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Rezerwy faszyzmu 
„Echo de Paris'* drukuje w szeregn na- 

merów interesujący reportaż p. Henri de Ke- 

rillis z Italji faszystowskiej. P. de Kerillis 
opowiada o swych wrażeniach i podaje roz- 

mowy, które prowadził z najwybitniejszymi 
faszyzmu. Jedna z nich 

Rieci, ministrem 

nie żywa i 

reprezentantami 

  

— mianowicie z p. 

a narodowego — jest sz 

      

awa. 

Oto eo pisze p. Henri de Kerellis: 

Ministrowie Duce są milczący jak ryby 

gdy mają zabierać głos w sprawach czy 

. Z tą giętkością włoską, w 

  

     
zm nie nie zmienił, umieją oni w dra- 

żliwych momentach poczęstować was „papie- 

rosem, telefonować, zadzwonić, odwróc 

spodziewanie rozmowę, pozostawiając 

wrażenie, że jesteście niezgrabiaszem, który 

nie umie utrzymać się w granicach dyskusji. 

Czysta bowiem polityka, to dziedzina Musso- 

liniego, do której nikt inny nie ma prawa 

wstępu. Ale, poza tą nietykalną 
obejmującą zresztą politykę zagraniczną, 

współpracownicy Duce weale nie są ludźmi 
bezbarwnymi i nieśmiałymi. Przeciwnie — 
to ludzie pełni indywidualności, niezależno- 

ści i odwagi. I rozmawiają bardzo chętnie, 

szczerze 1 sugestywnie. Jednym z takich 

ludzi jest J. E. Rieci, minister wychowania 

narodowego. iragnąłem go bardzo ujrzeć, 

gdyż scharakteryzowano mi go jako osobi- 

stość żywa, zapalna, pociągającą, a przytem 

  

wam 

dziedziną, 

  

kierowniczą: wychowawca młodzieży  faszy- 
stowskiej — to wielkie i odpowiedzialne sta- 
nowisko. 

MŁODZIEŻ! 

Ale przedtem kilka słów przypomnienia. 
(Co to jest młodzież faszystowska? 

Od szóstego roku życia mały Włoch jest 
już wpisany do balilla, gdzie staje się małym 
żołnierzykiem, umundurowanym, maszerują-— 
cym w takt bębna i óćwiezącym. Mając lat 

czternaście, zostaje awangardzistą i składa 

przysięgę: 

„Ślubuję być posłusznym Duce bez za- 
strzeżeń, oddać wszystkie swe siły w służbie 
rewolucji faszystowskiej i przelać dla niej 
swą krew*'. 

W osiemnastym roku życia awangardzi- 

sta wchodzi w szeregi giovani fascisti — mło 
dzieży faszystowskiej. Dziewczęta  przecho- 
dzą równie trzy stopnie: piccolo italiane, gio- 

vani italiane, giovani fasciste. Muszą się one 
wdrożyć przedewszystkiem do enót faszystow 

  

    

skich. 
J. E. Rieci przyjął mnie w Stadjonie 

Mussoliniego. W ciągu godziny spacerowa- 
liśmy pod promieniami słońca, gawędząc swo 

bodnie. * Ten młody minister, zaledwie trzy- 
aziestoletni, nie ma w sobie nie z karjerowi- 
cza. Pozostał skromnym i pełnym  prosto- 

ty, aczkolwiek eała jego postawa odznacza 
się wdziękiem i elegancją. 

WYCHOWANIE ZBIOROWE 

— Ileż macie balilla, Ekscelencjo ? 
— Prawie dwa miljony. Liczba wzrasta 

nieustannie. I byłaby jeszcze większą, gdy- 

by nie pewne trudności w doborze instrukto- 

rów. Musi to być elita, pan rozumie. Od 
chwili, gdy państwo zajęło się wychowaniem 
dzieci, pociąga to za sobą ogromną odpowie- 
dzialność. Chcemy, by wychowawcy naszych 

dzieci byli ludźmi nieskazitelnymi. 
— Qzy to prawda, że nauczyciele szkolni 

zmuszają dzieci do wstępowania w szeregi ba- 
lila? Że wywierają presję na rodziców? 

— Nauczyciele są entuzjastami faszyz- 

mu. My jednakże powstrzymujemy się od 

presji. Droga do balilla jest równa i pro- 
sta. Balilla mają być rezerwą faszyzmu. 

Trzeba, aby wstęp do nich był samorzutny, z 
własnych chęci, kto bowiem zostaje faszystą, 
ten nakłada na siebie ciężkie obowiązki i 
musi być zdolny do ofiar. 

— Czy balilla mają w sobie coś ze seou- 
tyzmu ? 

— Ani trochę, ani trochę. Seoutyzm 

jest międzynarodowy, scoutyzm zrywa z na- 

ejonalizmem, a -balilla i zbiorowe wychowa- 

nie... 
— Czy istnieją inne organizacje młodzie- 

Ne
 

<q
 

— Nie. 

BALILLA MUSSOLINIEGO 

W gorącu słońca i  siroco spacerujemy 

po forum Mussoliniego. Zachwycam się fo- 

rum, którego białe marmury świecą w słońcu. 

Dookoła wznoszą się olbrzymie i majestatycz 

ne posągi, z których każdy reprezentuje jed- 
no z wielkich miast Italji. W głębi widnie- 

je gmach: mieszczą się w nim szkoły przy- 

gotowawcze balilla i awangardzistów. Rie- 

€i mówi wciąż. A kiedy w toku rozmowy pa- 

da czasem imię Duce, płomień przebiega po 

jego twarzy. Jakże ciekawa, jakże niezwykła 

jest ta fascynacja faszyżmu! 
— Niech pan spojrzy — mówi Rieci — 

tutaj tworzymy nową Italję. Tu jednoczą się 
wszystkie klasy i warstwy. Faszyzm jest 

Roa syntezą. Mamy tutaj biedne dzie- 

: uczą się one od bogatych ich manier, któ- 
Te nie powinny być przywilejem wybrańców. 
Są tu dzieci bogate: uczą się one od  bied- 

nych, jak należy znosić przeciwności losu, 

odkrywają skarby, które tkwią w duszach 

rycho- już 

  

   

    

prostych. Był tu i mały Mussolini. Nie róż- 
nił się niczem od innych, niczem. To jest 

faszyzm. 

Przystanęliśmy na chwilę. I zadaję mi- 

nistrowi pytanie, które nurtuje we n 

kseelencjo, rewolucja 

zy podobna trw 
   

  

   

    

— Е 
ме   

ki sposób  utrzymujecie 
ym entuzjazmie? 

sstowska zaczęła się 

» do ostatecznego ce- 

  

   

  

— Peru i 

dopiero. Daleko je 

т ш. Nie lękamy się więc, że zapał naszej mało- 
j dzieży ostygnie. 

— Z tego oto chłopczył ka zrobiliście ma- 

łego żołnierza. Gdy w Śnie, zechce być 

  

- prawdziwym żołnierzem. Czy nie przygotowu- 

jecie w ten sposób wojny? 

Ekscelencja zawahał się. A _ potem po- 

wtarza słowa, które s em z ust Duce: 
— Trzeba, abyśmy byli silni, aby 

respektowano. 

I dorzuca powoli: 
— Należy nam się szersze 

  

    
nas 

miejsce na 

świecie. 

YNOWIE WILCZYCY 

Dużo dzieci, jak najwięcej 

tylko można! 

Ekscelencja umilkł. Odwozi mnie 

limuzyną w eentram miasta. Żeg 
ci. Są oni sympatyczni, 

wający — ci młodzi w: 

ba zachwycać się ich gi 
tością, wytrwałością i 

1le dzieci! 

   

   

      

są pory- 

mewy Duce.    

niem Mussoliniego. Nie Žekoštajo nie innego 

jak odsłonić głowę przed ich patrjotyzmem. 
Ale nie ładźmy się. Ci nowi R 

nie różnią się niczem od dawnych. 

są synowie wilczycy. Ich zęby są Ja: 

białe. 
Tak pisze ten Francuz. 

TELEGRAMY 
MIN BECK WYJECHAŁ DO GENEWY 

WARSZAWA. PAT. 
granicznych Józef Beck wyjechał w dniu 
b.m. do Genewy w towar: wie 

gabinetu p. Romana Dębickiego. Wyjazd p. 

ministra Becka pozostaje w związku z г 

niem się w Genewie prezydjum 

rozbrojeniowej i komisji głównej 

cji rozbrojeniowej oraz z zakończeniem prae 

Zgromadzenia Ligi Narodów. 

UNIFIKACJA USTAWODAWSTWA W 
SPRAWIE IMPREZ PUBLICZNYCH 

WARSZAWA. PAT. Rada Ministrów na 
ostatniem posiedzeniu uchwaliła projekt roz 
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, do- 

tyczący prawa o publicznych  przedsięwzię- 
ciach rozrywkowych. 

Projekt ujednostajnia na obszarze całego 
państwa ustawodawstwo, normujące urządza- 
nie wszelkiego rodzaju publicznych imprez. 
Projektowane prawo reguluje urządzanie 

wszelkiego rodzaju publicznych widowisk, pro 
dukcyj słownych, muzycznych, przedsię- 
biorstw sportowych, szkół tańców i t.d. tu- 
dzież innych przedsięwzięć, służących celom 
rozrywkowym, pokazowym — z wyjątkiem 
wystaw gospodarczych i wyświetlania  fi!- 
mów zapomocą kinematografów. 

Projekt przewiduje, że urządzanie tyeh 
imprez wymaga zezwolenia władz. Projekto- 
wane prawo ma na celu ograniezenie do mi- 
nimum przedsięwzięć bezwartościowych, oraz 
usuwanie imprez szkodliwych przy jednocz 
nem poparciu widowisk i zabaw, wywie 
cych dodatni wpływ na społeczeństwo. 

MIN TITULESCU W SOFJI 

BIAŁOGRÓD. PAT. Wczoraj przybył tu 
minister Titulescu. Minister odjechał następ- 
nie do Sofji, oświadczywszy przed wyjazdem 
dziennikarzom, że wizyta jego w Sofji ma cha 
rakter kurtuazyjny. Kończąc swą rozmowę z 
dzieninkarzami Titulescu oświadczył z humo- 
rem, że nie ma zamiaru zawierać jakiegokol- 

wiek paktu, i że niema wogóle mowy o in- 
flacji paktów. 

SOFJA PAT. — W dniu 12 b.m. specjal- 
nym pociągiem przybył do Sofji z wizytą 
oficjalną minister spraw zagranicznych  Ru- 
munji Tituleseu Ministrowi zgotowano bar- 
dzo serdeczne przyjęcie. 

AMERYKAŃSKA LIGA NARODÓW 

MEXICO CITY. PAT. Rząd republiki 
Salwador wystąpił z projektem utworzenia 

własnej Ligi Narodów na kontynencie amery- 
kańskim, oraz własnego trybunału sprawiedli 

wości międzynarodowej. Rząd Salwadoru 
zgłosił formalny wniosek w tej sprawie na 

porządek obrad kongresu Pan-Amerykań- 

skiego. 

SZCZEGÓŁY SKOKU ZE SPADOCHRONEM 

MOSKWA PAT. Rekordzista skoku 
spadochronem Jewsiejew oświadczył, że 

wysokości 7,200 metrów panowała temperatu- 

ra 37 stopni mrozu. Skok trwał 1 minutę i 
37 sekund. 

BURZA NA MORZU PÓŁNOONEM 

BERLIN. PAT. Na wybrzeżach Morza Pół 
nocnego przeszła ostatnio wielka burza. Bu- 
rza zerwała sterowiec, stojący na lotnisku 
hamburskiem i dopiero po ogromnych wysił 
kach zdołano sterowiec, mocno uszkodzony, 
ściągnąć na ziemię. 
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konferen- 
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SENATOR TIR S 

owisko WAD 
wobec żądań niemieckich w sprawie zbrojeń 

PARYŻ. PAT. Paul-Boncour, który przy 

był w czwartek rano z Genewy, wziął udział 
w posiedzeniu Raay Ministrów, która głów- 

nie zajmowała się sprawami polityki zagra- 

nicznej. Paul-Boncour zdał sprawę z rozmów 
a genewskich, dotyczących konferencji rozbro- 

: jeniowej. — Rada Ministrów jednomyślnie 
aprobowała stanowisko, zajęte przez przedsta 

wiciela Francji. 
PARYŻ PAT. Agencja Havasa donosi, 

że Paul-Boneour w swem expose, dotyczącem 

rozmów genwskich, podkreślił jednomyślnie, 
zdecydowanie opozycyjne stanowisko Anglji, 

Francji i Stanów Zjednoczonych wobec żą- 
dań niemieckich wsprawie zbrojeń. Rozmo- 
wy genewskie posunężty się tak daleko, że po- 

lecono rzeczoznawcow trzech delegacyj kon- 
kretne uzgodnienie wspólnego stanowiska w 

szeregu artykułów. 
Zostaną one bezpośrednio przedłożone 

delegacji niemieckiej, albo — co jest prawdo- 

podobniejsze — w formie projektu rezolucji 

— złożone zostaną prezydjum konferencji. W 

ten sposób projekt ten znalazłby się na po- 
rządku dziennym obrad komisji głównej, któ- 
ra zbierze się 16 b.m. 

  

Skargi Zw. Polaków na Śląsku Opolskim 
przed forum Ligi 

RZĄD NIEMIECKI POTĘPIŁ ANTYPOLSKĄ KAMPANJĘ PRASOWĄ 

GENEWA PAT. — Rada Ligi Narodów 

rozpatrywała w dniu 12 bm. dwie skargi Zw. 

Polaków na Śląsku Opolskim. ; 

Pierwsza petycja omawiała tendencje an- 
tymniejszościowe niemieckiego dekretu wybor- 
czego, wymagającego składania pod _ listami 
kandydatów do pariamentu aż 60.000 podpi- 

„ sów, z podaniem miejsca zamieszkania, zawo- 

° @ц 1 stanu. Rząd niemiecki przedstawił obszerne 
uwagi, w których tłumaczy, że dekret wymie- 
rzony był przeciwko wszelkim małym ugrupo- 

waniom: na terenie całej Rzeszy. Rząd niemiecki 

- podkreśla dalej, że największa ilość. oddanych 
głosów polskich wynosiła około 45.000, to jest 
pozostawała dałeko w tyle od faktycznej siły 

żywiołu polskiego w Niemczech i nie wystar- 

polską 
mandatu, Wobec tego dekret praktycznie nie 

; miał dła mniejszości połskiej znaczenia. Rada 
przyjęła do wiadomości wyjaśnienia rządu nie- 
mieckiego. 

Charakterystyczne śwatło na panujące w 
Niemczech stosunki i na sytuację mniejszości 
polskiej rzuciła rozpatrywana następnie przez 
Radę petycja, dotycząca  glorytikacji morder- 
ców robotnika polskiego Piecucha, rzekomo ko- 
munisty, zamordowanego w roku ub. w miej- 

scowości Potenipa. Mordercy Piecucha, naro- 
dowi socjaliści, został wówczas skazani na 
śmierć. Potem zamieniono im karę na więzie- 
nie, a po dojściu do władzy rządu narodowo- 

socjalistycznego zostali oni ułaskawieni i wita- 
ni na Śląsku jako bohaterowie narodowi. 

Petycja cytuje deklarację Rosenberga w 

„Voelkischer Beobachter", w której powiedzia- 
ne jest, że nie woino skazywać na śmierć Niem- 
ców za zamordowanie Polaka. Szereg wycin- 
ków z prasy niemieckiej, załączonych do pety- 
cji, przedstawia morderstwo Piecucha, byłego 
powstańca -górnośląskiego, jako czyn patrjotycz 
ny i epizod w walce „szlachetnej elity niemiec- 
kiej z polskim plebsem*. Inne wycinki opisują 
entuzjastyczne przyjęcie, zgotowane mordercom 
Piecucha po ich ułaskawieniu. Wobec takiego 
precedensu mniejszość polska straciła wszelkie 
poczucie bezpieczeństwa, 

Rząd niemiecki, pomijając właściwy przed. 

miot petycji, którym było nie samo morderst- 
wo, lecz kampania prasowa antypolska, oświad- 
czył w swych uwagach popros „e Piecuch 

był komunistą i że przynależność jego do pol- 
skiej mniejszości nie odgrywała przy morder- 
stwie żadnej roli, wobec czego sprawa nie ma 

charakteru mniejszościowego. 
Stwierdziwszy w rozmowach w Genewie, 

że argument ten nie przemawia nikomu do prze 
konania, delegacja niemiecka przesłała uzupeł- 
niające uwagi, w których potępia usilną anty- 
poiską kampanję prasową, jaka rozwinęła się 

na tie morderstwa Piecucha i powołuje się na 
wyjątkowo podniecona atmosierę, panującą w 

Niemczech w Okresie, kiedy miało miejsce to 
morderstwo. — Sprawozdawca, aeliegat hisz- 

pański w raporcie swym, który nietylko zostal 
zakomunikowany członkom Rady, ale fakża o9_ 

czytany na publicznem posiedzeniu, po sireśz- 
czeniu petycji i uwag rządu niemieckiego stwier 
dza, że poczucie bezpieczeństwa mniejszości 
polskiej mogło być rzeczywiście silnie zachwia- 
ne, wyraża jednak nadzieję, że rząd niemiecki, 
zgodnie ze swemi oświadczeniami urzędowemi, 
według których żadne akty gwałtu nie będą 
eni usprawiedliwione, ani tolerowane, przeć- 

siewežmie zarządzenia, Zmierzające do zapew- 

nienia atmosfery, zgodnej z duchem konwencji 
górnośląskiej, 

Pomimo typowo ligowego stylu raportu, 
w konkluzji jego przebija wyraźna krytyka sto- 
sunków, pamujących na Śląsku niemieckim. 

OSZMIANA — 
PODBRODZIE 

POSTAWY — 

SPOŁPCE —     
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„tylko w 
Pan „jmb* jest współpracownikiem 

„Robotnika'* i referentem polityki zagra- 

nicznej. On to imieniem socjalizmu pol- 

skiego uświadamia nasz rząd co ma ro- 

bić w tej dziedzinie, on poucza społe- 

czeństwo polskie czego się trzymać. 

Oto p. „jmb napisał w środowym 

„Robotniku* piękny artykuł p.t. „„Meto- 

dy min. Becka". Zaczyna się ten arty- 

kuł takiemi zdaniami: 
W „Słowie' wileńskiem z 9 b.m. 

ukazał się wywiad min. spraw zagr. 

