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Katolicka Ajencja Prasowa zwróciła u- 
wagę na mój artykuł p.t. „Krzyk bez echa'* 

(Nr. 281) i podała w swym biuletynie z dn. 

18 b.m. parę fragmentów, w których (nie po 
raz pierwszy!) stwierdzam konieczność хот- 

ganizowania w Polsce wspólnego frontu prze- 

ciwateistycznego. 
Jestem niezmiernie wdzięczny K.A.P. za 

poparcie tej myśli i życzliwe ustosunkowa- 

nie się do mojego artykułu, ale niezupełnie 

rozumiem końcowej uwagi: 
„Apel p. Charkiewicza jest zewszechmiar 

godny uwagi, pomniejsza jednak sam autor 
ważność sprawy, kiedy w dalszym ciągu swe- 
go artykułu atakuje obrządek wschodni. Cui- 

bono ?**. 

Jest więc pytanie, na które muszę odpo-. 
wiedzieć, bo pragnę szczerze, aby nie było 
żadnych nieporozumień, szczególnie, gdy cho- 
dzi o sprawę niezmiernej wagi. 

° Przedewszystkiem, chciałbym wskazać na 
pewną nieścisłość w ujęciu mego stanowiska : 
bynajmniej nie „atakowałem obrządku wscho 

dniego““, jak się wyraża K.A.P., lecz wypo- 
wiedziałem szereg krytycznych uwag, dotyczą 
cych taktyki niektórych kapłanów obrządku 
wschodniego. Różnica jest znaezna. Po dru- 
gie nie wiem doprawdy, w jaki sposób te mo- 
je uwagi, odnoszące się do poszczególnych 
jednostek, mogą „pomniejszyć ważność spra- 
му° walki z bezbożnictwem?... Jakikolwiek 

będzie stosunek do akcji obrządku  wschod- 
niego tych lub innych osób, lub grup społe- 
czeństwa, sprawa ruchu ateistyeznego i Ко- 
nieczności walki z nim na ważności stracić 
nie może. 

Być może jednak niezupełnie jest wyraś- 
ne, dlaczego w artykule swoim „Krzyk bez 
ccha'* poświęciłem znaczny ustęp akcji neo- 
umijnej? Zaznaczyłem, coprawda, że można 
było przypuszczać, iż głos biskupów uniekich 
będzie przedewszystkiem podchwycony przez 

kapłanów obrządku wschodniego, — ale może 
to jeszcze nie uzasadnia dalszych moich uwag 
na temat znanych metod, stosowanych przez 

niektórych kapłanów ?.. 

Postaram się więc wytłumaczyć, dlacze- 
go, myśląc o szerszej akcji, jednoczącej chrze 

ścijan — obywateli Rzeczypospolitej, nie mo- 

żna nie zwrócić większej uwagi na akcję neo- 
unijną i dlatego tak trudno jest powstrzy- 
mać się od wyrażenia szczerego smutku, że 
ta akcja nie dała i w obecnych warunkach 
nie może dać takich wyników, jakich należa- 
łoby po niej się spodziewać. 

O „froncie, którego jeszcze niema'* pi- 
sałem obszernie jeszcze w lutym r.b. (Nr. 47), 
— pisałem wówczas m. in.: 

„Oto przed zwartym, mocnym frontem 
bolszewiekiego bezbożnictwa stoimy  poróż- 
nieni. Nieufnie spoglądamy jeden na dru- 
giego, — w najlepszym wypadku ograniczamy 
się do pięknych słów i nieszczerych gestów 

braterstwa... 
Bolszewicy: Moskale, Bialorusini, Ukraiń 

cy, Żydzi nie kłócą się, — wykazują zdumie- 
wającą zgodność w akcji zwalczania wszel- 
kiej religji. Bolszewicy tworzą zwarty froni. 
Bolszewicy mają bezbožnieze „piatiletki““... 

(Gdzież jest zgoda narodów  chrześcijań- 
skich, zamieszkujących ziemie polskie? Gdzież 

jest w—Polsce front  przeciwateistyczny ? 
Gdzie są nasze unijne piatiletki!**,,. 

Konieczność takiego frontu jest niętylko 
oczywista, ale wprost zarysowuje się, jako 
alternatywa „być albo nie być'*. Albo w Pol- 
sce nastąpi zbliżenie wszystkich chrześcijan 
głównych kościołów, albo zapanuje ateizm. 
Niema doprawdy ani chwili do _ stracenia. 
Akcja unijna w najszerszem znaczeniu i w 
najszerszym zakresie jest paląco-potrzebna. 
I właśnie wskutek tego przekonania i szcze- 
rego pragnienia znalezienia wyjścia, nie moż- 
na się powstrzymać od bolesnych uwag pod 
adresem niektórych kapłanów obrządku 
wschodniego... Ich działalność utrudnia stwo- 
rzenie wspólnego frontu... 

"To nie jest twierdzenie gołosłowne. Nie- 
stety. 

„Cui bono zaatakowałem obrządek wscho 
dni““, — jak się wyraża K.A.P.?.. wyjaśniam. 

1) Akcja obrządku wschodniego, akcja 
unijna, siłą swej istoty musiałaby być akcją, 
łączącą chrześcijan dwóch Kościołów i kilku 
narodowości. Tak jednak nie jest. O przy- 

czynach mówiliśmy wielokrotnie, — dość więc 
obecnie stwierdzenia, iż akcja neo-unijna wno 

si rozdrażnienie, a nie uspokojenie, — różni, 

a nie łączy. "To jest niedobrze. 
2). Akcja neo-unijna prowadzi się z my- 

ślą o przyszłej Rosji, — musiałaby, mojem 
zdaniem, urabiać grunt psychiczny do prze- 

prowadzenia w przyszłości ofenzywy  ducho 
-wej na ogołocone z ducha tereny Rosji. Jed- 

nym ze środków byłoby stałe wskazywanie 
na rozpaczną sytuację Bolszewji, która się 
wyrzekła Boga, na niebezpieczeństwa, grożą- 

ce nam od Wschodu, — nawoływanie do jed- 
ności wszystkich chrześcijan w Pólsce pod 
hasłem walki z bezbożnictwem. Tymezasem 
artykuły informacyjne, wychodzące z pod 
piór czołowych przedstawicieli akeji i prze- 
zmaczone dla zagranicy, — mówią przede- 
wszystkiem 0 barbarzyństwie i ciemnocie 
chłopa w Polsce, o bohaterstwie i ofiarności 
misjónarzy, któszy się nie zrażają brakiem 
wygód w dzikim Słonimie, czy Pińsku, złym 
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stanem dróg i t.p. Słowem odnosi się wraże- 
nie, iż właśnie w Polsce jest piekło, w któ- 
rem giną biedne, potrzebujące ratunku dusze 

ludzkie i że Polska, nie Rosja przedewszyst 

kiem wymaga apostolskiego wysiłku misjo- 

uarzy. Uwaga się rozprasza, — wrażliwość 

się przytępia. 
3) W eelu zwalczania krytyków niesto- 

sownych metod, niektórzy kapłani obrządku 
wschodniego zawierają całkiem kompromitu- 
jące sojusze, które uniemożliwiają wytworze- 

nie atmosfery pełnej zaufania i życzliwości. 

Przecież w oficjalnym organie obrządku 

wschodniego z dumą podkreślano, że z dzia- 
Tainošei 0.0. Jezuitów w Albertynie są bar- 
dzo zadowoleni żydzi, którzy podpisywali pło- 
mienną petycję pod adresem J.E. Księdza 
Arcybiskupa R. Jałbrzykowskiego. I rów- 
niež na łamach „Oriensu** były drukowane 
nazwiska znanych słonimskiej policji wywro- 
towcėw i  bezbožnikėw, witających się sło- 
wami: „Boga niema. — Nie było i nie bę- 
dzie!**, — którzy nagle występowali w roli 

gorliwych przyjaciół unji!... 
4). Szkodliwe dla ogólnej sprawy jest 

traktowanie przez niektórych kapłanów akeji 
unijnej, jako sprawy prywatnej księży, do 
której laikom wara... Niebezpieczne jest sto- 
sowanie podwójnej miary przy ocenie czynów 

kapłanów i laików. W  ostatnint numerze 
„Oriensu“' z powodu ukazania się bibljo 
grafieznej publikacji, zestawiającej 
wszystkie głosy prasy w związku z breszurą 
„Droga na wschód Rzymu,, czytamy  zjadli- 
wą uwagę księdza Redaktora: 

„Dla przeciwników unji, którzy się uwa- 
żają za katolików, zapewne nie jest miłe to 
„ramię przy ramieniu'* z liberałami,  prote- 
stantami, hodurowcami. A autor "książki 
„Droga na wschód Rzymu'* zapewne nieraz 
zasromał się tem, jakich znalazł książki swo- 
jej obrońeów:*.. 

Autor — katolik, jako laik, ma ponosić 
moralną -odpowiedzialność za to, że jego książ 
ka podobała się protestantom, czy liberałom. 
Ksiądz katolicki może z dumą powoływać 
się na dobrą opinję o nim żydów i bezboż- 
ników !... 

Takie postępowanie podrywa autorytet 
kapłanów i utrudnia wpływ na laików. 

5). Z chwilą zlikwidowania Kurji Arey- 

biskupiej Mohylewskiej i przekazania jurys- 

dykcji Komisji Pro Russia, zdawałoby się, 
właśnie na kapłanów obrządku wschodniego 
przedewszystkiem spadnie troska o losy giną- 
cych w Bolszewji kapłanów katolickich. Nie- 
stety, w związku z aferą Deubnera, czytaliś- 

iny przecież zdumiewająco spokojne wyjaś- 
nienie, że Deubner nikomu nie zaszkodził, bo 
w Sowietach i bez Deubnera aresztowują 

systematycznie księży zgodnie z planem „pia- 
tiletki'* bezbożniczej. Rzecz całkiem — пот- 

małaa |... 

Nie chodzi mi bynajmniej o ciągie wytz- 

kanie błędów w akeji obrządku wschodniego, 
— znane to są rzeczy... W artykule „Krzyk 

bez echa** chciałem tylko stwierdzić, że nie- 
stety krzyk rozpaczny biskupów unickich nie 
został posłyszany przez księży neo-unickieb .. 

Nietylko przez nich, zresztą... 

Donosiły niedawno gazety, że na Sołówki 
wywieziono kilkudziesięciu kapłanów katolie- 

kich, prawie wyłącznie Polaków... « Wezoraj 
podano głos prasy niemieckiej, która oblicza, 

iż na całym olbrzymim obszarze Sowietów 

jest czynnych najwyżej 20 księży... Dwudzie- 
stu!.. Przecież to jest straszne!... Gdzież są 
setki kapłanów, którzy niegdyś pozostali na 
swych posterunkach +... 

Któż pamięta o tych, którzy  zginęli?... 
Kto choć na chwilę zastanowi się nad losem 

ginących ?... 

W Kalwarji pod Wilnem przed paru laty. 
wystawiono szereg krzyży na pamiątkę mę- 

czeńskiej śmierci kilkunastu księży  katolie- 

kich, zamordowanych w Rosji, — nowa za- 
znaczyła się droga krzyżowa... Ale tych krzy- 
ży należałoby wystawić las, aby upamiętnić 
wszystkie ofiary... 

Mój Boże! Krzyk serdeczny siedmiu bi- 
skupów katolickich nie zbudził echa ... 

Więc któż potrafi poruszyć tragiezńie 
bezwładne i' nieświadome niebezpieczeństwa 
tłamy ?!... W. Charkiewicz 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
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BERLIN PAT. — W dniu wczorajszym z 
okazji wręczenia prezydentowi Rzeszy Hinden- 
burgowi przez ministra Józefa Lipskiego listów 
uwierzytelniających, minister Lipski wygłosił na 
stępujące przemówienie: 

Panie Prezydencie Rzeszy. Mam zaszczyt 
złożyć w ręce Waszej Ekscelencji listy odwołu- 
jące mojego poprzednika, obecnego ambasadora 
Rzeczypospolitej Polskiej Alfreda Wysockiego, 
oraz listy uwierzytelniające, na mocy których 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej akredytuje mnie 
w charakterze posła nadzwyczajnego i ministra 
pełnomocnego przy Waszej Ekscelencji. 

Przystępując do wykonania zaszczytnej mi- 
Sji reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej 
przy rządzie Rzeszy, pragnę zapewnić Waszą 
Ekscelencję, że w myśl instrukcyj mego rządu, 
dążyć będę do rozwijania i zacieśniania stosun- 
ków między Polską a Niemcami i, że ze swej 
strony nie będę szczędził wysiłków w tymi 

Zasady, na których winien być oparty roz- 
wój stosunków: połsko-niemieckich, wyrażone 
przez J. E. Pana Kanclerza Rzeszy wobec m0- 
jego poprzednika, a potwierdzone przez rząd 
polski, jako odpowiadające całkowicie jego za- 
sadniczemu stanowisku, będą dla mnie wytycz- 
nemi w mej działałności na terenie Rzeszy. Za- 

sady te dla ich ugruntowania wymagają oczy- 
wiście, ażeby społeczeństwa obu państw odno- 

siły się wzajemnie do siebie z zupełnem zrozu- 
meniem. Daje to pole dla przedstawicieli dy- 
piomatycznych do działalności uśwładamiającej, 
która w szczegółności w obecnym Okresie tak 
silnej dynamiki politycznej, jest wysoce potrze- 

bna, Sąsiadujące z sobą Polska i Niemcy posia- 
dają siłą rzeczy wielki spłot wspólnych intere- 

sów, których zabezpieczenie i rozwój wymaga 

  

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

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch'. 
HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch*. 
KLECK — Sklep „jJedność". 
LiDA — ul, duwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch“. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskisza 
NOWOGRODEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „kiuch 
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osła Rzeczypospolitej w Berlinie 
Przemówienie min. Lipskiego 

stałych wysiłków, popartych przez obustronną 
dobrą wolę. Zadanie moje pojmuję m. in., jako 
polegające na uwypuklaniu płaszczyzn wzajem. 
nego zainteresowania, na których współdziała- 
nie z korzyścią dia obu stron rozwijać się może. 

W wykonaniu powierzonej misji, do której 
przystępuję z całem zrozumieniem ważnego za- 
dania i odpowiedzialności, mam zaszczyt prosić 
Waszą Ekscelencję i rząd Rzeszy o udzielenie 
tego poparcia i zaufania, które są niezbędnym 
warunkiem jej powodzenia. 

ODPOWIEDŹ PREZYDENTA 
HINDENBURGA 

Prezydent Hindenburg odpowiedział: 
Panie pośle! Mam zaszczyt przyjąć z rąk 

rana, równocześnie z listami odwołującemi 
pańskiego poprzednika, pismo, w którem Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej akceptuje Pana 

jako posła nadzwyczajnego i ministra pełno- 
mocnego przy mojej osobie. Z zadowoleniem 
przyjmuję do wiadomości, żć Pan, Panie Po- 
śle, chce poświęcić wszystkie swe siły roz- 
wojowi stosunków między naszemi dwoma 
krajami. Słusznie wskazał Pan na myśli, 
rozwinięte wobec Pańskiego porzednika przez 
kanclerza Rzeszy, jako na podstawę dalszego 
rozwoju polsko-niemieckich stosunków. Rów- 
nież i ja doceniam znaczenie, jakie przypada 
w tym względzie ukształtowaniu się w obu 
sąsiadujących państwach opinji publicznej, o- 
partej na wzajemnem zrozumieniu Niemcy 
będą zawsze gotowe współpracować nad wie- 
lostronnemi zadaniami, wynikającemi z tego 
sąsiedztwa, a których rozwiązanie zdolne jest 
przyczynić się do zgodnego wyrównania natn- 
ralnych przeciwności obu narodów, 

Hitler o. równouprawnieniu Niemiec 
BERLIN PAT. — W. czasie wczorajszych 

obrad przywódców narodowo - socjalistycznych 
w Berlinie, kancierz Hitler wygłosił mowę, któ- 
rą biuro prasowe stronnictwa ogłasza dzisiaj w 
skróceniu. W przemówieniu tem Hitler oświad- 
czył, że wałka o równouprawnienie Niemiec nie- 
rozdzielnie jest związana z walką o ich odrodze- 
nie gospodarcze, Pacyfikacja polityczua świata pragną pokoju i niczego innego poza pokojem. 
jest nieodzownym warunkiem powodzenia go0s- 
podarczego, Wielki błąd dotychczasowych rzą- 
dów Rzeszy polegał na nieuwzględnianiu zasa- 
dy, że wszelki udział Niemiec w konierencjach 
międzynarodowych jest zgóry bezcelowy, dopó- 
ki nie uzyskają one równouprawnienia. Dawni 
kancierze Rzeszy byli pesymistami w stosunku 
do własnego narodu, a optymistami w stosunku 
do Genewy. Hitler oświadcza: 

— „jestem optymistą w stosunku do wła- 
snego narodu, a pesymistą w stosunku do Gene- 

wy i Ligi Narodów. Niemcy nigdy bardziej nie 
były pokojowo usposobione, niż obecnie. Cały 
naród niemiecki stoi za rządem, który oświad- 
cza, że chce pokoju, lecz nie pozwoli traktować 
Niemiec jako narodu li-giej klasy. Z całą po- 
wagą i nieustępłtwością Niemcy trwać będą 
przy swem żądaniu równouprawnienia. Niemcy 

ale zdecydowane są w przyszłości nie brać u- 
działa w żadnej konierencji, w żadnym żwiązku, 
ani konwencji i nie podpisywać niczego, dopóki 
nie będą traktowane jako naród równowuprawnio 
ny. Obecna propaganda wyborcza w Niemczech 
musi skoncentrować się wyłącznie około tych 
wiełkich zagadnień. 

Narodowi socjalinści gotowi są nawet w 
imię tej wałki narodowej podać dłoń swoim prze 
ciwnikom, o ile ci wykażą, że cenią honor i mi- 
łość. pokoju Niemiec, 

Zamiast Reichstagu — Rada Szefów Rzeszy 
PARYŻ. PAT. — Berliński korespondent 

„Journala“' zapewnia z dobrego źródła, że w 
kołach narodowo-socjalistycznych — istnieją 
tendencje przekształcenia Reichstagu, obrane 

go w dniu 12 listopada r.b. na Radę Szefów 
Rzeszy, t, zw. Reichsfuehrerrat. Reforma ta, 
o ile zostanie zrealizowana, pociągnie za so- 
bą poważne konsekwencje. Rada polityczna 
szefów Rzeszy będzie mogła uchwalić nową 
konstytucję, jak również narzucić reformę 
administracji, Reforma tak, jak zapewniają 

  

Wichrzenia Stronnictwa Ludowego 
TARNÓW. PAT. W dniu 18 b.m. rozpo- 

czął się przed Sądem Okręgowym w Tarno- 
wie proces 44 włościan z kilku gmin powiatu 

ropczyckiego, oskarżonych © zorganizowanie 
gromadne marszu do wsi Nockowa celem 

przyjścia z pomocą chłopom w Nockowej w 
waice z policją i w celu niedopuszczenia do 
ewentualnych aresztowań sprawców znanego 
napadu na policję w Nockowej. Przy organi- 
zowaniu tych grup chłopskich oskarżeni do- 
puszczali się aktów terroru wobec tycii. któ- 
rzy iść nie chcieli. 

