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I oczclo się na ter 
róż. lianie ..mocarstw 
r c >t e. Zasada, w 
cztia z organizacją 
aer>pagn międzynarodowego. t& 
sad.i •bardzo!ryzykowna 
bezpieczna. 

Zrozumiał też jejj 
novy prezydent Si 
klin Rooscvelt, bo z 
cia władzy wycofał 
bej piątki", tannl, 
postanowieniu, o o v 
konwetitykiel mocarstwowy, 
mieszczą w sobie niebezpieczeń
stwo dla pokoju świata. 

J :dnak Już pierwsze wkrocze
nie na fory pokątnk-ch konwen-' 
tyk ów ukoronowane zostało pe
wni Tri pozytywnym rezultatem. 
Oczywiście z punłtu widzenia 
ińte-esów.... niemieckich. 11-tro 
jrrudnia 1932! otrzynali Niemcy 
zapwnicnie, że w dalszych pra-
cacl Konferencji Rozbrojenio
wej wytyczają bęclfeic Glcrch-
bcnclitignng". 

P ftątne narady uznawali więc 
Niwicy za dóskonaiły^nstrument 
poliiyczny, pozwalający omijać 
terę i Ligi, usuwać na bok „małe 
państwa", by łiie przeszkadzały 
Niei icorn w1 uzyskiwaniu coraz 
wici szych konces\j. 

T( t e ż — p o wycofaniu się 
Stan S w Zjednoczonych — na
stępni forma, kontynuowania po-
kątn fch narad w ś<:iślejszem gro 
nic riocarstw było zmontowanie 
..paktu czterech". Pomyślane to 
było jako nadbudpya aparatu! L! 
pi, a właściwie jako wzajemnej u-

gdy poczę-, bczpieczenic rja wypadek, gdyby 
nastąpiło rozbiicie Ligi i Konfe
rencji Rozbrojeniowej. 

Tcttaz, w. silnem przekonaniu, 
że dopuszczeni do spółki z „mo
carstwami" (nogą lekceważyć 
„małe państwa", Niemcy przypu
ścił' atak do instytncyj genew
skich! zgłosili swe wystąpienie 
z Ligi! i Konferjencji. 

I t rbba to stwierdzić, niezbyt 
się pomylili... Już błąkają się po 
luiropjc sugestie, że przecież ino-
żnaby. jakoś zabliźnić ranę, zada
na Lidze i Konferencji w ten spo
sób. aby zno\tu po katach nara
dzić się. jakim nowym prezen
tem poprawić humor Berlina1.... 

Dobrze się wiec stało, że na
tychmiast po i ujawnieniu tych 
zamiarów nasz delegat min. Ra
czyński, wespół z przedstawi
cielami Sowietów i Turcji, oś
wiadczył w Ueitcwie: ż a d n e 
p o H ajt n e n a r a d y n i e i s a 
d o p uis c z a Ii-n c — a gdyby się 
miały zdarzyć, Obowiązywać 
będą tylko tych, którzy w nich 
biorą udizial. n ie i.ia ją li a-
t o m i a s t ż a d n e g o w a l o 
ru d l a p a ń s t w i n n y c h . 

Jest to zresk.tą powtórzenie1 te
go samego oświadczenia, które 
Polska złożyła, gdy wyłonił) się 
koncept „paktu czterech". 

Polska stoi dziś niezłomnie na 
stanowisku, że nie po to stwo
rzono nstyhicję porozumiewaw
cza pięćdziesięciu kilku państw. 
aby ją gwoli interesów Niemiec 
zastępować hegemonią kilku n-
przywilejowanych 1 pragnących 
narzucić swój dyktat innym. I 

N i e j e s t e ś m y z r e s z 
tą o d o s o b n i ę ri i w tym [po
glądzie. Między Wiosną, kiedy 
montowano „pakt czterech", a ó-
becną jesienią, gdy Niemcy -pu
ścili Genewę — zaszło niejed
no.,. Zmontowane również [zo
stało dzieło porozumienia wscho
dniej i południowej Europy, siwo 
rzona została silna przeciwwa
ga wobec zachcianek narzucania 
„małym państwom" swej woli 
przez „mocarstwa".! 

I dlatego teraz z jeszcze więk
szą dobitnością trafić musi j do 
przekonania tych, którzy chcie
liby wejść znowu na śliską drogę 
pokąrnych narad, nasze hasło;: 

— Nic o nas — bez nas! 

Gen. Laidoner na 
TALLrN, Id. 10. _ W całij E 

_ otiji odbyło iic glosowanie ludo
we nad wnlestinym przez b. kom
batantów projektem reformy kwi 
stytucii. 

Jak wynika z prowizorycznych 
obliczeń, za projektem glosowało 
400.0(111 osób, przeciwko zaś 
IStŚOOC. 

Nowa konstytucja, która wejdzie 
w życie po up ywie 100 dni od Je! 
ogłoszenia, da e I szefowi państwa 
bardzo rozleglr władze i zmniejsza 
iczbę członków Zgromadzenia! Na 
rodowego ze 1 W-do 50. 

Plebiscyt od>yl -się w zupełnym 
spokoju. Udział glosujących prze 
wyższy I 80 pr<c. 

Nicoczcklwanyl sukces, jaki od-

Paiuje przekonanie o konle:zno-
ści powołania rządu poza par yjn* 
go, przyczem na stanowisko przy 
szłego szefa rządu wymieniani jest 
kahdydatjtra gen. liaidonera, <tóry 
w grudniu 1924 r. stanął na czele 
samoobrony11 zlikwidował zajmach 
komunistyczny. 

Wydarzenia w Estottji statlowią 
przykład kryzysu parjamcntarnc-
go w krajach bałtyckich. Plebis
cyt nad 'zmiana konstytucji <>dby 
wał się Pod hasłem ukróceni; nic 
tdrowych metod walk politycznych 
ostatnio sto$owanycb przez iwrla 
mentf estoński. i 

Wyniki glosowania były pnyjęte 
przez ludność z wielkim entuzjaz-

Wszystkie prawjle dony w mem 
niósł Związek b. uczestników WaikjTaMinle zostały udekorowane [przez 
o oiepodlcgłośi: w plebiscycie o ludność flagami o barwach nafrodo-
zmlanc konstytucji, doprowadził do wych. I 
przesilenia rządowego. Gabinet TALLIN. 18.10. — Gen. Laido-
Tcmiisona podał sie <lo dymisji I ner ogłosił deklarację w prasie, w 
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i rozruchy chłopskie 
Diugl proces 4 6 z Norhowe) 

TARNÓW, 13.10. W dniu wczo
rajszym w PTC cesie przed sadem 
okręgowym w Tarnowie o zajścia 
chłopskie w Małopolsce środkowej. 
w których wyniku padło kilkanaś
cie ofiar zaró\i-no ze -strony miej
scowej ludności, jak i policji, nastą
piła jednodniowa przerwa. 

Jutro rozpoczyna sie przed sa
dem okręgowym w Tarnowie dal
szy proces z cVklu spraw o zajścia 
ropczyckie przeciwko 46 oskarżo
nym, pochodzącym z gmin, położo
nych w pobliżu wsi Nockowej, któ-

• 

r - . 

w Estonii 
czele rządu 

której s \vicrdza,*?c glosował za 
projektem zmiany krnstytucji, jej-
nak nie )cs;t zwolcwiljklem dyktatu
ry. 

Władza prczydenU republiki e-
Stońskie. obieranego na okres 5 lat 
będzie ni z!asa(l<!le lfdwej konstytu 
Cji rozs; erzonn, co adanicm gen. 
Laidoneia, [przyczyni sic do stabi
lizacji stDSiinków wewnętrzuo - po
lityczny :h [l w koniekwencji do 
wzmocn cnia państwa. 

.lan LłHrmcr urodził kle w t»S-l r. w 
Viera:z (w kArcau fcllnlłklmi), iAoń' 
ćsyl szk( tę lunkrów w Wilnie, ,T nasle 
inlc m>k ilajlewską akademie sztabu Be-
ńerahieKi' w!Pctcr.«!)iirKii. 

W esa ;lo wodny służyt w armii kau
kaskiej, lostcijł do itanowiska szeta 
sitabu 6: dswllil knuknskiei. 

Po OK ossenlu nlerawislo.<cl EstnnJI 
(28. XI. 917 r.l.ohjąl drwódzlwo wy-
dzielony<rh I armii rosyhkicl wojsk 
ilarodow^eh] estońskich i połotyTl pod
waliny a -mil estnnsklel. 

Podczas f̂ tupacll niemieckie) znal 

-):*:(-Min. Beck wraca 
(eden do Warszawy z Genewy via 

GENEWA. 18.10. Minister Bfeck 
wczoraj dłuższą konfenen-

cję z) pierwszym d:legatem Sta^ 
nów zjednoczonych na konferencję 
roztn jjeniowii Normanem D;jvi-
sem i raz z min. Bcrjeszem 

Dz: i min. Beck pr 
.kich Sato I It< 
południc mini 

grani^nych Estonii 
• ~ł-

odby 

japoń 
W 

;:yją! delegalów 

G1ELDA[ WARSZAWSKA 
b. m, 

Bell, 
dyn 
Jork 
34.90 
Slotdi 

z dn'a 18 
Dewljjy 

a 124.(14; Ho!a>dJ» 359.50 
2t?.S7; Nn«y 

normycylsa 
P0Ż. Bremlow 

L071-
Jirk 6.03; f«;wy 

kabe!) f(B: Oiio 140.00; Paryż 
Praza :fi.4S: Szwalcarja 17Z.76; 
hu 145.̂ 0; Włochy 47.00. 

prpcentowe 
lizacyina 50.50-. stał 

(w WJC.); 4 proc. jpoz 
104.5TJ; 4 proc. paiistw. 
i dolai wa 48.75; 5 pr. 

t+±4+4^ 

ter spraw za 
Piip podejmo

wał śniadaniem min. Becka oraz 
delegatów Finlandii i Łotwy. 

Po południu min. Beck złożył 
kurtuazyjna wizytę delegatowi Ir-
laihdji przy Lidze Narodów Lestero' 
w i. 

O godz. 18-ej min. Beck w łowa 
rzystwie szefa gabinetu Dębickie
go wyjecłnł via Wiedeń do War
szawy. 

>:*:(-

RZESZÓW, 18.10. — W sprawie 
zajść w Grodiiskii trybunał prze
słuchał dwu świadków: Wojciecha 
Szpile, przewodniczącego komite
tu kościelnego i Władysława Mar 
ka. 

Św. Szpila polecił strzelać z możdzle 
rzy w czaste procesji w oktawę Bofe 
KO Ciała. Przypuszcza), że władze nic 
beda. miały nic i>rzećiwko (emu. 

Swiadcfc nie potrafi prrodstnwić do
kładnie przyczyny zaJŚO, 

Sw. Marek otciąia swemi zeznania 
mi oskarzoncjo Waslla, Irtórcso wi 
dział przy moździerzach w chwili, gdy 180 nowych świadków, 
Wyrok w sprawie wuleettieji dziś wieczorem 

obcla R^ESZÓW, I 18. M. 4- W .dniu 
wczorajszym Trybunał w sprawie o 
zajścia w W^ilce pr^zestudiiwal 
świadków odwodowych 1 świad
ków zgłoszonych ; w sobotę przez 
prokuratora. [ 

Na uwagi; zasługują zeznania 9-let-
nlego Henryka Mlcliatka, klóry z naiw
nością dziocieci opowiada, jak to lu-
dzie zwoływali sie Madzy sobą 1 Jak 
szli jromadnie do bofkl. Zeznania tego 

najmłodszego świadka wypadlj 
zniaco qla kliku oskarżonych. 

Obrońcy HakaHa | Kwsa ligłosUl 
nnh»kl ! o dopuszczenie kitk-in.istu 
świadków. 

Trybunat wnioski te odrzucił 
Dziś urzemawln prokurator Pat 

lek oraz 4 obrońców 
Wyrok zapadnie przypuszczal

nie późnym wicczor< rem. 

rzy rozakltowanl na wieść o iaata 
kowaniu [policji przez ttum w Noc
kowej onaz orpeprowadzonyc i are 
sztowanjacli. zorganizowali marsz 
z sąsiednich wiosek na Nockowa 
Zawezwano! kilkudziesięciu świad
ków. 

Przesłuchiwanie oskarżonych po 
trwa kilka dni 

Należy sie spodziewać, ie iiroces 
przeciągnie :Si« do 27 bih. Jako o-
brońcy ^vys(ąpiq adw. Szumański z 
Warszawy oraz obrońoy m ejsco-
wl. 

W procesie grodziskim przerwa 
tłum blełł zai pos+erunkowyml. 

Trybunał brzyj'^pB! do odczytywa
nia dokuRienlów i aktów procesu, m. 
I. odczyfano"urzędowa świadectwo co 
do stanu mattrjalnego ( zachowania sie 
oskarżonych. OpWe | wydane przez 
gminę brzmią nieprzychylnie di i 10 o 
skarżonych, i którycji i\ było luż ka
ranych sądownie z% kradzieże I pobi
cie. 

Trybtjnat ogłosił przersje do 
czwartku, godz. 9, w którym to 
dniu zostanie ogłoszona decszja co 
do wniosków obrony o powołaniu 

dkupac 
w Rosji \ dowal sit w| Rosji, powrócił Jednak do 

( kraju I d 23J XII. 1918 r. st3na! na cze
le armii estońskiej w, wolnie z Sowie
tom 

Po rai-arcin pokojit wszedł gen. Lai
doner z imienia partii gospodarzy roi 
nycJi do I, 11 | III Zir(omndzenla Naro
dowego pstonjl 

Kiilukrótnie był też delegatem Es o-
nll do Ligi Narodów, gdpe zyskał lo
bie taka popularność, i* był komin-
rz«m Ligi w Mossulu, 

Qen. Laidoner Jest bohaterem naro
dowym EalonJI. 

Swoją przyjaźń <*a Polski manl|e-
stewał niejednokrotnie. 

MOSKWA, 18.10. Dzienniki so
wieckie, omawiając rezultaty ple
biscytu w Estonii, zgadnie wska
zują na rosnące wpływy niemie
ckie w Estonji. czego: dowodem 
jest powrót szeregu baronów do 
dawnych majątków. 

„Izwiestja" piszą: ,I;aszyzacja 
Estonii może sie osłbić jedynie u-
iemnle t» stosunkach, spwlecko-
estońskich, Z. S. R. R.i będzie mu
siało wyciągnąć z ostatnich wyda
rzeń .odpowiednie konsekwencje. 
Taszyzacja ta jest Jedynj| jedneni 
" ogniw w łańcuchu orzygotowań 
awantur niezwykłe tiiebezpiecz 
nych dla pokoju. 

..Krasnaja ZwleBda", wspomina 
o akcji Roseoberga i Hugenbergs, 
dotyczącej krajów nadbałtyckicli, 
pisze o „wzroście j faszystowskich 
awantur w pobliżu granic sowie
ckich". 

*::: 

zakończenie sfrafkii 
metalowców w Łodzi 

LODŹ 18.10. - Tel. • wł. _ W 
trwając;mi od kilku tygodni straj
ku met; łowców łódzkich zaszły 
wczoraj poważne zmiany. 

Częśi. rełbotników. wyczerpana 
njateria nic jwskiitck strajku, wy
łamała ;ic z pod ogólnej akcji I 

iprzysiniiila do pracy. Pracę podje-
ii lwszycy robotnicy wielkich za
kładów Johna, a ponadto w szerc-

Proces 4 4 w Tarnowie 
o marsz do Nockowet 

GIEŁDA 
I kon-wersyina 50J0: 8 proc LZ. Banku 
] Oosp. Kłaj. i 8 ?>roc. oblig. Banku 
I Oosp. Kra.I 94,00 (w proc.): 7 proc. 

LZ. Banku Qosp. Kraj. t 7 prx. obl« 
Banku Qosp, Kraj. 83.25; 8 proc LZ. 
Banku Rolnego 94.00: 7 proc. LZ. B. 
Rolnego 83.25; 4 t pót proc, LZ. jtiern-
s,k,e 44.00; 8 proc. LZ. ni. Wa/rszaiwy 
-I3.«8 _ 44.25; 8 proc. LZ. m. K'elo 
37.00 

Akcie 
Bank Polski 79.50: Kilewjki 13.50 

Klucze 26.00; L:Ip-p 10.50. 

TARNÓW, |8.10. Dziś rozpoczął 
się przed sadem okręgowym Pro
ces 44-echi oskarżonych włościan z 
powiatu ropczycklęgo. Jeden s: o-
skarżonych na rozprawę ale nie 
stawił. Jednego trybuna! wyłączył. 

Akt oskarżenia zawiera co na
stępuje: 

Po napadzie 2-tysiacznej bandy 
chłopskiej we|wsl Nockowa na! od
dział policji, noczeto organizować 
grupy chłopów, wzywając ich do 
zbiorki i do marszu do Nodkowej. 

W giminie I Nawsie nawołiijąc 
chłopów do marszu na Nockowa, 
tłumaczono im, aby szli „na ' pa
nów". 

We wsi Wiśniowej zebrano gro
madę około 23-chi chłopów pod has 
łem „przeciw I policji". 

Z Olchowejl prowadzono cMo-|chIwania oskarżonych 
* pów do Nockowej, bo „tam bija". 

Szły dalej do Nockowej groma
dy ze Szkodnej, z Pustowia, „które 
szły na pomoc tamtejszym chło
pom, którzy walczą z lolicją 
Przy organizowaniu tych grip, nie 
którzy oskarżeni dopuszczali sie 
aktów teroru wobec tych, którzy 
iść nie chcieli. 

Celem tych wypraw było Wzięcie 
udziału w liapadzle | chłopów w 
Nockowej pa policję, eskortującą 
resztowanych. Oskarżonych sta
wiono przed sądzą obraic ,129, 
164, 251, 248, par. 1 oraz 2, względ 
nie ort. 26 k. k. Wszyscy oskarże
ni są członkami Strcńjtatws Ludo
wego. a niektórzy z nich należą do 
kierowniczych miejscowych| kół te
goż stronnictwa. 

