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Wojna domowa na Kubie 
Po chwilowem uspokojeniu na Kubie zno- 

wu rozpętała się anarchja rewolucyjna. Depe 

sze donoszą o gwałtownych walkach pomię- 
dzy oddziałami wojsk, popierających swoich 

kandydatów do fotela prezydenckiego, rabun- 

kach, niszczeniu plant. tytuniowych przez 

    

motłoch, słowem, wojna domowa, która zda- 

wałoby się, została zażegnana, wybuchła na 

nowo ze zdwojoną siłą. 

Rewolucja na Kubie jest rewolucją kry- 

zysową. Jej wybuch, to rezultat kryzysu świa 
   

  

towego, a w szczególności kryzysu, jaki prze 

żywają Stany Zjednoczone. W czasie wojny 
kubańczycy robili świetne interesa, bo trzeina 

cukrowa, główny obok cygar produkt, osią- 

gała szeroki zbyt i wysokie ceny. Po wojnie 
pomyślną konjunkturę gospodarczą dla Kuby 

stworzyła prohibicja amerykańska. Spragnie- 
ni whisky i wina yankesi masowo jeździli na 
piękną wyspę, aby ugasić pragnienie. Prohi- 
bicja w Stanach Zjednoczonych  przye 
się ogromnie do rozwoju ruchu turys 
na Kubę i ruch ten zajął pokażną pozycję 

w budżecie wyspiarskim. Kiedy jednak wraz 

z kryzysem światowym, który pociągnął za 

sobą początkowo zniżkę cen na trzcinę eukro 

wą i cygara, a następnie przyczynił się do 

zmniejszenia zapotrzebowania na te podsta- 

wowe artykuły, nastąpił w Stanach Zjedno- 

czonych odwrót z pozycyj prohibicyjnych, sy- 

tuacja ekonomiczna na wyspie zaczęła kształ 

tować się fatalnie. Ostatnie poważne Źródło 
dopływu dolarów wyschło. 

Wysiłki rządu na czele z prezydentem Ma- 

chudo, osobistością cieszącą się dużą popular 
nością, jako jeden z wodzów walk o niepod- 
ległość Kuby, nie dały jednak rezultatu. Za- 

biegi o pomoce finansową Stanów Zjednoczo- 
nych wobec kryzysu nie zostały uwieńczone 
pomyślnym skutkiem i rosnące stale nieza- 

dowolenie mas znalazło wreszcie ujście w wy 

buchu rewolucyjnym, którego ofiarą padł prze 
dewszystkiem sam prezydent Machado, zmu- 

szony do ucieczki do Stanów Zjednoczonych. 

Prezydent Machado mimo swej niepodleg- 
łościowej przeszłości był obecnie osobistością, 
która zapewniała Stanom Zjednoczonym decy- 
dujący wpływ na bieg spraw na Kubie. Z 
chwilą więc jego obalenia, interesa amerykań 

   

    

   

    skie reprezentowane na wyspie przez oką 

eyirę inwestowanych kapitałów — rzecz jas- 

na — poważnie zostały zagrożone i ambasa- 

dor amerykański p. Welles otrzymał połece- 

nie, aby uczynić wszystko w celu załagodze- 

nia sytuacji. Początkowy projekt wysłania 

krążowników amerykańskich pod pretekstem 
obrony mienia i życia obywateli Stanów Zje 

dnoczonych, jako įniejatora paktu o nieucie- 

który kompromitowałby politykę Stanów Zje- 

dnoczonych, jako inicjatorki paktu o nieuci 

kaniu się do wojny, jako narzędzia polityki 
międzynarodowej. 

P. Welles wywiązał się z zadania dobrze. 

Porozumiał się z następcą wygnanego Macha- 

do p. Cespedesem, który ' obiecał przeprowa- 
dzić reformy w duchu patrjotycznym i soejal 

nym, któreby zapewniły spokój na wyspie. 
jednakże raz rozpętana anarchja tak łatwo 

nie dała się zlikwidować i w parę tygodni po 
objęciu władzy przez prezydenta Cespedesa, 

doszło do nowych zaburz Tym razem na 
czele przeciwników Cespedesa stanął sierżant 
Batista. Po kilkudniowych walkach Cespedes 
zmuszony został do zrezygnowania, a na jego 
miejsce powołano na prezydenta p. San Mar- 
tina, osobistość cieszącą się zaufaniem części 
oddziałów wojskowych, które opanowały sy- 
tuację w Hawannie. 

Po kilku dniach spokoju doszło jednak zno 
wuż do zaburzeń, wywołanych przez spisek 
wyższych wojskowych, popieranych przez am 
basadora Wellesa. Wojna domowa, która zda 
wało się, już wygasła, wybuchła nanowo. W 

chwili, gdy to piszemy, pomiędzy zwolennika- 

imi prezydenta San Martina a oddziałami woj 
ska wiernemi swym dowódcom, toczą się wal- 
ki. Czy prezydent San Martin opanuje sytna- 
cję, ezy też podzieli los swych poprzedników, 
najbliższe dnie, a może nawet godziny wyjaś 

Sz. 
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HAWANA PAT. -- Oddział, złożony z 600 

żołnierzy, studentów i robotników, uzbrojo- 

ny w 12 karabinów maszynowych, otoczył w 

pobliżu miasta Zavas 500 powstańców pod 

kierownictwem majorx Hernaudeaa — Więk- 

szość powstańców poddała się. Na skutek nie 

ustających strajków rząd postanowił wprowa- 
dzić z dniem 20 paździermka S-godzinny 
azień ) racy. * 

HAWANA PAT. Oddziaty Wojskowe, wy- 
"ane przeciwko powstaicom prowineji Cama- 
guji, zawładnęły ratuszem w Moron bez prze- 

lewu krwi. Miejscową policję, która przeszła 
na stronę powstańców, rozbrojono. + 

Prezydent San Martin oświadczył, że zło- 
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Przybycie ministra spraw zagranicznych Becka do Francji 
CO PISZE PRASA FRANCUSKA 

PARYŻ PAT. Prasa popołudniewa 

obszernie omawia przyjazd ministra Becka 

do Paryża, zamieszczając na naczelnych miej 

scach obszerne komentarze, odnoszące się do 
politycznego znaczenia wizyty. 

„Paris - Midi'* podkreśla, że minister 
Beck jest jednym z głównych i wypróbowa- 

nych współpracowników Marszałka Fiłsud- 

skiego. Wizyta jego — zdaniem pisma — jest 

oznaką serdecznych stosunków i porozumie- 

nia, które zawsze panowało i panuje między 
Polską a Francją. Nie ulega najmniejszej wąt 
pliwości, że wizyta polskiego ministra ma na 

celu podkreślenie w oczach całego świata vo- 

litycznego i opinji niezmiennego charakteru 

przyjaznych stosunków, łączących obydwa 
kraje. 

„L'Ordre'* podkreśla, że wizyta ministra 
Becka w przeddzień tak ważnej dyskusji mię 
dzynarodowej posiada niezwykle doniosłe zna 

czenie, Rozmowy te mogą mieć ogromną wa- 

gę. Oprócz Belgji Polska jest jedynym krajem 

który łączy z Francją przymierze w ścisłem 
tego słowa znaczeniu. Wobec debat w sprawie 

bezpieczeństwa obu krajów jest zupełnie na- 

turalnem, że kierownicy polityki tych państw 
powinni rzeczowo i szczegółowo się porozu: 
mieć. 

„Le Temps'* stwierdza, że okoliczności, 
w jakich wizyta się odbywa, nadają jej szcze 

gólną wagę. Minister Beck — pisze dziennik 

— może być pewien, że w Paryżu spotka się 
z przyjęciem, jakie należy się przedstawicie- 

lowi narodu, z którym Francja połączona 
jest więzami przyjaźni i sojuszu. Nikogo nie 

powinno dziwić w przeddzień wznowienia ob- 
rad genewskich, że wobec niepokojącej sytua 
cji europejskiej ministrowie spraw zagranicz- 
nych Francji i Polski uznali za konieczne 

omówienie sytuacji i że rządy obu krajów są 
przejęte dążeniem do konsolidacji pokoju. — 
Wizyta oficjalna ministra Becka w Paryżu— 
pisze dziennik — i przyjęcie, jakie zgotowa- 
no mu we Francji, stwierdzają,, że współpra- 

ca francusko - polska w całej pełni jest jak 
najistotniejszym czynnikiem polityki ładu i 

pokoju w Europie. 

Lindberghowie wyiecieli do 
Leningradu 

STOKHOLM PAT. — Znana 

iów Lindberghów opuściła Ka na 

swym samolocie, udając się w kier.nka pół- 

nocno - wschodnim, prawdopodobnie do Le- 

pingradu. 

MOSKWA PAT. — W Moskwie otrzy- 

mano wiadomość, że płk. Lindbergh wylądo- 
wał w Helsingforsie o 16.30 według czasu 

śrokowo - europejskiego. Przylot Lindberghów 
do Leningradu oczekiwany jest we czwartek. 

   

  

  

   

   

  

PARYŻ PAT. — O godz. 11 min, 30 
minister spraw zagranicznych Józef Beck 
wraz z żoną i towarzyszącymi mu sze- 
iem gabinetu radcą Dębickim i sekreta- 
rzem osobistym Fridrichem przybył do 
Paryża, spotkany na dworcu przez amba 
sadora Chłapowskiego, członków amba- 
sądy « konsulatu generalnego Rzeczypo 
spolitej Polskiej oraz przez przedstawicie 
la francuskiego ministra spraw zagranicz 
nych. Na dworcu powitał również p. tni- 
nistra gen. Denain, szef sztabu general- 
nego, b. szei francuskiej misji wojskowej 
w Polsce. Pani ministrowej wręczono li- 
czne bukiety kwiatów, m. in. bukiet od 

  

min. spr. zagr. Paul - Boncoura. 
Minister Beck otoczony przez dzienni 

karzy, uchylił się narazie od rozmowy z 
nimi, oświadczając, że jutro po południu 
cnętnie ich przyjmie po rozmowie z fran- 
cuskimi ministrami. Następnie minister 
Beck wraz z małżonką i towarzyszące- 
mi mu osobami udał się do ambasady 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

PARYŻ PAT. — W dn. 20 bm. o go- 
dzinie 15 p. minister Beck w towarzyst- 
wie ambasadora Chłapowskiego został 
przyjęty przez francuskiego ministra 
spraw zagranicznych Paul - Boncoura. 
Audjencja trwała około 2 godzin. 

  

Polska wizyta w Gdańsku 
WARSZAWA (tel. wł.) — Jak wia- 

domo, we czwartek wieczorem premier 
Jędrzejewicz udaje się z oficjalną rewizy- 
tą do Senatu wolnego miasta Gdańska. 
Jednocześnie z premjerem wyjedzie mini- 
ster przem. i handlu p. Zarzycki. Poza- 
tem p. premjerowi towarzyszyć będa:— 
dyr. departamentu Min. Skarbu p. No- 
wak, szef biura prasowego red. Święcic- 

ki, zastępca szeia biura ekonomicznego 
prezydjum Rady Ministrów, p. Martia, 
kierownik referatu gdańskiego w MSZ p. 
Łubieński oraz adjutant premjera por. 
Szczeniowski. 

Jednocześnie z premjerem Jędrzejewi- 
czem wyjedzie do Gdańska wycieczka 
dziennikarzy warszawskich na zaprosze: 
nie Syndykatu Dziennikarzy Gdańskich. 

Odpowiedzialność za podpalenie Reichstagu 
wynik badań: komisji prawników w Londynie 

LONDYN PAT. — Międzynarodowa komi- 
sja prawników, przeprowadzająca badania co 
do odpowiedziainości za podpalenie Reichstagu 
ogłosił w dniu 20 b.m. wieczorem swe konklu- 
zje: 

1) Komisja ustaliła, że van der Luebbe nie- 
tylko nie jest członkiem partji komunistycznej, 
lecz nawet jest jej przeciwnikien:. 

2) Partja komunistyczna nie ma żadnego 
związku z pożarem Reichstagu. + 

3) Torgler, Dymitrow, Tanew i Popow 
nietylko że są niewinni, ale ani pośrednio, ani 
bezpośrednio nic wspólnego z pożarem Reichsta 
gu nie mają. ” 

4) Dokumenty, zeznania świadków i cały 

materjał, jaki komisja posiada, wskazuje na to, 

Najście na klub sowiecki w 
MOSKWA PAT. — Do Moskwy na- 

deszły wiadomości o najściu hitlerowców 
na klub sowiecki w Berlinie, Okazało się 
że poza bojówkarzami hitlerowskimi w 
najsciu brała udział policja, przyczem je 
den z policjantów miał się odezwać, że 
szyld z sowieckim sierpem i młotem, wi 

że van der Luebbe nie mógł popełnić zbrodni 
sam jeden, 

5) Badanie wszelkich wejść do Reichstagu 
oraz wyjść czyni wysoce prawdopodobnem, że 
podpalacze wyzyskali podziemne przejście, pro- 
wadzące z Reichstagu do mieszkania prezyden- 
ta Reichstagu. 

6) Wypadek takiego pożaru w tym właś- 
nie czasie stanowił niewątpliwie korzyść polity. 
czną dla partji narodowo-socjalistycznej. 

7) Komisja stwierdza, że istnieją poważne 
podstawy do podejrzena, że Reichstag został 

podpalony przez kierownicze osobistości раг 
narodowo-socjalistycznej, łub z ich polecenia. 

Berlinie erl 
szący na ścianie klubu, jest dostatecznym 
powodem do represyj. Prasa moskiewska 
w ostrej formie potępia zajścia w Berli- 
ie podkreślając, że Związek Sowiecki 
nie może nadal tolerować tego rodzaju 
wystąpień. 

  

KAŻDY OBYWATEL cdpowiada za WSPÓLNE DOBRO—RZECZPOSPOLITĘ 
WYWIAD U SENATORA JÓZEFA TARGO 
WSKIEGO, PRZEWODNICZĄCEGO SENA- 

CKIEGO KLUBU BBWR. 

Przewodniczący  najliczniejszego w 
Senacie klubu BBWR  Jó Targow- 

ski, zapytany przez pr tawiciela A- 
genėji „ISKRA““ o opinję swą o r 

pisanej Pożyczce Narodowej, oświa:! 

czył: 

— Po: 

          

zka Narodowa, rozpisana ostat- 

nio przez rząd, jest pierwszą zarówno pozy.v 
wną, jak i aktywną próbą obywatela, nietyl 
ko przystosowania się, ale i czynnego prze- 
ciwdziałania skutkom kryzysu. 

