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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch“, 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
UDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jażwińskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T.wa „Ruch 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej i 

DRUJA. — Kowiin. 
OSZMIANA — Kisięgarnia Spėldz, Naucz. 

— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PiNSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. ` 

| PODBRODZIE 

į STOŁPCE — księgarnia T-wa „Rach'* 

SŁONIM — Księgarnia J. Ryppa ul. icz. 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe uł. 3 Maja A. 
SZARKOWSZCZYZNA, M. 
WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kai. 

Mickiewicza 10. 

Mindel, skład apte cźny. 

„Ruch“. 
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„PARP ZLOZYC iai z 

Czytanki dla republikańskich dziatek 
Dzisiaj zamiast wstępnego chcę napisać 

wielki „michałek'* dziennikarski. — Ttzena 
trochę ludziom przypominać, co znaczą 
niektóre wyrazy, tak często przez nich uży- 

wane. — Panama. — Wiecie? Znacie? a więe 

posłuchajcie. 
Panama był to największy skandal, kom- 

  

  

promitujący rząd, parlament i sąd republiki 
franeuskiej w r. 1892. Premjerowie i mini- 

strowie okazali się złodziejami, sądy zwal- 
niały złodziei mimo  najjawniejszych dowo- 
dów, około półtorastu członków parlamenta 

franeuskiego brało łapówki. Nie brak w tej 

historji usiłowań morderstw, jest śmieić 
wielkiego bankiera w okolicznościach podej- 
rzanych, są policjanci, którzy się spóźniają 
prokuratorzy, którzy nie chcą oskarżać. Jest 
nieznany żydek, paradujący w wielk 

  

    dze Legji Honorowej, jest brat prez; 
republiki, zresztą takiego samego łobuza, 
biorący udział w bandzie łapowniczej, sa 
dwa wielkie stronnietwa, reprezentujące re- 

publikę: oportuniści i radykałowie, jedna- 
kowo w tej historji zasmarowane, są szpie- 

dzy i oskarżenia o szpiegostwo, nie brak na- 
wet murzyna, który biega z falsyfikatami, o0- 

  

skarżającemi Clemenceau 0 szpiegostwo — 
jest i są wszyscy, — brak tylko uczciwego 
człowieka. 

Dlaczego republika nie upadła pod tą Nia- 
garą pomyj?- 

Dlatego, bo: 

Bo Boulanger strzelił już sobie w łeb dnia 
30 września 1891 r. na grobie swej kochanki, 

pani de Bonnemains, a więe na przeszło rok 
przed wybuchem skandalu panamskiego. Bou- 
langer  mizerna , figura, a jednak, co 

jest ciekawe, wódz obozu „rewizji konstytu- 
eji'*, trochę podobnego swoim składem do na- 

szego BB. Biorą w nim udział menarchiści, 
orleaniści, bonapąrtyści, biorą i * patrjotyczni 
socjaliści.« Biorą wszyscy, komu nie od- 
socjaliści. Biorą udział wszyscy, komu nie od- 
powiada brud rządów republikańskich. 

Bo książę Filip Orleański w dniu 7 lute- 
go 1890 r., a więc na dwa lata przed wybn- 
chem skandalu panamskiego, a więc jeszcze 

w czasie dogasania ruchu bulanżystowskiego, 
a więc w chwili najnieodpowiedniejszej czyni 
swój, maleńki zamach stanu. „Dyktatura 
serca'', nazwał niegdyś Loris-Mielikow swoje 
rządy. Zamaciiem serduszka nazwiemy czya 
młodziutkiego księcia Orleańskiego, preten- 
denta do korony, któremu nie wolno było 

wstąpić na terytorjum francuskie, a który 

taki list sobie napisał do ministra wojny, pa- 
ną de Freycinet: 

  
  

     

  

„Panie Ministrze! 

1& Stawiłem się dziś w komendzie uzu- 

pełnień departamentu Sekwany, aby wp: 
sać się do rejestra i odbyć swą trzylet- 
nią służbę wojskową, jak przystoi każ- 
demu Francuzowi. Komenda uzupełnień 

bardzo uprzejmie odesłała mnie do me- 
rostwa, a później do ministerstwa wojny. 
Nię mogę otrzymać żadnej decyzji w 
swej sprawie. Zwracam się więc do Pa- 
na. 

Nie leży w moich zamiarach wywoły- 
wanie manifestacji jakiejkolwiek. Wia- 

dome mi jest, że prawo ekscepeji pozba- 

wia minie możności nzyskania szarży w 
armji francuskiej, sądzę jednak, że mi 
nie zabrania służby w charakterze pro- 
stego żołnierza. 0 ten zaszczyt: właśnie 
się staram i oczekuję w tym względzie 

odpowiedzi ze strony pańskiego poczucia 

„sprawiedliwości i  patrjotyzmu. 
Żechce Pan przyjąć, Panie Ministrze. 

wyrazy mego wysokiego poważania. 
Filip. 

Diuk Orleanu. 

Czy taki list mógł zrobić wrażenie w par- 
lamencie, w którym 150 ludzi używało na 
krociowych lapėwkach? Jakoś dźwięk- 
nęły miękko, niepoważnie te słowa, mówiące 
o sentymencie, obowiązku, honorze, 

Minister Freycinet wsadził Księcia Orle- 
ańskiego do więzienia. Nie wywołało to żad- 
nego sprzeciwu w tem społeczeństwie. 

Ale teraz przyjdzie najkapitalniejsze „в0° 
w odpowiedzi, dlaczego nie upadła Republika 
pod zalewem panamskich pomyj. 

Bo w sierpniu 1891 r. ., a więc na rok przed 
wybuchem skandalu panamskiego, pomiędzy 
p.p.. premjerem Ribot, a ambasadorem rosyj- 
skim Mobrenheimem, nastąpiła wymiana not 
— fundament aljansu republiki z samodzierż- 

cą, eo podnosi prestiż republiki nazewnątrz 
i  nawewnątrz. 

W Paryżu stoi dziś cudny pomnik Cle- 
menceau. Podczas wojny osiemdziesięcioletni 
premjer łaził po okopach, po polach, wpatru- 
jąc się we wroga, budząc admirację żołnie- 
rzy. I tak leży teraz głaz olbrzymi, mający 
w sobie coś z potwornego ślimaka, ale 
nocześnie ten głaz nie leży, lecz się ru 

jakby wielki tank. Przynajmniej tak się zda- 

je. Na tym głazie Clemenceau z laską, z sza- 

likiem na szyi, stary, niedołężny fizycznie, 
pochylony, wściekły energją, pijany żądzą 
zwycięstwa, taki, jakim znał go rok 1918-ty. 

A potem dwa pałace w brzydkim pompa- 

tyeznym stylu schyłków zeszłego stulecia zbu- 
dowane, a potem Avenue Ces. Aleksandra Ii, 
a potem w takimże stylu most imienia tego 

mocarza, ze złotemi orłami samodzierżawja. 

— Otoi w stko. Clemencean mimo, że 

omal najwię z panamistów, łapowników, 
zdemaskowanych w 1892 r., Clemenceau przez 

pomoc tego cesarza, którego złote orły świad- 
czą tam o wdzięczności Francuzów, Clemen- 

ceau oczyszczony, omyty krwią i ogniem 
wielkiej wojny, swą starczą, ofiarą, Clemen- 
ccau triumfator. — Już mu Panamy nie pa- 
mietamy — i słusznie. 

    

   

   

    

   

    

W r. 1888 towarzystwo budowy transocea- 
nicznego kanała przez  terytorjum, któ- 

re później za pieniądze przedsiębioreów bu- 
dujących E Oplosito, £ šwą PEP 

     

  

towa! 
wypła 

stwo būdos e EWA 
W lutym 1889 r. sąd rozwiąz 
wo. Na czele jego stał Ferdynan 

hrabia napoleoński, twórca kana- 

icego dwa kontynenty, a 

, jak pięknie powiedział Hen- 
ryk Sienkiewi Obok Lessepsa w budowie 
kanału A. uczestniczy  Eifell, od 
wieży Fifla. I dlatego w czasie epilogu sądo- 
wego, przed sądem karnym zawoła obrońca 
Lessepsów (ojca i syna) i Eiila, — mlody 
Waldeck - Rousseau, późniejzy premjer an- 
tyklerykalny: 

— „Lesseps, Eiffel! To są chluby naro- 
da! Wielkiemu ufjokorzonemu z 1870 r. (t. J 
Francji) nie odmėwicie, panowie“ sędziowie, 
małej jałmużny chwały. Proszę u ułaskawie- 
nie'*. 

Wtenczas już wydał się ten zwrot 
smaczny. Dziś także. 

Ferdynand Lėsseps był chlubą narodu i 
nawet po jego kompromitacji i śmierci usta- 
wiono posąg jegó u wejścia do kanału Sue- 
skiego. Suum cnique. Ale, na Panamę nabrał 
ładzi (drobnych francuskich rentjerów, co 
tak oburzyło ten naród) na 1.400 miljonów 
franków i z tego 700 miljonów roztrwonił, 
a.na dalsze roboty zabrakło mu pieniędzy 
Ale sporo z tych zmarnotrawionych pieniędzy 
popłynęło na przekupstwo premjerów, mini- 
strów, senatorów i posłów republikańskich, 
aby mu uchwalali różne prawa, dotyczące e- 
misji jego obligacyj. Wiedziano o tem prze- 
kupstwie powszechnie i dlatego powództwa 
PoE 2 ch šlimaczyty się przez 4 lata. 
W 1892 jednak na skutek A machi- 
nacyj piaaieator generalny p. Quesnay de 
Beaurepaire napisał referat nk 57 stronach, 
w którym domagał się pociąg! nięcia do odpo- 
wiedzialnošei Lessepsów, Eifla i innych za 
nadużycie zaufania i oszustwa. Ale P. Lo 
bet, późniejszy prezydent republiki, a ów 
ny premj. boi się skandalu, kompromit 
całego kieranku republikańskiego. _ Woła 
więc p. Quesnay de Beaurepaire do siebie 
nakłania go do zmiany tego wielkiego 57-stro- 
nicowego referatu na całkiem krótki refera- 
cik, w którę p. prokurator naczelny repub- 

liki wypowiada zdanie, že nie oplaci się ści 
gać sądownie ludzi, związanych odpowiedziai- 
nością za wywołanie krachu Panamskiego. 

Tutaj jednak wyłazi na scenę historji, : 

raczej na scenę tego wielkiego śmietniska mi- 
nister sprawiedliwości, p. Ludwik Ricard, 
nareszcie człowiek z zasadami. Dostał się p. 
Ricard do gabinetu ot tak sobie, jako ezlo- 
wiek dobrze ubrany, dobrze wy: chowany, z fa- 
worytami. Nikt się nie liczył z jego opinia, 

nikt się go w sprawie panamskiej poważnie 
o nie nie pyta. Tymczasem 15 Novemra 1892 
r. na posiedzeniu Rady Ministrów, kiedy p. 
Loubet, późniejszy prezydent Republiki, któ- 

ry przeszedł do annałów, jako symbol cnot;* 
republikańskiej, — powiada do swoich kole 

gów: „No, panowie! Teraz nareszcie załat- 
wijmy tę głupią sprawę panamską'* — odzy- 

wa się nieproszony głos p. Ricard, stra 
pieczęci: „Właśnie wydałem rozkaz Ścigania 
sądowego Lessepsa, Eifla i innych““. 

Nastąpiło w tej radzie ministrów głębo- 

kie milezenie. Pan z faworytami mógł być 

przegłosowany, ale jak go wyrzucą z gabine- 

tu, to pobiegnie i opowie prasie antyrepu- 
blikańskiej, dlaczego wyleciał. Gabinet znalazł 
się w pozycji delikatnej. 

Upływa trzy dni i 
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= 
oto dzień. 19 listopu- 

da 1892 r. posiedzenie Izby. Plotki, wiado. 
mości, nerwy. Po sali krążą listy „czekow- 
cow““, t. j. takieh, którzy brali czeki za spra- 
wę panamską. Marszałkiem Izby jest p. Flo- 
quet. Jest to stary, zasłużony, poważny Sza:- 
nowny republikanin. Podczas przyjazdu Ale 
ksandra HI-go do Paryża za czasów Napoleo- 
na III-go, Floqnuet zawółał, gdy go mijał po- 

wóz autokraty: „Niech żyje Polska, mój pa- 

nie!““, „Vive la Pologne, Monsieur; *. 
Znamy ze zdewoalowanej dziś korespondei:cji 

dyplomatycznej francusko - rosyjskiej na 
stępstwa tego okrzyku tak sławnego i tak 

nam miłego. Pan Floquet chce dojść do- wła- 
dzy w czisie panowania Aleksandra III-go i 
cto w korespondencji intymnej sumituje 

przed dworem petersburskim i przekłada, +. 
to nie. on wcale wrAsnyi, ale kto inny, že on 
stał tylko w grupie, w której ktoś id žyka Ę 
„Vive la Pologne**, ale wcale nie „Monsieu 
«o w zastosowaniu do Cesarza miałoby istotaie 
ten odcień, który mu nadałem w tłamaczeniu 
przez „mój panie!**, Aieksander III okazuje 
dobrę serce i ala adwokatowi Flogurt 
na objęcie premjerostwa w jego republicz. 
Tutaj Floquet znowuż ubiera się w pióropusz 
bohaterski: „Napoleon, kiedy był w pańskim 
wieku, to już nie żył* — woła do generała 
Bonlanger, a po zmiażdżeniu go tego rodza- 

ju napoleońskim przykładem, jeszcze staje z 

nim na plac, bije się na szpady i rani gone- 
rała, pomimo, że to gercrał, a on tylko cywil 

i adwokat. Jasne, że tutaj Republika przez 
wielkie „R** musiała sama ręką Floqueta 
kierować. 

Ale do rzeczy. Otóż Floquet jest marszeł- 
kiem Izby, po której rążą plotki, że 
godny republikanin brał łapóweczki nar 
z innymi. Floguet wyrywa się przed porząd- 
kiem dziennym i oświadcza pięknym, пго- 

czystym, republikańskim tonem: 

— Daję słowo honoru... że niczego nie 

wymagałem, o nie nie prosiłem, nie nie bra- 
lem, nie nie rozdzielałem. 

Boże! Cóż za wrażenie. Cnotliwy Floquet 

    

   

    

  

                

   

  

dający z wysokości katedry  prezydjalnej 

swoje słowo honoru nie wie o tem, że tam, 

cała ta Izba właśnie przegląda jego deklara- 
cję w gazecie „Jour*', która brzmi: 

— Marszałek Izby nie czuje żadnego am- 

barasu co do pieniędzy panamskich. Istotnie 
podczas wyborów, gdy republika była zagro- 
żona, brał kredyty od Towarzystwa Panam- 
skiego, aby przeciwdziałać akcji wrogów re- 
publiki. 

Tak istotnie brzmiała pierwotna formuła 
p. Floquet, którą początkowo chciał się za- 

sionić. Podzielił się nawet tą myślą z redak- 

cją swego organu. Ale później zmienił zdanie 
i przez fatalność zapomniał o tem zawiadc- 
mić swego redaktora. Dwie formuły p. Flo- 

quet spotkały się w Izbie i patrzyły na sie- 
bie ze zdumieniem, jak dwie wystraszone то- 
pachy. 

Zresztą dawanie słowa honoru przez dyg- 
nitarzy republikańskich ma: swoje tradycje. 
Później padnie kilka razy to uroczj 
ciei zawsze w taki sam sposób, jaki się wy- 

darzył p. Caillaux, który dał słowo honora, s 
że wszystko robił za wiedzą p. de Selves. 
Markiz de Selves zapytany, czy to prawda, 

odpowiedział: —,nie''. Jak republikański mi- 
nister daje słowo honoru, znaczy, że łże. Taki 
jest już wyczaj. 

Widzę, że nie mam miejsca w tym arty- 

kule na opowiedzenie  elwciażby głównych 
perypetyj sprawy panamskiej. Rozdawaniem 
pieniędz nowali się głównie dwaj ludzie, 

obaj żydzi: baron de Reinach, bankier, i 

Kornelius Herz — areyciekawa figura. Jest 

to z urodzenia biedny żydek bawarski. Z 
muje się w młodości farr ceutyką, ale pa- 

tron go nie lubi, niczego go nie u pozwa 

la mu tylko kąpać psa t myć słoiki. Korne- 
lius Herz wyjeżdża do Ameryki i w Now. 
Yorku rozpoczyna zawód lekarski. Tyme 
władze tego stanu wpadają na nieszez. 

pomysł zabronienia uprawiania medycyny 

wszystkim ludziom nie posiadającym odpo- 
wiednich dyplomów. Kornelius Herz przenosi 
się do innego miasta, gdzie stara się założyć 
Edissonowskie telefony. W końcu końców 
przyjeżdża do Paryża, i tu zaczyna się feno- 
menalna karjera. Zostaje kawalerem, ofice- 

  

   

                

     

    

   

      

; rem, komandorem, wreszcie otrzymuje wielką 
wstęgę Legji Honorowej. 

Baron Reinach xzozdaje- pieniądze w mini- 

    

sterjalnych i senatorskich sferach republika - 

nów oportunistów. Kornelius -Herz wśród 
radykałów. Herz etrzymuje pieniądze od 
Reinacha, którego stale szantażuje. Wy-    
jeżdża do Niemiec i stamtąd pisuje listy z 

pogróżkami. Uprawia to systematycznie. Rei- 
nach najmuje zabójcę, który jednak także 
chce zarobić i wyśpiewuje wszystko przed 

Korneliusem. Na tem tle nowa pompa z Rei- 
nacha, pogodzenie, przebaczenie i zabójca 

umiera z powodów bliżej nieokreślonych 

Według wszelkiego prawdopodobieństwa Kor- 
nelius Herz poza szantażowaniem i korum- 
powaniem był także szpiegiem któregoś z 
„mocarstw ościennych'*. 

Posiedzenie 18 listopada jest limitowane 

do poniedziałku 21 listopada. Do Clemenceau 
przybiega Reinach, błaga, aby go ten rato- 

wał, wstawił się u Korneliusa, który go gubi. 
Przyjeżdża do Clemenceau w towarzystwie p. 
Rouvier, byłego prezydenta ministrów, mocno 

ułapówkowanego, czyli dziś także zestracha- 

R Clemenceau jedzie z nimi do Korneliu- 

‚ ten mówi, że nic nie może zrobić: „jedź- 
nią do Constansa, który kieriie rozpowszech- 
nianiem wiadomości w prasie'*.. Cała ta pub- 
liezność jedzie do Constansa. Cave piętro, 
mieszkanko ubogie, które Constans, b. mini- 
ster, znany bogacz, zamieszkuje przez złośli- 

wość. W półmroku siedzi Constans, jego żo- 
na, Clemenceau, Rouvier i Reinach, który 

płaczącym głosem błaga o litość. Constans о- 
św. iade za, że wogóle nie wie o niczem, o żad- 
nej Panamie, prasie, wiadomościach. 