Trybunał przystąpił do irzesłu-

gu mniejszych zakładów stawiła sie 
do pracy cześć załogi, przyjmując 
warunki, podyktowane przez prze
mysłowców. 

Mimo przerzedzenia szeregó* 
strajkujących, komitet strajkowy 
wzywa do niepodejmowania pracy, 
aż do chwili przyjęcia przez prze
mysłowców postulatów robotni
czych. (Ro). 

Panama na Śląsku 
Aresztowanie dwu dyrektorów 

[KAIOW1CE. 18.10. — Tel. wł.— 
Władze śledcze wykryły sensacyj 
tią afen oszukańcza właścicieli i 
djrrekto-ów jznamei firmy katowic
kiej „Al lis" L— Samuela Laengera i 
Mieczy; ława Alembika 

Laemei ijAlcmbik. jako przed 
stąwicii Ie fabryki porcelany Gle 
schego, dopuścili sic snrzeniewie 
rżenia kjwoty sięgającej 250.000 zło
tych. 

Wśród szeregu oszukańczych tri 
cków. t a szkodę fabryki Glesche 
go — I aenger i Alcmbik przenisa' 
konto v PKO. kiórem mogli dyspo 
narwać ylko w porozumieniu z fa 
bryka, la swych fikcyjnych wie 
rztcieli oraz ukryli księgi z kores
pondencja handlową. 
W wy tiku ujawnionych malwersa 

cyj poszkodowana fabryka porcela 
nv. Uiesche, zwróciła się do władz 
śledczych z doniesieniem na Laen-

gnera I Alembika. 
Policja śledcza (wszczęła docho

dzenia. w'wyniku których areszto
wano jednego z'współwłaścicieli 
firmy „Albis" Samuela Laengera 
oraz fikcyjnego wierzyciela tej fir 
my Pińchowsklego. których przeka 
zano sędziemu śledczemu. 

Wobec niemożności odnalezieni 
ksiąg handlowych firmy Albis. *•-
krytych przez lej w'aśclcleli prze
prowadziła policja liczne rewizje u 
osób. które pozostawały' w hliż-
szych stosunkach z Laengerem. w 
wyniku rewlzyj znaleziono poszu
kiwane księgi i kartoteki firmy Al
bis. 

Za dyr. Alemblklem I kupcem 
Zygmuntem Kemierem. zamiesza
nym w te aferę, którzy na wieść o 
skandalu w obawie przed areszto
waniem wyjechali z Katowic, roze
słano listy gończe. 

-
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0 5[i pół miliona od ks. Pszczyńskiego 
Wyrok Trybunału arfnliTstrącytatgo — 27 Istooada 

Wczoraj w Najwyższym Trybu
nale A Immistracyjnym zakończo
ny! zost ii przewód w głośnej spra
wie ks, Pszczyńskiego, Henryka 
von Pli ssa, skarżącego decyzje Ko 
mi^ii C djwoławczei w Katowicach 
w Westji wymiaru podatkowego 
za okris czasu od 1935 do 1930 r. 

Surm należnych od księcia po
datków — Komisja .obniżyła do 
kwoty pięć i pól miliona złotych. 

Niezadowolony z takiego obrotu 
sprawy, księże za pośrednictwem 
swych rzeczników w osobach ad
wokatów pp. Baczaka i Szatenstei-
na odwołał sie ze skarga do N.T.A. 
Tocząca sie pod przewodnictwem 

prezesa Birgfelhiera rozprawa w 
dniu wczorajszym została zakoń
czona. Z uwagi na olbrzymi mater
iał — Trybunał odroczvł ogłosze
nie wyroku do 27 listopada b. r. 

Czytajcie „KINO" 
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zy zona? 
: rzycliojd/.i pi 

nuicli w ciągu jetl 
n; i I niacc.iwoda 
t w on sc błjlsaczi; 
Wró'.' e ćwierkaj;] 

W t< ii pierwszy 
wrazi nic. żę wio; 
mięia się o icin, 
i diunie tygpdniei 
wszei ii oznakam 

Ni u.icy nov 
krycii uciska ran 
raj wydawało si j 
zdrad iwe rjude, n 

V tnki wla< i 

tym 
stopai i 

ni zimie jedcl taki dzień, kiedy już 
po pizcbiidz!eniu człowiek czjije, że jest jakoś ina
czej. Dachy na | irzcciwleglytch do jego okien- do-

'uej nocy z białych stały się czar-
grubemi kroplami kapie z okapów, 
•e łzy w jasnym blasku słońca. 

,., ostro i zaczepnie. 
V'raz ii otwarłem oknem wpada fala powietrza, 

nios;\;ego jikiei [dalekie zapachy czarnych wilgot
nych pól. rozora.hj ziemi. 

ten ciepły dzień marcowy ma się 
;la przyszła już na dobre. Nie pa-
o jeszcze nieraz wróci mróz, śnieg 
slot. Jest sie rozradowanym pier-

wiosemego dnia. 
jakiś dziwnie ciąża, zimowe o-

iona. a futro, które jeszcze \/czo-
„calkiem dobre", pokaźnie nag!e 

ylcniałe miejsca. 
,,,ie dzień runkiem, Ela Rzeoka opu

ściła lw« mieszkanie i piechota szła ku miastu ^rzez 
most Ponialowskiego. 

Wielkie kry płynęły powoli na Wiśle, ktćw w 
oku wyjął ;owo wcześnie „puściła". P<d jej 
ii chodniki obsychały szybko z topniejącego 

śniegi, małe kopczyki śniegu, ktńremi obramowana 
była ; dwu stroń jezdnia mostu, zapomniały ju)t cał
kiem o swym pierwotnym białym kolorze: były 
czaru i żałosnej Wielkie otwarte wozy magistrac
kie ztarnialy to.jco niedawno jeszcze było śniegiem, 

a teraz stało sie lepkiem błotem, 1 odjeżdtały, zosta
wiając puste miejsca. 

Ela szła szybko ku miastu. Była tego dnia spe
cjalnie podrażniona. Przed chwilą rozmawiała z 
mieszkaniem Stefana i dowiedziała «le od gospody
ni, pani Marji, że „pan sędzia pojechał do sadu, „bo 
dzisiaj sprawa Domowej". 

Ze też ona, Ela, mogła o tern zapomnieć? Prze
cież, o tej sprawie mówili wszyscy wokoło. Termin 
jej oddawua był wyznaczony jna dzień 12 marca, 
czekano na ten termin niecierpliwie, jalc na najwięk
sza atrakcję. 

Sprawa tajemniczego -włamania zapomoca, so
bowtóra kasjerki do banku, Zajmowała coprawda, 
Warszawę ogromnie, jak romans kryminalny w ja
skrawej okładce. Ale, gdy praneły dni, a mimo sta
rannego śledztwa, nie ujęto jeszcze sprawców, o 
banku zapomniano szybko. 

Zato, sprawa Domowej — ta nie przestawała 
interesować Judzi ani na chwile, zarówno ze wzglę
du na jej podkład psychologiczny, na posmak eroty
czny. jak na urodę oskarżonej i stanowisko oskar
żonego. 

Ela miała przecież specjalne powody do pamię
tania o terminie tej sprawy. A właśnie, ona zapo
mniała, że to dzisiaj. 

Może stało się, to dlatego, że Stełan unikał ostat
nio starannie poruszania tego właśnie tematu I, że 
niedalej jak wczoraj wieczorem, rozstając sie z nią 
przed jej domem, gdzie odprowadził ją po teatrze, 
powiedział: 

— Jutro będę miał ranek zajęty. Zatelefonuję 
do ciebie koło piątej po południu. 

To było wszystko. Czemu nie powiedział: „Ju
tro mam proces Dornowej. któremu chciałbym się 
przysłuchać". Mógłby przecież dodać, że sprawa 
ta interesuje go jako jedna z Jego soraw. Nie zrobił 

jednak tego. On, który dawniej Eli opowiadał tak 
wiernie o każdej swej sprawie 

Ela postanowiła wiec 
przecież prawo. Rozprawi sa publiczne 
ła, że niełatwo jest dostać ;ię na ten sensa 
ces i *e trzeba mieć przepustlke 
jej Michał, Dowiedziawszy sie w mieszkaniu Ste 
fana, że jest na sprawie, 
miast do Michała, który obiecał ca pół gddziuy sta 

pójść do sądu ajama. Ma 
Wiedzia-

tyjny pro-
Alc \y tein pomoże 

. w miesz laniu Ste-
zatelefonowała natycli 

wić się przed gmachem sądu na Miodowej z prze
pustką dla EH. 

— jesteś prawdziwy anioł, Michałku 
działa Bla. 

Roześmiał sie wesoło:! 
— Jesteś chyba jedyną osobą na świicic, która 

widzi przy mnie skrzydła anielskie — odiowiedztal 
Michał — wiec za pół godziny będę na Mi idowej 

I teraz, Ela szła powólt przez most, jątrząc na 
wzburzone wody Wisły, lśniące w marcof,vem słoń 
cu i pełna była niepokoju. 

Ogarnęły ją nagle wątpliwości, że mjoże postę
puje żle, nie uprzedzając Stefana i idąc sama >ia 
sprawę. Może będzie niezadowolony, uji zawszy ją 
wśród publiczności? Może sprawi mu tern ból? 
Ale trudno. Czoła, że chęć ta jest silniej* Ja od niei 
Że musi zobaczyć te kobietę, która przypi awila ją o 
tyle bezsennych nocy. Musi sie przekonać na włi 
sne oczy, czy rzeczywiście jest tak piękni tą niepo
kojącą uroda, o której pisali i mówili wsży.cy; ,vszy 
scy, prócz Stefana Kaniewskiego. Tak, przypomi 
nala sobie najwyraźniej, że on, który rozmawiał 
prsecież tyle razy t Domową podczas śledztwa 
nigdy ani słowem nie mówił Eli o jej urolzie, a py
tania w tym względzie zbywał jakiemś krótkiem 
zdaniem. 

Ela czuła, ł* musi zobaczyć w k.4nfl ul i te) 

powie-

Dornową i jego, Stefana. Musi się przekonać, choć
by serce miało jej [wyskoczyć z piersi, choćby mia
ła umrzeć tam z żałości, jak Stefan patrzy na tę k i-
bietę. Optymistyczna jej natura podsuwała M na
tychmiast przypuszczenie; „A może. właśnie farn 
iw miejscu przeki 'ani się. że to tylko urojenia I że 
Stefan interesuje się nią zawodowo i tylko zawo
dowo?" 

U zbiegu Nowego Światu i Alei Trzeciego Ma
ja, Ela wsiadła w tramwaj, idący w stronę sądu. 
Ody wóz znalazł się na Miodowej, musiał się za
trzymywać co chwili, taki tam panował natłok sa
mochodów, dorożek i taksówek. 

Jakiś pan, siedzący naprzeciw Eli, powiedział, 
wskazując przez szybę na (en natłok: 

—. To wszystko jedzie tę zbrodniarkę w sadzie 
oglądać. 

—I Jakie to ludzie dziś są, moia pani — powie
działa! jakaś jejmość w odpowiedzi na tę uwagę — 
jakby|żywem ogniem przypiekali. • też by szli pa
trzeć. | 

—| Należy jej sie. należy przypiekanie — 
działa1 jej sąsiadka w chustce na głowie. — 2< 
kochankiem razem męża zakatrupić, to już 
dobrą być zbrodniarka. 

Tramwaj zatrzymał się przed gmachem .sądu. • 
Ela wysiadła i natychmiast znJlazła się w morzu 

głów, stłoczonych przed sienią sądową. Kilku po
licjantów i pokaźna liczba woźnych sądowych z 
trudem robili porządek w tym tłumie, przepuszcza
jąc tyfko za przepustkami. Na schodkach, ośl izg
łych (?d błota, popychali sie, tłoczyli, bili łokciami 
zacietrzewieni, czerwoni i zgrzani, gorzejący z cie
kawości ludzie 

<d. c. n • 
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w przededniu przeprowadzki lotniska 
z ulicy Topolowej n& Olce? 

t^ nrznd cel-trARSZAWA, 18.10. 
a finiszu — mówi 

kierownik b b d o f y lotniska cywilna 
CO na Ok«ciu. int. Henrych. 

Istotnie p acej Idą w blyskawibz-
nem tempie: oddział, VII drogowy 
Dyr. warsz P.K.P. musi si« śpie-
tiyt, by d<'trzymać terminu 1 '.i-
etopada, wyznaczonej o na prze 
prowadzke uLotu" ze sz:zuplei sie
dziby przy ul. Topolowi i, do wlas-
ołj.przestronnej siedzib:' — na riaj-
wleksze lolc iskó Europy. 

Dojazd na Okęcie jest narazić 
<lość skomp iko|vany, ale po uru
chomieniu p>rtu pasażerowie będą 
dowożeni wlasni lokomocja „Lotu"; 
mają też ku soWać autobusy ze 
Iródmicścia na samo miejsce. Tym
czasem ten, ko io nie stać na tak
sówkę, mus jenać tramwajem do 
petll' końcowe) przy ul. Opaczew-
sklej, tam p -zesiąść si< na linie A, 
a następnie odbyć pólkilomelrową 
przechadzkę wj stronę folwarku 
Okęcie, grai lcz icego z lotniskiem. 

Jedziemy edy wzdłuż szosy gró 
łeckiej .wśrćd kapuścisk, glinianek, 
zarosłych tr iclrta parcel podmiej
skich 1 mocn i woniejących lecin ce
buli. Jakpoc mastein! 

• Przed sarrą bocznica „Skody" 
irodzl nam drore szlaban, a strza
ła, na slupie wskazuje lotnisko. Tu 
wysiadamy; sklecamy w bok i po 
świeżo uleż mym chodniku docie
ramy do czerwonej bramy z napi
sem:, Cywile y port lotniczy War
szawa,— Ołec |e . . • • 

Mała. dyjresja: -'tuż kolo toru 
wznoszą sle wzgórza miału węglo
wego; ;To w arszawskic.- bieda-szy-
by: babiny dtiec la ki grzebią się 
Wifllcłi no ci ly( li dniach, byle wy
garnąć kosz rczek Jakiego takiego 
„orzecha". L tosć bierze patrzeć na 
teh grabki p< łamane 1 zgrabiałe od 
chłodu *rece I 

Przed.naml rozpościera sie kom-

Sleks budyń cóv lotniska: z boku 
Jały nowoc; e s i y •'blok domu.d'a 

pracowników (rarazie wykończono 
dopiero polowe budynku, nieba
w e m przybclzli! bliźniacza polowa 
1 sianie opoial drugi dom); nieco 
dalej kotlow ila centralnego ogrze
wania z wie kim ceglanym komi
nem. W śr >dl u widnieje potężny 
trypHyk żelaio - betonowy: luki 
trzech; że laz tyc i przęseł wparły 
sie mocno w sklepienia trzech osz

klonych hal. To hangary. 
Ogniwami, które je zczepiają, jest 
dworzec lotniczy i budynek biuro
w y „Lotu". 

Metalowe ptaki krążą (u stada' 
mi, jak wrony nad kartofliskami. Z 
pobliskich hal Zakładów „Skody 
płynie miarowy terkot śmigieł, ni 
by daleki poszum morza. 
Warsztaty już sa w ruchu uskutecz 

niając remonty i naprawy maszyn 
„Lotu". Dzięki strzelistej budowie 
nie przytłaczają ogromem, choć 
gotowe sa do przyjęcia najwięk
szych „pterodaklylów", a zdolne są 
pomieścić w swem wnętrzu cały ta 
bor lotnictwa cywilnego. 
• Ciekawie pomyślana jest instala
cja ogrzewania: u stropu wiszą na
grzewniki -' wentylatory, które 
wtłaczają do hali powietrze 
ogrzewane dochodzące do 
nagrzewnika rurami. Podobrte 
urządzenia mają wszystkie wielkie 
wnętrza, ostatnio budowane. 

Na dachach umieszczone silne 
czerwone lampy znaki sygnałowe 
dla nocnych lotów. Opodal, na te
renie I-go pułku lotniczego wielka 
latarnia śle nocą potężne błyski w 
przestrzeń, na powitanie skrzydla
tym przybyszom. 

Przed hangarami kończy się ukla 
danie kostki klinkierowej na podło
żu z betonu. Odpowiednio cienio
wana. utworzy ona napis „War
szawa — Okęcie". Wolna prze
strzeń. otaczająca budynki, zamie
ni się wiosną w piękne kwietniki; 
narażie jest niwelowana i planto
wana. 

A, teraz zajrzyjmy do wnętrza 
dworca: 

Pomyślany, jest nowocześnie, w 
linjach.prostych i formach prosto
kątnych. Hale w dzień oświetlane 
są świetlikami z matowego szkła 
zastępującymi sufity, nocą — świat 
lem kryłem. sączącem sie dyskret
nie z osłoniętych zrębów. 

Podstawowem tworzywem 
wnętrz jest marmur, sz<klo, chru-
monikiel. 

Wchodząc, po lewej ręce mamy 
urząd pocztowy, po prawej — tna-
pę lotnicza Polski (z wyznaczeniem 
wszystkich lotnisk) i tablicę rozkła
du lotów. Na prawo radiostacja. 
kryjąca sie jakby w wielkiej kasie 
pancernej. 

Hala główna mieści kasy, po-

el< 
mieszczenia ba? azowe. urząd cel 
ny. Króluje tu wielka mapa Europy 
na całej ścianie, wykccicna plastycz 
nie w drzewie, z zaznaczonemi 
chromoniklem ganicaml państw. 
Dalej budki telefoniczne, jesionowe, 
kjosk dla „Ruchu" i wyjście na dru
gą stronę — na bo'e zlotów. 

To był parterf Teraz wznosimy 
się o piętro wyżej, po schodach, w y 
kladanych kielejckim marmurem. 
Przechodzimy przez szatnię, pasko 
waną oryginalnie jak zebra egzo
tyczna dyktą „zebrano". Wielka sa
la restauracyjna wygląda jak kaju
ta luksusowego] okrętu: wykonana 
w czarnym maimiurzc kieleckim — 
„dębniku", ma lakież kolumny 1 
przejrzyste werjpekic okna z pano

ramą na zielone pola. 
Budowa lotniska trwa od }929 r. 