W akcie oskarżenia zaziiaczone jest, iż 
jest rzeczą charakterystyczną, że wszyscy о- 
skarżeni są członkami Stronnictwa Ludowe- 
go, a niektórzy z oskarżonych należa do kie 
rswnictwa miejscowych kós tegoż stronnictwa. 

Na ławie oskarżonych zasiaćio 42 oskar- 

żenych. Ozterech odpowiaa z więzienia, resz- 
ta — z wolnej stopy. 

Po odczytaniu aktu oskarżenia, Sad przy 

   

  Dekorowanie Złotemi Krzyżami kpt. Hynka i por. Burzyńskiego 

polegać ma na zawieszeniu autonomji państw 
związkowych przez zniesienie odrębnych rzą- 

dów tych pństw i obecnych stanowisk na- 
miestników, czyli Staathalterów. Nowe zje- 
dnoczone Niemcy pod względem  administra- 

cyjnym podzielone będą na 20 jednostek. Po- 
nadto Rada Szefów Rzeszy będzie mogła mia- 
nować następcę Hindenburga w razie ' jego 
śmierci, lub też przedterminowego opuszcze- 
nia urzędu prezydenta Rzeszy. 

stąpił do przesłuchiwania oskarżonych 
RZESZÓW. PAT. — Rozprawa o zaj- 

ścia w Wólce pod Lasem i w Łukawcu prze- 
szły w ostatnią fazę. O godz. 15.30 rozpo- 
częły się przemówienia stron. Pierwszy prze- 
mawiał prokurator Pattek, I2zyiaczając na 

wstępie kronikę wypadków, jakie rozegrały 
się w ciągu czerwca wa wsiaca Katofrzy, Noc 

kowej, Łukawcu i Grodziska. We wszyst- 
kich tych wydarzeniach — zaznaczył prokura 
tor — mamy do tzynienia z przestępstwem 
kolektywnem. Przedmiotem — przestępstwa 
jest policja, podmiotem — tłum. W dalszym 
ciągu prokurator przystąpił do opisu przebie- 
gu zajść w Łukawcu i w Wólce pod Lasem, 
poczem przeszedł do charakterystyki poszcze- 
gólnych oskarżonych 

Po przemówieniu prokuratora przema- 
wiał obrońca dr. Liwo, stwierdzając m. ., 
że zajścia miały tło polityczne, na co wska- 
zują rzucane z tłumu okrzyki Sprawa zajść 
w Wólce, wedle opinji obrońcy, nadaje się ćo 
sądów przysięgłych Dalej obrońca stara się 
wykazać, że przeciwko oskarżonym nie zebra- 

no dowodów, gdyż są to tylko poszlaki ich 
winy: Tłem zajść według mówcy był kryzys 
gospodarczy na wsi, zaś na stan umysłów po- 
działało również podniecenie wieścią o zaj- 
ściach w Ropczycach. 

KRAKÓW. PAT. — W procesie o zaj- 
ścia w Łapanowie sąd przesłuchał ostatnią 
kolejkę świadków odwodowych w liczbie 18. 
Zeznania te rozpoczął mieszkaniec wsi Trzcia 
na Walenty Roman, przed którego domost- 
wem miały miejsce pierwsze zajścia z policją. 

Świadek ten, powołany na okoliczność doty- 
czącą oskarżonego Stachło, wpada w szereg 
rażących sprzeczności nietylko ze swemi po- 
przedniemi zeznaniami, ale także i z zezna- 
niami innych świadków, wobec czego proku- 
rator zarządził jego aresztowanie pod zarzu- 
tem krzywoprzysięstwa. Ten sam los spotkał 
następnego świadka Śrokę, który zmienia swe 
poprzednie zeznania, złożone pod przysięgą. 
Wniosek obrony o zaprotokułowanie jej o 
świadczenia, że zarządzenie oskarżyciela pu- 
blicznego uniemożliwia jej przeprowadzenie 

  

milimetrowy jednoszpałtowy 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W 

  

  

CIELSTWA: 
DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANĄ =— Księgarnia Spółdz. Naucz. 

| PODBRODZIE — uł. Wileńska 15 T. Gurwicz 
PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej, 

{ STOLPCE — Ralegamia T-wa „Rach“ 

SŁONIM — Księgarnia |. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

| ST. ŚWIĘCIANWY .. М, Lewia — Biuro gazetowe uł 3 Maja + 
Į SZARKOWSZCZYZNA, M. Alindėl, skład agte 

i WOLOZYN — Libermaa, Kiosk gazetowy 
į -— Kiosk Ksieg. Kol. „Ruch“. 

śeny, й 

WARSZAWA 

  

    

na stronie 2-ej i S3-aj gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty 
numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyirowe i tabelaryczne o 50 proc. dreżej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 
co do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowołnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 

TORGA ERA om RIZR | 

PROCES KARTELU CEMENTOWEGO 

WARSZAWA (tei. wł.) W  trzeciiu dniu 
rozprawy w Sądzie Kartełowym przeciwko kar. 
telowi cementowemu Trybunał wysłuchał prze- 
mówień rzeczników Ministerstwa Przemysłu i 
Handlu, jako strony oskarżającej. 

Pierwszy pizemawiał dr. Piotrowski, który 
zajął się strenę prawaą wniosku Min. P. i H. 
i poddu' krytyce argumenty obrony, a zwłusz- 
cza sprawę zdoiności produkcyjnej oraz Sprzwę 
cen, które na naszym rynku były bardzo wy- 
sokie. Drugi mówca dyrektor Lipiński omówił 
stronę teoretyczną podkreślając, iż pomimo pow 
szech1ego obniżenia cen, cena cementu utrzy- 
mywala się uparcie na tymsamym poziomie. — 
Pozatem dr. Lipiński przeciwstawił się w+wo- 
dom rzeczników kartelu, jakoby ceny polskie 
były niższe od zagranicznych. 

WŁADZE CELNE W GDAŃSKU UTRU- 
DNIAJĄ WWÓZ POLSKICH PRODUK- 

TÓW ROLNYCH 

WARSZAWA (tel. wł.) Siery rolnicze po'- 
skie zwróciły od kilku tygodni uwagę na pewne 
praktyki władz gdańskich, których rew!" «tem 
jest uniemożkwienie wwozu polskich produktów dzone w Warszawie, doprowadziły do podpi- 
spożywczych na teren Gdańska, Od kilku ty- sania protokułu, mającego charakter układu 
godni straż celna gdańska na granicy połsko - wykonawczego do umowy o zapobieżenia po- 
gdańskiej przeprowadza rewizje transportów,, dwójnemu opodatkowaniu z dnia 29 maja 
domaga się dopełnienia skomplikowanych for- 1929 roku. 

malności itd. Skutkiem tych zarządzeń na gra- MIN BECK W WIEDNIU. 
m pP ia SMA WIDE, PAS Wa Gwdę. w rio wagonów artykułów spożywczych. przybył do Wiednia z Genewy minister spraw Zdaniem kół miarodajnych, zarządzenia zagranicznych Józef Beck Pana ministra po- 
są naruszeniem przepisów, zawartych w trak- witał na dworcu polski charge d'affaires rad 
tacie Wersalskim jak i w umowach pazyskiej i cą legacyjny Gawroński. Pan minister zaba- warszawskiej. Należy mieć nadzieję, że władze wł w Wiednin do wieczoru, poczem udał się 
gdańskie zechcą odstąpić od niczem, jak chyba w dalszą drogę do Warszawy. 

złośliwością umotywowanych za”. > — A Pn z, ODCZYTY O POLSCE W ANGLI 
mogą celem ochrony interesów polskiej produk- LONDYN. PAT. — W Kings College roz- 
cji rolnej z łatwością zdecydować się na retor. począł się we środę cykl odczytów o współ- 
sje, co napewno nie leży w interesie rozwijają- czesnej Polsce, zainicjowany przez instytut 
cych się ostatnio polsko-gdańskich stosunków. studjów słowiańskich uniwerśytetu londyń- 

skiego 
Wyrok w procesie bandy Odezyt inauguracyjny wygłosił poseł Ja- przemytniczej nusz Radziwiłł, prezes komisji spraw zagra- 
WARSZAWA (tel. wł.) Wczoraj Sąd OKTĘ- wiontuch, jeja a clegcnt „mówił o zagad. gowy ogłosił wyrok w sprawie bandy przemyt- R , Jakie ma 0 rozwiązania współczes Г я .ар a Rzeczpospolita Polska, podkreślając rolę niczej Sała i Bachracha. Mocą tego wyroku Sał Ma: : + я Sde > ое EE rszałka Piłsudskiego jako inicjatora twór- skazany został na 3 łata więzienia i utratę praw czych: wysilić = ==“ 3 Е zych wysiłków nowej Polski. na przeciąg lat pięciu oraz zapłatę grzywy ż w wysokości 72 tys. złot. Żona Sala skazana _ WALASIEWIOZÓWNA WYJEŻDŻĄ DO 

została na 6 miesięcy aresztu i 31 tysięcy zt' - AMERYKI ; 
tych grzywny, Pomerancbłum na 2 lata więzie- WARSZAWA. PAT. W dniu 18 b.m. Wy- 
nia i pozbawienie praw na lat 5 oraz grzywnę jechała Walasiewiczówna samochodem do 43 tysiące zł., Marja Wajdowa na 10 tysięcy zł. Gdyni, skąd we czwartek uda się do Ameryki grzywny i wreszcie Sapera za udzielenie pomo- do Cleveland na statku Kościuszko. Przed cy przemytnikom na 300 zł, grzywny. wyjazdem Walasiewiczówna złożyła wizytę w 

Bachrach i Szejnberg zostali uniewinnieni. Belwederze, gdzie wpisała się do księgi Wszystkim skazanym zaliczono areszt prewen- audjencjonalnej Pozatem przyjęta była przez cyjny. marszałka Raczkiewicza, który jak wiadomo, 
jest prezesem Rady Organizacyjnej Polaków Dzik na lotnisku warszawskiem Zagranicą. Walasiewieczówna podziękowała p. 

WARSZAWA (tel. wł.) Wczoraj wczes- marszałkowi Raczkiewiczowi za opiekę Rady 
nym rankiem na lotnisku mokotowskiem zjawił Podczas pobytu w Polsce. 

się nieoczekiwany gość. с W niewytiomaczony ODEZWA MISYJNA Z WATYKANU 
pos 2 się tam dzik, który zaczął się u- W JĘZYKU POLSKIM 
ganiać po lotnisku za psami, Zaalarmowane do. Ze stacji jowej kańskiej 
wództwo portu wydało zarządzenie usunięcia Z = В ло V Н ы ks. Arcybiskup Salotti, sekretarz św. Kon- nieproszonego gościa, Zorganizowano obławę, acii Pr i Pr Ё 
w trakcie której dzik został raniony. Rozjuszone Б1ОВОСИ Propagandy i Prezydent Gen. Wyž- uciekając w stronę hangarów przerwało 579) Rady Generalnej P. D. R. W. nada świa- 
ogrodzenie z drutu i znalazło się na ulicy Lekar. tu katolickiemu misyjną odezwę, która dnia skiej, gdzie wreszcie położono je trupecn. 21 b. m. o godz. 11,45 — 12-tej (czas średni 

Wczesne polowanie na grubego zwierza ra Europy centralnej) pójdzie w języku pol- 
loznisku, wywołało zrozumiałą sensację : zbie- skim na fali m. 19.84 (151.20). 
gowisko. 

WYROK ŚMIERCI W NIEMCZECH. 

BERLIN. PAT. — Sąd przysięgłych w 
Kamienicy skazał na karę śmierci dwóch ro- 
botników za udział w napadzie komunistycz- 
nym na grupę szturmowców w kwietniu ub. 
roku. W czasie strzelaniny jeden ze skaza- 
nych zranił ciężko szturmowca, który w wy- 
niku amputacji nogi zmarł. 

ULGI PODATKOWE DLA POSIADACZY 
SCHRONÓW 

BERLIN. PAT. Minister finansów Rze- 
szy wydał zarządzenie, którego mocą przy- 
zmawane będą daleko idące ulgi podatkowe 
właścicielom nieruchomości w miastach, i na 

wsi, którzy budować będą schrony przeciwlot- 
nieze, oraz nabywać będą odpowiedni sprzęt 
dla mieszkańców domu. Sumy wydatkowane 
na tem cel będą odliezane od należności po- 
datkowych. 

Eskadra polska w Ru- 
munji 

BUKARESZT PAT. — Loty pokazowe es- 

kadry polskiej, w których wzięło udział 28 poi. 
skich samołotów myśliwskich, wzbudziły ogóiny 
zachwyt olbrzymich tłumów publiczności, zebra. 
nych na lotnisku. 

Obecny na popisach król Karol rumuński 
wykazał wielkie zainteresowanie polskiermi sa- 
molotami, oglądając szczegółowo ich konstruk- 
cję i słuchając wyjaśnień płk. Rayskiego, 

W czasie bankietu, wydanego przez podse- 
kretarza stanu lotnictwa, król Karol ude<orował 
pik. Rayskiego orderem Korony Rumuńskiej II 
klasy, a oficerów eskadry polskiej — orderami 
Korony i Gwiazdy W godzinach południowych 
członkowie eskadry polskiej złożyli na grobie 
Nieznanego Żołnierza rumuńskiego wiemec ze 
wstęgami o barwach polskich. 

BUKARESZT PAT. — W kasynie wojsku- 
wem odbyło się w dniu 18 bm, śniadanie, wy* 
dane na cześć lotników polskich. W śniadanie 
tem wzięli udział: król Karol, premjer Taira, 

TELEGRAMY 
ZATWIERDZENIE WYROKU W SPRAWIE 

STEFANA OLPINSKIEGO 

WARSZAWA (tel. wł.) Wczoraj Sąd Naj.. 
wyższy Odrzucił skargę kasacyjną Stefana Ol- 
pińskiego, Skazano go na 8 miesięcy więzienia 
za zarzuty, skierowane przeciwko min. Starzyj:- 
skiemu. 

WYŁĄCZENIE Z PRAKTYKI LEKAR- 
SKIEJ DR. RYCHLIŃSKIEGO 

WARSZAWA (tel wł.) Z Wejherowa do- 
noszą, że miejscowa Kasa Chorych zwróciła się 
do Zw. Lekarzy Województwa Pomorskiego 0 
wyłączenie z praktyki lekarskiej w Kasach Cho- 
rych dr. Rychlińskiego. Wystąpienie to pozo- 
staje w związku z głośną sprawą dr. Rychliń- 
skiego, któremu udowodniono prześladowanie 
Polaków na katordze w Orle. 

ROKOWANIA POLSKO-GDAŃSKIE. 

GDAŃSK. PAT. — Rokowania  polsko- 
gdańskie w sprawach podatkowych, prowa- 

  

albowiem 
świadków, 

dowodu niewinności oskarżonych, 
wywołać może niepokój innych 
trybunał odrzucił. 

Przesłuchiwanie następnych świadków 
nie przynosi nic nowego. Wszyscy przeczą, 

jakoby z pochodu padały wrogie okrzyki, lub 
kamienie pod adresem policji. Jedynie świa- 
dek Bujak przyznał, że widział u oskarżonego 
Smotra przez pewien czas karabin w ręku, 
który następnie oddał jakiemuś innemu osob- 
nikowi. 

Dalszy ciąg rozprawy jutro. 

TARNÓW. PAT. — Przed drugim kom- 
pletem Sądu Okręgowego w Tarnowie pod 
przewodnictwem sędziego Łodzińskiego odby- 
ła się we Środę dalsza rozprawa, mająca гбя- 
nież za tło zajścia ropczyckie. Sąd rozpatry- 

wał sprawę 5-ciu włościan, oskarżonych 0 to, 
że w dniu 18 czerwca brali udział w zgroma- 
dzeniu w Grabinach, gdzie zebrany tłum zaa- 
takował policję. W wyniku zajść dwóch po- 
licjantów zostało kontuzjowanych, jedna oso- 
ba z tłumu zabita i cztery ranne. Po kilku- 
godzinnej rozprawie sąd skazał włościanina 
'Tęczę Jana na karę jednorocznego więzienia 
bez zawieszenia. Pozostałych 4-ch sąd unie- 

PETN LAST TS ROSE 

Rumunja I S.S.S.R. 
BUKARESZT PAT. — Poseł rumuński w 

Warszawie p. Cadere udzielił przedstawicielowi 
dziennika „Dimineaty* wywiadu, w którym za- 

znaczył, że kontakt nawiązany w Warszawie mię 
dzy ministrem Titulescu a posłem Owsiejenko, 
stanowi pierwszy krok na drodze współoracy 
politycznej i nawiązania stosunków dypłomatycz 
nych między Rumunją a ZSSR. Konwencja o 0- 
Wreśleniu napastnika zawiera w sobie ideę status 

quo terytorjalnego. W sprawie akcji poliżycz- 
nej ministra Titulescu w krajach bałkańskich 0. członkowie rządu, poseł Rzeczypospolitej w Bu- 
świadczył poseł Cadere, że zmierza Ona do kareszcie p. Arciszewski, prezes Międzynarodo- 
stworzenia bloku państw wsćhodnio.europej. wej Federacji Lotniczej książę Ribesco oraz po- 
skich, zapewniającego pokój i współpracę mię- set Rumunji w Warszawie Cadere. Eskadra pol- 
dzy członkami tego bloku. ska wyruszy jutro do Warszawy. 

 



          

SŁOWU 

SILVA RERUM Proces o podpalenie Reichstagu 
OBRONA. PRZECIWGAZOWA. 

Sprawa obrony przeciwgazowej stała 
się w Wilnie bardzo aktuałna w związku z 

obeenemi ćwiczeniami: Jak się bronić? 
„jak się zachować podczas prawdziwego ata- 
ku gazowego?... Mamy na każdym kroku 
szezegółowe wskazówki w odezwach organiza- 
torów próbnego alarmu, — widać te ode- 
zwy na każdej bramie domu, na ścianach 
budynków, na słupach ogłoszeniowych. Pi- 
szą o tem gazety. A jednak tego jeszcze 

jest za mało. 
Polska Zbrojna (289) wskazuje 

dwa systemy przygotowania ludności 
wilnej do obrony: przeciwgazowej. 