Wtedy Reinach głosem złamanym: 

— W takim razie niech pan mi pożyczy 
5 franków na dorożkę. 

— Mogę — powiada Constans — zawie- 

rzyć sto su takiemu miljonerowi, jak Pan. 
Reinach idzie do domu do swego zięcia, 

kiórego sfery rządowe uprzedziły, że teść bę- 
dzie aresztowany. — „Tato jest łobuz** —po- 

ciesza go czuły ć, — „tato jest świnia, za- 

kała rodziny, zakała „nazwiska'*. Reinach 

wraca do domu. Nad ranem znajdują go aie- 
żywego. Sekeja zwłok nie została zrobiona na 
tychmiast, leez dopiero później. W tej histo- 

rji: panamskiej eo krok są sekcje niezrobio- 

ne, aresztowania spóźnione, oskarżenia przy- 
trżymane. Rząd, parlament, policja i sądow- 

nictwo republikańskie postępują, jak zgraja 
bandytów. 

          

  

      

   

Potem w dniu 21 listopada posiedzenie 
Izby, na którem  monarchista  Jakób De- 
lahaye wygłasza wspaniałą mowę, oskarżają- 
cą rząd i parlament. Izba ryczy. W kilka 

dni później Deroulóde, patrjota płomienny, 

lecz niepoważny, wygłasza mowę oskarżającą 
specjalnie Clemenceau. Ma miejsce pojedynek. 

Clemenceau słynie za specjalnie zdolnego 

strzełca. Warunki są „ostre'* — pis 

cuzi, choć nam się takiemi nie wyda 
metrów. Wszyscy widzą w Derouledzie bliski 

go trupa. Ale kierownik pojedynku pestana- 

  

   

      

   
wia uratować mu Zaczyna na placu 
spotkania drażnić: Clemenceau. Pomiędzy 

„baczność**, na którą te komendę przeciwoi 

  

cy muszą stanąć z pistoletami opuszczonemi 
wdół, do „ognia* robi strasznie długi oOd- 

stęp czasu. Ze złości Clemenceau dygoce i 
trzy razy pudłuje. „Nie. zabiłem Clemenceau, 

lecz zabiłem sławę jego pistoleta'* — powie 
Deroulėde. 

Muszę się skracać. 
t. zn. prawdziwe bagno, 
chwili, kiedy wkracza sąd. Że 150 łapówha- 

rzy zasądzony został jeden, b. minister Bai- 

haut, który miał nieostrożność przyznać się 

odrazu, że połknął 375 tys. franków. Za ię 

nieostrożność, za głupotę i 
mitację kolegów dostał 5 lat więzienia. Inni 

parlamenta ci zostali pouwalniani pod ja- 

kimikolwiek " pretekstami. „Pan zmienil 

zdanie podezas głosowania nad sprawą pa- 

  

Prawdziwa E 

zaczyna się ed 
    

  

namską, pan wniósł tego samego dnia do 
Credit Lyonnais kwotę 200 tys. franków. 
Skąd pan wziął te 200 tys. franków ?. 

   — To posag mojej żony 

— Kiedyż się pan ożenił? 
— Około 1878 r. 

Rejent posła Sans Leroy oświadcza, żę 

istotnie słyszał o jego ożenku przed laty, ale 
o posagu nic nie może powiedzieć. 

I poseł Sans Leroy, członek komisji, de- 
cydująeej swego o obligacjach panam- 

     skich, zostaję uniewinniony. 

Senator Beral powiada, że istotnie po- 
brał od barona Reinacha 40 tys. franków, 
ale to za konsultacje, które mu dawał. 

— Cóż to za konsultacje ? 

— A już teraz nie pamiętam. 
W ten sposób wszycy  panamiści zostali 

uniewinnieni. Zresztą nie wszyscy nawet sta- 

nęli przed sądem. Wydano sądowi tylko kil- 

Uroczystości ku czci króla Stelana Batorego 
KRAKÓW PAT. — W związku z rozpo- 

czynającemi się w dn. 31 sierpnia uroczyste- 
ściami ku czci Stefana Batorego, w dniu 36 

sierpnia o godz. 20.30 przybył do Krakowa 

p. Prezydent Rzeczypospolitej, wraz z otocze 
niem. W oczekiwaniu Dostojnika Państwa 

zgromadziły się przy placu Bernardyiskim 
tłumy publiczności, ustawiając się w gęstych 

szpalerach. | 
Na dziedzińcu zamkowym oczekiwali p. 

"rezydenta wojewoda xrakowski dr. Kwaś- 
niewski, dowódca O. K. gen. Łuczyński z kr: 
pusem oficerskim, prezes Sądu Okręgowego 

Tarylewicz. wieeprezydrnt miasta Ostrowski, 

starosta grodzki Paciorz, rektor prof. Szysz- 

ko - Bohusz i zarządca Wawelu p. Tasiakow 
ski. Ponadto witali p Prezydenta: dyrektor 

pzotokułu dyplomatycznego Romer, mjr. Jur- 
gicewicz, zast. s'efa kancelarji wojskowej + 1 
mjr. Ozuruk. Na dziedzińcu ustawił się ba.a- 
ljon honofowy z sztandarem. 

Po powiianiach p. Prezydent Rzeczypospe 

politej udał się do apartamentów królewskich 

na pierwszem piętrze, gdzie spożył kolację w 

s.isłem gronie. Ni gmacha Wawelu wywieszu 
io z baszty zamkowej chorągiew państwową 
na znak pobytu p. Prezydenta w grodzie wa- 

welskim. 

WYCIECZKA WĘGIERSKA 

KRAKÓW. PAT. — We środę wieczorem 
przybyła do Krakowa delegacja węgierska 
na uroczystości, jakie odbędą się w Polsce w 
związku z 400-leciem urodzin króla Stefa:a 

? Batorego. Na czele delegacji, złożonej z 70 
osób, stoi oficjalny przedstawiciel rządu wę- 

gierskiego minister Kallay. Pozatem w wy- 

cieczce bierze udział prymas Węgier kard. Se 
redi, były wiceprezes parlamentu p. Frey, by 

ły minister oświaty prof. Kursinszky, wice- 
prezes T-wa Polsko - Węgierskiego w Buda- 

peszcie prof. Lukinich i in. 
Na powitanie gości przybył do Krakowa 

z ramienia rządu minister Nakoniecznikoff - 

Klukowski i wiceminister Szembek, dalej po wał przeciwzo 

seł węgierski w Warszawie minister Matous- 

ka, prof. Diveky oraz z ramienia warszawsk'e 
go komitetu uroczystości ku czci Batorego 
prof. Michajłowicz i prof. Puzyński. 

W chwili wjazdu pociągu na peron orkie- 
stra odegrała hymn węgierski, a licznie zebra 

na publiczność wzniosła okrzyk na cześć Wę 
gier. Po przywitaniu się z przedstawicietami 

rządu polskiego, władz miejscowych, cywii- 

nych i wojskowych, goście przeszli do salo- 
nów recepcyjnych, gdzie wygłosił przemówie- 

nie powitalne prezydent Krakowa p. Kaplic- 
ki. Mówca, witając gości, przypomniał ob- 

chód grunwaldzki, w roku 1910, kiedy to rów 
nież w uroczystościach wzięły udział liczre 
delegacje węgierskie. „Tak jak wówczas na 
ród polski, razem z węgierskim, podczas ch- 
chodu grunwaldzesego w Krakowie prożesto- 

Prezydent Mościcki przybył do Krakowa 
nawale germańskiej, czcząc 

zwycięstwo Jagiełły, tak i dziś przybywa do 

Krakowa d:legacja poh:atymczego naradu, 
manifestując w uroczystościach ku czci kró- 

la Batorego łączność z narodem polskim, któ 
remu także i dziś zagrąża wróg niemiecki'* 

Na to przemówienie odpowiedział węgier- 
ski minister rolnictwa p. Kallay, podkreśla- 

jąc tradycyjne węzły, jakie łączą od wieków 
naród węgierski z narodem polskim. Po po- 
witaniu goście węgierscy wraz z przedstawi 
cielami władz polskich wsiedli do šamocho- 

dów i udali się do hotelu. Przed dworczn 
i wzdłuż ulic, któremi przejeżdżali, zgroma- 

dził sie wielki į Hum publiczności, wznosząc ©- 
krzyki na cześć narodu węgierskiego. 

G „odzinie 20 w salonach Grand Hotelu 
odjryła. się przyjęcie na cześć gości węgior- 

skich. wydane przez prezydjum miasta. 

  

Interwencja Komisarjatu Generalnego 
w Gdańsku u prezydenta Rauschninga - 

WARSZAWA. PAT. Dnia 30 sierpnia r. 
zastępca komisarza generalnego R. P. w Gdań- 
sku dr. Stefan Lalicki zgłosił się do prezyden- 
ta Senatu gdańskiego p. Rauschninga z inter- 
wencją *w sprawie nadużyć popełnianych ostat- 
nio przez szereg podwładnych prezydentowi 
Senatu organów w stosunku do obywateli pol- 

b. skich oraz osób narodowości polskiej, zamiesz- 
kałych w Gdańsku. 

Prezydent Senatu oświadczenie  komisar- 
jatu generainego przyjął do wiadomości i przy- 
rzekł rozpatrzyć szczegółowo wypadki nadu- 
żyć oraz rozstrzygnąć je w myśl zasady rów- 
nouprawnienia ludności polskiej, 

Uprowadzenie z więzienia 
przywódcy narodowych socjalistów w południowej Austrji 

INNSBRUCK. PAT. Ubiegłej nocy został 
uprowadzony z tutejszego więzienia Franz 
Hofer, przywódca narodowych - socjalistów w 
południowej Austrji. 

Uprowadzenia dokonało trzech osobników 

"Konferencje polityczne na wywczasach 
Mac Donald gościem lorda Londonderry 

LONDYN. PAT. Premjer Mac Donald о- 
puścił w dniu 30 sierpnia rano swą posiadłość 
Lossiemouth w Szkocji, gdzie spędza urlop wy- 
poczynkowy i udał się samolotem do północ- 
nej Irlandji, do posiadłości lorda Londonderry, 

| angielskiego ministra lotnictwa, 
Premjer Mac Donald pozostanie jako gość 

lorda Londonderry w przeciągu kilku dni; acz- 

koiwiek odwiedziny te posiadają wszelkie 
cechy wizyty towarzyskiej, to jednak nie ule- 

ga watpliwości, że zamek lorda Londonderry 
będzie widownią poważnych konierencyj poli- 
tycznych, na co wskazuje przyjazd do zamku 

jeszcze jednego gościa ministra wojny Hails- 

hama. 
Nałeży przypuszczać że rozmowy te do- 

tyczyć będą szeregu zagadnień z zakresu po- 
lityki zagranicznej, przedewszystkiem 

Iraku, dotyczącej w dużym stopniu obu resor-- 
tów — lotnictwa i wojny. Rozmowy dotyczyć 
będą również sytuacji w Austrji oraz zapewne 

przyszłości konferencji rozbrojeniowej w związk 
ku z zapowiedzianym przyjazdem do Europy 
delegata Stanów Zjednoczonych Normana Da- 

visa. 

w uniformach Heimwehry, którzy obezwład- 
nili trzech urzędników więziennych, zachłoro- 
formowali ich i zabranemi od nich kluczami о- 
tworzyli celę Hofera, poczem szybko  wsiediż 

wraz z uwolnionym do oczekującego przed 

więzieniem samochodu i odjechali w kierunku 

Brenneru. 

Władze bezpieczeństwa natychmiast  za- 

wiadomione o wypadku zarządziły pościg, na- 

razie bez pozytywnych rezultatów. Koło Bren- 

neru znaleziono tylko puste pożyczone auto, 

którem wywieziono Hofera. W związku z po- 

wyższem w Tyrolu aresztowano około 70 

narodowych socjalistów, 

kwestji ! 

Pogrzeh Reinhelda Fossa 

BERLIN PAT. 

odbył się uroczysty pogrzeb lotnika Reinhol- 

da Possa. Za trumną wdowa po lotniku pro 

wadzona była przez byłego kronprinca, 

— Wczoraj po południa 

  

złośliwą kompro-. 

  

kadziesiąt osób. Pierwsza lista wydanych ze- 
wierała nazwiska samych b. premjerów, lub 
conajmniej b. ministrów i Emanuela Arćne 

— Pierwszy raz znajduję się na liście mi 

nisterjalnej, — powiedział Emanuel Arėne. 

Pani Cottu, -żona jednego z zarządu To 
warzystwa Panamy, składała zeznania przed 

sądem o częstych wizytach u niej pana Soi- 

noury, dyrektora służby bezpieczeńtwa, który 
przychodził do niej, tłumacząc, że jej mąż 
może być wolny od odpowiedzialności, jeśli 
potrafi dostarczyć listę „czekowców*, lub 
chociażby kopję, na której byłoby choć tro- 
chę nazwisk posłów lub senatorów monarchi- 

ch. Wte- 

   

      

cznych, a nietyłko republika 

dy jeszeze * monarchiści mają za sobą 

1/3 Izby — w sprawie panamskiej występują 

jakó oskarżyciele, sami są czyści, łapówki 
brali wyłącznie republikanie, prócz jednego 
wyjątku, wydania którego oczywiście zażądał 

rząd w pierwszej transzy. 

To też tuszowanie sprawy panamskiej sta- 

nowiło obowiązek dobrego republikanina. >0- 
ejalista Zevaes opowiada, jak to rząd ścięs? 
jednego z pośredników, 

  

   

Artona. Pierwiej z 
nim pertraktował o wykup wiadomości. Po- 
tem policjanci nadawali mu depeszami wia- 
domości o swoim przyjeździe. Przyjeżdżeji: 
„czy p. Arton jest?** — „Nie, wyjechał przed 
godziną''.. Nowa zwłoka i mowa depesza. 

szezegółów. Dosyć przypominań. 

i nie uległi bojkotowi. Rządzili ra- 
dal Francją, jako ministrowie, premjerowie, 

prezydenci republiki. 

* * 

    

  

* 

Republika uchwalona 1 głosem we Francji 

utrwala się: 
1) przez niepowodzenie 

langer 1888 — 1891. 
2) przez zamach stanu serduszkowy diuxa 

Orleanu 1890. 

3) przez osłonięcie sprawy panamskiet 
takim puklerzem, jak zdobycie łaski Aleksar- 

dra II-go. 
4) przez rewanż wzięty na monarchistach 

i prawicy, rewanż za sprawę panamską w 

sprawie Dreyfusa. 
5) Przez walkę z socjalizmem pierwszego 

dziesięciolecia XX w. 
-6) przez — pochylmy tu głowę i zmień- 

my ton — wygraną wojnę w 1918 roku. Cat. 

TELEGRAMY 
MARSZAŁEK RACZKIEWICZ POWRÓCIŁ DO 

W. AWY 
WARSZAWA. PAT. W dniu 30 b. m. o godz. 

10-tej rano pociągiem berlińskim powrócił z 
wizytacji środowisk emigracyjnych w Ameryce 

Południowej p. Marszałek Senatu Władysław 

Raczkiewicz. а 
Na dworcu głównym przywitali p. Marszał- 

ka p. wiceminister Siedlecki, imieniem p. premje- 

ra, członkowie prezydjum Senatu, p. minister 

ruchu gen. Bor- 

  

   

  

* pełnomocny Pimentel wraz z charge d'affaires 
Argentyny Cabałero, dyr. Jędrzejewicz, z M.S.Z. 
gen. Dreszer i Kwaśniewski, urzędnicy biura 
Senatu z dyr. Piaseckim na czele, dyr. biura 
rady organizacyjnej Polaków z zagranicy Le- 
nartowicz oraz licznie zebrani członkowie Or- 
ganizacyj społecznych. Przeszedłszy przez sa- 
lony reprezentacyjne p. Marszałek odjechał do 
Senatu gdzie natychmiast objął urzędowanie. 
WARSZAWA. PAT. Dziś p. Marszałek Racz- 

kiewicz złożył wizytę p. Premjerowi  Jędrzeje- 
wiczowi i poinformował go o swych wrażeniach 

z podróży do Ameryki Południowej, 

WYCIECZKI UCZESTNIKÓW KONGRESU 
HISTORYKÓW 

KRAKÓW. PAT. W dniu wczorajszym uczę- 
stnicy kongresu historyków zwiedzali Kraków, 

poczem udali się do Wieliczki, Następnie po- 
dzieleni na grupy językowe uczeni wyruszy- 

li na wycieczkę po Polsce. Pierwsza grupa 
pojechała do Zakopanego, i Pienin, druga do 
Wilna i Białowieży, trzecia do Paznania, To- 
runia i Gdyni oraz na wybrzeże polskie, 

czwarta do Lwowa i Truskawca. 
LWÓW. PAT. 30 b. m. w południe przy- 

była do Lwowa grupa członków  między- 
narodowego zjazdu historyków w ilości 15 
osób, złożona z profesorów uniwersytetów z 

z Austrji, Belgji, Francji, Anglji i Ameryki. U- 
czeni zagraniczni pozostaną we Lwowie je- 

szcze przez dzień 31 b. m. zaś 1 września 

odjadą do zagłębia naftowego i Truskawca, 

PIORUN UDERZYŁ W SAMOLOT 
GOERINGA 

BERLIN PAT. - - Dziś dopiero biuro 
Woliffa ogłosiło wiadomość, że podczas prze- 

lotu premjera pruskiego Goeringa w dniu 23 

bm. z Monachjum do Berlina, w <zasie bu- 
rzy, piorun uderzył w samolot, niszeząc T2- 

djostację na pokładzie samolotu, który dostał 
się nad lasem turyngijskim w strefę burzy 
śnieżnej. Mimo wypadku  pilotujący aparat 
kpt. Hucke zdołał szczęśliwie doprowadzić ma 
szynę na lotnisko w Tempelhof. Premjer Goe- 

ring wystosował do pilota speejalne-pismo z 
wyrazami uznania. 

KRÓL BORYS W PARYŻU 

PARYŻ PAT. — Wczoraj wieczorem przy - 
był do Paryża król bułgarski Borys. 

