowy. poprawił na nosie okulary

i poseł "na swego byłego przyjaciela z jadowitą
odiazą. Palce mu drgały, jak gdyby szukały ma-
czugi. ` 7 3

—Słuchaj no! — rzekł Hamilton Beamish —
i uważaj! Rozumiesz? Dość tego gadania o jakiemś
kochaniu, jeśli nie chcesz, żebym ci połamał gnaty.
To ja ją kocham, rozumiesz? I ona wychodzi za mąż
za mnie, rozumiesz?Zanikogo innego, rozumiesz?
Jeśliby zaś ktoś chciał się temu sprzeciwić, to niech
czemprędzej zawiadomi przyjaciół. gdzie ma być
pochowany, rozumiesz? Kocha ciebie, co? Faramusz
ki! Za mnie wychodzi, rozumiesz? Za mnie!

I skrzyżowawszy ręce na piersiach, myśliciel
czekał na odpowiedź. Nie usłyszał jej odrazu. Jetzy
Finch, nienawykły do prymitywnych wybuchów ztej
osobliwie strony, oniemiał zupełnie. Madame Eu-
lalie przypadło w udziale coś powiedzieć.

(c. d n.)  

AKCJE
Bank Polski — 88.25 — 88.00; Warsz.

tow. fabr. cukru — 30.75; Ostrowiec —
19.00; Starachowice — 16.75; Haber-

busch — 45.00 — 45.25.

Giełda zbożowa
CENY RYNKOWE

Pszenica czerwona jara 17,50 — 18;
Pszenica jednolita 17,50 — 18; Pszenica

zbierana 16,50 — 17.
Żyto I standard 14,25 — 14,50; Żyto II

stand. 14 — 14,25; Owies I standard
16 — 16,25; Owies II stand. 15,50 — 16;
Owies III standard 15 — 15,50; Jęcz-
mień browarny 17.50 — 18; Jęczmień
678-673 gl. 16 — 16.50; Jęczmień 649 gl.
15,50—16; Jęczmień 620,5 gl. 15 — 15,50;
Groch polny jadalny z workiem 23 —
25; Groch Victoria z workiem 38 —
42, Wyka 30 — 31; Peluszka 28 —
29; Łubin nieb. 8 — 8,50; Łubin żółty
9,50 — 10; Rzepak i rzepik zimowy 38
— 39; Rzepak i rzepik letni 36,50 —
37,50; Seradela podwójnie czysz. 12 —
13; Siemię lniane 45 — 46,50; Koniczy-
na czerwona surowa bez śrubej kanian-
ki 140—150; Koniczyna czerw. o czyst 97
procent — 150 — 165. Koniczyna biała
surowa 60—75; Koniczyna biała bez ka-
nianki o czyst. 97 proc. 85—100; Mąka

pszenna 1 gat В — 30 —33; 1 С —
28 —30; 1 D — 26 —28; 1 Е —24 —
26: 2 B —22 — 24, 2 D — 21 —22;
2E—2—21;2G— 19 —20;3А—
14 — 15: Mąka żytnia | gat 55 proc. —
23 — 24,50; Mąka żytnia 65 proc. —
22 — 23; Mąka żytnia Il gatunku —
16 — 17; Mąka razowa — 17 — 18;
Mąka żytnia poślednia — 13.50 — 14 50;

Otręby pszenne grube — 11.50 — 1200;
Otręby średnie — 11 — 11.50; Otręby
miałkie — 11 — 1150: Otręby żytnie —
10 — 10,50: Kuchy (Iniane — 17,75 —»
18.25; Kuchy rzepakowe — 12 —

12,50; Kuchy słonecznikowe — 17.50 —

18; Śruta sojowa 45 proc. 18.50 — 19;
Mak niebieski 36 — 38; Ziemnia-
ki 3,50 — 4.
Ogólny obrót 2.289 tonn; żyta 1,241

tonn.

Usposobienie spokojne.

 

 

 

 



 

 

  

KAZDY DOM SCHRONEM PRZECIWGAZOWYM
TYDZIEŃ L. O. P. P. ROZPOCZNIE SIĘ W NIEDZIELĘ

W dniu 12 b. m. rozpoczyna się na te-
renie całej Polski 12-ty „Tydzień Lig:

Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej”.
Program inauguracji „Tygodnia” na tere-
nie stolicy został już ustalony. Mianowi-
cie w niedzielę o godz. 9.30 w kościele
katedralnym św. Jana zostanie odprawio-
ne uroczyste nabożeństwo, celebrowane
przez J. E. ks .biskupa Gawlinę, Po na-
bożeństwie, o godz. 10.30, wyruszy uli-
cami miasta pochód w maskach przeciw-
śazowych drużyn odkażających P. W. i
organizacyj, Między innemi wystąpi w
pochodzie straż pożarna, wyposażona w
aparaty tlenowe i kostjumy przeciwipe-
rytowe oraz oddział psów w maskach
gazowych.

Jednocześnie w poszczególnych punk-
tach miasta odbędą się pokazy pracy dru-
żyn odkażających, według następującego
programu:

Na pl. Unji Lubelskiej i Mokotowie od
godz. 12-ej do godz. 12-ej min. 30; na pl.
Saskim i pl. Narutowicza od 12-ej do
12-ej min. 35; na Wolskiej i pl. Wilso-
na w godz, 12.45 do 13-ej min. 15; na

Pelcowižnie (ul, Modlińska) o g. 13-ej;
na Bródnie ul. Św. Wincentego, o godz.
13-ej min. 15 i na ul. Grochowskiej o g.
13-ej min. 30.
W okresie „Tygodnia" zostanie uru-

chomiona wystawa modeli latających w
lokalu Aeroklubu warszawskiego przy ul.
Topolowej (dawne lotnisko cywilne).
Wystąwa będzie dostępna dla publicz-
ności codziennie w godz. 12 — 19, Wstęp
bezpłatny,

Jeśli chodzi o działalność okręgu sto-
łecznego L O. P. P., to była ona prowa-
dzona w kierunku specjalnego uwzględ-
niania dziedziny przygotowania obrony
przeciwlotniczo - gazowej w stolicy, W
celu przeprowadzenia planowej pracy na
terenie stolicy, utworzono 4-ry obwody
instruktorskie, obsadzone przez instruk-
torów, Dalej uruchomiono sieć komen-

dantów dzielnicowych oraz przystąpiono
do zorganizowania dzielnicowych drużyn
odkażających i przygotowywania do o-
brony przeciwlotniczo - gazowej poszcze-
gólnych domów mieszkalnych.
Mając na względzie obsadzenie każde-

śo objektu mieszkalnego przez osobę
kompetentną w zagadnieniach o. p. 1. gaz.