Oprócz znaczenia materjalnego, jakie mieć 
będzie pok niewielkiego zresztą W ras 
deficytu budżetowego, uważam, rozpisanie 
pożyczki wewnętrznej ma duże znaczenie psy 
chieczne dla całego społeczeństwa. Obywatel 
ma rzadko kiedy  możliw. bezpośredniego 
oddziaływania na losy państwa. Dzieje się to 
w chwili aktu wyborczego, służby wojskowej 
lub subskrypcji pożyczki wewnętrznej. Dlate- 
go przypisuję obecnej pożyczce bardzo duże 
znaczenie, jako faktowi, który stanowi mo- 
ment łączności obywateli z państwem. Goto- 
wość, z jaką obywatel podpisuje pożyczkę, z 
jaką staje na apel swoich władz państwowych, 
jest miernikiem jego dojrzałości społecznej i 
wyrazem przywiązania do państwa, wyrazem 

jego poczucia odpowiedzialności za wspólne 
dobro, jakiem jest Rzeczpospolita. 

Pożyczka w stosunku do wielkości i za- 
możności naszego państwa, jest niewielką, nie 
mniej jednak rząd, rozpisując ją w tej właś- 

nie wysokości, liczył się z okresem kryzyso- 
wym. Ale tembardziej rozpisana suma powin- 
na być też bez wielkiego wysiłku pokryta 

przez społeczeństwo, zwłaszcza, że warunki 
tej pożyczki są dla obywatela bardzo korzy- 

sine. Niema więc najmniejszej wątpliwości, że 

powodzenie pożyczki jest zapewnione. Należy 

  

     

      

WARSZAWA. PAT. — Do komisarza ge- 
neralnego pożyczki narodowej nadszedł list od 
Stowarzyszenia Uczestników Powstania 1863 
roku, w atórym c: najstarsi żołnierze walk o 
niepodlegiość apelują do wsżystkich rodaków, 
aby jaknajgorliwiej poparli akcję rządu i wzięli 
jaknajszerszy udział w podpisywaniu pożyczki. 

  

„ W związku z tem szczupłe grono pozostałych 
jeszcze przy życiu uczestników powstania stycz 
niowego, nie roporządzające większemi fundu- 
szami, postanowiło wspólnemi siłami złożyć 
kwotę 500 złotych na pożyczkę narodową. 

WARSZAWA. PAT. Zarząd Główny Związ 
ku Niższych Pra-cwnikow Poczt, Telegrafów i 
Telefonów postanowił nabyć ze swych fundu- 
szów związkowych obligacyj pożyczki narodo- 
wej na sumę zł. 6000 oraz zgłosił wniosek na 
kongres Związku, jaki odbędzie się w Byd- 
goszczy w pierwszych dniach października, © 
asygnowanie większej sumy. 

WARSZAWA PAT. — Na nadzwyczajnem 
walnem zebraniu urzędników i  funkcjońarju- 
szy zarządu centralnego Ministerstwa Sprawie- 
dliwości zapadła uchwała, w której oni 
deklarują zapis na pożyczkę w wyso- 
kości do VII stopnia służbowego 75 proc. mie- 
sięcznej pensji, zaś urzędnicy wyżsi — 100 proc. 
miesięcznej pensji. 

WARSZAWA. PAT. — Związek lzb i Or- 
ganizacyj Rolniczych Rzeczypospolitej podaje 
do wiadomości, że wszyscy bez wyjątku praco 
wiicy Związku zadeklarowali udział w pożycz- 
ce narodowej w wysokości od 75 proc. do 100 
proc. miesięcznego wynagrodzenia. 

WARSZAWA. PAT. — Zarząd Główny Ko 
lejowego Przyspcsohienia Wojskowego uchwa 
lił zakupić obligacyj Pożyczki Narodowej 

ESSEN. PAT. — Urzędnicy i pracownicy 
konsulatu Rzeczypospolitej w Essen zadeklaro- 
wali udział w subskrypcji pożyczki narodowej 

   

  

  

korzystać uprawnienia, wynikające z 

wej władzy asygnującej Il względnie 

gacje; 

OBWIESZCZENIE 
Podaję niniejszem do publicznej wiadomości, że osoby pragnące wy- 

z dnia / września 1933 r. o wypuszczeniu 6% pożyczki wewnętrznej (Dz. 

U. R. P. Nr. 67 poz. 507), t. j. żądać spłaty swych należności od Skarbu 
Państwa w obligacjach 6%, Pożyczki Narodowej winny: 

1) najpóźniej do dnia 4 października 1933 r. zgłosić się do właści- 

opiewających na kwoty, za które zainteresowani mają 

2) w okresie od 28 września 1933 r. do 7 października 1933 r. doko- 

nać subskrypcji obligacyj 6% Pożyczki Narodowej w kasie jednego z urzę- 

dów skarbowych, składając zamiast gotówki wspomniane zaświadczenia; 

Cena obligacyj w takich wypadkach wynosić będzie zł. 94.80 za 100 

par. 6 rozporządzenia Ministra Skarbu 

III instancji o wydanie zaświadczeń, 

zamiar nabyć obli- 

DRUJA — Kowkio. 
OSZMIANA —- Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PODBRODZIE — uł. Wileńska 15 T. Gurwicz 
PINŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

POSTAWY — Księgarnia Poiskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch'* 

SŁONIM — Księgarnia j. Ryppa uł. Mickiewicza 10. 

WOŁOŻYN — 

Rozprawa 6 zabójstwo 
ś.p. Tadeusza Hołówki 

S AMBOR PAT. — Przewodniczący wice- 
prezes Wondrausz o godz. 12 min. 30 otwo - 
rzył na chwilę posiedzenie Sądu i oznajmił, 

że z powodu choroby sędziego przysięgłego 
Lorenca, zarządził dłuższą przerwę do godz. 

3-ej po południu. Sędzia przysięgły Lorenc, 
który już wczoraj czuł się słabo, wyjechał do 
domu do Drohobycza i tam dostał ataku ser 
cowego, wobec czego nie zgłosił się dziś rano 
do Sądu. 

O godzinie 15 rozpoczął się dalszy ciąg 
rozprawy. Na wstępie trybunał postanowił u- 

karać sędziego przysięgłego Lorenca grzywną 
20u złotych za wydalenie się z siedziby sądu 
i niestawienie się na rozprawę poranną. 

Przewodniczący przystępuje następnie do 
badania oskarżonego Romana Baranowskiego. 

Baranowski do winy się nie poczuwa. Zezna- 
je, że był członkiem UON od roku 1924 lub 
może 1925. W roku 1928, po odsiedzeniu ka- 

ry więzienia, na którą został skazany, utrzy- 
muje kontakt ponownie z organizacją, jednak 

że w roku 1928 został z niej usunięty. Na za 
pytanie przewodniczącego, oskarżony przyzna 

je, że utrzymywał kontakt ze Šš. p. komisa - 

rzem Ozechowskim, który. wzywał go dwa 

razy do Stanisławowa. W Stanisławowie w 
czasie jednej z konferencyj, Baranowski wy- 
raził przypuszczenie, że Ś. p. Hołówkę zabiła 

grupa Hnatowa. ; . 

Przewodniczący poleca następnie wpisać 
do protokułu zeznanie Baranowskiego, który 

stwierdził, że otrzymawszy telegram od komi- 
sarza Qzechowskiego, wzywający go na 28 

sierpnia, przyjechał do Liwowa dopiero 30 sier 
pnia, zbagatelizowawszy sobie powyższe we- 
zwanie telegraficzne, w przeciwieństwie do 
swego poprzedniego postępowania, kiedy zja- 

wiał się punktualnie na wezwanie. Oskarżony 
zeznaje dalej, że komisarzowi Czechowskiema 
powiedział, że zabójstwa Hołówki dokonać mo 
gła tylko grupa truskawiecka, Na polecenie 

starosty oskarżony udał się do Drohobycza, 

gdzie zatrzymał się u niejakiego Kryśki, któ- 
ry był zaskoczony jego przyjazdem. W rozmo 
wie z nim — mówi oskarżony —wzmocniłem 
swoje wrażenie, że zabójstwa dokonała grupa 
Hnatowa, a mianowicie wywnioskowałem to 

ze słów: „Dwie roboty im się udały'*. O pier- 

wszej wiedziałem, że chodziło o napad na po- 

cztę, w Truskawcu, a druga oznaczać miała 
zabójstwo Hołówki. 

Przewodniczący zapytuje dalej oskarżone- 

go o jego kontakt z Kossakiem. Baranowski 
wyjaśnia, że Kossak należał do opozycji w 

łonie OUN, zwróconej przeciwko egzekutywie. 
Egzekutywa miała wówczas w swoich planach 

działalność legalną, opozycja natomiast doma 
gała się aktów terorystycznych i rewolucyj- 

nych. Oskarżony opowiada dalej, jak zetknał 
się ze specjalnym wysłannikiem Konowalca, 
który proponował mu wysokie stanowisko w 
bojowej organizacji OUN. Baranowski zezna- 

je dalej, że zameldował komisarzowi Czechow 
skiemu, że jest w posiadaniu rewolweru, Któ- 
rym prawdopodobnie zabito Hołówkę. Na tem 
przewodniczący zarządził przerwę. 

Po dalszych zeznaniach Baranowskiego ob 
rady zakończono o godzinie 21-ej. We czwar- 

tek z powodu święta grecko - katolickiego 
rozprawy nie będzie. Dalsza rozprawa dopie- 
ro w piątek. 

Proces w Sanoku | 
SANOK. PAT. — Na wstępie dzisiejszej roz 

prawy, prokurator i obrońcy ogłaszają wnio- 
ski w sprawie powołania nowych świadków. 

Pierwszy zenaje świadek Letange, członek 
zarządu powiatowego Stronnictwa Narodowego, 
który miał zeznawać co do okoliczności, że Stan 
kiewicz nakłaniał zawodowego złodzieja Brysia 
do zabójstwa Owoca.. 

Wreszcie przesłuchano poszkodowanego O- 
woca, sekretarza Stronnictwa Narodowego. 

,_ Świadek Owoc opowiada szczegółowo prze 
bieg zajścia. Zapytany przez przewodniczącego 
o tło zamachu, oświadcza z patosem, że jest to 
zamach polityczny. Na pytanie o motywy ta- 
kiego sądu, nie umie ich zupełnie uzasadnić. Za- 
pytany w dalszym ciągu o stosunek do Romana 
Jajki, określa go jako dobry, : 

Dalej zeznaje Owoc, że Bryś ofiarował mu 
swą współpracę. Na pytanie adw. Głuszkiewicza 
jak mógł wchodzić w kontakt i współpraco- 
wać z notorycznym przestępcą, Owoc plącze się 

nie umie tego wyjaśnić, 
Notarjusz Gwoźdź, członek Stronnictwa Na_ 

rodowego w Rzeszowie, zenania wy- 
padły bardzo błado, opowiada, że w krytyczny 

pisuje przebieg tragicznego wypadku i » 
udział w niesieniu pomocy rannemu Owocowi. 
Na drogi dzień świadek miał halucynację, w 

czasie której zdawało mu się, że widział Jajkę, 
jako zabójcę. Roman Jajko miał opinję konii. 
denta i mógl być też posądzony © 
zbrodui. Na drugi dzień po wypadku świadek 
rozmawiał ze Stankiewiczem, który miał mu po- 

że strzały przeznaczone były dła Owo- 

Centrala hitlerowska w Wiedniu 
WIEDEŃ, PAT. — Prasa wiedeńska poda- 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte ny. 

Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Mz;z | 

Kiosk Liberman, gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 

 RPRPOTKZTANARIOTANWE O RIKCRECNARK I ы 

3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty Gra: | 
h świątecznych oraz z prowincji o 25 proc „drożej. | 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drežej. Administracja nie przyjmuje zastrzežeti ё 

co do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, š Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 

TELEGRAMY 
DYREKTOR DEPARTAMENTU 

MORSKIEGO 
WARSZAWA (tel. wł.)—]Jak słychać, naj- 

poważniejszym kandydatem na stanowisko dy 

rektora departamentu morskiego w Minister- 
stwie Przemysłu i Handlu wakujące od chwili 

ustąpienia dyr. Hilehena, jest obecny wicedy- 
rektor „Pocisku'*, p. Leonard Możdżeński. 

DEKORACJA OFICERÓW ŁOTEWSKICH 
W WARSZAWIE 

WARSZAWA PAT. — W dniu 19 bm. o 
godzinie 20-ej szef Sztabu Głównego gen. Gą- 
siorowski udekorował gen. Hartmanisa, zastęp 
cę szefa sztabu generalnego armji łotewskiej, 
orderem „Polonia Restituta''.-— Jednocześnie 
zostali udekorowani towarzyszący w podróży 
po Polsce gen. Hartmanisowi oficerowie armji 
łotewskiej płk. Bachs — orderem Polonia Re- 
stituta III klasy i kpt. Upits — orderem Po 
lonia Restituta V klasy. Po dekoracji gen. 
Gąsiorowski podejmował gości łotewskich po- 

żegnalnym obiadem w salach Kasyna Oficer- 
skiego Sztabu (Głównego. Późnym wieczorem 
goście łotewscy opuścili Warszawę żegnani 
na dworcu przez posła łotewskiego Grosswal- 
da oraz oficerów Sztabu Głównego z gen. 
Gąsiorowskim na czele. 

ZAWODY BALONOWE W FOLSCE 

WARSZAWA PAT. — Dnia 25 bm.*odbę 
dą się ogólno - krajowe zawody balonowe o. 
puhar przechodni im. płk. Wańkowicza. Za- 

wody te urządzane są w Polsce po raz 6-ty. 
Pierwsze odbyły się w roku 1925.— Ostatnio 
dwukrotnie nagrodę im. płk. Wańkowicza zdo 
był por. Władysław Pomaski, lecące w roku 
1930 na balonie Warszawa i w roku 1931 na 

balonie Kraków. W tegorocznych zawodach 
weźmie udział 7 balonów. 