Becka z korespondentem  niemiec- 

kiej agencji Tel. Union. „Słowo* 

dodaje, że wywiad ten ukazał się w 

prasie niemieckiej, to jest hitlerow- 

skiej, gdyż innej w Niemczech nie- 

ma. Ale z drugiej strony wywiad 

in. Becka, znaleźliśmy tylko w 

„Słowie”, niema go bowiem w ża- 

dnem innem piśmie poiskiem. Bo icZ 

wywiad ten odpowiada w zupełno- 

ści „ideologii p. Mackiewicza, kto- 

ry z zupełnem zadowoleniem rekla- 

muje na wstępie numeru oświadcze- 

nie min. Becka. 

Potem następują głębokie rozstrzyg- 

nięcia, co do linji politycznej p. Becka, 

hitleryzmu i ideologji p. Mackiewicza. 

Narazie puszczamy mimo uszu te do- 

niosłe uwagi, a zajmijmy się tylko tem 

jednem, a mianowicie, że p. „jmb wy- 

czytał ów wywiad tylko w „Slowie“. 

Otóż wywiad agencji „Tel Union* był 

nietylko w „Słowie”, ale w całej pra- 

sie polskiej, zarówno  prowincjonałnej, 

jak stołecznej. Co do niektórych pism, 

to zacytujmy nawet daty i miejsce - 

mieszczenia tego wywiadu, którego p. 

„jmb, ognisty polityk zagraniczny nam 

tylko przypisał. 

A więc: 

W Gazecie Polskiej ukazał się ten 

DRUJA — Kowkin. 
Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— uł. Wiłeńska 15 7. Gurwicz 

FIŃŚK — Księgerałs Polska —. St Bednarski 

Ketęgarnia Polskiej Macierzy Szkolūsj. 

aria T-wa „Ruch“ 

ris 1. Ryppa GL Mickiewicza 10. 
warzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

Biuro Gi ul. 3 Mais 
jei, skład apte y. 
gazetowy 

lost Ksicą. Koh „Ruch“. 
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„Słowie" 
wywiad w sobotę 7 października str. 2, 

szpalta 1 i 2 od góry, tytuł dwuszpal- 

towy. * 

W Iiustr. Kurį. Codz. w niedzielę, 

dnia 8 października na str. 15, w szpal- 

cie 1-ej. 

W ABC w sobotę 7 października, 

strona 3, na 4 i 5 szpalcie. Tytuł dwu- 

szpaltowy. 

W „Gazecie Warszawskiej* w sobotę 

7 października, str. 2, szpalta 4 u góry. 

W „kKurjerze Porannym" wreszcie w 

sobotę 7 października, strona 4, szpalia 

1i 2, tytuł dwuszpaltowy, składane 

przez dwie szpalty, 'wyodrębnione jak 

tylko można. 

i td. i t.d., krótko mówiąc, absolutnie 

wszystkie gazety. 

— Panie „jmb* rozumiemy dobrze, że 

pan czyta tylko „Słowo* a innych gazet, 

jak to najwyraźniej można stwierdzić, 

nawet nie przegląda. Owszem chwali 

się to panu, „Słowo* jest istotnie wy- 

śmienitem pismem, a zwłaszcza pan, któ- 

ry cierpi na socjalizm, powinien czytać 

artykuły p. Stanisiawa Wańkowicza, aby 

się z niego wyleczyć. 

„ Ale: 

— Skoro pan czyta tylko „„Słowo*, to 

nie powinien pan pisać „tylko w „„Slo- 

ie“, bo nie ma pan możności: tego 

sprawdzić i zmusza pan nas do roli, 

która wcale nam do gustu nie przypada, 

tj. do pouczania pana, że takie wiado- 

mości nietylko u nas się znajdują. 

— Po drugie, skoro pan czyta tylko 

„Słowo*, to mie powinien pan występo- 

wać z krytyką tego, co piszemy o polity- 

ce zagranicznej, bo widzi pan, u nas to 

piszą o polityce zagranicznej ludzie, któ 

rzy czytają codzień nie jedną gazetę, a 

dużo więcej. Cat. 

  

Procos I. 
SAMBOR PAT. — Na czwartkowej roz- 

prawie w procesie o napad na pocztę w Trus- 

kawcu, świadek Teodor Manasterski, szofer, 7e 

znaje, że w chwili napadu na pocztę stał na u- 
licy w odległości 100 kroków od poczty. Na. 
pastników było 5 lub 6. Jeden z nich podczas 
ucieczki, przebiegając koło Manasterskiego, — 
strzelił z rewołweru w górę. 

Hitlerowcy demolują mieszkania Polaków 
w Gdańsku 

interwencja komisarza generalnego R. P. 
GDAŃSK PAT. — Dnia 11 bm. około go- 

dzimy 20,45, dwaj umundurowani hitlerowcy 
zjawili się w restauracji Połaka Masy w Elłga- 
nowie na terenie w. m. Gdańska, żądając @- 
tra wódki, za którą nie zapłacili. Następnie po- 
deszli do drzwi, wołając czatujących na dwo- 
rze 8 towarzyszy, w tem 4 umundurowanych 
szturmowców, W restauracji odbywało się ze- 
branie roiników, omawiających sprawę dowozu 
mleka do mleczamni. Hitlerowcy wyrzucili ze- 
branych, poczem rzucali krzesłami po restaura- 
cji, rozbijając szyby, bytelki, lampy itd. Obecni 
w panicznym strachu opuścili lokal. 

Następnie hitlerowcy wtargnęli do prywat- 
nego mieszkania Masy, gdzie wyrzucili z łóżek 
dzieci i żonę Masy. Hitlerowcy odgrażali się 
przytem „wyczyszczeniem gniazda polskie: 
Po zniszczeniu mieszkania najstarszy z hitlerow 
rowców, który kierował całą akcją, zażądał od 
Masy obliczenia w ciągu kwadransa wyrzą- 
dzonych strat... grożąc, że w przeciwnym ra- 
zie każe go powiesić. Restaurator ratował się 
ucieczką, 

Policjant, do którego się zwrócił, oświad- 
czył, że jest na urlopie i że nic go ta sprawa 
nie obchodzi i połecił mu zwrócić się do swego 
zastępcy, zamieszkałego we wsi, oddalonej o 3 

kilometry od Eiganowa. 
Masa po powrocie do domu stwierdził, że 

dom jest zupełnie spustoszony. Nadto skradzio- 
no kasę restauracji i kasę szkołną, której 0- 
piekunem jest Masa, Oraz znaczną ilość to- 
warów. 

Wyrządzone szkody są bardzo znaczne. — 

Rodzina wyrzucona przez hitlerowców ukrywa- 

ła się przez całą noc u sąsiadów. 
Tegoż dnia po zniszczeni umieszkania Ma- 

sy, hitlerowcy udali się do mieszkania Flisakow 
skiego. Po wyważeniu drzwi wtargnęli do wnę- 
trza, gdzie również zaczęli demolować mieszka- 
nie, grożąc bronią palną į krzycząc, że Dom 
Polski pójdzie z dymem i że do poniedziałku 
nie powinien zostać w Ełganowie żaden Polak. 
Oprócz tego hitlerowcy dokona lipodobnej na- 

paści na Buca, Zułewskiego i Sulewskiego. — 
“, Dom Polski hitlerowcy obstawiłi od strony 0- 

grodu, jednakże wtargnięcie do Domu Polskie- 
go nie leżało widocznie w programie wczoraj. 
szego wieczoru. 

Powyższy fakt niesłychanego terroru nad 
ludnością polską w Ełganowie wywarł nietylko 
przygnębiające wrażenie, lecz wywołał panicz- 

Komisarz Generalny R. 
napadami zwrócił się REA do Senatu 

gdańskiego, zastrzegając szczegółową i zasad- 
niczą interwencję. 

  

Wizyta lotników polskich w Rumunii 
Start samolotów z Okęcia 

WARSZAWA PAT. — W dniu 12 bm. 0 
godzinie 9,30 z lotniska na Okęciu wystarto- 
wały na zlot płatowców do Lwowa 32 samo- 
loty myśliwskie, konstrukcji P. Z. L., pod do- 
wództwem szefa departamentu aeronautyki w 
ministerstwie spraw wojskowych płk. Rayskie- 
go. Ze Lwowa eskadra polska wystartuje do Ru 
munji, celem rewizytowania lotnictwa rumuń- 
skiego. Termin startu w zależności od warun- 
ków atmosferycznych będzie ustalony we Lwo- 
wie. 

KRAKÓW PAT. — O godz. 11,25 wyłą- 
dowała na lotnisku wojskowem w Skniłowie 
eskadra 32 samołotów, przybyła z Warszawy 

pod wodzą płk. Rayskiego. Termin odlotu w dal 
szą drogę narazie nie został ustalony. 

LWÓW PAT. _- Eskadra samolotów, któ- SiE 

ra zatrzymała się we Lwowie po drodze do Bu- 
karesztu, wyruszy w dalszą drogę w piątek 

Wybuch na angielskiej łodzi 

Na angielskiej łodzi podwodnej L. 26, znaj. 

dującej się w porcie Campbell Town, zdarzył 

się gwałtowny wybuch. Miał on miejsce w hali 

maszyn, i przyczyn jego nie ustalono. 

Dwóch marynarzy zabitych, Czternastu od- 

niosło ciężkie rany. EL 

Na pytanie, dlaczego w śledztwie Manas- 
ierski zeznał, że osobnik ów strzelał de nieg0, 
świadek odpowiada: „obawiałem się, że wła- 
dze będą mnie ścigać, lub podejrzewać o współ 
udział w zamachu, ponieważ jestem Ukrańce"' 

i znajdowałem się w pobliżu miejsca napadu. 

Ażeby wykluczyć tego rodzaju podejrzenie, +e- 
znałem, że strzelano do mnie". 

Św, Wamkówna widziała, jak 5 osób prze- 
biegło ulicę i jak jedna z nich strzeliła, gdy zna- 
lazła się o krok od szofera, Następnie sk)1 
frontowano świadka Hanikównę z szoferem Ma- 
nasterskim, który oświadcza ponownie, że prze 
biegający "kolo niego napastnił strzełał w g6- przecza 
rę, a nie do niego, Odnosi się wrażenie, że szo- 
fer chce zatuszować sprawę strzelania przes u- 
ciekającego napastnika do bezbronnych ludzi, 

Po przert/ie trybunał przystąpił do p:ze- 
słuchiwania +wiadka Teodora Biłasa, przez %tó- 
rego pa:kan przeskakiwali napastnicy, ucieka- 
jąc z poczty oraz suiadka Dymitra Kociubę, 
których zeznania naogół nie wnoszą do sprawy 
nic nowego. 

Następny świadek Sachnik, robotnik, ze- 
znaje bardzo mętnie i ogólnikowo, a nawet 
sprzecznie z zeznaniami, złożonemi w śledztwie. 
Prokurator zgłasza wniosek o zaprzysiężenie go. 
Trybunał zaprzysięga Sachnika. Mimo to šwia- 

  

KRAKÓW PAT. Wysiłki policji kra- 
kowskiej, śledzącej sprawców ohydnego mor- 
derstwa "na osobie listonosza Przebindy i mal- 
żonków Zyskindów, uwieńczone zostały wczo- 
raj sukcesem. Oto delegowany przez policje 

ny) wpłonń Mach nezdt Moze SapóaniE = krakowską komendant brygady policji Balicki 
w związku z temi aresztował wczoraj rano w jednym z lokali noc- 

nych w Katowicach sprawcę mordu, Jana Mali- 
sza. Przy sprawcy mordu znaleziono część skra- 
dzionej gotówki, Aresztowanie współniczki mor 
du Maliszowej jest kwestją godzin. 

W KABARECIE „TROCADERO* 

KATOWICE PAT. — W toku dochodzeń 

w sprawie morderstwa listonosza Przebindy i 

Zyskindów stwierdzono, że Malisz przebywa od 

kilku dni w Katowicach. 
Policja roztoczyła czujność nad mieszka- 

niem w którem przebywał: Malisz i dowiedziała 
że Malisz nocą udał się do kabaretu „Tro- 

cadiero" w Katowicach. Do kabaretu tego wkro- 
czyło nad ranem kilku wywiadowców policji 
Śląskiej i krakowskiej, Aresztowano Malisza, 
stojącego przed bufetem. Malisz posiadał przy 
sobie rewolwer z 8 nabojami. Po aresztowaniu 

usiłował on popełnić samobójstwo przez wypi- 
cie pewnej iłości weronalu. Odwieziono go na- 
tychmiast do szpitała, gdzie truciznę wypompo. , 
wano, 

W chwili obecnej znajduje się on w Szpi. 

talu pod opieką policji. Stan jego jest zupełnie 

( napad na poczię W Truskava 
dek nie przypomina sobie wiełu szczegółów i 
nie pamięta, czy napastnicy uciekający z pocz- 
ty, strzelali z rewoiweru na ulicy w chwili, gdy 
mijali szofera. Świadek robi wrażenie, jakgdy- 
by chciał osłabić poprzednie swe zeznania, a- 
żeby nie obciążać oskarżonych. 

Świadek Kisyłycznik widział jednego z na- 
pastników z dwoma rewoiwerami, uciekającego 
w stronę lasu. W tem miejscu oskarżony Ło- 
cuniak zeznaje, że on prawdopodobnie był tym 

osobnikiem. Jak wiadomo z aktu oskarżenia, 
Łocuniak w czasie ucieczki odłączył się od re- 
szty towarzyszy i uciekał sam. Łocuniak za- 
przecza jednak, jakoby miał dwa rewolwery i 
okulary. 

Ze względu na wyczerpanie wczorajszej fi- 
sty świadków „trybunał postanowił odczytać 
akta pierwiastkowego dochodzenia i dochodzeń 
późniejszych. Akta stwierdzają całkowite przy- 
Znanie się oskarżonych do winy, zarzucanej im 
aktem oskarżenia, Z pośród dokumentów de- 
monstrowanych przez przewodniczącego, budzi 

sensację ławy przysięgłych płan sytuacyjny na- 
padu oraz plan urzędu pocztowego w Trus- 
kawcu, sporządzone przez oskarżonego Łocu- 
niaka w czasie śledztwa. Płan sytuacyjny za- 
wiera legendę w języku ukraińskim. Na tem 
trybunał odroczył rozprawę do piątku. 

„09. paczfyliona 
dobry i prawdopodobnie w najbliższych dniach 
będzie on odstawiony do Krakowa. 

MALISZ BYŁ BEZROBOTNYM. 

KRAKÓW PAT.— Sprawca morderstwa na 
osobie listonosza Przebindy i Zyskindów Jan 
Malisz liczy łat 25, pochodzi z Krakowa, jest 
od kilku lat bezrobotnym. Stwierdzono, że cha- 
rakter pisma na przekazie pieniężnym, nada- 
nym z Podgórza, przy pomocy którego to prze- 
kazu zbrodniarzowi udało się ściągnąć listono- 
sza Przebindę do mieszkania Zyskindów, zga- 
dza się z charakterem pisma Malisza. Wspól- 
niczką Malisza była Marja z Węgrzynów Kocz- 
kowa-Maliszowa. 

ARESZTOWANIE WSPÓLNICZKI MALISZA. 

KRAKÓW PAT. — Wczoraj o godzinie 13 
organa śledcze P, P. aresztowały w jednym z 
pensjonatów w Rabce wspólniczkę mordercy 
Malisza, Maliszową, którą odstawiono natych- 
miast do Krakowa i wprost z dworca przeka- 
zano do dyspozycji krakowskich władz 
ROSA 1 ai riai kai i SLC „KE 

Xenflskata książki Inż. Zaremby 
WARSZAWA (tel. wł.) Jak wiadomo, in- 

żynier Zaremba ogłosił drukiem książkę p. t.: 

„Spowiedź Ojca", w której omawia znane wy- 
padki w związku z procesem O A 

Dowiadujemy się, że prokurator nakazał 
wczoraj konfiskatę książki.
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SILVA RERUM 
„MILSZY TOBIE SYN KOBYLI, NIŻLI 

SYN BOSKI!...'* 

Któż to i do kogo przemówił w tak do- 
bitny sposób?. Proszę się nie gorszyć dosad- 
uością określenia: tak przemówił do szła- 
chty polskiej złotousty kaznodzieja Piotr 
Skarga. 

To powiedzenie Skargi przypomniał 
swym czytelnikom Czas (229), zastanawiające 
się nad obrazem jazdy polskiej w literaturze 
polskiej. 

Któż z nas nie pamięta piosenki, którą 
dziecku huśtanemu na kolanie do jej takta, 
podśpiewywał ojciec lub dziadek: „Tak pan 
jedzie, po obiedzie — sługa za nim ze śnia- 
daniem, a za panem chłop — na koniku hop 

— a za nimi w tyle, na siwej kobyle — je- 
dzie żyd, jedzie żyd, hopapa! hopapa!''. — 

Któż nie zna piosenki o „żołnierzu tułaczu, 
który borem, lasem — idzie z biedy i gło- 
du przymierając czasem — na koniec pada 
u nóg konika wiernego — a konik nogą grze- 
bie mogiłę dla niego'*'. Komuż mogłyby być 
obce te tradycje, tak silnie zakorzenione i 

tak szeroko rozpowszechnione, że w ich świe- 
tle zrozumiałe są słowa księdza Skargi, gro- 
miącego dawny naród szlachecki:  „Milszy 

tobiesyn kobyli, niżli Syn Boski!''* Koń był 
jednym z najważniejszych czynników w Ly- 
ciu Polaków „był i zwierzęciem pociągowem, 

i towarzyszem bojowym, i przyjacielem, i 
chwałą i ozdobą życia''.  Nadewszystko zaś, 
na wojnie i w pokoju, był koniem pod wierzch 
wiadomo zaś, że „serce jeźdźca po połowie 
bije w koniu'*. 

Koń kawaleryjski zdobył sobie zaszezyi- 
ne miejsce w naszej literaturze: 

Sławne czyny polskiej jazdy wojskowej 

często też bywały przedmiotem poetyckich 
natchnień, W doraźnym artykule niesposób 
wyczerpać ten rozległy i bogaty temat, sy- 

stematycznie dotąd nieopracowany, a w pełni 
zasługujący na odrębne studjum.  Poczyna- 

jąc od poezji staropolskiej z „Wojną cho- 

cimską'' Potockiego na czele, poprzez 
„Marję'* Malczewskiego, poematy Mickievri- 

cza i Słowackiego, powieści Sienkiewicza i 
Żeromskiego, aż po utwory ostatniej doby 
nieprzebrane  mnożyćby można przykłady. 
jak wszechstronnie i rozmaicie odvwacza  li- 

teratura polska obrazy walk konnicy pol- 
skiej, zwłaszcza dawnej hnzxcji, napcleoń- 
skich szwoleżerów, ułanów xs:ęcia Józia. 

aż po dzisiejszych ułanów Beliny. 

Niejednokrotnie koń wystęruje w dzic- 
łach Mserackich jako bohater. 