Prowadzi ją — jak to wskazaliśmy 
już oddział VII drogowy dyrekcji 
warszawskiej P.K.P. 

Hangary są zbiorowym projek
tem wydziału lotnictwa cywilnego, 
wnętrze zaś dworca i t. zw, przy
budówki, gdzie mieszczą sin biura 
i warsztaty — są dziełem in::. arch. 
St. Polujana I St. Galczowskiego. 

Za dwa tygodnie poraź pierwszy 
rozsuną się żelazne zawory hanga
rów, by dać schronienie po dalekiej 
drodze skrzydlatym przybyszom, 
a kapitan portu po raz pierwszy 
przyjmie meldunek na nowej siedzi
bie. I i 

WaRo 

f)Z 
Wieści 

PRAW POSIEDZENIE KOMISJI DO S 
HANDLU 

Wczora odbyto sie w ministerstwie 
przemysłu i handlu, pod osc 
przewodrj' :twem P. ministra d 
dynanda Zarzyckiego, p'erwske po 
przerwie| eln;ej, posedzeuie |com!si 
do spraw fiandto. W toku obra< 
ly przeds awione tezy sfer kupcck;ch! Min. przemysłu i handlu naskutek. 
w sprawis prolektu »<"«i r>rJi,-.„„.ii I, 

:)*(: 
S eminafjum badań narodowościowych 

w obecności b. m'ti. Wasilewskiego (w środku) odbyła sie w Instytu
cie Badari Narodowościowych na Starem Mieście uroczysta Inauguracla se
minarium badań narodowościowych dla słuchaczy szkól wyższych I specja-

listów. 

I ' II B B 

inwigilowana pr 
Zuchwała próba 
modelu ręcznem 
wego, wprotyadzojnego do ałmli 
ct:sklej, pozwoti!a| Ją nareszcie 

Kabaret 
askowanie grółnei 

f 
lospodarcze 

bistem 
Fer-

podatkow| i). 
Tezy tl zmierzają do utrzymania i 

rozszerzenia zasady udzalu cjynnka 
obywateli kiego w postępowano wy 
miarowen podatku dochodowej o I o-
brot/weipi i zapewnienia komie,om od 
wolawczj m charakteru sądów ikarbO' 
wych. S erom kup!eck;m cliodij tu o 
zapewnie ie płatnikowi podatków 
działu w postępowaniu wymiafowem 

1 osiągniecie w ten sposób Jawności te
go postępowania. '. 

W obradach przedstawiciele -tłer ku 
pieckich poruszyli dale] sprawę uzna
nia zasady prawidłowości i rzetelności 
prowadzonych ks:ąg handlowych. 

ZA WYKROCZENIE PRZECIWKO 
zosta I PRZEPISOM STANDARYZACYJNYM 

n .̂wel ordynacji | cięzkeso wykroczenia przeciwkp prze 
p'si>m standaryzacyjnym odebrało, t>» 
czynaliic od 6 listopada r. b. kontyn
gent eksportowy fa-bfjce bekonów W 
Onlew e. , • 

Zarządzenie lo [inw djjące w iwk|. 
konsekwencji unieruchomienia labryld, 
Jest dnwodem, ze czynu ki miarodajna 
nie tolerują wykroczeń, pociągających 
obniżenie marki naszej•> towaru na> 
rynkach zagranicznych. 

pięknej Zośki" 
I bandy szpiegowskiej w Lotaryn 

Szpiegostwo niemieckie wytęża I Ł Francji Jako niepożądanego ciidzo-
wszystkie siły, a ły zdobyć plany for-1 Sicmca, zwłaszcza że chodzltjf słuchy. 
tyfrkacyj polowych, Jakie Francja zbu
dowała w ostatni* latach nad 'grarrt-
cą niemiecką. Co Jakiś czas władze 
francuskie ! arcsal iją w AlSacJl 1 Lo
taryngii sztoiegćw od których roją się 
Ie okolice.j W dniach ostatnich, lak to 
już depeszę dnulo iły, zdemaskowano w 
okolicy Mqlzu saczególnle aioźną szaj> 
kę, w której wocziła rej N entkn, na
zywana „piękną Jośką", oddawna Już 

iz policje francuską. 
Wykradzeniu nowego 

karabinu maszync-
fran-

przy-
chwycić na gor<<ym uczynku, a wraz 
z nią aresztować jej wspólników. 

Gniazdo 
szpiegowskie 

Niecny swój priceder „plęłna Zośka" 
uprawiała wspólnie ze swom mężem 
Józefem Drosdem, % przydorrfkrein 
Jupp. Pochodzi on z Odańsła. Przed 
kłłku laty zjawił się niewiaii omo skąd 
w Saint Avold, miejscowości położonej 
niedaleko Metzą. Nawprost kościoła 
założył tam szynk pod naswą „Cafe 
des Sports". Z I czasem przylgnęła do 
tego szynku nazwa „Kabare-t piękne) 
Zośki" z powodu Jego żony, która kró
lowała za kasą. Opinja o undzle żony 
Drosda była n|e|:o przesad: ona. Mo
sia wydawać sie piękną, iik długo 
trzymała się na prześle.- Twarz miała 
Istotnie urodziwą, aSe niski wzrost I 
otyłość pozbawiały Ją wszelkiego 
wdrięku. 

W ciągu kifcn hiiesięcy Dr>sd potra
fił wyrobić sobip Łczną klientelę. Z 
pobliskich koszaJ nachodzili do niego 
dość często żołnierze. Pozaton zjawia
ły sie nJkomu Mijłel nieznane dość po
dejrzane figury, j; któremi Drpsd w ką
cie sali przy odosobnionym Stoliku to
czył nieraz doś<: <łł.ugie I •jajemnicze 
roirnowy. Poprzedzały one często Je
go wyjazdy do okręgu Saa-ry. Jeżeli 
ktoś interesował się, dokąd iak często 
Drosd wyjeżdża, „piękna zkka" da
wała do zrozumienia, szepcząc bardziej 
zaufanym na ucho, że chodzi o kon-
trahande. 

Taka była egzystencja tef! tajemni
czej pary ażj doi chwili, gdy policja 
francuska postanowiła wydalić Drosda 

że Jego szynk; Jest siedliskiem rorpU' 
sfy. Siało się to mnlejwlęcej przed ro
kiem. Drosd zamieszkał w ijarrebrU-
cken na terytorium Saary, zaś żona Je
go pozostała w Saint Avold I prowa 
dzila szynk dałej. Od czasu io czasu 
wyjeżdżała gdzieś, mówiąc, te to w 
celu odwiedzenia męża, to znowu Drosd 
przyieżdctal do nici, najczęściej nocą l 
tak, żeby go nik; z klientów 
ważył, 

Wspólnik 
szpiegowskie) pary 
Częstym uościem „kabaretu piękne] 

Zośki" był niejaki Allons IChpppe, za
trudniony przy robotach fortyfikacyj
nych niedaleko od SaM Avot« w Cou-
me. Miano go na oku od dnia, gdy Wi
ka miesięcy temu zginęłyIpłany doty
czące fortyffcacyj na tym oćcinku. 

Przypomniano sobie wówczas, ie 
Clioppc kilka nocy z rzędu i pędził w 
biurze kierownictwa robót \> Coume 
właśnie w celu strzeżenia tyci planów. 
Dowiedziano sie również, że szef ekipy 
na pewien cias przedtem zac :ąl wyda
wać więcej pieniędzy, nhż tu było w 
Jego zwyczaju, grał w karty na grube 
stawki, zaniedbywał żonę ] dziecko, 
wracał późno do domu, a czJsto przez 
calą noc się nie pokazywał. 

Aresztowano go wówczas, :łe nie do
wiedziono mu winy. Choppe z powro
tem objął swoje stanowisko w Coume 
i pilnował robót z punktualneścią i su
miennością, Jak poprzednio. 

Upłynęło szereg tygodni. ; Choppe 
wznowił swoje odwiedziny w „Cafe 
des Sports" I nieraz wldziaro go, Jak 
na uboczu konferował z „piikną Zoś
ką]'. Dyskutowali o projekc e, który 
miał być koroną Ich proced:riu szpie
gowskiego. Do szynku zachodził do 
„pięknej Zośki" pewien żołnierz z puł
ku, strzelców konnych, stojącego gar
nizonem w Saint Avołd, żołnierz naz
wiskiem Reue Plestan nim to 
Choppe nawiązał bliższe stoiiinki. Od
krył w nim powolne sobie 
Żołnierz gotów był za dóbr 
wykraść z koszar i wydać 
ręczny karabin maszynowy 
modelu. 

IV pułapce 
Jednej 

knlęty saynk „Cafe des Sports' 
chało ani o ciężarowa. Dwoje ludzi ża 
Jęło w nem miejscet mężczyźni przy 
kicrownky I kobieta obok niega Była 
to „piękia Zośka" I Rcne Pies an. U 
stóp swe rch położyli ciężki pajkunek. 
W nim ziajdowaly się części ka 

z ostainichnocy przeć zam 

rabinu 
maszynowego, który Plestan rc zmon
tował, al y łatwiej wynieść co z ko
szar. Ud;lo mu się to przy pimocy 
wspólnik;, pewnego cywila, któremu 
poszczeg >lne części i podawał przez 
mur. 

Deź prfeeszkód autp dotarto dh Sar-
renbrilck< n. Drosd odebrał części ka> 
rahbmi miszynowego, poczem zbrodni
cza para puściła się w drogę ppwrot 
ną. 

Lotaryngii 
Rano wyłapano Wszystkich szpie

gów. Pierwszy aresztowany zosta! 
żołnierz Ptoaian. Zniikuięcie karabinu 
maszynowego wyszlp na Jaw bardzo 
szybko. Podejrzenia skierowały się od-
raZ.u przeciwko Pleitanowi. Już przy, 
pobudce nałożono mil kajdanki. 

W lym samym dniu w Sarrenbrflckeii. 
policja w mleszkanhi i)rosda przepro
wadziła rewlzlę i zaalaila skradziony 
karabin maszynowy, ukryły pomiędzy 
bielizną w szafie, Jednocześnie aresz
towano Jego żonę w Saint Avold. Tent 
sam los spotkał Alfonsa Choppe. Ze
znania lego pozwoliły „nakryć" lesz
cze Jednego szpiega, Webera. 

W ten sposób zbrodnicza banda szple 
gowska została zlikwidowana, a skra
dziony karabin maszynowy nie dostał 

| się w ręce niemieckie. 

.):*:( 
Nowe hslążkl 

Polska i Świat Współczesny 

lat 12 dc 
Bardzc 

czy (i 

dawnlctw 
dukćjl li 

Realizowana obecnie l pięknym roz
machem reforma nauczania wymagała 
stworzeń a stosowne! lektury dla mło
dzieży. lektury, któraby umiała bu
dzić zainteresowanie dla współczesno
ści połsk ej I Zarazem w formie lekkie] 
I artysljjcznel, krzewić wiedzę o nlel 
w duchu 
nej. 

Potrze ile tej czyni znakomlflle za
dość wydawana obecnie przez Oebeth-
nera I Wolffa biblioteczka „Polska I 
Świat Współczesny" dla młodzieży od 

dzisiejszej myśli pedagogicz-

16-tu. 
piękna szata zewnętrzna. 

wysoki i ozlom literacki I wychpwaw. 
dodajmy taniość: tompkl są 

w cenie :r. 8(1 do 1 zł.) wysuwają wy-
o na czoło współczesnej pre-
erackiej dla młodzieży.! Auto

rami posiczególnycli książek są liajwy 
bitnicisi przedstawiciele świata nauko
wego | 1 lerackiego. 

narzędzie. 

Szpiegom 
ostatniego 

Bibljoticzka przez celowy dotjór za 
gadnień, dostosowanych zresztąicałko. 
wicie do wymagań programów rjaucza 
nla powi ma się znaleźć nietylko w każ-

l nagrodą dym domu I świetlicy — Jako piękna i 
pożytecz laMektura — ale przedewszy-
stklem \' każdej biblioteczce szkolnej 
Jako nie będna pomoc w nauczaniu Je 

zyka polskiego, Jak! również 1 Innyćti 
przedmiotów. 

Biblioteczkę Inauguruje książce** 
sen. F. Slawol-SUadkowsktego „Gdzl* 
widziałem komendanta nim Polskę wy 
walczyr, z cyklu „Wałki o niepodle
głość". 

2ywo, plastycznie opisane wspomnie
nia gen, SlawoJ-Skladkowskiego, uka-
zula nam postać komendanta na tle 
walk legjonowych, a dzięki swej bez-
pośred^oścl zbliżają młodzież do Nie
go bardziej niż dokładne nieraz życio
rysy. 

Książka mjr. W. Lipińskiego, znane
go badacza historii ostatnich walk o 
niepodległość, Jest Jedyną dziś prze
znaczoną dla młodzieży poważną pra
cą na temat ostatniej wojny polskiej. 
Prosty, a niezmiernie barwny Język 
sprawie, że książka zaciekawia I wzru
sza, ukazując nadkiclrkte nieraz bohater 
stwo dowódców I żołnierzy. 

Helena Boguszewska w „Czerwonych 
wetach" opisuje pracę w fabrykach. 
Świetnie uchwycone życie, którem tę
tnią wnętrza wielkich przędzalni I hut, 
pozwala młodemu czytelnikowi do
strzec wiełkość codzienne) bohaterskie/ 
pracy mas robotniczych. 

I • ' : Michał Kleofas Ogiński 
W 100-ną rocznicę śmierci 

t.1765 — t 18.X.1833) 

W paźdzlen fleu b. r. upływa 100 
Uł od śmierci Michała Kleofasa 0 -
lińskiego. I autora ' „Pamiętników 
a Polsce i Pol. ikach". twórcy słyn
nych pokj»ezów 1 kompozytora 
marsza dla Ltigjonów. z którego z 
czasem powi tał t. zw. Mazurek 
Dąbrowskiego Ten ostatni tytuł 
Ko oamleci potomnych ustalił nie

zbicie w ostatnich czasach dr. Sta
nisław Zetowski, kładąc kres wat-
Bliwosciom uczonych 1 zamykając 
oolemike. jaka przeszło 20 lat to
czyła sie na łamach prasy dookoła 
sprawy autorstwa polskiego hym
nu narodowego (patrz Nr. 93 cza
sopisma „Muzyka", artyitul D. t. 
Jeszcze Polska... marsz c zy mazu
rek?). 

Muzyk I dyplomata, wojownik i 
pamiętnikarz. ostatni podskarbi li
tewski. senator oraz tajny radca 
cesarza Aleksandra I — Ogiński 
przedstawia typ bogaty 1 skompli
kowany. domagający sie kronika
rza. 

Życie iego było burzliwe i pełne 
sprzeczności. Na pierwszym Jego 
planie była kariera polityczna t 
służba dla ojczyzny, tak jak ia poj
mował — trafnie czy blednie — 
nrlotany watoliwościam! magnat i 
dygnitarz polski, to rzucający sie 
r.aośleo w odmęt rewolucji, to 
znów powstrzymywany w oół dro 
gl przez wyrachowanie osobiste i 
egoizm stanowy. Jaka role grała w 
tern życiu muzyka? Zdawałoby sie, 
i e w o l a podrzędna. Byta cotiajwy 
że) jesro ozdoba, oassetemps ..i f-
stokraty, przyjemnością w chwi
lach wytchnienia, a osłodą niedoli 
w dniach kieski. Jednakże los chciał, 
że nie zawodna polityka, ale muzy 

ka traktowana) po amatotlsku, mi
mochodem. dla; własnej tylko . o z -
rywki — stała jsie dziś bodaj jedy
nym już tytułem do slawly, a na
wet unieśmiertelniła jego imię. 

Urodzony 7 październiki 1765 r. 
w Guzowie pod Warszawą, syn 
wojewody trockiego Jedricja, M :-
chał Kleofas otrzymał nader sta
ranne, ale oczywiście fiancitskie 
wychowanie. Zarówno list|y o mu
zyce. jak i Pamiętniki („Memoires 
sur la Pologne et Kes Polonais") pi
sał po francusku. Wybitnie 1 
wszechstronnie uzdolniony, od mło 
du już piastuje wysokie ijodnośc), 
1 odpowiedzialne stanowisko. Me-
muary rozpoczyna od r. 1788. jako 
miecznik litewski 1 poseł! na sejm 
konstytucyjny. Ma lat zaledwie 24, 
kiedy iedzie dp Holandii w Icharak 
terze posła Rzeczypospolitej I speł 
nia poufną misje dyplomatp/izna w 
Londynie. Zwolennik Konstytucji 
3-go Maja, pierwszy na Litwie 
przyjmuje obywatelstwo miasta 
Wilna. Po zawiązaniu konfederacji 
Targowickie! i wkroczeniu wojsk 
moskiewskich, wyjeżdża jia Slask, 
lednakże na wiadomość, że dobra 
jego sa zasekwesrrowane. wraca i 
prżysteouje do Targowicy. W gru
dniu 1792 Jedzie do Petersburga. 
aby wykołatafi zdjęcie stekwestrj 
ze swoich majątków, a przyciśnię
ty do muru przez Zubowa, przyj
muje Bo wielu wahaniach!stanowi
sko podskarbiego w zarządzie c y 
wilnym LKwy. Pociesza sie tern, 
że stanowisko to daje mu możność 
bronienia soraw rodaków wobec 
Moskwy. Do Grodna udaje sie pod 

przymusem, zagrożony EIJÓW se-
kwestrem. W chwili wyluchu po
wstania zaciąga sie do Jarmji po
wstańczej na Litwie, funduje włas
nym sumptem pułk strzelców, któ
rym dowodzi i okrywa sie chwała. 
z kmicicową fantazja czyniąc dy
wersje na tyłach armji (noskiew-
skiej i zdobywając sobie uznanie 
same,gn Kościuszki. Po upadku po
wstania ucieka zagranic^. Dobra 
jego konfiskują. Na emigracji jest 
'amym agentem patriotów w Kon
stantynopolu, potem w Paryżu. 
Pracuje nad pozyskaniem; dla Pol
ski pomocy rządu francuskiego, pi
sze słynny list do Napoleona, w o-
wym czasie teszcze genejrała Bona 
parte, ale doszedłszy do przekona
nia. że Polska nie może .Uczyć na 
Francuzów, zniechęca sje do Na
poleona 1 odnosi sie do niego od
tąd zawsze nieufnie. Dopiero w 
1801 r. uzyskuie pozwolenie po
wrotu na Litwę (po 8-m.lu latach 
emigracji). Udaje sie do Petersbur
ga, zniechęcony do polityki, zdecy 
dowany wyrzec sie na^awsze u-
dziatu w sprawach piiblicznych. 
Ma wówczas zaledwie fat 371 Za 
sprawa Aleksandra I, który obda
rza go zaufaniem, wraca jednakże 
do czynnej pracy i zostple radca 
dworu i senatorem. 