KONFISKATA „MEIN KAMPF“' 
W POLSCE : 

KATOWICE PAT. — Na mocy postano- 

wienia Sądu Grodzkiego w Katowicach, opar- 
tego na art. 152 K. K., mówiącym o zniewa- 
dze Narodu Polskiego, została skonfiskowana 
książka Hitlera pod tytułem: „Mein Kampf'* 
za ustęp następującej treści: „Tutaj (t. j. w 
Niemczech) uważano także, że można będzie 
przeprowadzić germanizację narodu polskiego 
przez wciągnięcie go do narodu niemieckiego, 
ale rezultaty okazały się opłakane. Naród ob- 
cy, wyrażający obcym językiem obce myśli i 
kompromitujący wyższą, godniejszą naszą na- 
rodowość przez swą mniejszą, niższą war- 
tość...'* 

Dzisiejsze dzienniki ogłaszają, że władze | 
czeskosłowaekie odebrały również debit książ- | 
ce Hitlera. 

WYROK ŚMIERCI W PRZEMYŚLU 

LWÓW PAT. — Dziś zakończyła się pro- 
wadzona w trybie doraźnym. rozprawa w 
Przemyślu przeciwko Tadeuszowi Zychowi, @- 
skarżonemu o zamordowanie matki i eórki 
Sehlaff w Mościskach. Po naradzie przewod- 
niezący ogłosił wyrok, którego mocą Zych 1- 
znany został winnym zarzncanej mu zbrodni 
i skazany na karę Śmierci przez powieszenie 
Obrona zwróciła się o ułaskawienie do Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Kte wygrał? 
WAŻNIEJSZE WYGRANE 

WARSZAWA PAT. — W  -l2-ym dnia 
ciągnienia 5-ej klasy 27 Polskiej Państwowej 
Loterji Klasowej główniejsze wygrane padły | 
na numery następujące: 

Zi. 75000 — 33687. 
Zi. 20000 — 28222. 
ZŁ. 15000 — 107641. 
Zi. 10000 — 83371. 
——OO——— 

KOMUNIKAT 
Pan Minister Skarbu wydał zarządze- 

nie, dotyczące sposobu regulowania na- 
leżności Skarbu Państwa obligacjami 
6% Pożyczki Narodowej. W myśl tego 
zarządzenia ogłoszonego w Monitorze 
Potskim z dnia 20 września 1933 r. Nr. | 
216 wierzyciele Skarbu Państwa, pragną 
cy otrzymać swe należności w obliga- 
cjach 6% Pożyczki Narodowej winni 
zgłosić się najpóźniej do dnia 4 pażdzier 
mika rb. do właściwej władzy asygnują- 

cej Il względnie III instancji o wydanie 

kwoty, jaka przypada do uregulowania 
przez Skarb Państwa. wiadczenia ta- 
kie winny być następnie składane w ©К-° 
resie od 28 września do 7 października 
rb. przez zainteresowanych zamiast go- 
tówki razem z deklaracjami subskrypcyj- c iedni E 42 
sach i 

Cena obligacji w takich wypadkach | 
obliczana będzie w wysokości zł. 94.80 | 
za 100 zł. nominału (wzgl. zł. 47.60 za 

  

je bliższe szczegóły o» tajnej centrafi obligację 50-złotową) ze względu na 7 : 
hitlerowsk. w postaci Oberland w Wiedniu nifikatę, przewidzianą w par. par. 5 i 6 
które dla zmylenia śladów manifestowało swą r dzenia Min. Skarbu z dnia 7 | 

gotowość przystąpienia do Frontu Narodowo-Sta września 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, | 
nowego, Znaktziono różne listy i dokumenty * poz, 5(7). Ponieważ kasy skarbowe nie 

‘бгус! ШЩИ№№мшши№№№шё№сш№%`>' 
roką skalę szpiegostwo polityczne. chczas а ME: 
aresztowano 15 osób, między ai lies, zainteresowane osoby powinny żądać za 

zwrócić uwagę na efekt, jaki wywoła jej pra- 
wdopodobna nadwyżka w subskrypcji. Będzie 

to świadectwem dojrzałości społeczeństwa. — 
a przez to kapitalnym elementem propagandy 

nazewnątrz. 

nominału, uwzględniając bonifikatę w iwysokości 14% miesięcznie, przewi- 

dzianą w paragrafach 5 i 6 wyżej powołanego rozporządzenia. 

ZaŚwiadczenia, o których mowa w punkcie 1, wydawane będą zainte- 

resowanym za pokwitowaniem tylko na sumy, pokrywające się całkowicie z 
należnościami, przeznaczonemi na subskrybowanie Pożyczki Narodowej. 

Warszawa, dnia 16 września 1933 r. : 

żył ćymisję na тесе przedstawieieli  stron - 
nietw. ktėre go popierają. Ostateczną decy- 
zje uzależnił od stanowiska stronnietw. 

BARCY KE ASTRO TTT ZOZ RZA 

Lot do stratosfery odłożony 

    

* * * 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 20 b.m. ko- 
misarz generalny pożyczki narodowej p. mini- MOSKWA PAT. — Zapowiedziany na 

dziś rano lot do stratosfery został w ostat- 

niej chwili odłożony do jutra. 

ster Starzyński przyjął dyrektora Giełdy Pienięż 
nej p. Małcużyskiego, który zawiadomił o sub- 
skrypcji pożyczki na sumę 50.000 zł. przez gieł 
dę bankierską.   (—) Wi. Zawadzki. 

MINISTER SKARBU   
  

policji wiedefiskiej w czynneį stužbie dr. Begu- 
sa, który będzie oskarżony o zbrodnię naduży- 
cia władzy urzędowej. Dr. Begus był osobistym 
przyjaciełem księcia Starhemberg. 

świadczeń, stwierdzających ich należno- 
ści od Skarbu Państwa na sumy, pokry- 
wające się z kwotami przypadającemi do 
zapłacenia za obligacje.
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SILVA RERUM 
NIEDOLE KSIĘGARSTWA 

W swoim czasie warszawski dziennik 
ABQO zaatakował polskich księgarzy w artyku 
le p. t. „Księgarski wyzysk. W artykule 
tym autor pomieszał księgarzy z wydaweami i 
całą winę za wszelkie usterki, a nawet pew- 

iie nadużycia złożył na księgarzy. Księgarze, 
naturalnie, łatwo się wytłumaczyli, wykazujące 
całkiem skromne zyski, jakie mają. To jed- 
nak nie trafiło do przekonania krytykowi, któ 
ryw Nr. 37 ABC—Lit.-art. w art. „Księgar- 
ska nieudolność'* pisze m. in.: 

— Pisze pan o wyzysku księgarskim -— 

mówi mi z rozżaleniem pewien księgarz. — 
Przyznaję, że dla niewtajemniczonych poda- 
nie nagiego faktu o 40 czy 50 proc. „zarob- 
ku'' księgarskiego na książce, może wyglądać 
na wyzysk. Ale w pojęciu wyzysku mieści się 
przecież nadmierne wzbogacenie cudzym ko- 

sztem. My tymczasem, księgarze, ledwie dy- 
szymy. Najlepiej uzmysłowią to cyfry. 

I przytoczył mi miesięczny budżet średniej 

księgarni w Warszawie, Wygląda on tak: 
Lokal 500 zł. 
Obsługa (Pomocnik — 300 zł. 

i woźny — 180 zł.) 
Światło, opał, telefon itd. 

Korespondencja, materjały piś- 

480 zł. 
100 zł. 

mienne itd. 100 zł. 
Podatki 120 zł. 

Razem 1300 zł. 
Obrót miesięczny takiej średniej księgarni 

w Warszawie wynosi 3000 zł. Jeśli nawet na 
wszystkich sprzedanych książkach miałby 

księgarz 50 proc. (a tego niema), to dochód 
. jego wynosi 1500 zł., wydatki 1300 zł., więc 

czysty zysk — 200 zł. 

— (zy może pan to nazwać wyzyskiem? 

— zakonkludował księgarz. — Czy za te 200. 
zł. „zysku'* mogę w Warszawie wyżyć z ro- 
dziną? 

Kalkulacja informatora wygląda nieco dzi 

wnie, bo, o ile wiemy, zysk 50 lub 40 proce. 
jest fikcją; księgarze nie mają takich zys - 
ków, a że zarobki ich nie są Świetne, dowo- 

dzą niezliczone bankructwa. Co innego 
dawcy, którzy kalkulują tak, jak im się ż: 
nie podoba i— teoretycznie przynajmniej — 
mogą zarobić 100 — 200 proc. 

Słuszne natomiast są uwagi o małej ruch 
liwości księgarzy. 

Księgarz warszawski byłby szczerze zdn- 

miony, gdyby go zapytać, czy wie, jacy na 
ulicach przylegających do jego księgarni mie- 

szkają adwokaci, przemysłowcy, bankowcy, le 

karze. Na szerokim świecie istnieje zwyczaj, 
który tui ówdzie stosowany był i w Polsce, 
przed wojną, że księgarz rozsyła swym klien- 
tom do przejrzenia interesujące ich nowości, 

które ukazały się na rynku wydawniczy:n. 
Jest już kwestją sprytu i wyczucia księga- 
rza, by się zorjentował w zainteresowaniach 
klientów, umiał utrafić w „moment psycholo- 

giczny'*, ba, nawet wiedział, kiedy i jakie 
wypadają imieniny w rodzinie i w porę pod- 
sunął książkę, nadającą się na prezent. To 
jest kupiectwo. Nasz księgarz jest na to zbyt 
— godny. Zna tylko jeden sposób — wyczeki 
wanie za ladą. 

W tem jest racja. „Księgarnie nasze nao- 
got nie umieją zorganizować kolportażu, nie 

umieją znajdować nowych nabyweów. Dowo- 
dem jednak tego, że istnieją możliwości zdo- 
bycia nowego klienta, — są. „kosze““... 

Dobrym okresem dla handlu ksiegarskiego 
był dotychezas poezątek roku szkolnego. 

W roku tym, ze względu na wyjątkowo 
niskie ceny podręczników i minimalny pro- 

cent zysku, sytuacja jest całkiem smutna, o 
czem pisze „Wieczór Warszawski''* (267): 

Księgarze narzekają na tegoroczny sezon 
szkolny. Przedewszystkiem ze względu na 
zmianę programów szkolnych wydawcy nie 
zdążyli na czas wydrukować podręczników. 
Pomimo, że początek roku szkolnego w szko- 
łach średnich i powszechnych był cztery ty- 
godnie temu, jeszcze nie oddano do użytku 

dwóch czy trzech podręczników. Spodziewano 
się ogólnie, że wobec znacznego obniżenia ce 
ny podręczników sprzedaż ich wzrośnie. —- 
Tymczasem zaobserwowano zjawisko odwrot- 
ne. Ze względu na kryzys gospodarczy rodzi- 
ce nie mają pieniędzy nawet na kupno tanich 
książek. Pod względem ilościowym sprzedano 
w rb. znacznie mniej książek szkolnych, niż 
w roku ubiegłym, który był w księgarstwie 
uważany za bardzo ciężki. Obroty w księgar- 
niach w stosunku do roku ubiegłego zmniej- 
szyły się jeszcze bardziej ze względu na obni- 
żenie cen. 

; Książka przeżywa ciężkie chwile.. 
Lector. 
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USUWANIE NAUCZYCIELI NIEMCÓW 
NA LITWIE 

KRÓLEWIĘC PAT. — Z Kowna donoszą, 
że rząd litewski usunął ponownie wielu nau- 
czycieli — Niemeów ze szkół mniejszościo- 
wych, przenosząe ich w stan spoczynku. 

OSTATNI Z 
  

Zaprzysiężenie sędziów Sądu Kartelowego 

  

W poniedziałek dnia 19 b.m. odbyło się w sądzie Najwyższym zaprzysiężenie sędziów Sądu 
Kartelowego, zamieszkałych w Warszawie 
żuchowskiego, Józefa Landau 

amianowicie p.p.: W. Fabierkiewicza, Józefa Ko 
b. ministra Bogusława Miedzińskiego, Leona Nowakowskiego, 

Jana Stan. Okolskiego, pos. J. Poniatowskiego,Stefana Przanowskiego, Edwarda Rose, b. wi 
ceministra Stefana Starzyńskiego, wiceprezydenta m. Warszawy Tadeusza Szpotańskiego, Leo 
polda Wellisza, Maurycego Zajdenmana, Henryka Karpińskiego b. min. Jędrzeja Moraczew- 

skiego. Na zdjęciu grupa nowozaprzysiężonych sędziów  kartelowych. 

SŁOWU 

Dalszy spadek dolara 
WARSZAWA. PAT. — Po  wczorajszem 

chwilowem uspokojeniu na rynku walutowym 
zaznaczyła się w dniu 20 b.m. znowu dalsza, 

bardzo silna zniżka dolara. Na giełdzie warszaw 
skiej dewiza Stanów Zjednoczonych straciła od 
wczoraj 27 groszy na dołarze. Czek na Nowy 

York notowany był tylko 5 zł. 63 gr, a przekaz 
telegraficzny — 5 zł. 64 gr.. Na giełdach zagra- 

nicznych spadek dolara był nieco mniejszy, W 
Zurychu wpłata na Nowy York przyjmowana 
była po kursie 3.30 (we wtorek po 3.37), w Pa- 
ryżu po 16.27 (we wtorek po 16,67), w Lon- 

Londyn 4,84 1/4, Paryż 612 7/8, Szwajcarja 
30,48, gdy we wtorkowem zamknięciu wynosiły 
te kursy odpowiednio 4.80, 6.04 1/2 i 29.95, 

Niewątpliwie w związku ze spadkiem dola- 

ra obniża się i kurs funta szterlinga; coprawda 
nie w tak siłnym stopniu, jednakże zniżka de- 
wizy angielskiej jest również znaczna, Na gieł 
dzie warszawskiej dzisiejsze notowanie przeka- 
zu na Londyn wynosiło 27.55 — 27.52, gdy 
wczorajsze wynosiło 27,97 — 28.00. W Zurychu 
dewiza angielska spadła z 16,17 1/2 na 16.00, 

w Paryżu z 79,72 1/2 na 79,10. Na giełdzie lon- 

dynie — po 4,85 1/8 dołara za jeden funt (we dyńskiej funt szterling był notowany jeszcze ni- 
wtorek 4.79 dolara za jeden funt). Na giełdzie żej, bo tylko 15.93 fr. szwajc., bądź 78,96 fr. 
nowojorskiej kurs otwarcia był następujący: franc. 

Zgon słynnej teozofki w Indjach 
LONDYN. PAT. — W  Madrasie (Indje 

Wschodnie) zmarła słynna teozofka Annie Be- 

sant, przeżywszy lat 86, 

Annie Besant urOdziła się w Londynie, W 

  

Sprawa Gorgonowej przed $ądem Najwyższym 
Jak donosilišmy, w piątek Sąd Najwyższy, 

któremu przewodniczyć będzie prezes Rzymow- 

ski rozpatrzy kasację obrońców Rity Gorgono- 
wej adwokatów: Mieczysława  Ettingera, dr. 