Któż nie pamięta wzruszających scen 
pożegnacia z koniem naszych wielkich wo- 
jowników. 

Koa towarzysz bojcwy bywa  prawdzi- 
"wym przyjacielem rycerzy. 

Był też koń  dozgonnym towarzyszem 
naszych wielkich wodzów. Z ponularnych 
„Śpiewów historycznych'* Niemcewicza jed- 
nym z najlepiej pamiętanych obrazów, to 
za trumną księcia Józefa „koń jego walecz- 
ny, z schyloną głową... * A z niemniej roz- 
powszechnionej dumy Antoniego Czajkowskie- 
go o „śmierci OCzarnieckiego'* pożegnanie he- 
tmana z koniem stało się już tak ogólnie 

przyswojoną własnością anonimową, że nie 
zawsze się nawet wspominą nazwisko poety 
tych wierszy, jak to „Zarżał stępak u żłobu 
powolny, Wzniósł na łożu głowę Hetman 

polny, — — — Witał księdza — jak ze snu 
powstały, — I znów słuchał jak rży jego bia- 
ły. Zaś w „Dumie o hetmanie'' tragiczną 
śmierć Żółkiewskiego poprzedził Żeromski ta- 
kim obrazem: „Kanclerz, zsiadłszy ze swego, 
ręką mu kark przez chwilę gładził, potem 
szabli dobył, przebił nią bok i serce konia 
drogiego z mocą dawną — na znak, że nie 
będzie uchodził. Padł wierny koń. Na przed- 
nich wsparł się nogach i zarżał ostatni raz 
waletę panu''. 

Okres wojen napoleońskich przyczynił się 
do szczególnej sławy jazdy polskiej, a więc i 
do zwrócenia wielkiej uwagi na konia. Świet- 
ne tradycje jazdy polskiej z czasów najdaw- 
niejszych przechowuje nasza dzielna kawa- 
lerja po dziś dzień. Kaden - Bandrowski tak 
kreślił swe wrażenia w r. 1915: 

Żołnierze ci nie wiedzą, co znaczy czegoś 
nie znaleźć, lub nie znać jakiejś drogi, lub 
nie trafić, lub wogóle czegoś nie móc. I to 
wszystko koń w konia, chłop w chłopa, ofi- 
cer w oficera! Belina jedzie przodem zwięzły, 
zwarty w sobie, Srogiemi oczyma niebieskie- 
mi patrzy przed siebie drapieżnie, niczem 
żbik. Lisowczyk, jakże go nazwać inaczej. 
— Lisowsczyk! Za nim ogromny porucznik 

Dreszer, z piersią pod pancerz urodzoną, niąż 
twardy, gwałtowny, honorny, istny smok, 
gdy rusza do ataku. Czy też podporucznik 
Lewandowski z szelmowskim, kochanym u- 
śmiechem w najgwałtowniejszym ogniu Albo 
wielki podporucznik Wieniawa, tyleż mężny, 
ile dowcipny — dowcipem całą brygadę do 
śmiechu skłonić zdolny. Albo młody, uroczy, 

  

ODZNACZENIE UCZONEGO POLSKIEGO 

   
Znakomity uczony lwowski dr. Przemysław 

Roman Dąbkowski profesor Uniwersytetu Jana 
Kazimierza otrzymał honorowy doktorat praw 
Uniwersytetu w Bratislawie. 

Prof. Dąbkowski piastuje na Uniwersytecie 
lwowskim godność profesora historji prawa 

polskiego i zachodnio - europejskiego, a od cza- 
su śmierci prof. Balzera również historji ustroju 
Polski. Prof. Dąbkowski jest kawalerem krzyża 
komandorskiego orderu Polonia Restituta oraz 
członkiem polski czeskiej i bułgarskiej Aka 
demji Umiejętności. 

  

SŁOWO 

Działacze Stronnictwa Ludoweg 
są winowajcami zajść chłopskich w Wólce 

RZESZÓW PAT, — W dalszym ciągu roz- 

prawy o zajścia w Wólce zeznają funkcjonar- 

jusze straży leśnej oraz policjanci z miejsco- 
wego posterunku PP. Świadek Balker, przod. 
policji, komendant posterunku w Medynie Łanc 
oraz Władysław Zielski, kierownik urzędu śled- 
<zego w Rzeszowie Opisują przebieg zajść przed 
Domem Ludowym w Wólce. 

Świadek Zielski stwierdza, że zachowanie 
się oddziałów policji nie dawało powodów do 
zajść. Niektórzy z policjantów, stojąc bliżej tłu- 
mu, rozmawiali z chłopami, a nawet częstowali 
ich papierosami. To też świadek był zaskoczony 
napadem, którego nikt się nie spodziewał, w 
przeciwnym bowiem razie zarządzonoby środki 
ochronne. 

Za winowajców krwawych wypadków 

świadek uważa działaczy Stronnictwa Ludowe- 
go, którzy na swych wiecach ustawicznie pod. 
burzali ludność w powiecie. Odpowiadając na 

pytanie prokuratora, świadek wyjaśnia, że tura 
zebrany przed Domem Ludowym w Wólce nie 
składał się z przypadkowych gapiów, przeciw. 

nie, byli to ludzie, sprowadzeni specjalnie z są- 
siednich wsi. Poszczególne grupy chłopów przy 
bywały na miejsce uzbrojone w kije i w nastro- 
ju podnieconym. 

  

ASYRYJCZYCY W IRAKU 
Na łamach wileńskiego „Słowa” ukazał 

się w dniu 9 bm. artykuł, pt.: „Wstrząsające 

szczegóły masowej rzezi chrześcijan asyryj- 

skich w Iraku". Autor opierając się na angiel- 

skim „Times“, podkreśla różnice wyznaniowe 

walczących obozów, nadając koniliktowi zbroj- 

nemu na tle walki o niepodległość oraz wynik- 
tej z jego powodu pacyfikacji charakter wojny 

religijnej. » 
Teraz troszkę faktów, utrwalonych nie na 

negatywie tendencyjnego „Times“u, mającego 
na względzie tylko autorytet perfidnego w swej 
polityce zagranicznej Albjonu, ałe śladami za. 
krzepłej krwi w kamienistych okolicach Mo- 
sułu. 

Irak, oderwany po wojnie światowej od im- 
perjum ottomańskiego, uzyskuje nominalną nie- 
zależność pod berłes1 zmarłego niedawno Fejsa- 
ła, usankcjonowaną protektoratem angielskim. 

Asyryjczycy — element napływowy, popierany 
przez Anglję, stanowią uprzywiłejowaną warst- 
wę urzędniczą, ekspłoatując patrzącego niechęt- 
nem okiem na przybyszów odwiecznego władcę 
tej ziemi — muzułmanina. Przed rokiem wyzby- 

wa się Irak czułej opieki Anglików oraz ogła- 
sza niepodległość. Asyryjczycy zaś, pomimo 
tojatności w stosunku do nich Arabów, przecho- 
dzą z orężem 'w ręku na stronę francuskiej Sy- 
rji, by po pewnym czasie jeszcze lepiej zaopa- 
trzeni w broń, wtargnąć na teren Iraku, roz- 

niecając żagiew buntu, pod hasłem formacji 
własnego państwa na obcych sobie w słuszno- 

ści historycznej ziemiach. 

Powstanie zostało stłumione, i jak to nie- 
stety zawsze bywa, nietylko na Wschodzie — 
žrwawo, Ale czyż można za to obarczać odpo- 

wiedziatnością różnicę kultów? Przecież Arab. 
chrześcijanin i Arab-muzułmanin wspierają się 
nawzajem w solidarnej akcji przeciwko Żydom 
w Palestynie, Chrześcijanie żyją spokojnie na 
terenie kolebki Islamu — Arabji, zajmując pła. 
skowyż Nedżd, w pobliżu religijnych centrów 
muzułmańskich, Mekki i Medyny. Czyż to nie 
przekona autora „Wstrząsających szczegółów 

masowej rzezi chrześcijan asyryjskich 'w Iraku“? 
'Jeszcze jedno słowo na temat „Wstrząsa- 

jących szczegółów* itd. Przypomnijmy sobie 
tylko stłumienie przez Rosję powstania w roku 
1916 w Turkiestanie, wywołanego werbowaniem. 
niezdolnych do walki Kirgizów do robót na li. 
njach frontowych. Rosjanie, otaczając auty 
działami, wycinali do nogi wszystkich miesz- 
kańców, pastwiąc się okrutnie. Serce Azji spły- 
nęło wtedy krwią bez protestów humanitarnej 

prasy europejskiej, To wprawdzie był okres 
wojny. Lecz, czy niedawna „likwidacja" przez 

Francuzów ruchu nacjonalistycznego w Atłasie 
odbyła się bez „wstrząsających szczegółów"? 

Ze wzgłędu na rozmiar artykułu nie podaję fak- 

tów, 

Już jest cisza nad Eufratem — patrjarcha 
asyryjski stara się w Lidze Narodów 0 miejsce 
azylu dla swoich wiernych. Jednak z punktu wi- 
dzenia również naszej polityki zagranicznej na 
Wschodzie, nałeży traktować pewne kwestje 

objektywniej. Mgr. Aleksandrowicz Mustafa, 

ARESZTOWANIE ŚWIADKA, 

Świadek Zofja Chmiel i świadek Kuźniar 
stwierdzają, że począwszy od wiosny br. łu- 
dzie ze wsi chodzili masowo do lasu, nie krę- 
pując się porą dnia i zabierali stamtąd drzewo. 
Świadkom grożono zemstą, jeżeli będą zezna- 
wali obciążająco dla oskarżonych. Świadek Ka- 
tarzyna Stachowska słyszała, jak mówiono, że 

będą się mścić za obciążające zeznania, Ponie- 
waż dalsze zeznania świadka różnią się od ze. 

znań złożonych w śledztwie, prokurator posta- 
wił wniosek o aresztowanie Stachowskiej. Po 
sprzeciwie obrońcy trybunał postanowił odmó- 
wić wnioskowi prokuratora zaznaczając, że a- 
resztowanie świadka może nastąpić naskutek 
porozum.enia się prokuratora z sędzią śled- 
czym. Następnie prokurator po naradzie z sę- 
dzią śledczym wydaje polecenie zatrzyniania 
Stachowskiej w areszcie do dyspozycji sędzie- 

go śledczego. Rozprawa trwa dalej. 

„Za Witosa wódka była tańsza" 
RZESZÓW PAT. — Trybunał sądowy w 

sprawie grodziskiej przesłuchiwał wczoraj w 
dalszym ciągu świadków, m. in. Annę Szmun- 
drowską. Świadek ten wywodził, że po przy- 
byciu z Małopolski Wschodniej do Grodziska 

w lutym 1932 r., zwróciła uwagę na wrogi sto. 
sunek miejscowej ludności do rządu, Świadek 
nie mógł tego zrozumieć, gdyż na Kresach lud- 
ność odnosi się do rządu z jak największą życz- 
liwością. Słyszała wśród miejscowej łudności 
głosy, że „za Witosa było lepiej, gdyż wódka 
była tańsza”. 

Po wiecu w Rakszawie nastroje wśród lud- 
ności stały się bardziej podniecone. Świadek 
twierdzi, że grożono jej zabiciem w razie złoże- 
nia niekorzystnych zeznań. 

Świadek Skiba opowiada, że otoczył go 
tlum ludzi, którzy żądali wypożyczenia roweru 
dla wysłania gońca. Świadek odwołuje zezna- 
nia, złożone poprzednio przed sędzią śledczym, 
w których oświadczył, że rower polecił mu za- 
brać oskarżony Kula. 

sSwiadek Różdżka Opisuje przebieg zgro- 

madzenia Stronnictwa Ludowego w przeddzień 
wypadków, na: którem przemawiał oskarżony 
Kula. Po zabiciu posterunkowych, tłum w dal- 
szym ciągu atakował policję i chciał rozbroić 
posterunkowych. Przewodniczący zapytuje 
świadka o przyczynę wypadków, na co ten od. 

powiada, że za moralnego sprawcę zajść uwa- 

Zespolenie urzędów ziemskich z władzami 
administracji ogólnej 

Niebawem ogłoszone zostanie rozporządze- 

nie Preżydenta Rzeczypospolitej 0 zespoleniu 

1 zędów zien s<ich „władzami administracji 

ogółnej i organizacji komisyj ziemskich, które 

go projekt został już uchwalony przez Radę 
Ministrów. Rozporządzenie to idzie w kierunku 
ścisłego i bezpośredniego zespolenia urzędów 

ziemskich z administracją ogólną przez wła- 
czenie spraw administracji reform rolnych do 

zakresu działania wojewodów i starostów. 

Idzie więc ono znacznie dalej aniżeli usta- 
wa z dnia 17 -2 1932 r., mocą której na czele 

okręgowego urzędu ziemskiego postawiony 208- 
tał wojewoda, z pozostawieniem jednakoż okrę- 

gowego urzędu ziemskiego, jako urzędu osob- 

nego. Ё 
Zgodnie z nowem rozporządzeniem wszelkie 

wymienione w poszczególnych ustawach upraw 
nienia i obowiązki okręgowych urzędów ziem- 
skich i prezesów tych urzędów przejdą z dniem 

1-go stycznia 1934 r. na wojewodów, upraw- 

nienia zaś i obowiązki powiatowych urzędów 
ziemskich, komisarzy ziemskich, podkomisarzy 
oraz delegatów okręgowych. urzedów ziemskich 

-— na starostów. 

Zarazem wprowadzona zostanie nowa orga 

mizacja głównej i okręg. komisyj ziemskich. 
Główna komisja ziemska ustanćwiona z0s- 

tanie przy ministrze rolnictwa i reform relnych, 
który będzie z urzędu jej prezesem. Główna ko- 
misja ziemska przejmie uprawnienia i obowiązki 

dotychczasowej głównej komisji ziemskiej; roz- 

poznawać ona będzie również sprawy z odwo- 
łań, wniesionych od orzeczeń wojewódzkich ko 

ruisyj ziemskich. Te ostatnie powołane będą 

przy każdym wojewodzie dla orzekania w spra- 

wach, przekazanych im przez właściwe ustawy. 

Wojewódzkie komisje ziemskie, którym 
przewodniczyć będą wojewodowie, przejmą u- 
prawnienia i obowiązki dotychczasowych okrę- 

Ą 

  

„Simplon-Orient“ uniknął zamachu 
pod Zagrzebiem 

Onegilaj o północy łokomotywa pociągu 

towarowego zderzyła się z maszyną piekielną 

w odległości trzynastu kilometrów od Zagrze- 
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piękny porucznik Grzmot-Skotnicki jeżdżący 
wśród kul, jak na garden-party. I inni wszy- 
scy ważni i najważniejsi, choć bezimienni, 
od krańca oddziału po kraniec i przez całą 
Brygadę — którzy sprawiają, że szczytna du- 
ma, jak gwiazda płonie nad szeregami, a 
sława ojców opuszcza stare czasy i wraca 
żywa między gromadę synów. 

Niema pana nad ułana!... Lector 

Atak gazowy na Wilno 
Przygotowania do ataku gazowego na 

Wilno, są w pełnym toku. W miarę możno- 
ści ludność Wilna informowana jest zarówno 
za pośrednietwem prasy, jak plakatów 102- 
kiejonych na ulicach. Ludzie czytają je skwa 
pilwie. Stoją przed plakatami i wchłaniają 
każde słowo. Dotyezy wszystkich bez wyjąt- 
ku. Widzę, jak na rogu stoi kucharka, Śpie- 
sząca na rynek, obok elegancki pan z żółtą 
teczką, obok dorożkarz, eo zlazł z kozła i 
wykazuje wielki niepokój o los swego konia 
podczas ataku, tuż dozorca domu patrzy z 
podełba, robotnicy, przechodnie wszelkich za- 
wodów. Na peryferjach, bywa, że nie wszy- 
sey czytać umieją, a wtedy „gramotny'* wy- 
braniec sylabizuje reszcie zebranych. Słuchaj- 

" cie, słuchajcie — co to będzie! — Niektórzy 
pesymiści twierdzą, że nie dobrego. Ludzie, 
którzy przeszli wielką wojnę kiwają głowami, 

pełni rezygnacji, nauczeni doświadczeniem 
„Siły wyższej”. Niektórzy się buntują. Nie 

którzy, taey właśnie ze sfer „inteligenckich'* 

chcą wiedzieć koniecznie, kto będzie odpowie- 
dzialny za straty i wypadki w mieście? 

— Bardzo pana przepraszam, ale, niech 
_ Bóg uchowa, dziecko moje pójdzie do szkoły 

i zatruje się. 
skarżyć. 

— Szkoły powinne być zamknięte. 

Ja cheę wiedzieć, kogo main 

  

— Niema żadnego jeszcze  rozporządze- 
nia. Podobno kto chce niech posyła dzieci, 

kto nie — to nie. 
— Panok, a jakżeż z żywiołon to będzie? 

Nie mówia koń czy krówka jaka, ale choć na 

ten przykład — kotka. Żyćżesz każda stwo- 
rzenia chce! 

Niektórzy poprostu mówią, że atak ga- 
zowy spreparowany jest naskutek  przecią- 
żenia budżetu miasta zapomogami dla bezro- 
botnych. Bezrobotnych jest za wiele. Tro- 
chę ludzi trzeba wytruć. Naturalnie, tym 
wersjom wierzy mała zaledwie garstka z po- 

    

śród dołów opozycyjnych miasta. Ludzie 

są na to za inteligentni, żeby wierzyć „ko- 
munistom'*, ale, że tam nie jeden swoją 

śmierć znajdzie... Cóż, każdemu pora, umrzy 

i Antoniowa, umrzy i Michałowa. Ot co u 
nas wyrabia sia... 

— Kleić okna, czy nić kleić? 
— Naturalnie trzeba kleić i uszczelnić, 
— A pan uszczelnił? Jeszcze nie? No 

tak, ja też jeszcze nie, a nie wiem co z ie- 
go będzie. 

— Mój panie, osiemnasty nie za górami. 
Zawołałem stróża i kazałem mu spro- 

wadzić majstra, aby poprawić piec na zimę. 
Powiada mi w odpowiedzi: 

— Ot, co pan będzie teraz kłopotać się. 

  

bia, Lokomotywa uległa nieznacznym uszko- 

dzeniom, natomiast szyny zostały zerwane na 

przestrzeni pół metra. 

Wybuch zdarzył się 10 minut przed przej- 
ściem ekspresu „Simplon-Orient*, zdążającego 
z Lubiany. Gdyby maszyna eksplodowała w zet. 

knięciu się z ekspresem, skutki wobec jego szyb 

kości byłyby niewątpliwie fatalne, i błyskawicz- 

ny pociąg, wypełniony czterystu podróżnymi, 
mógłby spaść z wysokiego nasypu do Sawy. 