Stosunek jego do cesarza cechn-
le szczery podziw I zaufanie. Wi
dz! w nim, meia opatrznościowego 
i spodziewa sie po nim Wskrzesze
nia ojczyzny. Zawiedziony w tych 
oczekiwaniach, skołatany i scho
rowany. wyjeżdża zagran-ce I spe 
dza kilkanaście ostatniej i lat ł yc la 

w e Wł<>szech. Umiera we Floren
cji 18 piździerjiika IS33 r. 

Nieiei no w tem życiu wydaje 
nam sit niezrozumiale. Nie może
my pojtć, jak mógł ten gorący pa
triota tjkazać tyle słabości, kiedy 
chodziło o Jego sprawy prywatne. 
W chatiakterze jego kloca sie naj
szlachetniejsze instynkty. Svielka 
miłość pjczyzny i pragnienie służę 
nia dobru powszechnemu — z przy 
wiązaniem do majątku, z chucią ra 
towania zagrożonej fortuny, która 
mu sie mimo wszystko wymyka i 
rąk. 

W cifetkich dla kraju chwilach. 
porwany entuzjazmem, umi^ posta 
wić wszystko na jedna kartę, zdo
być sie na wspaniałomyślność I 
wyrzecjzenie; uderzony DO kiesze
ni — załamuje sie I naraża rla upo
korzenia, kłaniając sie Moskalom i 
paktując z wrogami. Przekleń
stwem iego życia stała sie sprawa 
nabycii olbrzymich posiadłości 
stryja hetmrna Ogińskiego na Bia
łej Rusjl, kombinacja finansowa, na 
rzucona mu przez rodzinę, l która 
czyniła] go odpowiedzialnym za lo
sy najbliższych I krepowała swo
bodę Jago decyzji. 

Rachuba okazała sie zawodna. 
Majafk , które miały go wzbogacić 
o kilkadziesiąt mlijonów złotych 
polskie i — stały sie w tych; niespo 
kojnycll czasach powodem : udręki 
materialnej i duchowej l |ukryta 
przyczyną kompromisowośoi. Prę
dze! iufe rozumiemy orientacje ro
syjska Ogińskiego. Mogła być blę 
dem. ale wypływała z głębokiego 
nrzekonanla. zwłaszcza kiedy się 

do niej przyłączyło szczere uwiel
bienie 1 wiara w Aleksandra, pod 
którego niezwalczonym urokiem 
pozostawał do końca życia. 

W tem bogatem życiu muzyka 
odegrała duża role. mimo źe z ko
nieczności spychana na ostatni plan 
działalności. Polonezy Ogińskiego 
zrobiły karierę europejską, budząo 
wszędzie zachwyt swoja odrębno
ścią. wdziękiem l skarbami zawar 
tego w nich uczucia. O wartości 
ich stanowiła prostota i szczerość. 
śliczne melodje 1 gładkość natchnie 
nia. wreszcie nastroi tęskny I ize-w 
ny. chwytający za serce. Pisał je 
sercem, a nie opracowywał, bo nie 
był uczonym muzykiem i konrpo-
zytorem. Już w końcu 19 w. spoty 
kala Je krytyka surowa, choć spra
wiedliwa — zarzuty „bojaf.iwi* 
przeprowadzanych" modulacyj, jed 
nostajnoścl 1 ubóstwa harmonii 
(Stattier). Nie zaszkodziło to by
najmniej sławie uroczych polone
zów. których I dziś ieszoze ałuchi 
sie z przyjemnością. 

Oprócz polonezów Ogiński napi
sał Jeszcze kilka marszów okolicz 
nościowych oraz szereg drobnych 
utworów na fortepian i na śpiew. 
do których jednakże nie przywią
zywał większej wagi. Pozatem Jest 
autorem ooery do francuskiego tek 
stu D. t. Zćlis et ValcouT, której bo
haterem Jest Napoleon Bonaparte. 
Nigdy nie został* ona ogłoszona, 
drukiem, a prawdopodobnie nigdzie 
nie była wystawiona. (Jaclumecki, 
„Muzyka" 1929 Nr. I). 

Emma Attbert 
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Boże Narodzenie w noc polarna 
. , '• I . i W rezultacie specjalna ekspedyc-

lest tcdblt <łr,icrt W roku. g d y | jiianail •lamlllll r "tlim r ni1Mrłl<tiintlilil^r'''Łi,'',^'A'*<a*M*M"M*"™ I i» <u l a n u r m Indów I dotarła do 

MułlOWiUŚ, 
czyście. 
..porządki} 
logi wy n 

Jest jedbn j dzień 
człowiek, odcrwaosf od swe] ro-
dzhły. od] bliskich, oapzuwa. silnie; 
nii kiedykolwiek, swn samotność 
gdy teskonta poc/ytin wżerać się w 
jego dusz*.., Tym dniem (est świę
to Bożego Narodzenia. Mała nasz;; 
gromadka! 1 f z ech Potoków, uwię
ziona wśród" lodów Północy na ma 
leńkle) wysp e. /. cala ostrością od
czuwała w tym dniii nostalgie "do 
Wszystklah rzeczy najdroższych. 
które pozostawiła laH daleko w fiu 
ropie, w kra u. 

Huby wyrosły 
Święta UofcegO Narodzenia po-

mvf spędzić możliwie uro 
Ul/zadziliśmy ogromne 
Przedświąteczne. Pod

jęły nam 
pr&wdziw 
akie, ciasfe 
chwili, al 

my terpentyiia i ben
zyną — Ikinlfc wody nie jest wska 
zaetc, gdyfó parowanie Jej jvzmoglo 
liy tylko|wi|goć. szkodliwa, dla a-
paratńw., , 

Wszysfkle te przygotowania za 
tyle czasu, ze, jak naj-

szq gospodyliie warszaw 
piekliśjny w ostatniej 

b udało sle wspaniale. Ba
by urosllr nfi schwąl. W płatek 
przedśwlwedzny otrzymaliśmy wie 
le radjodKpejsz z życzeniami, mię
dzy Inne ni pil wspóltowarzyszów 
i Innych) Wypraw polarnych — 
szwedzkiej aa Spitzbergen, austr
iackie) nf wyspie Jan Maycn 1 t. d. 

Ucztę vig lijną spożyliśmy u Nor 
wegów. Jbrpllśmy się „na cywila", 
Tak ot wmliśmy już od europcj-
>klcli ubrań, ze wybnchnęUśmy 
śmiechem oglądając'< siebie „prze
branych'] wjblale kętntcrzyki, kra
waty I tłm podbne utensylia, o za
pomnianym prawie znaczeniu. Na 
całej wyspie niema ji nic było nig
dy zielonego, krzaka —i więc dlrzew 
ko wlgil incljuż kllk̂ i iniesiecy te
mu zostrto sjprowadżone z Tromso. 

Pod cliokiKa. ozdobiona flagami 
polska i; norweska, I lep-aly niespo
dzianki lla kas wszystkich, przy
gotowań: przez panią Ojcn. Czego 
tam nie było... poczynając od ciep
łych. skarpetek, a kończąc na wo
dzie kolpilsklej. Część darów po
chodziła Od [morskiej kompanjl an
gielskiej] Dorocznym zwyczajem 
przysłała onja telegrafistom na Bjor 
nilya podarki gwiazdkowe, jako 
wyraz wdzięczności ;:a uratowa
nie zalotl arigiclsklcsro trawlera. 
który rozbili się kolo naszej .Wyspy 
2 lata temu. 
Sltol ua zdrowie! 
Uczta wigjilijna<odbyl|i się bardzo 

prosto. jZłoźjiiśmy isotie wzajem 
nie życzenia i wychyli iśmy kilka 
krotnie L.skal" {po norwesku „na 
zdrowlef') wjztioszącsp<cja!ny toast 
/a wszystkiph marynarzy, którzy 

właściwy, hjorwedzy podnoszą jed: ekspedycję 
nocześele kieliszki. wolno mówią] godzinach 
...sk6l" patfząc sobie 'v oczy, ie 
-vzcze wolniej wychyla.a kieliszek 
zostawliiąc zawjae trnclie płynu 
na dnie 

Punk em kulminacyjnym 
(Wigilii była specjalnie 
I wina d)a_n|s audycja 
Radja , 
dżiny nasze ze Lwowa. 
Warszawy, a następnie] 
geaon 1 red Piotrowsk 

skonał;'.' 
piersiai li. 

I odolamacr przebili sle przez zwały V 

moc, gdyż stacja nadawczi ' nie 
działa. Po 2 godzinach pracy zna
leźliśmy 1 naprawili uszkodzenie 
1 wkrótce mogliśmy nawiiązai la.cz 
ność 7, TromsÓ na nowo. j 

Następna uroczystością byjł No
wy Rok. Akurat na Sylwestra wy
padła zwykła sobotnia audycja dla 
nas, wice znów zebraliśmy sfę ko
ło głośnika. Ogromnie wzriiszyla 
nas wiadomość, ie w wieki dom-ach 
w .Polsce zostawiono dla nas miej
sca przy stole wigilijnym jako dla 
„zamorskich gości". 

Ofiary nocy 
Rok 1933 na Wyspie Niedźwie

dziej jest jednak bliźniaczo podob
ny do starego. Wiatr huczy wciąż 
jednostajnie, a mrok nocy polarnej 
nie nozwala na oddalanie się z do
mu. 

W pierwszych dniach stycznia 
słyszeliśmy przez kilka dni rozpacz 
liwe sygnały sowieckiego łamacza 
lodów „Malygina", który uległ ka
tastrofie niedaleko Spitzbergenu. 
Śledząc przez radio wszystkie iazy 
tragedjt, niezwykle przykro odcz i 
waliśmy niemożność okazania ja
kiejkolwiek pomocy ludziom, któ
rzy niedaleko od nas walczyli z ży 
wiotem i ginęli. 

Przez radio także byliśmy świat! 
kami małego dramatu na wyspie 
Jan Mayen, gdzie w odległości 
mniej więcej 800 km. od nas przeby 
wala austriacka ekspedycja Roku 
Polarnego. Z ekspedycją tą utrzy
mywaliśmy dość bliski kontakt za 
pośrednictwem radiostacji w Trom 
só\ Pewnego dnia jeden"z członków 

.. ekspedycji wyszedł z doum i. mi-
w noc wigilijna walczjt z żywio-lmo że oddali! się zaledwie o klika
łem moza. ^olski zwyczaj wyctty-fdzlesląl metrów, począł jednak Mą 
lania dtszkimi kieliszków uchodził Jdzić w ciemnościach. Zaniepokoję 
by w cjłlej Skandynawii na nie-,ni towarzysze zorganizowali małą 

naszej 
zorganizo-
..Polskicgo 

Prkemawiaiy ftolejno ro-

"Polskil>?o â<Ha". Odbjórhył^ do-
Kalrzymiijac] 

Krakowa i 
dyr. La 

w imieniu 

oddech w 
wsłuchiwaliśmy się w' 

znajomje najn. drogie ilósy. Na 
chwilę, stra< iliśmy ciążące calv 
czas ni d nami poczucie oddalenia t 
samotroścl. Po audycji poczęliśmy 
śplewtó'150'endy — my TK> polsku. 
a Nor\redzr po swojemu. Pod ko
niec u żądz ,'lśmy mała wieże Ba
bel 1 śiiewrllśmy naraz w kilku ję 
zykacł.," 

Rozi /sillśjny się „nad Iranem", ale 
zaledwie poloiytcm sięl spać. Nor 
wedzyj obudzili mnie. prpszac o po 

ratunkowa i po kilku 
szukania odnaleźli go 

nieprzytomnego na śniegu. 
Powierzchowne oględzigy stwicr 

dzily rany, oraz silne urazy we
wnętrzne. wywołane upadkiem ze 
skały. Ekspedycja austriacka nie 
posiada w swym składzie lekarza. 
więc zwróciła się do Tromsfi z 
prośba o wskazówki lekarskie. By
liśmy świadkami przez ladjo. jak 
A.uśtrjacy kolejno opisywali obja
wy chorego i swe zabiegi, a Trom
so co kilka chwil nadsyłało bardzo 
szczegółowe instrukcje, dyktowa
ne przez lekarza. Leczenie dało do
skonałe wyniki i nasz austriacki ko 
lega wykurował się do.ść szybko — 
miał szczęście, gdyż lekarz mogły 
się dostać na .łan Mayen dopiero za 
Pól roku... 

Dowiedzieliśmy się także o niesz
częściu, jakie dotknęło znanego 
nam oceanografa niemieckiego dr. 
Henningsa, który był nawet krót
kim gościem na Wyspie Niedźwie
dziej w pierwszych dniach listo
pada. Dr. Hennings. wysoki, rosły 

mężczyzna, irzybyl do [nas niespo
dzianie na siatku niemieckim i rów 
nie niespodz anie opuścił nas na o-
statnim okręlcie, jaki widzieliśmy 
prsed ostatecznym zamknięciem 
się kręgu lodów wokół naszej wy
spy. 

Wesoły i ilozmowny. nlczem nie 
zdradzał ślidów jakiegokolwiek 
rozstroju nenwowćgo. Wielkie więc 
było; nasze zdumienie, gdy dowie
dzieliśmy sic, że dr. Hennings nie 
wytrzymał nerwowo nocy polar
nej. Ciągła ciemność, wieczny wi-
clięrf trzask lodów, pękających pod 
naporem larpacza lodów, na pokła
dzie którego przebywał — wszyst
ko to wywarło na nim ak przygnę
biające wrażenie, że wpadł w cięż 
ką depresję duchową 
szaleóstweuj. 

Stan jego począł zagrażać współ. 
towarzyszom, tak, że I musiano go 
Izolować w| osobnej kabinie i do
piero (jak sfc później powiedzieliś
my) w czerWcu okręb mógł po
wrócić do Buropy i otjdać chorego 
pod opiekę lekarską. Noc polarna 
porwała jeszcze jedną ofiarę.... 

Co pewici| czas otrzymywaliśmy 

. TTI 

Pszenica... i mak 
z przed 8 .000 lat 

jramczącą z 

wiadomości 
ekspedyeyj 
sowieckiej. 

o przygodach innych 
[polarnych! Wyprawie 
laprzyklad. zabrakło 

żywności, p̂ dyż lody Izbyt wcześ
nie odcięty ja od resity świata 
Słyszeliśmy przez ratfjo ich błaga
nia o rychłą] pomoc. | 

) 

W 
dnia 

Pen 
nrycHJ 

Rok 
do śwlętcso 
zutmaiiskie. 
eh autobusowe! na 
skich, podrÂ  trwa 

pielgrzymki. 

ja na łamaczu lodów I dotarła do 
nich I ocaliła przed niechybną śmier 
clą głodową. 

Słuchaliśmy czasem audycyj mos 
kiewskich dla rosyjskich ekspedy
eyj polarnych, biorących udział w 
badaniach Mlędzynarodwego Ro
ku. Odbywa się to w sposób podob 
ny do naszego, z tą różnicą, że roz 
mowy bywają I dwustronne, ponie
waż większość ekspedyeyj sowicc1 

kich posiada własne nadajniki rad
iowe. 

Do najlepiej wyposażonych sta-
cyj badawczych należy ekspedycja 
szwedzka, która zamieszkała na 
Spitzbergen, w domu właściciela 
znajdujące] sle tak kopalni. Posiada 
ją centralne ogrzewanie, służbę, | 
świetnie urządzony i zaopatrzony! 
dom, dywany 1 nawet dwa forte-1 

piany. W porównaniu » nimlj eks
pedycja nasza pracowała w nie
zwykłych warunkacli, zmagając się 
zarówno z przyrodą podbieguno
wą, jak i gospodarstwem domo-
wem: szyciem, gotowaniem, I pra
niem a nawet wydobywaniem wę
gla— jednak nigdy nie traciła hu
moru. 
Cud zorzy polarnej 
Dusze nasze najbardziej Tadowat 

wspaniały cud zorzy polarnej. Cze 
sto bywało tak jasno, że wyspa sta1 

wała sie widoczna na 5 — 8 km. 
wgląb. O Ile niema mgły, widać ol
brzymie wstęgi tęczowe, szybko 
pulsujące, przesuwające się po nie
bie fala za falą i nagle z tych fal 
wytryska świecący luk przez cale 
niebo od horyzontu do horyzontu. 
Trudno opisać barwy zorzy polar
nej, Jest to najczęściej nieuchwyt
na I ciągle zmienna gama kolorów, 
na które słów w ludzkim jeżyku Je,-
szcze niema. Pamiętam iednft, zło
cisto - pomarańczową, o brzegach 
zaróżowionych, przechodzących w 
subtelny fiolet, na We jakby malaclii 
tojwo - zielonej draperji. 