Dawniej cały wysiłek akcji propagan- 
dowej na rzecz obrony przeciwlotniczej — 
szedł w kierunku przekonania ludności <cy- 
wilnej 0 grożącem jej niebezpieczeństwie 
przez przedstawienie go w możliwie okrop- 
nych obrazach. Nic dziwnego, że akcja pro- 

wadzona tym sposobem wyrabiała u ludno- 

na 

ty- 

ści cywilnej nastroje panikarskie. Lud- 
ność cywilna, przestraszona, chciała się 
wszelkiemi sposobami chronić przed niebez- 
pieczeństwem. Stąd działalność wszystkich 
niemal organizacyj obrony przeciwlotniczej 
sprowadza się do wpojenia w ludność prze- 
konania o konieczności posiadania maski 
przeciwgazowej, odpowiedniego zachowania 

się w razie natarcia lotnictwa nieprzyja- 
cielskiego, jak chowanie się do piwnice, czy 

schronów; gaszenie świateł, słowem. zasto- 
sowanie się możliwie skrupulatne do za- 
rządzeń o charakterze wyłącznie obronnym, 

' Obrony przed lotnictwem  niepzzyjacielskiem 
wyczekiwała ludność cywilna ze strony 
wojska. | - 

Począwszy od kilku lat nastroje zmie- 
niły się zasadniczo. Zagrożona ludność cy- 
wilna chce się nietylko chronić przed nie- 

bezpieczeństwem, ale chce się także przed 
niem bronić. Coraz bardziej rozszerza się 
zakres współdziałania ludności cywilnej = 
wojskiem w organizacji obrony przeciwlot- 
niczej ważniejszych ośrodków i punktów, Do- 
łożonych w głębi kraju. Ludność cywil-. 
na zajmuje się już nietylko ochroną własnej 
osoby, akcja jej przybiera charakter bar- 

dziej społeczny. Przejmuje ona od wojska 
całość służby  obserwacyjno - mełdunkowej 
alarmowej, sanitarnej, przeciwgazowej, po- 
licyjnej (nadzór nad wykonaniem  zarzą- 

dzeń) i t. d. 

Właśnie w tym kierunku idzie obeenie 

wysiłek różnych państw, zabezpieczających 
się na wypadek  nieprzyjacielskiego ataku 

gazowego. 

W Sowietach, w Niemezech na wielką 
skalę odbywają się ćwiezenia, mające — га 
zadanie przygotowanie ludności cywilnej 

do współdziałania z wojskiem. 
Ludność miusi zdobyć się nietylko 

wielki spokój i wzorową  karność, ale 
na czynne współdziałanie z walezącemi od- 
działami wojskowemi, — wówczas wróg nie 

będzie straszny. 
Dobry przykład pracy propagandowej 

prowadzonej głównie pod hasłem moralnego 
wychowania społeczeństwa cywilnego do ob- 

" rony przeciwlotniczej, dają wielkie mane- 
wry obrony przeciwlotniczej, zorganizo- 
wane przez kierownictwo armji japońskiej 

w obszarze Kanto t. j. w rejonie Tokjo i 
dalekiej okolicy jego. W manewrach tych, 

przeprowadzonych na wielką skalę, wzięło 
udział wojsko lądowe w sile około 15 tys. 
żołnierzy, marynarka wojenna, która wła- 

śnie wówczas odbywała manewry, oraz 
około pół miljona ludności cywilnej na 
15 miljonów ludności zamieszkującej  ob- 
szar objęty manewrami. Manewry trwały 
8 dni, od 9-go do 1l-go sierpnia. 

To już jest imponujące: „wciągnięcie do 

akcji, aż pół miljona 
Japońskie władze wojskowe, dokładnie po- 
informowały ludność 0 charakterze  ewen- 
tualnej wojny gazowej: i o zadaniach, spa- 
dających na ludność eywilną: 

Kierownictwo manewrów, które spoczy- 
wało w rękach wojskowych, w odezwach 
wydanych do ludności przed rozpoczęciem 
ćwiczeń, podkreśliło dobitnie, że flota ja- 
pońska chce spełnić swe zadanie i niedopu- 
ścić do zbliżenia się sił morskich i powie- 
trznych przeciwnika do wybrzeży Japonii, 
jednak może się zdarzyć, że poszczegól › 
nym grupom  płatowców  nieprzyjacielskich 
uda się przedrzeć na tyły i zaatakować 
miasta na wybrzeżu i wówczas ludność су- 
wilna musi wykonać swe zadanie współdzia- 
łania z flotą i armją lądową. Manewry ma- 
ją to właśnie na celu. „Jeżeli temo mieć się nie 
będzie na widoku, manewry przeciwłotnicze 
będą tylko zabawą, a wielkie wydatki zo- 
staną zmarnowane. Przy organizowaniu 

tego rodzaju ćwiczeń należy zwrócić uwagę 
na moralną zaprawę ludności oraz na ak- 

na 
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ROBI SIĘ 
Przed kilku dniami bawił krótko 

Wilnie pewien dziennikarz niemiecki z Kró- 
lewca. Siedzieliśmy z nim w cukierni. Przy 
sąsiednim stoliku pewien dziennikarz wi- 
leński. Więc prezentacja. Wzajemne grzecz- 
ności. Dziennikarz wileński pyta z przyjem- 
nym wyrazem twarzy: Ё 

— Więe pan z Królewca? Piękne miasto. 
Cóż tam słychać dobrego? 

Na takie pytanie kążdy Polak zualaztby 

w 

odrazu odpowiedź. Albo uśmiechnąłby się 
nijako, albo wzruszyłby ramionami, albo 
powiedziałby : 

— (Co słychać? Ano, cóż? Stara bida. 
Tymczasem Niemiec odpowiedzi nie zna- 

lazł. Zdziwił. się. Zapytał uprzejmie: 
— Jakto, eo słychać? Co pan łaskawie 

przez to rozumie? 
— No tak, wogóle. 

Jeszcze większe zdumienie Niemca. 
— Wogóle? Może pan myśli o polityce, 

może o życiu gospodarczem, może o życiu kul 
turalnem ? 

Na te pytania Polak  skolei nie znalazł 
odpowiedzi. Rozmowa momentalnie utknęła. 

Krótki ten djalog jest, mam wrażenie 
wymowny. Charakteryzuje on powierzehow- 

ność rozmowy, jaką chciałby prowadzić Po- 
lak, i ścisłość, do której - przyzwyczajony 
jest Niemiec. Istotnie bowiem, co za sens 

może mieć pytanie: co słychać? Proszę wy- 

  

BERLIN PAT. — Na początku środowej 
rozprawy w procesie o podpalenie Reichstagu, 
przewodniczący zakomunikował o uwzględnie- 
niu przez sąd wniosku dra Teicherta o powo- 

faniu szeregu świadków odwodowych, Między 
innymi wezwani mają być również świadkowie 
przebywający w Moskwie. Nadprokurator 0- 
świadczył, że znany jest sądowi adres świadka 
Ahrendta, który ma być rzekómo autorem fał- 
szywych informacyj o pożarze Reichstagu. 

Przewodniczący ogłasza decyzję sądu, od- 

rzucającą wniosek Dymitrowa o wręczenie mu 
egzemplarza t. zw. Brunatnej Księgi. Określa 
ją jako pamflet przeciw rządowi niemieckiemu. 

W czasie przesłuchiwania jednego z portje- 
rów Reichstagu przewodniczący zaznaczył, że 

jak wynika z zeznań tego świadka, materjał pat 
my wbrew Opinji prasy zagranicznej, mógł być 
przeniesiony nietyłko przez korytarz podziemny. 
Przy wejściu bowiem do parlamentu teczki po- 
słów i towarzyszących im osób nie były przez 
odźwiernych kontrolowane. Następnie, jako 

świadek zeznaje portjer nocny pałacu prezy- 
denta Reichstagu, gdzie prócz ministra Goeringa 
mieszka dyrektor Reichstagu Galle i obsługa pa- 
łącu, Portjer o wybuchu pożaru zawiadomił 

przedewszystkiem dyr. Galle, następnie zaś pru- 
skie ministerstwo spraw wewnętrznych, gdzie 
przebywał minister Goering. 

Świadek zeznaje dalej, że na 10 dni przed 
pożarem usłyszał w korytarzu podziemnym, pod 
tegającym jego kontroli czyjeś kroki. Przypusz- 
czał wówczas, że był to ktoś z przełożonych, 
kontrołujących służbę. O tem spostrzeżeniu za- 
wiadomił dyrektora Gallego, w wyniku czego 
otrzymał polecenie, ażeby -wzmógł swą czujność 
i kontrofował, czy ktoś noca nie przechodzi ko- 
rytarzem. Świadek nalepiał na framudze obu 
drzwi, prowadzących do podziemnego koryta- 
rza, niedostrzegalne i dobrane do «ołoru drzwi 
paseczki papieru, które otwierający drzwi mu- 

Oprawa dyplomu, nadającego Marszałkowi 
Piłsudskiemu godność Honorowego Obywatela 
m. Krakowa, nadaną mu dn. 3 biu. 

Oprawę w Kurdybanie, według projektu K. 

  

RIKĘŁY 

siał przerwać. Zabezpieczenia te, jak twierdzi 
świadek, były czasem przerywane. Świadek 
przypuszcza, że ze swej loży mógł nie dostyszeć 

kroków w korytarzu, o ile przecnodzący zdjął 

Obuwie. 

Osk, Dymitrow zapytuje, czy swiadek my- 
ślat o słyszanych wówczas krokach w związku 
z pożarem Reichstagu. Świadek odpowiada: — 
Myślałem nad tem, ale kroki, przezemnie słysza_ 

ne, były głośne i wyraźne, a przecież, gdyby 
to był rafinowany zbrodniarz, to przechodząc, 
zachowałby się spokojnie i urikałby wszelkich 
szmerów. 

Osk, Dymitrow zapytuje, komu świadek 

bezpośrednio podlega służbowo i no jakiej par- 
tji świadek należy. 

W tym momencie wśród słuchaczy na sali 
powstaje wesołość. Osk. Dymitrow krzyczy: To 
pytanie nie jest wogóle śmieszne. Przewodni- 
czący mówi: Nie do pana należy udzielanie na- 
gany, pan przecież nie jesteś przewodniczącym. 

W tym wysoce politycznym procesie do- 
puszczane były zawsze pytania o przynależność 
partyjną, Świadek mówi: Do końca 1931 roku 
należałem do раг  socjalno-demokratycznej, 

później przeszedłem do jednego ze stronnictw 
prawicowych. 

Rozprawę przerwano, a trybunał, oskarżeni 

i obrońcy ndali się na wizytację korytarza. Po 
tej wizytacji przez sąd, nastąpi wizja lokalna, 
dia przedstawicieli prasy. 

Po wizji łokatnej korytarza podziemnego 
Reichstagu rozprawę wznowiono, 

Na wstępie zeznawał świadek Adermann, 
nocny portjer w pałacu prezydenta Reichstagu. 
Świadek stwierdza, že premier Goering miał 
wartę przyboczną, złożną z 6 osób, w tem 2 

szoferów. Świadek zeznaje dalej, że premier 
Goering przyjmował często osoby w mundurach 

formacyj hitlerowskich. 
Na pytanie dr. Sacka Świadek zeznaje, że 

  
Witkiewicza wykonał art. malarz W. Szymbor- 
ski. Jako motywy ornamentacyjne posłużyły wę 
żyki I-ej Brygady Legjonów. 

    

CZASY 
kiedy choroba włosów. była dla (wiedzy lekarskiej niezbadanem zagadnieniem dziś 
bowiem znanych jest kilkadziesiąt przyczyn wypadania 

Wobec niezbitego faktu, iż każda z przyczyn wymaga odrębnego leczenia, 

i marnienia włosów. | 

Zro- 

zumiały jest zawód po użyciu uniwersalnych domowych środków. Zapobiegaw- 

czo działa jedynie częste mycie głowy  Shampoonem Dr. Lustra. 
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cję i kontrolę społeczną. Zbytecznem jest 
przerażać się  niepetrzebnie nalotami... 
główna rzecz, to pozbyć się wszelkiego u- 
czucia strachu. Nie dbając wyłącznie o 
ochronę samego siebie, każdy powinien 

działać w karności i przedsięwziąć potrzęb- 
ne środki przeciwko pożarom, gazom  tru- 
jącym i elementom występnym. Jeśli wszy- 
scy obywatele karnie się zespolą, to nie 
będzie paniki, nawet gdyby napad lotni- 
czy spowodował szkody. Natomiast jeżeli 
mieszkańcy  Tokjo zostaną tak  ogarnięci 

paniką podczas nalotu, jak to było w cza- 
sie ostatniego trzęsienia ziemi, miasto zo- 

jechać do Paryża na kilka dni i powrócić. 

Każdy znajomy zatrzyma was na ulicy. pyta- 

niem: 
— No, cóż tam słychać w 8 iR 
Jakże na takie pytanie odpowiedzieć? 

Mam znajomego, z którym z konieczności wi- 
duję się codzień. Codziennie zadaje mi to 
samo pytanie: co słychać? Pytanie to 
jest zmorą. Pytanie to dowodzi, że ludzie 
"właściwie nie mają sobie nie do powiedzenia, 
że noszą wewnątrz pustkę. 

— (o słychać? Nie nie słychać. Stara 
"bida. « Kryzys, podatki, sekwestrator, magi- 

strat, klinkier, redukcja, no — jeszcze 
jednym. 

po 

* * 

Jest jeszeze jedno. słowo, które nie ma 
najmniejszego sensu. Ściślej — utraciło sens, 

dawniej bowiem coś oznaczało. Dziś,  spospo- 
litowane i wytarte, uległo eałkowitej dewa- 

luacji. Słowem tem jest „robić'*. Na to 

słowo zwrócił już uwagę w smutno - ironiez- 
nym feljetonie we „Wiadomościach Literac- 
kich'* Kazimierz Błeszyński. 

O co chodzi? O to, że dzisiaj wszystkie 
nasze czynności, postępki i stany ujmujemy 
słowem  „robićć*. Wyliczmy szereg 'przy- 

kładów. Mówimy więc: robić wrażenie, ro- 
bić krzywdę, robić przysługę, robić przyjem- 
ny wyraz twarzy, robić sprawunki, robić 
furorę, robić w polityce i robić w manu- 

  

  

stanie zniszczone przez jeden atak — ро- 

wietrzny. A dalej: „Wszyscy obywatele po 
winni wziąć powyższe słowa pod pelną 
rozwagę, i nie zaniedbując spraw  drob- 
Siro złączyć się dla osiągnięcia wielkiego 
celu''. 

Pierwszym obowiązkiem, ciążącym na 

ludności eywilnej, jest zachowanie całkowi- 
tego spokoju. 

Spokój — to gwaraneja zwycięstwa, 
Panika — jest zwiastunką klęski. 
O tem trzeba pamiętać zawsze! 

Lektor 

fakturze, zrobić ubranie, 

bić lekcję, zrobić wykaz, zrobić przyjęcie, 
zrobić obiad, zrobić propozycję, robić  po- 
stępy, robić z kogoś warjata... Pytamy: co 
należy robić w tym wypadku? Jak pan to 

zrobić buty, zro- 

zrobił? Oświadczamy: już się robi; zrobi 

się; zrobione... 

Możnaby większość tych „robić*  zastą- 
pić innemi cezasownikami, używanemi nie- 
gdyś w naszej mowie; czasowniki owe na- 
dawałyby wielu z wyszezególnionych zwro- 
tów giętkości, precyzji i wdzięku. Moglibyś- 
my mówić: wywierać wrażenie, wyrządzić 

krzywdę, wyświadczyć przysługę, sprawić 
przyjemność, przybrać wyraz twarzy, spo- 
rządzić wykaz, czynić postępy... My wolimy 
robić to wszystko. I słówko „robić'* staje 

się tak powszechne, tatk wszechobejmujące 

w naszym języku, że wystarczy w zupełno- 
ści, aby porozumieć się w każdej sprawie. 
Obok „co stychač““, obok „przepraszam i 

„proszę““, 0 których to dwóch ostatnich 
powiedział już pewien literat franeuski, że 
znajomość ich pozwala na swobodną kon- 
wersację polską. 

— Przepraszam... 

— Proszę. 
— (o słychać? 
— Jakoś się robi. 

* 

  

* 

Porozmawiajmy w ten sposób. 
kład. 

kończenie alarmu'* życie w mieście powró- 
— (o słychać, proszę państwa, z gaza- 

mi? Robi się czy się nie robi? 

Naprzy- 

w pałacu prezydenta mieszkał niejaki dr. Hani- 
staengel. Na zapytanie oskarżonego  Torglera 
świadek stwierdza, że 6 razy robit próby z pas- 
kami papieru nalepionemi na drzwiach do kory- 
tarzy podziemnych oraz układał drewienka na 

progu do wejścia, Raz czy dwa razy świadek 
stwierdził, że ktoś wchodził do podziemi, a po- 
tem wracał, 

Oskarżony Dymitrow oświadcza, że po o- 

tejrzeniu podziemi przypuszcza, że gdyby po- 
szedł tam raz jeszcze, napewnoby zbłądził. Za- 

łożywszy, mówi Dymitrow, że podpalacz lub 
podpałacze dostali się tem wejściem do. Reichs- 

tagu, jakżeby to było możliwe przy tak pilnem 
strzeženiu, o jakiem mówi świadek? 

Następnie zeznaje portjer, który krytyczne- 
go dnia po południu i wieczorem pełnił służbę. 
Potwierdza on, že do premjera Goeringa przy- 

bywali na konierencje różni przywódcy hitlerow 
scy w towarzystwie adjutantów w mundurach 
sztaietowców. Na konierencje takie przybywał 
również niekiedy i kanclerz Hitler. 

Następnie przesłuchiwano komendanta przy 
bocznego oddziału sztafetowców, towarzyszą- 
cych zawsze premjerowi Goeringowi, Webera. 
W dniu pożaru pełnił on służbę w pruskiem mi- 
nisterstwie spraw wewnętrznych i po nadejściu 
meldunku o pożarze w Reichstagu, otrzymał roz 
kaz udania się tam. Na miejscu otrzymał on od 
komendanta Jacobiego polecenie przeszukania 
razem z 3 policjantami korytarzy podziemnych. 
Świadek nic szczególnego nie zauważył; drzwi 

do korytarza były zamknięte, 
W tem miejscu Dymitrow stawia pytanie: 

„Czy świadek w czasie pożaru Reichstagu był 

w służbie państwowej?* 
Świadek odpowiada, że nigdy nie był w 

służbie państwowej, a tylko byt osobiście zatru- 
dniony przy premjerze Goeringu 

— W jakim charakterze świadek dokony- 

wał przeszukiwań piwnic? 
— Na rozkaz komendanta Jacobiego. 
— Nie robił pan tego jako urzędnik państ- 

wowy? 
Świadek: „Nie, tylko jako przywódca Od- 

działu sztafetowców premjera Goeringa". 
Dymitrow: „Czy świadek był pierwszym, 

który robił te poszukiwania, 
W tej chwili przewodniczący zwraca uwa- 

gę że sprawa prawno-państwowa, którą Dymit. 

rów tu wytacza, nie odgrywa żadnej rofi przy 
podpaleniu Reirrstagu. Przewodniczący zazna- 

cza, że Dymitrow chce podkreślić, że świadek 

nie przepisowo przeprowadzał poszukiwania. 
jako ostatni przesłuchiwany był świadek 

Bogun, na którego zeznaniach opiera się prze- 
dewszystkiem oskarżenie przeciwko Popowowi. 
SRA Bogu krytycznego wieczoru koło g0- 
driay 21. szej nsał widzieć człowieka, wycho- 
dzącego żuśpiesznie z gmachu Reichstag“, kto- 

temu dwie stojące przy gmachu kobiety m'atv 
dawać znaki ręką. Osobnik ten oddalił się po- 
tem szybko w kierurku alei Zwycięstwa. Po 
przyjście do domu świacek dowiedziat się 0 po- 
żurze w Keichstagn. Wtedy powstało w nim 
przypuszczenie, że osobnik przezeń widziany, 

mógł być podpalaczem. Świadek zameldował 0 
tem na odwachu w Bramie Brandenburskiej — 
W czasie konfrontacji, jaka nastąpiła w 3 tygo- 

fnie po pożarze, swiadek rozpoznał do pewne- 

go stopnia w Popowie osobnika, którego wi- 
dział wychodzącego z Reichstagu. Obrońcy 
wskazują na rozbieżności w zeznaniach świad- 

ka co do wyglądu owego osobnika oraz szcze- 
"'gółów opisu jego ubrania. 