POŻAR SKŁADÓW BAWEŁNY 

BERLIN PAT. — W Bremie i „okol'cy 
wybuchły dwa olbrzymie pożary w składach 
bawełny. Pastwą ognia padło* kilka tysięcy 
bel bawełny. Prasa zaznacza, że w ostatnich 
tygodniach w okolicach Bremy pożary tezo 

rodzaju powtarzają się nieustannie. 

     



            
    

  

5 ILVA RERUM Z pora marszałka Rapajiamipea 

JESZCZE O HISTORYKACH 

Po zakończeniu obrad warszawskich hi- 

storycy rozjechali się po Polsce. Niektórzy za- 
pragnęli zwiedzić Gdynię, inni Poznań, część 
udała się do puszczy Białowieskiej, aby po- 
tem zawadzić o Wilno, wreszcie gros kong: › 

su pojechało do Krakowa na. kilka jeszeze 
referatów i przemówień. Podróż do Krako 

wa, jak się okazuje, nie należała do przyjem- 
«ości. Korespondent „Kurjera Porannego * 
pisze: 

Po uroczystym nastroju wczorajszego 

zamknięcia kongresu w Teatrze Polskim, u- 

'czestnicy obrad w świetnych humorąch zaję- 

li miejsca w spęcjalnym pociągu kongreso- 

wym, udającym się do Krakowa. Wesoły ten 
nastrój nie opuszczał uczonych aż do końca 

podróży i pomógł łatwiej znieść drobne, ale 
dokuczliwe niewygody podróży. Organizacja 
wycieczki krakowskiej bowiem, pomimo iż 

powierzono ją jednemu z najgłośniejszych 
i najdośwadczeńszych międzynarodowych to- 
warzystw podróży, pozostawiała wiele do ży-- 

czenia. Wydawano bilety na miejsca numero- 
wane, których nie było i dopiero w ostaż- 
niej chwili zorjetowano się w pomyłce, usi- 

łując ją naprawić dodaniem jeszcze jednego 
wagonu. Wskutek tego wędrówki poprzez wa- 

gony, już po ruszeniu pociągu z Warszawy, 
trwały ze dwie godziny, zanim podróżni, z ba 

gażami, przy pomocy uczynnych konduktorów 

i przedstawiciela towarzystwa podróży, <zdo- 
łali rozmieścić się w- przedziałach. Sytuację 
ratował dobry humor, z jakim uczeni znosili 
te przykrości. 

Drugim powodem zamieszania była zbyt 
mała ilość miejsc w restauracyjnym wagonie, 

nie mogącym sprawnie obsłużyć wszystkich, 
którym biuro podróży zapewnić miało posiłek 
w drodze. Ścisk i zamieszanie panowały tu 

aż do samego Krakowa, a co więcej sporo 
osób, wogóle zostało bez podwieczorka lub 
kolacji. Ci zaś, którzy nawet zdobyli sztn:- 

menr miejsce przy stoliku, narażeni byli na 
różne niespodzianki, w postaci np. zapytań 
kelnera, czy życzą sobie sera do podwieczor- 
ku. W ryczałtowej cenie podwieczorka ser nie 

jest przewidziany, ci zatem którzy się nań 

skusili dowiadywali się przy płaceniu, że pod- 
wieczorek cały kosztuje 2 zł, a dodatkowy 
plasterek sera... 1,50 zł. 

Zato Kraków spodobał się uczonym. Wę- 
drowali na własną rękę po jego ulicach i za- 
ułkach, rozkoszując się jego Średniowiecznem 
pięknem. Zwiedzili Wawel, Katedrę, Bibljote- 
kę Jagiellońską, Kościół Marjacki, muzea. 
Specjalnie dużą frekwencją cieszyła się wy- 
stawa pamiątek naukowych uniwersytetu, u- 
rządzona w Collegium Chemieum, gdzie sen- 

sację budziły aparaty i przyrządy 2 ubie- 
głych wieków. 

Pięknym momentem była uroczystość па 

cześć prof. Giovanni Mavera z Rzymu, znane- 
go polonisty, autora wielu prac z zakresu li- 

teratury polskiej. Wręczono mu dyplom człon- 
ka honorowego Koła Przyjaciół Włoch, pod- 
nosząc w ten sposób zasługi profesora na po- 
ln nauki i zbliżenia polsko-włoskiego. 

Zastępca. 

      

     

    

SOBOWTÓR KRONPRINZA 
Parę dni temu miasto Reims zostało po- 

ruszone wieścią, że do hotelu pod Złotym 
" Lwem przyjechał samochodem Kronprinz we 
własnej oobie i je obiad w sali restauracyj- 
cyjnej. 

W krótkim czasie tłum ciekawych zebrał 
się przed hotelem. Sąsiedzi tajemniczego g0- 
ścia, obserwujący go natarczywie, twierdzili, 
iż wyglad jego odpewiadał dokładnie znanej 
powszechnie powierzchowności syna Wilhelma 

II, nietylko jeśli chodzi o twarz, wiek i po- 
stawę, ale nawet о tak charakterystyczny“ 
szczegół jak utykanie. ż 

Dziennikarze, którzy otoczyli mniemane- 
go księcia, spotkali się z jego strony z przy- 

jęciem bardzo chłodnem i . prośbą, by raczyli 
' uszanować jego incognito, pod którem podo- 

ba mu się podróżować. Odpowiedź ta zdawała 
się potwierdzać ogólne przypuszczenia. 

_ Wszakże informacje zebrane przez poli- 
cję, zdają się wskazywać nie na Kronprinza, 
lecz na jego nadzwyczajnie „udanego''* sobo- 

wtóra, którym jest pewien inżynier holender- 
"ski. } L. 

Swastyka na poczcie 
Z Niemiec zagranicę zaczęły kursować li- 

sty opatrzone znaczkiem hitlerowskim. 

Są to nalepki, koloru szkarłatnego z bia- | 
łem kółkiem w środku. Na kółku czernieje 
swastyka, wokoło biegnie napis: „Deutsche 
Ware, deutscher Geist, deutschen Kaufmann 

ehrlicu preist' (Niemiecki towar i niemiec- 
ki duch zaszczyt przynoszą niemieckiemu kup 

_ cowi). 
Zaznaczyć należy, iż znaczki te nie są na- 

lepiane przez wysyłających listy. Trudnią się 
tem urzędy pocztowe niemieckie, całkiem o- 

ficjalnie i bezpłatnie prowadząc w ten spo- 
sób propagandę międzynarodową. L. 

  

Pani Eugenja Kobylińska, wręczając mi 
swoją najnowszą książkę p.t. „Świat w szko- 

le'*, powiedziała : 

Pisać to idzie panu tak łatwo, 
Niby innemu wypić kieliszek, 
Więc o mej książce, panie krytyku, 
Niechże pan również trochę napisze... 

Powiedziała to odrazn wierszem, ex 
promtu, ex improvisu, z natchnienia. Zgrab- 
ny czterowiersz, wygłoszony z wdziękiem, któ 
rego pozazdrościłby Kajetan Węgierski na 

' obiedzie ezwartkowym Stanisława Augusta. 
Kieliszek znalazł się w nim nie przez złośli- 
wość, która jest obea p. Eugenji Kobyliūskiej. 
 Złośliwość — to moja dziedzina. Kieliszek — 

nie wątpię — znalazł się w wierszu jedynie 
dla efektownego asonansu: kieliszek — na- 
pisze. Swoją drogą, kieliszek zawiera w tym 
wypadku głębszą myśl: możnaby, trawestu- 
jąe Mickiewicza, powiedzieć: łatwiej wypić 
kieliszek niż napisać księgę. A p. Eugenja Ko- 

bylińska napisała księgę, składającą się z 
dwudziestu jednego rozdziałów. I to siódmą 
jaż księgę w swojem życiu: „Świat w szkołe 
— pamiętnik nauezycielki**, tom wspomnień i 
wrażeń, wydanych przez Ludwika Chomińskie 
go z zasiłkiem Funduszu Kultury Narodowej. 

Wspomnienia p. Kobylińskiej  obej- 

manują całą epokę. We wstępie sięga- 
| ją wczesnego dzieciństwa autorki, a 

potem od rozdziała pierwszego do dwn- 

SŁOUOWU 

w Brazylji 

  

Marszałek Senatu Raczkiewicz w czasię swezo pobytu w Rio 

Brazylji do u stóp mauzoleum Ruy Barbory, delegata 

e wieńca odbyło się 

  

przyjaciela Polski. Złoże 

brazylijskim oraz posła Rzec 

  

de Janeiro złożył wienicc 

trybunału  haskiego, / wielkiego 

w obecności wdowy po 7 

  

konjtym polity ku 

zypospolitej St, Grabowskiego. 

  

Heimwehra kadrą armji austrjackiej 
Wzyta ks. Starhemberga w Rzymie 

PARYŻ. PAT. Agencja Havasa, donosząc 
o przybyciu do Rzymu szefa austrjackiej Heim- 

wehry księcia Starhemberga, stwierdza, że ta 
wizyta pozostaje w związku z rozmowami w 

Riccione, w czasie których Mussolini miał 
się sprzeciwić projektom kanclerza Doliussa co 
do przekształcenia Heimwehry w rezerwę, gdyż 
Heimwehra musiałaby być włączona do eiekty- 
wów  austrjackich i w rezultacie stan liczebny 

armji austrjackiej przekroczyłby ramy określo- 
ne przez traktaty, 

W tych warunkach misja Starhemberga -po- 
lega na uzyskaniu zgody, aby Heimwehra pozo- 

stawiona została poza kadrami armji stałej, jed- 
nak z zapewnieniem możności wykorzystania 
jej Sił jako pomocy dla rządu Doliussa w zakresie 577 
obrony niezależnej polityki austrjackiej. 

Daladier zadowolony z inspekcji 
PARYŻ. PAT. Premjer Daladier który jak 

wiadomo, wrócił wczoraj z podróży inspek- 
cyjnej po wschodniej granicy Francji, odmó- 
iwił złożenia jakiegokotwiek oświadczenia 0- 
ficjalnego, niemniej jednak nie ukrywał wielkie- 
go zadowołenia, jakie odniósł z tej podróży: — 
„Chciałem przedewszystkiem zdać sobie spra- 
wę z warunków użycia kredytów, przeznaczo- 

nych na obronę naszej granicy. Podróż mo- 

ja umożliwiła mi stwierdzenie, że dzieło to 

wykonane doskonale. Pomimo mego pragnienia 
nadania podróży charakteru ściśle technicznego, 

ludność wszędzie witała mnie nader sympaty- 

PROCES 0 OSZUSTWA KSIĘGARSKIE w POZNANIU 
POZNAŃ, PAT. Przed Sądem Okręgowym 

w Poznaniu rozpoczął się dziś proces, który za- 
iateresuje stery księgarskie całej Polski. Dotyczy 
on na szeroką skalę zorganizowanego oszustwa 

‚ ; 
Tajemniczy Lobby Lud 

Dzienniki angielskie lubią karmić swych 
czytelników, a właściwie osładzać im czyta- 
nie depesz i artykułów różnemi kawałkami 
w rodzaju konkursów, ankiet, krzyżówek czy 
zagadek fotograficznych. 

Dziennik News Chronicle wpadł na nowy 
pomysł, Wymyślił pana Lobby Lud'a. Jest to 
jeden z redaktorów pisma, który codziennie 
wyrusza na inną plażę pod Londynem i któ 
rego należy na niej odnaleźć. Dziennik po- 

daje codzień fotografję swego tajemniczego 
wysłańca oraz dokładny rozkład jego życia. 
Naprzykład: godz. 10 rano: przyjazd do Ram 
sgate i spacer wzdłuż ulicy Chatham. 

godz. 10.30 do' 11.30: — spacer po ulicy 
High (ul. Wysoka) i po porcie. 

godz. 11.50 do 13: — na paradzie maryna- 

  

rzy. 
godz. 13 do 14: — śniadanie w jednej z 

portowych restauracyj. 
godz. 14 do 15.20: — spacer na East Clif£. 
godz. 15.30 do 16: — powrót przez ulicę 

High do dworca Ramsgate. 
Aby zdobyć nagrodę w sumie 10 funt. 

szierl. wystarczy zaczepić tego pana i powie 
dziec, pokazując mu numer News Chtoniele 
z danego dnia: — „Pan jest panem Lobby 
sz Proszę o nagrodę pisma News Chronic- 
e 

Jeśli się nie ma w ręku tej gazety bib je- 
Śli powyższa formułka będzie cokolwiek prze 
kręcona, Lobby Lud ma prawo się obrazić i 
zignorować natrętnego przechodnia. Jaželi 

wysłąnnikowi, News Chronicle uda się wyko - 
nać swój program i uie być rozpoznanym, 
nagroda z tego dnia zostaje przyznana wygry 

wającemu nazajutrz lub po dwóch dniach. — 
Siowem suma wygranej rośnie aż do chwili 
rozpoznania Lobby Lud'a. 

W ten sposób Mrs. Jessop Brighton zdo- 
była sobie w zeszłym ='tbygodniu. 110 funt. 
szterl. 

Pozatem Lobby Lud opowiada codziennie 
swe przejścia i wydarzenia z dnia wczoraj- 

szego; jego komiczne artykuły zajmują całą 
kolumnę w dzienniku. 

Ten oryginalny konkurs ma szalone powo 
dzenie. Polowanie na zakonspirowanego prze- 
chodnia staje się nieledwie sportem narodo- 
wym na plażach angielskich. Całemi dniami 
„Plażowcy'* biegają po wyznaczonych miej- 
scach, przyglądają się bystro jeden drugiemu, 
i wymachując gazetami, wykrzykują co chwi 

la: „Pan jest panem Lobby Lud. Proszę o..'* 
"Zazwyczaj zaczepiony wybucha śmiechem, 

zawiązuje się nowe znajomości, wszyscy się 
cieszą, a najbardziej News Chronicle, bo kol- 
portaż jej wzrósł znacznie od czasu ogłosze- 
nia konkursu. L. 

księgarskiego, jakiego dopuścił się właściciel 
istniejących, bądź też siingownanych antyk- 
warni w Poznaniu. 

Jako główny oskarżony stanął przed Sądem 

Ryszard Schułz, z zawodu kupiec, karany już 

za sprzeniewierzenia i kradzieże. Schułz pod- 

szył się pod zawód księgarski i otworzyi anty- 

kwarnię, handłującą książkami,  zakupionemi 
od przygodnych klijentów. 

Następnie wszedł w kontakt niemal ze 

wszystkiemi księgarniami w Polsce, sprowa- 

dzając od nich najnowsze wydawnictwa i 
sprzedając je innym antykwarniom po zniżo- 

nych cenach. Gdy wierzyciele zaczęli orjen- 
tować się w sytuacji Schulz otworzył kilka in- 
nych antykwarni i pod zmienioną firmą w dal- 
szym ciągu uprawiał oszustwo. 

W ten sposób Schulz otworzył w Poznaniu 

kilkanaście fikcyjnych antykwarni i pod róż- 
nemi firmami grasował do końca ubiegłego ro- 
ku 'w Poznaniu, skąd następnie zbiegł do Ka- 

lisza, gdzie otworzył księgarnię pod wezwa- 
niem Św. Antoniego. Tu został zdemaskowany 
i osadzony w więzieniu, 

Drugą oskarżoną jest wydawczyni i tłuma- 

czka oraz właściciełka antykwarni B-cia Nipec- 
cy w Poznaniu. Nipecka oskarżona jest 0 oszu- 
kanie 52 księgarń ze wszystkich zakątków Rze- 
czypospolitej m. in. z Sosnowca, Tomaszowa, 
Bydgoszczy, Łomży, Kalisza, i Warszawy. 

Akt oskarżenia zarzuca Nipeckiej, że za- 
oferowała poszkodowanym księgarniom wy- 

mianę swoich wydawnictw na wydawnictwa 
dłą dzieci, które otrzymała, swoich jednak 
książek wzamian nie wysłała. Nipecka po- 
szkodowała w ten sposób księgarnie na 22,000 
złotych. 

Jako trzeci oskarżony zasiadł b. profesor gim- 
nazjalny, obecnie właściciel antykwarni Bro- 
nisław Urbański oskarżony o nieświadome pa- 
serstwo książek. 

N. Davis oczekuje na instrukcje Roosevelta 
NOWY YORK. PAT. Okręt „Washington“, 

na którym Norman Davis zamierza wyjechać 
do Europy, opóźnił swój odjazd gdyż Nor- 
man Davis, znajdujący się na pokładzie, za- 
mierza zaczekać na ostatnie instrukcje pre- 
zydenta Roosevelta. W czasie swej podró- 
ży Norman Davis zatrzyma się na kiłka dni 

w Londynie, poczem udać się ma do Genewy w 
charakterze delegata rządu Stanów Zjednoczo- 
nych na konferencję. Jednakże — jak oświad- 
czył Davis dziennikarzom, w czasie swego 
pobytu w Europie nie będzie poruszał ani za- 
gadnień gospodarczych, ani sprawy długów 
wojennych. 

Konwencja handlowa polsko-rumuńska 
BUKARESZT. PAT. Dziś podpisana tu zo- 

stała konwencja handłowa między Polską a 
Rumunją, W imieniu Rumunji konwencję pod- 
pisał podsekretarz stanu Tiłlea, w imieniu Rze- 
czypospolitej p. Arciszewski, poseł w Buka- 
reszcie, 

*._ Konwencja wchodzi w życie z dniem 1 
września i obowiązywać będzie do Nowego Ro- 

ku, z tem jednak, że może być przedłużona, 

  

Konwencja ta reguluje wymianę towarów mię 
dzy obydwoma państwami na podstawie wza- 
jemnych  kontygentów. 

Rumunja otrzymała kontygenty na świeże 
owoce, konserwy, nasiona oleiste, skóry, celu- 
lozę i t. p. Kontyngenty otrzymane przez 

Polskę dotyczą surowców, półfabrykatów, 
węgla koksowego, cynku, przędzy, rur u- 
żywanych w przemyśle naftowym etc. 

Sułtan marekański w Paryżu 
Przed optszczeniem Paryża Jego Królew- 

ska Mość Sułtan Marokka przyjął na audjen- 
cji specjalnej pana Panhard ze słynnej firmy 

samochodowej Panhard Levassor, i obdarzył 

go odznaką komandorską swego orderu „Uis- 
sam Alauit'', odznaką oficerską zaś pana 
Pasquelin, dyrektora technicznego tegoż to- 

warzystwa. 

Władca gorąco winszował tym panom ich 
wysiłków we Francji i Marokku, gdzie. wo- 
zy tej marki kursują po drogach publicz- 
nych, stwarzając dogodną i regularną koma- 
nikację. 