PIELGRZYMKA DO RZYMU
NA ZIELONE ŚWIĄTKI.

Na nadchodzące Zielone Świątki Wagons-
Lits-Cook. organizuje popularną. pielgrzym-
kę do Rzymu w okresie od 4 do 14 czerw-
ca. Pielgrzymka oprócz Rzymu, w którym
zabawi 3 dni i będzie przyjęta na specjal-
nej audjencjj u Ojca Świętego. - odwiedzi
adwę, gdzie jest grób Św. Antoniego, zwie-

dzi Florencję, Wenecję, Neapol i Wiedeń,
zł e udziału w pielgrzymce wynosi od

Z Katowic do Wiednia i z Wiednia do
Katowie zostaną uruchomione dla wygody
pielgrzymów wagony sypialne III kl. za o-
płatą zł, 18— za miejsce. 364

ISEK TSV ОАН ОЙ

Na mogile 40 žolnierzy

W dn. 11 maja, t.j. w sobotę, o godz,
10 rano „zostanie odprawione nabo-
żeństwo żałobne w kościele św. Wa-
wrzyńca na Woli za poległych w
1831 r. obrońców Reduty Wolskiej.
Po nabożeństwie odbędzie się poświę-
cenie nagrobka, wystawionego na
wspólnej mogile 40 żołnierzy polskich,
staraniem komitetu budowy pomni-
ków pod Grochowem, Ostrołęką i
Wolą.

Zjednoczenia 

biernej, okręś przeprowadził 55 kursów
dla przewodniczących komitetów domo-
wych, kwaliłikując z pośród słuchaczy
tych kursów 3.703 osoby na przewodni-
czących komitetów domowych.

Idąc po linji zamierzeń władz admini-
stracji ogólnej, uświadamiano jak naj-
szersze masy ludności cywilnej w dzie-
dzinie o. p, l. gaz., okręg przeszkolił na
10-godzinnych kursach informacyjnych
6.538 osób. Umożliwiono słuchaczom uzy-
skanie podstawowych wiadomości z dzie-
dziny zagrożenia lotniczego, stosowanych
metod, środków napadów oraz obrony i
ratownictwa, przyczem położono specjal-
ny nacisk na organizację obrony zbioro-
wej i przeciwlotniczej domu.

Współpracując ściśle z kuratorjum
warszawskiego okręgu szkolnego nad
przeszkoleniem młodzieży 6-tych klas
szkół średnich, ogólnokształcących i za-
wodowych, przeszkolono w ciągu roku
szkolnego na 160-ciu kursach 4.856 ucz-
niów szkół średnich. |

Nie zaniedbując najmłodszych obywa-
teli stolicy, w roku 1934 przeszkolono na
159 kursach 3.997 dzieci.
W bieżącym roku okręg stołeczny L. O.

P. P. zamierza w dalszym ciągu przygo-
towywać stolicę do groźnego niebezpie-
czeństwa wojny lotniczo - gazowej, a or-
śanizowany „Tydzień'* ma być drogą do
nawiązania kontaktu z szerokiemi koła-
mi społeczeństwa Warszawy.

Z POBYTU PROF. PICCARDA
W GOŚCINIE U 2 BAONU BALONIARZY

Bawiący od dwóch dni w Polsce
znakomity uczony prof. Piccard od sa-
mego rana dnia wczorajszego przeby -
wał w gościnie w 2 baonie balonowym
w Jabłonnie - Legjonowo, gdzie zwie-
dził wojskowe warsztaty balonowe o-
raz pertraktował w sprawie wykona-
nia w tych warsztatach blonu strato-
sferycznego. Wyjazd prof. Picarda do
Legjonowa nastąpił z Warszawy ©
godz. 10-ej. Znakomitemu gościowi

towarzyszyli dr. Tilgenkampf, kierow-
nik referatu balonowego w min. spraw
wojskowych płk. Wohlszleger oraz
kierownik warsztatów  balonowych
mjr. inż. Mazurek.
Po zwiedzeniu zakładów prof. Pic-

card dłuższy czas spędził w labora-
torjum chemicznem, badając wyprodu
kowaną w Legjonowie tkaninę balono-
wą, z której ma być uszyty balon. Wy-
jaśnień udzieleł profesorowi mjr Ma-
zurek, Przypuszczać należy, że ba-
dania tkaniny, i jej wytrzymałości na
wpływy atmosferyczne, ciśnienie i
przerwania, wypadły pomyślnie i prof.
Piccard zamówi balon stratosferyczny
w Polsce.
W dalszym ciągu wizyty w Legjono-

wie odbyła się konferencjaw sprawie
kosztów budowy balonu. Na powłokę
balonową według projektu prof. Pic-
carda zużyje się 12 tys. mtr. kw. nagu-
mowanej tkaniny. Koszt materjału i u-
szycia powłoki wyniesie około 250
tys. zł. Przypuszczać jednak należy, że  

pomiędzy prof. Piccardem a kierowni-
ctwem zakładów balonowych dojdzie
do porozumienia co do ceny budowy
balonu i ostatecznie zamówienie zo -
stanie dokonane.
Warto też zaznaczyć, że na wieść o

zamierzonym wyjeździe prof. Piscar-
da do Polski celem zamówienia balonu
stratosferycznego niemieckie i francu-
skie zakłady balonowe zaoliarowaly
swoje usługi, wyrażając gotowość u-
dazielenia zniżek od ustalonych przez
Polskę cen Niemcy zaofiarowali 30
proc. zniżki, Francja zaś 10 proc. Do-
dać jednak należy, że polska tkanina
balonowa znacznie przewyższa pod
względem jakości tkaniny zagraniczne.
Program pobytu prof. Piccarda i to-

warzyszącego mu lotnika dr. Tilgen-
kampfa w Legjonowie obejmował rów-
nież obiad w kasynie oficerskiem 2 ba-
taljonu balonowego, gdzie gości podej-
mował korpus oficerski z dowódcą ba-
onu płk. Sielewiczem na czele, Przyję-
cie w kasynie odbyło się w nadzwyczaj
miłym nastroju.
Wieczorem goście

Warszawy.
Jeśli dopiszą warunki atmoslerycz-

ne prof. Piccard, w towarzystwie mjr.
Mazurka dokonają dzisiaj lotu na ba-
lonie „Ziirich III". Start nastąpi o
godz. 9-ej z lotniska na Mokotowie.
Lot ten będzie trwał kilka godzin,
$dyż wieczoremprof. Piccard wyjeż -
dża 'do MościciSanoka.

powrócili do  

$. ТР.