Axera i dr, Woźniakowskiego domagających 

się uchylenia wyroku Sądu Przysięgłych w Kra 
kowie, skazującego nieszczęsną bohaterkę brzu 

chowickiej tragedji na 8 łat więzienia za zabój. 
stwo Lusi Zarembianki, 

' Sprawa Rity Gorgonowej, niewątpliwie naj 
bardziej trudna sprawa karna, jaką rozpoznawa- 

ły sądy polskie, przychodzi pod rozpoznanie Są- 

du Najwyższego już po raz drugi. 

Gdy Sąd Najwyższy w lipcu ub. roku roz- 
poznawał pierwszą kasację — sprawa była „gar 
diowa*, Szło 0 wielką stawkę. Rita Gorgonowa 

była skazana na śmierć. 
Dziś „stawka* jest mniejsza: 

zienia. 
Obrona wytoczyła przeciwko wyrokowi i 

postępowaniu sądowemu szereg poważnych za- 

rzutów. 
Kasacja zawiera kilkanaście 

maszynowego. 
Oto główne jej zasady, 

ZAMIAST TRZECH — CZTERECH SĘDZIÓW 

TRYBUNAŁU 

Obrona podkreśla w pierwszym punkcie 
niewłaściwy skład Trybunału, który powinien 
się składać z przewodniczącego i dwóch sę- 
dziów i jakkolwiek nie przeszkadza to ustano- 
wieniu sędziego zapasowego, który wchodzi w 
skład Trybunału dopiero z chwilą ustąpienia 
jednego z sędziów głównych, to jednak niedo. 
puszczalnem jest by do tego momentu sędzia za 
pasowy był członkiem składu sądzącego i brał 

udział w jego rozstrzygnięciach. 
Wbrew temu sędzia zapasowy Solecki je- 

szcze przed zajęciem w Trybunale miejsca sę- 
dziego Krupińskiego, który zachorował — brał 
udział we wszystkich posiedzeniach niejawnych 

Trybunału, odbywających się w kwestjach in- 
cydentalnych; odchodził razem z Trybunałem na 
narady, przebywał razem z Trybunałem w izbie 
obrad i razem z Trybunałem wracał do sali 
rozpraw. 

W ten sposób Trybunał składał się nie z 
trzech, lecz z czterech sędziów, był zatem nie- 
należycie obsadzony, co stanowi bezwzględną 
nieważność wyroku. 

PRZEWODNICZĄCY DR. JENDL ZBYT CZĘ- 

STO WYRAŻAŁ SWE PRZEKONANIE O WI- 

NIE OSKARŻONEJ 

Dalszym zarzutem kasacji jest to wszystko 
co łączy się z zachowaniem przewodniczącego 

Trybunału dr. Jendla. 

Istota instytucji sądów — przysięgłych 

wymaga — twierdzą kasatorzy — by o winie 
rozstrzygałi wyłącznie i samodzielnie sędzio- 

wie przysięgli bez jakiegokolwiek wpływu ze 
strony Trybunału. 

Wbrew tej kardynalnej zasadze rzucał prze 
wodniczący w czasie rozprawy aż nadto częste 
uwagi, które mogły być śmiało uważane za wy- 
raz jego przekonania o winie oskarżonej. 

Obrona powołuje się na wpisanie do proto- 

8 lat wię- 

stron druku 

kułu oświadczenia dr: jendla, który zwrócił się 
do Gorgonowej w ten sposób: 

„Niech pani powie, jeżeli nie pani, to kto 
mógł to zrobić!?* 

Uwaga taka — twierdzi kasacja — z tak 
autorytatywnego wypowiedziana miejsca wpa- 

ja w sędziów laików błędne przekonanie, jako. 
by niewykrycie innego sprawcy było dowodem 

winy Górgonowej. 

„UNIEWINNIENIE* OGRODNIKA KAMIŃ- 
SKIEGO 

Zarzuty kasacji zwracają uwagę na postę- 

powanie Trybunału, który wykluczał każdego 
innego sprawcę. Tak więc na sprzeciw obrony 

odnośnie zaprzysiężenia ogrodnika Kamińskiego 
Trybunał oświadczył, że „uznaje za stwierdzo- 
ne treścią akt, że Kamiński krytycznej nocy tuż 
przed wypadkiem nie opuszczał swego mieszka- 

nia i spal“. 
Trybunałowi nie wolno ustałać faktów, 

które w danym procesie są sporne, a do któ- 
rych oceny powołani są tylko przysięgli. 

Kasacja nawiązuje do głośnego w czasie 
rozprawy krakowskiej incydentu, kiedy to w 

odpowiedzi na oświadczenie obrony stwierdza- 
jdcej, że nie jest obowiązana do szukania spraw 

ców, przewodniczący ogłosił, że „Trybunał nie 
domagał się od obrony, by ona sprawców SZU- 

kała, bo zresztą nie widział ku tem potrzeby”. 

Znaczenie tych ostatnich słów jest aż nad 
to przejrzyste. Trybunał w ten sposób wypowie 
dział się, że nie potrzeba sprawców szukać, po- 
nieważ sprawczyni jest na ławie oskarżonych. 

PRZY DRZWIACH ZAMKNIĘTYCH. 

Kasatorzy podnoszą też zarzut dwukrotne- 

go prowadzenia rozprawy przy drzwiach zam- 
kniętych bez istotnej potrzeby i należytego uza 
sadnienia. 

Trybunał uznał, że „publiczne omawianie speł 

nienia funkcyj fizjolog. może obrazić dobre 0- 
byczaje* i wydając zarządzenie zamknięcia 
drzwi nie wysłuchał w tej mierze wogóle gło- 
sów stron. 

CZY KARASIŃSKA PRZYCHWYCIŁA ZAREM- 
BĘ ZE STEINÓWNĄ IN FLAGRANTI? 

Kasacja zarzuca w dalszym ciągu, że Try- 
bunał uchylił pytanie obrony skierowane do 
świadka Heleny Karasińskiej, czy przychwyciła 
raz Zarembę ze Steinówną in flagranti, ponie- 
waż „jest Ono niestosownem, ubliża czci 0s0- 
by trzeciej, a okoliczność ta niema wpływu na 
treść wyroku”, 

Tymczasem twierdzi obrona — kwestja ta 
ma pierwszorzędne znaczenie dla oceny prawdo- 
'mówności Gorgonowej jak i Zaremby i rzu- 
ca światło na twierdzenie oskarżonej, że przy- 
czyny oziębienia się stosunków Zaremby do niej 
dopatrywała się w Steinównie, nie zaś w Lusi, 
nie miała więc powodu nienawidzieć zmarłej. 

KULISY NARADY SĘDZIÓW 

Sensacyjne brzmi 14-ty punkt kasacji, któ- 
ry uchyła kulisy narady sędziów przed wyda- 
niem werdyktu. 

Zastanawiające jest — twierdzi kasacja — 

  

Codziennie wołał „Heil Hitler“ 
KRÓLEWSKA HUTA. PAT. — W sądzie 

starościńskim w Świętochłowicach odbyła się 
rozprawa przeciwko niejakiemu Józefowi Na- 

wrockiemu, handlarzowi z Lipin, oskarżonemu 
o to, że w okresie od 1 — 15 bm. niemal co 
dziennie w godzinach wieczornych, stojąc w 

POKOLENIA 
(Po zgonie Gaona raduńskiego Chofec Chaima) 

Śmierć sławnego raduńskiego gaona, wszechnie tak zwanego od tytułu jego naj- 
Rabina Izraela czyli uczonego rabina, poruszyła wielkie ważniejszego dzieła, Meita 

masy społeczeństwa żydowskiego. Do Kahana z Radunia. 

Radunia, na pogrzeb stuletniego starca 

ściągnęty tysiące pobożnych Żydów, nie- 
tylko polskich, ale i z zagranicy. 

Niniejsze wspomnienia,  skrešlone 
przez jednego z wybitnych = 

ZAW iaaiego, dawać 
nie stwierdzają, jaką popularnością i po. 

cieli 

wagą cieszył się zmarły gaon. 

„Z sercem rozdartem i kipiącem  dono- 
simy ogółowi społeczeństwa 
pożarze, jaki 

w niebiosa Świętego Dziadka, 

uczyciela i Rabina““. 

„Rabini naszej gminy donoszą wszystkim 

z bólem o niedobrej wieści, że zgasł i po- 
łączył się z przodkami  najpobożniejszy z 

kapłaństwa, Święty w Izraelu i jego chluba, 
przewodnik pokolenia, cadyk — podpora 

świata, godny i godnymi czyniący wielu, 
oświecający ziemię i jej mieszkańców swemi 

dziełami, imię jego rozbrzmiewa od początku 

do krańców šwiata...““ 

Takiemi to słowy, co przywodzą na myśl 
kwiecisty styl i żar Wschodu i nawpół  eg- 
zotycznie brzmią dla czytelnika polskiego, 

naszego Na- 

czerniały klepsydry Związku Rabinów i wi- 
leńskiej „Agudas - Isroel'', *) donoszące 0 
Śmierci wielkiego Chofec Chaima, t. j. po 

“m 

żydowskiego o 
'rozpalił Adonaj, zapraszając     Epoki Im 

Istotnie umarł wielki człowiek, jeden z 

nielicznych, może nawet ostatni z swego po- 
kolenia, który potrafił przez długie -swe 
zycie każdem słowem i czynem najpełniej 

i najszczytniej realizować ideały religijne ży- 

dostwa ortodoksyjnego. 

  

oknie swego mieszkania, wykrzykiwał: „Heil, 
Hitler!'', bądź śpiewał prowokacyjne pieśni 

niemieckie. Sąd skazał Nawrockiego na 2 mie 
siące bezwzględnego aresztu. Należy zazna - 
czyć, że Nawrocki. był już karany 21 dniami 
aresztu za obelżywe wyrażanie się o Polsce. 

Urodzony w Zdzięciole w r. 1838 (data 
niepewna, niemiecki Leksykon Żydowski  po- 
daje rok 1833) od wczesnego dzieciństwa po- 
święca się nauce. Jako młody chłopiec jest ucz- 
niem wileńskiej jesziwy, której przewodził wte 
dy Jakób Barit, sławny talmudysta i czoło- 
wa postać ówczesnego Wilna żydowskie- 
go. Zgodnie ze zwyczajem żeni się wceześ- 
nie, w 16-tym roku życia i chwilowo osiada 
w Raduniu, gdzie żona prowadzi handel, jak 

zwykle u takich Żydów, a mąż oddaje się 
nauce. Nadal studjuje w różnych jesziwach i 
wkrótce zaczyna wydawać swoje dzieła, 

które jednają mu sławę w świecie pobożnych. 
Wtedy to zakłada w Raduniu jesziwę, której 
przewodzi blisko 70 lat; do czasów wojny 

utrzymuje ją z dochodów ze swych książek. 

W czasie wojny wyjechał (z uczniami do 
Rosji, . gdzie przeżywał ciężkie chwile po re- 
wolucji rosyjskiej i dopiero w r. 1921 wraca 
do Radunia. 

Większość dzieł Chofec - Chaima (jest 
ich około 30) ma charakter halachiczny ti. 
zn. odnosi się do życia praktycznego, do 
stosunku człowieka do człowieka, wyjaśnia 

rmy postępowania, zgodnie z dogmatami 

jnemi. Oryginalną ich cechą jest  рго- 

sty i praktyczny punkt widzenia i rzadko wy- 

stępująca u ludzi tego typu umiejętność ro- 
zumienia i normowania nowych zjawisk w 

myśl postulatów Zakonu. 

Tak naprzykład w czasie wzmagającej się 
emigracji żydowskiej do Ameryki pisze 

dzieło „Nidchej - Jisraejl'*  (Rozbitki Izrae- 

la), w którem podaje przepisy i drogi, jak 

   

utrzymywać Zakon wśród obeych warun- 
ków i nie ulegać asymilacji. Podobnie dla 

że przysięgłi opowiadali po rozprawie, że prze- 

wodniczący przyrzekł im, iż Trybunał postawi 
pytanie z art. 225 $ 2 K.K. (a więc Gorgonowa 

unika kary Śmierci) — o ile sędziowie przysię- 
gli zobowiążą się wydać jednomyślną uchwałę 

i że ostateczne głosowanie nie odbyło się — 

jak ustawa nakazuje — za pomocą kartek, lecz 

zwićrzchnik ławy na podstawie poprzedniej u- 
mowy wpisał do arkusika pytań, sześć jedno- 
głośnych odpowiedzi. 

Jeżeli to jest prawdą — głosi kasacja — 
a obrona prosi, by Sąd Najwyższy raczył za- 
rządzić sprawdzenie tej okoliczności, w takim 
razie w jaskrawy sposób naruszono przepisy 
procedury. 

  

bardzo młodym wieku utraciła rodziców i zmu- 

szona była do pracy zarobkowej. W tym cza- 
sie zbilżyła się do kół radykalnych. Decydują- 

cym w rozwoju ideologii Annie Besant był rok 
1889, kiedy poznała się ze słynną teozofką ro- 
syjska Blawacką. Od tego czasu nazwisko An- 
nie Besant było stale związane z ruchem teozo- 
ficznym. W końcu ubiegtego wieku  Besant 
przenosi swą działalność do Indyj, gdzie pozy- 

skała tak wielka popularność, że w roku 1917 
została wybrana na przewodniczącą hinduskie. 

go kongresu narodowego. 

Gdy ruch nacjonalistyczny w Indjach przy- 
brał formy wyraźnie wrogie w stosunku do An- 

glji, Annie Besant odsunęta się od dziafalności 
politycznej i od hinduskiego kongresu narodo- 

wego. Annie Besant byla jedyną Europejką, 
przyjętą do kasty braminów. Besant była bar- 
dzo czynną tównież w ruchu mesjanistycznym. 
Słynny Krisznamutri, Ogłoszony uroczyście w ro 

ku 1926 za nowego Mesjasza, był adoptowanym 

synem Annie Besant. Wśród 12 apostołów Kri- 
sznamutri figurowała również Annie Besant —. 
obok 3 anglikańskich biskupów, jednego bud- 
dysty i licznych braminów, 

W WIRZE STOLICY 
ESENCJA FELJETONOWA, 

  

Bogaczom skazanym na śmierć w Chinach 
wolno dać zastępców którzyby ponieśli zamiast 
nich tę karę. Za kilkadziesiąt dolarów zawsze 
znajdują amatorów. Wielu biedaków w ten spo- 

sób zarabia na życie. 