Oskarżony Popow za pośrednictwem tłuma- 
cza zaznacza, że świadek poczynił 5 odniien. 
A zeznań W sprawie jednego tylko szczegółu, 

mianowicie kapełusza, jaki miał mieć na so- 
bie widziany przez świadka osobnik. Popow 
zaznacza dalej, że przy konfrontacji wyglądał 

zupełnie inaczej, gdyż w ciągu 3-tygodniowego 
więzienia stracił na wadze około 3 kilo na sku- 

tek grypy i choroby żołądka, 
Na zeznaniach świadka Boguna wczorajszą 

rozprawę zamknięto, Następne posiedzenie Są- 
du odbędzie się w piątek. 

  

  

  

„Potomkowie wybitnych pisarzy'' —- Pód 

takim tytułem przynosi ostatni,  październi- 
kowy, zeszyt „Tęczy'*, ilustrowanego  mie- 

sięcznika — artykuł St. Glinki opracowany 
na podstawie rozmów z potomkami wybitnych 
polskich pisarzy. Artykuł zawiera wiele nie- 
znanych szezegółów o życiu spadkobierców 
nazwisk: Krasińskiego, Kraszewskiego, Da- 
niłowskiego, Konopnickiej, Słonimskiego, Op- 
pmana, Ejsmonda, Gomuliekiego i Żeromskie- 
go. — Ten sam numier „Tęczy** w dziale ar- 
tykułów poważniejszych przynosi:  tłumn- 

czenie pracy (G. Papiniego, artykuł o proce- 
durze beatyfikacyjnej. 

— Owszem, robi się. Już od dwóch 

tygodni. Porobiono już wszelkie przed- 
wstępne kroki. Pouczono dokładnie mie- 
szkańców, co należy robić w wypadku ataku | 
gazowego. A więc: stosować się do zarzą- 
dzeń starosty, policji oraz straży obywatei- 

skiej, posiadającej specjalnie w tym celu 
zrobione opaski kolorowe na prawem  ramie- 
niu; należy opuścić natychmiast ulice i 
place publiczne, chroniące się do  pomiesz- 
czeń  uszczelnionych, oznaczonych żółtym 
trójkątem. Pomieszczenia takie, zwane schro 
nami, zrobiono w kilku punktach miasta: jed- 

no na Zamkowej, drugie na Królewskiej, 
trzecie na placu Łukiskim. Prócze tego zro- 
biono je w gmachach urzędów państwowych, 
naprzykład w województwie, gdzie jeden po- 
kój uszezelniono wyłącznie dla wojewody, 
drugi dla naczelników, i radeów, trzeci dla 
pomniejszych urzędników. Powołano także 
do roboty drużyny ratownicze: każdy urząd 
ma takie drużyny. W województwie w skład 
ich wchodzą stenotypistki i kamcelistki z 
wydziału zdrowia. Dalej, zrobiono  odpo- 
wiednie zarządzenia w przedmiocie podawa- 
nia sygnałów: przerywanego gwizdu syren 
i niezależnie od nich zapalania światła ele- 
ktrycznego. Zrobiono również wystawy, na 
których pokazano, jak należy  uszczelniać 
domy mieszkalne, 
Postanowiono nakoniec, aby na sygnał „za- 
ciło do normalnego trybu. 

Wszystkie te zarządzenia i przygotowania 
robią wielkie wrażenie na ludności, która о- 
bawia się, że atak gazowy może jej zrobić 

zaopatrywać okna i drzwi 

Troja nadniemeńska 
Taki tytuł nosił odezyt kustosza J. 

Jodkowskiego, wygłoszony na wczorajszej śro 

dzie literackiej. Troja nadniemeńska — to 

zamek grodzieński, gdzie wre obeenie w sza- 

lonem tempie praca nad odkopywaniem — со- 

raz to nowych pokładów prehistorycznych, 

to nowe tajemnicze 

przejścia, korytarze, podziemne przekopy, sta 

rożytne mury, pogańskie i chrześcijańskie 

Świątynie, złoża cegieł z X, XI, XH i XI 

wieku, bloki granitu 

odsłaniających coraz 

   

i ciosanego kamienia, 

niezliezone zabytki, szczypczyki z kości  sło- 

zapinki, sprzączki, bransolety, naczy- 

nią majolikowe, cegiełki cienkie, 

  

niowej, 

  

grubsze 1 

grube, sterty kory drzewnej, która służyła do 

owijania presłowiańskich nieboszczyków, dre- 

wniane pale z czasów nieznanych bliżej, obcąż 

ki i grzebyki przepięknie wykonane, dro- 
biazęi świadczące o wysokim poziomie ówcze- 

  

snej kultury. Słowem, emocje, niezwykłe i 

niezmiernie ciekawe Coś się musiało kiedyś 

dziać w tem Grodnie nadzwyczajnego. Teraz 

to wszystko odkopuje się i rozkopuje. Tro- 

Troja. 

Kto pragnie dowiedzieć się o niej ściś 

szych szczegółów, niech posłucha najbliższego 

Jodkowskiego przez radjo. 

j. w. 

SMA KT === EM 

Ruch naturalny w Polsce 
Główny Urząd Statystyczny ogłosił pro- 

wizoryczne dane o ruchu naturalnym ludno- 

ści w Polsce za II-gi kwartał 1933 roku. We- 
dług tych danych zarejestrowano w wymienio 

nym kwartale 55.694 małżeństw, 217.274 uro- 

dzeń, 113.153 zgonów, w tem 24.572 zgonów 

niemowląt; przyrost naturalny ludności wy- 

niósł więc 104.121. W drugim kwartale ubie- 
głego roku było natomiast: 54.988 małżeństw, 

218.108 urodzeń, 112,754 zgony (w tem 26.993 
zgony niemowląt) i 105,354 przyrostu natu- 

ralnego. 

Spadek urodzeń w porównaniu z rokiem 
ubiegłym zaznaczył się o wiele słabiej niż 

w I-szym kwartale r.b. w którym liczba uro- 

dzeń spadła z 254,864 w 1932 roku na 220.291 

w r. 1988. 

W przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

(w stosunku rocznym) dane za I-sze półrocze 

dają następujące liczby (w nawiasach poda- 
no odpowiednie liczby za pierwsze półrocze 
ubiegłego roku): małżeństw 8,5 (8,6), uro- 

dzeń 26,9 (29,5), zgonów 15,5 (15,2), przyro- 

stu naturalnego 11,4 (14,3), zgonów niemo- 
wląt na 100 urodzeń żywych było 13,2 (12,2). 

Weksle bohaterów 
„Trylogji“ 

PODPISY KMICICA, WOŁODYJOWSKIEGO 
I KETLINGA „MUROWANB“' 

Jedno z pism pomorskich zamieszcza na- 

stępującą humoreskę: 

— Слу to aby pewny Skałań 

ja. 

    

odczytu kustosza 

spytał p. Zelik Rosengart, obracając w 

ręku weksle. 

— Eff! Eff! — odpowiedział Rubin 
Kotłownik młody, lecz zdolny handlowiec, 
korzystający z inkasa p. Rosengarta. 

— Kto jest ten... Andrzej Kmicic? — 
badał nieufnie dyskonter, odczytując pod- 

pis. 

— Bogaty człowiek. Szlachcic z kre- 

sów Un ma las. Samej granicy będzie ze 

dwie mile. 
— A ten drugi? Michał Wołodyjowski? 

— Oficer. Pułkownik. Un ma żenić z 
jedną bardzo bogatą panną... Bardzobogata. 

— A ten Ketling? 
— Un ma wuja w Anglji, a tu ma do- 

brą posadę u księcia Radziwiłła. 
Pan Rozengart  zdyskontował weksle. 

Tymczasem ani jeden weksel nie był wy- 
kupiony w terminie. Sprawa oparła się o 

sąd. 
— A skąd oskarżonemu przyszły do 

głowy te nazwiska? — spytał na rozprawie 
zaciekawiony sędzia, odczytując weksle z 
podpisami: Andrzej Kmicic, Michał Wo- 
łodyjowski, Hasting Ketling, Onufry Za- 
głoba, Jan Skrzetuski. 

— Moja siostra — wyjaśnił fałszerz — 
ma taką książkę, co tam te wszystkie pa- 

nowie stoją. Bardzo bogate panowie... Ich 
trochę wojna zniszczyła, to uni widać nie 

mogą płacić. 
Kotłownik opuścił sąd z wyrokiem pół- 

rocznego więzienia. Apelować nie będzie. 

krzywdę. Tymczasem przeciwnie: atak zro- 

bi jej tylko przysługę, gdyż pouczy, jak się 
nie należy zachowywać na wypadek wojny. 

Wszystko więc zrobione. Z wyjątkiem 
„ówiezebnego alarmu lotniczego i gazowego'*, 
który się robi. Miał się zrobić wczoraj. Ale 
się nie zrobił. Może zrobi się dziś. Jakkolwiek 
bądź, należy pamiętać, że sprawa traktowana 
jest całkiem poważnie, i nikt nie myśli z ni- 

kogo robić warjata. 

* * * 

Jeszcze przykład, jak to się robi? Dla 
odmiany z prowincji. Jest miasteczko na 

Kresach, osiem tysięcy ludności, ale stolica 
województwa, o wielkich aspiracjach kultural 
nych. Elita tego miasteczka nrządza na wzór 
wileński czwartki literackie. Dziennikarze 
tamtejsi — korespondenci pism wileńskich, 
profesorowie, urzędnicy i wolne zawody ro- 
bią kulturę.. Zbierają się, dyskutują, trzyma- 
ją ręce na pulsie życia. Jak Wilno zapra- 

sza literatów warszawskich, tak miasteczko 

— wileńskich. Promieniowanie. (Coraz szer- 
szy zasięg. Przypuszczam, że prawem inercji 
intelektualiści z tego miasteczka wyjeżdżają 

do okolicznych Zdzięciołów i Nowojelni. Ze 
Zdzięcioła jadzie intelektualista do mniejszej 
jeszcze dziury — jakiejś Kołpienicy. i tym 

sposobem idea rzucona w Warszawie padnie 
na grunt kurnej wsi białoruskiej Coś się je- 
dnak robi. 

Miasteczko zaprosiło jednego z dzienni- 
karzy wileńskich, aby przyjechał z odczytem. 

Zaproszenie nadeszło w pierwszych dniach 
października, 2 usilnem naleganiem, aby 

- zanieczyszczenia powietrza 

"W WIRZE STOLICY 
GAZY TRUJĄCE 

Trzeba przyjechać autem 
do Warszawy, by odczuć, 

wietrze. Po kilku godzinach wdychania 
świeżego powietrza szerokiej przestrzeni — 

zaduch uliczny uderza do nosa jak gaz tru- 

jący. 
Przeprowadzono obecnie 

lub statkiem 

jak złe jest po- 

badania stanu 

różnego rodzaju 
pyłem w różnych warunkach  atmosfery- 

cznych. W ezasie pobierania prób notowa- 
no każdorazowo wilgotność jezdni, godzinę i 
stan ruchu ulicy. 

Wyniki tych badań 

pouczające. Okazało się, że najwięcej pył- 

ków zawierało powietrze zebrane na Nalew- 
kach, na Gęsiej i Franciszkańskiej, a więc 
w dzielnicach zupełnie zżydziałych. Dzielui- 

ce te są najgęściej zaludnione i bardzo 1u- 
chliwe. 

są interesujące 1 

Zkolei najgorszem okazało się powietrze 

przed dworcem głównym — zbieg Marsza:- 

kowskiej i Jerozolimskich, © w 4 emi= sześć. 
stwierdzono 434 pyłki 

  

Haniebne również eo do 
wietrza okazały się: Targowa na Pradze, 

Towarowa, Żelazna. Żoliborz i  Kolonja 
Lubeckiego — dzielnice nowe bez żadnego 
ruchu handlowego, roztropnie niby  za- 

budowane — wykazały jednak około 150 pył- 

ków na 1 em. sześć.! 

czystości po- 

Najmniej pyłków stwierdzono w parku 
Paderewskiego i w Alejach Ujazdowskich — 

w 2 em. sześć. — 1 pyłek! ! 

  

Miesiące zimowe, 
wykazują silniejsze 

miesiące letnie, 

grudzień — marzec, 

zapylenie powietrza niż 

gdy tymezasem maj, ezer- 

wióc, lipiee, sierpień, wrzesień ujawniają 

wybitne obniżenie zapylenia powietrza — 

Zdawałoby się, że powinno być odwrotnie 

tymczasem poważną rolę odgrywa tutaj 

zadymianie powietrza — większe w okresie 
zimowym. x 

ACH, TE DŁUGIE RECENZJE 

TEATRALNE 

Dobrze było dawniej, 

w nudzie ludzie chodzili 

procesję, kiedy nowa 

mentem, kiedy roniono tz) 

tano zębami, za głównym 

wtedy te 

rże miały sens 

kiedy zasklepieni 

do teatru jak na 

tka była ewene- 

bohaterką, zgrzy- 

amantem — tak, 
recenzje 

i uzasadnienie. 

    

tasiemcowe o premje- 

Dziś to istniejący niewiadomo 

przeżytek. Frekwencja w teatrze 

tłumów kinowych jest Śmieszna. 
dwa słowa, o sztuczydle 

stko jedno Buster Keaton będzie większym 
iiagnesem od całego Zaspu razem. I czy 

recenzje mają wpływ na publiczność? żad- 
nego. 

Sztuki bardzo  chwalone 
padają obecnie haniebnie, 
tykę zjechane 

dlaczego 
wobec np. 
O filmie 

pół gazety. Wszy- 

przez prasę 
sztuki przez kry- 

też robią klapę. 

Rozmowy o teatrze są dziś rzadkością, 

pocóż więc pisać długie tasiemce 0 rze- 
czach nikogo nie zajmujących. To też zna- 

komici recenzenci używają sztuki tylko ja- 

ko motyw do tytułu i ewentualnie paru os- 
tatnich wierszy — tych przysłowiowych: 
ta — ta — ta — ta — ta. wyróżnili się 
е — е1 — ci — Ci. 

Boy pod piaszdry kici recenzji ględzi 
o sobie, Słonimski wypała zgryźliwe dow- 

cipy, ten filozofuje, tamten sepleni, W. Ch. 
streszcza historję stulecia w którym żył 
dziadek autora. 

Roztropny fryzjer u którego zawsze się 

golę, zapytany. eo czyta w gazecie od- 

parł: 

— Wstępny? Eeee, zgóry wiadomo en, 

wystarczy spojrzeć na tytuł pisma — Ga- 
zeta Polska — czy Kurjer Warszawski. 

— Feljetony? Nie panie, głupie midry- 
gałasy, lanie z pustego w próżne..... 

— Depesze? Bujdy wszystko, kłamstwa.. 

— Zbrodnia panie! Przestępstwo, krew, 
nóż, rzeź — oto co czytam, poco kupuję ga- 

zetę. 

'To jest prawda, tu niema flitu, to życie 
bez obsłonek. 

Gazety francuskie są przeznaczone 
widać dla samych fryzjerów — niema tam 
przecie dosłownie nie oprócz mordu, gwałtu, 
podpalenia, utopienia, powieszenia, rewol- 
wer wchodzi w skład każdej _ wiadomości. 

Karol 

dziennikarz możliwie natychmiast, w najbliż- 
szy czwartek 5 października stawił się na 
miejseu. Już się robi. Dziennikarz odpowie- 
dział, że otrzymawszy zaproszenie 3 paździer 
mika, nie zdąży przygotować odczytu na 5-go, 

i prosił o następny czwartek 12-go. Odpo- 

wiedź nadeszła odwrotną pocztą: zrobione, 
czekamy niezawodnie 12-go. Dziennikarz spo- 
sobi się 11-go do drogi. Aliści nadchodzi stam- 
tąd pismo: coś się tak zrobiło, że 12-go nie 
można; prosimy w następny czwartek 19-go 
— Dziennikarz odpisuje: zrobione, niech bę- 
dzie 19-go. We środę 18-go otrzymuje dzien- 
nikarz pismo: przepraszamy bardzo, że robi- 
my zawód, ale tak się zrobiło, że 19-go nie 
można; czy można zrobić 26-go? 

Tem miasteczkiem jest Nowogródek. 
Dziennikarzem jestem ja. Nie mam do Nowo- 
gródka żalu; nie mi złego nie zrobił. Może 
najwyżej chciał zrobić. ze mnie warjata? Nie 
gniewam się. «I myślę, że Nowogródek nie 
zrobi zagniewanej miny za to, iż robię z na- 
szej korespondencji użytek publiczny. Nie 
chcę mu zrobić kadnej krzywdy. * Poprostu 

ciekaw jestem, czy zrobi to na nim jakieś 

wrażenie. Moglibyśmy porozmawiać z uśmie- 
chem: 

— (o słychać w Nowogródku? 

— Amo nie. Miał się odbyć czwartek lite 

racki, 

— No i colf 

— Ano nie. Robi się, * 
 



We środę 18-go o godz. 8 m. 44 zarządzo- 

ne zostało pogotowie garnizonu wileńskiego. 

Już w ciągu kilkunastu minut zorganizowano 

we wszystkich oddziałach O. P. L. czynną i 

bierną. Przez cały dzień wczorajszy wszyscy 

wojskowi ukazywali się na mieście zaopatrze- 

ni w maski przeciwgazowe. 
Jedziemy na teren koszar 1 p.p. Leg., 

i otrzymujemy pozwolenie zwiedzenia kom- 

pleksu koszarowego. 

Wszystkie budynki juž są zabezpieczone. 

Szyby oklejone paskami papieru dla zmniej- 

„szenia możliwości pękania przy wybuchach 

bom ( wczasie ćwiczeń pozorowanych petar- 

dami). Co kilkanaście metrów ustawiono 

wskaźniki z napisem „do schronu p-gaz''. 
Gi krzórzy nie zdążą w żaden inny sposób 

uniknąć skutków zagazowania, znajdą w 

schronach bezpieczne locum. 
Na dachu jednego z budynków stoi po- 

sterunek alarmowy. Wystarczy jedna chwila, 

by zaalarmować całe otoczenie. Prócz łącz- 

mości telefonicznej służą do tego celu wielkie 

gongi, które zaalarmują kompanje. 

W obrębie każdej kompanji zorganizowa- 

na jest obrona bierna. Są uszczelnione pomie- 

szczenia z zapasem wody, są wyznaczeni ko- 

mendanci, są wywieszone instrukcje — wszy- 

stko przewidziane i przygotowane w najdrob 
niejszych szczegółach. 