Policja jest już na tropie zamachów. 
ców. EL. 

Da Pan Bóg przetrzymamy te gazy, w ta po- 
ra będziem rozmawiać. 

W miarę zbliżania się fatalnego terminu, 
Wilno eoraz wyraźniej rozpada się na dwa, 
wzajem zwalczające się w zażartej polemice, 

obozy. Jedni traktują całą sprawę z lekko- 
myślnego punktu widzenia, jako nieszkodliwą 

zabawę, — inni natomiast poczynają zwolun 
poddawać się panice. Wczoraj rozeszły się 
nawet pogłoski, że niektórzy opuszczają mia- 
sto, udając się na prowincję, lub na wieś, na 
okres tych dwóch dni. Co będę robił — po- 
wiada jeden z drugim — kiedy nawet maski 
gazowej nie posiadam, a gdzie ją kupić. 

W rzeczy samej, ani jedni, ani drudzy 
racji nie mają. Kto służył w wojsku, łatwo 

zrozumie, a panie niech słuchają uważnie: 
Atak gazowy, który odbędzie się w Wil- 

nie w dniach 18 i 19 października, to są po- 
prostu manewry. Manewry, zakrojone na 

wielką skalę, w których weźmie udział, jak 
na prawdziwej przyszłej wojnie, zarówno ar- 

mja, jako też ludność cywilna. Ludność cy- 
wilna — to znaczy my, Wilna mieszkańcy. 
Oti wszystko. Możnaby nawet na tem wy- 

jaśnieniu poprzestać, dodając zaledwie, że 

jak na wojskowych manewrach nie wykluczo- 

ne są wypadki i wydarzenia różnorakie, acz 
gwarantują one najzupełniej bezpieczeństwa 

życia i mienia żołnierzy — tak też w „ata- 
ku gazowym** — żaden z mieszkańców nie 
powinien ucierpieć, nie może doznać uszczerb 
ku materjalnego, ni fizycznego, pod warun 

gowych komisyj ziemskich. 

Na wojewódzkie komisje  ziernskie przejdą 

również uprawnienia i obowiązki komisji od- 

woławczej, utworzonej na podstawie art. 3 u- 
stawy z dnia 17 grudnia 1920 r. o przejęciu na 

własność państwa ziemi w niektórych powia- 

tach Rzeczypospolitej, 

Powiązanie agend przebudowy ustroju rol- 

nego z działalnością wojewodów i starost Do- 
siada wiele cech dodatnich choćby z tego 
względu, że sprawy przebudowy ustroju rol- 
nego pozostają w znacznej łączności ze spra- 

wami opieki nad rolnictwem, sprawami budow- 

lanemi i wodnemi, które obecnie załatwiane są 
we władzach administracji ogólnej. Zespolenie 
to pozwoli również na osiągnięcie poważnych 
oszczędności i lepsze wyzyskanie personelu, a 

ponadto — ułatwi ministerstwu wykonywanie 
nadzoru. 

ża oskarżonego Kulę. 
świadek Kochman stwierdza, że do marszu 

na Grodzisk zmuszano chłopów siłą, Świadek 
słyszał, jak mówiono w tłumie, że trzeba roz- 

broić posterunkowych policji nad ranem, a po- 
tem urządzić manifestację. Taki rozkaz miał 

wydać oskarżony Kula. Inni mówili, że nie trze- 
ba się bać niczego, gdyż chłopi mają dwa ka- 

rabiny maszynowe. Wówczas świadek zrozu- 
miał, że akcja jest uplanowana z góry i skiero- 

wana przeciwko rządowi, wobec czego wym- 
knął się z tłumu i wrócił do domu. 

Świadek Korzystka twierdzi, że do pójścia 

na Grodzisk wzywał go Stanisław Wierzbicki 
z Opalenisk, który obchodził całą wieś. W 0- 
paleniskach oskarżony Pałysz nawoływał chło- 

pów do ustawienia się w czwórki i mówił im, 
aby nie tracili wiary. 

Wyrok w procesie © marsz 
na Kosodrzę 

TARNÓW PAT. — Rozprawa czwartkowa 
o marsz na Kozodrzę rozpoczęła się przemówie- 

niem prokuratora, który oświadczył, że spra- 
wa niniejsza jest fragmentem poważnych zajść, 
jakie miały miejsce w pow. rzeszowskim i rop 
czyckiim. Nie chce się wprost wierzyć — mówi 
m. in. prokurator, — aby zaślepienie partyjne 
mogło tak dałeko zajść, aby przez tego rodzaju 
postępowanie ułatwić wywrotową, antypanst- 
wową robotę komunistom. Prawdziwą przy- 
czyną tych zajść jest opozycyjny stosunek Str. 
Ludowego do rządu. Prokurator prosi o karę 
surową, któraby była groźnem memento &а 
moralnych sprawców zajść. 

Następnie po przemówieniach obrony prze- 
wodniczący ogłosił wyrok. 

Sąd uznał oskarżonego Ludwika Magdonia 
winnym przestępstwa z art. 164 par. 2 i skazał 
go na 10 miesięcy więzienia, Stanisiawa Ma- 
tuszkiewicza na 10 miesięcy więzienia, Wła- 
dystawa Wožnego na 7 miesięcy, Marcina Pa- 
sowicza na 8 miesięcy, Stanisława Madeja na 
8 miesięcy, Marcina Madeja na 7 miesięcy, Mi- 
chała Gajdę na 10 miesięcy, Franciszka Made- 
ja na 7 miesięcy, Michała Dąbrowskiego na 7 
miesięcy, Józefa Cabaja na 8 miesięcy, Michała 
Dabrowskiego na 7 miesięcy, Józefa Cabaja na 
8 miesięcy — wszystkich z art, 162 par, 2 K. 
K. Wreszcie osk. Franciszka Ciszkałę łącznie 
na 9 miesięcy, Walentego Szeligę uznał sąd 
winnym przestępstwa z art. 164 par. 2, skazu- 

jąc go na 10 miesięcy więzienia. 

20-iecie I-el oficerskiej szkoły strzeleckiej 
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W Stróży odbyła się uroczystość 20-lecia istnienia Pierwszej Oficerskiej Szkoły Strzelec- 

kiej pod komendą Józefa Piłsudskiego. Zdjęcie nasze przedstawia moment odsłonięcia ta 

bliey, ufundowanej przez społeczeństwo pow. Limanowskiego. Odsłonięcia dokonał gen. 
Łuczyński, dowódea O.K. 5 Kraków. 

  

kiem wszakże, iż winien, niby żołnierz na 

manewrach zachowywać się ściśle w myśl in- 

strukcyj. — Pozwolimy sobie jednak na bar- 

dziej szezegółowe omówienie tych  specyficz- 
nych manewrów, których po raz pierwszy bę- 
dziemy nietylko świadkami, ale uczestnikami. 

A więc wojna. Nieprzyjacielskie aero- 

plany atakują miasto, jako ważny węzeł stra- 

tegiczny. Nasze placówki podsłuchowe 

ne, położone o kilkadziesiąt kilometrów od 

miasta, alarmują wojsko i ludność cywilną. 

W danym wypadku zachowanie wojska nas 
nie obchodzi. Natomiast władze administra- 

cyjne, otrzymawszy wiadomość o grożącem 

niebezpieczeństwie, wydają rozkaz  ostrzeże- 

nia ludności. Dwie syreny, umieszczone — 
jedna na wieży św. Jana, druga na Elektrow- 

ni dają odpowiednie sygnały. Momentalnie 

winni mieszkańcy sprawdzić uszczelnienie 

okien, pozamykać je, pogasić światła, ukryć 

się przed spodziewanym atakiem gazowym i 
td. i td. jak to wiemy z rozplakatowanych 

instru . Aeroplany się zbliżają... 

Trzy klueze, po trzy aeroplany nadlecą 

i będą markować bomby, rzucając woreczki 

z mąką. Woreczek taki, nawet gdyby ude- 

rzył kogoś po głowie, nie przyczyni mu żad- 

nej szkody. Oczywiście, ubranie należy póź- 

niej długo czyścić. W miejscach, gdzie pozo- 

stanie ślad od mącznej bomby na ulicy, żoł- 

nierze rzucą petardę i zapalą świece gazowe. 

— Na wojnie może to być iperyt, może fos- 

gen — na manewrach będzie to gaz łzawią- 
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cy, lub śmieszący. — Na wojnie są ranni, 
są zatruci, są zagazowani. Na manewrach 

będzie to samo: młodzież z przysposobienia 

wojskowego, zależnie od rodzaju gazu, mar- 

kować będzie rannych. Do klapek ubrania 

przyczeni się im „rodzaj zatrucia**. Nadbiegną 

karetki Czerwonego Krzyża i odwiozą do już 
przyszykowanych szpitali. A zatem Wileń- 
ski Oddział Czerwonego Krzyża współdziałać 
będzie w manewrach wraz z wojskiem i całą 

ludnością. Wszędzie krążą patrole wojsko- 
we. Nikt bez maski nie może się pokazać 
na uliey. Władze nad miastem obejmują w 
danym wypadku członkowie straży obywatel- 
skiej, którym winniśmy posłuch bezwzględny. 

— W porozumieniu sfer wojskowych z admi- 
nistracyjnemi, władza straży obywatelskiej 
dotyczy zarówno ludności cywilnej, jak po- 
jedyńczych, nie biorących udział w manew- 
rach wojskowych, bez względu na rangę. 

Wszyscy muszą słuchać  instrukcyj 
Zaskoczeni atakiem przechodnie, chowają się 

do specjalnych sehronów, inni do, pobliskich 

domów, mieszkań, sklepów i t.d. 
Aeroplany nieprzyjacielskie rzucają bom- 

by palące. W mieście wybuchają pożary. W 
praktyce będą to specjalne objekty, zawcza- 
cu w tajemnicy przez organizatorów upatrzo- 

ne, na dachach, których zostaną zapalone 
świece dymne. Przybędzie straż ogniowa. — 
A więe straż ogniowa współdziała również w 
manewrach. Starosta grodzki ma w swem roz 

porządzeniu zarówno tabor straży miejskiej, 

- pieniędzy, tak, że tą 

straży. * 

W WIRZE STOLICY 
STO LAT, STO LAT...FE! ŻYCZYĆ KO 

MUŚ RYCHŁEJ ŚMIERCI. 

Właściciel najbardziej przez ofiary Hittera 
cenionego dancingu — pan Sruł Moszkowicz 
poddał się ostatnio operacji odmładzającej. 

Operacja udała się i pan Moszkowicz dziar 
ski i rzeźki znów raduje swym widokiem noc- 
nych gości. Kosztowało wszystkiego 3000 zł — 
bagatela wobec atrakcji roztwierających się 
przed młodym Moszkowicz — pawianem. 

Doktór czuje się doskonale, pacjent šwiet- 
nie, tylko małpa oklapła, zgrzybiała. Szelma dok 
tór nawet. nie przeszczepił jej wzamian za zra 
bowane wspaniałe, pełne energji gruczoły — 
tych zleżałych, zwiędłych Moszkowicza. Choć nie 
zdałyby się małpie na nic — przed 10-ciu laty 
właściciel Adrii już był operowany przez Stei- 
nacha w Wiedniu, ten człowiek wulkan zużył 
zupełnie przez 10 lat extrakt męskości szympan 
sa. Wesołe życie prowadzi Moszkowicz — co- 

dzień na dancingu! Od 20 lat nie położył się ani 

razu wcześniej spać jak o 6-ej rano! 
Swoją drogą te operacje odmładzające są 

zatrważające. Rzadko, ale jednak od czasu do 
czasu umrze tam jakiś kierownik, naczelnik, dy- 

rektor czy prezes — jest możność awansu. A tu 

co parę lat nowa małpa i — kierownik, dyrektor 
czy naczelnik biegiem, popychając drążkiem kół 

ko, w krótkich majteczkach, przypędza do biura. 
Nie goli się — bo zarostu jeszcze nie ma, 

może pić czarną kawę od rana —jest tak mło- 
dy, że zaśne w biurze nawet po czarnej kawie. 

A biedny referent, biedny wożny nie mając 
pieniędzy na małpę będą się starzeć systema- 
tycznie wobec coraz młodszego szefa. 

I dojdzie do tego, że skaczący- sobie dla roz 
rywki z szaty na piec prezes (zupełnie zmałpia 
ły) będzie mówił do woźnego: 

— Dlaczego kurze niepościerane na bibijote 
ce pod sufitem, he? Już waszego dziadka mu- 
siałem w swoim czasie przpędzić za niedbalstwo 
— teraz was to spotka, 

— Panie prezesie, kiedy ja stary, nogi mi 
się trzęsą, nie mogę wdrapywać się tak wysoko. 

Ekonomiści ględzą coś bardzo uczenie, ale 
zdrowy rozum mówi, że tylu jest bezrobotnych 
bo ludzi jest za dużo. Ładnie się będzie wygla- 
dało gdy wiek Aga Zufy — jakieś 170 iat będzie 
zwykłą normą dobrze odmałpiałego człowieka 

Wtedy młody chłopak (80 lat) będzie mó- 
wił do hożej dzieweczki (65 lat): 

— Wiesz, już wkrótce się pobierzemy,mam 
obiecaną posadę potym Goryłasie, ma 230 lat 

i nie pociągnie długo — za jakieś 20 lat fajtnie 
napewno, a wtedy — naszą jest noc! 

Dziewczę się rumieni i wstydliwie zakrywa 
rozmarzone OCZy..., 

Człowiek, który wygrał 
ćwierć miljona. 

Nie na każdem miejseu, i nie ciągle spo- 
tyka się miljonerów, a zwłaszcza takiego mil- 
jonera, który stał się nim z dnia na dzień, 
z godziny na godzinę — przez los loteryjny. 

Jest to bardzo interesujące nawet wówczas 
gdy nie chodzi 0 autentycznego miljonera, 
tylko o ćwierć - miljonera. A właśnie bę- 

dąc przed kilku dniami we Lwowie spotka- 
łem mojego znajomego, który w ostatnim 
wygrał na ćwiartkę losu ćwierć miljona zł 
dniu ciągnienia V kłasy poprzedniej loterji 

Przywitaliśmy się i opowiadał mi jak 
to było. Na loterji grał od roku 1924, nie 
przepuszezał żadnej klasy i przez cały ten 
czas wygrał zaledwie dwa razy stawkę. 
"Tymczasem interesy zaczęły iść coraz gorzej, 
żona poczęła mu robić eoraz  burzliwsze 
sceny, że gra na loterji to marnowanie 

ostatnią szezęšliwą 
ćwiartkę kupił już w tajemnicy przed żoną. 
I udało się. 

Tak to upór, cierpliwość i wiara 
zwyciężyły. Gdyby nie wygrał, byłby bied- 
niejszy o 10 zł. Jakkolwiek jest ciężko, ta 
strata nie zaważyłaby na jego losie. Wygrał 
i jest bogatym człowiekiem. 

"Ale u nas są zrzędy, wątrobiarze i pe- 

  

    

symiści, którym nie można tego wytłuma- 
czyć, którzy nie cheą zrozumieć, że warto 
grać na loterji, a jak rozumieją, nie chcą 

się do tego przyznać. 

Hydroplan francuski zatonął 
Na Loarze nastąpiła katastrofa olbrzymiego 

hydroplanu „Wibaut-Panhvet". Skutkiem zepsu 
cia się motorów hydroplan zatonął, na szczęś- 

cie bez ofiar w ludziach. 

Po wielu wysiłkach wydobyto go onegdaj 

na powierzchnię przy pomocy nurków i specjal. 

nych dźwigów. Przedstawia on żałosny widok 

i zapewne nie będzie mógł być już użyty. 

Byt to największy z hydroplanów francus- 

kich, nadzieja i duma jego budowniczych, EL. 
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jak oddziały ochotnicze, które w tym dniu 
zdać mają zamiar egzamin swego wyszkole- 
nia i przysposobienia na wypadek wojny. 

Na mieście ukazują się wyłącznie osoby 
zaopatrzone w specjalne opaski o kilku kolo- 
rach, zależnie od funkcji. Rozjemey, obser- 

watorzy i t.d. 
W nocy wyłączony zostanie gaz i świa- 

tło elektryczne. 
Na wojnie działa przeciwlotnicze kara- 

biny maszynowe prażą  nieprzyjacielskie sa- 
moloty. Aeroplany więc nie mogą długo krą 
żyć nad miastem, bo będą strącone. Atak 
nie trwa przeto długo. W spodziewanych 
manewrach, będzie trwał około godziny. Za- 
czem sygnały, które znamy z obwieszczeń, 
dadzą nam znać, że spokój w mieście został 
przywrócony i niebezpieczeństwo nie grozi. 
Winien też być natychmiast przywrócony 
normalny tryb życia. Znów pobiegną ulica- 
mi taksówki, autobusy, pojadą dorożki kon- 
ne, ruszą chodnikami przechodnie. — Bardzo 
straszne? — Nie, trzeba się tylko dostosować, 
trzeba zrozumieć, że manewry te są organizo 

wane dla dobra społeczeństwa i ludności, 
a nie kwoli czezej zabawy. 

Manewry takie potrzebne są dla spraw- 

dzenia i usprawnienia koniecznych  zarzą- 
dzeń na wypadek wojny. Koordynacja woj- 

ska, straży ogniowej, czerwonego krzyża, ca- 
łej ludności wszystkich władz miejskich i 

policyjnych — oto bezwzględny warunek u- 
datnych manewrów. aż.  
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NIEMA POWODÓW DO NIEPOKOJU 

W czasie pogotowia i samego alarmu 

lotniczego, bardzo ważną rzeczą jest zachowa 
nie się ludności. Chodzi w tym wypadku 
przedewszystkiem o jej stan moralny. W o- 

kolicznościach, gdy powstaje jakieś niebez- 
pieczeństwo, rzeczą zwykłą jest pewne, (a 

czagami nawet bardzo duże) zdenerwowanie, 
niepokój, a w związku z tem wprowadzanie 
zamętu i nieporządku. 

ćwiczenia, chociaż żadnego istotnego nie- 
bezpieczeństwa nie przynoszą, wywołują jed- 

' mak wśród ludności czesto zaniepokojenie. 
Nie sz odosobnione wypadki, gdy w urojonym 

niepokoju, przed ćwiczeniami zapomina się & 
stosowanis się do najprostszych wskazówek. 