Moda szczupłości jest największym wrogiem 

rolnictwa. Kobiety 'wstrzymują się od jedzenia, 
głupie głodówki zmniejszają konsumcję chleba 

o miljony kilo dziennie. Kiedy nastanie moda eski 
moska: piękną jest kobieta dopiero powyżej 
100 kilo! zaczną się złote czasy rolników. 

Poniedziałek — huragan, wtorek — kapuś- 
niak, środa — ulewa, czwartek — oberwanie 

chmury, piątek — mróz, sobota — zimny wicher 

z deszczem, — i to się nazywa nasza polska, 

cudna, złota jesień! 

Pewien ziemianin z pod Wołkowyska wyt- 
resował świnię do polowania. Rezultaty są wspa 

niałe: świnia ma doskonały węch, doskonale wys 
tawia zwierzynę i świetnie aportuje. 

Pisanie artykułów jest niezłym zarobkiem dla 

polonistów, ale trzeba zastosować trick. Uma 

wiają się, że jeden napisze w jednej gazecie, że 
Wyspiański miał 5 guzików u marynarki, a drugi 

mu odpowie w innym organie, że kłamie bo—by 
ło ich 7, Dyskusja. Polemika. Gazety zamieszcza 

ją artykuły, repliki i. — trochę płacą. 

Uprzejmym sposobem zjednania sobie ko- 

goś jest zaprosić go na bridża i jeszcze innego 

fuszera. Gospodarz oświadcza, że nie może grać 

z żoną bo go to zanadto denerwuje zatem gra 

fixe'a z gościem na którym mu zależy. Żona z 

fuszerem partolą niemiłosiernie, przegrywają rob 

ra po robrze. Gość zarabia grubszy grosz, a gos 

podarzy to nic nie kosztuje bo żona oczywiście 

mężowi nie płaci. 

PE 

Proszę. Normalnie każdy z tych fakcików 
wystarcza do spreparowania całego artykułu. By 

łoby czem zapchać 7 n-rów. Czy nie lepiej zos- 
tawić te głupkowate owijania w bawełnę, doda- 

teczki, wyciąganie do 100 wierszy — samym 

czytelnikom. Karol, 

  

RZECZPOSPOLITA POLSKA 
MINISTERSTWO SKARBU 

Podaję do publicznej wiadomości, że do przyjmowania subskrypcji 69%, Pożyczki Narodowej upoważnione są na- 
‚ stępujące instytucje oraz przedsiębiorstwa bankowe wraz ze wszystkiemi swemi oddziałami: 

Akcyjny Bank Hipoteczny 
Bank Angielsko - Polski 
Bank Cukrownictwa 
Bank Dyskontowy 
Bielsk Bank Francusko - Polski. 
Bank Handlowy 
Bank Komercjalny 
Bank Kratochwill i Pernaczyński 
Bank Amerykański w Polsce 
Polski Bank Komunalny 
Bank Spółek Niemieckich 
Polski Akc. Bank Komercyjny 

Centralna Kasa Spółek Rolniczych 

Dom Bankowy D. M, Szereszowski 
Com Bankowy Henryk Akst 
Dom Bankowy Zjednoczonych Ban- 
kowców Antoni Pawlikowski i S-ka — Warszawa. 

BANK POLSKI 

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 

PAŃSTWOWY BANK ROLNY 
POCZTOWA KASA OSZCZĘDNOŚCI 
WSZYSTKIE KOMUNALNE KASY OSZCZĘDNOŚCI 

— Lwów Bank Kwilecki, Potocki i S-ka — Poznań 
— Warszawa. Bank Poznańskiego Ziemsiwa Kred. — Poznań 
— Poznań Bank Towarzystw Spółdzielczych -- Warszawa. 
— Warszawa. Bank Zachodni ‚ — Warszawa. 
— Warszawa. Bank Związku Spółek Zarobkowych — Poznań 
—- Warszawa, Powszechny Bank Kredytowy -— Warszawa. 
— Kraków. Powszechny Bank Związkowy —- Warszawa. 
— Poznań Śląski Zakład Kredytowy — Bielsko n. Śl. 
-- Warszawa. Powszechny Bank Depozytrowy — Warszawa. 
— Warszawa. Komunalny Bank Kretytowy — Poznań 
— Łódź Łódzki Bank Depozytowy — Łódź 
— Warszawa. 

Bank Spółdzielczy „$Szołem* z ogr. odp. 

-— Warszawa. Dom Bankowy O. Griiss — Lwów 
— Warszawa. Dom Bankowy A. Holzer — Kraków. 

Dom Bankowy Wacław Xlepczyński — Warszawa. 

  

Dom Bankowy Józef Skowronek i S-ka— Warszawa. 
Dom Bankowy Wincenty Wolański — Warszawa. Dom Bankowy Natan Morgenstern = — Warszawa. 

Kantor Wymiany Juljan Adelberg — Warszawa. Kantor Wymiany W. Pelc — Warszawa. 
OW Blumental i Czer- = Kantor Wymiany A. i M. Skowronek — Warszawa. 

WINSKI = arszawa. & : 

Kantor Wymiany J. Dzieržanowski- — Warszawa. RY pe S = Was 
Kantor Wymiany S. B. Gelbiisz — Warszawa. Kantor Wymiany Jakob Wolanow — Warszawa. 
Kantor Wymiany Ludwik Kobryner — Warszawa. Kantor Wymiany Henryk Totenberg —— Warszawa. 
Kantor Wymiany Juljan Langer —- Warszawa. Kantor Wymiany Sanłer i Weiss — Warszawa. 

Kantor Wymiany Thieme, Greulich Kantor Wymiany A. Wegmeister — Warszawa. 
i Ścigalski. — Warszawa. 

ORAZ KASY WSZYSTKICH URZĘDÓW SKARBOWYCH. 

Wobec licznie napływających zgłoszeń wszystkie wyżej wymienione placówki subskrypcyjne upoważnione są do 

przyjmowania deklaracyj subskrypcyjnych przed urzędowym terminem otwarcia subskrypcji.: 

Warszawa, dnia 14 września 1933 r. 

  

żołnierzy żydowskich wydaje /„Machnej 
Jisraejl'* (Żołnierz żydowski), gdzie poda- 
je Środki zachowywania żydostwa w czasie 
służby wojskowej. Największą sławę przy- 
sporzyły mu  „Chofec - Chaim** (Pragnycy 
życia), zawierający praktyczne wskazania 
w dziedzinach, nie opracowanych do jego 
czasów, i „Miszna Berura'* (Miszna wyja- 
śniona), komentarz — @0 „Drogi życia 

Szulehan Aruch'u, kodeksu ortodoksyjnego 
savoir vivre, nieoceniony podręcznik dla 
każdego rabina. 

Jako człowiek odznaczał się nadzwyczaj- 
ną skromnością (stale mieszkał w ubogiej iz- 

debce, unikał rozgłosu) i uczeiwością (przez 
jego ręce przechodziły dziesiątki tysięcy do- 
larów dla jesziw i na cele filnantropijne -— 
sam zaś nigdy z tych pieniędzy w najdrobniej- 

szej mierze nie korzystał), czem budził sza- 
cunck u swoich przeciwników — postępow- 
ców i radykałów, którzy widzieli w raduń- 

skim Rosz - Jesziwa (przewodniczący szkoły) 
ostoję reakcji i klerykalizma. N. b. przez 

całe życie zwalczał świeckie szkoły dla Zy- 
dów. Dla polityki nie miał najmniejszego zro- 
zumienia, patronował wprawdzie „Agudzie““ 
(nadużywającej niekiedy autorytetu wielkiego 
uczonego) ale całkiem obcym był jej celom 
politycznym. Bezkompromisowo wcielał w 

życie ideały religijne jakie głosił, z niezachwia 

ną wiarą wierzył w nadejście Mesjasza. Sze ue 

gólnie drogie mu były postulaty 

    

  

   

    

     halaszon** (czystości mowy, oczyw nie 

w sensie purytanizmu językowego) i „zehi- 
rut - gezel** (wystrzegania się przed       

właszczeniem cudzej własności). 

dostwa upatrywał w Torze - Nauce, uczniów 

jeszybotów nazywał żołnierzami  żydo- 
stwa. Idei podtrzymywania ognisk nauki 
żydowskiej w duchu ortodoksyjnym  poświę- 

Istotę 

‚ swój garnek paupra, 

   

  

cił ostatnie lata, Z młodzieńczą  energją 
wydawał wciąż nowe odezwy i mimo  po- 
deszłego wieku brał udział w różnych zjaz- 
dach rabinów, poświęconych  jesziwom. Jego 

dziełem jest myśl stałego opodatkowania 
się na rzecz tych szkół i organizacja Waad 

   Hajesziwot, naczelnej władzy dla jeszyw 

Litwy (polskiej) i Wołynia. 
Owe właściwości ducha obok zasług na- 

ukowych sprawiły, że Chofec - Chaim oddaw- 

na stał się największym autorytetem  świa- 

towego żydostwa wierzącego, jego chlubą i 
standard-man' em. 

Najlepiej może charakteryzują osobistość 

zmarłego, jego moralność i światopogląd 

powszechnie znane ale nigdzie dotąd nie о- 
publikowane opowiadania i anegdoty o gao- 

nie raduńskim. 
Kilka z nich przytoczę: 

Jako 10 - letni chłopiec był uczniem 

jesziwy wileńskiej. Co pewien czas jego 

koledzy znajdywali na swoich stolikach kartki 

z napisem: „Wystrzegaj się „laszon hara** 

(złorzeczeń). Nie wiedziano, skąd 

kartki biorą, wreszcie wykryto w nim spraw- 

cę. 

Kiedy po ślubie studjował jeszcze w je- 
sziwie wileńskiej, kupował niekiedy towar dln 

j żony w Raduniu. Takiego dnia odsyłał 
gdyż — jak mawiał — 

nie zasłużył na to. (Jak niegdyś w średnio- 

wieczu mieszczanie żakom, tak samo bogaci 

Żydzi posyłali uczniom jesziw garnki z je- 
dzeniem). 

Ile razy posyłał 

przez sposobność, 

wy, by państwo 

się te 

  

list przez grzeczność, 

podzierał znaczek poczto- 
na tem nie straciło. 

(2) STEFAN STARZYŃSKI 

Komisarz Generalny Pożyczki Narodowej. 

Raz przekonał się, że waga nie jest do- 
kładna. Wtedy wybrał się do okolicznyca 

wsi, gdzie dodawał swoim klijentom soli dła 

wyrównania różnicy. 
Na punkcie poszanowania 

ności posiadał wprost idće fixe. 
Wójt raduński opowiada o nim nastę- 

pującą historję (nawiasem dodam, że i nie 
żydzi odnosili się do niego z wielkim 
cnnkiem i często przychodzili do niego roz- 
strzygać spory z Żydami i zasięgali rad:— 
'Bzli razem drogą. W jednem miejscu była 
nad rowem nowa kładka. Wójt przeszedł 

kładkę, a Chofee - Chaim zboczył z drogi 
i poszedł rowem. Zapytany, dlaczego tak czy 
ni, odpowiedział: „A skąd pewność, że deski 

do tej kładki nie zostały skradzione?**. + 
Najlepszą ilustracją popularności zmar- 

łego był jego pogrzeb, na kiócy ze wszystkich 
stron ściągnęły tysiące pobożnych, postępo-. 

wych a nawet chrześcijan. Liczne hespedy 

(mowy pogrzebowe), płacz i ogólna żałoba 
głosiły wszystkim, że odszedł na zawsze jedy 

ny w swojem pokoleniu, może ostatni... 

Ostatni, co tak wysoko dzierżył sztandar ży 
dostwa ortodoksyjnego, ostatni co sławą 

swego imienia opromienił żydostwo litewskie 
i sprawił, że na dźwięk słów: Raduń, Mir, 

Wołożyn i Wilno*) miljony serc pobożnych bi 

ją silniej, mocniej, z większą wiarą w zba- 
wienie... Dr. M. A—- +, 

eudzej włas- 

Sza- 

*) Dosłownie Związek - Izraela; silny, 

międzynarodowy związek żydostwa religijnego 
powstały w r. 1912 na źjeździe w Kołowi- 
each. 

*) Siedziby sławnych jeszybotów.



! 
Wiec posła Krasickiego 

w Duksztach 
W dniu 13 września rb. przybył do Dukszt 

poseł BBWR p. Fryderyk Krasieki, który w 
lokalu Ogniska Kolejowego Przysposobienia 
Wojskowego wobec zebranej ludności gminy 

w liczbie około 300 osób, wygłosił przemówie- 

nie o sytuacji politycznej i gospodarczej w 

państwie. 

Zebranie zagaił p. Mychal Józef zaprasza- 
jąc w imieniu zebranych do prezydjum miej- 

seowych działaczy społecznych i rolników w 

osobaeh p. p. Zana Tomasza, Apanowicza Mi- 

chała i Tarasewicza Hieronima. 
Następnie zabrał głos p. poseł Krasicki, 

który poruszył wszystkie dziedziny życia, od 
jdając”oczyw e pierwszeństwo sprawom £0- 
spodarczym, które tutej ludność rolniezą z 

natury rzeczy najwięcej zaciekawiają. 

T Pa przemówieniu p. posła Krasiekiego wy 
wiązała się dyskusja, w której zabierało głos 

szereg osób, pr nie gospodarzy rolnych, 
poruszając sprawy żywo dzić obchodzące na- 

szą wieś. 

Z przemówień wybijało się na pier 

miejsee zagadnienie komasacji wsi i zwi 
„ne z tem koszta. I tak rolnicy uskarżają s 
ua powolność w działaniu Urzędów Ziemskich 
wynikającą z braku mierniczych, którymi te 

urzędy dysponują, oraz na wysokość i szty- 

wne eeny za komasację. Dalej narzekano ua 

drożyznę wyrobów przemysłowych, które z 
uwagi na najdałszy w Polsce transport od 
miejse produkeji (żelazo i nafta, oraz jej 

przetwory) są tutaj drogie i w bardzo nieko 

 rzystnym stosunku do ceny płodów rolnych. 
szystkie te bolączki naszego społe- 

ego odpowiadał p. poseł, — 
prawy te są stałą troską rzą- 

      

     

       

  

    

   

   

   

  

  
       * twierdząe,   "du, obiecując jednakże niezależnie od tego 

przedstawić te sprawy odpowiednim czynui- 

kom. 
a Zebranie zakończyło się przemówieniem p. 