ROMAN WYSOKIŃSKI
OBYWATEL M. ST. WARSZAWY I PRZEMYSŁOWIEC

po ciężkich cierpieniach zmarł dnia 8 maja 1935 r., przeżyw-
szy lat 58,

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Chłodnej 48 do
kościoła Św. Karola Boromeusza przy ul. Chłodnej odbędzie się
10 maja o godz. 7 wiecz. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w tym
że kościele dnia 11 maja o godz. 10 rano, poczem nastąpi wyprowa*
dzenie zwłok na cmentarz Powązkowski do grobu rodzinnego.

Na smutne te obrzędy zapraszają krewnych, przyjaciół i zna-
jomych ŻONA, DZIECI, BRAT I RODZINA

 

Walny zjazd Narodowej Organizacji
Kobiet

PROGRAM UROCZYSTOŚCI ZJAZDOWYCH

W najbliższą niedzielę, dn. 12 b. m.,
odbędzie się w Warszawie doroczny
walny zjazd Narodowej Organizacji
Kobiet. Obrady toczyć się będą w
sali Warszawskiego Towarzystwa
Wioślarskiego. Program uroczystości
zjazdowych jest następujący:

Godz. 10 r. — Msza św, w kościele
św. Anny (po bernardyńskim) Krak.
Przedm. 66;

godz. 11 r. — Warszawskie Tow.
Wioślarskie (ul. Pierackiego 19 daw-
na Foksal), otwarcie obrad. Zagaje-
nie — przewodnicząca wydz. wyk. —
p.J. Szebeko.Odczytanie protokółu o-
statniego walnego zebrania delegatek.
Sprawozdanie z działalności za czas  

od 1 kwietnia 1934 r. do 31 marca
1935 r. Sprawozdanie kasoweza rok
1934-35. Sprawozdanie komisji rewi+
zyjnej za rok 1934-35. Projekt budże-
tu na rok 1935-36. Referat „O ustroju
państwa polskiego” — wygłosi prof.
dr. Bogdan Winiarski, poseł na Sejm;

godz. 2 p.p. — przerwa obiadowa;
godz. 5 p. p. Referat p. posła Sta-

nisława Zielińskiego: „O kresach za-
chodnich. Referat p. Mieczysława
Piotrowskiego p. t.; „Najpilniejsze za-
dania społeczne na terenie ziem
wschodnich i południowo - wschod-
nich”. Odczytanie uchwał walnego
zebrania delegatek. Zamknięcie wal-
nego zjazdu. Wieczornica Towarzy-
ska. ;

NOWY ROZKLAD JAZDY
541 NOWYCH POŁĄCZEŃ. — POCIĄGI MOTOROWE

Ministerstwo komunikacji przygo-
towało szereg zarządzeń, pozostają-
cych w związku z wejściem w życie
nowego rozkładu jazdy na P,K.P, Roz-
kład jazdy na rok 1935-36 wchodzi w
życie w nadchodzącą środę, dn. 15
b. m., o godzinie 12-ej w nocy. Roz-
kład letni obowiązywać będzie do
dnia 1 listopada. Przyśpieszony został
znacznie bieg pociągów dalekobiež-
nych, co obrazuje statystyka minister-
stwa komunikacji, ułożona na podsta-
wie nowego rozkładu. Przy biegu
2.174 pociągów, uzyskano dziennie
oszczędność czastu, wynoszącą 87 $0-
dzin 41 min. Letni rozkład kolejowy
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DOBRA WIADOMOŚĆ DLA LUDNOŚCI PODHALA.
SKUTECZNA AKCJA „PRACY POLSKIEJ*

W. dniu wczorajszym delegacja
Zawodowego „Praca

Polska” w składzie pp. Aleksander
Górecki, inż. Mayzel i Wacław Gra-
bowski, była przyjęta przez ministra
opieki społecznej p. Paciorkowskiego,
któremu złożyła obszerny memorjał,
dotyczący zatrudniania robotniczych
drużyn t. zw. „junaków”.

Delegacja podkreśliła, iż ze szkodą
dla państwa jest zatrudnianie wyłącz-
nie „junaków” w tych ośrodkach kra-
ju, gdzie natężenie bezrobocia jest
szczególnie duże. W interesie bowiem
narodu i państwa leży zatrudnianie
przedewszystkiem tych, co utrzymują
rodziny.

Jako konkretny przykład odbiegnię-
cia od tej zasady, delegacja przedsta-
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OBRONNE MURY STAREJ WARSZAWY
NISZCZEJĄ W ZUPELNEM ZANIEDBANIU

Warszawski oddział Polskiego Towa-
Tzystwa Turystyczno - Krajoznawczego
Podjął prace w kierunku ochrony war-
Sząwskich zabytków przeszłości. Część
zabytków owych znajduje się w catko-
witem i upokarzającem wprost zaniedba-
Nu, to też praca nad ich konserwacją jest

Zo pilnem zagadnieniem.
Celem poinformowania opinji publicz-

nej 0 obecnym stanie zabytków warszaw-
skich, urządził oddział P. T. K., w poro-
zumieniu z Towarzystwem opieki nad za-
bytkami przeszłości, w ubiegłą niedzielę
wycieczkę dla prasy i zaproszonych

Przedstawicieli nauki i sztuki, Wycieczka
zwiedziła pięknie odnowione „Źródełko”
Z czasów saskich i Stanisława Augusta
na placu Broni, Cytadelę, zaznajomiła się
Z całkowicie zaniedbanem otoczeniem ko-
Ścioła P. Marji na Nowem Mieście, za-
bytkowemi budynkami ul. Brzozowej oraz
ze strasznym wprost stanem resztek mu-

rów średniowiecznej Warszawy na ul.
Mostowej i na Krzywem Kole.
Wycieczka zwiedziła także kościół Pp.