W czasie ćwiczeń ludność musi z całym 
spokojem odnieść się do rozwijającej się a- 

kcji Każde najmniejsze zdenerwowanie ni- 
komu pożytku nie przyniesie, natomiast utrud 
ni tylko pracę kierownikom ćwiczeń. Każdy 
zmusi pamiętać, że najlepszą rękojmią bezpie- 

czeństwa jest Ścisłe wykonywanie zarządzeń 
władz i wskazówek powołanych  instytucyj 

(jak LOPP, POK, i t.d.). 
W związku z tem, nigdy nie należy da- 

wać posłuchu rozsiewanym pogłoskom i przy 
godnym, a bezpodstawnym informacjom. Cho- 

ciaż „pantoflowa poczta'* zwykle jest рога- 
formowana o wszystkiem najlepiej, to jednak 

w tym wypadku bezpieczniej jest oprzeć się 
ną oficjalnych informacjach i urzędowych 
obwieszczeniach. Trzeba też zaznaczyć, iż 
w takich okolicznościach nieraz też może że- 
rować na ludzkiem zdenerwowaniu zła wola 
czynników nieodpowiedzialnych. Jedyną więc 
radą przeciwko zamętowi jest spokojna, świa 

doma istoty rzeczy — nie ulegająca postron- 
mym wpiywom, postawa całego społeczeń- 

stwa. 

PRZECIWGAZOWA OBRONA ZBIOROWA. 
"WYWIAB Z INSPEKTOREM WASILEW- 

SKIM 

ćwiczenia lotniczo-gazowe mają, jak wia 

domo na celu szkolenie ludności na wypadek 
wojny. 

Oprócz masek, w które nie każdy będzie 
mógł sie zaopatrzyć, dla większych skupień 
ludności, obmyślona została t. zw. obrona 

zbiorowa, polegająca na umożliwieniu schro- 
mienia się większej liczbie osób w odpowied- 
nich pomieszczeniach. 

W celu zorjentowania się jak tego rodza 

ju pomieszczenia należy urządzić, udaliśmy 
się do Komitetu Wojewódzkiego LOPP, gdzie 
p. inspektor Wasilewski udzielił nam szcze- 
gółowych informacyj. 

— Na wypadek wojny — mówi p. Wa- 
silewski — nie sposób będzie każdą osobę 
cywilną zaopatrzyć w maskę, więc obrona 

zbiorowa znajdzie jak najdalej idące zastoso- 
wanie. 

Przystosować ludność do tej obrony, jest 
właśnie naszym celem. 

W dniach 18 i 19 b.m. będziemy mieli 
próbę, jak dalece jesteśmy do tego przygo- 
towani. 

— Pyta pan o zasadach obrony zbioro- 
wej? 

Qtóż do obrony zbiorowej niezbędne są 
odpowiednio wybrane pomieszczenia, które po 
mależytem uszczelnieniu, będą służyć za schro 
misko przed gazami. 

Jako pomieszczenie uszczelnione może 
służyć każdy zasadniczo lokal. Z uwagi jed- 

nak na ciężar gazów, które zalegają zwykle 
miższe warstwy powietrza, najodpowiedniej- 
szemi są lokale górne. 

W większych mieszkaniach, wystarczy 
uszczelnić, jeden tylko pokój, któryby mógł 
zmieścić całą rodzinę, przytem należy zwró- 

1) Więzienie w Wilnie na ul. Ponarskiej 
— pracownicy  subskrybowali 6 proe. Poż. 
Narod. na ogólną kwotę 5.450 zł. 

2) Kino - Teatr Dźwiękowy „Helios** w 
Wiłoie — pracownicy subskrybowali 6 proc. 

PN. w wysokości 450 zł. 
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u sumie 4.050 zł. 

*w Wilnie — p. Adw. Kukiel - Krajewski St. 

  

3) „Skėropo““ w Wilnie 

subskrybówał kwotę 50 zł. 

4) Leon Sumorok — pisarz hipoteczny 
w Wilnie subskrybował wraz z pracowni- 
kami 6 proc. P. N. w sumie 4.350. zł. 

5) Hieronim Piotrowski — pisarz hipote- 
emy w Wilnie — subskrybował wraz z pra- 
townikami sumę 3.050 zł. 

6) Okręgowy Urząd_ Ziemski w Wilnie 
oraz miernicy przysięgli subskrybowali 6 

proe. P. N. w łącznej sumie — 51.850 zł. 
7) Teatry Miejskie w Wilnie 

artyści subskrybowali 6 proc. P. N. w ogól- 
nej kwocie — 5.250 zł. 

8) Biuro Rachunkowe S. Gąsiorowskiej 
— pracownicy subskrybowali 450 'zł. 

9) Lecznica Akuszeryjno - Ginekologicz- 
ma w Wilnie — pracownica Lewin - Karam- 
paus subskrybowała 50 zł. 

10) Więzienie „Łukiszki* w Wilnie -— 
oficerowie, szeregowi, urzędnicy, lekarze i 
dentyści — subskrybowali 6 proc. P. N. w 
©gólnej kwocie 14.700 zł. 

11) Wil. T-wo Dobroczynności — Pra- 
*ownicy subskrybowali sumę 1.300 złł 

12) Olkienicka Tekturownia i Tartak w 
Wilnie — pracownicy subskrybowali P. N. 
w sumie 1.450 zł. Firma zaś 4.000 zł. — 
razem — 5.450 zł. 

13) Lecznica Litewskiego Stowarzysze- 

nia Pomocy Sanitarnej w Wilnie — lekarze 
©raz pracownicy subskrybowali 6 proc. P. 

-. na sumę 850 zł. 
14) Notarjusz Władysław Strzałko -— 

pracownicy subskrybowali łączną kwotę — 
1300 zł. Rejent zaś 2.250 zł. razem 
3550 zł. 
35) Centr. Bank Lud. Spółdz. żyd. w Wilnie 
— pracownicy subskrybowali 6 proc. P. N. 

— pracownik 

16) Radca Prawny B-ku Gosp. Kraj. 

subskrybował dodatkowo 150 zł., co dotych- 
%zas w sumie ogólnej wynosi 650 zł. 

17) Pryw. Koedukacyjna Szkoła Pow- 
- tzechna 
wała 6 proc. P. N. na sumę 50 zł. oraz 
Two * Pedagogiczne „Promień'* sumę 50 sł. 
Fazem zł. 100. 

18) Fabryka konserw kawowych  spółdz. 
iczą przem.-handl. w Wilnie łącznie z pra- 

%ownikami i robotnikami subskrybowała P. N 
w kwocie zł. 5.700. 

19) Dźwiękowy teatr świetlny „Pan“ w 
Wilnie — Dyrekcja wraz z pracownikami sub- 
skrybowała kwotę 900 zł. 

20) Sanatorjum „TOZ* dla płucno-chorych 
w Wilnie — pracownicy subskrybowali P. N. 
W sumie 1.500 zł. 

Subskrypcja pożyczki w Wilnie 

„Promień** w Wilnie — subskrybo- | 

    

cić uwagę aby pomieszczenie, przeznaczone 

  

do uszczelnienia nie sąsiadowało ze stroną, 

ogrodzoną wysokiemi murami, jako utrudnia- 
jącemi należyty przewiew. 

Pomieszczenie winno posiadać 

mniej otworów. 
— A jak należy uszczelniać pomies 

nia? 
Przedewszystkiem należy zabezpiec: 

wszystkie otwory. Gdyby zamurowanie okier 
było niemożliwe, należy je zaopatrzeć w okien 

nice na śrubach, któreby jednocześnie w miej 
scu styku z futryną miały wojłok. 

Same uszczelnianie okien przeprowadza 

się podobnie, jak przed zimą. Ramy wykłada 

jaknaj- 

  

się woxół paskami materjału i zakleja się 
papierem, lub kitem. 

Chcąc zabezpieczyć szyby ой wybicia, 

trzeba zawiesić je zwilżonym kocem dokład- 

nie przylegającym do ramy. 
— A czy paski papieru naklejane 

szybach nie zabezpieczają je należycie? 

— Paski nie dają żadnej gwarancji. Gdy 
pocis< upadnie blisko oklejona szyba napew- 

no wyleci i gaz bez przeszkód dostanie się 
do mieszkania. Tylko okiennica na parterach 
od zewnątrz, a na piętrach od wewnątrz jest 

ке 

na 

      

  

     

PIĄTEK 

Dziś 13 Wschód stańce g, 5,44 

z” Zachód słańca g. 4,20 

Kaliksta 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

z dnia 12 października 1933. 

Ciśnienie średnie: 757. 
Temperatura średnia: --12. 

Temperatura najwyższa: -- lo. 

"Temperatura najniższa: +11. 

Opad w mm.: 08. 
Wiatr: południowo-zachodni. 

Tendencja: wzrost. 
Uwagi: chmurno, rano przelotny opad, 

WOJSKOWA 
— Dowódca O. K. — Przybył do Wilna 

dowódce OK Il, generał Litwinowicz. 

AKADEMICKA. 
— Zarząd Akad. Koła Łodzian w Wilnie 

wzywa wszystkich kolegów, którzy w roku bie- 

żącym wstąpili na U. S. B., a pochodzą z Ło- 

dzi 4 województwa Łódzkiego do zapisania się 

na członków Koła. 
Urzędowania Zarządu odbywają się w loka 

lu Akad. Koła Polskiej Macierzy Szkol.ul. Wi- 

leska 23 m. 9 w czwartki od godz. 19 do 21 i 
niedziele od godz. li do 13. 

W najbliższą niedzielę t. j. dn. 15 bm. o 

godz. 12-ej odbędzie się Poranek Informacyjny. 

= Akademickiego Koła Polskiej 
Macierzy Szkolnej w Wilnie podaje do wiado- 
mości, że przedłużył zapisy na bezpłatne kursy 
dla dorosłych analfabetów do dnia 20 bm. — 

  

personel nauczycielski subskrybował P. N. w 
kwocie 550 zł., klasy młodsze 50 zł., kl. 5-ta 
50 zł., kl. 6-ta 50 zł., Liceum Handłowe żeńskie 
St. Pietraszkiewiczówny 50 zł., razem 750 zł. 

22) Komunikacja autobusowa w Wilnie — 
228 pracowników subskrybowało P. N. w łącz- 
nej kwocie 14.900 zł. 

23) KPW „Ognisko Kolejowe“ w Wilnie— 
pracownicy oraz zarząd Kolejowego Przyspo- 
sobienia Wojskowego subskrybowali P. N. w 
kwocie 500 zł. 

24) Stowarz. „Miszmeres Chojinm* w Wil- 
nie — pracownicy subskrybowali na ogólną 
kwotę 700 zł. 

25) K. Karmelitow emeryt— subskrybowal 
P. N. na 100 zł. 

26) Wł. Hołownia notarjusz w Wilnie — 
pracownicy subskrybowali 800 zł. 

27) Szpital dla kobiet i dzieci gminy ży- 
dowskiej w Wilnie subskrybował P. N. w kwo 
cie 300 zł. 

28) Centr. Związek Felczerów oddz. w 
Wilnie subskrybował 100 zł. 

29) Sąd Okręgowy w Wilnie — 498 osób 
subskrybowało P. N. w sumie 111.300 zł. 

30) S. Bohuszewicz notarjusz w Wilnie— 
pracownicy subskrybowali P. N. w sumie 1.300 
złotych, 

   

SŁOWO 

W oczekiwaniu na atak gazowy |”="===| Trygiczna Katastrofa samolotowa 
psd Warnianami odpowiednią ochroną w takich wypadkach. 

Podkreślam jednak, że nie mogą to być 
zwyczajne okiennice, lecz zastawy zupełnie 

szczelnie i należycie przylegające do ram. 

— A jak należy zabezpieczyć drzwi? 

— Ussczelnieniv drzwi jest bardziej skom 

plikowane. Do futryny wokół drzwi należy 
przybić wojłok ze szczególnem  uwzględnie- 

niem progu. 

W drzwiach może być ponadto zawieszo- 

ny zwiłżony koc, który osłania pomieszczenie 
uszczelnione od gazów, znajdujących się w 

klatce schodowej. 

— Panie inspektorze, a jak należy przy- 
gotować się do zbliżających się ćwiczeń? 

— W dniach 18 i 19 b.m. będa użyte 
gazy naogół nieszkodliwe i w ilościach nie- 
zbyt dużych. Ci, którzy obawiają się o ca- 

łość szyb, winni je zakleić paskami. Do miesz 

kan, z uwagi na różnicę temperatury, gaz Со- 
stanie się w bardzo znikomej ilości. 

Należy jeszcze dodać, że instrukcje, u- 

mieszczone w bramach,dotyczą wyłącznie alar 

mu w czasie wojny. W. Ł. 

  

ONIKA 
      
   

Zapisy prz je Sekretarjat Kursów w lokalu 
y Szkolnej ul. Wileńska 23 m. 

zinach od 9 rano do 3 po 
południu, oraz w czwartki w godz. 7—9 wiecz. 

© dniu rozpoczęcia kursów zostaną kan- 
dydaci zawiadomieni przy zapisach. Prosimy tą 
drogą wszystkich o powiadomienie analfabetów 
o mających nastąpić kursach. 

Równocześnie zarząd Akademickiego Ksła 
PMS powiadamia, że rozpoczęte już zostały 
Kursy Wieczorowe dla Dorosłych w zakresie 
7 kł. szkoły powszechnej, w lokalu Kursów Ma 
turalnych im. Komisji Edukacji Narodowej, 
przy ul. Mickiewicza 23 (II piętro). Zapisy w 
dalszym ciągu przyjmuje się w lokalu PMS, 
ul. Wiłeńska 23 m. 9. 

— Chór Akademicki! Uwaga! Próby od 
dzisiejszego piątku będą się odbywały dwa ra- 
zy tygodniowo: w poniedziałki i piątki w Ogni- 
sku Akademickiem (Wielka 24) o g. 20-tej. 
A zatem próba już dziś w Ognisku. Przyjmuje- 
my nowych członków; kandydaci do chóru pró- 
bie głosu nie podle: 

—Zarząd S. M. A-.czek USB w Wilnie za- 
wiadamia, że dnia 14 bm. o godz. 20,15 odbę- 
dzie się konierencja sodalicyjna w Domu sod. 
(ul. Królewska 9—5). 

Akademicka herbaciarnia strzelecka. 

W świetlicy Akademickiego Oddziału Zw. 

Strzeleckiego stud. U. S. B. została uruchomio- 
na herbaciarnia dla członków Oddziału i wpro- 

wadzonych gości. 
Ceny dostosowane do akademickich kiesze- 

ni. Obsługa honorowa Koleżanek. 
Herbaciarnia czynna codziennie od godz. 

18-ej do 20-ej w świetlicy (Wielka 68 m. 21 

HARCERSKA 
— Komunikat harcerski. Komitet Główny 

Obchodu 250-lecia  Odsieczy . Wiedeńskiej w. 
Warszawie zwrócił się do harcerzy z prośbą, 
ażeby podjęli się sprzedaży nalepek ku czci 
Króla jana IE Sobieskiego. Harcerze Wileńscy 
stanęli na zew i już rozpoczynają sprzedaż na- 
lepek. 

W sobotę 7 bm. 3-cia Wileńska Drużyna 
Harcerzy obchodziła uroczyście rocznicę swe- 
go powstania. W uroczystości wziął udział za- 
stępca dowódcy 4 Pułku Ułanów Zaniemeń- 
skich p. mjr. Święcicki, któremu arużyna zło- 
żyła ałbum z fotografjami z życia drużyny — 
dla pułku, który się opiekuje drużyną. Uro- 
czystość składała się z uroczystego apelu, ga- 
wędy o Jamboree, pokazów i wieczornicy ta- 
necznej. 

  

   

  

ZEBRANŁA I ODCZYTY. 
— Cykł odczytów „Dawne Wilno* organi- 

zowanych przez Radę Wil. Zrzeszeń Artystycz- 
nych. Dziś mówi prof. M. Józefowicz o życiu 
muzycznem Wilna z przed 60 lat. Odczyt nosi 
charakter osobistych wspomnień, przez co szcze 
gólnie będzie interesujący i żywy. Konferencja 
odbędzie się w lokalu Rady przy ul. Ostrobram- 
skiej 9 m. 4 o godz. 18-ej (6 po poł.) Wstęp 
50 groszy dla młodzieży 30 gr. — Szatnia bez- 
płatna, 

— Koło Wileńskie Zrzeszenia Sędziów i 
Prokuratorów zawiadamia, że: 1) w dniu 14 
października (sobota) o godz. 19 w sali Nr. 2 
Sądu Okręgowego w Wilnie p. dr. St. Lorenz 
wygłosi odczyt na temat „Jak wyglądało Wil- 
no przed 100 laty“ z przeźroczami. Wstęp dla 
członków zrzeszenia i ich rodzin oraz dla pp. 
aplikantów i urzędników sądowych wolny, — 
Goście mile widiani —wstęp dla gości 50 gr. 
2) W dniu 15 bm, (niedziela) o godz. 11,30 
punktualnie, Zarząd Koła urządza wycieczkę 
dia członków Zrzeszenia i ich rodzin celem 
zwiedzenia Bazyliki i kościoła św. Michała — 
(krypty kanclerza Lwa Sapiehy). Zbiórka na 
skwerku przed Bazyliką. 

— Legjoniści! W niedzielę dnia 15 paź- 
dziernika 1933 r. o godzinie 11 w nowym lokału 

OUT KF AROWOTZTYCZEE: BROS PZEDWYCZOGDE OOOO AZ ICY OOOPWOROWOPOAOOZWREDE 1. 

Miss Furona 1933 па nesterunku społecznym 

P. Tatjana Masłowa, Miss Europa   1933,kwestuje w foyer Teatru „Lutnia" w Wilnie na 

21) Liceum im. Filomatów w Wilnie — rzecz LOPP. Asystuje jej artysta teatrów miej-skich w Wilnie p. Karol Wyrwicz - Wichrowski. 

  

  

  

KSRZYSTAJĄC Z SAMOLGTU 

własnym przy u. Dominikańskiej Nr. 8 m. 1. 
odbędzie się zebranie informacyjne członków od 
działu Związku Legjonistów Polskich w Wil- 
nie. Z uwagi na aktualny odczyt i ważność bie- 
żących spraw wzywamy wszystkich członków 
do gremjalnego uczestnictwa. 

— Ze Związku Inżynierów Żydów. Stara. 

niem Związku Inżynierów Żydów w. Wilnie 
odbędzie się w sobotę dnia 14 bm. o godz. 19 

min. 30 w lokalu własnym przy uł. Gdańskiei 

3 prelekcja majora Kamińskiego na temat: 

„Obrona  przeciwiotnicza i przeciwgazowa“ 

Ze względu na przewidziany w dniach 18 i 
19 bm. atak gazowy w Wilnie oraz na osobe 

prelegenta, temat powyższego referatu winien 

obudzić specjalne zainteresowanie. Wstęp wolny. 