Zamówił też dła własnego użytku nowy 
samochód Panhard Lievassor. 

Przy zwiedzaniu fabryk megafonów, kine-- 
matografów i radjoaparatów Francuskiego 

  

0d Administracji 
Uprzedzamy naszych Sz. Sz. Prenumeratorów, że z dniem 

1-go września r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma p 

zalegającym do tego dnia w opłacie. . 

(EET ST TTT ROWOÓĆ. 

ŚWIAT W SZKOLE 
  

dziestego pierwszego wije się ich barwna wstę 

ga, snuje się ich dziergana nić: rok 1915, 1913, 
1920, 1923... aż do roku 1932. Petersburg, oku- 
pacja niemiecka, wyzwolenie, nakoniec nie- 
podległość. Tyle lat, tyle przeżyć... Stąd owa 
wielość nastrojów, przenikających książkę, 
zmienność usposobienia autorki i jej — po- 

wiedziałbym — wielotwarzowość. Od kapry- 

su i rozfiglowania, które są dominantą, do 
patrjotycznego patosu; od żartu i humoru 
do zdławionego szlochu — wszystkie odcienia 
uczuć znajdziemy w tej książce. 

Oto kilka eytatów: 
1. „Wieczorem byłam na obchodzie, urzą- 

„dzonym przez młodzież studencką. Wracaliś- 
„my w nocy. Późny listopad nie zatrzymał 
„jeszcze rzeki. Zakuta w granity Newa płynie 
„bez szelestu, drgając tysiącami połyskliwych 
„lamp, odbitych w jej toni. Patrzymy długo w 

„migotliwą wodę. Powietrze wezbrane  dale- 
„kim szmerem, hukiem i tętentem. Coś szu- 
„ini, coś woła nad rzeką, a ziemia pulsuje 
„niespokojnym rytmem głuchego stukania. 

» — Co tutaj tak tętni i huczy? Czy to 
„mi w uszach dzwoni? 

»= To pod tem miastem tak młoty pod- 
„ziemne kują — rzekł jeden z kolegów. 

„Przeszedł mię dreszcz'*. 
Ustęp ten dygoce grozą: czujemy, jak 

dmucha z niego wicher nadchodzącej rewolu- 
cji. — Gniew Boży jest nad tem miastem —- 
możnaby powtórzyć słowa poety. 

  

A teraz inny: 
2. Autorka porzuca na jakiś czas prazę 

nauczycielską i zostaje urzędniczką w Ża- 
rządzie Cywilnym Ziem Wschodnich edy 

to było? — 1919, 192072): „Okropne* Czas 

Sam widok liczydeł wystarezał, aby przypra- 
wić mię o melancholję. A. zwierzchnicy! Taki 
naczelnik, inny naczelnik! O wiele lepszv 

jest dyrektor gimnazjum. Z naczelnikami nie 
mogłam sobie dać rady. Albo oni ze mną -- 

nie wiem** — Figlarna i niepowściągliwa w 
swej wybuchliwości, autorka popełniła jakiś 
wybryk, za który wezwano ją przed oblicze 
naczelnika : y 

„Naczelnik wpadł na mnie jak pantera. 

„— Pani drwi sobie ze mnie! Ja nie po- 
„zwalam! — krzyknął. 

„— Przepraszam — rzekłam z godnością : 
„= niech się pan nie unosi. Krzyczeć na mnie 
„ma prawo tylko Józef Piłsudski. | 

„Wywołało to kolosalne wrażenie'*. 

Ustęp powyższy wprowadza nas w zupeł- 
nie inny nastrój, niż ustęp poprzednio eyfo- 

wany. Skolei jeszcze jeden: 

3. „Był czas, gdy się w tajnej szkole mó- 
„wiło: dla ciebie, ojezyzno! Przyszła ojczy- 
„zna i mówi: „Była szkoła dla mnie. Cheę, 

„żeby teraz powstała szkoła — dla nich. Dla 
„ich szczęścia! Nie obawiajcie się o mnie. Sta- 
„ną przy: mnie, gdy przyjdzie moja chwila. 
„Bo wiedźcie, że łatwiej może umrzeć szczę- 
„Śliwy, walcząc o szczęście swoje, niż ten, 

„który broni swej niedoli'*'. — Słuchamy gło- 
„Su twego, ojczyzno! Staramy się, aby dzie- 

  

  

Towarzystwa Thomson - Houston, sułtan za- 

mówił specjalny model radjoelektrofonu 
Thomsona dla swego pałacu w Casablanca. 

W Towarzystwie „Ciepło i Zimno'* na- 
%miSKĘ wyrabiającem ogrzewania centralne, 
zamówił automatyczne piece dla palenia ma- 

zutu, które mają być zastosowane w jego re- 
zydencji. 

W pałacu Elizejskim prezydent republiki 

p. Lebrun podejmował go wystawnem śniada- 
niem, na które monarcha przybył w towarzy- 

stwie wschodnich dostojników, witany honora. 
mi wojskowemi. 

Na śniadaniu obecni byli panowie Daladier 
prezes rady ministrów i minister wojny, Pa- 

ul --Boncour, minister spraw zagranicznych, 
Ponsot, rezydent generalny Francji w Raba- 
cie, generał Gouraud, gubernator wojenny 

Paryża, i wielu innych wysokich urzędników 
ministerjalnych, 

Na zakończenie swego paryskiego pobytu 

Sułtan zwiedził jeszcze wielkie magazyny Lu- 
wru. Jego mały synek bardzo był zadowolo- 
ny z tej wizyty, i auto sułtańskie zostało ob 
ładowane mnóstwem sprawunków, które ra- 
czył nabyć młodociany przyszły władca. 

27 sierpnia sułtan opuścił Paryż i przez 

Vichy pojechał do Nizzy, gdzie spędzi kilka 
dni przed powrotem do Marokka. L. 

„ciom było w szkole radośnie. I czuwamy nad 
„pochodniami ieh sere'* 

Nastrój powyższego ustępu odbiega dia- 
metralnie od poprzedniego: powaga, poczucie 

obowiązku, wysoka odpowiedzialność zawodu 
nauczycielskiego, świadomość, że wypełnia się 
trudne powołanie. Rozmowa z ojczyzną brzmi 

jak przysięga. Wyobraźnia ogląda dwa palee 

wzniesione wgóry. Aż dziw ogarnia czytelnika. 
Trzy te ustępy przytoczyłem, aby poka- 

zać, jak wielka jest rozpiętość uczuć autorki, 
jak rozbieżne i różnorodne ożywiają ją uczu- 

cia. A pomiędzy przytoczonemi zamyka się 
jeszcze wiele innych, 0 rozmaitych jeszcze 
odcieniach. Książka kąpie się w nastrojach. 
Czytelnik nurza się w nich i "nurkuje. 
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I właśnie z tego powodu musiałbym uczy 
nić zarzut autorce. Formalnie uczynić go' nie 

można: autorka zastrzegła się w tytule, że 
książka jest pamietnikiem. A pamiętnik —- 
wiadomo, to spisywanie wszystkiego, bez wy- 

boru, co atrament na pióro przyniesie. Pen- 
sjonarska maniera notowania wieczorem co- 
dziennych wrażeń. Ale taki pamiętnik nie jest 
jeszcze literaturą. Literatura to wyłącznie ob- 
serwacja, przypatrywanie się i Ścisłe zapisywa 
nie rzeczy widzianych. Osobistość autora nie 
ma żadnego znaczenia. Dobra jest ona w te- 
ljetonie, w wierszyku, ale nie w epice, którą 
zapewne miał być „Świat w szkole**. Poglą- 
dy autora i jego przekonania mogą ostatecz- 
nie nadać pewien ton epice, ale nigdy jego 
kaprysy i nastroje. 

P. Eugenja Kobylińska, gdy utrzymuje 

   

cznie, co wzruszyło mnie do głębi. W końcu 
premjer złożył hołd postawie mieszkańców ob- 
szarów granicznych, zachowujących zdecydo- 
wany spokój. 

PARYŻ. PAT. Cała prasa poświęca liczne 
komentarze rezultatom podróży _ inspekcyjnej 

premjera  Daladier i jego oświadczeniom, u- 
dzielonym prasie po powrocie z objazdu wschod- 
nich granic republiki, Dzienniki prawicowe do- 
magają się nietylko ochrony granic przez bu- 
dowę tortefikacyj, ale również wyciągnięcia 

konsekwencyj z ostatnich prowokacyj i po- 
czynań rządu hitlerowskiego i zwrócenia z dro- 
gi bezkrytycznego pacytizmu. 

„L'Ordre* podkreśla, że partja radykalna 
zaczyna już jasno, widzieć obecny stan rze- 
czy. Drogę, która wiedzie od mgieł Locarna 
— twierdzi dziennik do systemu obrony Met- 
zu możnaby nazwać drogą radykalizmu do Da- 
maszku, — Daładier przebył ją, ałe o ile pra- 
gnie stworzyć dzieło trwałej wartości, nie 
powinien zaniedbywać niczego, co mogłoby się 
przyczynić do obrony wojskowej, socjalnej, 
ekonomicznej, i duchowej kraju. — Na konie- 
czność troski nad wartościami moralnemi о- 
brony kraja zwraca również uwagę „Le 
Temps“ i „Echo de Paris“, którym sekunduje 
organ radykałów Herriota „Ere Nouvelle“, 

„La Librete* zwraca się do premjera Da- 

ladier z wezwaniem, aby nietylko dogłądał 
fortyfikacyj, ale przedewszystkiem czuwał nad 
podniesieniem ducha narodowego wśród mło- 

dzieży i gotowości do obrony wolności. 

Walka z gangsterami w St. 
Zjednoczonych 

NOWY YORK. PAT. Gubernator Stanu No- 
wy York zatwierdził dziś dwie ustawy uch- 
wałone przez stanowe ciała ustawodawcze, a 
mające na celu likwidację działalności gang: 
sterów, podważających częstokroć beto 
siębiorstw handlowych, które muszą się im 
opłacać, oraz zatwierdził ustawę, ogranicza- 
jącą prywatny obrót bronią. Chodzi tu w 
szczegółności 0 uniemożliwienie gangsterom 
korzystania z karabinów maszynowych, których 
przeważnie używali w swej zbrodniczej dzia- 
łalności, 

——-0-— 

Szczegóły pożaru rafinerji 
„Nafta“ 

BORYSŁAW PAT. — W uzupełnieniu wia 
domości, podanej wczoraj, o pożarze rafine- 
xji „Nafta'* w Drohobyczu, należącej do kon 
eernu „Małopołska'*, AE się co na- 
stępuje: 

Pożar wybuchł wczoraj o godz. 20.15 
objął kilka zbiorników z gazoliną i benzy- 
ną o łącznej pojemności około 10 cystern. - 
Sytuacja była niezwykle groźna, gdyż w bez- 

* pośredniem. sąsiedztwie ognia znajdowało się 
kilka zbiorników, napełnionych benzyną. —- 
Dzięki wysiłkom kilku straży pożarnych ogień 
został ugaszony. Straty materjalne wynoszą 
kilkadziesiąt tysięcy złotych. 

ZWROT KOSZTÓW OPŁAT SZKOLNYCH 

ZA DZIECI URZĘDNIKÓW PAŃSTW. 

W związku z zarządzeniem o wstrzyma- 
niu zwrotu opłat szkolnych za dzieci urzędni- 
ków państwowych, prezydjum rady ministrów 
wydało specjalny okólnik, w którym wyjaśnia, 
że wstrzymanie zwrotu opłaty szkolnej nie ma 
zastosowania do tych szkół, w których rok 
szkolny trwa do końca czerwca każdego roku. 

W szkołach średnich technicznych typu 
zasadniczego i wyższego, w szkołach  mi- 
strzów maszynowych i budowlanych, w szko 
łach nadzorców dro$owych, oraz w szkołach 
rolniczych średnich i niższych wszelkich ty- 
pów i specjalności, z wyjątkiem szkół ogrod 
niezych średnich i niższych — rok szkolny 
trwa do końca czerwea i dlatego zgodnie z 
wspomnianym  okólnikiem prezydjum rady 

ministrów należy zarządzić we wszystkich mi- 
nisterstwach zwrot opłaty szkolnej za cały 
miesiąc czerwiec r.b. dla urzędników państwo- 
wych, których dzieci do wymienionych szkół 
uczęszczają. $ 

  

się na stanowisku bezstronnej obserwatorki, 

umie być doskonałą. Taką jest naprzykład w 
rozdziale noszącym tytuł „Nasi najmłodsi li- 
teraci''. Na treść jego składa się poprosiu 

przegląd wypracowań małych uczniaków. Nau 
czycielka zadała temat: „Przygody młodego 
podróżnika'*'. Chłopey napisali jak który u- 
miał. Nauczycielka zebrała zeszyty i opisa- 

ła je we wzmiankowanym rozdziale. Opowie- 
działa czytelnikowi, o czem uczniowie jej ma- 
rzyli, jakich przygód pragnęliby  doświad- 
czyć, jak wyglądały wreszcie ich popłamio- 

ne zeszyty po godzinie pisaniny. I nie poza 
tem. Nie nie dodała od siebie — żadnego na- 
stroju, kaprysu, psoty, powagi czy uroczystej 
refleksji. Rozdział wypadł hors eoncours. Jest 
arcydziełem obserwacji. Czytać go można z 
satystakeją. 

Takiej samej przyjemności doznaje się 
podczas lektury rozdziału „Paweł i Gawel“. 
Bohaterką jego jest pierwszoklasistka Hela, 
tak zwane trudne dziecko, które nie rozumie 
zawiłej prawdy życiowej, że człowiek nie о- 
winien czynić źle drugiemu choćby dlatego, 
że ten może mu złem za zło odpłacić. Prawda 

to istotnie dość trudna dla trudnego dziecka. 
Więc „pani od polskiego'* musi ją powtrzać 

i wbijać w głowę upartej uczenicy. 
— Rozumiesz? — pyta. 

Ale Hela wciąż ma wątpliwości. 
— Jak ty komu, tak on tobie! — mówi 

wyzywająco. 
Hela opisana jest bez zarzutu. Świetnie. 

Ale poco autorka na końcu rozdziału zrobiła 

taki dopisek: 

W _WIRZE STOLICY 
KURACJA OWOCOWA 

Przy schodkach na Górnośląskiej, przed 
walącemi się domkami profesorów arehitektn 

ry, stoi z pięć wózków z owocami. Gruszki 
80 gr. kilo, jabłka 60, <liwki 90. 

— Proszę o kilo, t;1ko mało zgnitków... 
— Już się robi! Włala! 
Ledwo odchodzę podbiega berheć i pi- 

: — Pan da jedną gruszkę, pan da panie 

  

Dółóm, A tu dopędziła mnie gruba str: i 
ganiarka i zawołała: — Go, dał mu pan? 

Przeklęty chmyz, on tu panie ol rana ster- 
czy i eo który PE kupi. — |ы_1 za 
nim, wyprasza jedną szkį 
oko mówię, že on zjada p 
kilo dziennie! No czy to fo c 

Cóż ty Autku, tak lubisz owoce? 

      

   

  

— Ktoby nie lubił i doktór pedoł eo 
muszę dla zdrowia jeść dużo jabłków, to 

że się tu kuruję.. 

LNIANE SPODNIE TENISOWE. 

Jak tam ludzi k 
dzo widać, ale 
punkt honoru ; » występować w czystych 
portasach. Tenis się rozwija — konsumpcja 
spodni wzrasta, за za: nu Ś-to Krzyskiej i i 
Elektoralnej, co mi ją oprócz bia- 
łych spodni. Jest ane, płóci > 
grube, cienkie — w można dostać 
tylko nie lniane. 
wiadają żydy zgodnie, 

kich ni kupuje. 

Firmy rakietowe dają naszym mist 
ile chcą rakiet darmo. Hebda, Tłoe 
Warmiński mogą łamać  Dunlopy, O , 
Fremy choćby po trzy dziennie — ale co re- 
klamują te firmy to reklamują. 5000 widzów 
na meczu z Włochami widziało dokładnie, że 
Hebda gra Dunlopem! 

A. gdyby tak dać im lniane spodnie. Dla- 
czegoby nie miano grać w tenisa w lnianych 

portkach. Owczy pęd sprawiłby łacno, że za 
mistrzami poszłyby i Нату klipiarzy. Ubrać 

niatula zadowolona, 

le nie kar- 
sobie za 

   

    
    

    

   

       

«e 

  

poco? nikt przecie ta- 

    

om 

    

    

  

  

Hebdę i Tłoczyńskiego w lniane pantalony. 
Karol. 

REMBRANDT CZY NIE REM- 
BRANDT 

'W Paryżu, młody tapicer Henri Carpe, 
jest zagorzałym wielbicielem starego raalar- 
stwa. To też spędza cały swój wolny czas w 
galerjach Luwru hib też na wędrówkach po 
antykwarniach, skąd nieraz przynosi do dc- 
mu jakieś stare płótno, okazyjnie nabyta. — 
W marcu tego roku pan Henri Carpe k* 10 
za 20 franków od handlarza starożytności 
obrazek na drzewie, który pierwotnie przypi- 
sywał Van Goyen'owi, Jednakże na skutek 
swych badań samoukowych, odkrył po pew- 
nym czasie, że temat jego obrazka jest identy 
czny z obrazem „Wintertje'* („Kanał Lyż- 
wiarzy'*) pendzla Rembrandta, pochodzącym 
z kolekcji Van Epernum, a będącym obecnie 
własnością muzeum w Cassel. W rogu obraz- 
ka znajdują ię nawet litery „Rt', zwykły 
podpis mistrza holenderskiego. ы 

Uszczęśliwiony tapicer twierdzi. z pewno- 
ścią, że obraz jest oryginałem, nie kopją, 
Rembrandta. Na dowód przytacza wiele fa- 
chowych argumentów, jak gatunek deski, na 
którym pejzaż wymalowano, nigdzie indziej 
nie spotykany, a odpowiadający ściśle dwóm 
innym kawałkom deski, zużytym przez Rerm- 
brandta na jego obrazy „Ślepy Tobjasz** i 

: „Sen Józefa'', datowane z roku 1645, znajdu- 
jące się w Kaiser Friedrich Museum w Ber- 
linie. Analiza radjoskopiczna wykazuje lekką 
powłokę bielidła, używanego w 17 wieku. — 
Temat arcydziełka pełen melancholji, odpowia 
dałby rokowi 1645, bardzo niepomyślnemu 
dla Rembrandta. Prawdopodobnie obrazek zo 
stał sprzedany w r. 1656 z licytacji wraz z 
wielką ilością innych przedmiotów, należą - 
cych do mistrza. Emile Michel w swej książ- 
ce o Rembrancie pisze, że kilka studjów po- 
dobnych do obrazu w muzeum w Cassel, figu 
rujących na tej licytacji, gdzieś zaginęło. Po 

zatem znaleziony obrazek nie jest wcale iden- 
tyczny z obrazem w Cassel. Trudno przypu- 
szczać, aby kopista pozwolił sobie na zmiany 
i poprawki Rembrandta. 