Sakramentek, poczem zapoznała się ze
stanem t, zw. Kaplicy Moskiewskiej w 0-
grodzie Pałacu Staszica, pochodzącej,

wedle wszelkiego prawdopodobieństwa, z
przełomu XVII — XVIII w.
Wyniki wycieczki stwierdziły koniecz-

ność jaknajrychlejszego. podjęcia prac w
kierunku odnowienia i należytego utrzy-  

mania wielu pamiątek starej, ginącej bez-
powrotnie Warszawy. Oddział P, T, K.
wystąpi w najbliższym czasie z odpowie-
dniemi wnioskami wobec powołanych do
tego władz państwowych i samorządo-
wych, równocześnie zaś podejmie akcję
uświadamiającą ludność zamieszkującą
obok zabytków przeszłości o ich wartoś-
ci, o konieczności należytego ich szano-
wania i udostępnienia. szerszej publicz-
ności. Oddział przystąpi też, w porozu-
mieniu z odpowiedniemi władzami i or-
ganizacjami, do zaopatrywania najważ-
Šias zabytków przeszłości Warsza-
wy w tabliczki wyjaśniające ich pocho-
dzenie, przeszłość historyczną i znacze-
nie. z *

  

Drogie nowalje

Na targowisku warzywnem. przy ul.
Rakowieckiej pojawiła się botwinka w
cenie około 10 zł. za 100 kg. Rzodkiew-
ki sprzedawanae są w dwóch gatunkach
20 do 24 gr. w hurcie za pęczek i po 13
do 15 gr. Ogórki inspektowe kosztują po
55 do 70 gr. Ziemniaków młodych jesz-
cze niema. Wystawione w skłepachmło-
de ziemniaki pochodzą z inspextów i
sprzedawane są przeciętnie po Zł. 5 za”

kg. (Om)
 

wiła fakt wyłącznego zatrudniania
„junakėw“ przy budowie zapory w
Porąbce na Podhalu (pow. Bielski)
przez co kilkaset rodzin nie mogło
znaleźć pracy. Grozę położenia tych
rodzin powiększa to, że w roku ubie-
głym poza klęską powodzi dotknęła
ich także klęska nieurodzaju i zaraza
rakowa, która zniszczyła całe zbiory
ziemniaków.

Jest to jeden tylko z licznych fak-
tów nieracjonalnej walki z bezrobo-
ciem. :

Dezyderaty przedstawione przez
delegację zostały życzliwie przyjęte
przez min. Paciorkowskiego, który о-
świadczył, że istotnie w Porąbce po-
pełnionobłąd, zatrudniając „junaków”'
przy budowie zapory, zamiast przyjąć
do pracy przedewszystkiem bezrobot-
ną ludność miejscową. Następnie p.
minister oświadczył, iż najdalej w
ciągu dziesięciu dni wszyscy miejsco-
wi bezrobotni będą zatrudnieni,

ZAWIŁY SPÓR O

|

 

Ponadto delegacja Zjednoczenia
Zawodowego „Praca Polska” zwróci-
ła uwagę Panu Ministrowi, iż podob-
ne wypadki zdarzają się i w innych
częściach kraju. Diatego też wskazane
jest aby przy uruchamianiu robót pu-
blicznych otrzymywali pracę przede-
wszystkiem ojcowie rodzin i miejscowi
bezrobotni z ograniczeniem pracy t.
zw. „junaków”, Tembardziej, że pra-
ca „junaków* jest mniej wydajną. a
utrzymywanie ich poza znacznemi
kosztami sprawia wiele kłopotów tak
władzom państwowym jak i miejsco-
wemu społeczeństwu.

I tę sprawę p. minister przyrzekł
wziąść pod uwagę i przychylnie roz-
patrzyć,

Opierając się na oświadczeniu p.
ministra Paciorkowskiego, sądzimy, że
już w najbliższych dniach znękana
klęskami żywiołowemi i bezrobociem
ludność z okolic Porąbki otrzyma
wreszcie pracę, która pozwoli jej prze-
trwać ciężki przednówek.

MIOTACZ BOMB
INż. KORBIEL CONTRA „AVIA“

Ciekawa sprawa znalazła się wczoraj
na wokandzie sądu apelacyjnego. Inż. Wł.
Korbiel, konstruktor fabryki „Avia“,
przedstawił kierownictwu  przedsiębior-
stwa model grałiczny miotacza bomb
własnej konstrukcji, zatwierdzony jako-
by przez ministerstwo spraw wojskowych
i zaproponował przystąpienie do fabryka-
cji tego typu broni na wielką skalę.
Przedsiębiorstwo zgodziło się, ofiarowu-
jąc inż. Korbielowi tytułem udziału w
zyskach i wynagrodzenia za pracę 40.000
złotych. Umowa została zaakceptowana
przez obydwie strony i „Avia” przystą-
piła do produkowania miotaczy bomb,

Niestety, w praktyce okazało się, że typ
miotacza bomb inż. Korbiela nietylko nie
został zatwierdzony przez ministerstwo
spraw wojskowych, ale, przeciwnie, wła-
dze wojskowe złożyły protest w urzędzie
patentowym przeciwko przyznaniu prawa
własności pomysłu rzekomemu twórcy,
motywując tem, że złożone kierownictwu
firmy „Avia” rysunki są odtworzeniem
gralicznem wyników konferencji rzeczo--
znawców uzbrojenia wojskowego, nie mo-
gąwięcstanowić niczyjej .frywatnej wła

sności. :
W tym stanie rzeczy „Avia” odmówiła

 

 , pozwanego, co do istotnych

honorowania zawartej umowy z inż. Kor-

bielem, a ten skierował sprawę na drogę

sądową. W dwóch instancjach sądy przy-
znały inż. Korbielowi odszkodowania w
sumie 20.000 złotych, w trzeciej Sąd Naj-
wyższy wyrok skasował.
Wczoraj sprawa po raz drugi znalazła

się na wokandzie sądu apelacyjnego. Tym
razem nastąpił zasadniczy zwrot na nie-

korzyść powoda. Sąd skargę oddalił, a
skarżącego skazał na zapłacenie kosztów

postępowania w sumie 2.000 złotych. W
motywach sąd wyraził opinję, że umowa

została zawarta wskutek świadomego
wprowadzenia w błąd przedsiębiorstwa

jej warun-

ków. Sprawa zapewne raz jeszcze znaj-
dzie się w instancji kasacyjnej.  

zawiera 541 nowych połączeń na sta-
cjach węzłowych.