Mimo tak częste] mgły, w ciągu 
nocy polarnej mieliśmy możność 
obserwowania; zorzy ogółem 
przez 260 godzin i dokonaliśmy wlel 
kicj ilości zdjęć fotograficznych 1 
rysunków odręcznych. Fotografie 
te nie i mogą, niestety, oddać świet
ności barw zórz. a tytko ich dzi
waczne kształty snopów, sierpów, 
kaskad, włóczni i t. d. Zorza polar
na była dła nas królewską nagro
dą za wszystkie trudy zimy pod
biegunowe], 
a 

W sjeop.ilu b, r, tondjrtikll „Times" 
codat , -wiadomość: o kłosach puenicy 
wyroijych z zWrn spicezywajpcycb od 

;lu ity^tey lat kv grobo-wĉ ch egp-\ 
ulawfct totoefatlc klo-

rótllli 2U 
:hh 

nasion trwtó 
pszenicy tylko 

«k'.eh. | P:diuiu 
sAw tai pszuicy ifirijicel »le 
pehile I od mtuflków (siniejąc..... 

Pom'tno wszelkicli Icech pfawdopodo 
blerhtjm redakcji ąrusielskhgo lygo-
dn*.i LNature", nt <jaU te] wiadomo
ści wiŁry I stw.erdzlla, że ufadom ii 
ta Jesj oparta 'w najlepszy- r«z:e m 
nleporpzumlen'9. i 

KlMy le otrzlyinol niej.ki e. H. 
Dulle od ipewiegi pastora z zapewnie 
niem, te pochodź̂  -Jrte z zła na znale-
zoneso w grobowcu'w Sludi. 

„Na.iwc" stwierdza, te zlarno to po
chodź )o z wtatn eh czasówj i otiaro-
dawci albo sam tlabrykowat te legen
dę, lii i ktn< chciał ipble zakpię z nau 
ki I o zy otwieraniu irrbo\v<Ja podrzu
cił ps :snJc«. 

Doj wladczenla wykazały, a,e naWlui 

szy okres iywortoicl 
moie 300 — 400 lit, a 
do 23 jat. 

Nielednokrotnle lut badmo auteniy-
czną pszen'c« z grobowców eg'p»klch 
I rawsze stwierdzono, ie tkanki 1*1 u. 
legły laklwmi rozjkład wt, li o kiełko
waniu Jej ne mogło być mowy, 

Legend takich p rośHnach wyroslydl 
z nasion znalezionych w grobowcach 
hylj wiele. Słynne były swego czasu 
wiadomości podane w prasla etiropel-
sklcl o kwiatach maku wyruslych z na 
iton, pochodzących z wettea ślubnego 
znalezlcnegi naj głowie mumii ks'e« 
iniczki egipskiej z przed 5000 lat, 

Dziennik podający ta wtadomość, W 
mylił K zasadniczo, ponieważ olczy-
zną maku Jest Ameryka podzwrotnlko-
ws skąd io naą przywlez^otlo go. « 
Egipcjanie maki zupełnie nie znali. 
Chyba, ie trzeba byłoby udowodnić, 
ie żeglarze egipscy odkryli jfmeryki 
na 5000 lat przed; Kolumbem. [ 

->-*:l-
Specjalności przestępcze 

Co kra|, to obyczal 
Si<4 że kaidyi kraj ma 

przestępców spe-
pewnpj dziedil-

crdzOTio, 
swoich specjalnych 
dializujących s'e w 
nie zprodni. Nil zrtaczy, ije tylko te 
zbroanie są pjpetnline wj tych kra 
lach l- lecz itaj^ię^tzy procent i naj 
lep'e|( 

W 
stwa 
skarb|6w". 

Zona... wynafęfa 
na okres pielgrzymki 

Hiszpanii |nakzęstąze| są oize-
spadkowe i na tle „zakopanych 

W Anstlli są najzręczniejsi kieszon-
kjwer. Wiedert słynie z oszustów 
r.able rających latwow.ernij kobiety 

atienstwo. 
Niemczech najczestsz|e są ibn-
zboczenców — wa»np(rów. 

na nł 
W 

dnie 
W 

dzlenhyni 
finansowe. 

CzechosloWacłi na' porządku 
sa podstępne bankructwa 

Francja ma najlepszych fałszerzy 
pieniędzy. 

W Ameryce szerzy sic w zistrasza-
lący spo«6b porywanie ctlooiów po< 

.̂'itych rodzin, dla kurw. 
W Danji policja nie moie sonie po* 

radziC z wx)ką j Ilością oszustw | na. 
dułyć na tle spJrytyatycznym. 

Pokka rAwniei ma swoich s.pec)al. 
uych przestępcAw. Otóż pohscy kaaU 
rzf słyną na całym świecie Jato naj
lepsi „lach "i 

Czytajcie 
Przegląd Sportowy 

Ppnujc od Cieków do d-zlś 
wynajmo^an.a iony na 

sezon, Zwyci^j ten wliie sle z tra
dycja pielsrzk-mek do Mekki. 

rocznie wyruszają z Bagdadu 
.niielsca pielgrzymki mu-

(Jbecate, dzjęki komunika 
... scjścińcach i per-

zaliedwic kilkana
ście dni, dawniej jcdija'k wędrówka 
trwała zjórą 2 laL. PijSepisy przewi
dują nicodzoHMiy postoi pielgrzyma w 
Kerbla. gdzie, ongiś- rozegrała się mor-

rcza bi:v)'a między w 
kzci w rogami."""̂  

OcMalauip j|ic z domu 

cijsliam. hroro-

na okresjltuż 
zyllćnilo |'suVoSp6VmuluTmań-{ ™<*«<™<V ™ <* ehucl 

skicli do Îwjorzcnia Instytucji mat-
zorycznycli. Są one do-icfistw prow 

puszczalnc obok małżcilstw stalycli 
Pobożny pielgrzym, [udający sie do 

Mekki, maj p awo wyn 
T. ktArn ła»".̂ r.i t. z\v 
trakt 

Zawiera oni określenie cz 

r 
ająć sobie żonę, 
„.radosny" kon-

zerw.e z chwilową żon4 przed termi
nem, wyznaczonym w kontrakcie — w 
laklm Tazle wypłaca Jej pałą sumt. 

Kontrakt zostaje zawarty w obte-
noścl kadlego. który fprmalncrfć po-
iwierdza 1 sporządza urzędowy a'kt bi
gamii. 

Muzułmanin nie raljten z sobą 
sady" swe! Codi.enneJ iony, którą zo
stawia i dziećmi w donłu. Druga iona 
pomaga mu w tern, by 
grzywki myśl nie odrsf 
Boga i 
ciążyła 
dusza oddaje się całkowicie Bogu, po 

lelesne]. 
otnle, ie piel-
do swe) chwl-

czasie pitK 
wała sle... od 

by mu samoIndSe zbjtnlo me 
Przelotna miłosjka sprawia, ze 

Zdarzaj s'ę niejednok 
srzym przywiązuje się 
IoweJ iony i przykro m|B Ją pożegnać, 
Ma wówczas prawo wpf 
swego domu. a plerwszf 
ie Ją traktować Jako 
gnicia. Druga żona Jedaiak musi mię

su trwania j szkafi osobno, może ml 

owadzio Ją Ido 
iona me mo-

nlepoiądanego 

i potomstwo l 
przeciągającej sic do nłle-1 mętem, lecz nie ma prawa do spadku 

śląca lub rok(i, i wyznajcza sumę, którą 
męiczyzna1 wpłaca łatami: połowę 
przy podpisaniu kontraktu, drugą po
łowę przy' rb ŝtaniu. )eśSi mciczyzna 

1 po jego śmierci. Jedynie dzieci Je] ma
ją te sama prawa Jak dzieci innych łon 
Ustawodawstwo zapewnjta im pełną o-
ibrenc. 

Do 
nycli 
ciągi 

>va arszawy powrAcll i Moskwy, Cd sle przebywał w sprawach prywat-
ambasador Polski w Stanach Zlednoccoiiyeh p. Patek. Tym tsmym po

jem przejeżdżała przez Warszawą para aaJzaakomMf tych amerykańskich 
aktoi/Aw dramatycznych I.ynn Fontaime | |e] mąt Alfred Lund. Na zdlachi 

od lewe): p. I ontanne, amb. Patek, p. Lund oraz apołykający artystAwt 
Smosarska I radca ambasady amerykarisk'el w Warszaw)* p. Lane. 

stolą1 

P. J 

zruszenia krakowskie 
O dc xv t sten. Bolesława Wfamawy-Dfugosrowsltfeifo*) 

twierdzili. 
/najomić z 
tern, jaki 
czas uroc 
(Izierntka. 
cowodów 
odno$t sle 
niedo1 

szawa w . 
troszlję jak-
i c n e i ^ ^ " 
irjowlfc z 
ta rozmów 
.skutkiem 
wdzliku,l 
jest li n 
mlasljem 

Panie i Szanowni 
Panowie 1 

zafenaczyć t»a wstępie, ż.e 
em się przemawiać, to 
o pod naleganiami, pod 
eh przyjaci&t. którzy 
,e trzeba Wirszawę za 
atmosferą albo klima-

Oćnowal w Krikowie pod 
zystoścl w <nlu 6 paź-
i otrzebne to lest z dwu 

•az dlatego. :ę Kraków 
• Io Warszaw;' z dużem 

lerziinlcm. albowiem War-
zedzle stoltu stoi tak 
człowiek nieabyty z sa 

Ttletewny tioszsę w roz-
dOstojnikami, dla którego 

i posadzka dest śltska, 
^zego pozbawiony Jest 
iswobody. swepowany 

«p)ewny. Warszawa Jest 
serca, mlasjłem. łrtófe 

legjoni-

bśz 

•) )Vedlu^ zapise'; stenejgraficznych 

arri kochać ani wzru»zaó się nie u-
mle. 

A co do publiczności — to pu
bliczność jest monstrum, które 
zwłaszcza z tej estrady psują ory-
madonny i wirtuozi, związani z a-
plauzein kilkudziesięciu rzędów 
krieseł pozornie żywej wagi. Poza 
tern bardzo wątpię, czy sala kon
certowa nadaje się do pośredni
czenia między Warszawa a Krako 
wem. 

Jeśli chodzi o tych. którzy pra-
cuią koło t. zw. Ojczyzny, <o clicial 
bym, żeby te wzruszenia, ten en
tuzjazm rozgorzał dokoła nich. że
by wrócił do nich tą samą gorącą 
fala. 

Przeżyliśmy tych momentów ma 
se w początkach woiny. 

Oddziały polskie wkroczyły do 
Warszawy w 1916 roku. Szły peł
ne wzłnszenia serca, które marzy
ły o lem wefśclu do stolicy od 
chwili wyruszenia z Krakowa. Jąk

nie to pisał poeta Słońsk) o wyma

rzone!. wyśnionej przez 
stów chwili i wkroczenia wojsśc pol
skich do istolicy, dq Warszawy? 
„Na ulice miasta wyszedł tłum cie
kawych i podeptał 'serca rzucone 
na bruk". 

Jedno z i największych zwy
cięstw. jakiem moie się poszczy
cić Polska. U- a cały entuzjazm u-
tonal w biocie naskjndnych obrzy
dliwości. zwycięskie wojska pol
skie wracały do Warszawy. Na 
czele pułków łopoczą sztandary, o-
kryte chwalą wlelk ego zwycięz
cy. źJimna aroczystość. jakieś tek
turowe bramy triiwmakre. tekturo
we wokoło serca. 

Jesteśmy zupełnie niezwykłem 
pokoleniem.; Cuda (akie dzieją się 
ciągle koło jrtas. Dwą—tr"zy tygod
nie temu nad Wałszawą odbyła 
sle niezwykła rewia, najwspanial
sza z wspaniałych defilada. Zgórą 
200 samolotów świetnych, spraw
nych. jak 2p0 obrazów świetlnych, 
jak skrzydła ogromnego ptactwa 
-szybowały mad stojicą. Każidy wa-r 
szawianin inógł sobte Dowiedzieć, 
tt moie być spokojny, ie wszyst
kie widma gazów trujących nl« gro 
za mu. Warszawa moie spać spo
kojnie. I spala spokojnie! (brawa). 

Płerwszt' nułk Szwoleżerów po 

wrócił z Krakowa. Po łych wszyst 
kich emocjach pułk Marszałka Pił
sudskiego, pierwszy pułk szwole
żerów przeciąga prze* ulice mia
sta. Jeden starszy oan zdejmuje ka 
pclusz l krzyczy: „Niech iyją szwo 
leierowie". 

Otóż proszę państwa! Co czuje 
taki lotnik, kiedy na drugi, trzeci 
dzień szuka echa tego uznania? Co 
czuje laki szwoleżer, który zsiada 
% konia? Bałbym sle powtórzyć ze 
względu na obecność pań. w jakich 
stówach daje wyraz? swym uczu
ciom. 

W Krakowie było 7-upetnle ina
czej. W Krakowie pyl żywy tłum, 
nie gapiów, nie statystów, lecz ale 
torów. Którzy wspiMnie z nami 
Drzezywali te wzruszjająca chwile, 
którzy wsoólnle z nami cieszyli 
sie tern świętem, które z woli Mar 
szatka Piłsudskiego $ylo świętem 
kawalerzystów. Ulkte i Błonia 
grzmiały tysiącem ofcrzyków. wi
watów, tłum robotników 1 intell-
llgentów machał kapeluszami. Bia
łe dłonie niewiast jakj motyle uno
siły się nad głowami wojska. Wi
działem setki dzieci w ramionach 
rodziców, dzieci trzymanych w PO 
wletrzu. aby ten niezwykły widok 
uwiecznimy w pamięci. 

A widok .oiekny i uroczystość 
niezwykła 1 

Lat temu 150 Warszawa obcho
dziła takie zwycięstwo pod Wled-
itierri. W momencie kiedy Ojczyz
na nasza chyliła się juz ku upad
ków. Warszawa tańczyła i liawlła 
sie cliełnic. król Stanisław August 
100.001) złotych wyłożył na wspa
niały karuzel. Sto tysięcy złotych! 

Nastrój uroczysty zmącił jeden 
krótki wiersz: 

Sto tyslccyt na karuict. Jabym trzy-
J ; kroi zloty! 

B$ Stanistw skamicnlńl a Jan Trzeci 
1 otyli 

Płjpsze państwa I W jakiej sytua
cji łjw jaki sposób myśmy dziś ob
chodzili to święto? Wielki, twardy. 
zwycięski Wódz! Jego1 geniuszem 1 
krwip. Jest zwycięska armia. Defi-
towailo 12 pułków kawalerii, to jest 
zaledwie nieco więcej, niż jedna 
czwarta całej kawalerii polskiej. 
Trzeba byU widzieć Kraków, kie
dy irana na Błonia zdąiały roze>t 
tuzjajzmowane tłumy. -Trzeba było 
wWieć Kraków, kiedy czworo
bok Idealnie równy stanął na Bło
niach. Trzeba było słyszeć jakim 
grzmotem oklasków i okrzyków 
tłumy witały Naczelnego Wodza. 
jak len okrzyk falą przeszedł po 

* 

a 
trybunach I obok stojących tysiące 
«iych tłumach. Tylko 12 pułków ka 
walerjl. ale to w dzisiejszych cza* 
sach widok Jest rzadki, widok bar
dzo rzadki 1 mezmiemlejcudny' 

Widzieliśmy wiele defilad pol
skich. Zazwyczaj w defiladach za 
wojskiem idzie przysposobienia 
woiskowe. żeńskie. mes|le, szkoły 
; t. p. Tam szło tylko 12 pułków ka 
walerjl! Defilada w kłusie — to Jest 
dla naszej broni najcięższa rzecz. 
Galop, cwał. — to Jest własclwla 
najbardziej dodatnia forma detHa-
ciy kawalerii. Werbel I tętent kopył 
wstrząsa ziemia równię ialc 1 a»r« 
carrrl ludzi. Defilada krasem, takim 
orzeplsowym kłusem. Jest rzeczą 
najtrudniejszą. A egzamin ten ar 
Krakowie wypadł wspaniale. 12 
uułków kawalerii Idealnie wyrów 
nnneml szeregami, w odstępach 
•akby cyrklem -wymierzonych, 
przedefilowało przed Panem Pre
zydentem i Naczelnym Wodzem. 

Jak 12 tanecznic w balecie, zło
żonym z samych prymadonn. jak 
dwanaście pereł z jakiegoś królew 
sklego naszymika. lak dwanaście 
sonetów w jakimś wytwornym to
miku wierszy! 

(Dalszy ciąg nastąpi) 

http://la.cz


SAMOCHÓD 
U Chle Chmg Jest Chińczykiem 

I (en właśnie Chińczyk odsłoni! o-
j.tatnlc proed światem zachodnim 
t.ijemrice Jeo rodzimego miasta 
Szang taju. Tajemnice J istotnie 
«trastz u-. 

LI C hle Ch< »wr, udając sit do Je-
holu, i dzie za ulewał zaciągnąć się 
do an ijl waj< zac«j z Japoaiczyka-
ml. zO;tit po lrodze. w Pejkinie po 
rwany przez >acidytów chińskich i 
Drzew człony zrazu do Nankinu, 
pote-m do Szanghaju. Tu. Iwpako-
wano co do stmocliodu, noszącego 
numer 4323. 

OANOSTEFZY SZANGHAJU" 
W i ;a>mocli< dzic siedziało dwu 

milczą :ych Cl ińczyków. Nje prze-
mówU ani słowa do przerażonego 
wietnii 1 wóz ruszył w pędzie I za 
trzymał sie >rzed małymi hoteli
kiem ria przed nleś«iu. 

Tu, zaprowadzono uwiezionego 
LI na Irugle piętro I zamknięto go 
w pokoiku. slizcżonym priez dwu 
dziesti ludzi. I 

LI diwiedziil sie potem. że ban
dyci <hińscy a opłacani ziato, by 
urzetr :vinywai a nolem „ujsuwać" 
wvbit lieiszycl: rewolucjonistów 
chińsk eh. 

Najczlwmedsiy byl fakt, jte her
sztem tvch bi ndytów byl i niejaki 
Ma Ciao-Wu, będący jednocześ
nie sz fem bezpieczeństwa w poli
cji chi Iskiej. 

Oczi wiście. v takldi waiunkach 
trudne było biednemu Li zama
rzyć rawet o t zyskaniu jak ejś po
mocy od polic i: sytuacja itawała 
sic bemadziejna. 

