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Jak nas piszą 
Pan Jerzy Saurez nie należy do pacy- 

fistycznej łewicy francuskiej Jest prawi- 

cowcem, zajadłym, zawziętym antysemi- 

tą, nie wierzy w wieczny pokój, pragnie 

wielkości Francji. Uiwiaża, że błędem po- 

lityki francuskiej było, że obliczano na 

zwycięstwo republiki w Niemczech, pod- 

czas, gdy w Niemczech elementy, z któ- 

remi warto paktować, z któremi można 

się układać należą do prawicy. (Takie 

było zawsze również nasze zdanie). 

Pan jerzy Saurez jest autorem do- 

skonałej książki o Clemenceau i auto- 

rem niedbale zrobionej książki o Herrio- 

cie, a raczej o rozmowie Henriota z Mac 

Donałdem (Noc u Kromwela). Pan Sua- 

rez jest współpracownikiem znanej ga- 

zety prawicowej, która od czasu do cza- 

su przemawia jako tuba francuskiego 

sztabu generalnego P. Saurez napisał 

nie tak dawno książkę p.t. „Ludzie cho- 

rzy na pokój”. 

W tej książce znalazł miejsce passus, 

który o ile wiemy nie wywołał ze strony 

połskiej żadnej reakcji. 
Mianowicie: na str. 264 swojej książ- 

ki p. Suarez pozwolił sobie na wypo- 

wiedzenie następującego poglądu: 

„Wyobraźmy sobie, iż w go- 

rączce pierwszych godzin hitlerow 

skiego panowania, oddziały nazich 
wtargnęłyby do korytarza. Co- 

byśmy zrobili?... Coby zrobiła Pol- 

ska?... Czy iwydałaby wojnę? To 

jest mało prawdopodobne, a je- 

szcze mniej prawdopedobne  byłó- 

by, aby wykonywanie układu fran- 

* cisko-polskiego, który . . zmusza 
nas w takim wypadku stanąć z 

bronią w ręku po stronie Polski — 

spotkałoby się we Francji z dużym 

sukcesem''. 

Jeśli francuski publicysta prawicowy 

w słowach niebardzo nawet zawoalowa- 

ny wypowiada pogląd, że Francja w ra- 

zie niebezpieczeństwa, grożącego Polsce, 

nie powinna wykonać układu, który sam 
określa, jako obowiązujący Francję do sta 
nięcia z bronią w ręku po naszej stro- 

nie, — to jest to rzeczą jego poczucia 

honoru, rycerskości i... delikatności wo- 

bec czci własnej Ojczyzny. Nie my go 

będziemy uczyć, czy takie deklaracje są 

właściwe. Niech go tego uczą Fran- 
cuzi, którzy się do tego poczuwają. Ale 

jeśli p. Jerzy Suarez wypowiada przeko- 

namnie, w razie czyjegokolwiek najazdu 

na nasze terytorjum, Polska nie wypo- 

wie wojny, to musimy mu  odpowie- 

“| dzieč:— Lžesz kozi synu. Każda inwazja, 
a więc i niemiecka, wywoła wojnę i 

wywoła wojnę niezależnie od tego, czy 

nasi sojusznicy dotrzymają słółwa, czy 

nas zdradzą, niezależnie od tego czy woj 

nę taką wygramy, czy przegramy 

Ktoś może nam powiedzieć: 

Gazeta wasza była przeciwna 

„Świętu Morza”, ślubowania, że bez 

wojny ziemi nie oddamy.  Odpisaliście 

dumnie, że nie chcecie Pomorza oddac 

ani „bez wojny”, ani też „po wojnie”. 

A jednak takie manifestacje były po- 

trzebne, skoro nawet wśród przyjaciół 

Francuzów możliwe są głosy jak ten p. 

Suareza. 

Takie rozumowanie jest jednak nie 

słuszne. ; 
Ślubowania społecznego, że bez woj- 

ny nie oddamy terytorjum, nie możemy 

uznać za akt podnoszący prestiż pań- 

stwą, ale właśnie za obniżający. Wojna 

w obronie ziemi, którą posiadamy, po- 

winna być uważana za akt. naturalny, 

jasny, nie mogący wogóle być kwe- 

stjonowany. Nikt nie powinien wogóle 

mieć prawa pomyśleć, że Polska gwałci- 

cielowi swego stanu posiadania wojną 

nie odpowie. Właśnie takie wszechna- 

rodowe manifestacyjne ludowe ślubowa- 

nia mogą w p.p. Saurerach wzbudzić po- 

dejrzenia, że to nie jest zupełnie pe- 

wne, skoro się tak. głośno to šlubuje. 

Wiemy przecież ile razy uchwałano w 

Lidze Narodów, że „wojny nie będzie”, 

i że każda nowa, tego rodzaju uchwała 

raczej deprecjonowała, niż wzmacnia- 

ła samą zasadę. 

Pozatem, jeśli o p. Suareza chodzi, 

to przecież w tej samej książke przed- 

stawia on Wilno, jako miasto  „litew- 

skie". Na takich drabów żadna oczy- 

wistość nie działa, nie działają żadne 

argumenty. P. Suarez jest napewno do- 

statecznie ustosunkowany, aby nawet 

nie ruszając się z Francji dobrze wie- 

dzieć, że to, co napisał o nazich, Polsce 

i korytarzu, jest bezczelinem kłamstwem, 

a jednak to pisze. 

Książka p. Suareza i jego mnienawi- 

stny stosunek do Polski, który się w niej 

ujawnia, wywołuje inne dedukcje. Oto 

przyzwyczailiśmy się, że do pokoju z 

Niemcami, dąży we Francji lewica fran- 

cuska, — a tymczasem p. Suarez jest 

prawicowcem i także do tego pokoju 

dąży i także uważa nas za zawadę. 

Należy stwierdzić, i trzeba, aby to 

raz doszło do mentalności polskiego czy- 

telnika gazet, który się porywa do poli- 

tykowania i co ważniejsza, do mental- 

ności dziennikarza polskiego, codzień 

urabiającego t. zw. opinję publiczną — 

że 'w -opinji irancuskiej nastąpiło swego 

rodzaju załamanie się równowagi. Za- 

miast wspólnego  niebezpieczeūstwa, 

czy też wspólnego interesu, zbyt często 

widzą w kwestji niemieckiej tylko ra- 

towanie Polski. 

To jest objektywnie niesłuszne, dla 

nas niebezpieczne i niekorzystne. Ale 

niestety, nad tem załamaniem się równo- 

wagi pracowały przedewszystkiem  pol- 

skie ręce i polskie pióra. Jest to sku- 

tek tej teorji, zupełnie fałszywej, tak na- 

miętnie i z taką wiarą u nas. głoszonej, 

że podnoszenie się Niemiec przedewszyst 

kiem zagraża w Polsce, jakgdyby eks- 

pansja Niemiec nie była się dawno zwró- 

ciła ku zachodowi, jakgdyby pomię- 

dzy Francją, a Niemcami nie było 

różnych  rywalizacyj przemysłowych, 

handłowych, kolonjalnych w swoich 

liczbach i wymiarach o wiele potężniej- 

sze niż rywalizacja niemiecko-polska. Cat 
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Wczorajsze uchwały Rady Ministrów 
WARSZAWA. PAT. W dniu 17 bm. w 

godzinach popołudniowych pod przewodnictwem 
p. premjera jędrzejewicza odbyło się posiedze. 
nie Rady Ministrów. Na posiedzeniu tem w dal- 

Szym ciągu rozpatrywane były projekty rozpo- 
rządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej z mocą u- 
stawy w sprawach, które uznane costały przez 
rząd za pilne ; wymagające szybkiego, ustawo. 
dawczego unormowania. 

„ Między innemi R. M. uchwaliła następujące 
projekty rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospo 
litej: o kosztach nadzoru nad zakładami ubez- 
pieczeń, dalej w sprawie opłat stempiowych, 
wiążących się z przejściem własności nierucho- 
mości w toku postępowania egzekucyjnego, w 
sprawie zmiany ustawy z dnia 13 Il 1929 o u- 

mowach sprzedaży lub przyrzeczeniach sprze- 

daży nieruchomości ziemskich na vbszarze Sa- 
dów Apelacynych w Warszawie, Lublinie i Wil- 
nie oraz w sprawie zmiany kodeksu postępo- 

Niemcy wobec ko 

  wania cywilnego. Ten ostatni projekt dotyczy 
postępowania w drobniejszych sprawach o eks- 

misję mieszkaniową. Projektowana zmiana K. 
Р. С. dopuści w tych sprawach apelację do II 
instancji. 

WARSZAWA (tel. wł.) jak słychać, cykl 
dekretów Prezydenta Rzeczypospolitej ma być 
zamknięty przyjęciem przez Radę Ministrów 
jeszcze kilku poważnych projektów z zakresu t. 

zw. wielkich kodyfikacyj. Chodzi tu przede- 

wszystkiem o prawo © zobowiązaniach i kodeks 
handlowy. 

Jak sie dowiadujemy, poszczegėlne projek- 

ty dekretów opracowywane są pod osobistem 
kierownictwem odnośnych ministrów. Nie mo- 

że więc być mowy, aby do ukończenia tychże 
prac nastąpiła jakakotwiek rekonstrukcja rządu, 
co z taką skwapłiwością lansują niektóre dzien- 
niki. 

rytarza polskiego 
OŚWIADCZENIE MIN. GOEBBELSA 

LONDYN. PAT. „Daily Mail“ zamie- 
szcza wywiad z Goebbelsem, który na 
zapytanie korespondenta, czy hitlerowcy 
gotowi są porzucić pretensje terytorja- 
ne wobec Polski, oświadczył co następu- 
je: 

Oczywiście nie możemy: traktować ko 
rytarza polskiego, jako urządzenia stałe- 
go, lecz uważamy, że niema w Europie 
Środkowej takiej sprawy, któraby uza: 
sadniała wojnę. Nie spoczniemy, dopóki 
nie odzyskamy korytarza, ale mamy na- 
dzieję odzyskania go na drodze rokowań. 

Konferencja min. 
GENEWA. PAT. — Minister Beck od- 

był w ciągu wczorajszego wieczoru dłuższą 
konferencję z pierwszym delegatem Stanów 
Zjednoczonych na konferencję rozbrojeniową 
Normanem Davisem, oraz z ministręm spraw 
zagranicznych Beneszem. W dniu  dzisiej- 
szym min. Beck przyjął delegatów japońskich 
pp. Sato i Tio. W południe minister spraw 

Deklaracja amerykańska w Genewie 
GENEWA. .PAT. Delegacja amerykańska 

złożyła wczoraj wieczorem deklarącję, w któ 
rej powiedziane jest: Jesteśmy w (Genewie je- 
dynie w celach rozbrojenia. Dopóki istnieć 

będzie możliwość kontynuowania rokowań 
rozbrojeniowych, będziemy radzi przyczynić 

się do tego. Nie jesteśmy jednak zaintere- 
sowani w stronie politycznej, czy jakiejkol- 
wiek innej czysto europejskiej tego zagadnie- 

Wydaje się to teraz niemożliwe, ale wie- 
le niemożliwości stało się w ubiegłych 
latach rzeczywistością, a jedną z nich 
jest wzrost potęgi partji narodowych so- 
cjalistów w Niemczech. Prasa poranna 
podkreśla konieczność — niezwłocznego 
rozwiązania zagadnienia wysuniętego 
przez gest niemiecki. Należy — zdaniem 
dzienników — znaleźć sposób na to, aby 
konierencja rozbrojeniowa mogła prze- 
PK ponowriemu zbrojeniu się Nie- 

jec. 

Becka w Genewie 
zagranicznych Estonji p. Piip podejmował mi 
nistra Becka, oraz delegatów Finlandji i Ło- 
twy śniadaniem. Po południu minister Beck 
złożył kurtuazyjną wizytę delegatowi Irlan- 
dji p. Lesterowi. O godzinie 18 minister Beck 
w towarzystwie szefa gabinetu p. Dembickie- 
go.wyjechał przez Wiedeń do. Warszawy. 

  

nia. Podkreślamy ponownie, że nie jesteśmy 

w jakikolwiek sposób sprzymierzeni z mocar- 
stwami europejskiemi. Zgodność poglądów, 
jaka może istnieć, dotyczy wyłącznie rozbro- 
jenia światowego. Jeżeli chodzi o kwestję, 
czy warunki dla kontynuowania obecnych wy- 
siłków rozbrojeniowych są korzystne, czy nie, 
to musi ona być rozstrzygnięta przez Europę, 
a nie Stany Zjednoczone. 

Wielka mowa premiera Deladier 
PARYŻ. PAT. — We wtorek o godzinie 

15-tej otwarta została sesja parlamentarna. 
Posiedzenie, które trwało niespełna godzinę, 
wypełniło przemówienie premjera  Daladier. 

Poruszając sprawę ustąpienia Niemiec 
z Ligi Narodów i z konferencji rozbrojenio- 
wej, mówca podkreślił, że fakt ten powoduje 
nagłe wyłonienie się w dyskusji nad zagad- 
nieniem organizacji pokoju nowego czynnika, 
którego wpływ rząd stara się obecnie rozpa- 
trzyć jak najbardziej wszechstronnie, Rząd z 
całą świadomością może stwierdzić, że prowa- 
dził on zawsze politykę współpracy między - 
narodowej, ożywioną  gorącem pragnieniem 
przywrócenia wzajemnego zaufania i  bez- 
pieczeństwa, bez narażania na szwank godno- 
ści któregokolwiek z narodów. 

W dalszym ciągu swego przemówienia 
Dalądier zapytuje, dlaczego rząd niemiecki 
— jeśli pragnie porozumienia — zaczyna od 
zrywania rokowań, dlaczego sprzeciwia się 
kontroli, jeśli rzekomo gotów jest zniszczyć 
ostatni karabin i ostatnią armatę, dlaczego 
nie chce przyjąć lojalnie przedstawionego mu 
planu o istotnem zmniejszeniu zbrojeń? Bez 
względu na to, co się stanie — zakończył pre- 
mjer — pragniemy zostać wiernymi  polity- 
ce współpracy i prowadzić w tym samym 

a no duchu badania wytworzonej sytuacji, intere- 

Artylerja w hołdzie Marszałkowi Piłsudskiemu 

  
Z okazji I5-ecia artylerji konnej odbyła słego, posiada ksztalt bramy 

w sobotę dn. 14 bm. uroczystość  odsłonieci 
pomnika ku czci Marszałka Piłsudskiego m 
renie 1-g0 dywizjonu artylerji konnej w Warsza 
wie. Pomnik, projektu prof. W. Jastrzębowskie- 

z granitu wołyńskie- 
go; we wnętrzu ustawiona jest armata polowa 
która wchodziła w skład baterji, biorącej udział 
w zdobyciu Wilna w kwietniu 1919 r. 

  

Nowy lot do stratosfery 
| W OTWARTEJ GONDOLI 

Z Madrytu donoszą, że pułkownik Emilio 
Xerrera, jeden z najlepszych techników armji 
hiszpańskiej, przygotowuje w stycznia nowy 
lot do stratosfery. 

Nowością lotn będzie to, że balon Xerre- 
ry zostanie zaopatrzony w otwartą goadolę, 
gdyż hermetycznie zaraknięta kabina ntrud- 
nia, zdaniem pułkoznika, obserwacje. 

Aeronauta będzie oddychał zapomocą apa 
ratu z tlenem, odzież zaś jego, ogrzewana ele- 
kirycznością, ochroni go od 60 — 70 stopni 
mirozu. 

Xerrera ma nadzieję wznieść się do 23 
kilometrów, bijąc dotychczasowe rekordy. Z 
tej zawrotnej wysokości, zapomocą klisz czu- 
łych na promienie pozaczerwone, poczyni zdję 

cia, które uwydatnią krzywiznę kuli ziem- 
skiej. Przypuszcza on również, że uda mu się 

nawiązać kontakt z ziemskiemi radjostacjami, 

aby komunikować swe wrażenia. W ten spo- 

sób doczekamy się może pierwszego raporta- 

żu ze stratosfery. EL. 

sującej nietylko Francję i Niemcy, 
ogół narodów, które połączyły 
kach dla osiagnięcia wielkiego i 
go celu. 

Proces 0 p 
BERLIN PAT, — Na wczorajszej rozpra- 

wie o podpalenie Reichstagu  przesłuchiwano 
portjera bramy Nr. 2. Świadek wyklucza moż- 
liwość, ażeby ktoś mógł sporządzić odcisk wo- 
skowy z kluczów od bramy. Do loży bowiem 
portjera, gdzie wisiały klucze, dostęp miały tyl- 
ko osoby godne zauiania, jak członkowie rządu, 
lub posłowie, odbywający stamtąd rozmowy te- 
lefoniczne. Wreszcie przesłuchiwano  gardero- 
bianego parlamentu. Obecne zeznania jego od- 
biegają od zeznań, złożonych w śledztwie. Jak 
bomba pada na salę oświadczenie świadka, że 
krytycznego wieczoru był On przesłuchiwany 
przez premjera Goeringa w gmachu pruskiego 
ministerstwa spraw wewnętrznych, przy ulicy 
Unter den Linden. Obrońcą Sack: „Powiedział 
pan, że pierwsze zeznania poczynił pan u pre- 
mjera Goeringa. Czy to nie jest pomyłka?” 

Świadek przeczy i po szeregu pytań odpo- 
wiada po namyśle: „Pojechałem z premjerem ra- 
zem w aucie z Reichstagu do ministerstwa, na 
Unter den Linden i tam byłem przesłuchiwany 
— jeżeli się nie mylę — przez p. Daluege. Nad- 
prokurator stwierdza, że Daluege był wówczas 
szełem połicji kryminalnej. Na pytanie Dymii- 

icz" 
się w wysił- 

szlachetne- 

  

OSZMIANA —- 
PODBRODZIE 

DRUJA — Kowkin. 

Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— mi. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PIŃŚK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — ksiegaruła T-wa „Ruch“ 
SŁONIM -- Księgarnia |. Ryppa ui. 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY -- M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja 4 
SZĄRKOWSZCZYZNA, M. Mindei, sklad apte czny. į a Jažwinskiego. 

* WOŁOŻYŃ - 
WARSZAWA 

  

Krwawe wichrzenia Stronnictwa 
Ludowego 

PROCESY O ZAJŚCIA W GRODZISKU 

I W WÓLCE 

RZESZÓW PAT. — W dalszym ciągu róz- 
prawy 0 zajścia w Grodzisku, trybunał przystą- 
pił do odczytywania dokumentów ; aktów pro- 
cesu, przyczem za zgodą prokuratora i obrony 

odczytano dokumenty, mające większe znacze- 

nie dła rozprawy, w szczególności dotyczące 

sekcji zwłok posłerunkowych Sroki i Ścisłow- 
skiego. 