Zana Tomasza, poczem zebrani zgotowali go- 

rącą owację p. posłowi Krasiekiemu, dzięku- 

" „ma w serdecznych słowach za jego (nie 
E po wyborach) przybycie do Dukszt 

i informacje o sytuacji w naszem państwie. 

Po zebrania ludność głośno wyrażała swo 
je zadowolenie z oddania swych głosów na 
BBWR, którego posłowie dbają istotnie o los 
państwa i jego obywateli, a pozatem uważa- 

ją za swój obowiązek informować ludność o 
tem, eo się w państwie dzieje, a nie tak, jak 
przedtem różni demagodzy z Piasta, Endencji 
ezy innych partyj, którzy po wyborach i 

| mosa nie pokazywali, tak, że niewiadomo byo 
maweż na kogo się głos oddało. 

  

  

'Zjazd przewodniczących Ggniw 

(Zw. Inwal. Woj. R.P. w Wilnie 
W dniu 10 września r.b. odbył się w Wil- 

mie przy ul. Ostrobramskiej 27 zjazd przewod- 
/ miczących Ogniw Z. Inw, W. R.P. województwa 
wiieńskiego, zwołany przez Komisję Administra 
cyjną. 

° Posiedzenie — zjazd otworzył p. Cz. Iwa- 
*, nicki — przewodniczący Komisji Administra- 

yjnej, podając następujący porządek dzienny: 
‚ referat przewodniczącego, skarbnika i sekreta- 
/ тга Kom. Administracyjnej, oraz dyskusja. 
| Obrady jakie toczyły się się, możnaby po- 

dzielić na dwie grupy, pierwsza tyczyła spraw 
| wyłącznie organizacyjnych, druga objęła spra- 
wy poprawy bytu członków  małorolnych, któ- 
rym zawieszono renty z powodu posiadania 
prze nich 5 ha gruntu. 

| W pierwszej części obrad przewodniczący 
| Kom. Adm. kol. Iwanicki Czesław wyjaśnił po- 
wody ustąpienia Zarządu Wojewódzkiego i mia- 
nowania Komisji Administracyjnej, podniósł 
brak dostatecznego uśwadomienia organizacyj- 
nego członków, poruszył sprawy  szarwarku, 
zaapełował, ażeby wszyscy przewodniczący, w 
terenie rozpoczęli intensywną pracę dla dobra 

, organizacji i jej członków, współpracując ze 
, wszystkiemi pokrewnemi organizacjami, jak: 
| Sios, BBWR i td. 
[ TKol. M. Borysewicz (przewodniczący Okr. 
„ Koła ZIWRP w Wilnie), podniósł moment bar- 

dzo ważny, a mianowicie: ażeby uniknąć stwa- 
zania z organizacji biur pisania podań, a po- 

, Stawić Związek wysoko pod względem organi- 

zacyjnym. 
Skarbnik Kom. Admin. kol. I. licewicz — 

poruszył sprawy punktualnego opłacania skła- 
dek członkowskich, ponoszenia świadczeń so- 

„tjalnych i niedopuszczenia do zaległości po- 
datkowych od posiadanych koncesyj, jak rów- 

des: polecił zwrócić większą uwagę na rozwój 
przedsiębiorstw związkowych, które dają siłę 
żywotną Ogniwom. 

Sekretarz Kom. Adm, kol. $. Chrystowski 
— wykazała brak punktualności i pośpiechu w 

' załatwianiu spraw organizacyjnych przez po- 
szczególne Ogniwa, obojętność w pracy społecz 
nej, konieczność ubezpieczenia wszystkich pra- 
cowników i zakomunikował, że Kom. Adm. po- 
stanowiła wydawać kwartalne komunikaty do- 
Tęczane każdemu” członkowi indywidualnie. ) 

Kol. M. Borysewicz podał do wiadomości 
zabranych o mającej wkrótce nastąpić zmianie w 
przedmiocie nadawania koncesyj tytoniowych 
osobom nieuprzywilejowanym, krzywdzącej in- 
walidów wojennych, proponując złożenie pro- 
testu przez poszczególne Ogniwa. 

Po dyskusji uchwalono poczynić odpowied- 
mie starania w sprawie katastru gruntów, co 
uchroni małorolnych tu na Wileńszczyźnie od 
zawieszania im rent, sprawę szarwarków i sze 
reg innych. 3 

Na zakonczenie kol. Cz. Iwanicki poinfor- 
mowai zebranych O pożyczce narodowej, wy- 
Kazał jej walory i prosił o wszczęcie intensy- 
wriej akcji na terenie Ogniw i miejscowego 
społeczeństwa, za subskrybowaniem pożyczki 
narodowej, 

Kol. Cz. Iwanicki zamknął zebranie słowa- 
mi: „W teren, do pracy twórczej, organizacyj- 

jj, do zebrań organizacyjno-informacyjnych“. 
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ko owa SZAJĄ 

Czwartek 

Dziś 21 
Mateusza 

Jutro 
(Tomasza B W 
SRO ВЕ 
KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ USB W WILNIE. 

Z DNIA 20 WRZEŚNIA 

Ciśnienie średnie: 759. 
Temperatura średnia + 9 

Wschód siańca g. 5,01 

Zachód złeńca g. 5,20 

  

Temperatura naj : +12. 

Temperatura naj = 8 

Opad: 8,7. 

Wiatr: wschodni. 

Tendencja: spadek, następnie wzrost ciś- 

nienia. 

Uwagi: przelotne deszcze. 

PROGNOZA POGODY P.i.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 
Przewidywany przebieg pogody w dniu 

dzisiejszym 21 września. 
Przeważnie pochmurno z opadami, Chłod- 

no. Umiarkowane wiatry zmienne. 
  

MIEJSKA. 
— Podatki miejskie na raty. Po przejęciu 

przez władze skarbowe podatku od nierucho- 
mości i placów przestały obowiązywać układy 
zawarte przez płatników z magistratem co do 
ratalnej spłaty zaległości. Płatnicy otrzymają 
od urzędów skarbowych wezwania do opłace- 
nia całej należności i wówczas będą mogli wno 
sić podania o ulgi. 

— Piekarnie w mieście. Sprawa likwidacji 
z dniem 1 stycznia kilkunastu piekarń w mie- 
ście nie została jeszcze wyjaśniona. Zaintere- 
sowani poczynili starania o prolongatę termmu 
lecz jak dotychczas odpowiedzi nie otrzymali. 

— Likwidacja przedsiębiorstw. W pierw- 
szej połowie bieżącego miesiąca uległo likwida- 
cji 12 przedsiębiorstw przeważnie powstałych w 
okresie letnim. 

UNIWERSYTECKA 

— Liczba studentów. Pod koniec roku szkol 

nego na USB. uczęszczało 3618 studentów. Na 
liczbę tę złożyło się 59 proc. katolików, 3 proc. 
prawosławnych, 1,3 proc. ewangelików i 29,7 
proc. wyznania mojżeszowego. 

aoZKOŁNA 

— Roczne kursy pielęgnowania i wycho- 
wywania dzieci egz. od 1925 r. w Wilnie. Pro- 
gram obejmuje kurs teoretyczny i praktykę w 
szpitalach, przedszkolach i żłobkach. Zapisy są 
przyjmowane w lokalu Rocznych Kursów Han 
dłowych przy ul. Adama Mickiewicza 22 — 5 
od godz. 5 — 7 wiecz. codzień oprócz Świąt. 

Telefon 16—02. 
ŻYDOWSKA 

— Akcja antyniemiecka. Wśród żydów zbie 
rane są datki na uciekinierów z Niemiec. Po- 
nadto we wszystkich synagogach rabini wygła 

szają przemówienia na temat sytuacji w Niem- 
czech i nawołują do bojkotu. 5 

— Z racji świąt żydowskich. Z okazji ży- 

dowskiego Nowego Roku otrzymali zwolnienie 

ze służby żołnierze wyznania mojżeszowego. 
Egzekucje podatkowe u Żydów zostały za- 

wieszone na okres świąt żydowskich, które trwa 

ja trzy dni t. j. od dziś do soboty. Również ma- 

gistrat zwolnił na te trzy dni swych pracowni- 
ków—żydów. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Baczność członkowie Chóru Drukarzy. 

Dnia 22 września r.b. o godz. 7 wieczorem w 

lokalu Związku Zaw. Drukarzy m. Wilna (ul. 

Wileńska 15), odbędzie się wałne zebranie człon 

ków Chóru Drukarzy. 
Zarząd Chóru zaprasza wszystkich człon- 

ków o punktualne przybycie na powyższe ze- 

branie. 
— Zebranie Ref. Wychowania Obywatel. 

skiego. Dnia 21 b.m. (czwartek) o godz. 6 wiie 
czorem w lokalu Związku (Jagiellońska Nr. 3-5 
m. 1) odbędzie się zebranie Referatu Wycho- 
wania Obywatelskiego przy Zrzeszeniu Grodz 
ko-Powiatowem Związku Pracy Obywatelskiej 
Kobiet. 

Na porządku dziennym, sprawy poszczegó! 
nych Sekcyj: Świetlicowej i Kół  Dzielnico- 
wych. # 

Prosimy o jaknajliczniejsze przybycie Człon 
kiń tych sekcyj i chętnych do współpracy. 

Z Oficerów w stanie 
Koło wileńskie prosi wszystkich swvch człon 

SŁOWO 

RONIKA 
ków o jaknajliczniejsze przybycie na nadzwy- 
czajne walne zebranie, które odbędzie się dnia 
23 września 1933 r. o godz. 18 w tokalu wła- 
snym przy ul. Mickiewicza 22 — 2, a które to 
będzie dalszym ciągiem zebrania z dnia 16 wrze 
śnia b. r. 

RÓŻNE 

— Zmiana na stanowisku dyr. oddziału Banku 
Polskiego w Wilnie. Z dniem 18 b.m. kierowni- 
ctwo tutejszego oddziału Banku Polskiego objął 
p. dyrektor Euzebjusz Wardejn z Poznania. 

Równocześnie dotychczasowy dyrektor p. 
A. Wysocki został przeniesiony na takie samo 
stanowisko do Poznania. 

— Wileński Komitet Wojewódzki Ratowa- 
nia Bazyliki Wleńskiej podaje do publicznej 
wiadomości, iż zbiórka ofar na Bazylikę zwią 
zana z dniem 2 kwietnia 1933 r. dała w ogólnej 
sumie 17,122,99 zł.: w tem — m. Wilno 7,979,22 
zł. zaś powiaty woj. wileńskiego, oraz kwesty 
z kościołów 9,143,77 zł, Wszystkim ofiarodaw- 
com tą drogą składamy serdeczne „Bóg Za- 
płać”. 

— Komitet budowy pomnika ś. p. Antoni. 
ny Bernatowiczówny przypomina tym, którzy 
jeszcze nie nadesłali składek na ten cel aby uczy 
nili to jak najprędzej, gdyż brak odpowiedniego 
funduszu opóźnił uczczenie pamięci tej, która tak 
bardzo przyczyniła się pracą swoją do podniesie 
nia kulfury gospodarczej na Kresach. 

Ofiary przyjmuje skarbnik Komitetu p. Z. 
Nagrodzki wilno, Zawalna 11-a. 

WŁOSY I SKÓRĘ GŁOWY pielęgnuje się 
zapobiegawczo przeciw łupieżowi i wypadaniu 
włosów najkorzystniej D-ra Lustra Shampoo- 
nem, ponieważ odpowiada wszelkim wymogom 
higjeny i estetyki, oraz dostosowany jest odrę- 
bnie do jasnych i ciemnych włosów. Rumian- 
kowy Shampoon Dra Lustra pojaśnia blond 
włosy. 

TEATR | MUZYKA 

— Teatr Miejski w Wilnie (Pohulanka) 
czwartek 21, piątek 22, sobota 23, niedziela 24 
września — nieczynny. 

— 30 września uroczyste otwarcie sezonu 
w Teatrze na Pohulance. 

— Sekretarjat Szkoły Dramiatycznej przy 
Teatrze Miejskim na Pohulance zawiadamia, 
iż zapisy na kurs pierwszy oraż urugi już się 
rozpoczęty. Wykłady rozpoczną się 2 paździer- 
nika r.b. 

informacyj udziela Sekretarjat Teatru Miej 
skiego na Pohulance od 1l do 1. Tel. 9—45. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Występy O- 
pery Warszawskiej. Dziś o godz. 8 wiecz. pier- 
wszy występ znakomitego zespołu opery war- 
szawskiej. Wystawione zostanie nieśmiertelne 
dzieło S$. Moniuszki „Hałka*. Obsadę tworzą: 
Halka (H. Lipowska), Zofja (Z. Węgrzynówna) 
Jontek (A. Gołębiowski), Janusz (J. Brodnicki), 
Stolnik (J. Junelli-Trembicki.W piątek 22 wrze- 
šnia „Poławiacze pereł*, sobota 23 września 
„Žydėowka“, niedziela 24 wrzešnia „Rigoletto“, 
poniedziałek 25 września „Borys Gądunow*, 
wtorek 26 września „Faust”, środa 27 wrześ- 
nia „Carewicz*. Kapelmistrze:. Walerjan Bier- 
diajew, Wacław Elszyk, Początek o godz. 8 w. 
Ceny miejsc od 1 zł. Bilety honorowe ; zniżki 
nieważne z wyjątkiem prasowych i urzędowych. 

— Poranek dla dzieci i młodzieży w „Lut- 
ni“, W niedzielę nadchodzącą o godz. 12.30 po 
raz 4-ty barwne widowisko w 6-ciu obrazach ze 
śpiewami, muzyką i tańcami „Ż pałacu do cyr- 
ku“ W. Stanisławskiej. Ceny. miejsc specjalnie 
zniżone. Wycieczki szkolne korzystają ze spe- 
cjalnych ulg biletowych. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

CASINO — Zgubny czar. 
Helios — Turbina 50.000 — Wstriecznyj. 
PAN — Pocaiunek przed lustrem 

ROXY — Donovan. 
LUX — Czemp. . 

WYPADKI I KRADZIEZE. 

— Okradziony na rynku, Brejwo Andrzej 
(Żeligowskiego 1) zamełdował, iż podczas poby 
tu jego na rynku Łukiskim, skradziono mu z 
kieszeni ubrania portfel, zawierający 50 dola- 
rów, 50 zł., weksel in blanco na sumę 100 zł., 
oraz plenipotencję. 