Służba sanitarna również przygotowana 

jest do O.P.L. Osobne pomieszczenia dla ran- 

nych zwykłych i zagazowanych są zaopatrzo 

ne w odpowiedni sprzęt. Oczywiście specjal- 

uą uwagę poświęcono oddziałowi dla rannych 

zagazowanych. W jednej sali umieszczeni bę- 

dą zatruci gazem zwykłym (np. duszącym), 

w innej zaiperytowani. Е 

Do odkażania miejsc zaiperytowanych 

istnieje osobny patrol w ubraniach przeciw- 

iperytowych, zaopatrzony w spryskiwacze 

z chlorkiem wapna. Iperyt jest gazem cięż- 

. kim, źrącym. Przylega do ziemi, gdzie nale- 
ży go neutralizować. 

Ponieważ prócz bomb gazowych i kru- 

szących, lotnik nieprzyjacielski może zrzucać 

także bomby zapalające, zorganizowane 534 

patrole przeciwpożarowe. 
© m=Q-P. L. czynną” organizują drużyny ©. 

K. M. (ciężkich karabinów maszynowych), 

ustawione w zamaskowanych punktach. Ob- 

słaga jest przeszkolona w O.P.L: 

Muszka kołowa, podniesiony celownik — 

są to dla cywila sprawy niezrozumiałe, Wy- 

starczy, gdy będzie wiedział, że wojsko nie 

tylko się broni biernie, ale także i czynnie, 

że zwalczając nieprzyjaciela, ochrania życie 

i mienie obywateli. 

jbieżny przegląd zorganizowanej przez 

Leg O. P. L. napawa otuchą i zaufa- 
Ze stanu ćwiczebnego można przejść 

warunków bojowych. 
Znakomita organizacja pogotowia  prze- 

ciwgazowego i przygotowanie ćwiczeń, gwa- 

  

PORADNIA POLSKIEGO ZRZESZENIA 
LEKARZY SPECJALIST -W 

Garbarska 3, tal. 6 58. 
Przyjęcia chorych we wszystkich 

spacjalnościach. 

Pracownia bakterjologiczna, znalizy. Rotnt- 

gen, djatermja, elektroleczaictwo. Opłata za 
soradę z dniem 2 b OR RRS sbniżona 

s 3 zł. 

Wybory do rad 
miejskich 

NOWY. REGULAMIN WYBORCZY 

WILNO. Ukazało się rozporządzenie wy- 
konawóże do ustawy o ustroju samorządu, u- 

chwałonej w marcu r.b., oraz regulamin wy- 

3 borczy do rad miejskich. 
Rozporządzenie wykonawcze zajmuje się 

uzupełnieniem dwóch kwestyj, poruszonych w 

ustawie: prawa wybierania i prawa wybie- 
ralności. 

W myśl ustawy granicą wieku dla pra- 
wa wybierania jest lat 24. Rozporządzenie 

wyjaśnia, że prawo wybierania będzie miał 

ten, kto skończył lat 24, przynajmniej w 

przededniu zarządzenia wykorów. 

Dalszy wymóg ustawy, to zamieszkanie 

przez rok w miejscowości, w której ma się 

posiadać prawo wyborcze. Od tego ograni- 

czenia zwolnieni są posiadacze  nieruchomo- 
ści. 

Dalej rozporządzenie zajmuje się szcze- 
gółowo kwestją, kto jest urzędnikiem pojmu- 
jąc to pojęcie bardzo rezlegle. Urzędników 

iem również sie dctyczy wymóg roczne- 
go zamieszkania. 

Dla uzyskania prawa wybieralności k- 
nieczne jest ukończenie 30 roku życia w prz - 

iu zarządzenia v'yborów. 
egu wytorczy do rad 

przewiduje: 

Miasta ponad 500 mieszkańców będą 
podzielone na okręgi wyborcze. Podziału do 
kcna władza administracji paiistwowej, i ona 
również ustali ilość mendatów. przypadais- 
cych na ókręg. Jednakże okręg nie meże ii- 
czyć mniej, niż trzy mandaty. 

Wybory w riastach niewydziełonych z 
powiatów zarządza :tarosta, w wydzielonych 
— wojewoda. я 

Komisja wyborcza skład się z pieciu 
członków i tyluż »astępców. Z tego prze 
wodniczącego i dwóch członków, jak równiez 
zastępcę przewodniczącego, mianuje władza 
administracyjna, pozostałych dwóch desygnu- 

je Zarząd Miejski. Uchwały zapadają prostą 
większością głosów. W Tazie równości gło- 

sów, rozstrzyga głos przewodniczącego. 
Regulamin podaje szczegółowe przepisy 

sy co do spisów wyborców i list kandydatów. 

Blokowanie list jest niedopuszczalne. 

Jeżeli w jakim okręgu zgłoszona  zosta- 
mie tylko jedna lista, głosowanie się nie od- 
bywa, a kandydaci z tej listy wchodzą do ra- 
dy. 

u  Głosuje się na listy, ale każdy oddaje ty- 

ie głosów, ile jest mandatów w jego okręgu. 
Pisze więc numer listy i tych kandydatów z 
tej listy, którzy mu się najbardziej podobają. 
Może kilka razy napisać nazwisko tego same- 
go kandydata. Oblicza się wynik głosowania 
w ten sposób, że najpierw oblicza się głosy, 
padłe na listy, systemem d'Hondta, a potem 
wewnątrz list głosy, padłe na poszczególnych 
kandydatów, przyczem znaczne przywileje w 

stosunku do innych posiada kandydat pierw- 

szy na liście. 

W razie unieważnienia wyboru poszcze- 
gólnego radnego, wchodzi na jego miejsce ko- 

łejny następca. W razie unieważnienia całego 
aktu wyborczego, następują w ciągu dni 11 
nowe wybory. 

miejskich 

+ mach, wskazanych przez policję i 

  

Wojsko doskonale zdaje egzamin ze swej 

rantuje w czasie wojny skuteczność akcji о- 
bronnej. 

sprawności. Dzisiejsze ćwiczenia wykażą dal 
szą sprawność już w samej akcji O.P.L. 

Wilno ze względu na swoje położenie geo- 
graficzne (granica wschodnia i zachodnia) 
mia szczególnie trudne zadanie w czasie walki. 

Tem niewniej sprawność alarmowa garnizo- 

nu wileńskiego jest całkowicie wystarczają- 
ca dla zupełnie dokładnego przygotowania O. 

P.L. Wczorajsze pogotowie doskonale to una- 
oczniło. 

ćwiczenia w dniu dzisiejszym przewida- 

ją, jak wiadomo, nalot dzienny i nocny. Sy- 
gnały alarmowe i końcowe są wszystkim zna 

  

  

SŁOWO 

Pogotowie przed alarmem gazowym 
ne. Wojsko, rzecz jasna, wezmie udział w oby- 
dwóch ćwiczeniach zarówno na terenie mia- 
sta jak i we własny:a zakresie. 1.0: 

* * * 

—Polski Czerwony Krzyż dążąc do 
uświadomienia społeczeństwa 0 skutkach 
działania gazów bojowych i prowadzenia 
skutecznej akcji ratowniczej, urządza w 

nadchodzącą niedzielę dnia 22 b. m. o godz. 
12-tej .w Towarzystwie Lekarskiem przy ul. 

Zamkowej 24, odczyt p. t. „Gazy bojowe a 
wzrok“*. 

Odczyt wygłosi 
mowiez. 

Wstęp bezpłatny. 

p. docent dr. I. Abra- 

Pogotowie gazowe-iotnicze 
WILNO. Dzień wczorajszy przeszedł w cywilnych jak i wojskowych, którzy intere- 

mieście pod znakiem pogotowia gazowo-lotni-sowali się stanem pogotowia i, -będą śledzili 
czego zarządzonego przez O.P.L: przebieg ćwiczeń. 

Dzięki sprężystemu kierownictwu które pogr OSKA O MARSZAŁKU PIŁSUDSKIM 
spoczywało w rękach p. starosty Kowalskie- 
go, oraz dokładnemu opracowaniu planu, a- 
kcja przewidziana na dzień wczorajszy wy- wczoraj i 

Po zarządze- do Wilna przybywa Marszałek Piłsudski. padła całkiem zadawalniająco. 
niu alarmu o godzinie 8 m. 5 rano, wszystkie 

W związku z ćwiczeniami, kursowała 

to dość uporczywie, pogłoska, że 

Jak zdołaliśmy stwierdzić, pogłoska ta 

służby O.L.P. w krótkim czasie zajęły swenie odpowiada rzeczywistości 
stanowiska i całkowicie 

do przydzielonej dla siebie akcji. 

Po sprawdzeniu stanu gotowości 
nej miasta, pogotowie o godzinie 
odwołano. 

Pogotowie lotniczo-gazowe przeprowadzo wczorajszego zgłaszały się poprostu 

przyszykowały się 

obron- 
12 w poł. 

LICZNE ZGŁOSZENIA DO STRAŻY 
OBYWATELSKIEJ 

Miarą zainteresowania ćwiczeniami mo- 
że służyć fakt, że do starostwa w ciągu dnia 

tłumy 
ne zostało w ten sposób, że biorące udział wchętnych do wstąpienia do straży obywatel- 

akcji grupy, jak straż 

krzyż, przysposobienie lłotniczo-gazowe przy 
urzędach i instytucjach policja i t.d., zgo- 
dnie z wyznaczonemi im w planie akcji fun- 

kcjami, znalazły się w czas na wyznaczonych 
stanowiskach. 

SZTAB POGOTOWIA CYWILNEGO 

Kierownictwo O.L.P. obradowało w gma 
chu starostwa. 

Tu nadsyłane były wszystkie meldunki, 
oraz wydawane były odpowiednie dyspozycje. 

Łączność sztabu z poszezególnemi placówka- 

mi, utrzymywana była niezależnie od telefo- 
nu zapomocą specjalnych gońców na możocy- 
klach. 

Po odwołaniu pogotowia sztab przystąpił 
do omawiania sprawności pogotowia. 

DZISIEJSZE ĆWICZENIA 

W dniu dzisiejszym odbędą się zasadni- 
cze ćwiczenia lotnicze o rozpoczęciu których 
powiadomi się miasto sygnałem alarmowym. 

Przypominamy jeszcze raz, że w chwili 

alarmu, osoby znajdujące się na ulicach, win- 

ny natychmiast ukryć się w mieszkaniach 
lub schronach o rozlokowaniu których infor- 
mują wystawione tablice. 

Wszelkie pojazdy winny ukryć się w bra- 

straż. 

NAGŁE WYPADKI I POGRZEBY 

Osoby udające się na dworzec, chorzy i 
pogrzeby nie podlegają ograniczeniom,  nie- 

mniej jednak obowiązane są ściśle stosować 

się do wskazówek udzielanych im na ulicy 
przez policję. 

Pojazdy użyte dla powyższych celów w 

wypadku alarmu wieczornego, muszą mieć о- 

winięte światło latarń: 
PRZYBYCIE OBSERWATORÓW 

W związku z dzisiejszemi ćwiczeniami, 
do Wilna przybyło cały szereg osobistości tak 

ogniowa, czerwony 

  

skiej na czas alarmu. Naturalnie wszystkich 
przyjąć nie było sposobu. 

ZERWAŁ ZNAK OBRONY GAZOWEJ 

Wczoraj wieczorem policjant „zatrzymał 
20-letniego A. Hryniewicza (Ostrobramska 
11), który zerwał umieszczony przy zbiegu 

ulic Mickiewicza i Tatarskiej znak, infor- 

mujący, gdzie się znajduje najbliższy schron 
przeciwgazowy. Hryniewicz tłumaczy się, że 

dopuścił się tego przez lekkomyślność. We- 

dług odnośnych przepisów, grozi mu surowa 

kara. 

ZATRZYMANIE OSÓB PODEJRZANYCH. 

Z uwagi na to, że w czasie ćwiczeń gazo- 
wych policja również bierze udział w akcji, 
zachodziła obawa, że moment ten zechcą wy- 
korzystać złodzieje. W związku z tem w no- 

cy z wtorku na środę aresztowano w mieście 

szereg najniebezpieczniejszych przestępców, 
których osadzono w areszcie. 

SCHRON W SĄDACH 

W związku z dzisiejszym alarmem gazo- 

wym, między innemi schron publiczny został 
również urządzony w gmachu sądów przy ul. 

Mickiewicza. Do użytku tego przeznaczono 
dużą salę posiedzeń Sądu Okręgowego na 1-m 

piętrze, 

PRZYĆMIONE ŚWIATŁA ULICZNE 

Wczoraj wieczorem uliczne lampy  ele- 
ktryczne w śródmieściu otrzymały specjalne 
zasłony przeciwlotnicze, które mają na celu 
uniemożliwienie  aeroplanom  orjentowania 

się w płanie miasta. 

WYKŁADY NA USB ZAWIESZONE 

W związku z dzisiejszemi ćwiczeniami wy 
kłady na USB zostały zawieszone. Natomiast 

szkoły w dniu dzisiejszym pracuja normal- 

nie. 

KRONIK 

Wschód słeńca g, 5,57 

Piotra ż Al 
Jutro 

Jana Kant. 

Zachód słeńca g. 4,13 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

z dnia 18 października 1933. 
Ciśnienie średnie: 768. 
Temperatura średnia: -+8. 
Temperatura najwyższa: + 12. 

Temperatura najniższa: +2. 
Opad w mm.: — 
Wiatr: wschodni. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: chmurno. 

MIEJSKA. 
— Kable elektryczne. Do Wilna przybyły 

już kable, potrzebne przy zmianie linij elektrycz 

nych w śródmieściu z prądu stałego na zmien- 

ny. — Odpowiednie roboty uliczne rozpoczną 

się w przyszłym tygodniu. Przy zbiegu ulic J. 

Jasińskiego i Sierakowskiego zostanie ustawio- 
ny betonowy transformator, który zasili prądem 

zmiennym ulice: Mickiewicza, Portową, 3-go 

Maja, j. Jasińskiego, Sierakowskiego. 
— Abonenci elektrowni. Liczba abonentów 

elektrowni miejskiej dosięgła obecnie 20 tysięcy, 
co świadczy, że sieć elektryczna w mieście sta- 

le, choć zwolna rozszerza się. 
— Komunikacja autobusowa. W sobotę od- 

będzie się w Warszawie zebranie akcjonarjuszy 

„Arbonu” w celu dokooptowania do zarządu 

przedstawicieli Saurera. Po ustanowieniu władz 

spółki, przybędą do Wilna przedstawiciele Sau- 

rera, którzy nawiążą z magistratem pertraktacje 
w sprawie uregulowania sprawy komunikacji 

autobusowej. 
ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Klub włóczęgów. W piątek dn. 20 bm. w 
lokalu przy ul. Przejazd 12 odbędzie się 131 zeb 
ranie Klubu Włóczęgów. Początek o godz. 19 m 
30. Na porządku dziennym referat p.redaktora 
Stanisława Mackiewicza p. t. „Wrażenia z pro- 
cesu Samborskiego". Prawo wstępu na zebranie 
mają tylko członkowie Klubu, kandydaci, czton- 

kowie Klubu Włóczęgów  Senjorów oraz stali 
goście według już rozesłanych zaproszeń. 

RÓŻNE 
— Komisja konkursowa 3 Targów. Na li- 

kwidacyjnem posiedzeniu komisji konkursowej 

3-cich Targów, omówiono działalność komisji. 
Wokresie Targów komisja przyznała 12 dy 

plomów uznania, 23 duże złote medale, 50 ma- 
tych medali, 87 medali srebrnych, 44 bronzowych 

i 66 listów pochwalnych. 

— Losowanie książeczek P. K. O. 
Dnia 16 bm. odbyło się w Centrali P. K. O. 

w Warszawie 30-te z rzędu losowanie książeczek 
na premjowane wkłady oszczędnościowe Serii 
pierwszej. 

Po zł. 1000 — otrzymują właściciele nastę- 
pujących książeczek: 405, 2.330, 5.694, 5.999, 
6.703, 7.525, 9.478, 12.974, 13.605, 13.842, 15.081 
15.911, 16.187, 20.851, 21.075, 22.473, 22.901, 
28.244, 29.314, 30.240, 30.732, 31.692, 32.916, 33 
z: 37.432, 41.328, 44.187,.44.334, 45.862, 46. 

— Wycieczka rzemieślników do Sowietów. 
Pod koniec bież. miesiąca wyjeżdża do Sowie- 
tów wycieczka rzemieślnicza, z dyr. Młynarczy- 
kiem na czele. Wycieczka zwiedzi większe mia- 
sta sowieckie i nawiąże kontakt z importerami. 

— Zarząd Okręgu Wileńskiego Z. O. R. — 
z dniem 11 października br. przeniesiony został 
na ul. Mickiewicza 22a m. 4. 

Sekretarjat zarządu czynny codzień oprócz 

niedziel i świąt w godz. od 18—20-tej. — Tele- 

fon 14-94. 
— „Kursy fryzjerstwa damskiego, Izba Rze- 

mieślnicza w Wilnie podaje do wiadomości, iż 

w dniu 23 października 1933 r. 6 godz. 19,30 w 
lokalu Resursy Rzemieślniczej w Wilnie przy ul. 
Bakszta Nr. 2 nastąpi otwarcie  12-tygodnio- 
wych kursów fryzjerstwa damskiego dla kan- 
dydatów do egzaminów czeladniczych, niepo- 

siadających dostatecznych kwalifikacyj w za- 
kresie fryzjerstwa damskiego. 

Wszelkich informacyj udzieła i zapisy przyj 
muje referat szkolny lzby Rzemieślniczej w Wil- 
nie, ul. Mickiewicza 23, aż do dnia otwarcia 

kursu. 

TEATR I MUZYKA. 
— TEATR MIEJSKI POHULANKA, Dziś, 

w czwartek z przyczyn od Dyrekcji niezależ- 

nych — przedstawienie nie odbędzie się. 
W piątek dnia 20 bm. o godz. 8 w. emocjo- 

nujący reportaż wojenny „Fraulein Doktor" J. 

Tepy, który wzbudził wielkie zainteresowanie, 
zapełniając codziennie widownię. W roli tytu- 
łowej p. H. Skrzydłowska. — W przygotowaniu 
jedna z najświetniejszych komedyj współczes- 
nych „Stefek* Devala, w reżyserj W. Czenge- 
rego, z M. Węgrzynem w roli tytułowej. 

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

Teatr Objazdowy gra dziś (19 bm.) po raz 
ostatni doskonałą komedję W. Fodora „Sekre- 
tarka pana prezesa” w. Nowogródku. 

—TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*, Wystę 
py Maryli Karwowskiej. Dziś w dalszym ciągu 
„Piękna Helena". 