Następnie trybumał Ogłosił przerwę do 
czwartku, godz. 9 rano. W czwartek ogłoszona 
zostanie decyzja trybunału co do wniosków 0- 
brony w sprawie powołania 180 nowych świad- 

ków odwodowych. 
о% k 

W procesie o zajścia w Wólce pod Lasem, 
Sąd w dalszym ciągu przesłuchiwał świadków 
odwodowych i świadków, zgłoszonych przez 
prokuratora. Następnie zeznawał św. Nawoj, 
dozorca leśny, który mówił o powtarzających 
się masowych kradzieżach drzewa. 

Trybunał Odrzucił wnioski obrony o dopusz 
czenie kilkudziesięciu nowych świadków, z po- 
wodu niezachowania terminu, przewidzianego 
ustawowo. 

Na tem przewodniczący rozprawę odroczył 
do środy godz. 15. Przemawiać będzie prok. 
Pattek oraz 4 obrońców. Wyrok zapadnie przy- 
puszczałnie późnym wieczorem. 

— — — оОо———— 

Komunikat Syndykatu Dzienni- 
karzy Wileńskich 

„Wobec pominięcia prasy wileńskiej przy 
organizowaniu przez Wydział rrasowy MSZ 
i Związek Dziennikarzy Rzeczypospolitej Pol 
skiej oficjalnej rewizyty prasy polskiej w Ry- 
dze, Zarząd Syndykatu Dziennikarzy Wileń- 
skich, stwierdzając, że 

1) nieznajomość stosunków wileńskich i 
ignorowanie roli naszej prasy przez odnośne 
czynniki warszawskie nie jest wypadkiem spo 
radycznym, 

2) że z tej racji Wilno jest systematycz- 
nie pomijane we wszelkich ogólnopolskich re- 
prezentacjach prasowych na terenie między- 
narodowym, kategorycznie przeciwko temu 

protestuje, tem bardziej, że w danym konkret 
nym wypadku rewizyty prasy polskiej w Ło- 
twie przejawiło się najjaskrawiej zapoznanie 
roli prasy wileńskiej, która jako forpoczta 
dziennikarstwa ogólno-polskiego na półmoco- 

wschodzie Rzeczypospolitej jest przedewszyst 
" kiem powołana do współpracy przy organizo- 

waniu i realizacji tak pożądanego 
mienia prasowego polsko-łotewskiego. 
Wilno, 16-X 1933 r. 
Zarząd Syndykatu Dziennikarzy Wileńskich: 
M. Szydłowski, W. Charkiewicz, J. Jurkie- 

wicz, P. Kownacki, B. W. Święcicki. 

porozu- 

Liczba czynnych kapłanów 
w Sowietach 

Prasa niemiecka podaje liczbę czynnych 
jeszcze w Rosji sowieckiej kapłanów katolic- 
kich na conajwyżej 20 osób, reszta bowiem po- 
zostaje w więzieniach lub na wygnaniu. Wed- 
ług źródeł niemieckich na terytorjum całej A- 
zji Środkowej działa tylko jeden ksiądz kato- 

licki, z pochodzenia. Białorusin. 

PROSTKACH 

rowa, czy świadek spotkał się jeszcze raz z pre- 
mjerem Goeringiem, świadek odpowiada: „W 
sprawach dotyczących pożaru — nie”. — Na 

tem zarządzono przerwę. 

W miarę zbliżania się do rozpatrywania ro- 
Ч, jaką mógł odegrać w podpaleniu Reichstagu 
korytarz podziemny, łączący Reichstag z pała- 
cem prezydenta parlamentu, rozprawa staje się 

coraz bardziej interesująca. 
Pod koniec wczorajszej rozprawy, przyjęła 

ona zupełnie nieoczekiwany obrót. Mianowicie 
nadprokurator Werner złożył oświadczenie, w 
którem domaga się wezwania na świadka pre- 
zydenta policji we Wrocławiu Heinesa, dalej por. 
Schultza ; prezydenta policji w Poczdamie Hel- 
dorfa, a to w związku z oskarżeniami, zawarte- 
mi w Brunatnej Księdze, że pod ich przewad- 
nictwem wszedł podziemnym korytarzem do 
Reichstagu oddział szturmowców i dokonał pod- 
palenia. Według tych twierdzeń, van der Lueb- 
be, który był z nimi, pozostał w Reichstagu, in- 
ni zaś powrócili tą samą drogą, którą przyszli, 
Wezwani świadkowie mają zeznać na okolicz. 
ność, że nie mają z tem nic wspólnego. Nad- 
bałtyckich. Plebiscyt nad zmianą konstytucji oda 

  

Kryzys parlamentary 
Znamienne wyp 

RYGA PAT. — Z Tallina donosza: Wypad- 
ki polityczne w Estonji rozwijają się w szyb- 

kiem tempie. Nieoczekiwany sukces, jaki od- 
niósł Związek b. uczestników walk o niepodleg- 
łość w plebiscycie o zmianę konstytucji dopro- 
wadził do przesilenia rządowego. Gabinet Ten- 
nisona podał się do dymisji wczoraj w godzi- 
nach popołudniowych. Rozpoczęte rokowania w 
sprawie formowania nowego rządu. Panuje tu 
przekonanie o konieczności utwurzenia rządu 
pozapartyjnego, przyczem na stanowisko przy- 
szłego szefa rządu wymieniana jest kandydatura 
gen. Leidonera, który w grudniu 1924 roku sta- 
nął na czele samoobrony i zlikwidował zamach 
komunistyczny, który groził Estonji utratą nie- 
podległości. 

Wydarzenia w Estonji stanowią znamienny 
przykład kryzysu parlamentaryzmu w krajach 
bywał się — jak wiadomo — pod hasłem u- 

zmu nad Bałtykiem 
adki w Estonji 
krócenia rozwielmożnionego partyjnictwa i nie- 
zdrowych metod wałki politycznej,  ostaimo 

stosowanych przez parłament estoński. ‘ 

DEKLARACJA GEN. LEIDONERA 

RYGA PAT. — Z Tallina donoszą: Generał 
Laidoner ogłosił deklarację w prasie, w której 

stwierdza, że głosował za projektem zmiany 

konstytucji, jednak nie jest zwolennikiem dykta- 

tury. Władza prezydenta republiki estońskiej, 0- 

bieranego na Okres 5-letni, będzie na zasadzie 

nowej konstytucji rozszerzoną, co — zdaniem 

gen. Laidonera — przyczyni się do stabilizacji 
stosunków wewnętrzno - politycznych i w kon- 

sekwencji do wzmocnienia państwa. 

Mickiewicza 10. 

Liberman, Kiosk gazetowy 
-— Ahlosk Księg. Kol. „Ruch“. 
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TELEGRAMY 
BISKUPI POLSCY U OJCA ŚWIĘTEGO 

WARSZAWA (tel. wł.) Z Watykanu do- 

noszą, że Oiciec Św. przyjął na dłuższej audjen- 
cji prywatnej Ordynarjusza pińskiego ks. bis- 
kupa Bukrabę i suiragana tejże djecezji, ks. 
biskupa Niemirę. 

ESKADRA SOWIECKA PRZYBĘDZIE DO 

WARSZAWY 

WARSZAWA (tel. wł.) Wkrótce Warszawa 

gościć będzie wielką eskadrę sowiecką, która 

odwiedzi stolicę Połski w drodze z Moskwy do 
Paryża, gdzie udaje się z rewizytą do lotnictwa 

francuskiego. Trasa lotu przejdzie z Moskwy 
przez Warszawę, Pragę ; Bazyleję. W rajdzie 
weźmie udział około 70 samolotów wojskowych 
i pasażerskich, między innemi me hydropla- 
nów. 

Władze lotnicze w Warszawie rozpoczęły 

już przygotowania w związku z przyjęciem go- 
ści sowieckich i dostarczeniem im paliwa oraz 
zahangarowania. 

DOLAR NA CZARNEJ GIEŁDZIE 

Tendencja zwyżkowa dla dołara spowodo- 
wała, że czarna giełda gorączkowo poszukiwała 
wczoraj waluty amerykańskiej, płacąc za dola- 

ra 6,75 a nawet 6,77. 

WALASIEWICZÓWNA U PREZYDENTA. 

WARSZAWA. PAT — We wtorek w po- 
ładnie Pan Prezydent Rzeczypospolitej przy- 

jął na posłuchaniu naszą mistrzynię i rekor- 
dzistkę światową Stanisławę Walasiewiczów: 
nę, której towarzyszył dyrektor Lenartowicz, 
Rady Organizacyjnej Polaków Zagranicą, 
pod której opieką rekordzistka przebywała w 
Polsce Pan Prezydent w rozmowie z Świato- 
wej sławy lekkoatletką, żywo interesował się | 
jej sukcesami i planami, życząc jej dalszej , 
owocnej pracy i sukeesów dla dobra i sła- 
wy sportu polskiego. Walasiewieczówna odjeż 
dża z Polski we czwartek na stątku „Ko-y 
ściuszko''. A 

LOTNICY POLSCY W RUMUNJI 

BUKARESZT. PAT. Wezoraj oficerowie 
rumuńscy podejmowali lotników polskich wie 
ezerzą. W wieczerzy wziął udział ks. Mikołaj, 
który wzniósł toast na cześć lotnictwa  pol- 
skiego. Płk. Rayski złożył w dniu  dzisiej- 
szym wizyty: ministrowi wojny i władzom 
wojskowym. Po południu w poselstwie  pol- 
skiem odbył się obiad z udziałem ministra 
wojny szefa sztabu generalnego, oraz podse- 
kretarzy stanu lotnictwa i spraw zagranicz- 

nych. Wieczorem aeroklub rumuński wydał 

raut.. Pokazy lotnicze odłożono do jutra wo- 
bec zapowiedzi przybycia króla Karola. 

SPRAWCY ZAMACHU W BAZYLICE 
ŚW. PIOTRA 

RZYM. PAT. Policja aresztowała trzech 
Włochów Renato i Aldo Cianca, oraz Leo- 
nardo Bueciglioni, oskarżonych o działalność 
terrorystyczną we Włoszech: Oskarżeni są 
sprawcami zamachu bombowego, dokonanego 
w dn. 25 czerwca r.b. w Bazylice św. Piotra. 
Bucciglioni zeznał, że otrzymał polecenie do- 
konania zamachu w Bazylice Św. Piotra, oraz 
innych zamachów terrorystycznych od Alber- 
ta Cianca w Paryżu. 

  

prokurator domaga się dalej wezwania na świad 
ka premjera Goeringa i ministra propagandy 
Goebbelsa, co do których Brunatna Księga 

twierdzi, iż są pośrednimi, lub bezpośrednimi i 
nicjatorami płanu podpalenia. Świadkowie ci 
mieliby również możność wypowiedzenia się 
pod przysięgą w sprawie ówczesnej sytuacji po 
litycznej. W tej chwili zrywa się oskarżony Dy- 
mitrow, który oświadcza, że oskarżonym w tym 
procesie zależy również na tem, aby odparto 
wszystkie nieprawdziwe wiadomości, jakie roz- 
powszechniane są zagranicą o Niemczech. Czte_ 
ry razy — mówi Dymitrow — cytowano tutaj 
Brunatną Księgę, której nie znam. W związku 
z tem prosiłerm już prezydenta Senatu od ty- 
godnia, aby księgę tę dostarczył mi na mój 
koszt, bądź wręczył mi za pośrednictwem о- 
broncy. 

Dymitrow podniesionym głosem woła: „To 
niesłychane!* Niezrozumiałem jest mojem zda- 
niem i niesprawiedliw. em, aby oskarżyciele mieli 
tę księgę w ręku, a oskarżony księgi tej i ma. 
terjału w niej zawartego nie zna. 

Sąd po krótkiej naradzie oświadcza, że sąd 
dopuszcza wniosek oskarżenia: przesłuchanie 
świadków Heinesa, Schultza i Heldorfa nastąpi 
w piątek. Premjer Goering i minisier Goebbels 
mają zeznawać wkrótce potem. Zkolei nadpro- 
kurator wypowiada się przeciwk» wnioskowi 
Dymitrowa o doręczenie mu Księgi Brunatnej. 
Zdaniem prokuratora, Brunatia Księga jest 
pamlietem, który nie powiaien byś rozpowszech 
niany ponad potrzebę, co najwi żej wśród władz 
Jeżeli w księdze tej zawarte jest cokoiwiek is. 
totnego dla procesu, to nadprokurator z wnios- 
kiem takim wystąpi. 

Na to odzywa się Dymisrow: „Daj mi ją 
też, kochany panie prokuratorz:*, Obrońca Sack 
zgłasza wniosek o wezwanie osób, które mogą 
potwierdzić alibi Heinesa i Schultza, a to 24 
względu na zarzuty, zawarte w prasie emigra- 
cyjnej, że Schultz jest notorycznym kłamcą— 
Nadprokurator zgadza się, zaznaczając, że nie 
zgłaszał tych wniosków z uwagi na przekona- 
nie o wiarogodności tych osób. Przewodniczący 
oświadcza, że świadkowie ci również zostaną 
zaproszeni na rozprawę. Decyzję w sprawie 
wniosku Dymitrowa ogłosi jutro, — Na tem roz 
prawę wczorajszą zamknięto. $ 
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SILVA RERUK 
KAWALER BEZ MLEKA — SZKOŁA I 
ŻYCIE. — SKŁADKI W SZKOŁACH 

Przeglad Pedagogiczny (27-28) podaje 
autentyczną rozmowę dwóch dziewczynek, u- 

czenie pewnej szkoły warszawskiej: 
Podczas wycieczki szkolnej grupa dziew- 

czynek z klasy drugiej odpoczywa na łące, 
na której pasą się krowy. Wtem jedna z 
uczenie, widząc zbliżającą się krasulę, woła 
do drugiej z przerażeniem: 

— Boję się.... boję... ona bodzie!... 
— Nie bój się! — uspakaja ją druga — 

krowa nie bodzie, tylko ten... ten jej mąż... 
ale zapomniałam jak się nazywa... 

— A czy ten mąż krowy też daje mleko? 
— Idź, głupia! To przecież kawaler! 
Zdarzenie zupełnie autentyczne w  oko- 

licach Warszawy. 
Zdarzenie zabawne. 

wająca na anegdotkę. 
Rozmowa, zakrawa- 

Tak. Ale jednocześnie 

ta anegdotka zmusza — @0 stwierdzenia, iż 
dzieci mieszczuchów skandalicznie słabo or- 
jentują się w rzeczach najpotrzebniejszych, 
z któremi jest” otrzaskane dziecko wsi. 

Stąd jeszcze jeden obowiązek, spadający 
na szkołę miejską: zbliżania do wsi i przy- 
rody. Konieczne są częstsze wycieczki... A 
więc — nowe wydatki, nowe składki... Te 
składki na przeróżne imprezy * są prawdziwą 
klęską szkoły. 

Gazeta Polska (284) pisze 

Z początkiem każdego roku. szkolnego 
(a i potóm także) dają się słyszeć narzeka- 
nią na nadmierne obarczanie uczniów, a 
ściślej rzecz biorąc — rodziców rozmaitemi 
wydatkami, obciążającemi dość znacznie 

przeciętny budżet domowy. Na początku го- 

kn podręczniki, atlasy, zeszyty, ołówki, i 

t. p. w środku roku znowu składki na różne 
organizacje, rozmaite cele, ofiary stałe i 
przygodne — słowem: płacić, płacić,  jesz- 
cze raz płacić. : 

Skargi na te nadmierne opłaty płyną 

z dwóch stron: i od rodziców i od nauczy- 
cieli - wychowawców. Rodzice żalą się, że 
muszą ciągle trzymać się za kieszeń, i że nie- 

„, ma prawie miesiąca wolnego od jakichś skła- 
dek, nauczyciele -- wychowawcy narzekają 

na to, że zbyt często muszą odgrywać rolę 

egzekutorów, ściągających od uczniów prze- 
różne należności, co nie stanowi nietylko 
żadnej przyjemności, ale często nawet ujem- 

nie odbija się na stosunku ucznia do nau- 

czyciela. 
Tym, obustronnym 

przyznać słuszności. 

Słuszność... Mała z tego pociecha, gdyż 
a raczej sposób ich ściągania — jest 
y.. Żale rodziców i wychowawców 

*kutorów są słuszne, ale ogół całkiem 
uż niesłusznie zaczyna sarkać na wszystkie 

ie. wyjątku składki! 
+ Stajemy więc jakgdyby na rozdrożu: i 

tu racja — i tam racja. Mają rację skargi 
rodziców i nauczycieli-egzekutorów, ale nie 
mniejszą jest racja po stronie zabiegów wy- 

chowawczych. Jak te dwie racje pogodzić? 
Czy jest gdzieś zadawalniające wyjście, pro- 
wadzące z owego rozdroża na prostą drogę? 

Wyjście jednak istnieje Już niektóre 
szkoły stworzyły specjalne organizacje ska:- 
bowe, regulujące sprawy składek. 

Każdy uczeń wpłaca do skarbu klasy 

co miesiąc pewną kwotę, której wysokość wa- 
ha się zazwyczaj pomiędzy 50 gr. i 1 zł. Ta- 
ka groszowa czy nawet złotówkowa  opłaża 
miesięczna nie może zbytnio zaciążyć na bud- 
żecie domowym, bo na 5, ewentualnie 10 zł. 
rocznie zdobyć się mogą chyba wszyscy rodzi 
ce, posyłający swe dzieci do szkoły (zwła- 
szcza prywatnej). Z tych drobnych składek 
powstaje z czasem kapitalik, którym dyspo- 

nuje klasa (przez wybrane organy wykonaw- 

cze) w miarę potrzeby i nastręczających się 
okoliczności. Jakaś niespodziewana składka, 
związana z nieprzewidzianą zgóry akcją spo- 
łeczno-państwową, jakaś ofiara przygodna 0 
charakterze filantropijnym, czy jakimkolwiek 

innym — nie zaskoczą wówczas ucznia i nie 
dadzą się odczuć, gdyż załatwi to wszystko 
skarb klasy. 

"Taki skarb klasy, czy samopomocy kole- 
żeńskiej, obejmvjącej całą szkołę, obciążając 

stałą groszową składką miesięczną kieszeń 
uczniowską (rodzicielską), uwalnia jednocześ- 
mie od niespodzianek, które są najczęstszą 
przyczyną niezadowolenia  przedewszystkiem 
właśnie dlatego, że są niespodziankami. A je 
dnocześnie taka organizacja skarbu klasowe- 
go czy samopomocowego w szkole jest czynni- 
kiem o doniosłem znaczeniu wychowawczem. 
Zaprawia ona ucznia do życia zbiorowego, wy 
rabia poczucie solidarności zbiorowej, wdra- 

ża do umiejętności organizowania życia i ze 
sfery oderwanych teoryj wkracza w dziedzinę 

praktyki życiowej. 
Niezawodnie taka organizacja jest o wie 

le lepsza od doraźnego Ściągania składek. 
Lector. 