— Złodziej bielizny. Tektównie Lubie (za- 
ułek Biały) skradziono z niezamkniętego miesz- 
kania bieliznę damską, wartości 40 zł, Dochodze 
nie ustaliło, że kradzieży dokonał Rogow Wac 
ław, którego ze skradzioną bielizną zatrzymano. 

— Pożary w sierpniu, W ub. miesiącu straż 
pożarną wzywano w 13 wypadkach požaro- 
wych. Na likwidację tych pożarów zużyto 60 
godzin. 

Dolar 5.50 
Wczoraj w obrotach prywatnych nie 

chciano płacić za dolara więcej niż 5.50. 

Wielki proces © majątek Bezdany 
Dziś w Sądzie Apelacyjnym toczy się 

proces, obejmujący z jednej strony sprawę 
majątku Bezdany z drugiej zaś decydujący 
o karze 2 lat więzienia wymierzonej uprzed- 
nio niejakiemu M. Efrosowi za oszustwo. 

Treść tej wyjątkowo ciekawej sprawy 

przedstawia się następująco: 
Duży majątek liczący ongiś ponad 3000 

hektarów, został nabyty przez rodzinę Teń- 
czyńskich od rosyjskiej rodziny Reków. 

Podczas wojny Teńczyńscy wyjeżdżają do 

Rosji i tam Enugenja Teńczyńska godzi się 
na sprzedanie majątku inżynierowi Andrusz- 
kiewiczowi, pobierając odeń a conto należ- 
ności około 5 — 6 tys. dolarów. 

Zmieniają się jednak czasy i Teńczyń- 
ska wraz z synem Feliksem wraca do Pol- 
ski i osiada w majątku. Gdy przyjechał rów- 
nież Andruszkiewicz, nie zgadza się na prze- 

pisanie nań tytułu własności a woli proce- 
sować się. 

Spór o majątek trwa przez kilka lat, a. 
jednocześnie strony rujnują się na prowa- 
dzenie procesów. : 

W tym właśnie czasie na horyzoncie uka- 
zuje się sylwetka wspomnianego Efrosa. Pan 
ów wywiera wpływ na syna Teńczyńskiej, 
i wreszcie, jako były plenipotent Reków na- 

kłania obie strony do zawarcia umowy pojed- 
nawczej. 

Mocą tego układu majątek Bezdany miał 
ulec parcelacji, starzejąca się już coraz bar- 

dziej i zdruzgotana życiem Teńczyńska otrzy- 
mać 11 tys. dolarów, Efros dzięki poprzed- 

niej umowie z Teńczyńską 21 tys. dolarów 

tytułem niedopłaconej ongiś należności za 
majątek Rekom, 2 resztę w sumie około 50 

tysięcy miał otrzymać Andruszkiewicz. 

Ten ostatni otrzymałby -30 tys. w tym 
jednak wypadku, gdyby opłaciłby ciąžace 

na majątku zaległości podatkowe i długi. 

Tego p. Andruszkiewicz nie mógł jednak 
uczynić, bo nie miał pieniędzy i z całej spół- 
ki został automatycznie wyeliminowany. 

Pozostali tylko  Teńczyńska i Efros, 
przyczem ten ostatni uzyskał już od wła- 
ścicielki specjalną plenipotencję na prowadze- 
nie spraw likwidacyjnych. 

Sprawa przybiera wreszcie najmniej o- 
czekiwany obrót. Sprytny plenipotent tak 
rozpoczyna parcelację, że niezadługo z ma- 
jątku pozostał tylko pałac ze 100 hektarami 
ziemi, a Teńczyńska żadnych pieniędzy nie 
otrzymała. Mało jednak tego. Rozpoczyna 

się zkolei spór pomiędzy nią a Efrosem, za- 
kończony fatalnem wyeksmitowaniem  sta- 

ruszki z majątku, ośrodek zaś przedostaje 
się  fikcyjnie w ręce niejakiego  Godzia, 
zaufanego Efrosa, faktycznym zaś jego wia- 
ścicielem jest ten ostatni. 

Dopiero w Wilnie, znalazłszy się w ostat- 
niej nędzy Teńczyńska decyduje się wresz- 
cie na zaskarżenie swego plenipotenta o na- 
dużycia, wobec czego sprawa znalazła się 
przed sądem. 

Sąd Okręgowy Efrosa jednak uniewin- 
nił i dopiero w sądzie apelacyjnym zostaje 
on skazany na 2 lata więzienia. 

Od wyroku tego skazany odwołał się do 
sądu Najwyższego w zwiazku z czem wyrok 
skazujący został ze względów formalnych 

uchylony a sprawa znalazła się ponownie 
na wokandzie sądu apelacyjnego. 

W charakterze pełnomocnika występuje 
przed sądem adw. L. Kulikowski. (w). 

  

Nm ZAUFAJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU: 
UŻYWAJ PASTY DO ZĘBÓW PULSAI 

Zmarły Chofec-Chaim wskazał złodzieja 
Wczoraj 65-letnia mieszkanka Wilna Cha 

na Ruhinerowa złożyła w urzędzie śledczym 
następujące zameldowanie. 

Przed kilku laty zmarł jej mąż, pozosta- 

wiając ją bez środków do życia. Ruhinerowa 
zwróciła się wówczas o pomoce do swego bn- 

gsiego syna w Anieryce, Samuela, b. ucznia 

zmarłego przed kilku dniami cudotwórcy z 

Radunia. Lecz Samuela Rubinera prośby mat- 

ki nie wzruszyły, i przez dłuższy cas nie po 

syżał jej ani jednego centa. — Nieszczęśliwa 

wdowa, nie mając innego wyjścia, zwróciła 
się do „Chofec - Chaima''* w Raduniu z proś- 
ną, aby wstawił się za nią do syna. 

Cudotwórca napisał do swego dawnego "- 

cznia kiika słów, i od tego czasu Rubinero- 
wa zaczęła otrzymywać z Ameryki większe 

kwoty pieniędzy, które pozwoliły jej nawet za 
oszczędzić 350 dolarów. — Oszczędności swe 

przechowywała staruszka w specjalnej skryt- 

ce pod progiem w kuchni. 
Pewnego razu Rubinerowa, zajrzawszy do 

skrytki, nie znalazła zaoszczędzonych  doia- 

rów. Staruszka zrozumiała, że kra ź ta nie 

jest dziełem zawodowych siedziei, lecz spraw 
ką domowników lub osót b.iskich. —- Przede- 
wszystkiem podejrzenia swe skierowała prze- 
ciw sąsiadce, pani M. E., która często wcho- 
dziła do kuchni. Nie majac atoli pewności co 

do sprawców kradzieży, Rubinerowa nie wnio- 
sła oskarżenia przeciw doraniemanej złodziej- 

ce. Liecz w nocy z poniedziałku na wtor*£ po 
kazał się poszkodowanej we śnie „Chofec - 
Chaim'' i oswiadczył, że sprawczynią К:а 

dzieży jej dolarów jest jej sąsiadka M. E. 

Obudziwszy się, Rubinsrowa opowiedziała 
o swym śnie swej córce, która nie zwlekając 

zameldowała o wszystkiem policji. Przeprowa 

dzona w mieszkaniu podzjrzanej о kradzinž 
rewizja dała sensacyjny rezultat: — п М. Е. 
znaleziono 27 dolarów, owiniętycz w chustke 
Rubinerowej. Znalezione dolary zakwestjono- 
wano. Dalsze śledztwo w toku. (k). 

  

  

Niezwykły wypadek 
Udławił się kawałkiem mięsa 

WILNO. W miasteczku Świr w piwiarni 
Mleczarka Pawła, podczas spożywania $тада- 
nia, udławił się kawałkiem mięsa Sielewicz Zyg- 

  

munt. Udziejona natychmiastowa pomoc iekar- 
ska żadnego skutku nie odniosła i Sielewicz 
znarł, 

  

  

IKURS STENOGRAFJI 
w początku października r. b. zostanie ura- 
chomiony przy Rocznych Ksrsach Hzndle- 
wych M. Przewłockiej w Wilnie obejmujący 
trorję i Ćwiczenia w zakresie zapewniającym 
bległość dla praktycznego zastosowania. — 
Zapisy są przyjmowane codziennie w ken- 
celarji Kursów Handlowych przy ml. Mic- 

kiewicza 22—5 od 5—37 tel. 16 02. 
  

Japonka w Pogotowiu 
Wczoraj Pogotowie udzieliło pomocy Józe 

fie Pućko (Zawalna 51), Japonce z pochodze- 
nia. 

Wyszła ona zamąż za Polaka w Harbinie 
i przywędrowała wraz z nim aż do Wilna. 

Zostawszy wdową, otworzyła z kolegą mę 
ża piwiarnię i jakoś wegetowała. Ostatnio 
wspólnik wdowy, chcąc ją usunąć z interesu, 
począł czynić różne przykrości, a wczoraj na 
wet pobił. 

Biedna córka dalekiej Japonji z żalem mó- 
wi o niesprawiedliwości „białych''. — Gayby 
miała za co, Pućko natychmiast wróciłaby do 
asTaju nwitnącej Wiśni, 

  

| Pożyczka Narodowa— to świadectwo należytego zrozumienia własnego interesu społeczeństwa 
    

Akcja na rzecz Pożyczki Narodowej 
BIURĄ INFORMACYJNE POŻYCZKI 

NARODOWEJ 

Wileński Grodzki Komitet Obywatelski za 
wiadamia, że z dn. 22 bm. uruchamia na te- 

renie miasta Wilna biura informacyjne w 
sprawie pożyczki narodowej. 

Będą funkcjonowały codziennie od godz. 
ž 2 do 20-ej biura w następujących pun- 
tach: 

      

Powrót z manewrów 

  
{ ы 
| Jeden po drugim wracają pułki z manewrów do swych stałych miejsc postoju, wszędzie ser- 

decznie witane przez ludność. Na zdjęciu spontaniczna owacja na cześć powracającego do 
Torunia 63 p.p. 

1) Izba Skarbowa — Wielka Pohulanka 
10 tel. 47. 

2) Izba Przemysłowo - Handlowa — Mic- 
kiewicza 32. 

3) Magistrat m. Wilna — Dominikańska 
2 , sala posiedzeń Rady Miejskiej, tel. 28. 

4) Związek Właścicieli Nieruchomości — 
Jagiellońska 14, tel. 18-98. 

5) Związek Kupców Żydowskich — Wiel- 
ka Pohulanka 5, tel. 7-58. 

W punktach, na których są podane nr nr 
telefonów, informacje mogą być uzyskiwane 
również drogą telefoniczną. 

RADA ADWOKACKA W WILNIE 
na posiedzeniu nadzwyczajnem, odbytem w 
dniu 19 września, 1933 r., powzięła uchwałę 
następującą: 

„Wezwać członków Wileńskiej Izby Adwo 
kackiej do subskrypcji Pożyczki Narodowej 
w wysokości 5 proc. od czystego dochodu, o- 
siągniętego w 1932 roku. 

$ „Uchwałę powyższą przesłać do wiadomoś- 
ci i wykonania delegatom Rady w Grodnie, 
Pińsku, Nowogródku, Brześcin n.-Bugiem, Li- 
dzie i Baranowiczach'*. 

ZW. STRAŻY POŻARNYCH WZYWA DO 
SUBSRYBOWANIA POŻYCZKI NAROD. 

Związek Wojewódzki Straży Pożarnych ro 
zesłał do wszystkich Związków Powiatowych 
i poszczególnych straży pożarnych odezwę w 

sprawie subskrypcji pożyczki narodowej. Ode 

zwa głosi, że jak w innych wypadkach, gdy 
chodziło o dobro społeczeństwa i państwa, 
tak i tym razem strażactwo winno stanąć 
społem, wykazując swe zrozumienie i wolę 
dla pokonania trudności, stojących na drodze 
ku lepszemu jutru państwa. 

KOMUNIKAT CENTRALI ZWIĄZKU KUP 

CÓW W WILNIE 

Komitet Propagandowy przy Centrali Zw. 
Kupców w Wilnie, oraz przy Wileńskiem Sto- 
warzyszeniu Handlu i Przemysłu zwołuje niniej 
szem na niedzielę dnia 24 września r.b. o godz. 
6 wiecz. do lokalu Związku Kupców (ul, Po- 

hulanka 5), Walne Zgromadzenie kupców i 
m poświęcone pożyczce narodo- 
wej. + 

"r 
— Zebranie Zrzeszenia Asystentów U.S,B. 

W sprawie wzięcia udziału w subskrypcji Резу- 
oczki Narodowej odbędzie się we czwartek dn. 
21 b.m. o godz. 19 w II sali gmachu głównego. 

Daremna przysięga 
Jubiler Pinkus Szenkier z ulicy Niemiec- 

kiej przeprowadził tranzakeję z pewną kup- 
cową Żydówką. Tranzakcja niewielka — pię- 
ciodolarowa, ale jubiler zamiast pięciu wypta 
cił 50 dolarów. Kupeowa wzięła, nie mrugną- 
wszy okiem, 50 dolarów. Jubiler spostrzegł się 
nazajutrz: oddaj dolary. Е 

— QOdezep się — usłyszał w odpowiedzi. 
Co zrobić? Jak udowodnić stratę? Policja 

nie nie pomoże. 
Jako jedyne wyjście z sytuacji pozostała 

przysięga przed czarnemi świecami. Właśnie 
wczoraj, w straszliwy przeddzień Nowego Ro 
ku, odbył się ten posępny ceremonjał w ma- 
łej bożniey przy ul. Tatarskiej. Zapalono 
światło, i rabi odebrał uroczyste zaklęcie od 
jubilera, że przepłacił nierzetelnej kupcowej 
45 dolarów. 

Ale i przysięga nie dała rezultatu. Kup- 
cowa nie chce zwrócić pieniędzy. Jubiler nie 
nie zyskał materjalnie, ma natomiast wielką 
moralną satysfakcję: jest prawdomównym i 
sprawiedliwym człowiekiem, który nie uląkł 
się groźnej przysięgi. (k). 

Kupujemy futra 
Sezon zimowy za pasem. Jeżeli kto jesz- 

cze nie zdążył nabyć futra, powinien to uczy 

nić co rychlej. 

Gdzie? — Rzecz jasna, w znanej firmie 
M. Złatkowicz, jednej z najstarszych w Wii- 
nie. 

Wybór i jakość towaru stoi na poziomie 

odpowiednim dużej, solidnej firmie. Futra bo 

wiem wymagają pewnego zaufania ze strony 
klienta. 