„Jasnowłosy cygan* Ostatnia nowość re- 
pertuaru „Jasnowlosy cygan“ ukaże się nieba- 

wem w „Lutni*. Cyganem jasnowłosym będzie 
p. Dembowski, a przedmiotem jego westchnień 

nowozaangażowana primadonna Lasowska, w 

Z Towarzystwa Przyja- 
ciół Nauk w Wilnie 
W III kwartale br. (lipiec—sierpień—wrze- 

sień), na rzecz Bibljoteki Twa 46 ofiarodawców 

złożyło 175 dzieł w 245 tomach. Dary najwięk- 
sze złożyły lub nadesłały na wymianę następu- 

jące osoby oraz instytucje naukowe i redakcje 

czasopism: p. Ławińska 49 tomów, p. Stanisła- 

wa Sadowska 35 t., Redakcja „Kwartalnika Hi- 

storycznego* we Lwowie nadesłała 32 t. tego 

czasopisma, Żydowski Instytut Naukowy w 
Wilnie 17 t., Bibljoteka Uniwersytecka w Wil- 
nie 12 t., Michał Brensztejn 10 t., Towarzystwo 

Przyjaciół Nauk w Poznaniu 6 t., Muzeum Śląs- 
kie w Katowicach 6 t. — Dział rękopisów wzbo 
gaciło 7 osób, składając dary następujące: p. 
M. Brensztejn. (spis alfabetyczny nazwisk bu- 
downiczych, lapicydów, muratorów, którzy w 

Polsce pracowali lub Połaków na obczyźnie 

czynnych, Szukiewicz Zygmunt (List Teodora 
Narbutta 1848, autograf A. H. Kirkora), p. Ma- 

rja Umiastowska (Zbiór aktów do sprawy Kro- 
żan z r. 1894), Wasilewski Stanisław, uczeń gim 

nazjum Zygmunta Augusta (Odezwa Rządu Na 

rodowego z dnia 31 VII 1863), X. (autograf bi- 

skupa Wołonczewskiego z fotogratją) oraz Y. 

autograf Fr. Karpińskiego „Pieśń do Zofji* Pa- 

storella) razem 7 ofiarodawców — 7 rękopi- 

sów i fascykułów. 

Muzeum TPN w tymże okresie otrzymało 
od 3 instytucyj i 15 osób prywatnych 81 przed- 

miotów. Z instytucyj, w charakterze depozytów 

bezterminowych, złożyły: Zarząd Funduszu Kul. 

tury Narodowej 10 oryg. szkiców architekto- 

nicznych śp. prof. Stanisława Noakowskiego о- 

raz Dyrekcja Państwowego Seminarjum Nau- 

czycielskiego im. J. Jotejko w Suwałkach — 

sztandar tegoż seminarjum, zlikwidowanego w 
r. 1933. 

Ofiarodawcami są pp.: 
jewski (junjor z Warszawy), art.-mal. Mści- 

sław Dobużyński (z Kowna), Eugenja Doto- 

bowska (z Powojniszek na Litwie), Marja Hry- 

niewiczówna, Konstanty Kochanowski, Eugenja 

Kościałkowska, dr. Stanisław Lorentz, Erazm 

Minakowski (z Bordówki w pow. lidzkim), dr. 

Michał Minkiewicz, Wydział Ill Sądu Okręgo- 
wego w Wilnie, Marja Truszkowska, margr. 

Janina Umiastowska z Żemłosławia, Marja U- 
miastowska ze Stok, Łucjan Uziębłło, Michali- 

na Zapaśnikowa i X. — Szczególnie cennemi 

nabytkami są przedewszystkiem owe oryginal- 

ne szkice architektoniczne śp. Noakowskiego. 

zdeponowane przez Fundusz Kultury Narodo- 

wej. Wywołują one wielkie zainteresowanie i 
słusznie ściągają większą liczbę zwiedzających 

Muzeum. Piekną i już niedostępną dła zbiera- 

czy pamiątką jest.—  darowana przez margr. 

Umiastowską — kolekcja monet Państwa Watv 
kańskiego, w pierwszej edycji z r. 1929, w licz- 

bie 9-ciu, poczynając od 100 lirów w złocie i 

kończąc na 5 cent. z niklu. Zbiór 21 medałi pol- 

skich i obcych z 19-tego wieku, ofiarowany 
przez p. Marję Umiastowską ze Stok. Bolesne 
wspomnienie nasuwa widok garnka glinianego, 

w którym, otrzymywali strawę rozstrzelani w r. 

1919 w Dyneburgu czterej bohaterscy bojow- 

nicy za wolność Polski: podpor. Wacław Pac - 
Pomarnacki, por. Wiktor Giliński, kurjer z Miń- 

ska Felicjan Dyszłonek i student krakowski A- 
dam Kopernicki (Zygm. Majewski), wywiezie- 
ni z Wilna przez bolszewików pamiętnego dnia 

19 kwietnia 1919 r. — Jest to jedyna po nich 

pamiątka, ocalona i. przywieziona do Wilna 
przez ich współwięźnia — zakładnika śp. Kazi- 

mierza Stefanowskego. Najwięcej w tym czaz 

sie. przybyło monet, medali i odznak (60). 
Wszystkim łaskawym na rzecz Bibljoteki, 

Archiwum i Muzeum ofiarodawcom, którzy © 

zbiorach Twa pamiętali — Zarząd T. P. N. 
składa niniejszem serdeczne podziękowanie. 

Mimo 5-ciotygodniowej przerwy wakacyj- 

nej, frekwencja w Muzeum w kwartale ubieg- 
łym dosięgła 1.465 osób zwiedzających. 

Muzeum Twa można zwiedzać w niedziele 
od g. 12 do 2-giej, oraz w dni powszednie za 

uprzedniem porozumieniem się z Biurem Twa 

(tel. 14-79). Dla członków Twa T. P. N. wstęp 
wolny; osoby pojedyńcze płacą 50 gr. od 0s0- 

by, wycieczki zaś zbiorowe po 20 groszy. 

PODRÓŻUJESZ BEZ KŁOPOTU 

Seweryn Andrze- 

  

KORZYSTAJĄC Z SAMOLOTU 

otoczeniu pierwszorzędnych sil artystycznych. 
Baletmistrz j. Ciesielski przygotowuje nowe ory 
ginalne tańce. 

Zniżki do Teatru „Lutnia* organizacjom i 
stowarzyszeniom społecznym wydawane 5а со- 
dziennie od 10—2 po poł. w administracji Te- 

atru „Lutnia“. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
PAN — Tajemniea Zoo. 

LUX — Kobieta z bocznej ulicy. 
CASINO — Miłość w aucie 
HELIOS — Jaką mnie pragniesz 
ROXY — Niech żyje wolność 

WYPADH I KRADZIEŻE. 
— Skradli palto. Niewiadomskieį Marji (ul. 

Kopanica 12) skradziono z niezamkniętego mie- 

szkania pałto damskie. Palto odnaleziono w skle 

pie starych ubrań Wiłkomiera Pereca (Klaczki 
10), od którego palto odebrano i zwrócono wła- 

ścicielce. 
— Zwłoki noworodka. Na górze Bufałowej 

znaleziono zwłoki noworodka, płci żeńskiej, w 
wieku narazie nieustalonym, które przesłano do 

kostnicy przy szpitalu św. Jakóba do decyzji 

władz prokuratorskich. 

— SAMOBÓJSTWO STUDENTA. Wczo- 
raj około godziny 9 rano w mieszkaniu swych 
znajomych przy ul. Lwowskiej 11, popełnił sa- 
mobójstwo student USB, 23-letni Leon Slaks, 
(Kalwaryjska 23). Desperat korzystając z chwi- 
li, że sam został pozostawiony w pokoju, po- 
wiesił się, przymocowując sznur do klamki od 
drzwi, 

  

Śmierć nastąpiła bardzo szybko, tak, że gdy 
przybyła pomoc, Słaks już nie żyt. 

— NAJŚCIE NA MIESZKANIE. Wczoraj 
wieczorem do mieszkania A. Popławskiej (Anto- 
koł 35) wdarły się 3 kobiety, które na tle rozra- 
chunków pieniężnych, wszczęły bójkę. W trak- 
cie zajścia Popławska została ciężko pobita, 
zaś mieszkanie zdemolowane. 

— SPADŁ Z DOROŻKI. Przy zbiegu ulic 
Kijowskiej i Piłsudskiego spadł z dorożki na 
jezdnię Klaczko Akiwa (żydowska 10), dozna- 

jąc okaleczenia głowy. Klaczko został przewie- 
ziony do szpitała św. jakóba w stanie niezagra- 
żającym życiu. 

= 

  

dstnieje tyl     

i Podczas złej pogody .. 
ASPIRINA. 

Organizm osłabiony przez 
katar, przeziębienie lub 
grypę wymaga skutecznej 
pomocy: daje ją Aspirina. 
Wobec tego Aspiriny nie 
powinno nigdy za- с 
braknąć w domuf/ А 

BAYER 
Е 

INAG 
ko jedna 

Do nabycia we wszystkich aptekach. 

Obchód Święta Chrystusa Króla 
  

Archidjecezjalny Instytut Akcji Katolickiej 
w Wilnie zwraca się tą drogą do organizacyj 

religijnych, ideowych i społecznych, pragnących 

wziąć udział w uroczystej procesji, jaka przej- 

dzie ulicami Wilna w dniu Święta Chrystusa - 
Króla w niedzielę 29 października br., aby ze- 

chciały takowe już teraz zgłaszać swój udział 

w procesji. 

  

Zgłoszenia przyjmuje Archidjecezjalny In- 
stytut Akcji Katolickiej (Wilno, uł. Metropoli- 
talna I, telefon 7-83) codziennie od g. 9—15, 

Dła ułatwienia zaznaczamy, że zgłoszenia 

możrta składać pisemnie, telefonicznie lub 0so- 

biście w Archidjecezjalnym Instytucie Akcji Ka 
tolickiej. 

Ojciec zabił córkę, a zięć teścia 
WILNO. Mieszkaniec wsj Przechody, gm. 

krewskiej, Wojciulewicz Antoni, podczas sprzecz 
ki na tle nieporozumień o ziemię, uderzył sie- 
kierą w głowę córkę swą, Gębicką Marję lat 26, 
zabijając ją na miejscu. 

W międzyczasie wszedł do mieszkania Ge- 
bicki Józef, mąż Marji i widząc Wojciulewicza, 

stojącego nad zabitą córką, uderzył go w gło- 
wę kijem, wskutek czego Wojciulewicz natych- 
miast zmarł. 

Po zabójstwie teścia Gębicki usiłował po- 
pełnić samobójstwo przez powieszenie się, lecz 
sąsiedzi udaremnili jego zamiar, 

Gębickiego policja zatrzymała. 

Merderstwo pod Krasnem 
WILNO. Donoszą z Mołodeczna, że wcz0-- 

raj na terenie gminy kraśnieńskiej miał miejsce 
mord rabunkowy. Dwóch bandytów wtargnęło 

Z SADÓW 
BEZIKOWICZ DOMAGA SIĘ ZWROTU 

SUM WPŁACONYCH NA POWODZENIE „PIA 
TILETKE. 

Na wokandzie Sądu Apelacyjnego w wydzia 
le cywilnym znalazła się sensacyjna sprawa so 
wieckiego „niewozwraszczeńca” Bezikowicza b. 
urzędnika Misji Handlowej Sowieckiej w War- 
szawie, który domaga się zasądzenia od misii 
odszkodowania za zwolnienie go bez wymówie- 
nia z zajmowanego stanowiska. 3 

Mikołaj Bezikowicz przyjechał do Polski 
z Rosji i objął stanowisko kierownika trustu gu- 
mowego. Po pewnym czasie Bezikowicz otrzy- 
mał wezwanie do Moskwy celem złożenia pew- 
nych raportów. jednocześnie, jak twierdzi, miał 
informacje, że czekają go w Rosji ostre represje. 

Bezikowicz wysłał raporty, lecz odmówił 
powrotu do Rosji. Został tedy bezzwłocznie wy- 
dalony z-zajmowanego stanowiska. 

Po wydaleniu Bezikowicz wystąpił przeciw 
ko Misji z żądaniem zasądzenia odszkodowania 
za 3 miesiące pensji, za urlop z żądaniem zwrotu 
składek przymusowo ściąganych na „piatiletkę'* 
i rosyjskie związki zawodowe.. i 

Powództwo to na ogólną sumę 2 tys. dola- 
rów popierali odwokaci: Koziołkiewicz i Jakób 
Warszawski. 

W imieniu Misji Handlowej adw. Duracz 
zgłosił zarzut niewłaściwości sądu, podkreślając 
że Misja jest handlowem przedstawicielstwem 
rządu sowieckiego oraz że pretensje Bezikowicza 
wogóle nie może być przez ten Sąd rozpOzna- 
wana, bowiem między Misją a Bezikowiczem za 
chodzi stosunek prawa publicznego, stosunek 
urzędnika do władzy przełożonej. 

Sąd Okręgowy zarzutu tego nie uwzględnił. 
Na skutek zażalenia misji sprawa przeszia 

do Sądu Apelacyjnego, który zażalenie w dnm 
wczorajszym oddalił, stając na tem stanowisku, 
że Misja Handlowa Sowiecka może być w Po- 
sce pozywana przed Sąd. 

WYROK W SPRAWIE MAJ. DROKOBYL. 

Onegdaj w wydziale cywilnym Sądu Ape- 
lacyjnego został ogłoszony wyrok w sprawie 
zwrotu majątku Drokobyl, skoniiskowanego w 
swoim czasie przez rząd rosyjski ś. p. Dominiko 
wi Doboszyńskiemu za udział w powstaniu, 

Mocą tego wyroku ośrodek majątku przyz- 
sj. wnuczce powstańca p. Jadwidze Doboszyń 

Jednocześnie będzie jej wypłacone odszko- 
dowanie za część majątku, która została przez 
ze polski rozparcelowana pod osadnictwo woj 

we. 

Powództwo wzajemne roszczących preten- 
sje do majątku Zołotnickich, zostało tem samem 
oddałone. 

Jak przypominają sobie nasi czytelnicy, ob 
szerne sprawozdanie z tego procesu zostało po- 
dane w numerze „Słowa” z dnia 12 bm. 

BEST TTT WEOBCYTU) WENENGIKANEONASH 

WILNO—TROKI. 

— ZŁODZIEJE NA DRODZE. Wasiutowi- 
czowi Aleksemu, mieszkańcowi Podbrodzia, ja- 
dącemu furmanką do Wilna przez zajść. Smie- 
linka, na szosie Niemenczyńskiej nieznani spraw 
cy skradłi z wozu kosz bagażowy z rozmaitemi 
rzeczami, Poszkodowany oblicza swe straty na 
1000 zł. 8 

  

ŚWIĘCIANY. * 

— POŻAR. We wsi Grazułe, gminy hodu- 
ciskiej spalił się dom mieszkalny, chlew, wozo- 
wnia i spłchrz z inwentarzem gospodarczym 0- 

raz 3 konie, jedna krowa i siano na szodę Sawi. 
cza Edwarda. Straty wynoszą 4000 złotych. -. 
Powodem wybuchu pożaru była wadliwa budo- 
wa komina. 

MOŁODECZNO. 

— SAMOBÓJSTWO. Mieszkaniec m. Kra- 
sne, Rejman Roman, popełnił samobójstwo wy- 
strzałem w klatkę piersiową. Przyczyny samo- 
bójstwa narazie nie ustalono. 

— ZABITY W BójCE. Mieszkaniec Moło- 

deczna, Milczonek jan, w czasie bójki uderzył 
tępem narzędziem  Sołoguba Andrzeja, miesz- 
kańca Mołodeczna, który po przewiezieniu do 
szpitala w Mołodecznie, zmarł nie odzyskawszy 

przytomności. Podejrzanego Milczonka osadzo- 
no w areszcie w Mołodecznie. 

PUD ER 
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=>” WSZĘDZIE so NABYCIA     

do mieszkania A. Adamowicza i zamordowaw- 
szy dwie osoby, dokonali rabunku. 

Za bandytami zarządzony został pościg. 

Kto subskrybował 
Pożyczkę Narodową 
Wojewódzki Pracowniczy Komitet Pożycz- 

ki Narodowej komunikuje, że następujące insty- 

tucje subskrybowały pożyczkę: 

1) Krajowa Spółdzielnia Spożywców Kole- 

jarzy w Wilnie — pracownicy subskrybowali 
P. N. na łączną kwotę 300 zi. 

2) Salezjańska Szkoła Rzemiosł w Wilnie— 

członkowie Twa Salezjańskiego, zajęci w szkole 

Rzemiosł zadeklarowali na P. N. ogólną sumę 
350 zł. 

3) Eljasz Kremer, przedsiębiorstwo leśne w 
Wilnie — właściciel zadeklarował P. N. na su- 
mę 2.000 zł., pracownicy zaś na łączną sumę 

200 zł., razem 2.200 zł. 

4) j. Martens — pośrednictwo handlowe w 
Wilnie — pracownicy z właściciewem na czele 

subskrybowali P. N. na łączną sumę 800 zt. 
5) „Wilner Tog* w Wilnie — pracownicy 

subskrybowali P. N. na ogólną kwotę 300 zł. 
6) Związek Lekarzy - żydów w Wilnie — 

członkowie-lekarze Związku subskrybowali P. 

N. na sumę ogólną zł. 27.100. 

1) l-sza Wileńska Żydowska Kasa Pożycz- 
kowo-Oszczędnościowa dla Rzem. i Handlow- 

ców w Wilnie — Bank zadeklarował na P. N. 
sumę 5.000 zł., personel zaś banku na sumę zł. 
2.600, razem 7.600 zł. 

8) Związek Żydowskich Inwalidów na woj. 
Wileńskie w Wilnie — pracownicy zadeklaro- 
wali na P. N. ogólną sumę 2.750 zt. 

To warto obejrzeć 
Zmaną jest rzeczą, iż najgustowniejsze mo- 

dele nigdy nie są wystawiane. w oknie. Firma 
zazdrośnie strzeże swej tajemnicy przed kon- 
kurencją. o też znawey nigdy nie ogranicza- 
ją się do obejrzenia wystaw, ale wchodzą do 
wnętrza i tu wybierają, co im jest potrzeb- 

ne. 

Najbardziej może stosuje się do futer. 
Piękny płaszez karakułowy, nowy fason fu- 
tra z piżmowców można obejrzeć w najstar- 
szej firmie wileńskiej M. Złatkowicz (Nie- 
miecka 33). To, co się widzi w oknie wysta- 
wowem, to zaledwie drobna część. Wewnątrz 
są rzeczy, o których nie śniło się nawet filo- 

zofom. 
Pamiętać wszakże trzeba, iż udając się 

po kupno futra, unikać należy pomoey pośre- 

dników ulicznych, którzy poźniej żądają pro- 
wizji, eo powiększa cenę towaru. 

Kurs zielarski Związku Pracy 
Obywatelskiej Kobiefj 

organizuje w.dniach od 20 do 25 października 
br. Kurs Ziolarski pod przewodnictwem p. prof. 

Muszyńskiego i prof. Strażewicza. 

'Kurs obejmuje naukę suszenia, zbierania 1 
rozpoznawania ziół ieczniczych. 

Wykłady odbywać się będą w zakładzie 
farmakognozji w kollegjum im. Józefa Piłsud- 
skiego (ul. Objazdowa Nr. 2) w godzinach od 

17 do 21-szej. 
Opłata za kurs wynosi 3 zł., dla członkiń 

Związku bezpłatnie. - 
Zapisy przyjmuje kancelarja Związku (ul. 