— Zebranie koła b. wychowanek gimn. 
SS. Nazaretanek odbędzie się w niedzielę 15 bm 

o godz. 4 po poł. w lokalu szkoły. 
Ze względu na projektowany w listopadzie 

zjazd kół b. wychowanek Nazaretu, obecność 

wszystkich członków konieczna. 
Wszystkie absolwentki Nazaretu proszone 

są o przybycie. 

  

RÓŻNE 
— Minister Beczkowicz. Wczoraj w drodze 

do Warszawy bawił w Wilnie poseł polski w 
Rydze, p. Beczkowicz. 

—- Skoniiskowana ulotka. Starosta Grodzki 
Wileński nakazał zajęcie ulotki w języku pol- 
skim, pt.: „Koleżnki i Koledzy!* bez podpi- 
sów, jako wydrukowanej z pogwałceniem art. 
3 dekretu w przedmiocie tymczasowych prze- 
pisów prasowych z dnia 7 lutego 1919 r., to 
jest bez wskazania zakładu, w którym ją od- 
bito. 

— Na Giełdzie obrotów nie było Na Wileń_ 
skiej Giełdzie Zbożowo - Towarowej i Lniar- 
skiej w dniu 12 października obrotów nie było. 
Ceny pozostały bez zmian. 

— Węgla nie zabraknie, Wbrew pogłos- 
kom, żapasy węgla w Wilnie wystarczą na 
czas dłuższy. Jak. dotychczas, ceny mimo cof- 
nięcia rabatów przez kopalnie, nie wzrosły. 

— Spółdzielnia eksportowa, W poniedziałek 
w Izbie Rzemieślniczej odbędzie się posiedzenie 

w sprawie zorganizowania w Wilnie Spółdziel- 
ni Eksportowej dla wyrobów rzemieślniczych. 

— Wycieczka rzemieślników do Sowietów. 
Odkładana kilkakrotnie wycieczka rzemieślni- 
ków do Sowietów, ma dojść do skurku w końcu 
bieżącego miesiąca. W sprawie tej odbyły się 
narady w radzie lzb Rzemieślniczych. 

— Ožywienie na stacjach granicznych. -— 
W dniu Il bm. poczęła obowiązywać nowa ta- 
ryfa celna, w związku z czem w ostatnich 
dniach na stacjach granicznych dał się zaob- 
serwować wzmożony ruch pociągów z prze- 
syłkami towarów, na które przewidziane były 
wyższe stawki celne. 

— Sensacyjną rewelację dotyczącą pięknoś 
ci kobięcej zawdzięczamy profesorowi Uniwer- 
sytetu Wiedeńskiego, Drowi Stejskal, który ob- 
wieścił wynałazek produktu naukowego o nieza 
przeczałnych, cudownych „właściwościach, przy 
wracających twarzom zmęczonym, pomarszczo 
nym i napiętnowanym znakiem czasu absolutny 
wygląd pierwszej młodości. 

Sprawozdanie Tygodnika Medycznego w 
Wiedniu, opisujące niezwykłe wyniki doświad- 
czeń, uczynionych za pomocą tego produktu. 
nazwanego Biocel, na twarzach kobiet w wieku 
od 50 do 72 lat, wyjaśnia w jaki sposób, przez 
swe prawdziwie odżywcze działanie na skórę, 
wzmacnia on osłabione i zwiotczałe mięśnie 
twarzy, oraz przywraca im świeżość i jędrność. 

Wyłączne prawa do tego wynalazku zostały 
nabyte przez firmę Tokaloń i obecnie Biocel, 
wraz z innemi składnikami niezwykle odżywcze 
mi skóry, stanowi ideałną całość znakomitego 
paryskiego Kremu Tokalon, który usuwa zmar- 
szczki, wągry, rozszerzone pory .i wszelkie wa- 
dy cery. 

Przyszłość Twego dziecka zabezpieczy 

niezrównana mączka odżywcza Fosfatyna Fa- 

liera, dająca siłę i zdrowie. 

TEATR |! MUZYKA 

— TEATR MIEJSKI POHULANKA. Dziś, 
z powodu próby generalnej i przygotowań tech 

nicznych do „Fraulein Doktor“ —  przedsta- 
wienia nie ma. 

Jutro, w sobotę, premjera reportażu ]. Те- 
py „Fraulein Doktor“. W roli tytułowej wystą- 
pi po raz pierwszy H. Skrzydłowska, w oto- 
czeniu nowych sił zespołu. 

Teatr Objazdowy gra dziś 13 bm. dosko- 
nałą komedję W. Fodora „Sekretarka pana pre- 
zesa” w Horodzieju, jutro 14 bm. w Stołpcach. 

— TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“, — 
Otwarcie sezonu zimowego. „Piękna Helena“ 
Oftenbacha zainauguruje sezon zimowy w Te- 
atrze „Lutnia“ w sobotę nadchodzącą. Operet- 
ka wystawiona zostanie z wielkim nakładem 
pracy i kosztów. Zaktualizowana w treści, z 
primadonną opery warszawskiej Marylą Kar- 
wowską, z udziałem całego zespołu artystycz- 
nego, chóru i baletu. Režyserja K. Wyrwicz- 
Wichrowskiego. Balet w układzie ]. Ciesiefskie- 
go. Dekoracje i kostjumy pod kierownictwem 
art.-mal. ]. Hawryłkiewicza. Kierownictwo mu- 
zyczne objął wybitny kapelmistrz M. Kocha- 
nowski. Widowiska wieczorowe rozpoczynać 
się będa o g. 8,15. Zniżki będą ważne. Aka- 
demicy korzystają z 25 proc. ulg biletowych. 

— Oratorjum Haydna w Wilnie, Dnia 5-go 
listopada, o godz. 20-tejj w sali Śniadeckich 
USB, odbędzie się niezwykły koncert. Wogóle 
koncerty nie cieszą się w Wilnie nadzwyczaj 
nem powodzeniem. Tym razem, mamy nadzie- 
ję, będzie inaczej. Miłośnicy bowiem muzyki 
będą mieli dobrą okazję usłyszeć ani razu w 
Polsce nie grane w całości arcydzieło muzyczne 
J. Haydn'a Oratorjum „Pory roku — wiosna, 
lato, jesień, zima” w wykonaniu chóru „Echo*, 
solistów i orkiestry, zaś ludzie ofiarni mogą się 
przyczynić do zbożnego dzieła, gdyż dochód z 
koncertu przeznacza się na pokrycie długów, 
zaciągniętych na odnowienie wieży świętojań 
skiej. — I przyjemność... i czyn dobry! 

Tak więc całe Wiłno zobaczymy na kon- 
cercie, bo widokiem odnowionej, -najpiękniej- 
szej w Wiłnie wieży delektują się wszyscy. — 
Szczególniej nie zabraknie nikogo z parafjan 
świętojańskich, którym nie uprzykrzano się zby- 
tnio przypominaniem obowiązku ofiarności. 

CQ GRAJA W KINACH? 

PAN — Onkel Mozes 

LUX — Szatan zazdrości, 

CASINO — Don Kichot 

ROXY — Kobieta z Monte Carlo. 

HELJOS — King-Kong 

L 

WiLNO. Wezoraj około godziny 3 
po poł. w pobliżu Wornian, uległ kata- 
strotie samolot wojskowy. W samolocie 
pilotowanym przez por. Hryniewicza na 
stąpiło w pewnym momencie rozlutowa- 
nie przewodów benzynowych i aeroplan 
runął na poła ze znacznej wysokości. 
Por. Sleniewicz i obserwator _podpor. 

incydent w kast 

Raupo, zostali ciężko ranni. Okoliczni 
włościanie, którzy zauważyli wypadek 
pośpieszyli natychmiast z pomocą, oraz 
zaałarmowali za pośrednictwem policji 
Porubanek. 

Rannych lotników ieziono O 
godzinie 4 po poł. do szpitala na Anto- 
kolu. 

nicy św. Jakóba 
Żona Peciaka usiłowała znieważyć zwłoki jego przyjaciółki 

WILNO. Wczoraj w kostnicy przy szpitalu 
św. Jakóba, gdzie złożono zwłoki zmarłych 0- 

negdaj tragicznie Peciaka ; Bieńkówny, obecna 
tam żona Peciaka wywołała zajście, 

W chwili, gdy wraz z dziećmi znalazła się 

przy zwłokach, Peciakowa dostała ataku ner- 

wowego i pod wpływem wzburzenia usiłowała 
rzucić się na trupa Bieńkówny, Do znieważenia 

zwłok nie dopuścili obecni, którzy z trudem u- 
trzymać mogli krzyczącą kobietę. 

Jak się okazuje, Bieńkówna była z zawodu 
retuszerką i podczas pobytu w Wilnie praco- 
wała w zakładzie fotograficznym przy ul, Kal. - 
waryjskiej 11. Pracodawca jej zobowiązał się 
sam pokryć koszta pogrzebu, wobec nieprzy- 

bycia z Grodna rodziny tragicznie zmarłej. 

Zbłąkani żołnierze K.0.P. 
WILNO. Na odcinku Nowe Troki, będąc 

na patrolu, dwaj żołnierze KOP Staszak i Da- 
mejer przez nieuwagę przekroczyli linję gra- 

© 

niczną i zostali przez Litwinów zatrzymani. 
Wczoraj obaj żołnierze zostałi wydani na- 

szym władzom. 

  

  

Konferencja porezum lewawcza w sprawie 

Ostatnio odbyła się w Krakowie dorocz- 

na konferencja porozumiewawcza w sprawie 
przygotowania sezonu zimowego. Udział w kon- 

ferencji wzięli przedstawiciele: Polskiego Związ- 
ku Narciarskiego, Państwowego Urzędu W. F. 

Ministerstwa Komunikacji, uzdrowisk, wydziału 

turystyki it, d. Przewodniczył obradom inž. 
Bobkowski. Wygłoszono szereg referatów, w 
których zgłoszono pod adresem władz szereg 

dezyderatów komunikacyjnych. Pozatem zwró- 

cono się również do Ministerstwa Oświaty o 
przesunięcie wakacyj zimowych na początek lu- 
tego. 

Na konferencji ustałono pełny program se- 
zonu zimowego 1933 i 1934 r. 

W programie uwzględniono 129 imprez. 
Pierwsza impreza odbędzie się dnia 26. 12 

w Zakopanem. Zakończenie sezonu przewidzia- 
ne jest na 2 kwietnia. 

Program uwzględnia szereg zimowych im- 
prez międzynarodowych. M. in. w dniach 26 do 
28 grudnia odbędzie się w Zakopanem międzyna 

rodowy turniej hokejowy. Drugi podobny tur- 

niej oraz międzynarodowe zawody saneczkowe 
odbędą się w dniach 1 do 6 stycznia w Krynicy. 

W dniach 10 do 17 stycznia program prze- 
widuje doroczne ogólnopolskie zimowe zawody 
hippiczne w Zakopanem. Mistrzostwa Polski w 
saneczkarstwie rozegrane zostaną 2 i 3 lutego 

w Krynicy. W dniach 2 do 4 lutego w Warsza- 
wie odbędą się pierwsze wszechsłowańskie ig- 
rzyska łyżwiarskie. 

Mistrzostwa narciarskie państw słowiańskich 

oraz międzynarodowe mistrzostwa narciarskie 
Polski odbędą się w Zakopanem w dniach 8 do 

11 lutego. W dniach 17 i 18 lutego odbędzie się 

automobilowy zjazd gwiaździsty, połaczony z 
raidem sztafetowym samochodowo —motocyx- 

lowo — samołotwym. 
W marcu w dniach 1 do 10-go ma się odbyć 

raid kolejowo — narciarski. Pozatem w dniach 

RESZTE RZ TOO ROZPRO RZ OSEAZE: ZORG) 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Złodziej w drukarni. Mejłachowiczowi 

Janowi, kierownikowi Drukarni Kresowej, miesz 
czącej się przy ulicy Kijowskiej 4, skradziono 
z niezamkniętej drukarni 1 belę papieru oraz 
dużą lampę elektryczną, łącznej wartości 325 
złotych. . 

— Podrzutek. W bramie domu Nr. 4 przy 
ulicy Stefańskiej znaleziono podrzutka płci żeń- 
skiej, w wieku około tygodnia, Przy dziecku 
była kartka z napisem: „katoliczka, niechrzczo- 
na*. Podrzutka umieszczono w przytułku Dzie- 
ciątka Jezus. 

— PODSTĘP FAŁSZERZA. Na ul. Nie- 
mieckiej 14-letni Josel Waleński usiłował zmie- 
nić w jednym ze sklepów 20 złotych. 

Koło sklepu Waleński zauważył jakiegoś 0- 
sobnika, który liczył biłon i na prośbę chłopca 
zmienił mu banknot, 

Potem okazało się, 

jest fałszywy, 
Kolporter falsyfikatów widocznie obserwo- 

wał chłopca i rozmyślnie liczyt biłon, aby na 
siebie zwrócić uwagę. 

— ZGON OFIARY WYPADKU SAMO- 
CHODOWEGO. W szpitalu św. Jakoba zmarł 
Jan Muzykant, wieśniak z pod Wilna, który 
przed paru tygodniami został przejechany na 
ulicy Beliny przez auto straży ogniowej. Syn 
zmarłego występuje z powództwem przeciwko 
komendzie straży. * 

WILNO — TROKI 
— ŚMIERĆ W BÓJCE, We wsi Długa — 

Ulica, gminy turgielskiej powstała bójka po- 
między pijanymi chłopami, w czasie której Ka. 
zimierz Stadkiewicz, Borkowscy Juljan i Anto. 
ni, mieszkańcy Turgiel, pobili kamieniami Apa- 
nasowa Jana, Miejscowy lekarz stwierdził zła- 
manie kości ciemieniowej i uszkodzenie mózgu. 
Apanasow w drodze do szpitała w Wilnie, 
zmarł. Sprawców zatrzymano. 

— OKRADZENIE LEŚNICZEGO. 
Tarnacki Włodzimierz z leśni 
gminy ołkienickiej, 
mu różne rzeczy, ogólnej 

że wymieniony biłon 

Leśniczy 
Kukiszki, 

że skradziono 
wartości 1472 zł. 

WILEJKA 

— SPALIŁ SIĘ DOM. W kol. Kortówka, 
gminy krzywickiej na szkodę Siwickiego Szy- 
mona spalił się dom mieszkalny oraz chlew. — 
Straty wynoszą 1600 złotych. Przyczyny poża- 
ru narazie nie ustalono. 

MOŁODECZNO. 

— TRUP ŻEBRACZKI. Stasiukiewicz Olga, 
mieszkanka wsi Byczynszczyzna, gminy kraś- 

nieńskiej, podczas zbierania grzybów w lesie, 
pod wsią Konczany, gminy Krasne, odnalazła 
zwłoki kobiety. Dochodzenie policyjne ustaliło, 
iż są to zwłoki Charytonowej Eudokji, rniesz- 
kankį wsi Konczany ,z zawodu żebraczki, lat 
67. Zwłoki znajdują się w stanie rozkładu i we- 
dług wszelkiego prawdopodobieństwa znajdują 
się w lesie już od 4 lub 5 tygodni. 

10 — 12 marca w Worochcie odbędzie się nar- 
ciarski trójmecz graniczny. Dokładny termin 

mistrzostw hokejowych Polski nie jest jeszcze 
ustalony. 

W KILKU WIERSZACH 
Bardzo urozmaicony program — piłkarskich 

spotkań międzypaństwowych projektuje na rok 
przyszły zarząd PZPN, 

Dotychczas postanowione są dwa spotka- 
nia, a mianowicie rewanżowy mecz z Czecho- 
słowacją o mistrzostwo Świata oraz zawody 
ze Szwecją. Pozatem PZPN pertraktuje z Węgra 
mi, następnie z Sowietami i wreszcie z Rumunją 
względnie z Jugosławją. 

Największe jednak zainteresowanie wzbu- 
dza zapowiedź meczu Polska — Rosja sowiecka. 

* * » 

Mistrzostwa Polski w hokeju na iodzie ro- 
zegrane zostaną w nadchodzącym sezonie wed- 
ług odmiennego systemu w porównaniu z ro- 
kiem ubiegłym. > 

Mianowicie Zarząd PZHŁ wybierze 8 czo- 
łowych zespołów polskich, które rozdzieli na pa 
ry,a zwycięzcy czterech meczów tych par ro- 
zegrają turniej finałowy o tytuł mistrza Polski. 

* * * 

Wałasiewiczówna postanowiła przyśpieszyć 
swój wyjazd do Stanów Zjednoczonych i wyjeż 
dża z Warszawy już w tych dniach. 
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Uwadze panów abonentów 
telefonicznych 

Telefon międzymiastowy pozwała - załat- 
wiać interesy handlowe i osobiste szybko i wy 
godnie bez uciążliwych podróży i straty czasu 
aw wielu wypadkach oddaje nieocenione usłu- 
gi. 

Nie wszyscy jednak pp. abonenci zdają so- 
bie sprawę z doniosłości wszechstronnego wy- 
zyskania telefonu, gdyż pewna ich ilość nie zgło 
siła dotąd w miejscowych urzędach pocztowych 
życzenia umieszczenia swych nazwisk na liście 
abonentów, uprawnionych do prowadzenia roz- 
mów międzymiastowych. 

Wobec tego Dyrekcja Poczt i Telegrafów 
w Wilnie rozsyła stosowne deklaracje do tych 
wszystkich pp. abonentów, którzy li tylko przez 
własne przeoczenie łub nieświadomość nie uzys- 
kali dotąd uprawnień do prowadzenia rozmów 
międzymiastowych, aby we własnym dobrze 
zrozumiałym interesie podpisali niezwłocznie na 
desłaną deklarację, która ich uprawni do: 

1) prowadzenia ze swego teletonu rozmów 
międzymiastowych z abonentami na terenie Pol 
ski a także i z zagranicą. Е 

2) nadawania telegramów przez telefon, 
bez potrzeby udawania się do urzędu pocztowe- 
go i odbierania wprost przez telefon nadeszłych 
telegramów — co przyczyni się znacznie do 
wcześniejszego przesyłanią względnie otrzymy- 
wania wiadomości telegraficznycn. 

Za złożenie przedmiotowej deklaracji nie 
pobiara się żadnej opłaty. 

RA FILMOWEJ TAŚMIE | 
„ONKEL MOZES“ — „PAN“. 

Na żydowskie święta sprowadziło kino 
„Pan'* żydowsko-amerykański film o „Wuju 
Mozesie'*. Coprawda niebardzo się nadaje 
psychologiezna powieść na ekran, choćby po- 
stać tytułową miał odtwarzać nawet aktor 
dobry. х 

M. Schwartz jako Onkel Mozes jest cie- 
kawy. Umie oddać cechy żydowskie. Jego 
wzbogacony krawiec — emigrant pełen jest 
prawdy życiowej, choć przesada często gęsto 
psuje linje charakteru postaci. 