żalom trudno nie 

SŁUW U 

Zwycieski lot balonu nad puszczą kanadyjską 
Kpt. Hynek i por. Burzyński © swych przygodach 

Zwycięzcy puharu im. Gordon - Benetta 
w międzynarodowych zawodach balonów ku- 

listych, którzy onegdaj powrócili z Ameryki 
podzielili się wrażeniami z swego lotu z 
dziennikarzami którzy licznie przybyli na 
lotnisko aby powitać zwycięzców. 

JAK TO BYŁO W KANADZIE? 

— Więc, jak to było w Kanadzie? Jak 

udało się panom wylądować tak szczęśliwie 
w niedostępnej puszczy św. Wawrzyńca? 

— Zabrakło nam gazu po 39 godzinach 
i 30 minutach lotu — mówi por. Burzyński. 
— Olbrzymia kula naszego balonu zaczęła 
się marszczyć i kurczyć niepokojąco, do- 
piero nad północną częścią Kanady, gęsto 
porośniętej lasami. Postanowiliśmy lądować, 
tembardziej, iż aczkolwiek miejscowość wy- 
dawała się kompletnie bezludną, widzieliś- 
my“w pobliżu szlak linji kolejowej. O parę 
kilometrów od pagórka który wybraliśmy 
do lądowania, lśniła gładka tafla sporego 
jeziora, Pociągnęliśmy za klapę i po kilku 
chwilach gondola balonu opadła dość lek- 

ko _ między rozłożyste korony drzew, a 

olbrzymia płachta pozbawionej gazu tkani- 
ny rozłożyła się szeroko, bez żadnej, na 
szczęście dla siebie szkody, na wierzchołku 

kilku drzew. 
— Szybko zorjentowaliśmy się, iż jesteś- 

my daleko od jakichkolwiek siedzib ludz- 

kich i że trzeba się przygotować do dłuż- 
szego marszu. Zabraliśmy wtedy barograf, 
dziennik pokładowy, legitymację, 2 noże 

składane i worek z jedynym naszym zapa- 
sem żywności w postaci 12 pomarańcz. Do 
zmierzchu zdołaliśmy przejść zaledwie pa- 
rę kilometrów, poczem w nocy 2 4 па 5 Wrze- 
śnia rozłożyliśmy się przy ognisku na na- 
szym pierwszym biwaku w puszczy kanadyj- 
„skiej. — Następnego dnia wyruszyliśmy, kie- 
rująe się kompasem w dalszą drogę. Natrafi- 
liśmy wkrótce na jeziorko, przy którego 
brzegu porzucona była łódź. | 

— Hurra! Krzyknęliśmy obaj, sądząc, 
iż ludzie muszą być niedaleko. Niestety, na- 
sza wycieczka łodzią wzdłuż brzegów jezio- 

ra rozwiała szybko nasze złudzenia. Po- 
maszerowaliśmy dalej, spotykając po drodze 

jedynie ścieżki wydeptane przez zwierzę- 
ta, w które obfitują tamtejsze lasy. 

— A czy mogliście przynajmniej na nie 
polować, skoro nie mieliście panowie nie 

poza owemi , 'dwunastoma pomarańczami? 

— Niestety, nie posiadaliśmy przy so- 
bie broni palnej , tylko te wspomniane już 
noże. Wyznaczyliśmy więc sobie dzienne 
racje w postaci jednej pomąrańczy na każ- 

dego, uzupełniając jedynie nasze biesiady ja- 
godami leśnemi. Wędrowaliśmy tak 5 dni, 
wciąż nie spotykając śladów ludzkich. 

GWIZDEK PAROWOZU — LUDZIE 
W POBLIŻU 

— Kilkakrotnie w czasie naszego marszu 
słyszeliśmy w różnych stronach puszczy 
gwizdki parowozu.  Kierowaliśmy się nie- 

zwłocznie w tę stronę — zawsze  bezskute- 

cznie. Te radośnie przez nas przyjmowane 
zwiastuny cywilizacji wprowadzały nas w 

błąd, przedłużając nasz forsowny marsz. — 
Przytem, jak się później okazało,  busola, 

którą się posługiwaliśmy, wskazywała rów- 

nież błędny kierunek, gdyż blizkość dużych 

złóż rud metalicznych działała silnie na 
strzałkę naszego instrumentu. Przeszliśmy 

w ten sposób około 80 klm., podczas kiedy 
w linji prostej było tylko 20. Porządnie 
już zmęczeni, głodni, 

bowiem tylko w skórzanych bluzach 
zziębnięci — byliśmy 

lot- 

niczych — dotarliśmy wreszcie 9-go września 

a piątego dnia naszej wędrówki do toru ko- 
lejowego. Byliśmy właśnie pogrążeni w 
studjowaniu mapy, gdy usłyszeliśmy pierw- 
szy głos ludzki. Było to kilku robotników 

kolejowych. 
—Przeprowadzono nas do niezbyt od- 

dalonej stacji Lemiex, a stąd dalej do wio- 
ski Laurent, gdzie zjedliśmy pierwszy goto- 

wany posiłek. Następnie odwieziono nas dre- 
zyną motorową do miasteczka Riviera a 

Pierre, gdzie spędziliśmy dwa dni, do przy- 

  

Zdobywcy puharu Gordon Bennetta, 

wej) i 

  

znakomici piloci balonowi kpt. Hynek (2 
por Burzyński po wyłądowaniu na loinisku mokotowskiem. 

go — żona jego oraz synek. 

pra- 
Obok por. Burzyńskie 

bycia samolotem z Montrealu 

skiego, do którego posłaliśmy depeszę oraz 
przedstawiciela władz kanadyjskich. 

—(Qo za rozkosz — dorzuca por. Bu- 
rzyński — wyciągnąć się po pięciu dniach 
przedzierania się przez lasy w prawdziwem, 

czystem miękkiem łóżku! 

Z POWROTEM DO PUSZCZY PO BALON 

— Zorganizowaliście panowie, jak dono- 

siły depesze, całą ekspedycję po balon? 
— Ach, panie, jakżebyśmy mogli zo- 

stawić nasz zwycięski, świetny, komforto- 

wo wyposażony balon! — śmieje się kpt. 

Hynek. 

—Zmobilizowali panowie nawet hydro- 
plany — przypominam pamięci lotników, 
coraz więcej już. zmęczonych podróżą owa- 

cyjnem przyjęciem i wywiadami. 

— Nie, hydroplany okazały się nieprak- 

tyczne — odpowiada por. Burzyński — więc 
zarzuciliśmy szybko pierwotny projekt. Na- 

tomiast zaangażowaliśmy dwóch  przewodni- 
ków i 8-miu drwali, z którymi wyruszyliś- 

my wgłąb puszczy po nasz kochany balon. 
Znaleźliśmy go w zupełnym porządku, ale 

przetransportowanie go do kolei okazało się 
niesłychanie trudne. Nasi drwale musieli 
dosłownie wyrąbywać ścieżkę w lesie, aby 

umożliwić obładowanym koniom przebrnię- 
cie przez nietkniętą dotychczas siekierą gę- 
stwinę. Dla chcącego jednak niema nic trud- 

nego, to też wkrótce byliśmy już w wagonie 

kolejowym w drodze do Chicago. 

Reszta naszych przygód jest już wszy- 
stkim dobrze znana. Przyjęcia, owacje i 

powrot na pokładzie „Kościuszki'* do Ро!- 
ski... 

ACZ ŻA 

  

Odezwa ksiecia Metropolity Sapiehy 
w sprawie beatyfikacji królowej Jadwigi 

J. E. Ks. Metropolita Krakowski, Adam Sa- 

pieha, wydał odezwę w sprawie beatyfikacji 

Królowej Jadwigi treści następującej: 

„Obchody uroczyste, jakie odbyły się ostat- 

nio po całej Polsce ku czci Królowej Jadwigi, a 

ostatnio — wobec całego Episkopatu polskiego 

i tysięcznych rzesz zgromadzonych u stóp Jas- 

nej Góry — wręczenie mi próśb o wniesienie 

do Stolicy św. gorącego pragnienia, by ona bylą 

policzoną do grona Świętych, zniewałają mię 

do odezwania się w tej sprawie do Katolickiego 

społeczeństwa polskiego. Nadewszystko musimy 

zjednać sobie błogosławieństwo Boże w tem 
przedsięwzięciu, a na to potrzeba byśmy wszy- 

scy w Polsce gorąco zanosili o to modły. 
Musimy kotatać by Pan Bóg tym razem ra- 

czył już doprowadzić starania nasze do uprag- 

nionego celu, zaświadczyć znakiem Swej wszech 
mocy zgodność naszych pragnień z wolą Swoją. 

Koniecznem jest dalej z naszej strony zbie 

  

rać wszelkie szczegóły czy to jej życia, czy też 

kultu, jaki jej oddawany od chwili jej zgonu. 

Wzywanmiy też wszystkich, by, jeżeli co im 

jest wiadomem, dokładnie przesyłali pod adre- 

sem Kurji arcybiskupiej w Krakowie. 

Jak to już gdzieindziej powiedzieliśmy, ufa 

my mocno, że posiadamy przepiękne dowody 

nadzwyczajnych cnót naszej Królowej. Podsta- 

wą na której Kościół może oprzeć swój wyrok 
jest przedewszystkiem życie osobiste. 

Życie Jadwigi dojrzewało przez cały prze- 

ciąg.jej ziemskiej pielgrzymki do coraz to wyż 

szej doskonałości i cnoty, aż wkońcu przeszło 

w umartwieniu i ofierze z siebie w zupełne wy- 

rzeczenie się w zjednoczniu z wolą Bożą. 

Zawiedzione nadzieje tych, co pragnęli wraz 

z jej ręką posiąść koronę, jak też i Krzyżaków 
strojących się w gorliwość o rozszerzenie wiary, 

a łaknących tylko zdobyczy, były powodem ob- 

rzucenia jej wstrętnemi oszczerstwami. Na niesz 

  

. złotych. 

imiennej biletów.   
Terminy biletów dada. serji III są trzy i sześciomiesię 

Oprocentowanie biletów trzymiesięcznych wynosi 

nych 6%, w stosunku rocznym, DAE aż Plawe są zgóry przez potrącenie od wartości 

Taš PROBE | 4.2. ką, ACE, 

Bilety skarbowe są koń od podatku od kapitałów i rent. 

Bilety skarbowe mają wszelkie prawa papierów posiadających bezpieczeństwo pupilarne. 

Bilety skarbowe nie podlegają ustawie 0 utraconych tytułach na okaziciela. 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 
MINISTERSTWO SKARBU | 

— w, 

OBWIESZCZENIE 
0 WYPUSZCZENIU BILETÓW SKARBOWCH SERJI III 

Ministerstwo Skarbu podaje niniejszem do publicznej wiadomości, 
ustawy z dnia 24 marca 1933 roku (Dz. U. R. P. Nr. 22 poz. 172) oraz rozporządzenia Ministra 

Skarbu z dnia 7 października 1933 roku (Dz. U. R. P. Nr. 77, poz. 

obiegu bilety skarbowe serji III w odcinkach po 1.000 i 10.000 złotych na łączną sumę 50.000.000 

baw anet. 

42% 

  

553) wypuszczone zostały do 

czne. 

że w wykonaniu 

zaś biletów sześciomiesięcz- 

  

częście oszczerstwa te znalazły i w Polsce wia- 

rę, lub też takich, co je powtarzali dla interesu, 

a nie zamilkły do dzisiaj i dlatego jesteśmy zmu 

szeni o nich mówić. 
Nie obroniło królowej współczesne „odszcze 

kanie publiczne oszczercy”, ani coraz bardziej 

rosnąca miłość i cześć narodu. Nie umiano się 

zdobyć na rozstrzygające odparcie nieprawdy. 

Dopiero dzisiejszym wybitnym historykom 
naszym zawdzięczamy stanowcze wyjaśnienia 

sprawy jej małżeństwa z Władysławem Jagiełłą, 

które Stolica Św. zbadała i uważała zawsze za 
ważne. 

Pan Bóg doświadczając Jadwigę cierpienia- 
mi prowadził ją drogą uświęconą przez Chrystu- 

sa Pana, która stała się drogą uprzywilejowa- 

nych świętych. Jak to bywa u tych dusz wybra- 

nych, gdy one udoskonalone są ogniem boleści 

i męką krzyżów — równocześnie dzieła przez 

nich podjęte Bóg błogosławi i daje im nadzwy- 
czajne powodzenie. Tak też było w życiu Jadwi- 

gi; sama krzyżami dotknięta, rzuca podwaliny i 
kreśli wielkie lińje swych przedsięwzięć, któ- 

rych nawet nie ma zadowolenia oglądać gdy 
dojrzeją — ale one rozwijają się po jej śmierci 
i przetrwają wieki. Ona położyła fundament pod 

nawrócenie i połączenie z Litwą, ale dopiero zwy 

cięstwo grunwaldzkie je ustala i zabezpiecza. 

Ona pracuje nad ożywieniem Akademii Ja- 
giellonskieį i na ten cel oddaje wszystko co po- 
siada, ale dopiero jej małżonek po jej zgonie wy 

konuje jej zlecenia. Ziemie ruskie przez nią włą- 
czone do państwa polskiego, ale dopiero po dłu 

gich latach dochodzi tam do unji Kościoła 
wschodniego. 

Królowa Jadwiga działa z najwyższych po- 
budek, kieruje nią miłość Boża i ludzi, a nie szu 
ka łatwych i szybkich sukcesów dla własnej 
chwały. Jej działalność jest pracą apostolską, 

nie zwycięstwem oręża i siły. A nie łatwo żna- 

leźć kogo, ktoby tyle dusz zyskał Chrystusowi 
i Kościołowi. Jak jaśnieje cnotami osobistemi tak 
też jest wzorem postępowania królewskiego i 
politycznej działalności wedle zasad Chrystuso- 
wych. 

Jako królowa-— a godność tę wykonywała 
i po ślubie — przestrzega we wszystkiem spra 
wiedliwości w rządzeniu; istnieją wyroki sądo- 

we w których ona broni jej zachowania. Jest jed 

nak i matką narodu z miłością otaczając opieką 
najbiedniejszych i przychodząc im z pomocą. 

Zdając sobie sprawę, że potęga i powodze 

nie państwa przedewszystkiem na wysokim po- 
ziomie umysłowym i moralnym poddanych po- 
lega, przyswaja narodowi kulturę chrześcijańską 

zachodu. Jako prawdziwa  chrześcijanka usilnie 

stara się o zachowanie pokoju z państwami są- 
siedzkiemi, podbija narody nie wojenną wyprawą 
ale braterstwem narodów i siłą prawa działa, 

by im przysporzyć dobrobyt, .ochronić od niebez 
pieczeństw. Wciela wzniosłą ideę pokoju Chrys- 

  

konsula pol- ” 

   
   
    
     

    

    

  

W WIRZE STOLICY 
POŻYTECZNA PROPAGAND. 

Wydać po chińsku dzieła Norwi 
nuż żółtodzioby w przeciwieństwie do 
zechcą go czytać — przednia propagan 
a ać Kinom RES a” za wyświetlani 

  

   

žala co może Pat, obecnie aleś, w p 
dedniu nowej, wyśmienitej realizacji wyr 
cania pieniędzy na górę. 

   
Sześciu sympatycznych młodych ludzi 

za w listopadzie do Chili I-szą klasą 
|, I-szą klasą okrętem, - trzech jedzie 

przez Londyn, trzech przez Marsylję — w 
Valparaiso zbiórka. I O 200 klm. od tej mie- 
ściny w Andach tkwi gruba Akankagua 7000 
mtr. wysoka. Chilijezycy, roztropny naród, 
nie włażą na ten strych — złota tam niema, 
po djabła Szy, ję nadstawiać, ale 18 różnych 
wypraw już szturmowało Akankaguę z czego 
6 bohatersko wdrapało się na szczyt. Prze- 
myślni taternicy z Warszawy postanowili, że 
oni będą T-mą paczką, co zje befsztyka 
wierzchołku. 

na 

Po tym fascynującym wyczynie ekspedy- 
cja uda się w łańcuch górski Sierra Nevvada 
— nieznany całkiem łańcuch, bez dokładnej 

nawet mapy. Nasi oczywiście mapy nie wyry- 

sują, bo nie potrafia — ale przyjemniej jest 
się szwędać po takich dziewiczych wertepach, 
niż po okolicach Poronina. 

Kto finansuje tę pożyteczną wyprawę? 

Wszyscy po trochu: Towarzystwo tatrzań 
skie — widać uważa, że chlewiki — sehro- 

niska w Tatrach wystarezają, Liga Morska i 
Kolońjalna — potem znów stękania i apele 

d6 ofiarności spoteczeństwa, ministerstwa ko- 
munikacji, spraw zagranicznych, przemysłu i 
tandlu, ciemx:oty rubliczne; — brak minister- 

stwa świeżego powietrza daje się tu odczuć, 
onoby poparło rależycie ekspedycję. 

Że to będzie solidnie kosztować, nie trze 

ba tłumaczww. Para butów do łażenia po An- 
dach — 150 zł! Ubrania będą mieli akanka- 

abiu balonowego — takiego, 
Burzyński zdobyli Gordon i 

  

jakim Hynek i 
Benneta.. 

Zresztą człnukowie wyprawy. nie uchyla- 
ją się od wyuatków z własnej kieszeni: papie- 

7 będą kupować za swoje pieniądze! W 

bridża będą grali tylko między sobą — po- 
nieważ partolą, ogrutyby ich nawet kuchty o- 
krętowe. Ostatecznie wyprawa pochłonie ko- 
ło 50.000 ' zł. bagatela wobec korzyści, jakie 
przyniesie. 

Be ogrom korzyści jest widoczny: ujarz- 
mienie kolosa Akankagui przez polską stopę! 

przedarcie sią polskich młokosów przez jary 
i brzaki, zd4.: hasają tylko kozy argentyń- 
skie! dodanie ducha polskiemu wychodźetwu 
w Ameryce Południowej... pokazanie światu, 
że stać nas Polaków na wgtramolenie się na 
stromą górę! 

Z tem „pokazaniem światu** będzie nie- 
eo kłopotu. Szelmy gazety piszą o Hitlerze, 
stratosferze, Tildenie, ale nikogo nie intere- 
suje gdzie, kto wlazł, o jaki kamień nos sobie 
rozbił... 