Jagiellońska Nr. 3-5 m. 1). 
Ze względu na możliwości rozwojowe zio- 

larstwa na ziemiach naszych, pożądany jest jak 
najliczniejszy udział w kursie. 

+ i 

Z powodu ćwiczebnego alarmy lotniczego, 

zebranie dyskusyjne Związku Pracy Obywatel- 

skiej Kobiet nie obędzie się. Zostało ono prze- 
sunięte na 26 bm. (czwartek), na którem p. A- 

polonja Dominikiewiczówna wygłosi odczyt pt. 
„Reforma Szkoły Polskiej”. Początek o godz. 7 
wieczorem. 

Pierwsze zebranie organizacyjne Koła Sa- 

mokształceniowego nad Sprawami Polityki Za- 
granicznej Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet 
odbędzie się dnia 26 bm. (czwartek) o godz. 

6,30 wieczorem -w lokalu Związku (Jagiellońska 

Nr. 3-5 m. 2). 

JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPOWAĆ 
BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMODZIAŁO- 

WE WYROBY Z WŁASNEGO LNU



górę Trzykrzyską, powstrzymać 

  

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 

W GÓRY, W GÓRY MIŁY BRAOIE... 

Jak w góry to gdzie? 

Trzykrzyską. 

Od strony ul. 
le nie zachęcające. Przedostawszy się przez 

podwórze koszarowe, znajdujemy się odre- 

zu wśród „dzikiej przyrody. Wyrwy po 
wodzie deszczowej, romantyczne złomy i 

zwały ziemi, malownicze wykrętasy pod. 

mytych korzeni. 
Wileńska Szwajcarja. Tylko, że Szwaj- 

carzy napewno  zbudowaliby tu kolejkę 
zębatą. My kolejki nie mamy, ale zato, me- 
żemy podziwiać naturę w całej jej bezpo” 

Na Zamkową lub 

Kościuszki wejście wea 

średniości. 
Zasapawszy się kapichnę — (laika, 

panie dzieju!) wdrapał się jakoś człowiek 
„na szezyty*'*. Nagroda warta jest trudów. 

Jak piękne jest Wilno, stąd najlepiej chy- 
ba widać. Mimowoli trzeba stanąć i patrzeć, 
patrzeć.... 

Tyle razy 
skiej,j a zawsze 
mocne. 

Przewodnik oprowadzający po Wilnie, 

turystów mie będzie nie wart, jeżeli nie 
pokaże miasta z tej właśnie góry. Co prawda 
niema szwajcarów z kolejką zębatą — no, 
ale warto się nawet zasapać dla ujrzenia 
ślicznej panoramy. 

Ma góra Trzykrzyska swoją - zasłużo- 
na sławę. Jedyny w całej Połsee widok 
przedstawiają trzy krzyże, szczególnie gdy 
w nocy oświetlone są reflektorami. Coś tak 
wspaniałego i potężnego w swej prostocie, że 

słów na to znaleźć niepodobna. 
Jak wyglądają te trzy krzyże z bliska? 

Otoczone obskurmym drutem kolezastym, są 
mniej białe niż to się zdaje zdaleka. 

Taka ohyda, jak drut kolezasty wogóle 
nie może znajdować się koło krzyżów. Ani 
to chroni od podejścia bliżej, ani dodaje u- 

było się na górze 

wrażenie 

Trzykrzy- 
jest świeże i 

  

roku, ani ozdabia. Odrazu z miejsca ze- 
psute wrażenie. 

Czy nie ładniej wyglądałyby  cemento- ' 
lub niski murek z wejściami z 

Zamknąć dostęp do krzyżów 
we stopnie, 
kilku stron? 
jest to rzecz niewykonalna. Trzeba raczej 
ozdobić otoczenie. 

Jak szanowną publiczkę, zwiedzającą 
od nieprzy- 

stojnych figłów na różnę temaży w pobliżu 

krzyżów? Istotnie trudna sprawa. Ale 
warto nawet zatrudnić jakiegoś bezroboi- 

nego, dla pilnowania, by choć częściowo 
zabezpieczyć się od niekulturalnych  wy- 

bryków. 
Przedewszystkiem zaś trzeba krzyże 

pobielić. Powtarzać to trzeba perjodycznie, 
bo przy niewielkim koszcie uzyską się lep- 

szy wygląd pomnika, no i usunie się gor- 
szącą i zupełnie zbyteczmą „literaturę““, 

Zmaną jest rzeczą, że każdy dureń mu- 
si się podpisać na ścianie. Ale żeby aż ty- 
le było durniów, jak wskazują  upstrzone 
płaszczyzny tych krzyżów — nie chce się 
wprost wierzyć! 

Są napisy pojedyńcze i grupowe. Tu ja- 
kiś bałwan wyrysował serce strzałą prze- 

bite i koślawo nagryzmolił — „Tania, ko- 
chanie ty moje““. Tam „Bolek z Warszawy** 
— „Zygmunt z ulicy Ponarskiej'* i „Frania 
Kramieka'* — raczyli uwiecznić swoją o0- 
becność na górze Trzykrzyskiej. Co za do- 
niosłe wydarzenie! 

Można założyć całe biuro adresowe na 
podstawie podpisów (z adresami — o naiw- 
ności!), umieszczanych na ścianach  krzy- 

żów. 
Swoją drogą na przejrzenie 

zabytkowej literatury nie starczy 

dzin. Monotonję podpisów urozmaicają 

mniej lub więcej umoralniające obrazki. 
Niebrak napozór patrjotycznych — jak 

np. „Bóg i Ojczyzna*', Są też i polityczne, z 
wybitną cechą aktualności. Pod czarną swa- 

styką, czernieje złowrogo — „bij žydėw““, 

a obok „brawo Hitler'': 
Z pogardą odwraca się od złowieszezego ha- 

całej tej 

paru go- 

sła Szałkowicz Mowsza z ul. Raduńskiej. 
Kompromitująco, wśród hołoty i pla- 

stycznych ilustracyj wygląda napis — „Se- 
minarjam Nauczycielskie — Prażana 10. IX 
33 r. — A fe! 

Nie dziwimy się, gdy sztubacy piszą 
„tu były wagary, — nie dziwimy 

się też, gdy zawiedziony w miłości artyie- 

rzysta rysuje armatę i nazywa ją „Maryś- 
ka““, ale trzeba się dziwić, gdy się  znaj- 
duje podpis przyszłych nauczycieli. Czem- 
prędzej należy zamalować,  zabielić to 
wszystko. 

Nie stać nas na kolejkę zębatą, ale mo- 
żemy zdobyć się na wyrzucenie drutów kol- 

    

SPORT 
MECZ BOKSERSKI O DRUŻYNOWE 

MISTRZOSTWA WILNA 
W dniu 20 bm. o godz. i17-ej w sali Okr. 

Ośrodka W. F. (Ludwisarska 4) odbędzie sie 
mecz bakserski o mistrzostwo drużynowe okrę- 
gu wileńskiego. 

Do walki o zaszczytny tytuł mistrza staja 
dwie drużyny: W. K. S. - Śmigły i K. P. W. - 
Ognisko. Będzie to zarazem pierwszy występ 
drużyny Ogniska. 

KONFERENCJA W SPRAWIE OŚROD- 
KA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
Okręgowy Ośrodek W. F. komunikuje wszys 

tkim zainteresowanym Klubom i organizacjom 
sportowym, że w dniu 25 bm. o godz. 19-ej od- 
będzie się w sali konferencyjnej Ośrodka konfe- 
rencja w sprawie rozdziału sali do ćwiczeń w 
okresie zimowym. O ile dana organizacja reflek 
tuje na pomoc instruktorską lub pragnie korzys- 
tać z sali powinna zgłosić się przez swego delega 
ta na wspomnianej konferencji. W późniejszym 
terminie zgłoszenia nie będą uwzględniane. 

EGZAMINY NA STERNIKÓW  ŚRÓD- 
LĄDOWYCH 

Okr. Ośrodek W. F. podaje do wiadomości, 
że w dniu 22 bm. o godz. 9 m. 30 w Trokach 
odbędzie się egzamin na stopień sternika jachto 
wej żeglugi śródlądowej. 

Zgłoszenia kandydatów stowarzyszonych i 
niestowarzyszonych do egzaminu przyjmuje Ośro 
dek W. F. (Ludwisarska 4) do dnia 21 bm. 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 

TAJEMNICA OGRODU ZOOLOGICZNEGO 
KINO „PAN“ : 

Wcale nieprzecietny i oryginalny scena- 
rjusz. Na tle dzikich bestyj rozgrywa się dra 

mat, a nawet tragedja, gdzie bestjalstwo ludz 
kie zaciemnia najdziksze instynkty drapież- 
ników. Tylko człowiek może być tak podły, 
tak wyrafinowany w zbrodni. 

Dostawca dzikich zwierząt do ogrodu 
zoologicznego zabija każdego, kto się odważy 
zbliżyć do jego żony. Zabija także swą wła- 
sną żonę, topiąc ją w sadzawce, pełnej kro- 
kodyli. 

Wszystkie te. okropności są umiejętnie 
stopniowane i złagodzone wstawkami komicz 
nemi. To też całość nie pozostawia wrażenia 
przykrego, lecz raczej zajmuje i zaciekawia. 

Niektóre pomysły reżyserskie (E. Suther- 
land) są godne uwagi. Scena zabójstwa za- 
pomocą uciętej głowy jadowitego węża, lub 
śmierć człowieka w zwojach boa - dusiciela 
— to nie są rzeczy. codzień spotykane. 

Ż aktorów najlepszy jest Lionel Atwill 
jako destawea zwierząt i przebiegły morder- 
Ca. i Ria LAU sia 

Dobry jest Charles Ruggles jako podszy- 
ty tehórzem szef reklamy. 

Ratlen Burke, zwańa  kobietą<panterą 
mniej się nadaje do swej roli — (żona dostaw 
cy). Typ jej urody nie został tu wcale wy- 
zyskany. ‚ 

Dodatki przeciętne, jeżeli wręcz nie sła- 
be. Ciągle jeszcze pokutuje niefortunna „Ko- 
lebka Sobieskiego““, którą należałoby usunąć 
z ekranów, by nie przedłużać kompromitacji 
twóreów tego „filmu 

  

  

    

  

Tad. С. 
  

firmy 

„KRYSZTAŁ 
dawniej W. BŁOCH 

Wilno, ul. Rudnicka 7. 
Specjalność: ramy ckien= 
ne szklane dla kościołów, 
oraz wszelkie roboty w 
zakres szkłarstwa wchodz. 

Otrzymano szkło z najlepszych polskich 
but (białe czyste szkło) 

  

      

  

— Jubileusz harcerzy. W dniu 22 bm. przy- 
pada 5-lecie istnienia drużyny harcerek i 2-lecie 
istnienia Rzemieślniczego Koła Starszo - Harcer- 
skego. W związku z tą uroczystością organizo- 
wany będzie obchód w Domu Żołnierza. 
„ Teatr kolejowców. 

— W uzupełnieniu wzmianki naszej z dnia 
18 września br. o mającem powstać teatrze ko- 
lejowym dowiadujemy się, że teatr ten powstał 
przy Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej, a kierowni 
ctwo jego powierzone zostało b. dyrektorowi 
teatru miejskiego p. Kazimierzowi Krokowskiemu 

Do zespołu artystycznego oprócz utalento- 
wanych sił amatorskich — weszli b. artyści teat 
ru miejskiego, a to: pp. Zofja Ustarbowska, Hlon 
skówna, Pietruszyński, Grabczyk i inni. 

Zespołowi teatralnemu przydzielone będą 
specjalne wagony, któremi dojeżdzać będzie do 
miejscowości swych występów. 

Teatr ten: nosi nazwę objazdowego teatru 
kolejowego. 

— Uroczystość w gimnazjum  Żeńskiem. 
W dniu 22 b.m. w gmachu Państwowego Gi- 
mnazjum Żeńskiego odbędzie się uroczystość 
odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci Zyg- 

czastych i uporządkowanie samych: krzy- munta Wróblewskiego — wielkiego działacza 

żów, jak również ich otoczenia. Pigeon. na polu oświaty. ь 

WACLAWA WALIOKA Lui o 8). 

Szukani 

  

Polski 
(Rok 1906) 

Jednak kilka dni, w ciągu których Marta 
musiała zdać robotę, zmieniły w cały tydzień. 

Straszny tydzień! Zaraz tegoż dnia przyszła 
wiadomość w czasie zebrania, które Marta 
prowadziła wobec nowego  okręgowea, że 

Józek Duda będzie stracony 28 września po 
obiedzie. Chodziło widocznie o widzów, o 
rozsianie grozy. Ź nim razem miano rozstrze- 
lać jeszcze ezterech — już ostatnich z o- 
wych dwudziestu ośmiu. Ci czterej istotnie 
byli bandytami — postrachem okolicy pod- 
miejskiej. 

— Towarzyszko Marto — rzekł Franek, 

— widziałem się dziś z Józkiem, prosił was, 

żebyście się zaopiekowali matką jego, gdy 
będzie czekała w kamieniołomach na wydanie 
ciała. Bo ciało jego wydadzą matce i pocho- 
wamy. Matka już się z nim pożegnała. 

'Marta stała oparta o stół — musiała u- 
siąść. Towarzysz okręgowiec spostrzegł, 

    S 

Stnalsiaw Mackiewicz. wydawca 

  

eo się dzieje z Martą, wstał i rzekł; 
— Uczeijmy teraz przez powstanie о5- 

tatnie chwile życia towarzysza Józefa. Wszy- 

scy wstali. Wstała też i Marta — opanowała 
się zupełnie. 

Trzeba było jeszcze zebrać składkę na 

pogrzeb — Marta uczyniła to. Mówiono też 
o potrzebie napisania odezwy — nekrologu 
z racji śmierci Józka, by rozrzucić tę ode- 
zwę nazajutrz. Marta słyszała to, ale coś się 

w niej tak zbuntowało przeciw tej trzeźwo- 

Ści ludzkiej, że na propozycję okręgowcea: 
, — Wy to, towarzyszko, uczynić mu- 

sieie! — popatrzyła tylko ogromnemi oczyma 
na niego — więc zamilkł. | 

Marta już od godziny 
ta do płotu, by 

stała przyciśnię- 
pożegnać się z Józkiem — 

Istotnie już 
przejechał 

miano wieźć go koło ich domu. 
* @уа razy żółty wóz więzienny 

KOS > TERRA 

  

DARA 

— Walne zebranie Opieki Rodzicielsk, przy 
gimn. im. Tadeusza Hołówki. Dnia 14 bm. w sali 
„Reduty* odbyło się pod przewodnictwem p. 
kier. Bartoszewicza zebranie doroczne Opieki 
Rodzicielskiej przy gimn. im. Tadeusza Hołówki, 

Na wstępie p. prezes wspomniał o nowym 
patronie miejscowego zakładu ś. p. Tadeuszu 
Hołówce, wskazując na cele, jakie przyświecały 
Dyr. Zakładu przy wybraniu Patrona. Zebrani 
przez powstanie i jednominutowe milczenie od- 
dali cześć Zmarłemu tak tragicznie na posterun_- 
ku służby pastwowej. 

Następnie dyrektor Zakładu p. Smoter w 
treściwym i zwięzłym referacie przedstawił jed 
nolity ustrój współczesnego szkolnictwa. 

Sprawozdanie roczne z działalności Komi- 
tetu i sprawozdanie kasowe przedstawił wyczer 
pująco p. prezes Martyka. Okazało się, że znacz 
na część budżetu przeznaczona została na po- 
moc dla najbiedniejszej młodzieży w postaci do- 
żywiania i pomocy materjalnej na pokrycie czes 
nego. Z tych też powodów ani jeden z uczniów 
w ciągu roku szkolnego nie został zmuszony 
"do opuszczenia murów szkolnych. 

‚ Na wniosek komisji rewizyjnej sprawozda- 
nie przyjęto, udzielając Zarządowi absolutorjum 
z podziękowaniem. 

Uchwalono składki członkowskie w nowym 
roku szkolnym, uwzględniając pogarszający się 
stan materjalny rodziców w wysokości I zł. 50 
groszy od ucznia. ° 

Na rok bieżący przez aklamację wybrano 
ten sam Zarząd z prezesem p. Martyką na czele, 
: Jest to najlepsze uznanie dla Zarządu za 
jego całoroczną pracę dla dobra młodzieży. 

— Z posiedzenia Wydziału Wojewódzkiego. 
W dniu 16 bm. pod przewodnictwem Pana 

Wojewody Stefana Świderskiego odbyło się po- 
> Nowogródzkiego Wydziału Wojewódz 

ego 
Na pasiedzeniu tem ustalono ilošė gromad 

wiejskich i miasteczkowych w powiatach no- 
wogródzkim, baranowickim, słonimskim, stołpec 
kim, szczuczyńskim i lidzkim oraz dokonano 
zmian w dotychczasowej nomenklaturze gromad 

Ostatecznie zatwierdzono budżety zasadni- 
cze związków samorządowych nieświeskiego i 
szczuczyńskiego oraz zatwierdzono budżety do 
datkowe tych związków na rok 1933 - 34 i bud 
żet szpitala międzykomunalnego w Baranowi- 
czach jak również międzykomunałnego Związku 
Opieki Społecznej wojew. nowogródzkiego. 

ё Zatwierdzono uchwały pożyczkowe związ- 
ków samorządowych baranowickiego i słonim- 
skiego w sprawie pożyczek względnie prolongat 
pożyczek krótkoterminowych oraz konwercii 
tych pożyczek na długoterminowe. 

„ Rozpatrzono regulaminy biur ewidencji lud- 
ności dla miast Baranowicze, Słonim, Stołpce, 
Nowogródek, Nieśwież, Kłęck. 

Zaopinjowano  pzychylnie przedstawiony 
plan rozmieszczęnia miejsc dętalicznej sprzęda- 
ży napojów wyskokowych alkoholowych na te- 
renie województwa, załatwiono sźereg spraw 
dotyczących pracowników związków samorzą- 
dowych pow. lidzkiego, stołpeckiego i słonim- 
skiego oraz ozpatrzono zażalenia i odwołania 
podatkowe w sprawie wymiaru danin samorza- 
dowych. 

nierdjierka 
— Koło Ziemianek pow. Nieświeskego. 
Praca Koła Ziemianek powiatu Nieświeskie- 

go mimo trudnych czasów rozwija się pomyślnie 
dzięki zabiegom i staraniom Zarządu. e 

Ze sprawozdania przyjętego na Wałnem 
rocznem Zebraniu w dniu 24 września dowie- 
dzieliśmy się, że Koło w roku sprawozdawczym 
przeprowadziło trzy6-cio tygod. kursy kroju ! 
szycia w Kaczanowiczach, w ca. i 
w Sławkowie, na które uczęszczało razem prze- 
szło 40 uczenic. | 

Podkreślić przy tej okazji należy dobrą wo- 
lę i ofiarność pani Jadwigi Święcickiej, która na 
kursy w' Jefimowiczach udzieliła we dworze 
mieszkania i utrzymania instruktorce pani Sie- 
mionowej co przyczyniło się do ulżena kasie Ko 
ła. Na zakończenie kursów urządzono publiczne 
pokazy robót uczenic na które ludność okoliczna 
uczęszczając licznie, korzystała z urządzanych 
przy tej okazji przedstawień amatorskich, dek- 
lamacji i przemówień okolicznościowych na te- 
maty spraw społecznych i gospodarczych, co 
zykle nie pozostaje bez wpływu na stosunek 
ludności do inteligencji miejscowej. 