Przewidziane jest stopniowe wpro-
wadzenie pierwszych dalekobieżnych
pociągów motorowych, utrzymują -
cych komunikację na linjach Warsza-
wa — Kraków — Zakopane, Warsza-
wa — Katowice į Warszawa—Gdynia,

Celem udostępnienia rozkładów
kolejowych szerszym kołom publicz-
ności, zdecydowano w r. b. obniżyć
cenę rozkładów w wydawnictwie
książkowem z 4 zł. 50 gr. na 3 zł.
50 gr. ()°
 

Kalendarzyk

Dziś: Izydora i Antonina.
Jutro; Mamerta i Franciszka.
Wschód słońca 3,54, zachód 19,13
Wschód księżyca 10,33, zachód 0.50.

PIM o pogodzie

Pogoda słoneczna o zachmurzeniu umiar-

kowanem lub niewielkiem ogarńęła całą

Polskę, jedynie na Pokuciu zachmurzenie

było większe, a rankiem w okolicach Wo-

rochty spadł nawet deszcz ze śniegiem.

Temperatura o godz. 14-ej wzrosła do 6 st.

w Siankach, 7 st. w Zakopanem, 8 we Lwo-

wie, Łucku i Pińsku, 9 w Brześciu nad Bu-

giem, 10 w Warszawie, Wilnie, Łodzi, Lu-
blinie i Białymstoku, 11 w Krakowie, Kiel

cach, Toruniu, Cieszynie i Katowicach, 12 w

Poznaniu, Kaliszu i Bydgoszczy i 13 w Gdy=

ni.
Przewidywany przebieg pogody do wie-

czora dn. 10 maja b. r.:

Pogoda słoneczna o zachmurzeniu niewiel-

kiem. Nocą miejscami przymrozki, zwłasz-

cza na wyżynach i wschodzie Polski. W cią-,
gu dnia temperatura około 15 stopni. Umiar=

kowane wiatry północno-wschodnie i wscho-

dnie.

Uroczyste otwarcie
pociągu - wystawy

Dnia 22 b. m., o godz. 13.30, odbędzie |
się na dworcu Warszawa - Wileńska uro-
czyste otwarcie Pociągu - Wystawy, zor-
śanizowanej przez Centralne Towarzy-
stwo Popierania Wytwórczości Krajowej.
Otwarcia dokona p. minister przemysłu

i handlu, Henryk Floyar - Rajchman.

Walki zapaśnicze w Cyrku'

Wyniki wczorajszych walk były na-
stępujące: Thomson w 9-ej min. pokonał
Boganca. Czaruchin w 10-ej min zwy-
ciężył Spevacka. Tornow w 30-ej min.
zwyciężył Pooschoła. Walka Krausera z
Oliveirą rezultatu nie dała. Grabowski
tak zdusił nelsonem  Schicata,
ostatni poddał się. ;

Dziś do walki decydującej staje Gra-
bowski z Oliveirą.

ZAKOŃCZENIE STRAJKU PIASKARŻY
25 PROC. PODWYŻKA PŁAC

W dniu wczorajszym zlikwidowany zo-
stał strajk w  przedsiębiorstwach war-

szawskich, wydobywających piasek na
Wiśle. 300 piaskarzy wróciło” do pracy;
wobec podpisania umowy śwarantującej
podwyżkę płac przeciętnie o 25 proc. Za-
targ z 2.000 żwirników w Warszawie i

innych miastach nad Wisłą,
Narwią nie został rozstrzygnięty. Praco-
dawcy zaproponowali podwyżkę 10 proc.,
na co się związki transportowców nie
zgcdziiy. O prowadzeniu strajku zadecy-
dować ma wiec żwirników, zwołany na
niedzielę, dn. 12 b. m. (i)

iż ten

Bugiem į.
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(Warsztaty więzienne nie będą konkurować | Żegluga na Niemnie
z rzemiosłem. | Z dniem 12 maja rb. na Niemnie

wznowiona zostaje żegluga statka-

| Z dniem 15 bm. warsztaty wię- łącznie na podstawie zezwolenia De-; mi. Z dniem tym statki będą kurso*

|zienia na Lukisakach nie będą już partamentu Karnego Ministerstwa | wały między miastami, osadami i

wykonywały prywatnych  zamó-, Sprawiedliwości, uzdrowiskami Druskieniki i większe-

wień. Praca warsztatów więzien-| W, związku z tem należy pod-| mi osadami.
nych ograniczy się obecnie do zapo”;kreślić, iż warsztaty więzienne па

Kronika _wileńska,
Wyścigi konne na Pośpieszce

wyścigów z Tótalizatorem. Wyścigi )
odbędą się, dnia 30 czerwca oraz 4,

Ministerstwo Rolmictwa  zezwo-
lito Wileńskiemu T-wu Zachęty do

 

Hodowli Koni i Popierania Sportu
Konnego w Wilnie na urządzenie

Autobusy do Pośpieszki i Jerezolimki
Od dnia 11 maja 1935 r. urucha-

miają się wozy do Pośpieszki według
następującego rozkładu jazdy.
W dnie powszednie: Odjazd od

Cerlkwi do Pośpieszki о godz. 6.50,
15.20 i 19.30. Odjazd z Pl. Katedaral-
nego — od Pośpieszki o godz. 7.04,
1.43, 15.34, 16.13, 19.44 i 20.23. Od-
jazd z Tramwajowej do Pośpieszki o
godz.: 7.15, 8.00, 15.45, 16.30, 19.55
i 20.40. Odjazd z Pośpieszki do Pla-
cu Katedralnego o godz.: 7.25, 8.10,
15.55, 16.40, 20.05 i 20.50.

Niezależnie od wyżej wymienio”
nego rozkładu, będzie w soboty i
niedziele kursował dodatkowy wóz
Tramwajowa — Pośpieszką w cza-| do 20.30 co godzinę.
sie od godz. 10-ej do godz, 20-ej co

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pogoda słoneczna o zachmurzeniu na-

ogół umiarkowanem, większem w dzielni-
cach północnych i wschodnich.

Nieco cieplej.
iarkowane wiatry z zachodu i

noco-zachodu.

DYŻURY APTEK.