Henri Carpe jest już oblężony przez eks- 
pertów i amatorów dzieł sztuki. I jeśli po- 
twierdzą się jego przypuszczenia, może da- 

nem będzie skromnemu tapicerowi spełnić ma 
rzenie jego życia i pojechać pod mgliste nie- 
bo Holandji, do Amsterdamu, tej Wenecji 
Północy, gdzie będzie mógł rozkoszować się 
dowoli w muzeach arcydziełami, znanemi ma 
dotąd tylko z reprodukcyj. L. 

PIĘCIU ŚCIĘTYCH 
Od czasu nowych rządów w Niemczech, 

zdarzają się często wyroki śmierci przez ścię 
cie.. 

Ułaskawienia rzadko mają miejsce. W jed- 
nym dniu 26 sierpnia pięciu skazanych zo- 
stało ściętych przez kata.. 

Pomiędzy skazanymi było też kobieta, za- 
sądzona za namawianie do zbrodni. L. 

„Teraz, w roku 1933, czytałyśmy z He- 
„lą tę nowelkę. Hela jest solidną studentką. 

„Ach, byłam okrpna! — zaśmiała się. 
„Pani nie wszystko o mnie powiedziała. Pani 

„chyba dlatego mogła ze mną wytrzymać, że 
„sama była tak młoda! — ..Może? może dla- 
„tego, że byłam młoda! Ale nie żałuję, że wy- 
„trzymatam““. = 

Właśnie te wszelkie dopiski, refleksje 0- 
sobiste, uwagi, pustactwa i wtręty uczuciowe 
w tok opowiadania — psują całość, składa ją 
się na manierę, wprowadzają do pamiętnika 
nauczycielki fałszywy zgrzyt. Nie umiem tego 
zgrzytu zdefinjować, ale czuję jego obcość. I 
dlatego nie umiem potraktować książki po- 
ważnie jako głębszego studjum nad życiem 

dzieci w szkole. Ot, takie sobie bajeczki. A 
może w intencjach autorki leżała właśnie 

trzpiotowatość? Dużo wszak pisze ona o tak 
zwanej radości, lekceważąc ludzi poważnych 

i nazywając ich nudnymi. W tej mierze po- 

wołuje się nawet na opinję p. Jerzego Ostrow 
skiego, exwizytatora wileńskiego i autora - 

„Żywej szkoty““, który nie lubi również ludzi 
poważnych, który twierdzi, że ludzie poważm 

nie nadają się do szkoły. I dlatego musiał wy- 
jechać z Wilna. 

P. Eugenja Kobyliūska jest tego samego 

zdania: „ludzie poważni są nazbyt wykończe- 

ni — powiada z pogardą — nie zasilają wy- 

obraźni i usposobieni są zbyt krytycznie'*. 
Muszę wyznać, że takie ujęcie człowieka 

poważnego podoba mi się. Chciałbym nim być. 
Wyśz.
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Centralna Kasa Spółek Rolniczych 
ZAŁOŻONA W 1909 r. 

ODDZIAŁY: WARSZAWA, KRAKÓW, LWÓW, TORUŃ, ŁUCK, WILNO 
KAPITAŁY WŁASNE Dn. t. VII-33 r. — ZŁ. 6.909,000. — 

Przyjmuje wkłady na rachunki bieżące 
(wkłady zwrotne na każde żądanie lub terminowe) i 

(czekowe) i książeczki oszezędnościowe 

zapewnia 

najwyższe oprocentowanie — obecnie do 8 proc. 
fundusze 

nizowanych w 3.000 — 
Zebrane 

670.000 
   

Centralna Kasa przeznacza na finansowanie 
różnych 

rolników z tych spółdzielni gw: 
Kasy całym swoim ma jątkiem: ziemią, budynkami i inwer 

rolników, 
spółdzielni rolniczych. 
rantuje za pożyczki z Ce 

zorga- 

        ralnej 
rzem. 

DAJE WIĘC CENTRALNA KASA CAŁKOWITE ZABEZPIECZENIE 
I NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE WKŁADEK. 
OSZCZĘDZAJCIE I LOKUJCIE SWE OSZCZĘDNOŚCI 

"CENTRALNEJ KASIE SPÓŁEK ROLNICZYCH 
w Wilnie, ul. A. Mickiewicza Nr. 28, Tel. 13-65. 

  

Premjer Jędrzejewicz 

  

wśród sportowców 

  

Pan prezes Rady Ministrów Jędrzejewicz w otoczeniu drużyn sportowych Łotwy, Estonji, 
i 

= 
Polski w czasie zawodów w Wilnie w dniu otwareia Targów Półn. 

  

_ Przed zjazdem działaczy gospodarczych 
i społecznych w Wilnie 

   
Jak wiadomo, w dniach 8 i 9 września 

r. b. w Wilnie odbędzie się zjazd działaczy 
gospodarczych i społecznych. Zjazd ten or- 
ganizuje Rada Wojewódzka  Bezpartyjnego 

Bloka Współpracy z Rządem. 
Władze zjazdu ukonstytuowały się w spo- 

sóh następujący:: 

ezydjum zjazdu: — przewodniczący — 
senator Witold Abramowicz, członkowie pre- 
zydjum: — poseł dr. Stefan Brokowski, pre- 
zes Mieczysław Bohdanowicz, dr. Franciszek 
Czernichowski, poseł Stanisław Dobosz, woje 

woda Władysław Jaszczołt, prezydent dr. Wi 
ktor Maleszewski, dyr. Ludwik Maculewicz, 
sekretarz generalny BBWR poseł Michał 
Brzęk - Osiński, b. premjer poseł Aleksander 
Prystor, poseł Bohdan Podoski, prezes Ro- 
man Ruciński, rektor USB prof. dr. Witold 
Staniewiez, prezydent Władysław Szumański, 
poseł Jan Tyszkiewicz, 
poseł płk. Bronisław Wędziagolski i 
broni Łuejan Żeligowski, 

_0 Komisji BBWR. 
W nr. 244 Gazety Warszawskiej ukazał 

się artykuł p.t. „Parawan*'. Nazwą tą okre- 

generał 

  

radca Saul Trocki, : 

Sekretarjat zjazdu: — poseł Stanisław 
Dobosz, dr. Adolf Hirschberg, dyr. Eljasz Jut 
kiewicz, dyr. Kazimierz Młynarezyk i Bole- 

sław Polkowski. 

Pozatem utworzono 4 komisje z podziałem 

na sekcje i tak: komisja rolna pod przewod- 
nictwem rektora USB prof. dra Witolda Sta 

niewicza ma 4 sekcje: finansowo - rolną, ko- 
viasacyjno - pareelacyjną, produkcji i zbytu. 

Komisja przemysłowo - handlowa pod prze- 
wodniectwem prezesa lzby P. - H. Romana 
Rucińskiego ma 2 sekcje: przemysłowo - han 
dlową i  rzemieślniczą. Komisja samorządo- 
wa pod przewodnictwem prezydenta miasta 
Wilna dra Wiktora Maleszewskiego. Komisja 
oracy pod przewodnictwem posła dra Stefa- 
na. Brokowskiego. 

+ Biuro zjazdu mieści się obecnie w sekreta 
rjacie wojewódzkim BBWR przy ul. Św. An- 

2_m. 4, zaś w dniu otwarcia zjazdu biuro 
ie urzędowało w lokalu Izby P.-H. przy 

Mickiewicza 32. 

do spraw leśnych 
Nie dziwimy się zaniepokojenin Gazety 

Warszawskiej stanem rzeczy w lasach pań- 
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Dziś 37 Wschód słońca g, 4,24 

= Zachód słońca g. 6,14 

Idziego Op. 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

Z dnia 30 sierpnia 1933 r. 
Ciśnienie średnie: 769. 

Temperatura średnia: + 13. 

Temperatura najwyższa: + 17. 

Temperatura najniższa: " 7. 

Opad. — — — — — — 
Wiatr: polud. wschod. 

Tendencja: spadek. 

Uwagi: dość pogodnie. 

PROGNOZA POGODY P..M.-a 

na dzień dzisiejszy: 
W całm kraju tnmglisto lub chmurnoy. Dniem 

pogoda słoneczna o zachmurzeniu umiarkowa- 

nem. Noc chłodna. W dzień większe ociepie- 
nie. W górach możliwe łekkie przymrozki. Sła- 
be wiatry południowo - wschodnie. 

  

MIEJSKA. 

— Brzeg Wilenki. Na ostatniem posiedze- 

niu magistratu zapadła uchwała przystąpienia 

do wstępnych robót nad uregulowaniem ujścia 

rzeki Wiłenki. M. in. ma być wydany zakaz 

wznoszenia budowli nad samym brzegiem 
tej rzeki. 

— Regulacja Wilji;  Onegdaj rozpoczęte 
zostaty prace nad usunięciem wysepki koło ele- 

ktrowni miejskiej. Usunięcie wysepki  spowo- 

duje, że Wilja w tym punkcie zmieni nieco swój 
kierunek zbliżając się korytem do ul. Zygmun- 

towskiej. 

W celu przewożenia piasku na drugi brzeg 
Wilji został zbudowany specjałny most Jednocze 

śnie rozpoczął już na Wilji prace olbrzymi es- 
kawator sprowadzony z Pińska, który zajmie się 
pogłębieniem dna rzeki i uregulowaniem jej 
koryta. 

KOLEJOWA 

— Dyrektor Kolei Państwowych w Wilnie 
inż. Kazimierz Falkowski wyjechał dnia 30 
b. m. w sprawach służbowych do Warszawy. 

Pan dyr. Falkowski weźmie również  udzał 

w uroczystem otwarciu linji średnicowej wę- 
zła warszawskiego, co nastąpi 2 września r. b. 

Powrót dyr. Falkowskiego nastąpi w dniu 
4 września. 

SZKOLNA 
—  SHELLEY'S INSTITUTE. Na 

wyższych kursach obejmują wykłady wyłącz- 
nie eudzoziemey: Angielska literatura: Mr. 
George Bridge. — Fonetyka i elementarny— 
Anna Korsakowa. Francuska Literatura —Al- 
fred Ehrmon. — Elementarne i średnie — 
Herman Niedźwiecki. Rosyjski i  korespon- 
dencja handl. — Władimir Ostankow. Nie- 
mieeki — Aleksander Freiman a Koresponden 
cja handl. i stenografja — Lucjan Klein. 

Ostatni dzień zapisów na Kursa Kryzy- 
sowe dnia 1 i 2 września od 1l-tej do 13-tej 

ślił niepodpisany zresztą autor artykułu dzia- stwowych, podzielamy je i mamy nadzieję że i od 17-tej do 19-tej. Adres Zygmuntowska 
łalność Komisji BBWR do spraw leśnych a 
to w związku z komunikatem o złożenie Rzą- 

dowi przez Komisję referatu  przewodniezą- 
«ego Komisji posła E. H. Czapskiego i człon 
ka Komisji posła R. Stroynowskiego. Nie 

» możemy uważać tej nazwy danej Komisji Le= 
śnej za słuszną. Znając przewodniczącego 

Komisji posła Czapskiego i viceprezesa sen. 
Rdałtowskiego, a też innych członków Komi- 
sji, nie mamy najmniejszej watpliwości, że 
oniby się nie podjęli prac w komisji, gdyby 
mieli służyć za parawan i nie wątpimy, że 

referaty posłów Czapskiego i Stroynowskie- 
go przez Komisję przyjęte i Rządowi prze- 

kazane, służyć będą jako ważne przyczyuki 
do rozwiązania zagadnień leśnych, a w szeze- 
gólności administracji lasów państwowych w 
Polsce. 

Gazeta Warszawska jest niezadowolona, 
iż nie powołano Komisji Sejmowej, a ograni- 
ezono się do Komisji BBWR. Możeby Pano- 
wie z Gazety Warszawskiej przed napisaniem 

swyeh krytycznych uwag zechcieli zaintere- 
sować się, jak były prowadzone prace Sej- 
mowych Komisyj do spraw n.p. do sprawy 
Century. 

Zmamy prace tej Komisji i stwierdzamy, 
że niema żadnego porównania między dokład- 

nością i pracowitością a też zebranemi mate- 
rjałami tamtej Komisji a tej Komisji Bloko- 
wej. 

I w tej dziedzinie potwierdza się teza, 
iż praca gospodarcza pod hasłem partyjnem 

zerganizowana nie dorównuje pracy, w któ- 
rej moment partyjny jest całkiem usunięty. 

Gazeta Warszawska popełniła niekonse- 
kwencje nazywając Komisję BBWR, do SprŁWw 

leśnych parawanem, a przytaczając w uzasa- 
dnieniu swych krytycznych, szeroko zresztą 
podzielonych wywodów, dotyczących lasów 
państwowych oprócz interesujących  uwur 
N.LK. jeszcze zdania z referatu budżetowe- 
go sen. Rdułtowskiego — wiceprezesa Komi- 
sji. Czy sądzi Gazeta Warszawska, że gdyby 

xomisja była parawanem, to referaty budże- 
tów sen. Rdułtowskiego i posła Stroynow- 
skiego tak krytycznie byłyby napisane jakie- 
mi są? 

Dziwimy się ujęciu sprawy Komisji leśnej 
uwa- 

y nazywanie jej parawanem za niewła- 
ściwe i krzywdzące. 

pisa; б уе Ча е а ра у 
Pierwszorzędne 

artyknły malarskie i t. p. 

po cenach najniższych 

poleca 

SKŁAD FARB 
fraatiszha RYNASTERSKIEGO 
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prace Komisji BBWR, do spraw leśnych bę- 
dą — zgodnie z oświadczeniem wiceministra 

rolnietwa istotnie wykorzystane. 

  

20 m. 3. 

WOJSKOWA 
— Niszczenie pocisków. Dziś o godz. 13-tej 

kom 

  

O wte 

na rowach Sapieżyńskich odbędzie się niszcze- 

nie pocisków artyleryjskich, które przeprowa- 
dzi pomocnicza składnica uzbrojenia. 

SKARBOWA 

— Starościńska komisja odbiorcza. — W 
związku z akcją przyjmowania świadczeń w 

naturze na spłatę należności z tytułu zaległoś 
ci podatkowych, wileńskie Starostwo Grodz- 

kie przystąpiło do zorganizowania miejskiej 
odbiorczej, której zadaniem będzie c- 

52 ywanie świadezeń, anych przez 
podatników. 

W skład 
gospoda 
rozpoczą 

    

    sk 

jej wejdą przedstawiciele sfer 

ch. Działalność komisji ma się 
z początkiem września rb. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Zebranie Koła BBWR Dzielnicy Śródmie- 
ście, Dzisiaj o godz. 18 m. 30 w lokału Se- 
kretrjatu Wojewódzkiego BBWR przy ul. św. 

Anny 2 m. 4, odbędzie się Ogólne Zebranie 

Członków Koła BBWR Dzielnicy Śródmieście, 
na którem p. Poseł Stanisław Mackiewicz wy- 

głosi odczyt „Nowa koncepcja konstytucyjna”. 

Wejście na zebranie za okazaniem  legity- 
macji członkowskiej. 

  

    

RÓŻNE 
— Dziennikarz poiski z Filadeliji. Przybył 

do Wilna dziennikarz polski z Filadeltji p. Ma- 
larz, który zwiedził okolice, zabytki miasta i 
Targi. 

— Ruch na Targach. Do dnia wczorajsze- 
go włącznie do kas Targów wpiynęło za bilety 
ogółem 19 tysięcy złotych. 

Z uwagi na to, że rozlegają się powszech- 
nie głosy, o zbyt wygórowanych opłatach wej- 
ściowych na Targi, sprawa ta ma być w tych 

dniach odpowiednio uregulowana, 
— Eksporterzy amerykańscy w Wilnie. — 

Bawiący od dwóch dni na tereine Targów ek- 
sporterzy amerykańscy przeprowadzili szereg 
rozmów z rzemieślniczem biurem eksportowem 
w sprawie wysyłki wyrobów koszykarskich do 
Ameryki. 3 

Ponadto przedstawiciel eksporterow  lotew- 
skich zawarł na Targach umowę na dostawę 
większej partji opon wyprodukowanych w Po- 
znaniu. 

— Znowu p. Z. Ch. — Wczoraj p. Z. Ch. 
był znowu napastowany” przez tłum żebraków 
którzy nawet zablokowali wejście, gdy samo- 
chód p. Ch. zatrzymał się przy hotelu Żor- 
ża. 

W czasie rozdawania pieniędzy wynikł 
incydent między szoferem samochodu a pev- 
nym wyrostkiem, który podniósł wyrzucorą 
na chodnik pięciozłotówkę. 

Szofer twierdzi, że moneta wypadła mu 
z kieszeni w chwili, gdy otwierał drzwiczki 
w samochodzie. Chłopiec zaś omal że nie 
przysięgał, że 5-złotówkę wyrzucił p. Ch. 

Z uwagi na to, że zajście przybierało co- 
raz szersze rozmiary, przybyła policja i oba 
powaśnionych odprowadziła do komisarjatu. 
W czasie sprzecki p. Z. Ch. mimo wielokrot- 
nych zwracań się do niego, zachował się cał- 
kiem obojętnie, tak, jakgdyby nie dostrzegał 
zajścia. 

— Związek Strzelecki Podokręgu Wileńskiego 
uzyskał w Ministerstwie Komunikacji ulgi na 
przejazdy kolejami państwowemi  normalno - 
i wąskotorowemi w wysokości 80 proc. zniżki 
od biletów normalnych, dla grup składających 
się conajmniej z 30 osób — udających się na 
uroczystości 25-lecia Związku Strzeleckiego i 
Zjazdu Ziem Kresowych, które odbędą się w 
Wilnie w. dniach 8, 9 i 10 września. 

Zniżki ważne są na przyjazd do Wilna ze 
wszystkich stacyj kolejowych Rzeczypospolitej 

Chodzę po Targach 
Najsłodszy zakątek na Targach * BOLĄCZKI TARGOWE 

Są dwa -rodzaje robienia interesów. 
Jeden polega na wyciskaniu jaknajwiek- 

szej ilości gotówki z przedsiębiorstwa bez 
względu na możliwości płatnicze konsumenta. 
Kończy się to zwykle po krótkim okresie wy- 
tężenia. - 

Drugi rodzaj jest inny. Przedsiębiorca zni 
ża ceny, przyciąga tem publiczność, powięk- 
sza obrót i w konsekwencji dobrze zarabia 
przy niskich cenach, osiągając w dodatkn 
dobrą reklamę. 