No, ale dla Polaków zrobią chyba wyją- 

Kmol. 

      

tek. 

Książe Sykstus Burboń- 
ski ciężko chory 

Królewska para włoska odwiedziła oneg- 

daj ks. Sykstusa de Bourbon w jego willi 

Pianore pod Livorno. Książę nie opuszcza od 

dwóch miesięcy łóżka, złożony ciężką chorobą. 

Czuwają przy nim: jego siostra cesarzowa 

Zyta i jego brat książę Ksawery. 

Onegdaj właśnie rozeszła się pogłoska, 

że stan chorego jest beznadziejny, to też kró- 

lestwo włoscy pośpieszyli do jego łoża. EL. 

IAR ISKO TAKAS ROBERTA WRZE ZRRORECZESEORZYA 

tusowego w Królestwie Bożem na świecie w 

swć panowanie i w swej działalności na całą 

ludzkość, która jedytue idąc za jej wzorem osiąg 

nąć może owoce upragnionego pokoju, uzyskać 

nawrót z dziś trapiącego ludzkość niebezpieczeń 

stwa popadnięcia w zdziczenie. 

Zebrawszy pokrótce parę myśli, jakie były 

rzucane wśród uroczystości naszej królowej, wi 

dzimy jaką wspaniałą postać mieliśmy na na- 
szym tronie i jak zasłużonem będzie staranie na 

sze, by ją wynieść na ołtarze.Przedstawia ona 
nam doskonały typ prawdziwej  chrześcijanki, 
mądrej, wiernej przykazaniom bożym królowej, 

dobroczynnej matki narodu i ludzkości. 

Gorliwie więc musimy-zabrać się do zebra- 

nia i przedstawienia materjału koniecznego a 
ufamy, że całe społeczeństwo nasze będzie w 

tem pomagało. 

Dan w Krakowie, dnia 10 października1933 
r. w rocznicę zwycięstwa pod Chocimem. 

Ks. Adam Stefan Sapieha. Książę Arcybiskup. 
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PROBNY GAZ 
Od szeregu dni a ściśle od chwili gdy 

na bramie domu zostało przybite zielone 

obwieszezenie: „Co należy robić w razie ata- 

ku lotniczo - gazowego życie w domu 

państwa  Zenobjuszostwa _ Kaciukiewiczów 

znalazło się pod znakiem yperitu, fosgenu i 

innych gazów trujących. Wszystkie rozmowy 

zaczynały się od gazów i spodziewanego na- 

jazdu samolotów i na nich się kończyły. 

P. Zenobi Kaciukiewicz jako główny do- 

stawea wiadomości z miasta a pozatem głowa 

domu słuchany był przez swoje familijne oto- 
czenie a więc czcigodną małżonkę Kiki z 
Nieboszezaūskich, starą kucharkę Elžbietu- 
nię, popularnie zwaną na podwórku „cepa'* 

i ryżego mopsa „Milkę'* — z najwyższą uwa- 

gą. Pod względem gazoznawstwa autorytet p. 
Zenobiego był bezkonkurencyjny i całe zacne 

grono słuchało z namaszczeniem jego głębo- 

kieh wywodów w tej materji, zaczerpniętych 

przeważnie z wykutego na pamięć  obwiesz- 

czenia na bramie. Mimo całej cechującej go 

skromności p. Zenobi doznawał w tych chwi- 

lach wyjątkowej przyjemności, która tak go 

rozpierała, że nie mógł powstrzymać się od 

głośnego powiedzenia : 

— Tak, tak jak bida to do żyda,, a E 

gazy to do mnie. 

Zapowiedziany atak lotniczo - gazowy był 

zdarzeniem, które przywróciło p. Kaciukiwi- 

  czowi dawne kawalerskie czasy wolności. Sta- 

le kontrolowany przez swoją najwyższą in- 

stancję uzyskał prawo wolnego  porusza- 

nia się pod pozorem zasiągnięcia  informacyj 

co, kiedy i jak będzie. Co więcej p. Kiki, 
wzór oszczędności domowej, asygnowała na 
koszta handlowe wywiadów z własnej nie- 

przymuszonej woli pewne kwoty. 
P. Zenobi nie był takim skończonym ma- 

tołem, aby tej pomyślnej okazji nie wyko- 

rzystać, toteż jak mógł podniecał okropne- 

mi opowiadaniami o skutkach wojny chemiez- 

nej, prześladowczą gazomanję swej połowicy 

i nawet po paru dniach doszedł do tego, że 

w duchu był zwolennikiem wszelkich gazów 

trujących i jeżeli się oburzał głośno czyta- 

jąc w/ gazecie o laboratorjach niemieckich 
fabrykujących potajemne gazy robił to 
bez przekonania tylko dla utrzymania nadal 

w domu nastroju grozy i przerażenia. Chwi- 
lami jednak, gdy rozważał wszystkie okrop- 
ności przyszłej wojny gazowej, doznawał sam 
przykrego dreszczu, tembardziej, że sąsiad 
najbliższy p. Mikitko zaręczał, że:w czasie 

zapowiedzianego ataku gazowego będą pu- 
szezać najprawdziwsze gazy trujące. « 

Wychodząc rano na miasto z przypiętym 

do palta znaczkiem P. N. nieśmiało zapro- 

ponował p. Kiki, że weźmie z sobą mopsa 
„Milkę““. 

— Niech się kuńdel przejdzie, już chyele 
nie jeżdżą a ostatecznie można mu przypiąć 

medal z przed trzech a kiedy się opłacało 

podatek. 
Ta nieśmiało propozycja nie była bynaj. 

mniej podyktowana względami na zdrowie 
ryżego mopsa. P. Zenobi gdzieś wyczytał, 
że psy znakomicie wyczuwają odległość zbli- 
żania się gazów i w ten sposób „Milka'** miął 
odegrać rolę pewnego piorunochronu na wy- 

padek, gdyby atak lotniczo gazowy zastał 

p. Kaciukiewicza na ulicy. 
— „Milkę'* nie weźmiesz, niech pilnuje 

domu — powiedziała krótko p. Kiki tonem 
wykluczającym wszelką dyskusję. Nie wiado- 
mo co się złożyło na decyzję pani domu, czy 
samozachowawezy instynkt  niewieści, czy 
też jakieś inne względy dość że p.  Zenobi 
puścił się do miasta,  zalecając przedtem 
swym domownikom jaknajszybszą budowę 

schronu „bo to nie wiadomo ani dnia ani go- 
dziny'* kiedy będą gazy. 

Rekonesans po wiadomości do miasta prze- 
prowadził p. Kaciukiewicz z właściwą sobie 
skrupulatnością. Obejrzał gruntownie wszy- 
stkie witryny propagandowe L. O. P. P., prze- 

czytał kilka razy tosamo obwieszczenie ale 
najdłużej zatrzymał się przed oknami wy- 
stawowemi „Stowa““ na Zamkowej. Oglądając 
rozmaite modele masek, ubrania przeciwipe- 

rytowe, wczytująe się w barwny plakat ia- 

pał chciwie rozmowy przygodnych sąsiadów 
— A ot, w Warszawie po ataku gazo- 

wym jeszeze teraz tysiąe ludzi choruje. — 
Chorym na serce tak prosto kajuk — mówił 
jakiś dyszkant. 

— Żebyż wiedzieć kiedy oni ustrojo ata- 

ka takby pojechali do Nowej - Wilejki, za- 
wsze bezpieczniej... 

— Et, nie wierz panieczka im; to znowu 
jakieś sztuki masońsko - sanacyjne, chcą lu- 
dzi potruć — tu głos przeszedł prawie w 
szept — podobno kto pożyczki nie podpisał 

tak temu puszczo- gaz prawdziwy... Jak 
zapróbujesz powąchawszy tak i obaczysz. 

Słysząc te rozmówki  ezuł p. Kaciukie- 
wicz dziwny jakiś chłodek w okolicy krzyża. 

Oho — myślał — to nie dutki, ludzie wie- 
dzą, z tym atakiem to widać nie ma żartu- 
szków. Machinalnie sięgnął ręką do klapy 
palta gdzie był przypięty znaczek yP. N.'*. 
Jest, chwała Bogu. A może tak kupić maskę 

— błysnęła myśl i nie zastanawiając się dłu- 
żej nacisnął klamkę drzwi do Redakcji i >> 

ministracji „Słowa! '. 
Gruby o różowej twarzy pan dyrektor- 

skim głosem  udzielal najwidoczniej admo- 
nicji stojącemu przed okienkiem  wysokie- 
mu brunetowi w wyszarzałych pumpach i moc 

no sfatygowanym  kołnierzyku. Nieco @а- 
lej z nogą opartą na krześle przyglądał się 
scenie "barczysty jegomość о _ zwichrzonej 
czuprynie, nerwowo rwąc na drobne kawa- 
łeczki trzymaną w ręku gazetę. 

— "Tak moi panowie — mówił brunet 
skandując każde słowo — moja wrażliwość, 

subtelność, delikatność, moja  mimozowata 
organizacja duchowa nie pozwala mi... 

— Wiem, wiem wywiązywać się 
swych zobowiązań, przerwał gruby pan. 

— Przepraszam, czy mogę kupić maskę 
gazową, zagadnął nieśmiało p. Kaciukiewicz 
przerywając wymianę zdań, pomiędzy gru- 
bym panem a bladym brunetem. 
— Maskę gazową, — powtórzył gruby pan, 

Nie mamy, ale może Pan da ogłoszenie, że 

chce nabyć tanio maskę, zaraz to obliczymy, 
w tekście t. j. w środku numeru będzie dro- 
żej, na czwartej stronie taniej, Kaziuk podaj 
Panu krzesełko, układ i druk jaki pan będzie 
życzył... 

P. Kaciukiewićz 

ze 

oszołomiony  lawiną 
słów stracił się zupełnie. Przyszedł po maskę 

a proponują mu ogłoszenie. Zerknął więc w 

stronę drzwi i mamrocząc pod nosem: 

— Nie, dziękuję, ja tylko chciałem — 

wyskoczył jak bomba na chodnik. 
Wracając do domu p. Kaciukiewicz przy- 

brał minę człowieka, dla którego niema ta- 

jemnie. 
—No cóż, zagadnął żonę — schron go- 

towy, okna uszczelnione, piec zabezpieczo- 

ny, woda przygotowana, zapasy żywności, 
środki opatrunkowe jodyna, bandaże czy są? 

— Właśnie „cepa'* kończy uszezelniać 

okno. Dałam jej watolinę od twej  jesion- 
ki — zaraportowała p. Kiki. 

‚ — (o, z mojego palta a w czemżeż ja 

będę chodził? 

— Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy 
— odrzekła z godnością p. Kaciukiewiczowa 

spoglądając z politowaniem na swego rodzo- 
nego. 

Przyjąwszy do wiadomości to wszystko 
p. Zenobi zaproponował przeprowadzenie 
próby, aby jak się wyraził stwierdzić czy 
wszystko dobrze funkcjonuje. 

— Ty koteczku, Elžbietunia i „Milka** 
zamkniecie sięw schronie a ja puszczę pró- 

bny gaz. 
Z piwniey przyniesiono kul zwilgotnia- 

łej słomy, którą p. Kaciukiewiez umie- 
ściwszy na trzech  brytwannach przed 
drzwiami schronu po wielu nieudanych wy- 
siłkach podpalił. 

Gdy już gęsty, siny dym * objął  caty 
pokój, drzwi schronu raptownie się otwarży 

i z ciemnej czeluści jak kamienie wyrzuco- 

ne z procy wypadły z krzykiem i szczekaniem 
p. Kiki, „Milka'* i „eepa''. 

— Zbzikowałeś na starość, stary ośle. 

Do djabła z temi próbami — krzyczała nie- 
swoim głosem p. Kaciukiewiczowa. Zbrod- 
niarzu chciałeś mnie udusić, dokuczyła ci 
pracowita małżonka, draniu jeden a masz, a 
masz !|—i pantofel noeny zatoczył koło jak wa- 
chlarz przecinając smugi gryzącego dymu... 

Tak się zakończył dzień przygotowań 

do ataku gazowego w domu państwa Kaciu- 
kiewiczów. Mówiono o tem długo wśród 
najbliższego sąsiedztwa. Esquire. 
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- Prozes kartelu cementodego 
Minister trzemysłu ; Handlu na zasadzie 

przysiugującya mu uprawnień zawartych w 
art. 5 ustawy o kartelach, zawiesił w całości 
wykonanie mów w kartelu _ cemen- 
towym. Było to pierwsze tego rodzaju zarzą- 
dzenie i rzęz jasna, że wywołało ono zrozu- 
miałe poruszenie w kołach przemysłowych 
Decyzja p, ministra została zaskarżona przez 
zrzeszony przemysł cementowy do Sądu Karte- 
łowego, który na posiedzeniu niejawnem w dn. 
26 ub. rę, skargę kartelu odrzuch. 

Ww dalszym toku sprawy znalazła się w po 
"ediaiek na wokandzie rozprawy głównej Są- 
du Kartelowego, skarga ministra przemysłu i 
andłu o rozwiązaaie wszystkich umów karte. 

<owych w przemyśle cementowym, zawartych 

zatówno z firmami lrajowemi, jak i przedsię- 
biorstwami i kartelami 

Rozprawa przeciwko kartełowi cementowe- 
ma ma zasadnicze znaczenie, gdyż zarzuty skie- 
rowane przeciwko xarteiowi cementowemu w 
znacznym stopniu odauszą się również i do in- 
nych karteli, stąd ogromne zainteresowanie 

przebiegiem procesu, któremu  przysłuchiwało 
się ficzne grono przedstawicieli rozmaitych gałę- 
i przemysłu, sprawozdawcy pism  gospodar- 
czych itp. Na procesie są nawet goście z Nie- 
miec, Danji i Szwecji. 

› Trybumałowi przewodniczy sędzia Sądu 
Najwyższego p. Giżycki, a w skład jego wcho- 
dzą sędziowie: Namitkiewicz i Święcicki, ław- 
nik z ramienia rządu b. min. Ignacy Matuszew- 

ski i iawnik z ramienia przemysłu b. min. Szy- 

dłowski. Na fotelu prokuratorskim zasiadł pierw 
szy prokurator Sądu Najwyższego p. Piernikar- 

ski, stanowisko Ministra P. i H. popiera radca 

Piotrowski, a w imieniu firm cementowych wy- 
stępują adwokaci Altberg i Szermer oraz repre- 
zentanci poszczególnych cementowni pp. Lich- 

tenbaum, Wellisz i dr. Kutten. 
Na rozprawie poniedziałkowej Trybuna! 

wysłuchał obszernego referatu sędziego Namit- 
iewicza, streszczającego skargę ministerstwa 

przemówienia adw. Altberga, rzecznika in- 

teresów kartelu. Po tych przemówieniacn roz- 
prawę odroczono do wtorku. 

SKARGA MINISTERSTWA. 

Sędzia referent p. Namitkiewicz w obszer- 
nem sprawozdaniu przedstawił uzasadnienie 
skargi ministerjalnej. Zaznacza, że kartel prze- 
mysłu cementowego dla wyeliminowania z ryn- 
ku czynnika konkurencji i. zarezerwowania so- 
bie całkowitej kontrofi produkcji, powierzył wy- 
łączną produkcję stworzonej specjalnie spółce 
akc. „Eentrocement“.  Pozatem kartel zawarł 

szereg umów międzynarodowych, które zabez- 

pieczyły mu monopol na rynku. Bezpośrednim 
skutkiem tego stanu rzeczy było wyśrubowanie 
cen, które mimo późniejszych bardzo znacznych 
zniżek cen na inne materjały budowlane, nadal 

trzymały się „sztywo”. 
Ministerstwo P. i H. w swoim czasie naka- 

zało przeprowadzenie zniżki cen, ale kartel za- 
stosował się w ten sposób, że z nakazanej ob- 

niżki cen w wysokości 25 proc., w praktyce wy 
padło zaledwie 10 procent. * 

1,300.000 ZŁ. ZA NIC NIEROBIENIE... 

Nie wchodząc w ocenę kalkulacji przemysłu 
cementowego, skarga ministerstwa zarzuca, iż 
przemysł ten, utrzymując przy życiu Rz: 
nie przestarzałe i niezdolne do samodzielnej kon. 
kurencji a ponadto przeprowadzając w okre- 

sie konjunktury olbrzymie inwestycje, które je- 

    

            

    

    

    

          

    

   
   

    

wynoszący poprzednio jak 1:2, obecnie się zmie 
nił w tym kierunku, że koszty stałe kilkakrotnie 

są wyższe od zmiennych, a nie zniżyły się, 
gdyż przemysł cementowy pracuje obecnie tyl- 
ko ma 13 procent swej zdolności wytwórczej. 

%” podrożenie produkcji jest zdaniem skargi naj 
bardziej szkodliwym skutkiem istnienia samego 
kartelu. Jedna albo dwie dobrze rozbudowane 
cementownie wystarczyłyby na pokrycie całego 

ia, tymczasem zaś kartel obejnu- 
je 17 cementowni, z których 8 jest nieczynnych. 

Cementownie nieczynne otrzymują za to, że 
nic nie robią, a tylko odsprzedają innym swoje 
kontyngenty produkcyjne, wysokie odszkodo- 
wanie. Taka, np. cementownia „Łazy”* otrzymała 
w ciągu trzech lat za to, że była nieczynna — 
1,300.000 zł. 

WYSOKIE KOSZTA BIUROWE. 

Dalej Ministerstwo zwraca uwagę na wad- 
fiwą organizację sprzedaży. Cała sprzedaż jest 
zcentralizowana w sp. akc. „Centrocement* w 
Warszawie. Dyktuje ona monopolistycznie ceny 
i warunki sprzedaży. Koszta utrzymania biura 
„Centrocementu* wynosiły w ciągu jednego 
roku 2,5 miljona zł. W tej sumie wydatki per- 

sonałne zajmują 1,600 tys. zł., czyli przeszło 
połowę. 

Tak kosztowna machina utrzymywana jest 
do zbytu, wynoszącego zaledwie 360 tysięcy 
ton rocznie. „REP 

Następnym skutkiem wadliwej orga: j 
zbytu jest silna rozpiętość między kartelowemi 
terami w biurze sprzedaży, a cenami na rynku, 

HAMULEC RUCHU BUDOWLANEGO. 

Wysoka cena cementu hamująco działa na 
rozwój ruchu budowlanego. Użycie cęmentu w 

ie spadło znacznie w stosunku do 
innych materjałów, pomimo kosztownej rekla- 
my, rozwijanej przez Tow. Portland Cementu. 

Cierpi na tem zarówno ruch budowlany, jak i 
sam przemysł cementowy. Wysoka cena ce- 

mentu uniemożliwia rozpowszechnienie tego ar- 
tykułu na wsi. . 