 

pół-

Dziś w mecy dyżurują następujące Elektrowni, Wydział Elektryczny Zarządu
apteki: "m. Wilna podaje do wiadomości osób zain-

Miejska — ul. Wileńska Ne. 23 (tel. teresowanych, że na czas od dnia 1-g0

2-90); sukc. Chomiczewskiego — ul. W.' października rb. wycieczki nie będą do-
Pohulanka Nr. 19 (tel. 16-92); Filemonowi-: puszczane do zwiedzania Elektrowni.
cza i Maciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 i; Wyjątki mogą być stosowane tylko

Chróścickiego — ul. Ostrobramska Nr. 26, dla szkół zawodowych, dla których zwie-

oraz wszystkie ва przedmieściach prócz|dzanie rozbudowy może być korzystne i
Śnipiszek.

— Od wydawnictwa. W dniu jutrzej-
szym rozpoczynamy druk interesującego
artykułu o Wilnie pt. „Miasto skrzyżowań”
pióra p. Paula Fechtera. Artykuł ten uka-
zał się w ostatnim numerze niemieckiego
miesięcznika pt. Deutsche Rundscliau.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Odpust zupełny w Kościele Osiro-

bramskim. W niedzielę 12 maja w kościele
Ostrobramskim przypada uroczystość Opie-
ki św. Józefa z odpustem zupełnym dla
wiernych. Warunki dostąpienia odpustu
zwykłe — spowiedź, komunja św., nawie-
dzenie kościoła i modlitwa na intencję
Qjca św. 40 godzinne nabożeństwo trwać
będzie przez 3 dni. Codziennie suma o 10
godzinie. Nieszpory z nauką o 5 (17) go-
dzinie. Zakończenie we środę — 15 maja.

— Rozkład wizytacji pasterskich.
Kurja Arcybiskupia podaje następujący
rozkład wizytacyj kanonicznych w pierw-
szej połowie miesiąca maja: dn. 9-$o maja

Podbrodzie, Korkożyszki, Orniany,
Sorokpol. Dn. 10-40 maja — Rykonty. Dn.
12-go maja — Kabele, Marcinkańce. Dn. 13
maja — Rudina, Dubicze, Nacza. Dn. 14-go
maja — Pielasa, Wołdaciszki, Ejszyszki.
Dn. 15-40 maja — Kolešniki.

Z MIASTA.
— Nowe apteki, W Monitorze Polskim

ogłoszony został konkurs na otwarcie
dwóch nowych aptek w Wilnie: przy
Jagiellońskiej i przy ul.  Wiłkomierskiej.
Ponieważ projektowana apteka przy ul.
Jagiellońskiej znajdzie się w odległości
mniejszej niż 400 m. od apteki miejskiej,
Zarząd miasta uchwalił złożyć protest prze
ciw umieszczeniu nowej apteki przy ul.
Jagiellońskiej.

— Kwesta uliczna na Ochotniczą Straż
Pożarną. Oddział Grodzki Wileńskiego
Związku Straży Pożarnej R. P. urządza dziś,
dnia 11 bm. kwestę uliczną na cele Ochot-

 

7, 11, 14, 18 1 21 lipca 1935 r.

pół godziny, wrazie większej  fne-
.kwencji — co 15 minut.

Od dnia 12 maja 1935 r. następuje
zmiana w rozkładzie jazdy do Jero-
zolimiki.
W dnie powszednie: Odjazd z

Wilna: 6.50, 9.00, 13.15, 15.30, 18.00
i 21.00.

Odjazd z Jerozolimki: 7.20, 9.30,
13.45, 16.00, 18.30 i 21.30.

W. dnie świąteczne: Odjazd 2
Wilna od godzimy; 8-ej do 11-ej co
godzinę i od godziny 15-ej do 20-ej
co godzinę.

Odjazd z Jerozolimki od godz.:
8.30 do 11.30 co godzinę i od 15.30

Tachkemoni przeniesione będą do jednego
budynku, a z czterech szkół żeńskich
Centr. Kom. Ośw. utworzone będą dwie.

Reforma ta ma przynieść Miastu
oszczędność w wysokości 21.000 zł.

й — Wycieczki do Elektrowni Miejskiej.

Wobec rozpoczęcia inwestycyjnych prac
rozbudowy kotłowni, a w związku z tem w
celu nieabsorbowania zbytnio personelu

pouczające, względnie dla wycieczek z po-
za Wilna. W tych wypadkach na zwiedza-
nie Elektrowni przeznaczony jest czwartek
każdego tygodnia, lub dzień ustalony każ-
dorazowo przez Dyrekcję.

O mającej się odbyć wycieczce należy

każdorazowo powiadomić zawczasu Dyrek-
tora Elektrowni, lub jego zastępcę (tel. 24

i 118) dla ustalenia dnia i godziny. Pożą-

danem jest ażeby liczba zwiedzających nie
przekraczała 20 osób jednorazowo.

SPRAWY PRASOWE.

trzebowania więziennictwa.

Jak się dowiadujemy prywaine
zamówienia będą dopuszczaże wy

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś, o

godz. 8 wiecz. po raz ostatni, świetna „ko-

medja współczesna Stefana Kiedrzyńskiego
pt. „Kobieta i jej tyran'”.

— Jutro o godz. 8 wiecz. „Chory E u-
rojenia“ — premjera.

— Niedzielna popołudniówka. Jutro o
godz. 4 ukaże się na przedstawieniu popo-

łudniowem komedja Stefana Kiedrzyńskie-

go pt. „Kobieta i jej tyran“ — po cenach

zniżonych.
— Wileński Teatr Objazdowy — gra

dziś 11.V. w Słonimie komedję Ebermajera

i Cammerlohra pt. „Gotówka”. я

— Teatr Muzyczny „Lutnia“. „Księż-
niczka Czardasza”: Dziś op.  Kalmana
„Księżniczka Czardasza”.
— Dzisiejsze widowisko baletowe w

„Lutni“. Dziś o godz. 4 pp. widowisko ba-

letowe w wykonaniu L.  Sawiny-Dolskiej

oraz zespołu jej uczenic.
— Popołudniówka niedzielna w „Lutni*,

Jutro na przedstawieniu popołudniowem po
cenach zniżonych ukaże się op. Falla

„Rozwódka”. Pocz. o g. 4 pp. В
— Widowisko popularne dla inteligencji

pracującej, w „Lutni”. Kierownictwo  te-

atru „Lutnia”, wprowadza specjalne wido-
wiska dla inteligencji pracującej po cenach

najniższych. Przedstawienia te odbywać

się będą w każdy poniedziałek. Pierwsze

widowisko tego typu odbędzie się w naj-

blżiszy poniedziałek 13 bm, o godz. 8.15 w.
Wystawioną zostanie op. Zoehrera „Weso-

1а para“. Dla udogodnienia publiczności

szatnia w tym dniu będzie bezpałtna, Ce-
ny miejsc od 25 gr. do 2 zł.