Dyrekcja TII Targów stosuje 
system. 

Ustanawiając ceny biletów na 80 gr. zam- 
knęła dostęp na Targi szerokim rzeszom pu- 

pierwszy 

7 bliczności. 

Pomijając już chybiony cel propagando- 
wy (mała ilość zwiedzających) podkreślić na- 
leży niezrozumienie własnego interesu przez 
Dyrekcję III Targów. 

Ruch na wystawie lub na Targach, jakie- 
by one nie były, jest jedynym i kardynal- 
nym warunkiem powodzenia imprezy. W prze- 
ciwnym bowiem razie wystawca nie ma moż- 
ności dotrzeć bezpośrednio do konsumenta i 
zniechęca się na przyszłość. Konsument rów- 
nież nie na tem nie zyskuje. Е 

Traci zaš przedewszystkiem Dyrekcja, bo 
jeżeli za biletami po 80 gr. wejdzie dajmy na 
to sto osób, eo da w sumie 80 zł., to napewno 
przy biletach po 50 gr.wejdzie dwieście, jeże- 
li nie więcej osób — eo daje minimum 100 zł. 

Wniosek jasny: większy dochód kasowy dla Dyrekcji Targów, większy ruch w Pawilo- nach i Kioskach, zwiększona możliwość tran- zakeyj, osiągnięty eel Targów i wystawy za- 
równo pod względem handlowym jak reklamo- 
wym. 

Więc? 

Sprawę zniżki cen biletów wstępu na LI 
Targi Północne i Wystawę Lniarską trzeba 
pozytywnie załatwić. (e) 

* * * 

Jeżeli można rozważać, czy 80 gr. w dzi- 
siejszych czasach jest opłatą zanadto wygóro- 
waną, to eóż powiedzieć, o żądaniu przez 
kontrolerów biletu wstępu od osób, mających 
interes w Dyrekcji Targów ? 

Wczoraj kontroler p. Dacenko nie wpu- 
ścił na Teren Targów członka Komitetu Tar- 
gów, który należycie wylegitymował się i 
stanowczo zaznaczał, iż idzie do Dyrekcji Tar 
ów, a bynajmniej nie w eelu zwiedzania Tar- 
ów, które już dobrze zna. 

Ządanie opłat wejściowych od interesan- 
tów Dyrekcji jest pomysłem niewłaściwym, 
tem bardziej, że któż może zaręczyć, iż nic 
trzeba będzie przyjść jeszeze raz, a może ра- 
rę razy? 

z 

g 

Wędrując wśród stoisk i pawilonów, nie 
sposób ominąć dwóch połączonych kiosków 
„Suchard'* i „Oetker**: 

Nie dość, że są one z gustem urządzone, 

że estetyczny ich wygląd miły jest dła oka, 
nie dość, że przystojne ekspedjentk: zalot- 
nym uśmiechem zwabiają przechodniów — 
ale przecież każdy może tu dostać bezpłatną 
próbkę doskonałej czekolady lub galaretki. 

Są do wyboru. najrozmaitsze słodycze, a 
kto kupi ich za złotówkę, dostaje jako pre- 
mję balonik, lusterko i kakao. 

Nie tedy dziwnego, że na całym tetwbie 
Targów widzimy moe balonikėw „Sacharda““ 

Dla smakoszów są ezekolady wyborowe 
„Dla Pani'', „Dla Pana** i „Frutola““. 

Zresztą każdy gatunek wyrobów „Suchar- 
da'* ma swoich nabywców i wielbicieli. 

Skrzętne gospodynie znajdą prócz słody- 
czy dla swych pociech, także 1 еоё prakty- 
eznego. е 

Spróbują galaretek Oetkera i 
bezpłatnie wyczerpujące przepisy 

ciasta, torty, budynie i leguminy. 

Prżyjemne łączy się z pożytecznem! 

otrzyma ,ą 

na. różne 

Dla spopularyzowania swych wyrobów  u- 

stanowiła firma „Suehard'* najniższe ceny. 
Już za 10 gr. można -dostać smaczną, ga- 

tunkową czekoladę. 
Wśród najszerszych rzesz konsumentów do 

brze znane są znaki fabryczne: Oetkera — 
białagłówka i Sucharda — duży pies Saint- 
Bernard. 

Wymownym dowodem wielkiej popularno- 
ści wyrobów Sucharda i Oetkera są tłoczące 
się przy kiosku tłumy. 

Rozradowane i zadowolone twarze świad- 
czą, że słodycze prócz tego, że są pożywne, 
mają również wpływ na dobry humor. 

A dobry humor — to zdrowie. 

Dlatego każdy powinien odwiedzić stoisko 
Sucharda i Qetkera na Targach i poznać 
wszelkie nowości, jakie firmy te obficie wy- 
„stawiły. (e). 

"To ZAWSZE MODNE 
Wytworna pani umie się ubrać. 
Do elementarnych prawideł należy dobór 

odpowiedniego futra na sezon zimowy. 
Na III Targach możemy już teraz obej- 

rzeć wzory i modele fasonów i _ gatunków 
na nadchodzący sezon. 

"Futro należy do tego rodzaju okryć, któ- 
re zawsze są modne. = 

Pewne odehylenia wprowadza moda bie- 
żąca, ale w zasadzie nie podlega dyskusji kwe 
stja, czy futro wogóle jest noszone. 

Wśród stoisk firm i składów futer, na 
1Il Targach zwraca uwagę stoisko firmy M. 
Złatkowicz. х 

Duży wybór futer posiada firma M. Złat- 
kowicz na składzie przy ul. Niemieckiej 33 
(tel. 906), gdzie należy udać się nie korzysta- 
jąc z pomocy, narzucających się na ulicy po- 
średników. 

Już czas myśleć o futrze na zimę, bo na- 
bywając wcześniej towar, możemy łatwiej wy- 

wiązać się z warunków spłat — o ile chcemy 
otrzymać futro na raty. (e). 

- „Jim i Jill“. 

  

    
   

    
   

  

O czem zawiadamiają 

i 

Ъ 
JADWIGA JENTYSOWNA 

URZĘDNICZKA PAŃSTW. BANKU ROLNEGO ODDZIAŁ W WILNE 

Po długich i ciężkich cierpieniach zmarła w dniu 29-go sierpnia 1933 r. 

w wieku: lat 33. 
Wyprowadzenie zwłok do kościoła Ś. Ś. Piotra i Pawła nastąpiło dn. 30 b. m. 
Eksportacja na cmentarz Rossa odbędzie się dnia 31 b. m. o godz. 4.30 pp. 

DYREKCJA I PRACOWNICY 
PAŃSTWOWEGO BANKU ROLNEGO 

ODDZIAŁU W WILNIE 

    

Podatek sd nieruchemości 
pobierają od jutra 

WILNO. Z dniem 1 września r. b. zostaje 
przyjęty od Zarządu m. Wilna (b, Magistratu) 

przez 1, 2, 3 i 4 Urząd Skarbowy na m. Wilno 

wymiar i pobór państwowego podatku od nie- 

ruchomości. Z datą tą Zarząd m. Wilna nie bę- 
dzie przyjmować wpłat na poczet wymienione- 

go podatku oraz związanych z nim wszelkich 

urzędy skarbowe 

dodatków państwowych i komunalnych tudzież 
należności ubocznych. 

Wpłaty te należy uskuteczniać wprost do 
Kas właściwych terytorjalnie Urzędów  Skarbo- 
wych łub na rachunek (konto) tych ostatnich 

za' pośrednictwem PKO (urzędy pocztowe) i sa- 

modzielne oddziały PKO. 

Przewiezienie zwłok aficerów czeskich 
STOŁPCE. W tych dniach przez Stołpce w 

specjalnym wagonie wracały do Czechosłowacji 
prochy poległych w wojnie z ZSSR jeszcze w 
roku 1918 bohaterskich pułkowników Szewca 
Józeia i Waszatki, Ekshumacja zwłok odbyła się 

niedawno w Rosji, Zwłokom towarzyszył urzęd- 

nik konsulatu czeskiego w Moskwie Mirosław 
Czerny, któremu użyczono na tutejszej stacji 
wszelkiej pomocy. 

EE DO IA ABS PRAWDY ZONODOOYS WORORZUODZZERA (DOCTOEKCROSKAŃ ORDZEZIEZOE, 

w terminie od dnia 5 do 8 września i na wy- 

jazd z Wilna w czasie od dnia 8 do 15 września. 

Karty uczestnictwa wydają oraz organizu- 

ją wycieczki wszystkie biura podróży „Orbis* 

w całej Polsce, na terenie Wileńskiego Strze- 
leckiego Podokręgu — wszystkie Zarządy Po- 

wiatowe Związku Strzeleckiego. 

— Wycieczka z Łotwy. 2 września przyby- 

wa z Rygi wycieczka przemysłowców i handlow 
ców Łotyszów i żydów. Celem wycieczki jest 

nawiązanie bliższego kontaktu z wileńskiem ku- 
piectwem oraz zawarcie kilku tranzakcyj na 
len, skóry i inne towary. 

Goście łotewscy zwiedzą również Ill Targi 
Północne. 

— Podziękowanie. Kierownicto Szkoły Pow- 
szechnej Nr. 33 w Wilnie tą drogą składa naj- 
serdeczmejsze „Bóg Zapłać” Nieznanemu 

Ofiarodawcy 50 zł., przekazanych szkole za po- 
średnictwem Redakcji „Słowa”, która to kwota 

zostanie zużyta na potrzeby szkolne. 

D. Suliński 

Kierownictwo Sz. Nr. 33. 

BALE I ZABAWY 
— Połski Biały Krzyż urządza Dancing To- 

warzyski w dniu 2 września b. r. w cukierni 
Czerwonego  Sztrala.. 

Początek o godz. 23-ej. Dochód przezna- 
czony na cele kulturalno - oświatowe, 

Wstęp 2 zł. — akademicki — 1.50 gr. 
— Podwieczorek Lniarski. — Jak się do- 

wiadujemy Komitet Organizacyjny Wystawy 
Lniarskiej na zakończenie Wystawy urządza 
w dniu 9 września rb. drugi „Podwieczorek 
Lniarski'* połączony z dancingiem oraz kon- 
kursem damskich i - męskich strojów ze lnu. 

Powyższą wzmiankę ńotujemy już teraz w 
tym eelu, ażeby Panie i Panowie mogli za- 
wcząsu przygotować na dz. 9-IX. 33 r. piek- 
ne toalety ze Inu. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Letni w ogrodzie Bernardyńskim, 

Dziś 31 b. m. o godz. 8.30 wiecz. ujrzymy na 
scenie Teatru Letniego arcywesołą, pełną ży- 
cia i werwy, mełodyjną komedję muzyczną — 

Zaznaczyć musimy iż świetna ta 
komedja schodzi z repertuaru. 

Ceny miejsc zwyczajne. Zniżki i kredytówki 
ważne. 5 

— Występy Marjusza Maszyńskiego. — 
Od soboty dnia 2. IX r. b. rozpoczynają się wy- 

stępy jednego z najświetniejszych polskich ak- 

torów Marjusza Maszyńskiego. Występy te ma- 

ja jeszcze jedną atrakcję, że ten Świetny aktor 
ukaże się w swej własnej komedji życiowej — 
przyjętej już z uznaniem przez prasę krakow- 

ską i poznańską — p. t. „Tak a nie inaczej” 
komedji słonecznej i współczesnej. Partnerką 
p. Marjusza Maszyńskiego będzie utalentowana 
aktorka warszawska, M. Grelichowska, która 
w letnim sezonie zeszłorocznym zdobyła 
sobie sympatję publiczności *wiłeńskiej. 3 

Ceny miejsc zwyczajne. : 
— Teatr muzyczny „Lutnia“ Dziś w dal- 

szym ciągu aktualne widowisko w związku z 
Wystawą  Lniarską i Targami Północnemi. — 
Regjonalizm uwidoczniony w barwnej  rewji 
„Len”, koloryt zaś wsi polskiej zobrazowany w 
utworze muzycznym Nedbala „Połska krew”, 

Wycieczki korzystają z ulg biletowych. 

— „Gejsza'* — w Lutni. — Rozpoczęły 
się przygotowania do wystawienia pięknej o- 
peretki Jonesa „Gejsza**. Rolę tytułową kreo- 
wać będzie znakomita artystka opery war- 
szawskiej Olga Olgina. 

— Widowisko dla dzieci i młodzieży w 
„Lutni* W sobotę najbliższą o godz. 4-tej pp. 
i w niedzielę o godz. 12.30 pp. ujrzymy na 
scenie „Lutni* barwne widowisko „Z pałacu do 
cyrku* Wandy Stanisławskiej z muzyką ' špie- 
wami i tańcami. W sześciu efektownych obra- 

zach przesuną się przed oczami dziatwy i 
młodzieży dzieje Marjolki Toma, Tima i ich 

najlepszego przyjaciela Biba. Wraz.z niemi od- 

  

Solą i cukrem „ieczył” chorych 
OQszukańcze praktyki znachora z pod Radunia 

WILNO. Dowiadujemy się 0 następują- 

cym wypadku który świadczy jak wiełką popu- 
larnością cieszą się jeszcze u nas wiejscy zna- 
chorzy. 

DZIŚ OTWARCIE . 
Pierwszorzędnej RESTAURACJI BARU 

„BUKIET 
Filji Restauracji „ZACI: Wilno, ul. MICKIEWICZA 7, tel. 17:93 

Orkiestra koncertewo-dantingowa 
Obfity wybór wszelkich zakąsek. 

Śniadsnia, obisdy, kolscje. Bafet zaopatrzony w rozmaite trnnki krajowych i zagranicz. 
nych marek, 

j Dewizą naszego Zakładu: porcje tanie, obfite, zdrowe i smaczne 

  

ZARZĄD 

Niejaki Józef Baniewicz (wieś Popiszki, gin. 

raduńskiej), trudniący się zamawianiem chorób, 

ma rozległą praktykę, gdyż w jego zdolności 
medyczne wierzyli nietylko miejscowi, lecz i 
okoliczni mieszkańcy. 

Po poradę do Baniewicza udał się również 
żyd Morduch Szmujłowicz, od trzech lat cier- 
piący na neurastenję, Dzięki kuracji znachora 
choroba zaczęła jakoby ustępować i Szmujłowicz 
wielce sobie chwalił leki, otrzymywane ой Ва- 

niewicza, tem bardziej, że znachor brał skromne 
honorarja (za cały dotychczasowy „kurs lecze- 
nia* Szmujłowicza wziął tylko 3 zł. 50 gr.). 

Ostatnio Morduch Szmujłowicz otrzymał od 
znachora dałszą dozę iekarstwa, sporządzonego 

na dostarczonej butelce wódki. Przypadkiem 
ktoś podpatrzył sposób fabrykowania tego le- 
karstwa, gdy Baniewicz bawił w Raduniu. 

  

  

Zmiany w ruchu po- 
ciągów 

Z dniem 2 września r. b. uruchamia się 
linję średnicową w Warszawie — od Warszawy 

Wschodniej przez nowy most na Wiśle, przez 

tunel pod Alejami Jerozolimskiemi, do Warsza- 

wy Głównej (dworzec dolny) i dalej na Szczę- 
śliwicze w dolnym poziomie. 

W związku z tem zmieniono 

jazdy szeregu pociągów. W obrębie 

Wileńskiej rozkład jazdy pociągów przyby- 

wających do Wilna i odchodzących z Wilna 

ulega od 2 września r. b. następującym zmia- 
nom: 

1) Pociąg pośpieszny Nr. 707: z Warszawy 

Głównej, poziom dolny, odjazd o godz. 0,20, 

Warszawa Wschodnia — p: o g. 0,29, odjazd 

o godz. 0,31 i przyjazd do Wilna bez zmiany. 
2) Pociąg osobowy Nr. 711: Warszawa 

Główna, poziom dolny — odjazd 9,18, Warsza- 
wa Wschodnia — p. 9,26 odjazd 9.28 i przy- 
jazd do Wilna bez zmiany. 

3) Pociąg osobowy Nr. 712 — odjazd z 
Wilna bez zmiany, Warszawa Wschodnia — p. 
g. 16.23, odjazd g. 16.25, Warszawa Główna 
poziom dolny przyjazd 16.35. 

4) Pociąg pośp. Nr. 708: odjazd z Wilna 
bez zmiany, Warszawa Wschodnia p. 6.20, 
odjazd 6.22, Warszawa Główna, poziom dolny 
przyjazd 6.32. 

czują niedolę opuszczonych dzieci i radość z 
odnalezienia kochających serc rodziców. Bę- 
dą płakać i śmiać śię razem. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELIOS — Córka pułku. 
PAN — Krew cygańska. 

CASINO — Baby 
ROXY — Demon miłości. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Skradziona garderoba. Tarasiewiczowej 
Alinie (Kalwaryjska 68) skradziono ze składu 

różną garderobę i bieliznę, wartości 400 zł. 

— Amator pomidorów. Zatrzymany został 
na gorącym uczynku usiłowania kradzieży po- . 
midorów na szkodę Zabłockiego Władysława 
(Mickiewicza 22) — Adolf Wajnzberg (Borowa 

10). o 
— On ukradl i jego okradziono. — Czter ^ 

nastoletni Jan Muszaūski, uciekając od ojea 
z Łomży, zabrał mu 1400 złotych, projektująe 
zużyć te pieniądze aa podróż po Polsee. 

"W. Wilnie chłopak zatrzymał się w domu 
zajezdnym Moryny, przy ul. Stefańskiej 25, 
gdzie poznał syna hotelarza. 

Młody Moryno, wywiedziawszy się, że 
Muszański ma pieniądze, skradł mu 400 zło 
tych. 

Muszańskiego zatrzymano na prowineji i 
gdy zapytano o pieniądze, chłopiec wydał 
kto go okradł. 

W związku z tem Morynę aresztowano. 