Treść? Bardzo nieskomplikowana. Co 
może być bardziej emocjonującego dla  śro- 
dowiska żydowskiego, niż kwestja pieniędzy? 
Są więc pieniądze, sprzedana zamąż przez ro- 
dziców córka, jógt naturalnie miłość nieszczę 
śliwa i na zakończenie mętny morał. 

Poza rolą tytułową film wygląda szaro. 
Reżyser nie uporawszy się należycie z akcją 
główną (małżeństwo Mozesa) zaplątał się w 
akeję poboczną (strajk) i zgubił w rezulta- 
cie oba wątki. : ; 

Dekoracje wnętrz ciasne. ' 
Dodatki niezłe, W zapowiedziach — „Ka 

walkada'* i „Tajemniea ogrodu  zoologicz- 
nego'*. Tad. O. 

JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPOWAÓ 
BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMODZIAŁO- 

WE WYROBY Z WŁASNEGO LNU 
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noujogiddzka 
— Pożegnanie p. naczelnika Z. Szczepań- 

skiego. Wieczorem w dniu 10 bm. z inicjatywy 
kolegów i Zarządu Klubu „Ognisko* odbyło się 
w salonach Ogniska zebranie towarzyskie, ce- 
lem pożegnania państwa Zygmuntostwa Szcze- 

pańskich. ЧЕ 

W zebraniu wziął udział p. wojewoda Świ- 

derski, p. wicewojewoda Fr. Godlewski z mai- 

żonką, p. prezes Sądu Okręgowego  Muraszko, 

p. prokurator S. O. A. Zdanowicz, p. Insp. Rosz- 

kowski, komendant wojewódzki P. P. z małżonka 

p. nacz. Olendzki z małżonką oraz zgórą 100 ko 

legów, współpracowników i przedstawicieli in- 

nych urzędów. 3 : 

W przemówieniu pożegnainem p. wojewo- 

da Świderski scharakteryzował zasługi i zalety 

osobiste p. nacz. Szczepańskiego, życząc mu 

dalszej owocnej pracy dla dobra Państwa. 

Następnie koledzy p. Szczepańskiego wręczy 

£ Mu piękny album Nowogródczyzny, ku upa- 

miętnieniu wspólnej pracy na terenie wojewódz 

twa Nowogródzkiego. : - 

Łiczny udział w pożegnaniu pp. Szczepań- 

skich, nietylko przełożonych i kolegów z Urze- 

du Wojewódzkiego, lecz i przedstawicieli in- 

nych urzędów oraz organizacyj spoiecznych = 

dowodził, jak oboje państwo Szczepańscy byli 

na terenie Nowogródka cenieni i lubiani wśród 

caiego społeczeństwa. ё 

W dniu 11 bm p. naczelnik Szczepański od 

jechał do Torunia celem objęcia swego nowego, 

odpowiedzialnego stanowiska w urzędzie woje- 

wódzkim Pomorskim. > : 

— Zabójca dziecka skazany na beztermino- 

we więzienie. Niedawno podawaliśmy © udusze 

niu 7-mio ietniej dziewczynki Aleksandry Wojni 

łówny, przez sąsiada Jana Szacha we wsi Kuce- 

wicze gm. horodeczańskiej, pow. nowogródz- 

kiego, na tle zemsty sąsiedzkiej. 

W dniu 10 bm. Sąd Okręgowy w Nowo- 

gródku skazał zabójcę, Jana Szacha na beztermi 

nowe więzienie. 
— Z kroniki kryminalnej, W nocy na 10 bm. 

skradziono Chaimowi Izraelewiczowi (Korelicka 

Nr. 42) dwa koła od wozu, wartości 35 zł. 

Wieczorem w godzinach między 21 a 22 w 

chutorze Omszarowo, gm. horodeczańskiej, w 

zagrodzie Pawła  Owsianego powstał pożar, 

który strawił dom mieszkalny. Przyczyny poża- 

ru narazie nieustalone. 

  

— Czyn godny naśladowania. Korpus Ofi- 

cerski 81 Sai Strzelców Grodzieńskich zło- 

żył deklarację na ręce przewodniczącego ko- 

mitetu odbudowy Zamku Stefana Batorego w 

Grodnie zobowiązując się do wpłacenia ratami 

5.000 zł. na odbudowę i przeprowadzenie po- 

trzebnego remontu na Zamku Królewskim w 

Grodnie. : 3 
Czyn ten, wysoce obywatelski, należy przy 

jąć z jaknajwiększem uznaniem i mamy na- 

dzieję, że za przykładem 81 pułku pójdą inne 

pułki i jednostki wojskowe. 

_— Wynik prac Przysposobienia Rolniczego 

w Skidiu.W dniu 10 bm. w m. Skidlu odbył się 

pokaz konkursów rolniczych, wyrobów ludo- 
wych tkanin i dział pszczelniczy. 

W konkursie wzięło udział 130 rolników 
wystawiając eksponaty rolnicze oraz  dziatwa 
szkolna, która w ilości 140 ośób konkurowała ze 

swęięmi ogródkami. 
| - Konkurs rolniczy swoją obecnością zaszczy 
cił Starosta powiatowy Drożański. Wyróżnio- 

nym w konkursach rozdano nagrody w postaci 

drzewek owocowych. Ogółem rozdano 215 drze 

wek. 
|, — Kronika Rolnicza. W dniu 15 bm. we 

wsi Hoża odbędzie się pokaz konkursów rolni- 

czych, obejmujący teren 2 gmin, a to Po- 

rzecką i Hożańską. 
Pokaz organizuje Okręgowe T-wo Orga- 

nizacyj i Kółek Rolniczych. : 
— Zjazd Sekretaszy. W sobotę dnia 15 b. 

m. odbędzie się w Grodnie zjazd sekretarzy 

zarządów miejskich i wiejskich z terenu po- 

wiatu. : : 

Obrady odbywać się będą w sali posie- 

dzeń Sejmiku Powiatowego. S 
Ilość bezrobotnych uprawnionych do 

korzystania z zasiiku. Liczba bezrobotnych na 
terenie powiatu grodzieńskiego, uprawnionych 

do korzystania z zasiłku tygodniowego na dzień 

wypłaty tj. 16 bm. wynosi 153 osoby. 
— Uczeń pod autem asenizacyjnem. — 

W dniu wczorajszym na ulicy Mostowej miał 
miejsce wypadek, który dzięki szczęśliwemu 
zbiegowi okoliczności nie pociągnął za soba 

śmiertelnego wypadku. 
Otóż auto asenizacyjne kierowane przez 

Holownię Jana (ul. Krzyżaki 13) w czasie wy- 
jeżdżania z bramy najechało na przechodzącego 

ucznia III kursu Seminarjum Naucz. — Józefa 
Szkutę, zam. przy ul. Jagiellońskiej 52. 

Poszkodowany uczeń doznał lekkich obra- 
żeń cielesnych. Е 

Dodać należy, że grodzieńskie auta aseni- 
zącyjne już nie poraz pierwszy były przyczyną 
wypadków, a dzięki szczęśliwym zbiegom о- 
koliczności, nie pociągnęły za sobą ofiar w lu- 
dziach. Wypadkiem tym powinne zająć się e- 
nergicznie władze policyjne. 

  

WACŁAWA WALICKA 
  

— Walne zebranie członków T-wa Miłoś- 
ników Sportu Wędkarskiego. W dniu 14 bm. o 
godz. 18 w lokalu własnym przy uł. Grandzic- 
kiej Nr. 1—8 odbędzie się walne zebranie człon 
ków T-wa Miłośników Sportu Wędkarskiego w 
Grodnie. 

— Piłkarze grodzieńscy wobec kolegów wi- 
leńskich. Żywo komentowana jest tu sprawa 
unieważnienia meczu o finałowe spotkanie o 
wejście do Ligi, w którym WKS „Śmigły* żde- 
cydowanie pokonał „Naprzód* z Lipin. 

Mimo, iż piłkarze grodzieńscy są rywala- 
mi wilnian — niemniej sprawa ich bytńości w 
lidze interesuje w 'wiełkim stopniu piłkarskie 
Grodno. 

Sfery piłkarskie Grodna nie wątpią nawet, 
że następne spotkanie przyniesie pewne i zde- 
cydowane zwycięstwo „„wukaesiakom“. 

Sezon bokserski. W dniu 14 bm. bokse- 
rzy grodzieńscy rozpoczynają sezon. Dziwnem 
jest posunięcie kierownictwa, że nasi młodzi bok 
serzy wyjeżdzają na początku swego sezonu do 
Wilna gdzie zmierzą się z dobrze opanowaną 
drużyną pięściarską WKS „Śmigły”. 

Reprezentacja Grodna pod kierownictwem 
p. Kłoczkowskiego, który także będzie sędzio- 
wał na ringu wyjeżdza w składzie następującym 

Waga musza: Sznitkes, kogucia: „Jerzy“, 
piórkowa: Perelsztejn, lekka: Koszewski, śred- 
nia: Talko, półciężka: Lesiak, ciężka: Żukowski. 

Następnym programem naszych bokserów 
będzie spotkanie z bokserami KS. „Jagiellonja“ 
z Bialegostoku. 

Mecz ten rozegrany będzie w Grodnie 21 
lub 28 bm. Skład reprezentacji ustalony zostanie 
po meczu wileńskim. 

— Teatr Miejski. Najbliższą premierą na- 
szego teatru będzie sensacyjna sztuka szpie- 
gowska pt. „Fraulein Doktor“. 

Znakomita artystka scen warszawskich Sta- 
nisława Mazarekówna zaangażowana do miej- 
skiego zespołu artystycznego, przybyła już do 
Grodna i w najbliższej premjerze wystąpi w 
głównej i tytułowej roli w głośnej na cały 
świat sztuce pt. „Fraulein Doktor“. 

епа 
— Kilka słów o nowym rozkładzie jazdy. 

. Obowiązujący z dniem 8 bm. nowy rozkład 
jazdy pociągów na linji Słonim — Białystok — 
Warszawa jest o tyle lepszy od poprzedniego, 
że mamy przynajmniej bezpośrednią komunika- 
cię pociągiem osobowym ze stolicą 

Skróciło to znacznie czas jazdy między War 
szawą a Słonimem i dlatego też godna jest pod- 
kreślenia ta zmiana jako dowód troski Dyrekcji 
o możliwe usprawnienie komunikacji. 

Gorzej jest z komunikacją z Wilnem z któ- 
rym straciliśmy połączenie podobnie jak i z No- 
wogródkiem przez Baranowicze w drodze pow- 
rotnej. Jeśli chodzi o ujemną stronę rozkładu 
jazdy to stwierdzić należy, że niestety notujemy 
tu jak i zresztą na innych linjach zbyt długie 
postoje pociągów na stacjach, których zdaniem 
naszem można byłoby uniknąć np. postój 2-mi 
nutowy pociągu Nr. 111, pociągu Nr. 112 — 14 
minut oraz pociągu Nr. 154 całą godzinę wWoł 
kowysku. 

, Uszczuplenie postoju nie przyniosłoby żad- 
nej straty kolei — podróżnym zaś skróciłoby 
czas jazdy pociągiem. 

W. Białymstoku i nadal za długo czekamy 
na odejście pociągu Nr. 111. Sądzimy iednak, 

VDA PES 
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że nowy rozkład jazdy pociągów, który obo- 
wiązywać będzie od 15 - 5-go 1934 r. braki te 
w miarę możności usunie. 

— Ujęcie sprawcy kradzieży. W związku z 
kradzieżą towarów manufakturowych w skład- 
nicy Kasy Samopomocy Szeregowych P. P. w 
Słonimie i na skutek zarządzonych poszukiwań 
— onegdaj został ujęty przez Wydział Śledczy w 
Baranowiczach sprawca kradzieży Jurczyk Wła- 
dysław, mieszkaniec Baranowicz. 

W toku dochodzenia Jurczyk przyznał się do 
kradzieży i wskazał miejsce ukrycia towarów 
skradzionych, które znajdowało się w lesie na 
3-im kilometrze koło szosy Słonim — Barano- 
wicze. We wskazanym miejscu towary skradzio_ 
ne odnaleziono. 

— Stan bezrobocia na terenie m. Słonima, 
Stan bezrobocia na terenie m. Słonima na 

dzień 10 bm. przedstawia się następująco: 
robotników niewykwalifikowanych 424, wykwa- 
lifikowanych 6, pracowników unysłowych 21. 

Razem 451 z tego otrzymuje zapomogi 25. 
  

   października w Wolnej, odbyło się 
członków związku rezerwistów, na którem 
omawiano sprawy bieżące i wybrano do 

zarządu komendanta posterunku p.p. Żyrę. 

Przewodniczył p. Władysław Ryszkowski. 
— Zw. Strzelecki na budowę kościoła w 

Leśnej. W dniu 8 października Zw. Strzelce 
ki Przyst., Leśna na skutek wezwania Komi- 

tetu Budowy Kościoła urządził przedstawie- 
nie, na którem-odegrano „Konsyljum Fakul- 
tatis''. Po przedstawieniu odbyła się zabawa 
taneczna wraz z loterją fantową. Cały do- 
chód w kwocie około 200 zł. przekazano na 

budowę plebanji w Leśnej. 
— Magistratowi przybyło dziecko. W dniu 

6 bm. około godz. 22 m. 30 zostało podrzucone 
dziecko płci męskiej w wieku około 2 miesięcy. 

Dziecko odesłano do żłobka. 

— Zima nadchodzi trzeba się zaopatrzyć. 
W dniu 8 bm. Rywka Ninkower zameldowa 

ła komisarjatowi P. P., że skradziono jej palto 
ze skunksowym kołnierzem, wartości około 300 
złotych. 

— Barbarzyństwo. W nocy na 27 września 
na pastwisku wsi Żerebkowicze gm. Lachowi- 
cze obcięto 13 koniom ogony. 

— Wszystko się przyda. W nocy na 8 bm. 
dostali się złodzieje do składu papieru Jakóba 
Chajmowicza i skradli materjały piśmienne. lam 
pki elektryczne i t. p. 

W dniu 9 bm. przyjechała na rynek Perec 
Gelfan, zamieszkała w Sieniawce pow. Nieśwież 
i postawiła swój wóz na podwórzu przy ul. 
Szeptyckiego, Na wozie znajdowała się skrzynka 
zawierająca bieliznę. 

W czasie nieobecności p. Gołfan skrzynia 
wraz z bielizną ułotniła się, jak kamfora. 

  

ŻĄBAJCIE 
skindach apiecznych ruasa 

średka s4 odcisków 

Prew. A. PAKA. 
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Landwarow 
Działki 

Kcemunikacja 
Warunki 

pociągami i 
kupna: 

ietniskowo - ogrodniczo - budowlane | 
nad jeziorem, rozmaitej wielkości. į 

autobusem co godzinę, 
część pożyczką długoterminową, 

reszia ratami miesięcznemi, 

Сепа od 600 złotych za działkę. 

INFORMACIE: 

w Wiłnie: Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacyjna, 

i 
к 

5) 

Szukanie Poiski 
(Rok 1906) 

— Nie przymuszajże nas — kobiety, 
wypijże sam, za całe towarzystwo! — rze- 
kła Andrzejowa i Andrzej posłuszny żonie, 
wychylił pokaźny kielich, ze smakiem 
chrząknął, i do obiadu razem z całem 
warzystwem zasiadł. 

Z obiadem jednak prędko się załatwili, 
bo już przyszedł jeden z towarzyszy, by za- 
brać Martę i towarzysza Andrzeja do  cze- 
kającej na uliey gromady przed fabryką. 

Okazało się, że wszyscy są za wydale- 
niem Świty, ale pragną w imię solidarności 

robotniczej bronić reszty. 
— Dziś ich, jutro nas to może spotkać 

— takie czasy, że nawet nasz stary nie bę- 
dzie się na nie oglądał. My ich weźmiemy 
pod opiekę — poprawią się dobrze, nie — 
drugie dobrze, bo wtedy sami winni — pój- 
dą precz — niech wiedzą! Dzień roboczy ma 
pozostać ten sam, — jakešcie to towarzy- 

szko mówili, bo to najważniejsze! — tak w 

imieniu G4iej fabryki przemówił 
"Ignacy, kolega i przyjaciel 

Andrzeja. 
Nie było rady — towarzyszka Marta mu- 

siała przystać, tem przykrzej było jej iść 
razem z wybraną delegacją do pracodaw- 

10- 

towarżysż 

z dawnych lat 

Poszli do kancelarji fabrycznej, gdzie 

    

stary już na nich czekał. Ku zdziwieniu to- 

warzyszki Marty w kaneelarji oprócz wła- 
ściciela fabryki żywej duszy nie było — 

- eały personel kancelaryjny był usunięty. 
(Gdy weszli, poważny stary pan wstał 

i wyciągnął rękę na powitanie, drugą pod- 
sunął fotel towarzyszeze Marcie. 

— No, chłopcy, bierzcie krzesełka, na 
stojączkę nie uradzim! A panią mam za- 

szczyt powitąć, jako pośredniezkę? 
Potrzebna nam, chłopcy, towarzyszka 

Marta jako pośredniczka? — bez towarzysz- 
ki Marty ani rusz! 

Słowa były co do treści ironiezne, jed- 

nak w tonie głosu drgał raczej żal, niż iro- 
nja.  Energiczna, trochę  stępiała głowa 

starszego pana zwróciła się z kurtuazją do 
towarzyszki Marty: 

— Pani zapewne wobec tego jest rzecz- 
niezką sprawy — raczy pani wyłożyć mi o 
co chodzi! 

Towarzyszka Marta miała trudną - rolę 

i zdawała z tego sprawę. Wiedziona szezę- 

śliwym instynktem, nie odwoływała się, jak 
to zwyczaj kazał, do towarzyszy, a z pro* 

stotą bezpośrednio zwróciła się do star- 

szego pana : 
— Tak, proszę pana, jestem niestety 

rzeczniczką tej przykrej sprawy. Podjęłam 

w maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 

ul, Mickiewicza 15. | 

s 

  

się jednak tego, bo czuję, jak ciężko towa- 
rzyszom stawiać jakiekolwiek warunki panu 
po tylu latach wspólnej pracy i takiej szezę- 
śliwej pracy. Prawda — tyleście serca do- 
znali w chwilach ciężkich od swego praco- 
dawcy. Czasami wypadło nie jedno wspól- 
nie przeżyć, chociażby taką chwilę, gdy 

chciano wam zamknąć szkoły i świetlice, 
którą zorganizował i uruchomił własnym ko- 
sztem wasz pracodawca. (Coś musiało baz- 
dzo na świecie się popsuć, gdy te dłonie, 
które obroniły pana od  wkracżającej do 
fabryki żandarmerji i od aresztowania, dziś 

usuwają się i nie chcą dopomóc, gdy panu 
grozi zamknięcie warsztatu współnej pracy. 
Mnie się zdaje, gdy oto patrzę na obie 
strony, chwilowo powaśnione, że moje po- 
średniectwo jest tu niepotrzebne, jak nie- 
potrzebny jest obcy człowiek w zżytej z 

sobą rodzinie.... 
Towarzyska Marta zawiesiła głos jak- 

by w oczekiwaniu. Cały czas mówiła miękko, 
tak po kobiecemu, patrzała przytem serdecz- 
nie i na starszego pana, i na delegację ro- 
botników. Robotnicy pospuszczali głowy, a 

po chwili , gdy zapanowało milczenie, zaczę- 

li się szeptem naradzać. 