Wieś przedstawiałaby wielkie możliwości 
„4а cementu. Możliwości zostały zmarno- 
„wane nieprawdopodobnej rozpiętości po- 

, między ceną cementu, a cenami podstawowych 
artykułów rolnych. 

Kartel wreszcie osłabił zdolności konkuren- 
tyjne polskiego cementu tak, że wywóz przestał 
* wogóle opłacać. Zamiast walczyć skutecznie 

© zagraniczne rynki, kartel kosztem zwiększe. 
"Ja bezrobocia wolał ograniczyć się do wygod. 

inkasowania gotówki Od _ zagranicznych 
'entów. 

WYWODY RZECZNIKA INTERESÓW 
KARTELU. 

Skolei po przemówieniu sędziego Namitkie- 
zabrał głos adw. Altberg, rzecznik inte- 
przemysłu cementowego. r 

Adwokat Altberg dowodził, że zarzut mi- 

„ jakoby polityka kartelów była syno- 
utrzymywania „Sztywnych cen“ jest 

„ Tendencją kartelu jest utrzymanie cen 
pewnym, mniej więcej stałym poziomie i u. 

ie się od 61 w fluktuacyj 
do , jak i . Normalnie, ce- 

w ao konjunktury nie powinny 
zbyt gwałtownie w górę, z drugiej strony— 
Powinny opadać jaskrawo w czasach po- 

  
  

   

   
   
    

  
     

    

gorszenia się konjunktury. TO jest cełem karte- 
lowej polityki cen. Kartel cementowy nie ma 
całkowitego wpiywu na kształtowanie się cen 

odbiorczych. Czynność jego kończy się na usta- 
leniu ceny franco stacja załadowania, bez kosz- 

tów opakowania. Na czynniki dodatkowe, jax 
koszty opakowania, załadowania, przewiezie- 

nia, wyładowania, magazynownia i t.d., kar- 

tel nie ma wpływu. а 
Następnie adw. Altberg rozpatruje zarzut 

skargi, że wysoka cena cementu hamuje rozwój 
budownictwa. Obrońca uważa, że zarzut ten 
jest nieistotny, gdyż koszty zużycia cementu w 

budownictwie mieszkaniowem stanowią 1,5 do 
4 procent kosztorysu. Wprawdzie w budownic- 
twie technicznem koszty robót cementowych są 

znacznie większe, jednak 70 proc. budownictwa 
— to budownictwo mieszkalne. 

Przechodząc wreszcie do omówienia szkod- 
liwej gospodarczo rozpiętości cen rolnych i kar. 
tełowych, obrońca wyraża żal, że rolnictwo nie 

może być skartelizowane. Jednak działalność 

Państw. Zakł, Zboż.-Przemysłowych i ostatnie 

podatki na interwencję dowodzą, że w tej dzie. 
dzinie rząd idzie raczej po finji „kartelowej*. 

Przypominając projekty, wysuwane przez prze- 
mysł odnośnie „odbudowy cen rolniczych, adw. 
Altberg wysuwa tezę, że „przemysł nie może 
rozpatrywać swej polityki cen pod kątem wi- 
dzenia katastrofy, jaką przeszło rolnictwo". 

Wkońcu obrońca przechodzi do konkluzyj. 
Reasumując swoje poprzednie wywody, zatrzy- 
muje się na głównych — zdaniem jego — za- 
rzutach. Co jest właściwie zarzutem? — pyta 
adw. Altberg. Czy organizacja jest zbędna, czy 
szkodliwa działałność kartelu? 

Odpierając jeszcze raz zarzut biura sprze- 
daży (którego istnienie uważa za niezbędne). 
adw. Altberg przytacza szereg cyfr, które mają 
służyć za dowód, że koszty sprzedaży były ra- 

czej wyższe przed zawarciem kartelu. 
Na tem rozprawa poniedziałkowa została 

przerwaną. 

ROZPRAWA WTORKOWA. 

WARSZAWA (tel. wł.) Na wtorkowej roz- 

prawie Sąd Kartełowy. wysłuchał dalszego prze- 
mówienia adw. Altberga. Mówca rozprawiał sie 
z zarzutem, wysuniętym przez ministerstwo P. 
1H. że kartel cementowy otrzymuje od produ. 

centów zagranicznych pieniądze za to, że nie 
eksportuje z Połski cementu ; wolał kosztem 
zwiększenia bezrobocia w kraju, zredukować 

swoją produkcję. Adw. Altberg dowodzi, że ce- 
ment przestał być artykułem eksportowym na 

całym świecie, w przemyśle tym bowiem Od ro. 
ku 1928 zaszły zasadnicze perturbacje, wskutek 
powstania wielkich ośrodków przemysłu cemen- 
towego na całej kuli ziemskiej. - Kwoty więc, 
które zagraniczni kontrahenci wpłacają połskie- 
mu kartelowi, są raczei korzystnym przypły- 
wem gotówki do kraju, gdyż i tak nie mogli- 
byśmy cementu wywozić. 

Na zakończenie mówca podniósł, że cena 
cementu na rynku wewnętrznym jest deficy- 
towa. 

W dalszym ciągu rozprawy przemawiali: 
adwokat Wellisz w imieniu „wspólnoty* inte- 
resów cementowni „Firiey* i „Solvay* i adwo- 
kat Lichtenbaum w imieniu koncernu cemento- 
wego ,Wysoka*, „Szczakowa* i „Goleszów*. = 

Dr. Kutten, prezes Centrocementu zrzekł się 

głosu. 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 
Z dnia 17 października 1933 r. 

Ciśnienie średnie 761 2 

Temperatura średnia +7 
Temperatura najwyższa +11 
Temperatura najn a +5 

Opad — 
Wiatr: południowy. 
Tendencja: lekki spadek 

Uwagi: pogodnie. ; 

Wschód słeńca g, 5,05 

Zachóż słońca g. 4,14 

   

  

   

MIEJSKA. 
— Transporty klinkieru. Zamówiony w jed- 

nej z prywatnych fabryk lubelskich klinkier dla 
Wilna, przybył już w całości. 

W związku z tem na ul. św. Jańskiej, gdzie 
klinkier ten zostanie ułożony, przystąpiono już 

do ubijania szabru, który będzie stanowił pod- 

kład pod gładką jezdnię. 

— Schron dla pracowników miejskich, — 
W związku z ćwiczeniami gazowemi, w obry= 

bie budynku magistrackiego przy ul. Domini- 
kańskiej wybudowano schron dla pracowników 

miejskich. W razie, gdyby ćwiczenia wypadry 

w czasie, gdy w biurach miejskich będą inte- 
resanci, będą oni mogli również znależć schro- 

nienie. 

— Badanie gruntu na ul. Mickiewicza. Pro- 
jektowane ułożenie fundamentów pod. pomnik 
Mickiewicza poprzedza badanie gruntu w miej- 
scu, gdzie pomnik ma stanąć. 

Właśnie wczoraj po ustawieniu odpowied- 
niej maszyny rozpoczęły się prace w tym kie- 

runku. Badaniom asystowały tłumy ciekawych. 
W połowie przyszłego tygodnia rozpoczną 

się koło pl. Orzeszkowej prace przygotowawcze 
do odsunięcia chodników od terenu, gdzie ma 

stanąć pomnik. Prawy chodnik zostanie colnie- 

ty na placyk Orzeszkowej, lewy zaś — zaj- 

mie część ogródka Sztralla. 
— Czy Szpital żydowski zostanie zlikwido- 

wany? Odbyły się dalsze zebrania różnych in- 
stytucyj żydowskich, w związku z projektem #- 
kwidacji szpitała miejskiego przy ul. Zawalnej. 
Zapadły uchwały wszczęcia starań o odroczenie 
terminu likwidacji. Wybrane zostały jednocześ- 
nie delegacje, które zwrócą się w tej sprawie 
do województwa i magistratu. 

KOLEJOWA 

— Nowy naczelnik Wydz, Osobowego Wil. 
Dyr. Kolei. — Pan minister komunikacji powie- 

rzył pełnienie obowiązków naczelnika wydziału 

osobowego Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwo- 
wych w Wilnie, p. majorowi Ludwikowi Naim- 

skiemu. Pan nacz. Naimski wczoraj objął urzę- 

dowanie. 

    

  

  

WOJSKOWA 
— Rocznik 1912. Karty powołania rocznika 

1912 są już rozsyłane. Wcielenie powołanych na 

stąpi w pierwszych dniach listopada. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Dzisiejsza Środa Literacka wypełnio- 

na będzie interesującym referatem p. Józefa 

Jodkowskiego p.t. „Troja nadniemeńska**. 

  

Prelegent omówi kopaliska historyczne w 

Grodnie, ilustrując swój odezyt licznemi prze- 
zroczami Początek o godz. 20,30. 

— Odczyt z cyklu Dawne Wilno. W pią- 
tek dnia 20 października r.b. wypowie prof. 
M. Morelowski w sali Rady Wil. Zrzeszeń Ar- 
tystycznych (Ostrobramska 9 m. 4) konferea- 
cję na temat: „Mało znane pamiątki po Ja- 
giellonach i Wazach w Wilnie i Szwecji. 
Odezyt ilustrowany będzie _ przezroczami. 
Wstęp 50 gr. dla młodzieży 30 gr. Początek 
o godz. 18 (6 wiecz). 

— Wykład o księgowości, Biuro Stowarzy- 
szenia Kupców i Przemysłowców Chrześcijan 

w Wilnie przypomina, że dzisiaj dnia 18 paz- 

dziernika odbędze się o godz. 20-tej wykład na 

temat: „Rodzaje i systemy księgowości w przed 

siębiorstwach handlowych, przemysłowych 1 

rzemieślniczych". Wykład odbędzie się w sali 

Stowarzyszenia, ul. Bakszta 114 Wstęp dla człon 

ków i wprowadzonych gości bezpłatny. 

RÓŻNE 

— Pożegnanie Dyrektora Zapaśnika. W 

i sobotę w dolnej sali hotelu St. Geoc- 

  

zes'a odbył się bankiet pożegnalny, zorgani- 
zowany przez grono rodziców i  współpraco- 

wników p. dyr. Bronisława Zapaśnika z racji 

opuszezenia przez niego stanowiska Dyrekto- 
ra gimn. im. Adama Miekiewicza i odejścia 
w stan spoczynku. 

  

   
   

    
a tem p. dyr. Zapaśnik po- 

łożył zasługi dla szkolnictwa. W sze. 
regu przemówień podkreślono te zasługi. P 

wiali prezd rodziców, nanczj     

  

    
   

   

    

awieiele 

   
     

  

a i młoc y szkolnej. Szczególnie prze 

mówienia. wychowanków | Zapaśnika 
tehnęły serdecz iąi pr niem. 

Bankiet w łym nastroju przecią- 
gnal się do późna w nocy. 

— Otwarcie czytelni i bibijoteki Bratniej 
Pomocy Pol. Młodz. Akademickiej USB.— Za- 
rzad Stowarzyszenia Bratnia Pomoc Pol. Mt. 
Akadem. USB podaje do wiadomości, że Bibljo- 

teka i Czytelnia Bratniej Pomocy Pol. Młodz. 
Akadem. USB zostają uruchomione z dniem 18 

października br. Czytelnia czynna jest codzien- 

nie od godz. 5 pp. do 10 wiecz. bibljoteka czyn 
na: poniedziałki, czwartki i piątki w godz. 7—9 

wiecz,, wtorki 4—6 wiecz. 

— Studenci ukarani przez Starostwo. Sąd 

starościński skazał studentów: Rozcisława Bo- 

gusławskiego na 2 tygodnie bezwzględnego a- 
resztu, oraz Leona Kruszyńskiego i Michała Sa- 
charewiczą; na grzywnę 20 i 50 zł., za wywoła- 
nie onegdaj awantury ulicznej i ukazywanie się 

w stanie nietrzeźwym. Karę aresztu Bogusław- 
iemu wymierzono z uwagi na to, że staje on 

już po raz trżeci przed sądem za udział w po- 

dobnem zajściu. . 

  

(o każdy obywatel © obronie przeciwgazowej wiedzieć powinien 
'W związku z mającemi się odbyć w dniach 

18 i 19 bm. ćwiczeniami biernej obrony przeciw 
lotniczej Wilna warto sobie uzmysłowić na 

czem „właściwie, podczas rzeczywistej wojny, 

obrona ta będzie polegała, w jakim stopniu ca- 

łe społeczeństwo bierze w niej udział i co każdy 

obywatel miasta dla ratowania siebie i swego 

mienia czynić powinien. KADEYJ : 

: $2с2её61пер;;оюіепіе Wilna i bliskość grani 

cy państwowej, zarówno w kierunkn wschod- 

nim, jak i zachodnim, powodują, że jest ono, na 

wypadek wojny, bardziej od innych miast nasze 

go Kraju narażone zał T nie- 

rzyjacielskiego ataku lotniczego. » 

* шРот\аіе,Е stąd konieczność przeciwstawie- 
nia się temu niebezpieczeństwu przez zorganizo 

wanie, jeszcze w czasie pokoju, skutecznej obro 

ny przeciwlotniczej. 
й р!.о‹пістшо ш'е;])пу]асіеіа „walczy przy po- 

mocy bomb kruszących — działających siłą sa 

mych wybuchów lub odłamkami bomb gazo- 

wych, które skolei mogą być napełniane drażnią 

cemi gazami trującemi, duszącemi lub t. zw. 

parzącemi (iperyt) wreszcie, bombami wznie- 

cającemi pożary. 2 : 
s Wynika de, że Sy w mieście mogą być 

Iki nikiem ataku lotniczego. й 

kę Mogłoby się zdawać, że lotnictwo, posia- 

dając w swym ręku tak poważny „atut może 

przy pomocy bomb zniszczyć całkowicie nietyl- 

ko małe miasteczka, ale nawet i duże „miasta. 
Tak jednak nie jest. Całkowite zniszczenie 

nawet niewielkiego objektu wymaga zużycia o£- 
romnej lości bomb. Osiągnięcie odpowiedniego 
stężenia gazów trujących w danym mejscu i 
czasie, również wymaga zrzucenia dużej ilości 
bomb użycie zaś masowe lotnictwa pociąga za 

sobą nieproporcjonalne do korzyści straty w sa 
molotach. : 8 

Murowane miasta, na które w pierwszym 

rzędzie będzie kierowany nalot, zmniejszają 

ilość mogących wyniknąć pożarów. Widzimy 

więc, że lotnictwo może uszkodziś jedynie niek- 

tóre domy lub na przeciąg krótkiego bardzo cza 
su zagazować pewną stosunkowo niewielka 
przestrzeń względnie wzniecić niewielką ilość 
pożarów. 

Biorąc pod uwagę okoliczność, że każde 
miasto będzie się skutecznie broniło przy pomo- 
cy obrony czynnej, organizowanej przez wojsko 
oraz obrony bitrnej, organizowanej przez wła- 
dze bezpieczeństwa, w której bierze udział całe 
społeczeństwo — wynika, że niebezpieczeństwo 
zbombardowania może być łatwo odparowane. 

Nie wynika stąd, że niebezpieczeństwo to 
możemy lekceważyć lub odwrotnie — przece- 

niać i z rezygnacją poddawać się jego ciosom. 

Na czem właściwie polegać będzie O. P. L. 
ierna? 
O is obronę indywidualną i obrone 

zbiorową. ‚ 

Obrona indywidualna polega na stosowaniu 

maski przeciwgazowej, którą każdy mieszkaniec 
miasta może nabyć za pośrednictwem LOPP po 
przystępnej cenie. Maska ta, wyrobu polskiego, 
chroni od wszystkich bez wyjątku gazów, nie 
wyłączając iperytu, obrona jednak przed tym os- 
tatnim wymaga użycia dodatkowo specjalnego 
ubrania przeciwiperytowego, chroniącego przed 
poparzeniem. Zresztą uchronienie się przed ipe- 
rytem nie będzie trudne, należy tylko unikać 
miejsc zaiperytowanych. 

Obrona zbiorowa polega na chronieniu sie 
ludności podczas nalotu do specjalnych uszczel- 
nionych publicznych schronów przeciwbombo- 
wych, zabiezpieczających przed wybuchami 
bomb kruszących i gazów lub do pomieszczeń 
uszczelnionych, chroniących przed gazami. 

Każde miasto musi mieć przystosowane do 

użytku publicznego schrony przeciwbombowe 
(podziemia lub obszerne piwnice o stropach du 
żej wytrzymałości) lub publiczne pomieszczenia 
uszczelnione. * 

Niezależnie od tego każdy dom lub kom- 
pleks domów winien posiadać upatrzony w cza- 
sie pokoju i przystosowany schron przeciwbom 
bowy, mieszczący się w piwnicy danego domu, 
a przeznaczony dła jego mieszkańców. W' każ- 
dym zaś mieszkaniu należy upatrzyć sobie odpo- 
wiedni pokój o małej ilości, okien t drzwi otyn- 
kowany o szczelnej podłodze, położony jaknaj- 
dalej od głównego wejścia. 

Pokój ten po odpowiedniem przystosowaniu 
niewymagającym większych kosztów i zabie- 
gów, może służyć jako pomieszczenie uszczelnio 
ne dla całej rodziny lub jej członków nieposiada 
jących masek przeciwgazowych. Uszczelniać w 
wybranych pekojach należy: okna, drzwi, piece, 
podłogę, otwory wentylacyjne i T. p. 

Koszta urządzenia takiego pomieszczenia sa 
minimalne. Jako materjały uszczelniające mogą 
być użyte materjały codziennego użytku, jak: 
filc, wata - szmaty, papier przetłuszczony, koce, 
olej Iniany, farba olejna, kit, cement, mąka, klej 
stolarski, deski, glina warkocze słomiane i t. p. 

Piece i otwory wentylacyjne należy dokład- 
nie uszczelniać jednak tak, aby natychmiast po 
skończonym alarmie lotniczym można było usz- 
czelnienie to usunąć i mieszkanie przewietrzyć. 

W czasie nocnych nalotów dla zmylenia lot 
ników nieprzyjacielskich wszystkie Światła w 
mieście zarówno elektryczne, jak naftowe mu- 
szą być zgaszone, trzeba więc we własnym po- 
koju uszczelnionym przewidzieć światło zastęp- 
cze oraz odpowiednie zabezpieczenie okien zas- 
łonami przed przenikaniem tego šwatla nazew- 
nątrz. Detonacje bomb lotniczych mogą spowo- 
dować stłuczenie szyb, co spowoduje przenika- 
nie gazów do wnętrza pomieszczeń uszczelnio- 
nych, trzeba więc zabezpieczyć szyby okien, uży 
wając do tego sienników, materaców, kocy, dy- 
wanów, dykty i t. p. umocowując je do okien 
przy pomocy sztab żelaznych lub drewnianych. 