OSZMIANA 
— DZIECIOBÓJSTWO, Zachorniew Hele- 

na lat 21 panna, zam. we wsi Raszkuciany, gm. 
graużyskiej, pow. oszmiańskiego, urodziła dziec- 

ko, które następnie udusiła i pogrzebała w lesie 
około wsi Raszkuciany, Zachorniew do winy 
się przyznała i wskazała miejsce pogrzebania 
zwłok. : 

rozkład 

Dyrekcji 

Е DOLHINOW 

— SAMOBÓJSTWO. W miasteczku Doł- 
hinowie w dniu 27 b. m. odebrała sobie 
życie przez powieszenie 19-letnią Helena La- 
chowiczówna. Samobójstwo popełniła na strychu 
domu. Przyczyny narazie nie ustalono. 

lidžka 
— Miejskie Koło BBWR. — W ostat- 

nich dniach odbyło się doroczne walne ze- 
branie miejskiego Koła BBWR w Lidzie, na 
którem dokonano wyboru nowych władz w 0- 
sobach p. p. Zadurskiego, Maślanko, Gawlika, 
prof. Hanusa, prof. Kaleciūskiego, Wysoc- 
kiego i Kosowskiego jako członków, oraz 
mjr. w st. spocz. Rippera, Goldwassera i Mi- 
chalskiego jako zastępców. 

L LSL 

sobie, natomiast inną butelkę napełnił wodą, do- 

sypał ziół i korzeni i tak spreparowane lekarstwo 
wręczył pacjentowi. 

Zawiadomiony o tem Szmujłowicz zgłosił się 
na posterunek policji w Raduniu, gdzie spisano 
na znachora protokół, koniiskując „cudowne le- 
karstwo*, Baniewicz przyznał się do szarlatań- 
stwa, twierdził jednak, że dał wodę przez po- 
myłkę, gdyż sporządził je rzekomo dla siebie, 

U Baniewicza dokonano rewizji konfiskując 
również inne „leki*. M. in. skonfiskowano pro- 
szki, mające leczyć od wszelkich chorób, a skła- 

Okazało się, że Baniewicz wódkę zabrałdające się z mieszaniny cukru, soli i kakao.



  

Eksplodujące kowadlo 
WILNO. 32-letni Jan Kisiel z kolonji Ma- 

tujzy gm. ejszyskiej posługiwał się pociskiem 

artyleryjskim, znalezionym jeszcze podczas 
wojny światowej, jako kowadłem podręcznem. 

— Wycieczka na Targi 
5 września organizuje się z Grodna wyciecz- 

ka na Targi Północne i Wystawę Lniarską 

do Wilna, Koszt wycieczki w obie strony 

przy 70 proc. zniżce kolejowej, z noclegiem i 
wejściem na wystawę do 10 z.. Wyjazd 

z Grodna nastąpi o godz, 4.09 rano .w dniu 

5 września powrót zaś w dniu 6 września 

o godz. 20-tej. 

Zapisy uskutecznia kierownik Okręgowego 

T-wa Organizacyj i Kółek Rolniczych p. Przy- 
bylski — w biurze Wydz. Powiatowego. 

— Dlaczego w sklepach tytoniowych niema 
znaczków pocztowych? Od pewnego  czasq 

daje się zauważyć zaniknięcie znaczków pocz- 
towych w sklepach tytoniowych, w  któryc 
znaczki te do niedawna można było nabyć. 

Jak się dowiadujemy przyczyną niechęci 

sklepikarzy do znaczków pocztowych staje się 
zmniejszenie udzielanej sklepikarzom prowizji 

za sprzedaż tych znaczków. 

— Kradzież zegarka.  Goroszko Marja 

(Piaskowa 21) zameldowała Policji że jej 

„koleżanka* nieznanego nazwiska i miesca 
zamieszkania skradła złoty zegarek wartości 
30 zł. * 

Dziwnie! dlaczego p. Goroszko nazwala ją 
koležanką. 

— Pobity na ulicy. ldącemu ulicą mieszkań- 
cowi wsi Dziemietówka gm. indurskiej Jó- 
zefowi Szostakowi zadał cios kamieniem w 

głowę mieszkanięc tejże wsi Jan Awierkowko, 

powodując ciężkie uszkodzenie ciała, 

Kradzież Na szkodę Besko 
Teodora (Witoldowa 26) nieznani sprawcy 
skradii z lodowni mięsa wartości 30 złotych. 

Dźwiękowe kino „APOLLO“ 
a ; Dominikańska 26. 

В NA EKRANIE 
Rewelacyjne arcydzielo režyserji Charles 

Brabina-p. t. 

„TOMMY BOY" 
z OLARK GABLE, MADGE EVANS 

i ERNEST TORRENCE | 
NA SCENIE 

Niebywała sensacja! 
Najpopularniejsi artyści teatrów „Morskie 
Oko'', „Banda'* i „Qui Pro Guo“ i Ope- 
retki Warszawskiej — Niuta Bolska, Stan. 

Rybaczewska, Wacław Zdanowicz, Ryszard 
Misiewicz, Franciszek Bay oraz wybitny ba- 
let scen warszawskich Niewęgłowskich w naj- 

nowszej przebojowej rewji w 12 obrazach p.t. , 

„BABY PRECZ" 
Wstęp od 54 gr. 

i : " 

— Nabożeństwo za duszę ś. p. posła Ta- 

deusza Hołówki. W dniu 29 sierpnia r. b. ja- 
ko w drugą rocznicę Śmierci ś. p. Tadeusza 

Hołówko odbyło się w kościele parafjalnym 

żałobnej nabożeństwo, które odprawił ks. 
dziekan  Borysik. 

Na nabożeństwie 

władz | instancji na czele z 
]- Neugebauerem, 
organizacyj społecznych oraz rodzina Ś. p. 

Tadeusza Hołówko, pozatem harcerze szkół 

powszechnych i harcerki gimnazjum Barbary 

Radziwiłłówny. 
Podczas żałobnej mszy świętej przygry- 

wali na organach p. Szydłowska i na skrzyp- 

cach p. Pikułski. Po nabożeństwie ks. dziekan 
Borysik wygłosił przepiękne kazanie podno- 

sząc czyny zmarłego i stawiając go za wzór 

dła społeczeństwa kresowego jak należy pra- 
cować dlla Polski. > 

— Pułk Kwieciński bada lotnisko przed 
rajdem. W dniu 27 sierpnia w godzinach ran- 

  

  

byli obecni naczelnicy 
panem starostą 

  

w. Mc.-KEVITZ. 

członkowie BBWR, prezesi: 

Onegdaj Kisiel użył tego pocisku do kiepania 
kosy. Podczas klepania pocisk ekspłodował 
urywając Kisiefowi kawał lewej nogi i zadając 
szereg innych obrażeń. 

  

nych wylądował na lotnisku generalny sekre- 

tarz Aeroklubu pułk. Kwieciński, który badał 

stan lotniska w związku z V konkursem samo- 
lotów turystycznych. 

— I korytarz nie uchronił, W dniu 28 sierp- 
nia starszy ogniomistrz 20 P. A. L. Franciszek 

. Baran przyjechał do biura ewidencji ruchu lud- 

ności magistratu, a że niebezpiecznie zostawiać 

rower na podwórzu wprowadził go do korytarza 
i poszedł spokojnie załatwiać sprawy. Jakież 

było jego przerażenie, kiedy wyszedł zbiura i 

swego roweru nie znalązł. Zameldował o tem 

komisarjatowi, a szkoda bo rower Łucznik pra- 

wie nowy i wart 200 zł. 

Miejmy nadzieję, że się odnajdzie. 
— (o z niego będzie! W dniu 20 sierp- 

nia na polach wsi Hościłowicze gm. Lachowi- 

ckiej podczas paszenia krów pastuch Mi- 

chał Czelewicz lat 14 postrzelił w lewą rękę 
pastucha Aleksandra Szodę lat 14. Jak wykaza- 

ło badanie Czelewicz sam sporządził strzelbę 

coś w rodzaju pistołetu, nabijaną prochem, a 

postrzelił Szodę wskutek nieostrożnego obcho- 

dzenia się ze swym wynalazkiem. Pierwszej 

pomocy Szodzie udzielił lekarz rejonowy w 
Lachowiczach, zaliczając uszkodzenie ciała do 

kategorji lekkich. 

— Zamykać stodoły, bo niczem nie gardzą. 
W nocy na 26 sierpnia mieszkańcowi Mołczadzi 

Rabcowi Owsiejowi z niezamkniętej stodoły 
skradziono warsztat stolarski wartości 70 zł. — 

"Jak widzimy w obecnych ciężkich czasach ni- 
czem nie gardzą. 

nowogfódzka 
— Przyjęcie u Pana Wojewody. W dniu 30 

b. m. Pan Wojewoda Świderski przyjął P. Po- 
źniaka posła, p. Szanawskiego Komisarza Wi- 
leńskiej lzby Rolniczej, p. Teleżynę Prezeskę 
Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w Słoni- 

mie oraz p. Błońskiego, Podolanczyka,  Ko- 

zaka i Ułasewicza w sprawie komasacji wsi 

Kuścin - Kuszelewski. 

— Posiedzenie Zarządu Czerwonego  Kryża 

W piątek dnia 1 września w sali „Reduty”* od- 

będzie się posiedzenie Zarządu Czerwonego 

Krzyża. Na porządku dziennym znajdują się 

ważne sprawy, jak urządzenie schroniska na 

dworcu i zwołanie Walnego Zebrania. 

— Handel z ZSSR. Niektóre firmy utrzymują 

dość ożywione stosunki z Rosją. Do firm takich 

należy firma S, Eitingon z Londnu, której przed- 

stawiciele często odwiedzają tereny sowieckie. 

Firma ta prowadzi handel futrzany, mając przed- 

stawicielstwo na całą Rosję, poczęści Polskę. 

W tych dniach przedstawiciel firmy przewiózł 

przez Stołpce cały szereg próbek drogocennych 

futer. Twierdził, że handel się wielce opłaca. 
— Ruch towarowy. W ostatnim czasie daje 

się znowu zauważyć znaczne wzmożenie ru- 
chu tranzytowego. Przewozi się w skrzyniach, 

o rozmiarach dotąd w Stołpcach niespotykanych 

zalegających niekiedy cały wagon, przedmioty 

potrzebne prawdopodobnie do rozbudowy dal- 

szej urządzeń elektrycznych w Rosji. 
Ruch towarowy z Polski wykazuje tą samą 

ilość wagonów, przyczem w dalszym ciągu prze- 

wozi się szyny kolejowe, blachę i towary. 

— Potajemna uprawa tytoniu Władze poli- 
cyjne wykryły na terenie powiatu cały szereg 

nadużyć na tle uprawy tytoniu. Chcąc uzyskać 

tańszy tytoń hodują gospodarze rośliny te w 

miejscach, gdzie ich oko ludzkie nie spostrzeże. 

Wzmożona czujność organów bezpieczeństwa w 
okresie najwyższego wyrostu roślin, sprawiła 

że wykryto uprawę tytoniu nawet u ludzi, 
skądinąd zupełnie nieposzlakowanych. . 

Ostatnio w dość znacznej ilości stwierdzo- 

no uprawę w kolonji Jaczonskich, gm. stoł- 

peckiej u gospodarzy Blenkowskiego Szymona, 

Kucharczyków Michała i Jana, Leonczyka To- 
masza i Bielskiego Jana. y 

  

7) 

wspólna tajemnica 
— Żal mi tej małej. Jest smutna, nie pła 

cze. To bardzo skryte dziecko. Początkowo 

bałam się, że mnie może kiedy widziała, że 
mnie pozna, ale nic podobnego. Kiedy się obu 
dziła, zaczęła wołać matkę, ale powiedziałam, 

że znalazłam ją w Greenwich-Park'u śpiącą 

na ławee. Że pewnie zabłądziła. Ale ona od- 
powiedziała, że sama z domu nie wychodziła. 
Uspokoiłam ją, że będę szukała mamy, na 
szezęście nie umie jeszcze dobrze wymówić 
swego nazwiska. Uprzedziłam ją, że te po- 
trwa czas jakiś. Dobrze, że zabraliśmy jej 

lalkę, dziecko nie rozstaje się z nią, ani na 
chwilę. Żadnych zabawek nie chce. Słodyczy 

też. Siedzi osowiała w kątku. Co będzie, ja- 
żeli zachoruje? Tak bardzo się tego boję. Och. 
dlaczego ja muszę to wszystko robić! 

— Może się chcesz wycofać? — zasyczał 
znów przez zaciśnięte zęby, a a groźba błysnę- 
ła w jego oczach. — Przypomnij sobie, jak 
trzeba za takie chęci płacić! Czy liczysz na 
moją mężowską miłość ? 

Niktby nie poznał w tej chwili spokojne- 
go, uśmiechającego się cynieznie gentlemana, 

jakim był zwykle Miller. 
Był straszny. Ale za chwilę opanował się 

i rzekł już miękko: + 

— No, wiesz sama, że lepiej jest słuchać. 
Sprzeciwianie się, nie prowadzi do niczego. 
Ja też tęsknię do ciebie, może dlatego jestem 
taki zły! Ale teraz nie możemy się widywać. 

Nawet dzisiejsze spotkanie jest wielką nieo- 

strożnością. Dlatego musimy się prędzej poro- 
zumieć i rozejść. A więc: eo do małej, to 
będziesz ją trzymała w domu i nie wypu- 
szczaj ani na krok, niech Minna zajmie się 
nią, powiedz jej, że dostanie za to coś ładne- 
go od ojea. Tylko, pamiętaj, żebyś nie rozezn- 
liła się i nie wypuściła jej na spacer. Nikt 

12 ITS III AA NSE AST IIS INT TAS MAIST K TAS DA a EADS EINYSES ) 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

nie powinien wiedzieć, że ona jest u ciebie. Po 
zatem ty sama musisz zmienić kolor ubrania 
i włosów, jaknajprędzej. Do mnie nie przy- 
chodź pod żadnym pozorem. Będę bardzo za- 
jęty: nie mogę spuścić z oka jej matki.. 

Znów oczy jej ożywiły się nowem uczu- 
ciem. 

— Tak, rozumiem dobrze, chcesz mnie 
przywiązać do domu przez tę małą, a sam bę- 

dziesz „nie spuszezać z oczu'* jej matkę, — 

roześmiała się głośno, nerwowo, — Tak bę- 

dzie najlepiej: zakochałeś się w Daisy Pear- 

son, świata za nią nie widzisz i wszystko 
to dlatego... Ale ja na to nie pozwolę, ja się 

nie cofnę przed niczem... 
Znów przerwał jej z niehamowaną 

ścią: 

— Jeszcze słowo, a pożałujesz tego gorz- 
ko! — mówił przez zaciśnięte zęby. Obejrzał 
się dokoła: kelner z kąta, w którym stał bez- 
czynnie, przyglądał się z ironiczną ciekawo- 

ścią „kłótni eleganekich gości'*. 

zło- 

— Czy ty nie rozumiesz na co mnie nara- 
žasz, a i siebie również? Bo jabym ci tego 
nie darował, nie łudź się kochaneczko! Wi- 
dzisz, jak ten kelner patrzy? Milez, albo mów 

cicho i spokojnie! 

— Mam milezeć, kiedy wiem, że ty 
kochasz? Że robisz wszystko, co możesz, 
by ją zdobyć, a ja mam ci dopomóc w teia? 

— Wiesz, że nie dbam o twoją zazdrość, 
— odpowiedział drwiąco — i tłumaczyć 

przed tobą nie myślę. Sprawa jest o wiele po- 
ważniejsza. No, nie bądź głupia, uspokój się. 
Musisz napisać list. 

    

się 

Wyjął z pugilaresu kartkę papieru i ko- 
pertę. 

— Pisz! — podał jej wieczne pióro. 
Jak zahypnotyzowana, wzięła pióro. Od 

. gospodarczej, K. W. Zawodziński — Rossica, 

SEAT 0 BR LASK ОЙ ЧОНСЯТ   

ją złem i 

    

   

Giełda warszawska 
Z DNIA 30 SIERPNIA 
Dewizy i waluty 

Belgja 12480 — 125.11 — 124.49. 
Holandja 360.35 — 361,25 — 359.45. 
Londyn 28.64 — 28.79 — 28.49. 
Nowy York 6.30 — 6.34 — 6.26. 
Nowy York kabel 6.31 — 6.35— 6.27. 
Paryż 35,03 — 35.12 — 35.94. 
Szwajcarja 172,60 — 173.03 — 172,17. 

Berlin 212.95. 
Tendencja niejednolita. 

Akcje 
Bank Polski 84. 
Lilpop -11,75 — 11.60. — 

Starachowice 10.25 — 10.30. 

Haberbusch 41.50. 
Tendencja moeniejsza. 
Dolar w obr. pryw. 6.25. 

Rubel 4.73.— 4,75. 
Požyczki polskie w N. Yorku. 

Dillonowska 71. 

Raćdje wiieńskie 
Czwartek, dnia 31-go sierpnia 1933 r. 

1.00 — Czas. 
1.05 — Gimnastyka. 

1.20 — Muzyka. 
1.30 — Dziennik poranny. 

1.35 — Muzyka. 
7.52 — Chwilka gosp. dom 

9.30 — Transm. z Wawelu mszy Św. ce- 

lebrowanej przez kardynała prymasa Węgier z 

okazji 400-letnie rocznicy urodzin króla Stefana 

Batorego. 
11.57 — Czas. 

12.05 — Transmisja z Bazyliki wileńskiej 

ceremonii przeniesienia prochów królewskich. 

Reportaż prowadzą Stan. Lorentz i Witold Hu- 

lewicz. 
12.45 — Prasa. . 
12.55 — Dziennik południowy. 

14.50 — Program dzienny. 

14.55 — Komunikaty. 

15.00 — Muzyka. 

15.25 — Giełda rolnicza. 
15.35 — Muzyka (płyty) 
16.00 — Audycja dła dzieci. 
16.30 = Audycja z cykłu „Wizyty mikro- 

fonu* — wywiad ze Stefanem” Jędrychowskim. 
17.00 — Przegląd czasopism kobiecych. 

17.15 — Muzyka lekka. 
18.05 — Młode lata 

odczyt wygł. K. Koźmiński. 

18.25 — Arie i pieśni. 
18.55 — Skrzynka pocztowa Nr. 259 — 

listy radjosłuchaczy omówi dyr. progr. W. Hu- 

lewicz. 
19.10 — Program na piątek. 

19.15 — Barwność płaców targowych w 
Polsce — feljeton wygł. Fr. Szyfmanówna. 

19.30 — Transm. z teatru miejskiego 

Krakowie akademii ku czci Stefana Batorego. 

20.15 — Koncert. 

21.05 — Dziennik wiecz. 
21.15 — „Połska już ma skrzydła” 

gad. wygł. Józef Jankowski. 

króla Stefana 

w 

— po- 

21.25 — D. c, koncertu. 
22.00 — Muzyka taneczna. ; 
22.25 — Wiad. sport. 

22.35 — Kom. met. 
22.40 — D. c. muzyki tanecznej. 