Starszy pan starał się opanować  wzii- 
szenie, wreszcie nie wytrzymał — wyciągnął 

rękę do najbliżej stojącego towarzysza An- 
drzeja i rzekł: 

e — Słuchajcie, chłopcy, nóż mam na 
gardle, ale niech tam — jakoś dam sobie 
rady! Nie dam — ha! trudno! Ale zrobimy 
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Drukarnia „Słowa” Wiłno Zamkowa 2. 
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„UBI“ 
Ceny zniżone| SUĄCEŚ ROLOS 
Fiodor SZALAPIN 

s fine „008 Kiszor” wszystkich zachwyca! 
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Dziś 

początek 6 1-2į 
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Dia młodzieży 
DOŻWÓLONY! 
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tyiko „UK 
Bziś całe wilno mówi 

cudzie świata 
© ósmym 

Początek o godz. 4:ej w niedz. 

KING-KONG 
W dziejach kinematogralji tego jeszcze nie było. 2 lata przcy — 3 miljony dolarów koszt reafirscji, 

„od 2ej 
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— Prace Seminarjum ze Skarbowości i 

Prawa Skarbowego oraz ze statystyki. Pod 
redakcją prof. M. Gutkowskiego, t. II, str. 
462. Wilno, 1933. Skład główny w księ- 

garni Kazimierza Rutskiego w Wilnie. 
= Pierwszy tom Prac, który się ukazał 
przed dwoma laty, wyraźnie świadczył о 

intensywności pracy w Seminarjum ze 

Skarbowości na Wydziale Prawa i Nauk Spo- 
łecznych Uniwersytetu Stefana Batorego. 

Ukazujący się obecnie tom drugi į wy- 

mownem świadectwem pięknego rozwoju prae 

i bardzo wysokiego poziomu. 
Na treść obecnego tomu złożyły się na- 

stępujące artykuły: J. Rutskiego — „O pew- 

nym  probłemie prawidłowości  statystycz- 

nych*', L. Kurowskiego — „Zadania kontro- 

li państwowej w gospodarstwie budžetowem““, 

A. Dmitrjewa — „Przedsiębiorstwa komunal- 

ne w ustawodawstwie polskiem““, S. Jedry- 

chowskiego — „Zagadnienie  terytorjalnych 

planów finansowych z okresu pr ciowego 

w Związku Socjalistycznych Republik Rad'*, 

J. Wiszniewskiego — „Budowa powszechnego 

planu finansowego Związku Socjalistycznych 

Republik Rad'* oraz R. Baranowskiego — 

„Tendencje polskiego prawodawstwa o po- 

datkach państwowych z okresu 1931 — 1933“ 

Przedmowę napisał Kierownik Seminar- 

jum prof. Mieczysław (Gutkowski. 

— Bibljoteka dramatyczna „Drogi. — 

Wydawnietwo _„Droga'*, oprócz książek z 

dziedziny polityki, spraw społecznych, ekono- 

micznych i ogólno - kulturalnych,  publikn- 

je również dzieła literackie, ujęte w dwie 

je: „Bibljoteka poetycka'* i „Bibljoteka dra- 

matyczna““. 

W „Bibljotece dramatycznej Drogi““ u- 

kazały się ostatnio:  „Kveryman** („Każ 

dy'*), średniowieczny moralitet angielski w 

przekładzie znanego anglisty Stanisława Hel- 

sztyńskiego, oraz potężna tragedja antycz- 

na Andrė Gide'a p. t. „Edyp“, w przekla- 

dzie Romana Kołonieckiego. 

„Każdy'* jest to klasyczne dzieło,  iiu- 

strujące teatr średniowieczny w Europie Za- 

chodniej i bardzo dla tego okresu w dzic- 

jach teatru typowe. Jako doskonały „tekst 

Źródłowy'', przyda się bezwątpienia w na- 

uczaniu szkolnem — zarówno przy nauce 

historji literatury jak i przy nauce historji. 

„Edyp““ Gide'a jest nowoczesną inter- 
tak bardzo 

     

      

    

    

   

  

  

   

  

   

pretacją słynnego mitu, który te 

absorbował wielkich tragików greckich. Zna- 

komity pisarz franeuski, tylko częściowo 

trzyma się w tym utworze tradycyjnej war 

sji legendy o królu Edypie, częściowo zaś 

-samodzielnie ją przetwarza. Tragedja Gide'a 

jest utworem, pełnym głębokich problemów 

ctyczno - religijnych i nacechowanych su- 

rową prostotą artyzmu. 

— „ŚWIAT i ŻYCIE'* — zeszyt VII = 

Ukazał się już zeszyt VII wyd. „Świat i Ży- 

cie'* (nakł. Książnicy - Atlas) i zawiera na- 

stępujące artykuły wybitnych specjalistów 

polskich: „Bolszewizm** (prof. dr. Hrynie- 

wiecki), „Bėl““ (dr. Piotr Stonimski), „Bra- 

zylja““ (dr. T. Jaczowski), „Braminizm““ -— 

(prof. dr. St. Schayer), „Broń w dawnej 

Polsce'*, (mjr. Hniłko), „Budda i buddyzm** 

(prof. dr. St. Sehayer), „Budżet** (dr. . 

Grodyński), „Burżnazja'* (dr. Aleksander 

Hertz), „Cechowa sztuka'* (dr. J. Starzyński ) 
   

„Cechy““ (dr. M. Hartleb), „Celowošė““ — 

(prof. dr. K. Ajdukiewiez), „Cena'* (dr. 

T. Sławiński), „Celtowie* (dr. J. Rein- 

hold), „Cement'* (St. Kamiński) i „Ceza- 
rowie'* (J. Parandowski). 

Zeszyt zdobią bardzo fezne i bardzo pięk- 
ne ilustracje. 

tak: dzień roboczy zostanie ten sam, prze- 
rwa obiadowa i tak miała pozostać, ale co 
do zwolnionych robotników , przyjmę z po- 

wrotem tylko tych dziesięciu, którzy jak 
wiecie sami, pracowiei są i porządni, reszta 

pójdzie precz. 
No namyślajcie się. Sądzę, że jednak 

będzie zgoda między nami, — czy tak? 

— Zgoda panie Dyrektorze! 
—Tak powiadacie, — no, to stawajcie 

natychmiast do pracy i przyślijcie mi tych 

zwolnionych. 
A pani może zechce przyjąć moje towa- 

rzystwo i mój powóz, bo lada chwila będzie 
tu śledztwo i obecność pani na fabryce nie 

da się wytłumaczyć w żaden sposób. Robot- 
nicy zrozumieli, że trzeba jak najprędzej 
zlikwidować atmosferę strajkową, ale pro- 
pozycja odwiezienia towarzyszki Marty nie 
podobała się — milezeli. Martę też ta pro- 
pozycja zaskoczyła, a troskliwość starszego 
pana zażenowała. Podziękowała więc, ale 
odmówiła stanowczo, zaznaczając, że już ma 
obiecaną pomoce towarzyszów. Przy pożeg- 

naniu uścisnęli sobie serdecznie dłonie po- 
mimo chwilowego nieporozumienia, — рглу- 
czem starszy pam szepnął nieznacznie: 

— Proszę się na mnie nie gniewać za 

ten powóz. 
Marcie było jednak przykro, czuła ja- 

kiś niesmak. To też pośpieszyła z towa- 

rzyszem Andrzejem, do konia, i niedługo bo- 
cznemi, wiejskiemi drogami, a miejscami na 
przełaj, odjechali do Kiele. 

„Tajemnica 200° 
  

  

        

        

      
      

    

Radijo wiieńskie 
Piątek dnia 13-go października 

1.00: C 
poranny, miu 

  

    

    

   

  

dziennik 
Ło 

gimnastyka, muz) 
ka, chwilka gospoda 

  

11.30 — Przegląd prasy. 
11.40 — Wiad. o eksporcie. 
1157 — Слав. 

  

0 — Dziennik połudn. 
2.35 — Muzyka. 

— Program dzienny. 

— Giełda roln. 
— Koncert. 
— Mała skrzyneczka. 

5 — Koncert solistów. 

  

   

    

— Pogad. 
18.00 — Odczyt. 
18.20 — ..uzyka lekka. 

19.05 — Ze spraw litewskich. 
19.20 — Rozmait. 
19.25 — Feljeton aktualny 
19.40 — Progr. na sobotę. 

19.45 — Dziennik wieczorny. 

20.00 — Pogad. muzyczna. 
20.15 — Koncert symfoniczny. 
22.00 — Wiad. sport. 
222.50 —Muzyka tan. 
23.00 — Kom. meteor. 
23.05 — Muzyka tan. 

DZIAŁKI BUDOWLANE 
w majłsdniejszym pnnkcie Antokola 

przy nl. Tatrzańskiej róg Senstorskiej 

sprzedaje 
za gotówkę luó na raty 

Lbrześcijeński Bink_ Spółdzielczy 
na Antokolu, Wilnc, ZAMKOWA 18, iel. 1881 
ziemia własna (we czynszcw») całość nadeje 

się dla zorganiz nia Spółdzielni 
budow(suc-mieszzaniowej. 

Giełda warszawska 
WARSZAWA PAT. Giełda. Dewizy: — 

Belgja 124,33 — 124,64 — 124,02. 
Holandja 359,70 — 360,60 — 358,80 
Londyn 27,63 — 27,77 — 27,49. 
Nowy York 5,91 — 5,94 — 5,88. 
Nowy York kabel 5,92 — 5,95 — 5,89. 
Paryż 34,925 — 35,01 — 34,84. 
Praga 26,49 — 26,55 — 26,43. 
Szwajcarja 172,80 — 173,23 — 172,37. 
Włochy 46,88 — 47,11 — 46,65. 
Berlin w obrotach pryw. 212,50. 
Tendencja niejednolita, 
AKCJE: Bank Polski 80. 
Starachowice 8,75. 
Tendencja słabsza. 
Dołar w obr. prywatnych 5,875 — 5,88. 
Rubel 4,66. 
Pożyczki polskie w Nowym Yorku: Dola- 

rowa 60. Dillonowska 70. Stabilizacyjna 78,75. 

  

  

      

brzozowe, sosnowe | 
oraz 

poleca 

w Wilnie, ui, Tartaki 28, tel 

Dostzrczy również dla urzędów 
Dla P. P, Urzędników na 

. + * 

Marta niespokojną miała podróż, bo 

w pół drogi mniej więcej usłyszała strzelani- 
nę, wprawdzie oddaloną, ale wyraźną. To 

też zaraz po przebraniu się pobiegła do cu- 

kierni „Złoty UI, gdzie miała  konspira- 
cyjne biuro. 

Jakież było jej żdziwienie i przerażenie, 

gdy przy zamawianiu herbaty usłyszała za 

kotarą w głębi nieprzytomny szept towarzy- 

sza Bohdana, który zupełnie niekonspiracyj- 

nie opowiadał komuś, że na szosie kieleckiej 

bojowcy zabili szpiega Miillera, który 
wracał z targu, że jeden z bojowców, Józef 
Duda dostał postrzał i został wsadzony z 
pośpiechu na wóz chłopski. Właściciel tego 
wozu zamiast odwieźć chłopea według ad- 
resu, wskazanego do matki, odstawił go 
wprost do więzienia w łapy znanego wszyst- 
kim katownika Greckiego. 

— A Towarzyszka Marta miała wtedy 
w Białogonie masówkę, no i pewnie jest 
już w ieh ręku, — kończył już zupełnie nie- 

przytomnie.  Raptem dostał ataku (był to 

epileptyk), szczęściem, że w cukierni nikogo 

nie było narazie, i dopiero wtedy weszła 

jakaś pani, gdy chory rzucał się w epilepsji 

na podłodze. Sprzedająca nie straciła gło- 

wy — rzuciła jakąś płachtę na chorego, a 

potem przeprosiła znajomą kupującą i to- 

warzyszkę Martę, tłumacząc, że brat jej 

zasłabł, i musi go odesłać do domu. 
Marta musiała spokojnie wypić podaną 

jej herbatę, przeczekać kupującą pierniki 

5 = 

to film olšniewający 
przepychem, emoc- 

jonnjący 
tryskający 
rem 

BRZEWO OPAROWE. 

męgie! górnośląski 
SKŁAD DRZEWA 

MICHAŁA HR. TYSZKIEWICZA 

JUŻ JUTRO 
PREMIERA! 

BIURO POŚREDNICTWA PRACY 
PRZY WILEŃSKO - NOWOGRÓDZKIEJ 

IZBIE LEKARSKIEJ 

ogłasza konkurs 

trzści 
humo- 

us naszym 
ekrsnie 

  

na stanowisko lekarza re- 

jonowego w Miadziole pow. Postawskiego. — 

składanie podań w 

Kancelarji Izby Lekarskiej (Wileńska 25) de 

dnia 26 października r. b. 

-—-—-—— =--> 

Bliższe infermacje oraz 
   

    

ae oooKARTIFLĘ | 
ieakarze biała i różcwe, wybe- 

ННЕНЕНИНООЛННЕИЕНЕНИ гохе z dostawą do da- 
R SEZ JOSE mu sprzedaje majątek 

Wielka-Rzesza. Zamė- 
wienia Witoldowa 5—4 

  

Choroby skórne, wene- tel. 11-72, 
ryczne i moczoplciowe. < 
Wileńska 3, ой 8 — 1 — — — — — — — 

1 4 — 8. Tel. 567. AS APALAAAMAAS, 

DOKTOR 

Zeldewicz 
Choroby skórne, wene- Potrzebne 
ryczne, narządów mo-MIESZKANIE 

czowych. 2 pokojowe z wygade- 
од 9 do 1 i od 5 do 8 mi Łsskawe oferty de 
wieczorem. Ul. Mickie- sdministrscji dia W. Ł. 

  — 

  

ES T 
DOKTOR 3 pokojow: z kuchnia- 

ZELDOWICZOWA pulizede w udane? kanalizacjz, w ładnem 
mtejscn. Popławska 28 
tel, 14-19 8 

kobiece, weneryczne — 
narządów * moczowych 
od 12 — 2 1 od 4—6 
ul. Mickiewicza 24 

tel. 277. 

Lek. 
Den. L.Szerzon-Gnfmah 
Mickiewicza 22 m. 21, 
tel. 19 16. Kerony por- 

  

Dwa mieszkania 
3 i 5 pokojowe ze 
wszelkiemi wygodami 
od zsrsz do wynającie 
Witołdowa 5 dom Z. 
Ruszczyca. ® 

  

  

  

ceiane (pacet-kronen) RR 
Zęby sztuczne: 0 Lekcje 

a m m MM M NEIERTZEEGENZUZWOGÓR 

K == " przyjmę dziec UPRO do k t 
| SPRZEDAŻ nego Wiek 7-5 Mt, 

SFTRTYTPEWYCYPYUFY"" program drngiege 6d- 

  

działu. 
  

    

  
  

— Mickiewicza 48 m. 6. 
R l R T l [ l E Zgłoszenia do 12 rane 

i od 3—5 po goł.. 
dostarcza do piwnic | -- — 

WILEŃSKI (Na Kursy Kroju 
SPuŁDZ ELCZY i szycia przyjmję u- 
SYNDYKAT czenice za ов @- 

ROLN:CZY płatą. Nauka 
Wilno, Zawains 9, | Królewska 5 —11. 

Tel. 3:23 Ex = 
" AAB LAAASAAAB AAB 

ZzZ--=-2 POSZUKUJĄ 
Sprzedaje się PRACY 

duża pzlma 1 @в о ттоуттмиуетеметсопр 

Alcesy. Wieika 68 — 3 POSZUKUJĘ 

ALT ZZ possdy pokojowej łat 
do wstystkiego — mam 
świadectwa. Nieświeska 
14—16 m, 4 Nowikows 
  - 

Róż Re 

Ogrodaik 
z ukończoną szkołę ©- 
grodulczą i kilkoletrię 
praktyką, zskłeda 
dy owocows—szda 
oraz ndziżla porad fze 
chowysb. Wiłuo, ufęre 
Żuirowa Góra 16—41 

2 uczenice (ów) 
przyjmę na misztkazie 
z całodziennes atrry- 
maniem 75 zł mies 
Opiska dobra — Disc 
Metropolitalny 3 m, Š. 

oiszowe, || 

  

701. 

i instytacyj. i 
raty. EA 
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panią i gdy lekarz partyjny zabrał tewa- 
rzysza Bohdana, dopiero wtedy weszła za 
kotarę, gdzie siedział już towarzysz Ma- 

m rt, czekając na nią. ё 

— Wiecie — bezpieczniej będzie wyjść 
razem, niż tu rozmawiać. Takiego tu ha- 
łasu narobił towarzysz Bohdan atakiem, przy 
tem prawie głośno gadał — kto wie, czy 
za Ścianą, kto nie wysłuchał. Że też wy, 

towarzyszko, nie usunęliście Bohdana z 
partji, jakiem wam doradzał, ma wiełką cho- 
robę — warjat taki — no! — Tak łatwo u- 

sunąć! No chodźcie! 

—Ale wiecie co — zbyt po burżujsku 
wyglądacie, na spacerze ze mną — ja pójdę 
do pracowni swojej sam, a wy przyjdźcie 
do mnie za pół godziny. U mnie dziś pusto z 
różnych względów. Miał rację Mamert — 
Martą, idąc do „Złotego Ula'* ubierała się 
„po burżujsku''. 

Wogóle ubranie i towarzystwo kogoś ze 
świata przerywało wszelkie obcowanie z Mar- 
tą. Rzadko zresztą i tak na uliey pokazywała 

się z kimś z partji, chyba miało to miejsce 
wieczorem. „Złoty Ul'*, też był nie dla wi- 

zyt towarzyszy — tu Marta odbierała bibułę 
razem z paczkami cukrów, korespondeneję i 
wiadomości różne, które przynosiły eleganeke 

ubrane panie. Stąd też „dromaderki'* rez- 

nosiły według wskazanych adresów bibułę. 

(D. CAN) 

       
     

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyfiski.