Można również stosować naklejanie na zew 
nętrznych szybach na krzyż szerokich pasków 
grubego papieru. Należy również pamiętać o 
umieszczeniu w pokoju uszczelnionym swoich 
zapasów żywności i wody, któreby mogły pod- 
czas bombardowania ulec zatruciu. 

Alarm lotniczy sygnalizowany w mieście 
przy pomocy syren lub innych środków poprze 
dza nalot nieprzyjacielski, przeciętnie biorąc, na 
około 15 20 minut. Zaskoczeni alarmem lotni.. 
czym mieszkańcy miasta winni jaknajszybciej 
ukryć się we własnem pomieszczeniu uszczelnio 
nem lub o ile odległość od niego jest zbyt duża 
w jednym z publicznych schronów oznaczonych 

specjalnemi wskaźnikami. Opuścić schron lub 
pomieszczenie uszczelnione można tylko po syg 
nale zakończenia ałarmu lotniczego, który bę- 

dzie sygnąlizowany przy pomocy tychże syren. 
Ponieważ gazy, oprócz iperytu, stosunkowo 

szybko się ulatniają przebywanie w pomieszcze- 
niu uszczelnionem może trwać w najgorszym wy 
padku parę godzin. Pamiętajmy, że w czasie 
alarmu lotniczęgo pracują w mieście powołane 
do biernej obrony przeciwłotniczej służby: sani- 
tarna, przęciwgazowa, przeciwpożarowa i inne. 

Każdy. więc obywatel przez ścisłe wykony- 
wanie. przepisów powinien ułatwić pracę orga- 
nów obrony przeciwłotniczej. 

Widzimy stąd, że przy odpowiednim zdys- 
cyplinowaniu i pomocy całego społeczeństwa i 
przy ścisłym stosowaniu obowiązujących przepi 
sów — możemy zapewnić sobie i swej rodzinie 
odpowiednie warunki znacznie pomniejszające 
grożące niebezpieczeństwo. 

W obecnych ćwiczeniach możemy się nie 
obawiać ani gazów trujących, których nikt na- 
turalnie nie myśli stosować, ani wybuchów bomb 
lotniczych. Gazy będą imitowane przez zwyczaj 
ne świece dymne, lub środki łzawiące, wybuchy 
bomb lotniczych zastąpią petardy. Nic więc nie 
zagraża ani naszemu Życiu, ani mieniu. Niemniej 
jednak z całym spokojem i świadomością cią- 
żących na nas w przyszłości obowiązków musi- 
my stosować w tym ćwiczeniu wszystkie przepi 
sy obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej. 

Będzie to ćwiczenie sprawdzeniem zrozu- 
mienia przez społeczeństwo swego zadania, a w 
przyszłości da nam możność skutecznego prze- 
ciwstawienia się prawdziwemu  niebezpieczeń- 
stwu. 
SEREK EA RSKO RA ОУО 

SYLWETKI TEATRALNE 

  

  

MIECZYSŁAW KOCHANOWSKI 

znakomity kapelmistrz, zasłużo- 
ny kierownik Teatrów muzycz- 
nych w Polsce, pozyskany został 
na stałe do Teatru „Lutnia““ 

w Wilnie. 
  

PAMIĘTAJ! 

że ciągnienie 

rozpoczyna się już 

  Wielka 44, tel. 425 WILN 
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Październ. 
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szczęśliwej kolekturze 

0 Ad. Mickiewicza 10, tel. 1358 

  

„mił (Orzeszkowej 11) pastor metodystów, za- 

POSIEDZENIE ZARZĄDU OKRĘGU 
ZWIĄZKU NAUCYCIELSTWA POLS4K1:+0 

W dniu 10-X r.b. w lokalu Zarządu O- 
kręgu Z.N.P. w Wilnie odbyło się posiedzenie 
Wydziała Wykonawczego powyższej organi- 
zacji W toku obrad zaznajomiono się z in- 
strukcjami Zarządu Głównego Z.N.P. odno- 
szącemi się do prac organizacyjnych, omówio- 
no sprawę Zjazdów Powiatowych członków Z. 
N. P. na terenie Kuratorjum 0.8. Wil, roż- 
patrzono szereg podań o zapomogi, oraz wy- 
słuchano sprawozdań z poczynań sekcyj, ist- 
niejących przy Okręgu. 

OKRĘGOWA KOMISJA PEDAGOGICZNA 
ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIE- 

GO W WILNIE, 
podejmuje pracę przyjścia z pomocą nau- 

czycielstwu w realizacji nowych programów. 
W tym eelu powołano specjalną Podko- 

misję, podzieloną na następujące sekcje: 
1. Psychologiczną, 2. Soejologiezną, 3. 

Bibljotekarską, 4, Pedagogiczno-dydaktyczną. 
Sekcja Pedagogiczno-dydaktyczna ze 

względu na rozległość zagadnień, któremi bę- 
dzie się musiała zająć, została podzielona na 
Podsekcje, a mianowicie: a) Podsekeja histo- 
ryczno-geograficzna, b) Podsekcja polonisty- 
czna, ©) rodnicza, d) nauki rysunków, 
e) ćwiczeń cielesnych, f) śpiewu i muzyki, 
8) zajęć praktycznych, h) szkół niżej zorga- 
nizowanych, i) niższych klas szkoły powszech 
nej. 

  

  

  

  

   

W ten sposób praca została tak zróżnico- 
wana, że zaspokoić może różnorodne potrzeby 
i zainteresowania pracującego nauczyciel- 
stwa. 

Każdy członek związku (i nie członek) 
udział w pracy którejkolwiek z 

wymienionych wyżej komórek pracy pedago- 
gie 

może 

    

głoszenia należy nadsyłać pod adresem 
Związku, ul. to Maja 13: m. 7 z wymienie- 
niem Sekcji czy Podsekcji, w której pragnąi- 
by pracować. 

Okręgowa Komisja Pedagogiczna prosi o 
pośpiech że względu na potrzebę szybszezo 
podjęcia pracy. 

Wspólnym dobrowolnym wysiłkiem może 

  

  

° my wiele zdziałać. 
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TEATR MUZYCZNY LUTNIA“ 

występy МАНГА KARKOWSKIEJ 
Dziś 

Piekna Ieleni 
operetka w 3-ch aktach 

J. Offenbacha 
Początek o godz. 8-ej m. 15, 

   
   

     
TEATR I MUZYKA. 

— TEATR MIEJSKI POHULANKA, Dziś, 
środa 18 bm. o godz. 8 w. w dalszym ciągu 
reportaż sceniczny Jerzego Tepy  „Fraulein 
Doktor“ z H. Skrzydłowską na czele. 

Legitymacje (25 proc. zniżki) do Teatru 
na Pohulance, wydaje kancelarja od 11—2 pp. 

Teatr Objazdowy gra dziš 18 bm. świetną 
komedję W. Fodora „Sekretarka pana prezesa” 
w Wołkowysku, jutro czwartek 19 bm. w 
Szczuczynie. 

Teatr-Kino Rozmaitości — Sala Miejska —- 
Ostrobramska 5. Dziś, środa 18 bm. (początek 
seansów o g. 4-tej), arcywesoły film z Mauty- 
cym Chevalier „Rozkoszne kłopoty". Na scenie 
farsa francuska „Dwóch głuchycn': 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. Występy 
Maryli Karwowskiej. Dziś w Teatrze „Lužnia“ 
rozbrzmiewać będą piękne melodje nieśmiertel- 
nego arcydzieła Offenbacha „Piękna Helena". 
W roli tytułowej występuje gościnnie niezrów- 
nana odtwórczyni tej roli — Maryla Karwow- 
ska, w otoczeniu najwybitniejszych sił zespołu 
Zniżki ważne. Akademicy korzystają z ulg bi- 
letowych. к 

Zniżki do teatru „Lutnia“, Organizacje kul- 
turalno . społeczne, stowarzyszenia i związki 
korzystać mogą z ulg biletowych do Teatru 
„Lutnia“. Administracja udziela bloczków zniż- 
kowych codziennie od 11—2 po poł. 

Wydawnictwo teatralne „Przed kurtyną”, 
łącznie z programem Teatru Muzycznego „Lit- 
nia* nabywać można u bileterek przy wejściu 4 
na salę. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

PAN — Tajemnica Zoo. 
LUX — Kobieta z bocznej ulicy. 
CASINO — Miłość w aucie 
ROXY — Niech żyje wolność 
HLLJOS — King-Kong 

WYPADk I KRADZIEŻE. 
— Skradzione kałatjory i garnki, 300 sztuk 

kalafjorów, wartości 60 złotych skradziono w 
nocy z 14 na 15 bm. z ogrodu przy ul. Dzielnej 
54—66. Kradzieży tej, jak wykazało dochodze- 
nie policyjne, dokonały Agata Andrzejkinowa, 
Anastazja Blumowa i Stefanja Sznitko, zam. 
przy ul. Dzielnej 56. Zatrzymano je, kalafjory 
znaleziono u mich i odebrano. 

— Z podwórza domu Końska 16, na szko- 
dę firmy Cholema skradziono paczki z garnka- 
mi emaljowanemi, wartości 40 złotych. Spraw- 
cą tej kradzieży był zawodowy złodziej Alter 
Gurwicz (Stefańska 22). Zatrzymano go i garn- 
ki odebrano. 

— Podrzutki. W bramie domu Nr. 59 przy 
ulicy Zawalnej znaleziono podrzutka, płci żeń. 
skiej w wieku około 3-ch miesięcy. Dziecko z0- 
stało umieszczone w przytułku Dzieciątka Jezus 

— W korytarzu Gminy Żydowskiej przy 
ulicy Orzeszkowej 7, znaleziono podrzutka płci 
męskiej w wieku około 5 miesięcy. Przy dziecku 
była kartka z napisem: „Nazywa się Hirsz Szo- 
tensztejn“. Podrzutka umieszczono w przytułku 
TOZ. 

— OGRAŁ W TRZY BLASZKI. Antoni 
Pozulański (Piłsudskiego 30), wniósł skargę do 
policji że w dniu 16 bm. na rynku drzewnym 
Jen Jankiewicz (Dzielna 21), wciągnął go do 
gry, tzw. „trzy blaszki”, w czasie której oszu. 
kano go na sumę 40 złotych. Jankiewicza za- 
trzymano. 

— WŁAMANIE. W nocy z 15 na 16 bm., 
nieznani sprawcy, otworzywszy okna dostali się 
do składu towarowego p. f. „Technofil“, miesz- 

czącego się w domu przy ulicy Wingry 28 — 
i skradli 5 pasów skórzanych do maszyn, war- 
tości 800 złotych. 

— WŚRÓD METODYSTÓW. Majewski E- 

wiadomił policję o przywłaszczeniu różnych me- 
bli, wartości 500 złotych przez b. pastora Lud- 
wika Žėlkiewicza na szkodę domu modlitwy 
metodystów. Pastor żółkiewicz wyjechał w tym 
dniu do Poznania. 

gminy 
carnią 

za suknię robotnicę Zabłocką Jadwigę, która 
doznała ogólnego potłuczenia. Zabłocką w sta- 
nie bardzo ciężkim odwieziono do szpitala w 
Wilnie. 

Czerniawskiego Stefana 
lerz, zboże, kartofle oraz 

Wspomnienia pośmiertne 

Ś.p. Hinolit Hryncewicz 
Koło architektów w Wilnie poniosło zno- 

wu ciężką stratę. Z szeregu członków Koła 
nielitościwa śmierć zabrała ś.p. Hipolita Hryn 
cewicza, pracownika dobrze zasłużonego na 
polu budownietwa. Ś. p. Hipolit Hryncewicz 
po ukończeniu szkoły średniej w Szawlach, 
wyjeżdża do Petersburga i po złożeniu egza- 
minu konkursowego, wstępuje do byłej cesar- 
skiej Akademji Sztuk Pięknych na wydział 
architektury. 

Wybitnie zdolny otrzymuje stypendjum, 
a następnie jako laureat na konkursie w ro- 
ku 1908 otrzymuje dyplom i zostaje wysłany 
przez Akademję na dwa lata zagranicę. Po 
powrocie pracuje samodzielnie jako architekt 
w Petersburgu, następnie z ramienia prof. 
Akademji Pomerancewa prowadzi roboty w 
Moskwie przy budowie Soboru Aleksandra 
Newskiego. 

, Po przewrocie  bolszewiekim przyjeżdża 
do Wilna, związany z tem miastem węzłami 
rodzinnemi; w okresie wojny z bolszewikami 
pracuje w budownietwie wojskowem, następ- 
nie, jako architekt Wydziału Drogowego Wil. 
Dyr. Kolejowej, buduje i przebudowuje ca- 
ły szereg dworców w stylu polskiego baroku. 

Jako pedagog przez pewien okres czasu 
wykłada architekturę na Wydziale Sztuk Pięk 
ny USB, zdobywając swoją pracą uznanie 
wśród kolegów i szacunek studjującej mło- 
dzieży. Cichy i skromny nie szuka rozgło- 
su, kto bliżej Go znał, mógł ocenić tak rzad- 
ko spotykane dzisiaj zalety, jak prawość cha- 
rakteru, uczynność i szlachetność w stosun- 
kach z ludźmi. Te cechy charakteru jednały 
mu przyjaciół wśród kolegów i kolonji pol- 
skiej w Petersburgu. Zawsze chętnie służył 
swą pracą w imprezach artystycznych na ce- 
le społeczne i oświatowe, co mogę skonsta- 
tować, mieszkając przez szereg lat ze ś.p. 
Hryneewiczem w okresie studjów akademie- | 
kich. Umierając osierocił żonę i 

Niech Ci kochany kolego i 
ziemia lekką będzie. 

  

Marjan Kulesza. 

Zamiast kwiatów na grób śp. Hipolita 
Hryncewicza składa klasa.6-ta gimn. im. ks. 
Czartoryskiego zł. 10 na ochronkę Dzieciątka 
Jezus. 

Poseł dr. Brokowski o spra- 
wach akademickich 

Na najbliższej, trzeciej z kolei „czarnej ka- 
wie“ Klubu Społecznego w Wilnie, mającej od- 
być się w sobotę dnia 21 bm. o godz. 6-tej w 
lokalu Sekretarjatu Wojewódzkiego przy ul. 
św. Anny 2—4, poseł dr. Stefan Brokowski wy- 
głosi odczyt na temat spraw akademickich. Po 
odczycie jak zwykle odbędzie się dyskusja. 
Wejście za stałemi kartami wstępu. 

  

Popularyzacja obrony przeciw- 
gazowej przez BBWR 

W ubiegłą niedzielę w lokalu szkoły pow- 
szechnej przy ul. Pióromont 10 odbył się stara 
niem koła dzielnicowego BBWR na Śnipiszkach 
odczyt dyr. Elektrowni Miejskiej p. inż. ]. Głat- 
mana na temat: „Lotniczy atak ćwiczebny na 
Wilno i obrona przeciwgazowa“. Zebranie za- 
gaił prezes Koła dzielnicowego p. in. Tołłoczko. 
Odczyt ten miał dużą frekwencję i spotkał się 
z ogólnym aplauzem zgromadzonych mieszkań- 
ców wymienionej dzielnicy. 

  

„Strzelec" w Rzeszy 
„ W Rzeszy odbyły się zawody strzeleckie 
1 sportowe, w których wzięły udział zespoły 
oddziałów strzeleckich z 3-ch gmin oraz dru- 
żyny Policyjnego Klubu Sportowego i P. W. 
Leśników. 

W strzelaniu najlepszym okazał się ze- 
spół Pol. KI. Sport., a w zawodach sporto- 
wych pierwsze miejsce zajął rzeszański od- 
dział strzelecki. 

Po zawodach odbyło się przedstawienie 
amatorskie, a następnie zabawa taneczna. 
Zwody odbyły się pod kierownictwem por. 

— -о-О-о— 

RA FILMOWEJ TAŚMIE 
„MIŁOŚĆ W AUCIE''* — „CASINO“ 
Intrygujący tytuł. Auto jest 

kiem i ośrodkiem intrygi. 
Anatol Biseott wygrał na loterji 

samochodzik. Zamierza wyjechać na 
rę i poszukuje towarzysza podróży z opona- 
mi i benzyną. Przypadek (doskonały mo- 
ment!) sprawił, iż zamiast pana Biscott'a je- 
dzie na Riwjerę lord Kingsdale, a towarzyszką 
podróży jest milutka subjektka z Galeries 
Lafayette czy innegd Reaumura mademoisel- 
le Jaqueline ь 

Perypetje, przygody, powiklania i pogo- 
dne rozwiązanie całej sprawy poszło gładko. 
Film jest łatwy, i miły w patrzeniu i słucha- 
niu. 

„Annabella wyszła trochę blado w porów- 
naniu ze swemi innemi filmami. Naśladowa- 
nie taneczności Liljanki niezbyt jej się udało. 

Jean Murat jak zwykle męski i ujmują- 
2 Dobry był Douvalles jako Anatol Biseott 
та 

Niektóre sytuacje komiczne były dobre. 
Ale końcowy „efekt* z gryzieniem w dyskret- 
ną okolicę ciała — jest tak dowcipny, że nik- 
ną przy nim najgenjalniejsze „gagi** amery- 
kańskie, znane ze swej bezmyślności. 

Całość wszakże pozostawia wrażenie do- 
brej roboty i jako program rozrywkowy kwa 
lifikuje się do lepszego gutunku. — Та& С. 

„Lietza. 

  

tu zaćząt- 

Riwje- 

  

WILNO — TROKI 
— PODCZAS PRACY. w maj. Pawłowo, 
turgielskiej w czasie młócenia zboża mło- 

konną, klamry Od wału kieratu chwyciły 

+ BRASLAW 
— Na szkodę Sznajdra Szlomy w miastecz- 

ku Opsa spalił się dom mieszkalny i chlew. — 
Straty wynoszą 500 złotych. 

— POŻAR. We wsi Zacisze na szkodę 
spalił się chlew, spich- 

mę 3000 złotych. Pożar powstał wskutek nie- 
ostrożnego obchodzenia się z ogniem.



  

, ganizowaniu komitetu 

  

SPORT 
Gramy w finale 

Zarząd PZPN'u uwzględnił protest w spra- 
wie krzywdzącej Wilno decyzji Wydziału Gier i 
Dyscypliny i zadecydował dogrywkę 7-mio minu 
tową, przerwanego meczu. 

W niedzielę, na Stadjonie Wojska Polskiego 
w Warszawie drużyna WKS - Śmigły walczyč 
będzie z Naprzodem śląskim. 