Ma Chao W i zażądał od; rewo-
lucionisty natychmiastowej wy
dania mzwista jeno sprzymierzeń
ców I przyjaciół. Li użył pqdstepu. 

Wiedząc, że opieranie sip grozi 
imienia, napUil kartę pocztowa 
do ia(icgoś filcyjneko przyjaciela 
i zamnwll go ni określona catę do 
(irand Hotelu v Szanghaju)Ido po
koju P r. 20. , • 

Baniyci uwlsrzyli 1 oznaczone
go dn 3 czyhali wraz z Lim które
go zawieźli tan tymże sątitocho-
<Jcm lir. 4223. u Grand HoWlu. 
ZLE ZAKOŃCZENIE KO^EDJI 

LI Sial nadjleie, l e dostawszy 
»ie dc hotelu, lezącego w obrębie 
Koncesji cudzo; lemskiej, zijtyla 
ciec gingsterom. 

W < lagu dwu dni i dwu ś<ky u 
trzyniwal bandytów, oilnb 

Cgwirtełc, W 

NR 
leJt, W p»łdz!em!ka 1933 i, 

Zbrodnie Szanghaju 
Łaitwo domyśleć się zakończenia 
tui sprytnej komedii przebiegłego 
LI. 

TORTURY 
LI przewieziono znowu do małe 

go holeWtu tymże samym sarrio-
chodem 4133. 

T*raz, zaczeU Li męczyć w in
ny sposób. Chcąc wydobyć z nie
go denuncjacje innych rewolucjo
nistów — przyprowadzali do jego 
pokoju rozmaitych porwanych 
orzez nich Iudsi i dręczyli ich w 
sposób okrutny. W ten sposób 
chcieli nokozać Li co go czeka w 
razie oporu. 

Ale i to nic nie pomogło. 
Wtedy, pewnego dnia sprowa

dzili <io 
skiego 
swych 
stów, 
Tinga i 
bić 

W 

Ale 
wanego 
porwał 
partdylćlw 

Cl. 
rentowa I 
stajać z 
przez 

Jego rjokoiku pisarza cnifl-
Tlngl Chiu, gnanego ze 
symw-tyj dla rewolucjoni-

obecjiości Li rzucili sie na 
zaćzęli go niemiłosiernie 

UCIECZKA 
stało: sle c*jkś nlespodzie-
Li, *(dzac co sie dziele, 
krzesło 1 zhczn.1 okładać 

zdjęci biciem Tinea, nie zor-
i sie. to się' dzieje. Korzy-
teigo i jmieszauaa. Li uciekł 

siłiody lotelowe na ulice i 

W setna rocz 
nleoostrfeeżonyj prz&z nikogo u-
cWkł. "ego srniegd dnia Opuścił 
Szanghaj i udajł sle; do Jehólu do 

szeregów ł-ewołucy.nych. 
Stamtąd i zaczął nadsyłać do a-

merykańsklch dzienników w Szang 
haju korespondencje, opisujące swo 
je onzygodi' w , e m mieście. 

ROLA $AMOCHODU 4223 
Tymczasem, bandyci chińscy zro 

bili pewną nieostrożność. 
Zamordowawszy po ucieczce Li 

w Jego pokoju hotelowym pisarza 
Tinga, chcipli sie jakoś pozbyć je
go ciała, wływieżli go w samocho
dzie 4223 zji miasto i tam porzucili. 

Prasa szanghajska napisała o 
znalezieniu tajemniczego trupa w 
tajemniczym samochodzie. 

Li, przeczyta! te wiadomość, i 
dowiedziawszy sie. jaki numer 
miał ów samochód, zawiadomił 
wszystkich o tern, do kogo ów ivóz 
należał i jaka role odegrał. 

urodzin Nobla 
Jak Selma Lagerlof zuzyla nagrodę? 

iacych 
mr>iemarji|u. że zawf; wany 

ucjoni 
usllo 

«o. w 
przez, niego przyjaciel rewo 
Ma o-uyŁicdzle. a tymczasepr 
wal nakłonić służbę heblową, 
by nu oomogla w ucieczce 

RezilUt był latąlny. Siu 
roryzt.wana rjrze*'bandytó 
J«c sl< pomóc n u w uciecz< 
wazWila oolice. Ponie-w î; 
llerszl bandytów 1 szef poli ' 
to iecijk 1 ta sama osoba 

sic 
bo-
za-
zaś 

była i ki była 
i.) Wiec 

W tym roku upływa sto łat od naro
dzin JMhlego z największych dobro
czyńców świata, filantropa szwedzkie
go Nobla, dzięki któremu co rolcu naj
wybitniejsi w dziedzinie wiedzy, sztuki 
i paoWtemu ludzie świata otrzymują 
należne Im nagrody. 

Jedną z laurł»'.ek nagrody Nobla Jest 
sędziwa autorka szwedzka, znana I u 
nas znakomicie, Selma La«cH8l. 

Staruszka ta na prośbę pisma „Svcn-
ska DagWadet" napisała z c*azjl rocz
nicy noblowsWej pielony arr>*uł p. t. 
„JaK zużytkowałam moją nagrodę Im. 
Nobla". 

„Jest ptekny drfeń paźdizlcrnlkowy, 
a la~przcchadzam sie po ogrodzie moim 
w Marbacka 1 mj-śSe nad zadanem Ja
kie mam spełnić wobec pisma „Sven-
ska DagHadct", mam opowiedzieć 
czcili była dla mnie nagroda Nobla. 

Wdze przed sobą tak wyraźnie na
znaczone Sadami trosk | rotmyślań 
oblicSe wleljtlego Nobla, Jego smutne 
octy, I czuje, że nadeszła chwila kie
dy bedł mogła zdać sprawę ? tego Jak 
zużyłam wlełkl dar, który ml ofiaro
wano, 

Czy dar ten posłużył ml do tego. do 
czejo byl przeznaczony, a więc do dal
szej pracy literacki) w spokoju t bez 
pośpiechu? Ach, nie. Z pewnością! 

Przedemną na ścieżce ogrodowej le
ży stos złocistych listków. To młoda 
brzózka ub'e*lej nocy v Jakimś złym 
śnie zrzuciła ze siebie swe szaty. Pa
trzy na to złoto I myślę sob-e: „Oto 
cześć złota Jakie otrzymałaś w nagro
dzie!" 

Patrzę na drzewa, krzewy, stojące w 

Jesiennym przepkhu,<na dalekie pola, | Ale co on *am sądziłby o taklem zu-
zżófkle iii w octeklwaniu zimy I zno-

ly rodzinny mój 
podupadł:', rok 
restaurowałam, 
żnlalam. Ozynila 
miałam J iszczę 
lego ze sl arbów 

„To wszy sik wu myśli:; 
nagrody" 

Tak Jcs|t rzeczjrwlśclle. Te pola, drze 
wszystko co otacza 

mól dom w Mariacka nabyiam za p:«. 
nlądze nagrody Nobla,' 

Na tem nie koniec. | Nlwylko za te 
p;cnlądzc nabylajn te dobra, ale ten ca 

majtek zrujnowany 
po rpku dźwigałam. 
nawajdnialam i uży-
in to tak cHiłgo dopóki 
edneto ocra pozosta-
ia«riKly Nobla. 

życiu Jego diiTów? Jakby mnie osądził 
o złoto mojtj l j c lak nic injaczcj wydalę Jego pcnlą-

!d*c? 
Czy podąlbjy to. że gdybyn 

rosła tutaj w 

.,s 

nyin starośw eckich tradycyliych oby 
czajów. sedz 
nalróżnielsze 
bym z pewno icią nie dorosła 
dy Nubia? 

spłaciłam mu 
za to, co mi 
wal?" 

-):*:(-
jtulfowenie" parowca oceaircznpgfo 

lym sł.-.rym ma 

wych .podań. b(gaiym v 
historie 1 gadk nigdy-

lo nagrol-

Czy zrozuniałby, że kupuj |C 1 pod
nosząc ten siary rodznny 

tylko dług wd 
w życiu cennego ofiaro-

n!e wy-
ątku pel 

majątek. 
lecznuścl 

Spirytyzm wymiera 
C l o y e k 
Jak 

mul 
wygląda 

[wszelkich 
wie< z tajem 
Pra|wie wszysby wybłtnl|p 

Incognito 
L ndbergha 

Slymy pKot amerykański r>k. Llnd-
bergh przebywa w tej chwl4 » Londy-
nt*. 

Nikł jednak nie poznałby t> v o-
%'ym nou, któregi oczy I poliwa twa
rzy kryla się pod czarneml akularamd 

Od 
łwel i 
rzy i 
Jednał 
Jeszcz 
cli sh 

W 
Jesi 

n'iclu lat Llndbergh 
pecjalnej an 
wszelkie! reklamy. 
obecnie do 
swą „ostrotnoSĆ' 
przed natrętami. 

IB 
Fllhi 

.4) 
411 

f: 
ne' w 
7.20: 
ChwJ 

11-5 
kowa. 

12. 
I 

13 
16 

wlelsk/ 
Dub's 

17̂ 0 
ezej" 

18: 
twa" 

201 
cert 

II: 
21 H: 

22 45 
.*..0 i 

nnysh' 

intelgenlny odwraca sie od nego 
przyszłość *p rytyz 

jemu pokrewny " 
? 

eh 

iycho 

nie ulrrywa 
morli do dz'ennlka-

Przybywsty 
Londynu , podwoił 

1 chęć ukry-

lytl swoich 
lewkJzialny' 

,'giiał czasu 
ają zorze". 
Płyty. 7.« 

życzeń Undbergh 

R9DJO 
CZWARTEK 

logowle świata twierdzą, i e nadesz 
ła ostatnia ich chwila. 

Tak twierdzi znany amerykański 
uczony 1 specjalista w tej dziedzinie 
Harry Pftoe. 

„Nauka zrobiła co mogła, by od
słonić blagę spłrytystów. Teraz 
kaidy Inteligentny człowiek od
wraca sle ze śmiechem od takich 
eksperymentów". 

Uczony lipski dr. Hans Drlesch 
ma specjalne wykłady psychologicz 
ne. dowodzące absurdu „tajnych 
badań". 

Dr. DawW Esron w Buenos Aires 
wydal ostatnio ncace, w której m. 
in. pisze: 

„Spirytyzm staje sle z dnia na 
dzień bardziej niedorzeczny. Utrzy 
muje sie rui obecnie tylko w sfe
rach niewykształconych ludzi". 

Mimo te opmle wybitnych uczo
nych, organizacle spirytystyczne na 
całym świecie sa jeszcze ogromnie 
liczne. W samej Angljl przeszło 100 
tysięcy osób należy do tego typu 
związków. 

Ale być może. ie to Juz ostatnie 
ta ich triumfu. 

- ! : * ( • 

WARSZAWSKIE 
I pleśń „Kiedy ran-

7.05: Gimnastyka 
t Dw c. płyt. 7.52: 

:a gospodarstwa domowego. 
HŃSygnał clasu. Hejnał Sra-

: Płyty. 12.̂ 5: Poranek szkolny 
rmonjl war 

Oodzina muzyk 
: Odczvt: 
ej". 16.55: 

IrteJ I J. Turtzyńsklegoi 
„Kącik dla młodzieży orlni 

. lekkie!. 
Praca tnłtruktorkl 
Sonaty w wyk. Ir. 

Odczyt: „N: drodze do boga> 
18.20: Srieolwtsko: „Chopin". 
S: Odczyt aktualny. 2O40: Kon-

udz. W Wenmińskiel 
Skrzynka pocztowa techniczna". 
O c. knncerln. 
: Muzyka tjneczna 
: D. c. muzyki lanecz 

PIĄTEK 
ygnal czasu 1 pieśń „Kiedy ran 

znjej. 

I 

ne wstają eorze". 7.05: Oimnastyka. 
7.20: Płyty. 7.40: D. c. płyt. 7.52: 
Chwilka gospodarstwa domowego. 

11.57: Sygnał czasu. Hejnał z Kra
kowa. 

13.05: Muzyka salonowa. 12.38: D. c. 
kwintetu salonowego. 

15.55: Płyty. 
1635: Koncert solistów. 
1730: Sabałowe gadki (audycja wlej-

sita). 
18: Odczyt: „Nowe odkrycia w Zam

ku Grodzieńskim". 18.20: Muzyka lek
ka. 

19J0: „Weekend" (dokąd jechać V 
święto?). 19J5: Pełjeton .Polska Aka-
deinja Literatury", wygi. J. Kaden-
Bandrowskl. 

20: Pogadanka muzyczna. 20.15 
Koncert symfoniczny z Filliarmoiili 
warsz. W przerwie feljeton: „Pisarz-
robotnik", wygi. dr. T. Boy-Żeleński. 

2230: Muzyka taneczna. 
23: D. c. muzyki tanecznej., 

\ 

W stoczni 
12 metrów 
cel Europę; 
burg" przcl 

w Hamburgu przeprowadzana Jest modernizacla I przedłużenie o 
przoddW 4 okrętów Jednel z niemieckich llnjl okrętowych łączą-
z Ameryką. Na zdjęciu nowo/budowany przód okrętu -Ham-

Połączen'em go z pozostała, n'eprzerobloną częścią, widoczną 
w głębi. 

Hitlerowski Judasz 
w widowiskach rasyinych w Ob rammergau 

litlerowŝ ta rewulucja narodowa r.<t nadeszlych z Berlina. 
ominęła róWnież słynnej bawarsk'ej 
wioski Obtrammeigau, znanej całemu 
światu z widowisk pasyjnych. 

Regime hitlerowski zreformował 
przedewszystkiem ordynacje wybor
czą na poditawie któifcj oWerario akto
rów, ponad o przedterminowo zarzą
dzono now< wybory, które odbyły yię 
wczoraj. 

O ile przsdtem <ir Lyborach uczest
niczyła cali ludndśćj o tyle obecnie 
nomlnacyl • - •—" lokonat 
W porównalnra z c 

1930 r. wybory 

specjalny konrtet. 
stątrtlemi wyborami 
przyniosły niewól 

kie zmiany.) Z nowycii postaci wybra
no Inną MatJe Majdąlene, Klarę Mayr 
córkę wlelokrotneg 

Sensacje stanowi 
dasza w myśl spe 

} „Judasza". 
wybór nowego Ju 
:lalnych InstrukcyJ, 

Według instrukcji tej wszystkie po
stacie uczestniczące w grach pasyj
nych muszą przedstawiać |typ ! czysto 
germański, Je<jynie Judasz musi meć 
wygląd Jaknajbardziej żydowski. Z po 
śród licznych kandydatów najw.ecej 
rysów żydowikich wykazał Hans 
Zwink, on też obecnie obejmie ro!« Ju
dasza. 

Na przyszły rok niemieckie minister 
stwo propagandy wszczyna wielką ak
cje, aby ściągnąć do Niemiec Jakral-
w.ccej cudzoziemców dli oglądania 
zreformowanych gier pasyjnych, utóre 
Jednocześnie obchodzą 300-letnf Jubi
leusz. Widowiska pasyjne w Oberam-
mergau odbyły sie po raz pierwszy w 
1634 r. 

•rgggwgjjNj m»gawh' sadowe 

J 

Szczygieł i Dzięcioł 
Tragtczna rodzna przed sądem 

Na sile sądowa młody człowiek zwlsko rodzinne 
wprowadza starszego siwego pana 
Na tw; rzy jego maluje [się straszne 
cierpieoie, 

Młotjzieniec najcznls^eml słowa 
mi sta 

jeszcze na zdrów u nas uszkodził. 
— Jakże to był 5? 
— Na chrzemy byliśmy zaproszo 

ne do wuja Wieczorkowskiego. Ten 
a się dodać otmtfiy staremu pan usiadł koło mnie 1 ciągle kazał 

sobie coś podaw.ć. A to mu przy-
fłiemożebnie suń cielęcinę, a to grzybki, a to zno

wu* brytwanne z pieczonym bocz
kiem. 

— Widocznie siedział daleko. 
— Faktycznie tak byto I pretensji 

o to nie mam. twlko że nie prosił, 
Jak człowiek, a śmichy-chichy 2 

OJCU. , 
trykoszczak 

będzie!u mnie przegramy. Cale zi 
me u SN. Ducha przeleży, na cięż 
kie uszkodzenie ciała. I żebym się 
tak z tjigo miejsca nie ruszył, żeby 
mnie zJira gliny d* maifira stąd za 
brać mieli 

- Sf 
•.starze 
to prz 
serca, 
mordę 
będzie thcial, 

Pamhttm wtedy 

nam znieważył, 

: moj — pdzerwał mu nazwiska mojego) odstawiał. 
Nie mów takich rzeczy, i — W jaki sposób? 

re dla mojego złamanego 
Petrykoszczak zawsze ci 

zbije na perlono, ile razy 

u wuja Wie
czorkowskiego na chrzcinach jeJ 
nem gljipiem bykiem w żołądek 
pod stć: cle wrzucił, j«k szczenia
ka. 

tusiu, po dwu butelkach by-
zagrycliy. I 

— T«t 
łem be 

— NI: klarn, dziecko, foremkie 
nóżek ria zimno opchriąłeś. 

N iżki nie potrava, galareta, 
trzesiot ka dęta, nie jedzenie. A 
Petryki szczak swoje n porząd
kiem fk e ma i dlatego mnie wtedy 
zniewafyl. ale ja się qa niem ode 
gram, 

— Ti k, tak, na organkach sie o 
degrasz — cierpko oc rzekł staru 
szek i ; ajął miejsce vy pierwszej 
ławce. 

Rozlega sie dzwonek1, wychodki 
sąd 

awa z oskarżinia Sp 
Petrykcfyskiegoo pob 
ka i An 

Przed 
oniego Dzięciołów 
stół sędziowski wychodzi 

elegandłjo ubrany, atletycznej bu 
dowy p n. Z drugiej s rony grupu
je sie trugiczna rodzina. 

— I z cóż to oskarżbny was po
bił? 

Wuśnie. panie sędzio, pytamy 
się za « 

(były ani 
lodowo 
cje wiełk) 
micznel 

Feliksa 
cie Francisz 

? za co? Nie dosyć, że na- I wyszli 

— Nie mówił d<> mnie panie Dzlo 
cioł, tyiko panie Szczygieł. 