  

PRZEGLĄD WSPÓŁCZESNY Nr. 135—6 
(za lipiec i sierpień) zawiera następującą 
treść: Józef Borowik — Nasz stosunek do 
Gdańska, Mikołaj Arsienjew — Sens wew- 
nętrzny twórczości Dostojewskiego, A.G.U. 
Pozzy de Besta — Zagadnienia kulturalne i 
polityczne Patyfiku, Stanisław Sawieki — 
Bjórnstjerne Bjórnson, Stanisław Cywiński 

„Kleopatra'* Norwida jako dramat ponad- 
szekspirowski, Piotr Sawiekij — Eurazjanizm 
(II), Leon Hetrz — Psychologja schyłku, Ja- 
nusz Iwaszkiewicz — Z ostatnich tygodni ży- 

«cia Aleksandra I (II), Alina Świderska — 

Ryszard Wagner a wiosna ludów (II), Wło- 
dzimierz Antoniewicz — I-szy Międzynarode- 
wy Kongres nauk pre- i protohistorycznych 
w Londynie, Stanisław Turowski — Styl „Ma- 
teusza Bigdy““, N.N. — Antysemityzm  nie- 
miecki w perspektywie międzynarodowej, Mi- 
chat A. Heilperin — Projekty rekonstruken 

    

piętnastu lat, od chwili, gdy jako / ośmiokla- 
sistka spotkała tego człowieka w ogrodzie, 
miał on nad nią władzę, której musiała ulec, 

mimo oporu. 

— (o mam pisać? — szepnęła. 
— Litery drukowane, jak wczoraj: „U- 

przedziliśmy już panią, że nie należy mówić 
zadużo. Życie dziecka zależy od pani dyskre- 
cji. Wiemy, że pani wychodziła z domu. To 
ważna poszlaka dla Mr. Ransoma''. Adres: 
„Mrs. Pearson — Peckham Rye Park Stuart 

Rd.'* 
Oddała mu pióro i czytała słowa lista, 

nie dotykając papieru, jakby ze wstrętem. 
Miller wziął list, złożył i wsunął do ko- 

perty. Teraz zwykły uśmiech powrócił na je- 
go twarz. 

— Lubię cię taką, — pogładził jej rękę, 
którą ona cofnęła nerwowo. — No, rozstań- 

my się w zgodzie! Czy wolisz, żebym był za- 

gniewany ? 
Mówił jak do dziecka, ale w głosie jego 

dzwięczała groźba. 
W ponurem spojrzeniu oczu Mety było 

jakieś wewnętrzne ciepło. Podała mu rękę. 

Godziła się nie ze strachu. Ustępowała 
mu, bo nie mogła przestać kochać tego czło- 
wieka. Była kobietą, która całą swą istotę 
przetopiła w miłość. Jak lunatyczka szła za 

tą miłością, wiedząc, że prędzej, czy później 
zgubi ją to uczucie. Rzuciła dom, rodzinę, oj- 
czyznę i poszła za tym, który był dla niej 

dobrem — był jej życiem! 

Miller znał dobrze swą żonę, wiedział 

jaki wpływ ma na nią i wyzyskiwał go w 

swych celach. Widząc, że twarz Mety zmięk- 
ła i przybrała wyraz właściwej jej dobroci, 
uśmiechnął się do niej i pogładził jej rękę 

końcami długich palców. 
— No widzisz, maleńka, jak umiesz być 

miła! Jaka szkoda, że musimy się śpieszyć, 
nie mogę odwiedzić cię w domu. Musimy prze- 

czekać niebezpieczne czasy. 
Obejrzał się po sali. Kelner nie stał już 

Drukarnia 

f 

   

  gg zsPowiada na otwarcie sezonu najwybitniejszy film współczesny 

„„„MRIANAĄA "u sinus 
w-g powieści Clandie ANET'A z ELŻBIETĄ BERGNER w roli tyt. — Szczegóły nastąpią. 

  

Nr 99 

OTWARCIE SEZUNU! 
Film, o którym mówi cały šwiatl Najweselszs! Najpikantniejszy! Najmelodyjniejszy! Przebój Świata 

CÓRKA PULKU 
Córka Pułku — to meledyjny przebój na ile romantycznych przygód 
Córka Pułku — Film prem,owsny na Międzynarodowej Rewji Fiimowej w Nicei, 

W roli tytułowej 
urocza, żywa, dziacyke 

Anny Ondra 
Seznse o godz 4. 8, 8 i 1020 

  

Film nad filmy! 

OTWARCIE SEZONU! Najnowszy sukces reżysera Światowej sławy genjalnego KAROLA LAMACZA. 

„BABY (ziEwCZĄTKO) 

W roli „Baby* AKNY GKHBDRA 

Przepych wystawy. Przyg. rezkosznej 
„Baby“ 72 kalissmi luksnsow. kabaret. g 

jakc ekscentryczna muzyczka. Najweselsza i uajdowcipn. 

  

  

  
  

  

  

  

33 komedja sezona. — Nad program: Dodztki óćżwiękowe. 

66] u "Sr yjrepkć BOARK CRAWFORD "L 
* 66 

UB n „Pożegnanie z grzechem” ocz „KREW CIGMŃSKĄ” skiwowem. Opera „CARMEN“. 
Ełektowne walki byków, barwne tło przepięknej Sewilli, Świetne głosy solowe, chóry i żywiołowe tańce. 

Dźwiękowe kino Dziś wielkie arcydzieło osnute na tle słynnejpowieści P. Benoit „Atlantyda'* 

„RÓXY” |..-„ DEMON MIŁOŚCI "yz НН 
2, 22; Ww rol. gł. czarująca BRYGIDA HELM i męski JEAN ANGELO 

3 Nad program: Dodatki dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8, i 10.20. 
OWADA 

KEEEMEASREK! SPRAWE 

Na TOTPOCZĘCIE roka szkolnego Fiakon najmodniejszej wody kwiatowe] Różne 
Zeszyty, bruljony, ołówki, piórniki GENERRPIJ RTR: 
Tornistry, teczki skórzane I brezentowe 66 PGSZUKUJĘ 
Przyborniki kreślarskie I papiery folwarku 30 — 40 ha 

tylko w mods “ AT LA D A Ż. 215 Sinai L 
. Wi „głoszenia © LAT 

po ABER Mkżokie jaja: 99 Е Spółdz. B = 

otrzyma bezpłatnie każda Pani |" * 4, 
GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 

I LNIARSKA W WILNIE. 

Ceny za towar średniej handlowej jakości, — 
parytet Wilno. 

Z DNIA 30 SIERPNIA 

CENY TRANZAKCYJNE: 
Żyto zbierane nowe 975 g-1 14.25 
Żyto zbierane nowe do 699 g1 | 15. 
Pszenica jednolita оХ 
Mąka pszenna 4-0 A. Luks. 

Mąka żytnia do 55 proc. 

  

Mąka żytnia do 65 próc. 20.50 

Mąka żytnia sitkowa 18. 
Kasza gryczana 1-1 palona 38 
Kasza gryczana 1-2 palona 35. 
Kasza perłowa pęcak nr 2 24. 

CENY ORJENTACYJNE: 

Pszenica zbierana nowa 21. 

Owies zbierany 12.50 
—13.00 

Mąka pszenna 4-0 A. Luks. 36.50 
z —38.125 

Mąka żytnia razowa 18. 
—18.50 

Mąka żytnia razowa szatrowana 19. 
Otręby żytnie 9., 
Otręby jęczmienne 8.50 
Otręby pszenne cienkie 9. 

—9.50 
Kasza gryczana 1-1 biała 357 
Kasza owsiana 50. 
Siano S 5.50 
Słoma 5. 

LEN: 
Basis I sk. 216.50 za 1000 kg. f-co stacja 

załadowania: Ё 
Len trzep. Wołożyn 1299. 

—1342.30 
Len trzepany Druja 1104,15 

—1147,45 
Len trzepany Dokszyce 1234.50 

—1277.35 
Kądziel Grodzieńska 1158,28 

—1179,93 
Ogėlny obrėt w tonnach: 175. 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych rmane 

średka od odcisków 

Prow, A. PAKA. 

  

Nikt w kącie, zajęty nowymi gośćmi. nie 

zwracał uwagi na nich. 

Wyjął z kieszeni małą paczuszkę i 
dał szybko Mecie. 

— To są sandwiche na drogę dla 

ry*ego. Oddasz mu je jaknajprędzej. Powiesz: 
niech jedzie zaraz, jaknajprędzej! 

XI 

MORDERCA SIĘ: ZNALAZŁ? 

Sędzia Ransom wezwał pokojówkę Mus. 
Pearson, a raczej jej siostry. Dziewczyna ta 

wydawała mu się wielce podejrzaną. P. 
szła do domu p.p. Smith niedługo, po prze- 
niesieniu się Daisy Pearson do siostry. Obie 
panie nie mogły jej nie zarzucić. W ciągu 
tych paru lat pracowała dobrze, była uprzej- 

ma i posłuszna. Cieszyła się zautaniem 
swych państwa. A mimo to sędzia Rańsom 
nieufnem okiem patrzał na jej kościstą po- 
stać, długą twarz o wystającym nosie, który, 
zdawało się, wietrzył w powietrzu tajemnice, 

wiszące nad domem. Małe oczy nawpół przym- 

knięte nie dodawały bynajmniej miłego wyra- 

zu tej szpetnej twarzy. 

— Jak się nazywacie, zaczął stereotypo- 

wem pytaniem. 

— Betsy Stone. 

— Ūzy nie styszelišci 

chodzenia, rozmów, w cz: 
wano dziecko? 

— Nie, jak się człowiek 

dzień cały, to śpi, jak kamień. 

Sędzia uśmiechnął się, rzeczywiście na- 

zwisko pasowało do tej dziewczyny: (Stone — 

oznacza kamień) miała w sobie coś zimnec go 

twardego... 
— Zmacie już Mrs. Pearson ód trzech lat? 

— Tak. 
— Więc znaliście jej córeczkę wtedy, kie 

dy była tu, zanim zamieszkała u ojca? 

— Tak. 
— (zy Marjorie była do was przywiąza- 

na? 

pa- 

    

  

żadnych odgłosów : 
ie nocy, kiedy por- 

  

nalata przez 

  

iino Zamkowa 2. 

      

- nami. — Qzży ma pan jakie dowody? — za- 

Kupująca w okresie III Targów Półn. 

Tel. 482   
od 1-go do 5-go września 

w skt. ge. ), PTUŻGNA 
Wilno, Mickiewicza 15 

vis-2-vis Hotelu Georges 

Egz. od r. 1890 

ZŁ. 500 ZA WSKA- 
ZANIE POSADY 

| w instytucji państwe-_ 
wej. Listy ped „Prace- 
witošė““ de Administr. 
„Słowa. с 

PRZYJMĘ. 
ne mieszkanie z atrzy- 
maniem i opiekę 2 u 
czące się panienki — 
wymagam poważnych 
rekomendacji. M. Sre- 

— Mała Po- 
holanka 14—2 

— 

  

     
  

oraz 

poleca 

Destarcza również dlią urzędów 

  

DRZEWO OPAŁOWE, 
|brzozowe, sosnowe | oiszowe, 

węgiel górnośląski 
SKŁAD DRZEWA 

MICHAŁA HR. TYSZKIEWICZA 
w Wilnie, ul. Tartaki 28, tel. 

Dla P. P. Urzędników na raty. 

2 panienki 
(uczennice) Przyj mę ne 
mieszksgłe z ca 
nem utrzymanie Te 
zł. miesięcznie. Of 
w Administracji = 
wa“ Zemkowa 2 dle 
A. M. 

  

Т
 

Росгукизя 
PRACY 

Agrononi: Aion | 
znsjący gospodarstwa 
przemysłowe, mieczat- 
stwo, olejnictwo, Ieš- 
nictwo i t p, z dłago- 
łetnią praktyką w krzje 
i zagranicą, poszakczje 

  

751. 

i instytucyj. 

    

-—-—=—T==T= posady od zaraz. WY- 

—————————— 
magania skromne, Wil- 

| NOSEKSEJESTED TSS Kupno — sp a RZE no, Osteobramska 6 16 
m. 22. 

Lekarze 5-cio pokojowe - z 
naa I SPRZEDAŻ MIESZKANIE dac. 
  

DO SPRZEDANIA 
garnitur mebli salono- 

DOKTOR 

Biumowicz » 
Choroby skórne, wene- ły itd. Oglądać — со- 
ryczne i moczopłciowe. dziennie od 3 do 5 p. 
WIELKA 21 — tel. 921 p. Aleja Róż Nr 4 m. 

> słoneczne z AJĘCIA = 

"OKAZYJNIE DO WYNAJĘCIA 

wych, bufet, szafy, sto "7 

ŚŚ pokój] — 
z dobrem utrzymaniem 

akis а- 
зта‹ісЁопа& - posiada- 

8 iąca Świadectwa, pe- 
„szukuje pracy. Subocz 

47 m. L о # 

Uczciwa 

Od 2ej do 6:ej 
ul. Podgórna 5. 

= AŻ z lub bez Zakretowa par- i pracowita kobieta lai 
WY 3 „p > si > ter na prawo 8 0 40 posznkaje słażby 

REŻ PSS Am AŻAŁIANCANZAA _ _ _ — — — — u chrześcjan. — Adres: 
kuris FA Lokale — m — — — — — Wilno, ul. Stełsńske 

kasė - dentysta «gwwwywywowyorytoy MIESZKANIE N 23 m. 6. Dowiedzleč 

_______ 2 — 3 pokoje z kuch- się od 9 rano de 3 PR. 

Rtler-Modrejewa 03 poROJE nis i wygodami po- : 
wowróciła, przyjmuje DO WYNAJĘCIA trzebne dla małej ro- >= 
ой 10 — 11 
Mickiewicza 4 m. 5. — Oglądać od i do 5. 

    

  

— Nie zajmowałam się dzieckiem. Pani 
sama była ciągle z nią i pani Smith. Ja nie 
lubię dzieci, — mruknęła niechętnie. 

— A jakże to było tej nocy, kiedy dziec- 
ko znikło. Proszę opowiedzieć wszystko. 

Stwierdzone jest, że ktoś z wewnątrz miesz- 

kania musiał zaczepić haki drabinki sznu 

wej do ramy. A więc ktoś musiał 
drzwiami, albo też mógł to zrobić, 
mieszkańców domu. 

— Pan sędzia mnie podejrzewa? — rzn- 

ciła pytanie wyzywająco i wzruszyła ramio i 

    

wejść 

ktoś z 

  

śmiała się ironieznie. 
— Ja tu pytam! — odpowiedział osuo. 

— Proszę odpowiadać na moje pytania! 

— Więc cóż? Położyłam się spać o 104е 

1, jak zawsze spałam, bez przerwy do rana. 

Tylko nad ranem obudził mnie krzyk i ha- 

łas państwa, którzy zauważyli, że mała znik- 

nęła. Nie więcej nie wiem. 

„— Czy drzwi kuehenne były zamknięte? 

— Myślę, że tak, nie zwróciłam uwagi. 
— A wejściowe drzwi, czy były zamknię- 

te na zasuwkę? 

— Nie zamykamy nigdy drzwi na zasnw- 

kę, bo państwo często wracają późno. 

Spojrzała na sędziego drwiąco i dodała: 
— I wogóle państwo, wszyscy troje wcho- 

dzą zawsze sami — z własnym kluczem 1 Mrs. 

Pearson też, — dodała znacząco. Tylko raz 
była taka zdenerwowana — teraz słowa ce: 

dziła bardzo wolno i dobitnie, — że zadzwo- 

nila i musiałam jej otworzyć. Ale wtedy to 

aż się trzęsła cała. 

— Kiedy to było? 

— A wtedy, kiedy to 

Pearsona. 
— To nieprawda! — sędzia zerwał się i 

pochylił się do niej przez stół, — to kłam- 
stwo! 

— Oho, jak to można świadkowi kła:n- 
stwo zarzucać? — oburzyła się, ale widać 
było, że zadowolona jest z efektu, jaki jej 

  

zabili adwokata 

d 3-5 zanł. Bernaraynski 8—5 dziny. = ód Redakcji pod H. 

pani Pearson leżała w łóżku, 

Doktór też był. Chorowała już od kilku dat 

a może dłużej, aż słyszę: 

dża, potem długi, gwałtowny dzwonek. Otwe- 

rzyłam: Mrs. Pearson stała, oparta © drzwi, 

była bardzo blada, a ręce się jej trzęsły. Me- 

ja pani wybiegła, była przestraszona. Zapve- 
wadziła ją do pokoju i 

   
straszne. Przed jego oczyma 

łagodna twarz smutnej kobiety. Jej szafiro- 
we oczy, w których tyle razy dostrzegł wy- 
az przestrachu, jej słodkie usta — zdawałe 

mę > 

niej: 

kie »m ona — ona miała cel, ona zyskiwała naj- 

  

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński. 

/ 

  

do POPIERAJCH 

- L.0.P.P 
Ea a 

  

słowa wywarły. — Ja mogę to powtórzyć ped 
przysięgą! 

— Ależ ja sam stwierdziłem, że tege dnia 

ciężko / chora. 

— Tak, chorowała, ałe nad wieczoren:, 

już było ciemno, po obiedzie, raptem zaczęła 

wstawać. 

jak poszłam po naczynie od obiadu, nie wqur 
ściła mnie i 

przez drzwi. 

Wiedziałam, że coś w tem jest, he 

tylko Mrs. Smith podała mi je 

A potem wyjrzałam przez okna 

zobaczyłam, że wyszła. Może była godzinę, 

samochód podjeż- 

   

położyła do łóżka. 

— I to wszystko mogłybyście stwierdzić 
pod przysięgą? 

— Naturalnie! 
— Możecie odejść. 

Sędzia siedział długo, paląc papieros pe 

Był bardzo zdenerwowany. Czyż- 

ązanie trapiącej go zagadki było tak 

przesuwała się 

niezdolne do kłamstwa. 

Tak, odrazu podejrzenia kierowały się ku 
zmięty bilet kolejowy, a przedewszyst- 

mać męża, była warunkiem 

a. óce „ona tak starannie, 

w tej chwili przestało istnieć. Daisy Pearson 

wychodziła z domu, mimo choroby i 

to przed sędzią. Były to fakty druzgoczące, 

ukryła 

— Sędzia zadzwonił. 
— Proszę natychmiast przywieźć tutaj 

na przesłuchanie 'Mrs. Pearson i Mrs. Smith. 
Policjant zasalutował i wyszedł. 

(D: C. N.) 

 