Nie mamy najmniejszej wątpliwości, że dog 
rywka ta nie może doprowadzić do przekreśle- 
nia możności WKS'u walczenia w finale. Obec- 
ny stan mieczu iest 4 : 2 na korzyść WKS'u. 

Przez siedem minut nie padną dwie bramki 
— gramy więc wkrótce z Polonją warszawską. 

Finałowe walki mogą się zakończyć przeg- 
raną. Ogólne zdanie jest, że WKS jest znacznie 
słabszym od Połonji. A no, zobaczymy! 

Gracze WKS'u mają za sobą sympatję wie- 
łu kibiców nietylko wileńskich. Polonja ma plecy 
a WKS sympatję. 

Zebranie właścicieli średnich 
I drobnych nieruchomości 

DZIELNICY ANTOKOL 

W dniu 15 b. m. odbyło się informacyj- 

ne ogólne posiedzenie Związku i 
Średnich i Drobnych Nieruchomości 
Antokolskiej w lokalu  Antokolska 28, 
przewodnictwem p. Landsberga. 

Porządek dzienny obejmował referat p. 
majora Kamińskiego, który uspokoił zebra- 
nych z powodu mających się odbyć ćwiczeń 
lotniezo gazowych, które wywołały  bezsen- 

sowną panikę. Dał rzeczowe objaśnienia i 
wskazówki. wan Helman ze swadą nawoły- 
wał do organizowania samoobrony '* An- 
tokolu i przeciwstawiania się uprzywilejowa- 
nemu śródmieściu. Protestował przeciw nad- 

  

dzielnicy 

  

pod 

' miernym podatkom za niezabuaowane grunta, 
których niema za co i poco budować, bo i tak 
„masa lokali stoi pusta. 

W drugim referacie wyjaśnił zasady 10- 
wo uchwalonej ustawy o wykupie gruntów 
czynszowych i dzierżawionych długie lata — 
(niektóre po 100 lat z górą) wykazał jej 
braki, — zaznaczył, że złożony będzie me- 
morjał do Rządu w celu ulepszenia ustawy — 
wszak idzie tu o Polaków i wogóle katoli- 
ków, którzy byli wyłączeni z praw wykupu 
i nie mogli dzierżawić dłużej niż 12 lat dzia- 
łek gruntu. Poinformował wreszcie, 0 zor- 

dla przeprowadzenia 
wykupu tych gruntów. 

P. zastępca komendanta straży ogniowej 
podinspektor Szwed oraz dr. Marzyński asy- 
stent U. S. B., desygnowany na komendanta 

tworzącej się na Antokolu straży ogniowej 
ochotniczej — nawoływali młodzież do za- 
"pisywania się gremjalnie do straży ochotni- 
czej — jako do spełnienia zaszczytnego spo- 
łecznego i humanitarnego obowiązku. P. dr. 
Maszyński wykazał straszne upośledzenie An- 

tokola, dokąd dojazd pożarniczych wozów 
w wielu miejscach jest niemożliwy zwłasz- 
cza jesienią i wiosną, a po wodę autocyster- 
na musi jechać aż na plac Katedralny. Sy- 

tuacja groźna i godna zapadłej  Pipidówki, 
lecz nie wielkiego uniwersyteckiego miasta. 
Proszono i starsze pokolenie o wstępowanie 
do straży, jako członkowie wspierający z 

opłatą 25 gr. miesięcznie. 

P. Mecenas Sikorski b. prezes sądu о- 
kręgowego w Lublinie zaznajomił obecnych 
z przepisami nowemi o tak zw. sądach polu- 
bownych między właścicielami i lokatorami w 
celu uniknięcia kosztów i mitręgi. 

Zapisy na sądy polubowne z wyznacze- 
niem 2 sędziów i 2-ch zastępców — powin- 
ne być jednak uskutecznione przed  wyna- 
jęciem mieszkania. Nie potrzebują być za- 
świadczone u rejenta 

i Zebrani w liczbie kilkuset wysłuchali z 
niesłabnącą uwagą referatów, a gdy p. Land- 
sberg zamknął posiedzenie informując o ot- 
warciu sekretarjatu Związku w biurze w 
domu Nr. 17 przy ul. Antokolskiej czynnego 

w poniedziałki, środy, czwartki, i soboty 
godz. 10 — 12117 — 20 dla udzielania po- 
rad i opeki prawnej, zebrani gremjalnie za- 
częli opłacać składki i składać datki 
na straż ogniową ochotniczą. Bałt. 

Aonlišrka 
— Usiłował zabić narzeczoną i popełnić sa 

mmobójstwo. W nocy dn. 16 bm. o godz. l-ei. 

mieszkaniec m. Dereczyna Stanisław Kuczyński, 

s. Józefa, lat 24, usiłował pozbawić życia swoją 

narzeczęną Stefanję Sloznikównę, lat 19, zam. w 
Dereczynie, przez poderżnięcie gardła brzytwą 
w czasie snu. Następnie Kuczyński zbiegł do swe 
go mieszkania, gdzie na swoim podwórku pod- 
ciął brzytwą swoje gardło. Stan Kuczyńskiego 
jest b. groźny i zagraża życiu. 

Powodem usiłowania zabójstwa i samobój- 
stwa — jest zawiedziona miłość. Dochodzenie 
w toku. 

    

WACŁAWA WALICKA ` 

nowogžodzka 
— Osobiste. W dniu 17 bm. odjechał z No- 

wogródka na nowe stanowisko w Toruniu, do- 

tychczasowy naczelnik wydziału bezpieczestwa 

w Nowogródzkim Urzędzie Wojewódzkim p, 

Zygmunt Szczepański. 
Odjeżdżających żegnało grono przyjaciół i 

bliższych współpracowników. Pani Szczepań- 

skiej wręczono bukiet pięknych kwiatów. 

Pożegnanie to było jeszcze jednym dowo- 

dem serdecznego współżycia Państwa Szczepań 

skich ze społeczeństwem nowogródzkiem, oraz 
powszechnego szacunku jakim byli otaczani. 

— Na marginesie Święta Morza. Ze spra- 
wozdania Wojewódzkiego Komitetu Święta Mo 

rza w Nowogródku wynika, że w czasie obcho- 

du, w dniu 28 czerwca 1933 r. odbyły się uro- 
czyste manifestacje w zgórą 112 miejscowoś- 

ciach (nie licząc kilkuset zebrań w mniejszych 
miejscowościach), wysłano 3.063 rezolucyj do 

Głównego Komitetu w Warszawie, oraz zebra- 

no z rozsprzedaży zakupionych materjałów pro- 

pagandowych i uzyskano z imprez dochodo- 

wych w związku z obchodem kwotę 8.379 zł. 

96 groszy. 

rol 

— Nowy prezydent miasta rozpoczął urze- 
dowanie. Nowomianowany tymczasowy przeło- 
żony gminy miasta Grodna p. Kazimierz Sulis- 
trowski w dniu wczarajszym objął urząd prezy- 
denta miasta i rozpoczął już z dniem wczoraj- 

szym urzędowanie. 
Pan prezydent zwołał na dziś pierwsze po- 

siedzenie kolegjum Zarządu miasta. 
— Pożegnanie b. prezydenta miasta. Z inic 

jatywy członków Rady Miejskiej odbył się ban- 
kiet pożegnalny dla b. prezydenta miasta p 
Maurycego O'Brien de Lacy. 

Na bankiecie, w którym udział wzięło 50 
osób, wygłoszone zostały przemówienia, pod- 

kreślające owocną pracę ustępującego prezyden 
ta. Były prezydent p. de Lacy rozesłał do swoich 
byłych współpracowników pisma pożegnalne, w 
których dziękuje im za wspólną dotychczasowa 
pracę samorządową. 

— Pierwsze posiedzenie nowomianowa- 
nego Kolegjium zarządu m. Grodna. W dniu 
wezorajszym odbyło się pierwsze posiedzenie 
nowomianowanego kolegjam zarządu miasta. 

Na posiedzeniu tem, które było bardzo 
krótkie, bo trwało zaledwie kilkanaście mi- 
„prezydent miasta p. Sulistrowski zapoznał 
się z ezłonkami kolegjum i poruszona została 
sprawa przyszłych posiedzeń. 

Obaj zastępey p. Sulistrowskiego, p. p. 
Sawieki i Suchowlański nie byli obecni na 

tem posiedzeniu. 
— Jeszcze o procesie b. naczelnika Urzędu 

$karbowego. już podawaliśmy, że sensacyjny 

sroces byłego naczelnika Urzędu Skarbowego, 

Leona Łubego rozpocznie się w dniu 6 listo- 

pada. Jak się dowiadujemy, Sąd zarezerwował 

6 dni na odczytanie obszernego aktu oskarżenia 

i wysłuchanie wyjaśnień wszystkich 7-miu о- 
skarżonych. Rozpoczęcie badania świadków — 

przewidziane jest w dniu 13 listopada. Codzien- 

nie sąd będzie badał 18 Świadków. Oskarżać 

będzie p. wiceprokurator Sekota. 
— Gimnazjum P. M. S. mistrzem szkół śred 

nich w koszykówce. W finałowem spotkaniu w 
piłce koszykowej o mistrzostwo szkół średnich 

spotkały się dwie drużyny gimnazjalne, a to: 

gimn. państwowego i gimn. P. M. S. Po zacię- 

tej walce zwycięstwo uzyskała drużyna gimn. 

P. M. $., bijąc swego przeciwnika w stosunku 

26:25. 
— ОНага bójki. Do tut. szpitala miejskiego 

przywieziony został mieszkaniec wsi Liszczyce 

gm. jeziorskiej, Jerzy Syty, z oznakami złamania 

podstawy czaszki. 

— Usiłowane samobójstwo. W mieszkaniu 

przy ul. Orzeszkowej 29, usiłowała popełnić sa- 

mobójstwo Garber Sora (pl. Batorego 7), wy- 

pijając esencję octową. 
Przyczyna zamachu niewiądoma. 
— Kamieniami na sekwestratora, W dniu 

14 bm. do wsi Łosiniany gm. horyńskiej przybył 

sekwestrator urzędu skarbowego Korniłow Kazi 

mierz, w celu ściągnięcia podatków. 
Gdy sekwestrator w asyście wójta gminy 

wychodził z mieszkania sołtysa, zebrany tłum 

wyrostków w liczbie około 15 osób obrzucił go 

kamieniami, przyczem jeden kamień ugodził sek 

'westratora w głowę. 

Pierwszej pomocy udzielił sekwestratorowi 
przybyły z W. Brzostowicy lekarz Kossakowski. 

Sprawców wypadku zatrzymano i przekaza 

ńo władzom sądowym. 
— Kradzież. Ubiegłej nocy nieznani spraw- 

cy dostali się do niezamkniętego chlewu miesz- 

kanki wsi Gnojnica, gm. hornickiej, skąd na jei 

szkodę skradli klacz i chomont, oraz na szkodę 

sołtysa wóz i dugę. 

— Pożar. W dniu 11 bm. we wsi Kruszy- 

niany gm. horyńskiej w zabudowaniach, nale- 

żących do Kraśkiewicza Aleksandra wybuchł 

pożar, którego pastwą padło całe gospodarstwo 

wymienionego, wraz ze sprzętem i zbiorami. 

Straty sięgają 10.000 zł. 

  

7”) 

Szukanie Pelski 
(Rok 1906) 

W Kielcach od miesiąca ogłoszono stan 
oblężenia — zaraz po krwawej środzie. Sro- 
żyły się sądy doraźne. Najgorsze było to, że 
właśnie we wrześniu zaczęto przekonywać ca- 
łe społeczeństwo polskie, że Polska Partja 
Socjalistyczna składa się z samych bandy- 

tów, rabusiów, złodziei. 
Ta taktyka była stosowana przez rząd 

na eałym obszarze Królestwa — teraz przy- 

szła kolej na Kielce, 
Wyłapywano różne męty społeczne i 

torturami lub namawianiem zmuszano do 
przyznawania się, że należą do P. P. S. albo 
wprost naklejano na niewinnego zupełnie 

człowieka etykietę partyjną i jednocześnie 
przypisywano mu zbrodnię zabicia i obrabo- 
wania całej rodziny. 

Jak prowadzono śledztwo, świadczyły 

tego rodzaju fakty; właśnie w powyższym 
wypadku wymordowania całej rodziny 

przez nieznanych bandytów została przy 

życiu jedynie ciężarna kobieta. Kobieta z 

*) Wskutek omyłki numeracji, wczoraj- 

szy odcinek odznaczono po raz drugi Nr. 5. 
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f ydawca Stanistaw Mackiewicz. 

powodu ciężkiej rany, zadanej w brzuch, była 
w agonji po przedwczesnym porodzie. Wła- 

dze śledcze przytrzymały na zebraniu ro- 

botniczem, które się odbywało w pobliżu, 
paru. robotników, i teraz prowadziły ich 
pokolei do konającej, dla stwierdzenia toż- 

samości. 

Pytano: 
— Czy on zabił? — Pytanie jednak było 

zbędne, bo chora w malignie na widok każ- 

dego mężczyzny, wchodzącego do separat- 
ki szpitalnej wołała : 

— On, on zabił! — Tego było dosyć, 

by sformułować -akt oskarżenia na sądzie 

doraźnym. 

Razem z Józefem Dudą w separatkach 

strasznego więzienia na Zamkowej siedziało 

dwudziestu ośmiu mężczyzn i parę kobiet. 

Byli między nimi chłopcy, po lat 17. 
Naczelnik więzienia (Grecki, z pocho- 

dzenia Polak, chodził, jak zwierz - drapiež- 
nik, koło swej ofiary, małemi oczkami w 

zapłyniętej tłuszczem bladej twarzy wpatry- 
wał się w każdego, jakby taksował siłę wy- 
trzymałości, by każdemu  zaaplikować  od- 

barańnicia 
— Zjazd działaczy gospodarczych i spo- 

łeczny. W dniu 15 października w sali kina 

Apollo w obecności przedstawicieli władz w 
osobach przedstawiciela pana wojewody  na- 
ezelnika wydziału bezpieczństwa p. Jasińskie- 
go, pana starosty Neugebauera, posłów i 

senatorów ziemi Nowoógródzkiej oraz 282 -le- 

    

  

   
   

  

    

legatów z miasta i powiatu odbył się zjazd 
działaczy gospodarczych i społecz Ё 

Zagaił zd prezes Rady Powiatowej 

BBWR p. Czarnocki, który scharakteryzował 

zadanie zjazdu, poczem zaprosił pre 
W imieniu władz państwowych witał zjazd 

p. starosta Neugebauer, który w krótkich, 

lecz gorących słowach nakreślił zadanie zja: 

  

du, jego znaczenie oraz zadanie społeczeń- 
stwa, następnie w imieniu władz wojewódz- 
kich BBWR witał zjazd p. senator Rdultow- 
ski, następnie odczytano depesze powitalne, 

poczem zjaza na wniosek przewodniczącego 
uchwalił wysłać depesze hołdownicze do pana 

wojewody Świderskiego i prezesa BBWR 
pułkownika Sławka, trześci następującej : 

Pan Wojewoda Świderski, Nowogródek. 

Zjazd Działaczy społeczno-gospodarczych 

powiatu baranowickiego, składa na Twoje rę- 
ce Panie Wojewodo zapewnienia pełnego zau- 
fania do Rządu i stwierdza ogólną zgodność 
w pracy dla dobra Państwa i społeczeństwa. 

Prezydjum 
Pułkownik Sławek Szopena 11 Warszawa 

Składają ci Panie Prezesie wyrazy hołdu 

i uznania, działacze społeczno-gospodarczy 
powiatu baranowickiego zapewni. o swej 

    

zgodności w pracy dla dobra Państwa i spo- 
łeczeństwa. 

Prezydjum 

Pierwszy referat zagadnienia społeczno- 
gospodarcze wygłosił p. poseł Poźniak, drugi 

referat o szczędności p. poseł Małynicz. 
Po tych dwóch referatach zjazd podzielił 

się na trzy sekcje, a mianowicie: rolniczą, 

pod przewodnictwem p. Puszmerskiego. 
Na komisji rolniczej został wygłoszony re- 

ferat przez p. senatora Rdułtowskiego p.t. 
„Stan rolnictwa w powiecie baranowickim““. 

Koreferaty wygłosili: p. dr. Nowak Zagad- 
nienia hodowlane, inż. Michasiuk — Meijora- 

cja, p. Buber — Pszczelarstwo, prezes Czar- 
nocki — sadownietwo i dyr. Jasinowski — 
Urzędy rozjemcze i bank akceptacyjny. Po 
refratach Komisja przyjęła szereg  postula- 
tów. 

Druga komisja — samorządowa obrado- 
wała w lokalu Starostwa pod  przewodni- 
ctwem p. Czyża. Referaty wygłosili p. Sza- 
lewiez „Samorząd powiatowy i miejski““ i 
p. burmistrz Jarmulski „Samorząd miejski: *. 
Koreferat wygłosił p. Siemaszko. 

Komisja po dyskusji przyjęła szereg po- 
stulatów. 

Trzecia komisja  przemysłowo-handlowo- 
rzęmieślnieza obradowała w Magistracie pod 
przewodnictwem p. Bukowskiego. Referat 
wygłosił p. poseł Gorzkowski. Na tej Komisji 
przyjęto także szereg postulatów. Po przer- 
wie o godzinie 17-tej nastąpiło uzgodnienie 
tez, przyjętych na Komisjach. 

O godz. 18 rozpoczęło się ponownie ple- 
narne posiedzenie, na którem przyjęto, zgłoszo 
ne przez Komisję tezy, które w znacznej czę- 
ści będą wykonane siłami powiatu bez pomo- 
cy rządu, a znacznie przyczynią się do oży- 
wienia życia w powiecie. 

Ważniejsze z przyjętych tez podamy 
najbliższym numerze naszego pisma. 

Na zakończenie zjazdu przemawiał poseł 
Poźniak, który w gorących słowach nawoły- 
wał do pracy nad realizacją uchwał zjazdu. 

—- Zmarł od ran. W dnu 12 października 

zmarł w szpitalu międzykomunalnym * Antoni 
Szamotulski, który 29 września został ranny w 

rękę pasem transmisyjnym w młynie B. Režni- 

ka we wsi Tartak. 
— Zaopatrują się. W nocy na 11 paždzier- 

nika Oldze Czerkas zam. we wsi Zarytowo gm. 
lachowickiej skradziono z komory 14 zwoi płót- 

na lnianego. 
— Zamiast w pończosze, należy pieniądze 

trzymać w PKO. — W dniu 11 października 

Barbarze Rakuć, zam. w Lachowiczach, nieija- 

wniony dotychczas sprawca skradł. zapomocą 

dobrnego klucza z mieszkania garderobę dam- 

ską, bieliznę i 50 zł. gotówką. 