Z za kotar studjo.
Wiosna, Wielkanoc i lato w pieśni

białoruskiej.

W sobotę dnia 11 maja o godz. 15.00

nadaje Wilno  charakterystyczną audycję

regjonalną w wykonaniu chóru białoruskie-
go pod dyrekcją Grzegorza Szyrmy. Chór

wykona pieśni białoruskie śpiewane przez
lud na wiosnę, w czasie Wielkiejnocy lub

upalnego lata, Objaśnień do audycji udzieli

p. Stanisław Węsławski.
„Miasto gwiżdżących parowozów”,

Pogadanka Romana ersona, wygło-

szona przed mikrofonem łódzkim w dniu 11

maja o godz. 17.50, zobrazuje słuchaczom — Konfiskata „Przeglądu Wileńskiego".

Dziś Starostwo Grodzkie dokonało zajęcia

czasopisma „Przegłąd Wileński” Nr. 9, za

zamieszczenie artykułu pt. „Dziad przemó-

wił do ołtarzu, w którym autor Rafał

Mackiewicz w fałszywym świetle przedsta-

wia stosunek władz polskich do ludności

litewskiej w Polsce.

SPRAWY AKADEMICKIE.

— Sodalioja Marjańska Akademiczek 
ul.| Jazz. Wstęp tylko

USB. Zarząd Sod. Marj. A-czek USB. ni-

niejszem powiadamia, że zebranie Junjo-

iratu odbędzie się w niedzielę dn. 12 bm.

|zaraz po Mszy św. akademickiej. Obecność

konieczna.

а` ZABAWY.
— Dnia 11 maja rb. odbędzie się „S0-

bótka” w Ognisku Akademickiem (ul. Wiel

ka 24). Do tańca przygrywać będzie nowy
za_ okazaniem legity-

macji i karty wstępu. Początek o godzinie

21-ej.
— yCzarna kawa* u „Zielonego Sztralia“.

Komitet Zlotowy Sokola Wilefskiego urzą-

dza w niedzielę, dnia 12 maja, o @сdz. 5-ej

„Czarną kawę” u „Zielonego Sztrałia”.
Zabawę tę uświetni primadonsa p. Ja-

nina Kulczycka, która odśpiewa szereg

pieśni, — Wstęp jeden złoty.

ж>

powiatowe miasto Kutno w jego dawniej-

szej szasie, kiedy bylo jeszcze nic nie zna-
czącą małą stacyjką kolejową. Obecnie

Kutno należy do jednej z najbardziej ruchli-

wych stacyj kolejowych Polski, gdzie krzy-
żują się i rozjeżdżają pociągi wewszystkie

strony świata. W tej chwili Kutno staje

się jednym z najważniejszych węzłówkole-

jowych w Polsce.
Preludja Claude Debussy — Koncert drugi.

W sobotę dnia 11 maja o godz. 19.35

radjostacja warszawska PARE drugi kon-

Tym razem usłyszą radjosłuchacze „Ślady

na śniegu”, „Co ujrzał wschodni wiatr”.
„Przerwana serenada" i „Taniec Puck'a“.

LTCGPMCZOP TANIOGWCWICRC

SPRAWY SZKOLNE.
— Prywatna Koedukacyjna Szkoła Po-

wszechna wraz z Przedszkolem SS. Bernar-
dynek przyjmuje zapisy codziennie do
wszystkich oddziałów (św. Anny 13).

Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO.
— Zjazd żydów, b. żołnierzy W. P.

JW dniu 30 maja rb. rozpocznie się w Wil-

nie Il Walny Zjazd Delegatów Związku

Żydów Uczestników Walk o Niepodległość

Polski, na który spodziewany jest przyjazd

«kilkuset delegatów z całego PZ 
 

 

 

 

— Sprostowanie. We wczorajszym nu-

    

 

cert z cyklu „24 preludja Claud Debussy”. |

j Łukiszkach nie będą więcej konku-
|rować z rzemiosłem prywatnym.

Wykonawcą koncertu będzie wybitny pia-
nista polski Bolesław Woytowicz.
Zolja Fedyczkowska, Aniela Szlemińska

' 7 Maurycy Janowski.
' Sobotni koncert symfoniczny, jaki na-
„daje Warszawa o godz. 21.00, obejmuje u-
|twory dwóch czołowych kompozytorów pol-
skich: „Dwie pieśni japońskie” ana
'Maklakiewicza oraz „Ptaki” — Feliksa Ro-
'deryka Łabuńskiego do słów Kazimierza
| Wierzyńskiego, na głos sopranowy i orkie-
|strę. Utwór ten wykonany był już w radjo
„luxemburskiem, oraz na koncertach symfo-
|nicznych w Tuluzie i Reims. Drugim sko-
lei utworem F. R. Łabuńskiego, który usły-
szą radjosłuchacze w koncercie, będzie
„Tryptyk Pastoralny' — suita w trzech
częściach, wykonywana już kilkakrotnie za-
równo w kraju, jak i zagranicą. Pozatem w
programie dwie pieśni kameralne bez słów,
znanego kompozytora utworów symfonicz-
nych, kameralnych i chóralnych, oraz wie-
loletniego kapelmistrza Opery Warszaw-
skiej — Marjana Rudnickiego. Wykonaw-
cami koncertu będą orkiestra symfoniczna
pod dyrekcją Grzegorza Fitelberga oraz
śpiewacy: / Zofja edyczkowska, Aniela
Szlemińska i Maurycy Janowski.

Literat a kino.

)

djostacja warszawska nadaje szkic literac-
ki pt. „Literat a kino“. Prelegent, p. Anto-
ni Bohdżiewicz, będzie mówił o wykorzy-
staniu literata przez kino i o dzisiejszem
wspódziałaniu obu tych sztuk, które zwłasz
cza w Ameryce i Sowietach doszło do cie-
kawych wyników.

Polskie Radjo Wilno.
Sobota, duia 11 maja 1935 r.