— Nie widzę w tem nic obrazo
wego. 

— Pan sędzia ni* widzi, bo pan 
sędzia nie wie, że z fachu jestem 
posłaniec. 

— Cóż to ma Wspólnego Jedno % 
drugiem? 

|W tem miejscu z pomocą panu 
Dzięciołowi, pośpieszył oskarży
ciel publiczny, przodownik policji, 
kjóry wyjaśnił, że „szczygle!" 
mógł być w tym.wypadku poczy
tany za dwuznaczny epitet, gdyż, 
tandem mianem ulicznicy warszaw
scy nazywają posłańców z rącjl 
noszonych przez nich czerwonych 
czapek. 

(Okazało się, ie !p. Dzięcioł, usły
szawszy po raz j-rzeci wyzwisko, 
zamiast nazwiska, grzmotnął do-
wjcinnisia butelką Ipoziomkowej le
moniady. 

Stad powstała bójka, podczaa 
której pan Petrykowski poturbo
wał obydwu partów Dzięciołów, 

Ponieważ okazało się jednak, ie 
starszy p. Dzięcioł zrobi! począ
tek. sad postanów 1 żadnej kary p. 
Petrykowskiemu rie wymierzać. 

Ojciec i syn g'<boko dotknięci, 
zapowiedzieli, że ipomna się o sa
tysfakcję przed sapem okręgowym 

- ) : * • • ( -

Niewidzialna śmierć 
IV-Iowę 

Od chwili, gdy Grzegorz Strasser 

ft1rasz'we gazy trujące 
pgonista Hitleri w parUl na-
soclallstycznel objął dyrek-
ej berlińskie! 

ko się tai i znrcnilo. 
Przeds •biurstwo zostiło całkowicie 

Schermg-Kahlbium" wszyst' 

zreorganizowane i przys osowane do 
wyłączme fabrykacji gazów. Jeden od
dział fabJyki, zwany „AHHershof", 'io-
stał zmjlliaryzowany | J<st ściśle strze 
żony w dtień 1 w nocy. 
riych szturmowców h'tle|owsklch. 

Co robią w Adlershofje? Fabrykuje 
sie tam nilstrasdiwsze 
oczywiście pod pozorem 
wych 

Cjankl 
komo prdJukowane dla 
wych lirb 
ny produłt 
ma służy 
Działanie 
ludzki Jes 

rolniczych, a cMorylen. głów 
laboratoriów 

przeciwko... 
tych gazów 
straszliwe. 

fabryki che-

przez zaufa-

:azy wolerme. 
ceiów pokojo-

związlti arsientkowe są rze 
celów nauko-

Adlershnfu 
bólom (rtnwy 
na organizm 

Pierwsza faza atafci niszczy skórę | 
oozy Naskórek zostaje, dosłownie ze
żarły; żaden materiał, ładne ubranie 
nic tu nie pomoże. Oczy stalą sle czer
wone. lakby od ostrego zapalenia; dr» 
czy Je nieznośne r<.z.lrażn en e. 

Druga fasa inku ma na ce*u zfiisze-
nle człowieka do zdjęcia maski przeć w 
gazowej. 

Oazy te stwarzają tak drażniąca f 
duszną atmosferę, że człowiek dusi się 
w niej 1. chcąc się ratować,) zrywa l 
sienie maskę... 

Trzecia — ł ostatnu — f«£a n'szczy-
organy wewnętrzne: płuca I trzewia. 
Oaz przedostaje sk km, spala I zżera 
wszystko, co napotkać naczynia krwio
nośne ulegała zniszczeniu. Twarz staj* 
się sina. krwawa piana zalewa usta. 

AgonJl towariyszą okropne konwul
sje; śmierć następuje 
paru godzinach. 

Oazy te są cięższe 

Taksówki ruszają 
na 

Interweicja cesarza 
potęgą ol uzymią, <Aoi 
tej i-nterwtncll są nlekieojy wypadki Je 
dynę w ssform rodzalu. 

ma bardzo 
Addis Abeka. Dumę Jej silanowi 500 do
rożek samxhodowych, jttóre są ozdo-

i przypadły 

-):*:(-

Na manowcach rasizmu 
Biednie niemieckiego teoretyka 

nich przypo-

bą miasta 
serca cesą 
ca Jego 

szczególnie do 
•zowl. Pragnhi on. by stoH-

nowecześnym odpowiadała 
wymaga nid-m. 

Nledawn > wybuchł stłajk taksówek. 
Szoferzy domagali się obniżki podat-

nlcuchronnie po 

od powietrza 
-):*:«-

rozłtaz monarchy 
UiKynJI Jest 

przedmiotem 

ładną stolicę: 

ków lub podwyższenia zarobków. ArJL 
dis Abeba pozbawiona była w ciągu 4 
dni komunikacji samochodowej. 

Wreszcie nastąpiła stanowcza Inter
wencja Cesarza: — Sprawa obniżki po
datków jest nie na czasie — zdecydo
wał. — Taksówki powinny nlczwłoci-
nie ruszyć, bo la sobie tego życzę! 

Taksówki natychmiast ruszyły. Ad
dis Abeba odpowiada nowoczesnym 
warunkom I jest durnia ze swego mo
narchy, który zlikwidował strajk. 

.):*:(-

Co wróża gwiazdy na dzieA 19 peźdz ernikeł 
Zmiany na leosze 

W Berlinie ukazała się praca 
głównego feoretyjka rasizmu nie
mieckiego, | Hermana Gaucha p. t. 
„Nowe zasady nauki o rasach". 

Oauch, między innem:, przytacza 
7 punktów,) które dają możność bez 
bledu ustalić aryjskie lubi niearyj-
skie pochodzenie człowieka: 

1) Człowjiek „nie północny" (nje 
aryjczyk) !ma zęby ukształtowanie 
tak samo, jak u zWierząt, 

2) Cziowjiek aryjskiego pochodzę 
nia żuje jedzenie z zamknietemi d-
stanii. Ludzie pochodzenia niearyj-
skięg« jedzą jak zWiierzęta. mlaska
jąc otwartęmi usiami. 

3) Ludzie pocho&zenia niearyj-
fkięgo maja szerokie usta. Śmiech, 

wydobywający się z 
mina rżenie. 

4) Gwałtowna gestykulacja przy 
rozmowie jest charakterystyczna 
dla człowieka niearyjskiego pocho
dzenia. Aryjczyk rozmawia spokój 
nie. trzymając ręce w kieszeni. 

5) Wyraźnie objawiające sie tt-
czucie wstydu spotyka sie ie-dyn:e 
wśród aryjczyków. Nieary^czycy 
niezdolni sa nawet zaczerwienić 
się. 

6) Człowiek rasy północnej utrzy 
muje czystość u siebie w domu. na 
ulicy i dba « schludność osobistą. 
Niearyiczycy zawsze sa brudni. 

7) Niearyjczyk jest malpr,. pól 
człowiekiem, raczej podcziowic-
kiem. stojącym bliżej małpy. 

Określenie to j 
się Jednakże 
zini później-
bowiem ranek 
ada się nicpo

nie. -
Zwllas 

Jo 

4iveJs 
re mogą nam przynieść 
rżenia niepomyślne, opa: 
nia, trudności nieprzew'" 
lub honliikiy. 

Dołączy się do tego 
działania gwałtownego. 
chów nieob/nyślanycl} — 
łatwo niożeuy popełn;ać 
lepiej wównzas dążyć 
równowagi I rozważać 
de posuniiNie życiowe. ; 
wać się riopotrzebnie 
wpływowi Innych osób. 

Nie Jest ',o odpowiedn 
wadzenia drekusyj i zał 
urzędowy cl, związanych 
outomobiazmem. radiem 

Później iadnakle. w 
weio podn >szenia się 
ry?ont«m -- te ujemne 

zeza wcze-
e godziny ran 

nagle wyda-
ycfe, rozsta-

lilziajie, straty 

chęć zmian 
nagiego, odm-
dzięki czemu 

omyłki. To też 
zachowania 

starannie kaz
by ni* podda-
przemożnemu 

a pora do pro 
twiania spraw 
z lotnictwem. I 
kinem. 
iarę stopnio-i 

słońca nad ho-1 
wpływy kos-' 

ni: 

miczne zaczną ustępować, sytuacja wy 
POgodzi się całkowicie I da się odczu
wać większa energią I przedsiębior
czość połączona z lepszem poczuciem— 
aniżeli w ciągu kifkudni ostatnich 

Godziny poobiednie przyniosą nam 
lut harmonię, spokil, dążenie do poro
zumienia | zgody. Modemy wówczas n-
siągnąć pewne korzyści llnansowe, czy
nić wys Iki do poprawy swel syluac/i 
tyclowel, powiększyć, swe dochody 
dzięki własnej pracow:tofci i nszc^e-
ności. zawierać zn'iazki miłości lub 
przylaini. \ dążyć do;zajęcia bardziej 
ockiow:edz'alnego stanowiska. 

Najwyraźniej t« didalśJc wpływy 
harmonizulące i ustalaląct zaznaczą 
się po godz. 16-eJ. 

Weczór nie wykazuje działania u-
kmnych wpływów kosmicznych I wo
bec tego zapowiada się nieźle. 

Dziecko dziś urodzone — oryginalne,-
wynalazcze — będzie i dość niespokoj
ne, zamiłowane w zmianach I podró
żach. Przy tem wszystkiem okaże zdol 
noścl organ'zacyJne I finansowe, sta
łość uczuć i szalęchtność. 

Jan Starta DziertblckL 



Rok XV 

Pożegna nie dr. 
W „Risursie Obywatelskiej 

odbyto sję pod przew. pJ pre 
zesa J. Oslruszki zebranie ko
mitetu okręgu P. C. K., poświe. 

A d r e s i n w a l i d ó w 
w o j e n n y c h 

Inwalidzi wojenni oraz przed
stawiciel s instytucyi państwo
wych i społecznych w Ostro
łęce, zet rani z okazji 16-lecia 
istnienia kola powiatowego in
walidów wojennych oraz otwar
cia Dorni Ludowego im.! gen. 
Bema, pi zysłali na ręce p. wo
jewody Kościalkowskiego adres, 
w któryli wyrażają hetd ilorzy-
wiązanie dla osoby p. Woje
wody onz gotowość do , „wy-
scigu pri cy" w dziedzinie oby
watelski* go i /Kiniorskiego wy
chowaniu swych członków. 

K. Alciiimowlcza 
cone ustępującemu i. powodu 
wyjazdu na stałe ido Warszawy 
prezesowi zarządu okręgu p. dr. 
Alchimowiczowi. Wygłoszono 
przemówienia i wręczono dr. 
Alchimowiczowi skromny upo
minek, poczem odbyła się her
batka. Zarząd główny P. C. K. 
reprezentował p. sędzia B. Ko
złowski. 

Oświata w wojsku 
Staraniem Polskiego Białego 

Krzyża i przy współudziale 
wydz. oświaty zarządu m. Bia-
łegostoki uruchomione będą 
kursy s: kolnę dla podoficerów 
zawodowych garnizonu białos
tockiego; obejmujące program 
nauk V VII oddziałów Szkoły 
powszecl mej. Początek kursów, 
które rozpoczynają trzebi rok 
działalności, w piątek. Zgłosiło 
się juz 6*) uczestników. Wykła
dy odby .va< się będą w lokalu 
szkoły powszechnej przy ul. 
Mazowieckiej 35. 

Podw 
Wojew ódzki komitet „Tygo 

dnia Dzi scka" pod protektora* 
lem p. wojewody Marjana Zynd 
ram Koścjiałkowskiego—rozesłał I Niemcy zmierzają do tego, aby 

eczoreh taneczny 

k 
Czwartek 19 października 1933 r, 

Kurs dla sióstr pogotowia P. C. K. 
W dniu 23 bm. zostanie uru

chomiony IX kurs dla sióstr po
gotowia ratunkowego Polskiego 
Czerwonego Krzyża. Zgłosiło 
się na kurs około 50 słucha
czek. Wykłady będą się odby
wały w szkole powszechnej żeń
skiej nr. 5 przy i ul. Żwirki i 
Wigury w poniedziałki, środy, 
i piątki., Wykładać będą leka

rze pp: Cz. Karwowski, St. Sal-
monowicz, J. Walewski, K. Fe
dorowicz, A. Zabłocki insp. lek. 
Z. Wolański, Ii Białówna, M. 
Lisowska, kpt. lek. Machnie-
wicz, P, Tucewicz, insp. farm. J. 
Paździerski oraz kpt. St. Babula 
i inni. Kierownictwo objął szef 
san. okr. P.C.K. dr, Karwowski, 
a jego zastępstwo kpt. Babula. 
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Trzecia lista zdobywców P. 0. S. 
Bronzową odznakę P.O.S. na 

r. 1933 v, dalszym | ciąga zdo
byli: , 

Tworkowski Stanisław, Bań
kowski Czesław, Rutkowski 
Alojzy, Bakimicz Edward, (>-
czeszko Romuald, Moro Piotr, 
Kozłowski Piotr, Minkiewicz 
Jan, Cioch Michał, Kozik Au 
toni, Kusiciel Czesław, Staro 

Nie dopuścimy, aby choć piędź ziemi polskiej 
dostała się pod barbarzyńskie jarzmo niemieckie 

„Sila jest jedynem źródłem 
prawa. Podboje nowych ziem 
nie są pogwałceniem cudzych 
praw. Żaden naród nie posiada 
ani piędzi ziemi z tytułu jakie
goś wyższego prawa. Polityka 
zagraniczna trzeciego imperium 
niemieckiego musi dążyć do 
rozszerzenia terytorjum nie
mieckiego na wschód. Zdo
była tam ziemia, na której żyć 
będą w dobrobycie chłopi rasy 
niemieckiej, usprawiedliwi o-
ffarą krwi niemieckie]." 

Cytatę tę, wyjętjł z książki 
Hitlera p. t. „Mein Kampf, a 
zapowiadającą nową zbrodnię 
narodu niemieckiego, trafnie 
przytoczył p. insp. Rączaszek, 
zagajając wczorajsze zebranie 
organizacyjne komitetu „Tygod
nia propagandy zagadnień pol
sko-niemieckich." A następnie 
wskazał na fakty, 1 które wzbu
rzyły i zaniepokoiły uczciwą 
opinję całego świata: na wy
stąpienie Niemiec Iz Ligi Naro
dów i na zerwanie przez nie 
k o n f e r e n c j i rozbrojeniowej 

zaproszenia na podwieczorek, 
Jaki się odbędzie w 'salonach 
urzędu w ojewódzkiego w nie
dzielę, di. 22 bm., o godz. 5-ej 
ppl. W programie przewiduje 
lię całv izereg atrakcyj oraz 
tańce. Bidą i stoliki do brydża. 
Bilety witępu bardzo tanie: tyl
ko 1 zł. "troje dowolne, j Bufet 
tani i ob: icie zaopatrzony przez 
koło ofia nych Pań, które same 
się nim z ajmą. , Całkowity do
chód prz iznaczony na cele „Ty
godnia D tiecka", na pomoc naj
biedniejsi im, 

D o l a r 
Oddzia Banku Polskiego w 

Białymstoku płacił wczoraj za 
dolara: <f godzinach rannych 
4.05, następnie 6,00, a później 
5.90, 

P o d r z u t k i 
Na kor tarzu domu nr. 7 przy 

ul. Złotej I zostało podrzucone 
dziecko płci żeńskiej liczące 
około 10 Ini. Ustalono, że pod
rzuciła je Korolczuk Zof ja, zam. 
Erzy ul. Grunwaldzkiej 18. 

Iziecko zostało umieszczone w* 
ochronce miejskiej przy ulicy 
Dąbrowsk iego. 

— W s rnagodze żydowskiej 
przy ul. I ozniczej nr. 15, zo
stało podrzucone dziecko, płci 
męskiej, wyznania mojż. Umie
szczono je w ochronce miej
skiej przy ul. Jurewieckiej. 

zwiększyć swe zbrojenia, a o 
celu tych zbrojeń mówią słowa 
Hitlera. 

Dążą one do wojny, do no
wego rozlewu krwi, do nowych 
grabieży, któreby zwiększyły 
ich stan posiadania. A tymcza
sem u siebie w Niemczech tę
pią z całą bezwzględnością 
wszelkie objawy życia narodo
wego Polaków, a równocześnie 
wszelkiemi siłami: starają się 
wzmocnić stan posiadania Niem
ców w Polsce. Mniejszość pol
ska w Niemczech i niemiecka 
w Polsce nie są traktowane 
jednakowo. Gdy dla ludności 
polskiej, liczącej w Niemczech 
milion głów, istnieją tylko 64 
szkoły z 1.800 dziećmi, to w 
Polsce mniejsza o połowę lud
ność niemiecka posiada ponad 
tysiąc szkół dla zgórą 60 tys. 
dzieci. 

Niemcy prą naprzód z całą bez
względnością, cechującą rasę 
germańską. U nas natomiast od
powiedź na tę akcję jest niedo
stateczna. Musimy temu napo
rowi barbarzyństwa położyć 
mocną tamę, akcja uświadomie-
niajspoleczeństwa polskiego win-
naCdotrzeć do najszerszych war
stw. Trzeba zdementować suto 
opłacane kłamstwa propagandy 
niemieckiej zagranicą przed ca
łym światem, należy pójść z 
pomocą ludności polskiej w 
Niemczech. 

P I E R W S Z A P O L S K O . 

C Z E S K A K O M E D J A 

OColna przeróbka powieści 

PETROWA 
Oli ni, rozweseli, rozruszy i rozentuzjazmuje 

VLASTA EURJAN J 
Zi JL A POGORZELSKA 
ADOLF DYMSZA 

Reżyserj i 
MICHAŁ 
WASZYI SKI 
i MAC I RIC 

Szczyt komizmu 

DZIŚ PREMIERA 
w 

APOLLO" 
hsntki: 12,7,1* 112 
» 

C e n y o d 8 0 g r . 