Prócz wyżej wymienionych kursów Koło 
Ziemianek urządziło w ciągu lata w 7-miu dwo- 
rach przedszkola dla małych dzieci, posługując 
się w tem sprowadzonemi z Seminarjum Wileń 
skiego ochroniarkami, które wywiązały się wszę 
dzie doskonale ze swego zadania, — co przyczy 
ni się bezsprzecznie na przyszłość do rozszerze- 
rzenia na przyszłość tak zbożnej i pożądanej na 
naszym terenie akcji. 

- Obok pracy samodzielnej Koło Ziemianek 
współpracowało z Wydziałem Koła Gospodyń 
Wiejskich przy Nieświeskim O. T. R. sprowadzi 
ło jak i lat poprzednich nasiona warzywne i 
kwiatowe dla ogrodników konkursowych, oraz 
nasion Inu w większej ilości dla 20 istniejących 
Kół Gospodyń Wiejskich, popierając wśród nich 
jednocześnie hodowlę rasowego ptactwa przez 
dostarczanie im jaj kur - zielononóżek i karma- 
zynów oraz kaczek - perkinów, razem w ilości 
kilkuset sztuk, w czem wyłącznie panie Wojni- 
łowiczowa i Gorecka największe położyły zas- 
ługi. a? 

Na tem że zebraniu dokonano wyborów Za 
rządu na następne 3-lecie w składzie: prezeska 

  

— pani Hanna Wojniłłowiczowa (powtórnie), tarzy. 

“UPS P P S rini S 

koło niej wśród szpaleru wojska, ale Józ- 
ka jeszcze nie było. Na przedniem siedze- 

niu wozu plecami do furmana siedzieli ska- 
zańcy po dwóch, a przed nimi ksiądz. 

Marta spostrzegła, że ci ludzie już za 
życia nie żyją — pierwsi dwaj mieli obłęd 

w oczach, druga para młodych chłopców — 
białe zupełnie, trupie twarze, głowy latały 
im w różne strony, jakby nie mieli już 

kręgosłupa. Oczy ich widocznie nie nie wi- 

działy, tylko palee zaciskały w jakimś skur- 

czu śmiertelnym obrazki święte. 
. Ksiądz, o: energicznej twarzy i mądrych 

oczach, siłą wzroku starał się obudzić w 
nich życie. Gdy jednak z pierwszą parą to 

   się mu nie udało, drugiej pary już nie ma- 

gnetyzował wzrokiem — skupiony bardzo 
modlił się cicho za nich. 

Marta czekała, aż się wóz żółty po raz 
trzeci wróci i zabierze Józka. Już słyszy 

turkot — wraca wóz z księdzem — znaczy 

tamtych stracono — jak prędko! Marta ma 

w tej chwili śmierć w duszy na myśl, że 
może i Józek będzie się tak strasznie bał. 
I dzieje się z nią coś dziwnego — zaczyna 
się modlić. Czuje, że ją ktoś słucha w 

e (- w Wilnie. 
444 
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„LJ 
NAJWIĘKSZY SUKCES 

s „MIŁOŚĆ W AUCIE" W rol: gł 

ANNABELA i JEAN 

„twórcy arcydzieł słynnepo 
reżysera JOE MAY'A 

Przepiękne panoramy Riviery 
trancaskiej 

—-Ceny znacznie zniżone. 

  

MURAT       

Wkrótce: Najbzrdziej niesamowity i osobliwy flm,BIAŁY UPIÓR * z szstańskim Bela Lugoe! w rol. gł 

  

GWIAZDA GWIAZD 
44| JEDNA I JEDYNA! 

„EU 
: | Dodałex nadzwyczajny: „GDAŃSK w CIENIU SWASTYKI* | 

O'zstk se'ntów: 4, 6, 8i 10.20 

GRETA GARBO ................. 
„JAKĄ MRIE PRAGNIESZ 

w-g powieści Luigi Pirandelia. Nad program: Najnewsze atrakcje 

Z tajników 
kobiety 

która 

znała 

mężczyzn 

  

  

, Dziś nieodwołalnie 
ostatni dzień! 

w kinie „PAN“ 

KAWALKADA 
Film, ktėry wprowadzit w zdumienie caly świal. ° 

Jutro 
wiceprezeska — pani Józefa Szalewiczowa (pow 
tórnie) i pani Alina Podhorska - Okołów, skar 
bniczka — pani Anna Oskierczyna, sekretarka — 
pani Hanna Świdowa (powtórnie). 

Oby i nadal niestrudzone zabiegi Zarządu 
wydały również pomyślne rezultaty, rozszerza- 
jąc zakres swej pracy, pociągając do niej coraz 
większą ilość współpracowniczek. 

Obserwator. 

  

  

  

— Niedoszły małżonek — rzekomy inżynier 
—za kratami. W dżdżysty dzień jesienny przy- 
jechał do Słonima obładowany walizkami „in- 
żynier* Dawid Orłański, pochodzący z „Ame- 
ryki*, by tu wypocząć i znaleźć sobie... mał- 
żonkę... 

Istotnie na rybnym rynku w ubiegły piątek 

zjawił się elegancki młody człowiek, dopytu- 

jący się przekupek o nazwiska i adresy kupców 

drzewnych w Słonimie. Informatorzy wymienili 
nazwisko znanego ze swej solidności, lecz pod- 
upadłego materjalnie p. L., mającego córkę na 

wydaniu. 
Niebawem „inżynier Dawid Orlański udał 

się pod wskazany adres i — przedstawił się 
sympatycznej p. S., córce p. L., jako jej daleki 
kuzyn z „Ameryki”, gdzie rzekomo ma posadę 

inżyniera z wynagrodzeniem 10.000 dolarów 

miesięcznie. 
Przybycie zamożnego „kuzyna” z dalekich 

stron — syna siostry ojca, z którą stracono 
wszelki kontakt, uszczęśliwiło pannę; niezwło- 
cznie więc powiadomiła o tem brata, który po- 

biegł do bożnicy, gdzie ojciec pobożnie się mo- 
dlił, by powiadomić go o przyjeździe gościa z za 
oceanu. Nastąpiła czuła chwila powitania, potem 

indagacja ojca o zdrowie znajomych, krewnych 
itp. A że Orlański nikogo z krewnych p. L. nie 
znał, więc udał nader zmęczonego i prosił o 

wypoczynek. 
Gdy Orlański, ulokowany w specjalnym 

pokoju odpoczywał, panna S$. powiadomiła swa 

je przyjaciółki o niespodziewanej wizycie i © 
miłem wrażeniu, jakie na niej zrobił młodzie- 

niec. 
Olšnione nielada sensacją koleżanki p. S., 

panie X i Y udały się do niej, by „urobić” opi- 

nję. Wieczorem tegoż dnia p. Orlański był już 
w Słonimie w Klubie Myśliwskim i obtańcowy- 
wał elitę żydowską. 

Nazajutrz tj. w sobotę Orlański oświadczył 

się o rękę panny L., a gdy ta przyjęła go, za- 

wiadomił, że najdalej w niedzielę będzie musiał 
wyjechać z nią autem do Wilna ,„po Кагакшу“ 
iinne zakupy; uzyskał na to zgodę narzeczonej 

z warunkiem, że będzie im towarzyszył brat. 
Wieczorem Orlański przystąpił do rzeczy i po- 
prosił narzeczoną 0 „wypožyczenie“ mu 10 do- 

larów, gdyż ma przy sobie tylko czeki po 5000 
dolarów, które będzie mógł zrealizować w ban- 
kach w Wilnie albo w Białymstoku. Nie mając 
własnych pieniędzy, panna wypożyczyła żądaną 

sumę u przyjaciółki p. B. i... na szczęście po- 

informowała o tem znajomych. 
Nastąpiła narada, na której postanowiono 

Dawida Orlańskiego wylegitymować, a gdy ten 

sprzeciwiał się, powiadomiono słonimski Wy- 
dział Śledczy, który miał już na uwadze Dawida 
Orlańskiego i śledził jego „występy* w Słoni- 
mie. 

Okazało się, że Dawid Orlański z Białego- 
stoku, syn Maksa i Chaji, lat 38, wyznania moj- 

żeszowego, był już 4-krotnie aresztowany przez 

policję i przekazywany władzom sądówym za 

oszustwa w Białymstoku, Wilnie, Ostrołęce i 

Brześciu nad Bugiem. 
Przeprowadzone niezwłocznie dochodzenie 

udowodniło mu oszustwo,  przeto.sprawę wraz 
z aresztowanym Dawidem: Orlańskim przekaza- 
no Sądowi Grodzkiemu,- który względem 0- 
skarżonego zastosował jako środek zapobiegaw 

czy bezwzględny areszt. . 

Cala sprawa wywołała olbrzymie porusze- 
nie w mieście i jest tematem ciągłych komen- 

Wik. 

tej chwili, że ta modlitwa jest konieczna — 
modli się słowami modlitwy Pańskiej.  Pa- 
mięta doskonale cały „Ojcze nasz! '*.... 

— Boże, czy ja wierzę, czy ja wierzę? 
Czy mię Bóg wysłucha ? 

Słyszy turkot i widzi, 
Józka — uśmiechem już zdaleka wita ją 
i żegna. Gdy mija ją wózek, Józek coś 

szepcze, nie patrząc na nią — obawia się, 
by nie podać ją w podejrzenie. Ale szept 
jest głośny — słyszała: 

— Matka! Matka moja! — Spostrzegła 
też, że zaciskał mocno sine, obrzękłe stra- 
sznie ręce. Teraz Marta już niema ani chwili 
do stracenia, cofa się do domu, biegnie 
przez park w stronę kamieniołomów, tutaj 

na drodze czeka ją powóz, dopada go i już 
po chwili jest na miejscu. Nie, nie jest za- 

wyraźnie widzi, 

późno, — tam na przedpolu coś jeszeze ro- 

bią. Ach, prawda, — skazańcom każą ko- 
pać dla siebie mogiły. Jakże Józek... 

Nie, to zarzucają ziemią tamtych, już 
straconych. Niema czasu zastanawiać się 
nad tem — śpieszy do głębokiego korytarza 
w ziemi, gdzie ma spotkać matkę Józka. 
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Radje wileńskie 
CZWARTEK, 19 października 1933. 

1,00 Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dziennik 

poranny. Muzyka. Chwilka gosp. dom. 
11,30 Przegląd prasy. Wiad o eksporcie— 

Komunikat. Czas. Muzyka. Dziennik poranny. 
12,35 Il-gi poranek szkolny z Filharmonii. 

14,00 Kom. meteor. 

15,25 Program dzienny. 

15,30 Giełda rolnicza. 
15,40 Koncert dla młodzieży (płyty). 

16,10 Muzyka lekka. 
16,40 „Praca instruktorki wiejskiej" odczyt. 

16,55 Sonaty (muz. pow.) 
17,50 Utwory Wawrz. Czereśniewskiego. 
18,00 „Na drodze do bogactwa" odczyt. 
18,20 Słuchowisko. 
19,50 „Skrzynka pocztowa Nr. 266“. 

20,10 Program na piątek. 
20,15 Odczyt aktualny. 

20,30 Dziennik wieczorny. 
20,40 Koncert. 

21,00 Skrzynka techniczna. 
21,15 Sport. 

21,25 D. c. koncertu. 

23,00 Kom. meteor. 
23,05 Muzyka taneczna. 

DZIŚ CIĄGNIENIE 
I KLASY 

28 zrefermowanej 4 klasowej Loterji Państw 

Przeto spieszcie L o $ 7 
po szczęśliwe 

do najszczęśliwszej kolektury 

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

Centrzła; Warszawa, Nalewki 40 
Oddział; Freta 5 

Zamówienia zamiejscowe załatwiamy odwrot. 

pocztą po wpłac na nasze konto PKO 80,928 

  

  

R: wyw Się ron wsz 

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE 

z dnia 18 października 1933. 

Za 100 kg. — parytet Wilno. 
CENY TRANZAKCY JNE: 

Żyto I stand. 693 g-l 16—16,10 

Żyto II stand. 663 g-1 14,50—14,75 

Jęczmień na kaszę zbierany 15,65—15,75 

Gryka zbierana 18—18,65 

Mąka pszenna 0000 A luks.  34,75—38,75 

Mąka żytnia do 55 proc. 25,25—26.— 

Mąka żytnia do 65 proc. 20,25—22.— 
Maka žytnia razowa 17,25—17,50 
Otręby żytnie 8,25 

, Otręby pszenne cienkie 8,75 

CENY ORJENTACYJNE: 

Pszenica zbierana 21 — 
Owies stand. 459 g-1 niezadeszczony 15.— 
Mąka żytnia sitkowa 18— 
Mąka razówa szatrowana 18,25 
Otręby jęczmienne ‚ 8— 

Kasza gryczana 1-1 palona 38— 

Kasza gryczana 1-2 palona 36—37.— 

Kasza perłowa (pęcak) Nr. 2 26.— 

Kasza perłowa Nr. 3 31—32.— 

Kasza owsiana 45—47 — 

Ziemniaki jadalne 5— 

Siano 6— 

Słoma 5— 

Siemię lniane 90 proc. 31—31,75. 

LEN: za 1000 kg. iranco st. zaiadowania: 

Len trzepany Wotožyn 1212,40 

Druja 1039,20 

Traby 1255,70 

Kądziel horodziejska 1082,50 

(skala 216,50 bas. 1). 
Targaniec (asortyment 70/30) 71940 
Ogólny obrót w tonnach — 500. 

— — — WILEŃSKA 

— Proszę pani — chce ująć rękę ko- 

bieciny. 
— Nie dotykaj mnie, pani — nie mogę! 

Namawiacie ich biedaków na śmierć, a sami.. 

co wam brakuje — hę? 

— Boże! 

— "To pani jednak zna imię Boskie? 

Marta oparła się o ścianę sypką kory- 

tarza i milczała. Raptem usłyszała salwę, a 

zaraz potem świeży, młodzieńczy, dobrze 
jej znany głos Józka: 

— No bracia mierzcie lepiej — nawet nie 

zraniliście mnie! Jeszcze raz. 
Druga salwa i znowu głos, 

miony, konający! 

— Niech żyje niepodległe Państwo Pol- 

skie! Niech żyje rewo!.... 

Nie skończył wyrazu. Matka 

przypadła do Marty ze skowytem: 

— Zabili! Umarł! Umart! 

Przeszła długa chwila. Marta słyszała 

turkot — Franek z wozem podjechał. Sły- 

szała-tupot nóg kilku ludzi — w podziemiu 

ale jakiś stłu- 

Józka 

taki wyraźny. To pewno nieśli ciało. Otrzą- 

snęła się — zrozumiała, że trzeba za wszelką 
cenę być tam koło wozu. 
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Górnosiąsk. konc. ąsk. ° 

WĘGIEL „Progress“ 

poleca R DEU LL 
Jagiellońska 3, tel, 8-11, 

Do akt Nr. Km. 340/33 

OBWIESZCZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wifnie rew. 
I-go, Stefan Wojciechowski, zamieszkały w 
Wilnie przy ul. Zakretowej Nr. 13—! na za- 
sadzie At“ 00 K. В. -; ogłasza, 
że w dniu 24 października 1933 r. o godz. 10 
w Wilnie przy ul. W. Pohulance Nr. 14 m. 

odbędzie się publiczna licytacja ruchom 

mianowicie: mebf, żyrandola elektr., se! 
do kawy, firanek, serwety lnianej i inn. prz: 
miotów, oszacowanych na łączną sumę zł. 890 
gr. —, które można oglądać w dniu licytacji w 
miejscu sprzedaży w czasie wyżej oznaczonym. 

Wilno, dnia 10 października 1933 r. 

Komornik (—) Stefan Wojciechowski. 

Sprawa opieki nad mieniem Konstantego Bu- 
kowskiego p-ko Judelowi Kominowi. 

ZĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znaze 
średka ed edcisków 

Prow. A. PAKA. 

    

  Potrzebne 
EE" MIESZKANIB МЕБЕТИНЕСНИТЫЯЗ 

Lekarze 2 pokojowe z 
mi Lsskawe olerty de 

  

_______ administracji dla W. Ł, 

DOKTOR = 
EEGRRECE CZERBETÓRSK 

Bilumowicz 
Choroby skórne, wene- Lekc e 
ryczne i moczopiciowe. 
WIELKA 21 — tel. 921 

od 9—1 i 3—8 
W. z. P_23: 

— — — — — — 

  

Przyjmę dzieci 
do kompletu prywat 
nego.— Wiek 7—8 lat, 

"- program drugiege ed: 
у działu. 

Mickiewicza 48 m, 6, 
Zgłoszenia do 12 rane 

i od 3—5 po poł, Lokale 

  

= — — — — — — ПаКштуКп›і%_ NAUCZYCIELKA į szycia przyjmję U- poszukūje  mieszkania czenice za dostępną «- Zz utrzymaniem przy Т 
inteligentaej r+dzinie, RR D 
najchetniej z noziela- 0 : 
niem lekcji. Zgłoszenia 
Krzków „Ruch* Szcze- 
pańska pod „Zaraz* 0 

  

    

  

Mieszkanie ' 
słoneczne do wynajęcia 
5 — 6 pokojowe — ze 
wszelkiemi wygodami 
podatek lokalowy od 
600 rubli I piętro Tar- 

Hotel Porsjonat 
J CYWIŃSKIEJ 

w Wilnie 
został przeniesien: 
ne ul, Mickiewicza 19, 

taki '19—4 tel. 352 tel 17-03 — pokoje od 
Kamber 3 zł, z utrzymaniem 
—- * ой 7 ZŁ. 
  

  

— — wa 

— Proszę pani, trzeba nam iść konie- 
cznie, tam czeka Franek z... ciałem Józka. 
Ani chwili nie możemy tu dłużej pozostać! 

— Dobrze, ai już idę. 
wyleźć mi z tej*dziury, 

Pomóż pani 

bo mię zamroczyła. 

Marta ledwo wydźwignęła małą, chwie- 
jącą się na nogach staruszkę z korytarza. 

Na drodze stał wóz parokonny i Franek na 
nim, na dnie wozu leżało ciało Józka, przy- 
kryte pokrwawioną płachtą. 

— Pokaż mi, pokaż mego 

Gdzie cię, synku boli, gdzie?... 

Marta z Frankiem 

Józusia! — 

ledwo wytłumaczyli 
matce, że trzeba co tehu jechać, bo mogą 
się zebrać ludzie, a wtedy ciało im straż 
więzienna odbierze — przecie na demonstra- 
cję żadną pozwolić nie mogą. 

Istotnie zaczęli się gromadzić ciekawi, i 
już ktoś ruszył od świeżo usypanych moe- 

gił w ich stronę. Franek zaciął konie i 
wprost uciekł z ociekającym krwią wozem. 
Matka i Marta siedziały na dnie wozu i 
podtrzymywały głowę Józka, by nie tłukła 
się o deski. 

(D. C. N. ) 

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński.