6.30 Pieśń. 6.33: Pobudka do gimnasty-
ki. 6.50: Muzyka. 7.15: Dziennik poranny,
1.25: Muzyka. 7.50: Chwilka społeczna.
1.55: Giełda rolnicza. 8.00: Audycja dla
szkół. 8.05: Audycja dla poborowych. 11.57:
Czas. 12.03: Kom met, 12.05: Koncert. 12.55:
Dziennik południowy. 13.50: Mała skrzy-
neczka-—listy dzieci. 14,00: Przerwa. 14,35:   
Odcinek 'wieściowy. 14.45: Płyty. 15.00:
Wiosna, Wielkanoc i lato w pieśni biało-
ruskiej. 15.30;  Humoreska Ferdynanda
Goetla. 15.45: Koncert. 16.30: Skrzynka
techniczna. 16.45: Płyty. 17.00; Transm,
Naboż. majowego. 17.50: Odczyt „Miasta i
miasteczka Polskie', 18.00: Wesoła audycja
dla dzieci. 18.30: „Mucha” pog. mejszagol-
ska Leona Wołłejki. 18.40: Życie arty-
styczne i kulturalne miasta. 18.45: Płyty.
19.15: Rozpoczęty sezon — wygł. Jarosław
Nieciecki. 19.25: Wiad. sportowe. 19.35:
Koncert z cyklu „Dwadzieścia cztery pre-
ludja Claude Debussy'ego. 19.50: Feljeton
Ga 20.00: Maj, miłość i wiosna. —
Wyk. Mała Ork. P. R. 20.45: Dziennik wie-
czorny. 20.55: Jak żyjemy i pracujemy w
Polsce. 21.00: Audycja dla Polaków z za-
Tea 21.30: Koncert symfoniczny. 22.00:
oncert reklamowy. 22.15: Literat a kino
— szkic litt wygł. Antoni Bohdziewicz.
22.30: Loża Szyderców.
23.05: Komcert.

Niedziela, dnia 12 maja 1935 r.
9.00: Czas i pieśń. 9.06: Gimnastyka.

9,20: «Muzyka. 9.45: Dziennik poranny.
110.00: Transm. nabożeństwa, Po
iPłyty. 11.57: Czas. 12.03: Kom. met, 12.05:
j Praktyczne uwagi na czasie — odcz. 12.15:
j Poranek muzyczny. przerwie Fragm.
| słuch. z Jaraczem. Do godz. 14.00. D. c.
koncertu z Filh. Warsz. 14.00: Płyty. 15,00:
Audycja dla wszystkich. 15.45: Co słychać
„na Podlasiu — pog. 16.00: Muz;ka lekka.
16.40: Felek — frag. z pow. H. Górskiej pt.
„Druga brama”. 17.00: Koncert. 17,40:
Opowiadanie dla dzieci młodszych. 17.50:
+Pogadanka z cyklu „Kultura życia codzien-
nego". 18.00: Pierwszy raz przed mikrofo-
nem P. R. — L. Strassberżanka (fort.) i T.

23,00: Kom. met. 

Ponowna rekrutacja robotników ma
į roboty rolne do ŁOWY

Z Brasławia donoszą, iż z dniem
9 bim. rozpoczęła się w powiecie do-
datkowa rekrutacja wrobotnic i ro-
botników do Łotwy. Rekrutacja od-
bywa się pod kierunkiem specjalne-
go agenta Centralnego T-wa Rolni-
czego ua Łotwie.

Żaznaczyć należy, iż podczas
pierwszej rekrutacji i wyjazdu ro-
bolnic do Łotwy w ciągu kwietnia
powróciło do Polski z górą 100 ro-
botnic i robotników, którzy porzu-
cili pracę i zmuszeni byli zerwać u-
mowy ze względu na ciężkie wa”
runki pracodawców w stosunku do 

; kompletowania
W dniu 11-tym maja o godz. 22.15 ra-| ai 4 robotnic.

naboż.

robotnic polskich.

W związku z dodatkową rekru-
tacją należy podkreślić, iż agent ło-
tewski pragnie zwerbować około
500 robotnic i 200 robotników.
Chętnych jednak jest znacznie mniej
miż pizedtem, wobec czego uda się
do sąsiednich powiatów, celem  do-

brakującej ilości

WYEKSMITOWANA RODZINA
NA PLACU LELEWELA.

W, dn, 9 bm. o godz. 19-ej na pla-
cu ul. Lelewela 5, rozlokowała się
rodzina  Sieczewińca  Konslantego,
złożona z 5-ciu osób, którą w tymże
dniu wyeksmitowano z domu przy
ul. Kalwaryjskiej 118. Rodziną za-
opiekowała się Opieka Społeczna
Magistratu m, Wilna i ulokowała ją
w domu pnzy ul. Łukiskiej Nr. 7.

KRONIKA POLICYJNA.
Aresztowanie złodziei w kinie.

W dniu wczorajszym w kinie „Wir” policja
śledcza ujęła czterech złodziei, oddawna
poszukiwanych przez władze sądowe.

Aresztowanych przywieziono do aresz-
tu centralnego.

— Bójka między uczniem a dozorcą,
W. Cielętniku wynikła wczoraj bójka po-
między 14-letnim uczniem Leonem Żerom-
skim (zaułek Szkaplerny 19) a 30-kilkulet-
nim dozorcą miejskim W. Czekałowem (Po-
pławska 22), w trakcie której Żeromski usi-
łował ugodzić kamieniem Czekałowa, lecz
ten ostatni udaremnił to, bijąc dotkliwie
Sap

obitego chłopca skierowano
gotowia ratunkowego.

Wojownicza niewiasta,  Niejaka
Estera Trafińska zamieszkała przy ulicy
Nowogródzkiej 6 powiadomiła policję, że jej
znajoma Sołtakówna (Sadowa 18) skutkiem
osobistego zatargu, grozi jej zabiciem, lub
wypaleniem oczy przy pomocy witrioleju.
Wypadkiem tym zajęła się policja śledcza.

<do po-

ZATRZYMANIE OSZUSTA.
W swoim czasie kupcowi ryskiemu

Grekisowi niejaki O. Alper z Wilna przy-
właszczył cenną biżuterję wartości kilku
tysięcy zł.

Alper wziął od niego biżuterię rzeko-
mo na sprzedaż komisową i zbiegł 2 Rvgi
zagranice.

Ostatnio przybył on z pewną damą do
Wilna, lecz tutaj został zdemaskowany i w
dniu wczorajszym zatrzymany.

Zatrzymanego przekazano
zycji władz sądowo śledczych.

TRUP PRZY BRONIE.
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