Symfoniczny 
Jazz: 
Pod dyrekcją 
IWO WESBY'ego 

Jędrny humor 

„Tydzień propagandy zagad
nień polsko-niemieckich", orga
nizowany z inicjatywy Zw. O-
brony Kresów Zachodnich, ma 
na celu uświadomienie społe
czeństwa, pokazanie mu całej 
grozy niebezpieczeństwa nie
mieckiego, grożącego kulturze 
polskiej i całego świata zagładą. 
Ma on na celu podnieść na 
duchu Polaków w Niemczech, 
roztoczyć nad j umyslowością 
dziecka opiekę, raa powiado
mić kraj o groźbach wojennych, 
idących od zachodu. 

Naród polski—kończył p. Rą
czaszek — wojnV nie chce, nie
jednokrotnie wykazywał dobre 
chęci zgodnego I współżycia z 
sąsiadami, ale nie popuści, aby 
choć piędź ziemi polskiej do-iiiu 

stała się pod barbarzyńskie jarz
mo niemieckie. 

Po przemówieniu p. Rączasz-
ka przystąpiono do obrad. Na 
przewodniczącego zaproszono 
p. kom. Nowakowskiego] na ase
sorów—pp.: Dautherową, dyr. 
Antonowicza i rej. Jankowskie
go, na sekretarza — p. Pasztę, 
poczem p. sędzia Kulesza wy
głosił Ciekawy i starannie opra
cowany referat o zagadnieniu 
Prus Wschodnich, demaskujący 
fałsze i kłamstwa niemieckie. 
Następnie przedstawił program 
„Tygodnia", jaki się odbędzie 
w czasie od 29 b.m, do dn. 5.XI 
b.r. Projekt przyjęto, uzupełnia
jąc go' wnioskami p. Goławskie-
go, aby urządzono zbiórkę ksią
żek polskich celem przesłania 

Zatarg jw fabryce firmy „Effo" 
Fabryka włókiennicza „Efto" 

przy ul. Marszałka Piłsudskie
go 24 została unieruchomiona. 
Bez pracy pozostało 165 robot 
ników. Powodeml jej unierucho
mienia jest zatarg między kie
rownictwem i robotnikami. 

Jak nam komunikuje dyrektor 
fabryki, p. Fryd, tłem zatargi] 
była redukcja 64 robotników, 

Przedstawienia kinowe 
• dla dzieci 

Dziś odbędą się dla dziatwy 
szkolnej — w związku z „Ty
godniem Dziecka" — dalsze 
przedstawienia w kinoteatrach; 

W kinie „Apollo' o g, 1 ppł. 
— dla 400 dzieci szkoły żydow
skiej przy ul. Pięknej 11 i 50 
dzieci szkoły Nr. 3. 

W kinie „Polobja" o g. 1 ppł. 
dla 250 dzieci szkoły Nr. 5, o 
g. 2 ppł. dla 250 dzieci szkoły 
Nr. 4 i o g. 3 ppl. dla 250 dzie
ci szkoły Nr. 3. 

W kinie „Gryf" o g. 1 ppł. 
dla 220 dzieci szkoły Nr. 5 i 60 
dzieci szkoły Nr. 4, oraz o g. 
2 ppł. dla 90 dzieci szkoły Nr. 4, 
100 dzieci szkoły N. 3 i 100 
dzieci szkoły ćwiczeń 

KKADZIJ 
Hirsz Baran, zam. 

E Z E 
przy ul. 

Młynowej 36 doniósł policji o 
kradzieży z jego sklepu spożyw
czego wyrobów! tytoniowych, 
gotówki i innych.artykułów spo
żywczych na ogólną sumę 150 
zł. Złodzieje dostali.się do skle
pu przez otwór, wybity w ścia
nie. 

— Przy zbiegu ul. Wilczej i 
Surażskiej Stanisławowi Kny
szynowi (wieś 
ki gm. Krypno) 

Kulesze-Sobot-
skradziono z 

kieszeni spodni 25 zł. gotówką 
i kwity kasy skarbowej. 

— Marciniak Antoni (Stołecz
na 7) doniósł policji o kradzie
ży z jego mieszkania biżuterii 
i gotówki na łączną sumę 223 
zł. Dochodzenie j prowadzi się. 
Złodzieje weszli! do mieszkania, 
otworzywszy drzwi podrobio
nym kluczem. 

Wygrana zł. 15000 rir.48719 
padła w V-ej klanie 27 Loterji Państ
wowej oraz zl. 2000 na Nr. 123126, po 
zl. 1000 na Nr. Nr. 36724, 40139, 33198 

w najstarsze) i znanej z wygranych 
kolekturze 

M. Wejdenbaum, Białystok 
Ryn. Koiciuizkl 28, tilja Kupiiska 33, teł. 14 23 

Poprzednio padły tu wygrane; 
35000 zi. na Nr. 7513, 25000 zl. na Nr. 
48718; po 15000 zł. na Nr. nr. 28956, 
161284; po 10000 zł. na Nr. nr. 28956, 
28965; 6000 zł. na Nr. 44996; po 5000 
zł. na Nr. nr. 139828, 123145; po 3000 
zl. na Nr.nr. 14058.24485,41021,47007, 
123174,1620391 wiele po 2000 zł. i 1000 
Juz i^ do nabycia szczęśliwe loay 1-ej 

klasy 28-ej Loterji Państwowej. 
Cena 114 losu do wszystkich klas 28-ej 

Loterji 40 złotych. 
Ciągnienie w październiku. 

dokonana po 14 tygodniach 
pracy. Dotknęła ona również 
czyściarzy t. zw. pucerów, któ
rych połowę, czterech chrześci
jan, zwolniono. W pozostałych 
dwu kompletach zatrzymano 3 
chrześcijan i jednego robotnika 
wyzn. raojż. W poniedziałek 
zwolniony czyściarz, Albin Gu-
stawski przyszedł do pracy, o-
świadczając, że związek zawo
dowy polecił mu pracować. Po
nieważ spotkał Się z odmową— 
czyściarze stanęli, a wówczas 
trzeba było unieruchomić cały 
zakład, którego praca uzależ
niona jest od czyściarzy. 

We wtorek odbyła się w in
spektoracie pracy konferencja, 
która miała na celu likwidację 
zatargu. Do porozumienia lic 
doszło, ponieważ kierownik fa
bryki oświadczył, że nie może 
się zgodzić, aby mu narzucano 
robotników. 

„12 krzeseł" 
Proces o podpalenie Reich

stagu dobiega końca... Sprawa 
Gorgonowej zakończyła sie prze
wiezieniem jej do Fordonu. Re
kord Piccarda w stratosferze 
został pobity... Loty nad Atlan
tykiem ustały. Hitler zbiera żni
wo swego posiewu.;. O czjem 
więc mówić, gdy wszelkie prze
bojowe sensacje spowszechnia-
ły.Zmierzch sensacji. Nie. Dzień 
dzisiejszy jest dniem wielkiej 
sensacji artystycznej, o której 
będzie głośno, jak o Reichsta
gu, Gorgonowej, stratosferze i 
Hitlerze, a od której już huczy 
w Czechosłowacji. 

Tą sensacją jest rewelacyjna 
premiera „Dwunastu krzeseł" 
w kinie „Apollo", która olśni, 
rozweseli, rozruszy, rozentuz
jazmuje świat filmowy imieniem 
Vlasty Buriana, Adolfa DVn>-
szy i Żuli Pogorzelskiej. 

„Dwanaście krzeseł"—to ek
strakt winnego grona komedii, 
który pieniąc się szampańskim 
humorem, I syci duszę widza śło 
neczną pogodą, beztroską 
dością i artystyczną treścią 

„Dwanaście krzeseł"—to kja-
wisko filmowe, które przykuwa 
wzrok, pobudza serce, rozjaśnia 
myśl, dzień szary barwi kolo
rami tęczy. A więc pamiętaj: 
„Dwanaście krzeseł" dziś 
„Apollo"." 

Dr.M.Kanel 
Cliint, w i i r ju i i , ikdrna I moczoplsiom 

p o w r ó c i ł 
al S l .nk l .w lu . n (parter) U l . 9-M. 

Dr. G. Finhielszfej 
C h o r o b y w e w n ę t r z n e . , 

« « r c « 1 p r z e m i a n a m a t e r j i 
przeprowadził się 

Marsz. Piłsudskiego 1, tel. 141-01 

bibljotekl ludności polskiej w 
któremś ż miast w Niemczech. 
Wkońcu dokonano wyborów. 

W skład prezydium komitetu 
wykonawczego „Tygodnia pro 
pagandy zagadnień polsko-nie
mieckich'* wchodzą p.p.: prze
wodniczący — notarjusz Stan. 
Jankowski, pierwszy wiceprze 
wodniczący — inspi. A . Rącza
szek, drugi wiceprzew. kom. 
S. Nowakowski, sekretarz—insp. 
SkowronL członkowie pp,; Dau-
terowa, nacz. Gołębiowski, dr 
Rozenman, sędzia ] L. Kulesza, 
starosta pr. Żak, dyr. Riegert, 
prof. Golawski. 

Do sekcji organizacyjnej zo
stali wybrani: pp. insp. Rącza
szek (pnew.), nacz. Gołębiow
ski, Wavryk, inż. Popławski, 
insp. Ko lert, insp. Jurecki, insp 
Skowron, insp. Snitko, inż. Ru
sin, dyr. Bobotek, dr. Rozen
man, Misztal, ks. dyr. Halko, 
dyr. Antonowicz, p. Rodzie wi
eżowa, racz. Walter, insp. Wy 
rzykowski, inż. Blum (Łapy), 
kom. Markus, delegat Zw Strze
leckiego, prof. Sobierajski, p. Z. 
Kamińska, Czternastek, Leśny, 
p. Dorojyńska, dyr, Dura, p, 
Galera; io sekcji propagando
wej p.p.: M. Golawski (przew.), 
prof. Eclieńskf, radca Franków 
ski, prof Szaniawski, notarjusz 
Gąsiorowski, p. Kępa, prof. No
wak, dyr, Zaremba, insp. Rą-
czaszkowa, insp. Skowron, dyr 
Zeligmai, dr. Rozenman, inż 
Łuński, nź. Lisowski, Leśny, 
oraz pp. Wojnicz, Duczyński, 
Szapiro, Ancerewicz, Wadyas, 
Kapłan; do finansowej: dyr. K. 
Riegert przew.), dyr. Łapiński, 
dyr. Anozakowski, dr. J. Szy
mański, B. Szymański, inż. Wie 
czorek, <s. pastor Gorodiszcz, 
dyr. Borowicz, przem. Cytron, 
V''?jnrach, dr. Al. Rajgrodzki, 
M. Ośw ecimski, Lubecki, W. 
Hermanowski, mec. Olszyński 
A. Lichlensztejn, prez. Grosser, 
Paszta, Wawryk, Bargielski. 

Do komisji rewizyjnej weszli: 
wiceprezes sądu okr. p, Wo 
lisch (prezes), mec. i Otto i inż, 
Zaczeniuk. 

Pierw: ize posiedzenia sekcyj 
odbędą się w piątek, 20 bm. o 
godz. 18.30: finansowej w loka 
lu L.O.F.P., organizacyjnej w lo 
kału „Przystań" i propagando 
wej w lokalu Z.O.K.Z. 

Nr. Km. 34/33/11. 
Obwieszczenie 

Jan Podbielski, Komornik Są, 
du Grodzkiego w Białymstoku, 
rew. IŁ mający kancelarię swą 
w m. Białymstoku, przy ul. So
bieskiego 7, obwieszcza, że w 
dniu ,7 listopada 1933 r., od 
godz. 1C rano odbędzie się w 
lokalu Herca Neumarka w Bia
łymstoku, przy ul. Jurowieckiej 
Nr. 12, 'publiczna licytacja ru
chomości, w pierwszym termi
nie: składających się—z akce-
sorji samochodowych, oszaco
wanych ,na ogólną sumę—132 zł. 
i w Il-im terminie, składających 
się: z akcesorji automobilowych, 
motoru elektrycznego, motoru 
typu A(,D.G. i 2-ch bormaszy-
nek — oszacowanych na łączną 
sumę 945 zł., które w myśl art. 
1070 U.P.C mogą być sprzeda
ne za [ połowę ceny szacun
kowej. 

Wyżej wymienione rucho
mości Woźna oglądać w dniu 
licytacji w miejscu sprzedaży. 

Białystok, dnia 14.X 1933 r. 
Komornik: Podbielski. 

MARTWY DOM 
D O K T Ó R . D O K T O R . 

Leon KRYŃSKI 
Cborgkf •iiirjizM, ik'mi I moeiopldom 

Przyjmuje od Jodz. 9—1 i od 5.30-4-7.30 
Białystok, Piłsudskiego 33, tal 5-67 

Dr.j M. Kacnelson 
Choroby weneryczno-skdrne 
Priytmnle od godz. 9—1-ef I od 4—7-e| 

BIAŁYSTOK, 
Kilińskiego • Talaion, 1-tł. 

siek Janina, Brzozkówna Marja, 
Łapatnikówna* Antonina, Bo-
cianówna Apolonia, Koziaków-
na Janina, Mianowska Halina, 
Samojło Władysław, Toszczyń-
ski Janusz, Rormozer Artur, 
Zdanowicz Roland, Teul Wita
lis, Rydlowa Marja, Szader Ja-
kób, Kapłan Motel,, Baguszów-
na Zenajda, Białodworski Men
del, Szczawiński Borys, Ody
niec Franciszek, Arcinik Bro
nisław, Gierejkiewicz Stefan, 
Swirydowicz Zygmunt, Szcza
wiński Jerzy, Sieniło Czesław, 
Łoniewska Krystyna, Jankow
ski Romuald, Makarewicz Ale
ksander, Bajer Jerzy, Żukow
ski Antoni, Dworakowska Wan
da, Wasilewska Stanisława, 
Pancewiczówna Zofja, Anto-
nienko Henryk, Karwowska 
Krystyna, Bryżanka Zofja, Ra-
dziwil Bolesław, Dziemiańczuk 
Stanisław, Markiewicz Broni
sław, Grabowski Kazimierz, Ba-
zelski Bonifacy, Lewanczuk Ro
man, Wiszniewski Kazimierz, 
Roszkowski Bronisław, Radzi
szewski Mikołaj, Kiewrowa Sta
nisława, Thumówna Cycylja, 
Szelóżkówna Anna i Szczawiń
ski Konstanty, łącznie 58 osób. 

Br, 
U m u z y K ó w 

Odbyło się pod przewodnic
twem Sadowskiego • zebranie 
członków Zw. Muzyków, na 
którem dokonano wyboru no
wego zarządu. Wybrani zostali: 
Ejsmont, Ciborowski, Aronson, 
Kwart i Cygan. 

Turnie) szachowy 
W piątym dniu turnieju o mi-

strzostwo klubu szachowego H. 
pljan wygrał z T. Mełamedem, 
I. Babkes z O. Sokolskim. Par
tie: A. Zabłudowski—M. Wisz
nia i J. Marejn^A. Nowodwor
ski odłożone. 

Stan turnieju po pięciu run
dach: A. Zacludowski 2'/a (2), 
H. Oljan 2Ve (1), I. Babkes. M. 
Wisznia, J. Marejn, T. Meła-
med, O Sokolski po 2, M. Ba-
riń 1 (1), A. Nowodworski 0(2). 

Dziś grają: J. Marejn — O. 
Sokolski, I. Babkes — A. No
wodworski, H. Oljan — M. Wisz
nia i M. Barin — T. Mełamed. 

„Fraulein Doktor" 
W dniu dzisiejszym teatr ob

jazdowy wystąpi z premierą 
głośnej sztuki J. Tępy „Fraulein 
Doktor", o pierwszeństwo wy
stawienia której ubiegało się 
wiele teatrów. Młody autor, 
speaker lwowskiej radiostacji, 
wszedł triumfalnie w poczet 
naszych autorów dramatycz
nych i zdobywa iaoię pisarza o 
światowej sławie. Wieloposta-
ciową rolę Anny Marji Lesser, 
„Fraulein Doktor", która daje 
szerokie pole do popisu dla ak
torki o szerokiej skali talentu, 
odtworzy znana w Białymstoku 
artystka scen stołecznych p. Sta
nisława Mazarekówna. 

Nieprzeciętna ta sztuka zo
stała przygotowana z całą sta
rannością. Obok p. Mazareków-
ny, występującej gościnnie, bie
rze udział w przedstawieniu 
prawie cały zespół oraz liczni 
statyści. Reżyser Roman Tański. 
Dekoracje p. Bronisława Ry-
siewskiego. 

MODERN a*16, 7, 8'"', IO"0 
2 FILMY PALESTYŃSKIE 

DZIECI 
PALESTYNY 
w wykonaniu artystów „HABIMA" 

ODRODZONA 
PALESTYNA 

w roku 1933. 

L e K a r t - D e n t r i l a 

D. G d a ń s k a 
przeprowadziła się 

na ul. Warszawską Nr. 2 
parter 

Ofliuitli Jrohu 

Akwlzytorkl 
młode-energicz

ne poszukiwane ce
lem roeppwszech-
nienia artykułów 
higienicznych dla 
pań t niemowląt. 

Piękna 13.dodz.3- 5 

Skradziono dowód 
tożsamości konia 

Nr. 832824 seria 6. 
Wieś Płonki - Sliu-
mianka pow. Wys-
Mazowiecki gm. Ko

wale wazczy zna. 
Franciszek Płoński. 

Unieważnia się 
skradziony wek

sel na zł. 500 z wy-
stawienia Święcic
kiego Wiktora. ty> 
ro Dominiki Włos-
towskiej. Wieś Kru-
kowszczyzna gm. 

Korycin pow. So
kółka. Święcicki 

Wiktor. 

Wydawc -MARJA LUBKJfiWICZ-LEWANDOWSKA, 

Zgubiono 2 weksle 
z wystawienia 

Michała Woroszyło 
Nr. 115—pi. 3.XI — 
zł. 50, Nr. ir6— pi. 
3.XII—zł. 20. wyda
nych firmie. Sud — 
Rynkiewier. 
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