— Koń, uprząż i wóz. W nocy na 14 paž- 

dziernika mieszkaniec m. Baranowicz Buksza 

Mikołaj wybrał się na gościnne występy do 

gminy Wolna, gdzie we wsi Kłąpiki skradł A- 

leksandrowi Pietraszewiczowi klacz. Następnie 

Antoniemu Klimaszewskiemu z zamkniętej sto- 

doły uprząż, a we wsi Makarze zaopatrzył się 

ze stodoły Antoniego Niedzielki w wóz i bur- 

kę. Mając już wszystko, zaprzągł konia i wio 

do Baranowicz! Dojechał już w asyście... i za- 

miast do domu, powędrował do więzienia, gdzie 

oczekuje wyroku Sądu Grodzkiego. 

w 

JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPOWAÓ 

BAWELIĘ — KUPUJMY SAMODZIAL)- 
WE WYROBY Z WŁASNEGO LNU 

COW WORA 

Grube mury tłu- 
wszystkie 

przyjmował 

powiedni rodzaj męczarni. 

miły jęki, kryły tajemnicą 

zbrodnie, a cierpliwy papier 

wszystkie najpotworniejsze wymysły,  fan- 

tazje, które komponowano w takt  jęków 

torturowanych. Wśród tych nieszczęśliwych 

byli jednak uprzywilejowani: towarzysz Lu- 

dwik, i towarzysz Świta. Siedzieli tylko dla 

niepoznaki i sypali. Dziwna była ich meto- 

da sypania — sypali ludzi mniej zaanga- 

żowanych, zostawiając widocznie gruby ry- 

by na koniec. 

Towarzyszka Marta codzień  spodzie- 

wała się aresztowania. Praca jej bardzo mu- 

siała się zmniejszyć, bo nie chciała obcowa- 

niem z sobą nikogo narażać. Dla podtrzyma- 

nia ducha późnemi wieczorami chodziła 

do nowego zupełnie lokalu, który się mie- 

ścił w rzeźni i tam przychodzili ci, którzy 

chcieli zasięgnąć wiadomości, poradzić się 

lub poprostu zobaczyć się z kimś z towa- 

rzyszy. Konieczne to było, by nie rozpro- 

szyć do reszty organizacji. Ostrożnie weho- 

dzili, jeszeze ostrożniej wychodzili. Był to 

loch, więc okien, na szczęście nie było. 

Marta zawsze urozmaicala wieczór  ja- 

kąś pogadanką, by nie było ciągłego bia- 

dania i utyskiwania. Tematy dobierała do 

audytorjum: albo aktualne z polityki  bie- 

żącej, albo historyczne z walk o Niepodleg- 
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(MN',„„Miłość w aucie” 
ANNABELA i JEAH MURAT dają koncert gry aktorskiej. — reż, Joe Maya. — Ceny znacz niżone. 

Anons: Wkrótce szatański Bela Lugosi w filmie niesamowitym "BIAŁY UPIÓR" „= 

  

Ostatnie dni! Ksżdy musi zobaczyć przepięnny film 

  

Dziś Inauguracyjna 

całe Wilno będzie 
któremu Jego Ekscelencja 

Piqtek 

Premjera! 

BEL ARA TIEDrAAT GRETA GARBO w najnowsz, snperlilmie 

i 99 „JAKĄ BABE PRAGNIESZ н 

w-g powieści Luigi Pirandelia. Nad program: Najnowsze atrakcje 
Posząt-k sensów: 4, 6, 8i 10.20 

wiedzieć, 
Ambasador 

że potężne arcydzieło, 
Wielkiej 

Erskine udzielił protektoratu 

KAWALKADA 
jest największym triumfem ekranu dźwiękowego 

Z tajników 

kobiety 

która 

mężczyzn 

X *>-— 

wstrząsający obraz epoki,“ 
Biytanji S:r Willim Augustus F. 

  "PAN TA 

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE 

z dnia 17 października 1933. 

Za 100 kg. — parytet Wilno. 
€ENY TRANZAKCYJNE: 

    

Maka pszenna 0000 A luks. 35—37,625 
Mąka żytnia do 55 proc. 25—26,25 
Mąka żytnia do 65 proc. 20—21,25 
Mąka sitkowa 18, — 
Kasza gryczana 1-1 palona 38— 

CENY ORJENTACY JNE: 
Żyto I standart 4 15,90 
Żyto II standart 14,75—15,25 
Pszenica zbierana 21— 
Jęczmień na kaszę zbierany 15,75 
Owies standartowy niezadeszczony  15— 
Gryka zbierana 18,75 

Mąka żytnia razowa 17,25—17,75 
Mąka żytnia razowa szatrowana 18,25 

Otręby żytnie 8,50 
Otręby pszenne 8,50 
Otręby jęczmienne 8.— 
Kasza gryczana 1-2 pałona 36—37. 
Kasza gryczana 1-1 biała 36,50 
Kasza perłowa (pęcak) Nr. 2 26.— 

Kasza perłowa Nr. 3 31—32 

Kasza owsiana 45—47. 
Ziemniaki jadalne 5— 
Siano 6— 

Słoma 5— 
Siemię Iniane 90 proc. 31—31,75 

LEN: za 1000 kg. franco stacja załadowania: 
Len trzepany Wołożyn 1212,40 

Len trzepany Druja 1089,20 

Len trzepany Trąby 1255,70 
Kądziel horodziejska 1082,50 

(na te 4 notowania bas. I skała 216,50). 
Targaniec (asortyment 70-30) 779,40 

e" URZĘDOWA GIEŁDY PIENIĘŻNEJ 
W WILNIE: 

Za czeki i wpłaty na Londyn żądano 28,70, 
płacono 28,50, na Paryż żądano 34,95, płacono 

34,75, na Szwajcarję żądano 172,90, płacono 

172,70. Za ruble złote (10) żądano 41, płacono 

46. — 4,5 proc. L. Z. Wil. Banku Ziemskiego 

w tranzakcjach 33,50. 

YWYTYY 

POPIERAJCIE L.0.P.P.I 

Giełda warszawska 
Z dnia 17 października 1933 r. 

WARSZAWA PAT. — Giełda. Dewizy: 

Holandja 359,70 — 360,60 — 358,80. 
Londyn 28,05 — 28,02 — 28,17. 

Nowy York 6,18 — 6,21 — 6,15. 
Nowy York kabel 6,21 — 6,24 — 6,18. 

Paryż 34,90 — 34,99 — 34,51. 

Praga 26,48 — 26,54 — 26,42. 
Stokholm 145,50 — 146,20 — 144,80. 
Szwajcarja 172,75 — 173,18 — 172,32. 
Włochy 46,98 — 47,21 — 40,75. 
Berlin w obrotach pryw. 211,50. 
Tendencja niejednolita. 
Dolar w obrotach prywatnych 6,10. 

Rubel 4,66. Czerwoniec 0,93—1.00. 

Pożyczki polskie w Nowym Yorku: Dillo- 

nowska 69,25. Stabilizacyjna 75,50. Warszaw- 

ska 43,75. Śląska 40,75. 
ii ONO уа 

Zaginiony kwitarjusz 
Ligi obrony Powietrznej i Przaciwga- 

zowej, z kwitami do potwierdzenia odbioru 

składek członkowskich i ofiar, od nnmern 

19551 do 19.600 — nnieważnia się. 

WYWYYYYYYTYYYYYVYTPYYYR 

    

    
łość. Sama czuła, że te — z historji pow- 

stań narodowych — płyną jej prosto z se 

ca i trafiają do sere słuchaczy. 

Zawsze wtedy miała w oczach umęczoną 

głowę Józka Dudy, o którym opowiadano, 

że znosił niesamowite katusze. 
Grecki specjalnie się pastwił nad nim: 

zdzierał pasami skórę z mięśni ramion i za- 

kładał w rany waty, niby opatrunek, a po- 

tem przypiekał ociekające krwią i drgają- 

ce bólem 

żelazem. 

Chłopak milezał. 

żywe mięso więźnia rozpalonem 

Wracała Marta z tej konspiracyjnej dziu- 

ry dość późno. W domu już nikt ją o nie 

nie pytał — ezuli, że źle się z nią dzieje. Za- 

bierała dziecko rozespane i niosła do siebie. 

Szła bardzo szybko, — biegła prawie, bo ba- 

ła się, by jej z dzieckiem na ulicy nie areszto- 

wano. Mieszkanie jej było niedaleko, złożo- 

ne z dwóch pokoików i kuchenki.  Umeblowa- 

ne było wynajętemi meblami, i tylko służąca 

stanowiła jedyny luksus jej życia. 
Musiała mieć służącą — obawiała się 

aresztowania w nocy — poczciwa Anna za- 

opiekowałaby się dzieckiem i odprowadziłaby 

je do babki. Właściwie Marta pragnęła za- 

wsze zostawić dziecko na noe u rodziny — 

wywczasowałoby się, miałoby wygody,  spo- 

Drukarnia „Słowa Wilno Zamkowa 2. 

wylątkowo sensacyiny film 

TAJEMNICA osou 7QJQjtoeiczneco 
— emocj. treścią, olśniew. przepychew. Nad progr:            

Radje wileńskie 

Sroda, dnia 18 października 

7.00: Czas, gimnastyka, muzyka, dziennik 
poranny, muzyka, chwilka gospodarcza. „. 

H.30 — Przegląd prasy 
15.25 — Program dzienny. 
15.30 — Giełda rolnicza. 
15.40 — Płyty 
16.10 — Audycja dla dzieci 
16.40 — Pogadanka. 
16.55 — Koncert solistów. 
— 17.50 — „Ciotka Albinowa mówi'* — 

monolog humoryst. 
18.00 — Odezyt. 
18.20 — Koneert. 
19.05 — Przegląd litewski. ' 
19.20 — Rozmait. 
19.25 — „Kwadranse i feljetony literac- 

kie w naszym programie““ — wygł. Z. Ki- 

sielewski. 
19.40 — Program na czwartek. 
19.45 — Dziennik wiecz. 
20.00 — Pogadanka. 
20.10 — Muzyka z płyt. 
20.30 — Recital śpiewaczy. 
21.00 — Feljeton 
21.15 — Recital fortepjanowy. 
22.00 — Wiad. sport. 
22.10 — Audycja literacka. 
22.50 — Muzyka taneczna. 
23.00 — Kom. meteor. 

23.05 — Muzyka taneczna. 

OSTATNIE DNI © 
SPRZEDAŻY LOSÓW! 

JUŻ JUTRO 
CIĄGNIENIE I KLASY 

28 zrełotmowanej 4 klasowej Lote'ji Państw. 
Przeto spieszcie E. 03 SY 
po szczęśliwe 

do najszczęśliwszej kolektury. 

i. MINKOWSKI 
WILNO, NIEMIECKA 35, TEL. 13 17 

Centrals; Warszawa, Nalewki 40 
Oddział: Freta 5 

Zamówienia zamiejscowe załatwiamy odwrot. 
poczta po wpłac na nasze konto PKO 80,928 

Przetarg 
Urząd Wojewódzki Wileński (Wydział 

Komunikacyjno-Budowlany) ogłasza ustny 

przetarg na remont dachów, oraz roboty re- 

montowo-budowlane w budynkach  państwe- 

wych (zajętych przez Policję Państw.) w Wil 

nie przy ul. Ostrobramskiej Nr. 6 i Św. Jań- 

skiej Nr. 6 na ogólną sumę około 11.000 zto- 

tych. 
Przetarg odbędzie się 25 października 

1933 roku o godzinie 12-tej w Wydziale 

Komunikacyjno-Budowlanym w Wilnie przy 

ul. Magdaleny 2, pokój Nr. 91. 

    

   

    

     

Wadjum przetargowe w wysokości 2 Pro-MIESZKANIE 

   
cent zaoferowanej sumy winno być złożone 

na ręce komisji. Kosztorysy na te roboty są 

szejrzenia w Urzędzie Wojewódzkim po- 
12 do 14-tej. 

rzega sobie prz 

wo wyboru oferer iając to od 

chowych i finansowych zdolności prze 

biorstwa, oraz prawo zredukowania ilości ro- 

bėt lub nawet zupełnego ich zaniechania. 

Za wojewodę Inż A. Zubelewicz 

    

91 od E     
    

  

  

kój. Ale pozostawienie na noe u babki by łoby 

przyznaniem się, że los jej samej wisi na 

włosku... NONE 

Przytem mała broniła się energicznie 1 

mówiła : 
— qdę do domu z Mamusią — Cheę w 

nocy być z Mamą Nie było rady, — dziec- 

ko i okoliczności rozstrzygały sprawę. Szły 

więc do domu. Z wieczora było im jako tako, 

bo obie były zmęczone i zasypiały snem 

młodości. * 

Ale świat dla Marty był straszny 

budziły ją salwy karabinowe, bo codzień 

o Świcie rozstrzeliwano kogoś z więźniów. 

Ostatnio rozstrzelano czterech mężczyzn i 

jedną kobietę — tę na ostatku. Kazano jej 

przytem kopać mogiły dla poprzedzających 

ofiar — była to wprawdzie bandytka, ale 

myśl o takiem okrucień- mróz ścinał żyły na 

stwie. 

Marta przeżywała o świcie . męczarnie 

wprost niesamowite. Niekiedy  buntował się 

w niej instynkt samozachowawczy i mówiła 

sobie, że trwanie na stanowisku teraz jest 

absurdem — ma przecie dziecko, a orga- 
nie 
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nowo: 
dami do wynaję 
Wileńska 32 m. 

wspaniała komedja i naj 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI 

Komornik Sądu Grodzkiego 11 rewiru w 
Słonimie, zamieszkały w Słonimie przy ul. 
Kościuszki Nr. 8, na zasdzie art. 602 R.P.C. 
obwieszcza, że w dniu 23 października 1933 
roku od godz. 10 rano w Słonimie, przy ałiey 
Studenckiej w gmachu Magistratu m Słonima 
będzie sprzedawany z publicznej licytacji sa- 

mochód strażacki z rezerwuarem na wodę 
(autopompa) firmy „Federal'* w dobrym sta 
nie, oszacowany na sumę zł. 20.000. 

Spis i oszacowanie mogą być przeglą- 
dane na miejscu w dniu licytacji. 
Słonim, dnia 30 września 1933 r. 

Komornik Sądu Grodzkiego 
Jan Pyszkowski 

FYWTYWYYYYVTYWYYYVYYYYYYYVYVYYYVVY FTYYYVYYYTYW 

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu (Grodzkiego VI rewira 
w Wilnie, zam. przy ul. Suboez 9 — 3 na mo- 
cy art. 602 K.P.C., obwieszeza, iż w dniu 19 

października 1933 roku o godz. 12-tej (nie 
później jednak, niż w dwie godziny) w Wil- 
nie przy ulicy Wielkiej 47 odbędzie się liey- 
tacja publiczna ruchomości, składających się 
z fotelików, krzeseł i foteli, oszacowanyę> 
na łączną sumę 530 złotych na „Zaspoka „; 

wierzytelności Fajgi Jałowcer Powyższę * 
chomości można oglądać w dniu lieytacji pe_ 
wyżej wskazanym adresem 

Komornik A. Lenartowicz 

  

Lekarz Dentysta 

Irena Iżycha 
otworzyła 

gabinet lekarsko denty= 
styczny, Ul. Ludwisar- 
ska 2 m. 3, Przyjmuje 
ed 10—1 i od 4—7 

Potrzebny 
dobry korepetytor do 
pomocy sześciokiasiście 
RAR tacina, polski 
Oferty z podaniem wy- 
nagrodzenia za 30 gor 
zin miesięcznie, pro- 

szę składać pod „Naj- 
  

  

= Moda: w. Kadet. _Słowiiu 
_______ 

КуРмо ==Lekcje 
1 SPRZEDAŻ maLEKCE 

——————— Przyjmę dzieci 

po SPRZEDA 
nowa maszyna, cicha 
„Uaderwood*, biurko 
i radjo, Grodzka 11—3 

— Lokale 
re aa płatą. Nauka 

SZUKAM Królewska 5 —11. 
dużego dobrze nmeb- -- 
lowauego pokoju Z  WENUNKENNNUEGEWWANY 
osobnem wejściem. — Różne 
Listy z ceną do Redik- 
cji „Słowa* pod „Cu- STS VPS 

ATI 
w jętyku polskim, 

mi Łsszawe ołerty do 
administracji dla W. Ł, | osylskim, francuska | 

s niemieckim i augiel- 
POKÓJ , | skim. — Wszystkie 

riekrępującem  wej- gd nowości 
wszelkiemi 

W BIBLJOTECE 
Syrkina. Wielka 14- 

amm am AYN A 

do kompieta LŽ 
nego.— Wiek TAI lat, 
PE * ad- 

iału 
Mickiewicza 48 m. 6, Е 

Zgłoszenia do 12 rane 
i od 3—5 po poł, 

„Na Kursy Kroju 
i szycia przyjmję u- 

czenice za о- 

    

        

  

Potrzebne 

  

2 poxojowe z wygoda- 
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wstręt do siebie, że wstydziła się spojrzeć 

dziecku w oczy. A. dziecko właśnie o świcie 

związane jakąś dziwną nicią z matką, bu ; 

dziło się, odsuwało białą siatkę w łóżeczku 

i szło spać do mamusi. 
— Mamusiu moja ukochana, Mamusiu 

najśliczniejsza, Mamusiu jedyna moja 

szeptała dziewczynka dziwną litanję, obej. 

mując  szezupłemi ramionkami  rozgrzaną 

od gorączki serdecznej głowę matki. 

Czasami tak zasypiały Tazem, gdy już 

żadna nie słyszała strasznych salw  kara- 

binowych. Rano wstawała Marta z postano- 

wieniem, że już dłużej tak być nie może, — 

muszą przysłać kogoś świeżego. Pozosta- 

wanie jej w Kielcach było wprost groźne 

dla organizacji, — rozleci się napewno! Czyż, 
można pracować tylko wieczorami ?. 

Gdy jadły śniadanie, przynieśli jej z 

domu kartkę, w której w  umė- 

wiony sposób dawali jej znać, że jest 
już zastępea na jej miejsce — musi tylko 

zdać robotę. Ucieszyła się bardzo, ałe nikomu 
nic nie powiedziała. bo eo można wiedzieć! 
— jak raz teraz może zdarzyć. się niesz- 

częście i trafi pod klucz szezególnie, że nie- 
nizacja już nie zyskuje... : L ak > 

Nie kończyła myśli Tu zwykle przypo- RAE RZE ta 

minała, że może właśnie w tej chwili na (C. d. n.) 

«śmierć prowadzą Józka Dudę — może te ‚ 

strzały... Wtedy załewał duszę jej taki о- 

r т 

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński. 

 