Skład futer M. Złatkowicza (Niemiecka 33 
tel. 906) posiada do dyspozycji swoich klien- 
tów najrozmaitsze rodzaje futer. Należy tyl- 
ko poświęcić chwilkę czasu na obejrzenie ich, 
by zdecydować się na kupno. 

Idąc kupować futro, unikać trzeba pośre- 
dników ulicznych, gdyż ci żądają potem 10 
proc. prowizji. 

Zapamiętajmy więc adres: Wilno, Niemie- 
cka 33, M. Złatkowicz. 
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Przyjazd uczniów gimnazjum im. St. Batorego 
W Warszawie 

WILNO. — W piątek o godzinie 11 m. 
30 rano przybywa do Wilna wycieczka ucz- 
niów gimnazjum im. króla St. Batorego w 
Warszawie w liczbie 240 osób. 

Wycieczkę prowadzi dyr. Ambroziewicz. 
W sobotę rano o godz. 10 goście wysłucha 

ją mszy św. w Ostrej Bramie, zaś o godz. 5 
po poł. wezmą udział w pochodzie do Sali 

Śniadeckich. 

Pochód wyruszy z lokalu gimnazjum Zyg- 
munta Augusta i przejdzie ul. Mickiewicza i 
Zamkową do USB. Uczestnicy będą przebra- 
ni w stroje historyczne z 16-go wieku. 

O godzinie 6 wiecz. odbędzie się w Sali 

Śniadeckich widowisko historyczne, (Batory 

pod Pskowem i inne). Przewidziane są prze 

mówienia JM. rektora Staniewicza i dyr. 
Ambroziewicza oraz produkcje chóru. 

Wieczorem tut. gimnazja urządzają 2 za- 
bawy dla gości, obliczone na 700 osób. 

W niedzielę wycieczka wyjedzie nad Na- 
tocz i w drodze powrotnej nie zatrzyma się 
już w Wilnie. Organizacją uroczystości zajął 

się specjalny komitet, w którego skład wcho- 
dzą: dyr. Żelski, dyr. Świętorzecki, dyr. Hirsz 

berg, p. Domaniewska, p. Wyganowski i p. 
Łucznik. 

  

TEATR MUZYCZNY „,„LUTNIA“ 
WYSTĘPY ZESPOŁU 

Opery Warszawskiej 
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Kapelmistrze: 
Walerjan BIERDIAJEW. 

Wacław ELSZYK. 
Początek o godz. 8-ej w. 

ES 

Powstanie żydowskiege kiubu 
Myśli Państwowej w Wiiejce 

Dnia 16 bm. o godz. 20-ej w sali magi- 
stratu odbyło się zebranie organizacyjne Ży- 

dowskiego Klubu Myśli Państwowej. Przewod 
niczącym zebrania został jednomyślnie obra- 
ny p. Kopelowicz Sz., sekretarzem — Szac 
S. Zebranych powitali: p. starosta Przepał- 
kowski, życząc pomyślnej i owocnej pracy, 

p. Żołądkiewicz w imieniu Rady Powiatowej 
BBWR, p. burmistrz Zublewicz w imienin 
miasta, p. Supiński z ramienia koła miejski”- 
go BBWR. 

Po przywitaniach został wygłoszony refe- 
rat przez p. dra Hirschberga p.t. „Kwestj 

żydowska w Polsce w chwili obec w któ 
rym to odczycie jaskrawe był podkreślony sto 
sunek żydów do rządu w latach poprzednich, 

a jaki powinien być teraz. 
Po referacie wywiązała się dyskusja, w 

której brał udział p. Dubin. Następnie przy- 
stąpiono do wyborów zarządu, w który we- 
szli p. p.: Sz. Kopełewiez, O. Świrski, Z. Al 
perowicz, St. Szac, M. Koniecpolski, S. Kie- 
wesz, Sz. Gurwicz. W skład komisji rewizyj- 
nej weszli p. p.: A. Janowicz, J. Alperowiez, 
B. Berman. Zebrani postanowili wysłać depe- 
sze hołdownicze na ręce Pana Marszałka i 

pana wojewody wileńskiego. 
Wkońcn zgłoszono rezolucję treści nastę- 

pującej: „Solidarnie i najgorliwiej popierać 
Pożyczkę Narodową i rozwinąć w tym kie- 
runku propagandę'*. 

Zebranie zakończono o godz. 23-ej. 

   

      

   

Dzień Pracownika umysłowego 
Wileńska Rada Okręgowa Unji Związ- 

ków Zawodowych Pracowników Umysłowt 

komunikuje, iż dzień 24go września r.b. bę- 
dzie uroczyście obchodzony przez zorganizo- 
wany świat pracowników umysłowych. 

W tym dniu, który otrzymał nazwę „Dnia 
Pracownika Umysłowego'* na terenie  catej 
Polski, odbędą się akademje, zebrania i od- 
czyty, na których będzie omawiane znaczenie 
ruchu zawodowego w życiu gospodarczem Pan 

stwa. * 
W przeddzień, t.j. w sobotę 23 września 

o godz, 17 prezes Unji, p. Anatol Minkowski 
wygłosi przed mikrofonem Polskiego Radja 
przemówienie p.t. „Pracownicy umysłowi na 
przełomie 1932 — 33 r.*. Przemówienie to 
będzie transmitowane przez wszystkie rozgłoć- 
nie Polskiego Radja. 

W dniu 24 września o godz. 13 w lokalu 
Rady Okręgowej w Wilnie, przy uliey Mickie 
wicza ll odbędzie się uroczyste posiedzenie 
Rady z udziałem zrzeszonych członków, na któ 
rem zostanie wygłoszony szereg referatów 9- 
raz fachowo wyjaśnione korzyści i cele we- 
wnętrznej Pożyczki Narodowej. 

ADO 

КА FILMOWEJ TAŚMIE : 

„TURBINA 50.000* — „HELJOS“ 
Dobrze zrobiony film. Kino sowieckie ma 

swoją markę. Pomijając wszystkie uboczne dla 
nas, a zasadnicze dla twórców filmów sowiec- 

kich, założenia ideowe, musimy podziwiać czys 
tą robotę, którą widzimy w każdym prawie ob- 

razie sowieckim. 
„ Turbina * jest nakręcona przez dwóch re- 

żyserów Emilera i Jutkiewicza. Treść wprowadza 
nas w środowisko fabryki bolszewickiej. W 
jednej chwili opanowuje nas atmosfera djalekty- 
ki i swoistej terminologji sowieckiej. Rozumie- 

my, że jest ona treścią życia rosyjskiego robot- 
nika. 

„„, Wstriecznyj * — te wyraz nieprzetłumaczał 
ny bez wczucia się w sens pracy tych ludzi. 

Bezmyślnie przełożono to na „ kontrplan “. 
_„Turbina" gloryfikuje pracę, maszyna i ma- 

sę. Cały film jest w artystyczne ramy  ujętym 
plakatem propagandowym, o tyle może wartoś- 

ciowym, że mniej krzykliwym, a więcej zmatowa 
nym w kolorycie ideowym. 

Wspaniale dobrane typy ( Babczenko, Wa 
sia) są interpretowane bez zarzutu, wnikliwie i 

z ogromną naturalnością. 
Technika zdjęć (np. mgła nad Newą ) na 

najwyższym poziomie. Podejście operatorskie 
również. 

Nie dyskutując o wartości teoryj oddać na- 
leży sprawiedliwość filmowi sowieckiemu, co 
dobre to dobre. 

No, a także ciekawe. Niejeden westchnął, uj 

rzawszy zdjęcia Petersburga— dziś Leningradu, 
wielu patrzało na urywek życia sowieckiego 

jak na egzotyk, wielu znalazło grunt do różnych 

asocjacyj. Przedewszystkiem zaś wszyscy zoba 

Czyłi jeszcze jeden prawdziwie kinowy film. 

Tad. C. 

    

Schronisko n saroczem 
Zarząd Towarzystwa Miłośników _ Jeziora 

Narocz zawiadamia, że sezon r. 1933 w Schroni- 
sku został zamknięty w dniu 10-go września 
r.b. z powodu niepogody i zimna. 

> gł 
ze



  

  

— Uwadze p.p. uczestników Zjazdu Gospo- 
darczego w Nowogródku. Biuro Zjazdu Gospo- 
darczego w Nowogródku komunikuje uczestni- 
kom Zjazdu następujące uwagi. Uczestnicy Zja- 
zdu po przybyciu do Nowojelni w sprawach 
dotyczących Zjazdu  zasięgać mogą informa- 
cyj w Nowojelni na stacji kolejowej, gdzie się 
mieści biuro informacyjne Zjazdu. Przyjazd do 
Nowogródka wązkotorową kolejką lub autobu- 
sami, które specjalnie w tym celu będą zamó- 
wione. Zniżki na przejazd autobusem do Nowo- 
gródka wydaje wspomniane biuro informacyjne. 
Karty kwaterunkowe i asygnaty na obiad do 
własnej jadłodajni (ul. 3-go Maja 1) wydaje biu 
ro noclegowe mieszczące się w Nowogródku 
przy ul. Rynek w lokalu byłej Kasy Skarbowej. 
Oprócz zniżonych cen za obiady w jadłodajni 
własnej (80 gr. za obiad) w restauracij „Ogni 
sko" i „Zacisze* uczestnicy Zjazdu korzystać 
będą z 20 proc. zniżki według cen ustaicavch 
przez restauracje. 

— Zrzeszenie Pow. Zw. Pracy Ob. Kobiet w 
|Nowogródku. Zrzeszenie Powiatowe Związku 
Pracy Obywatelskiej Kobiet w Nowogródku 

na wniosek pani Starościny dr. Nataljj Wada- 
sowej postanowiło podpisać obligację Pożyczki 
Narodowej na sumę 100 zł. 

— „ Rodzina Policyjna *w sprawie pożyczki 
Zarząd Okręgowy Rodziny Policyjnej w No 

wogródku zgłosił swój akces do Wojewódzkie- 
go Komitetu Pożyczki Narodowej dla podjęcia 
współpracy i propagandy oraz podpisania poży 
czki 

Taki sam akces złożył wojewódzki Nowog- 
ródzki Związek Międzykomunalny Opieki Spo- 
łecznej. 

— Postrzelenie, W dniu 18 bm. na poste- 
runku P.P. w Horodecznie zameldował Drożej 
Jakób mieszk. wsi Klukowicze, gm. horodecza 

ńskiej, że w dniu 16 bm. o godz. 18 gdy powra- 
cał z pola furmanką, spotkał na drodze polnej 
obok wsi Kulkowicze jadącą naprzeciwko nie 
go furmankę, na której siedziało 2-ch osobników 
Osobnik, który siedział na tylnem siedzeniu zażą 
dał od Dorożeja, by dał mu wolną drogę do prze 
jazdu i jednocześnie z trzymanego w ręku re 
wolweru wystrzelil jeden raz do Dorożeja, ra 
niąc go w udo łewej nogi. Przeprowadzonem do 
chodzeniem stwierdzono, że osobnikiem strzela- 
jącym do Dorożeja był Goździewicz Juljan, zas- 
tępca leśniczego, zamieszkały na tartaku. Ber- 
dówka, gm. wsielubskiej. 

— Uszkodzenie ciała. W dn. 18 bm. mieszk, 
wsi Góra Kraskowska gm. Szczorse Birycz 
Nadzieja została pobita przez M. Birycza mieszk. 
tejże wsi i wskutek tego została odesłana do 
szpitala sejmikowego w Nowogródku na kiirację 
Jakiego stopnia zadano jej uszkodzenie ciała, na 
razie nie ustalono. Dochodzenie w toku. 

Kradzież, W nocy na 18 bm.nieznany 
sprawca, po uprzedniem wyjęciu 2-ch szyb w 
oknie, przedostał się do cukierni Lewina Lejby, 
przy ul. Wielki Rynek Nr. 3 w Nowogródku, 
gdzie skradł na szkodę tegoż 20 paczek papier. 
„ Awanti * i 25 paczek papićrosów „, Grand- 
Prix * oraz kilka paczek czekolady ogólnej 
wartości 30 zł. 

— Z życia Zdzięcioła, W dniu 13 bm. w 
lokału miejscowej 7-mio kl. publ. szkoły powsz. 
odbyło się z inicjatywy starościny p.dr. Wada- 
sowej organizacyjne zebranie Związku Pracy 
Obywatelskiej Kobiet. Przybyłe panie w licz- 
bie kilkunastu zgłosiły akces do tej organizacji 
wybierając następujący zarząd: p.Hryszkiewicz 
W. jako przewodnicząca, p. Kucharczykowa— 
jako wice-przewodnicząca, p. Bednarczykowa — 
jako skarbniczka i p.St. Sidzińska — jako sekre 
tarka. 

Pani Starościna dr. Wadasowa zapoznała 
obecne członkinie ze statutem Zw. Pr. Ob. Kob. 
podkreślając cei pracy tej organizacji ześrod- 
kowujący się w wychowaniu pokolenia młode- 
go ną dzieizych obywateli Państwa i na sraran 
nej opiecę nad matką i dzięckiem polskiem. 

‚  — Zebratńie Związku Pracy Obywatelskiej 
Kobiet w Koreliczach. Onegdaj odbyło się w 
Koreliczach pow. nowogródzkiego z inicjatywy 
pani starościny dr. Natalji Wadasowej inaugura- 
cyjne zebranie Związku Prcy Obywatelskiej Ko- 
biet oraz wybór nowego Zarządu, w skład które 
go weszły następujące osoby:pp. Šcibor- Mar- 
chicka Anna — jako prezeska, dr. Lewicka — 
jako wiceprezeska, Dulembowa — sekretarka i 
inne. Nowy Zarząd oprócz nakreślonego płanu 
pracy na przyszłość, postanowił subskrybować 
Pożyczkę Narodową na sumę 50 2. 

  

— Wycieczka młodzieży szkolnej z War- 
szawy przybywa na uroczystości Batorowe. W 
dniu dzisiejszym przybywa do Grodna z okazji 
400_nej rocznicy urodzin Stefana Batorego, gi- 
mnazjum warszawskie im. tegoż króla. 

Łącznie z młodzieżą szkolną w ilości 240 
chłopców i ciałem pedagogicznem przyjeżdża 
komitet rodzicielski w liczbie 22 osób. 

Wycieczka przybywa do Grodna w celu 
zapoznania się młodzieży stołecznej z Grodnem 
Nadniemeńskiem i przy tej sposobności tegoż 
dnia wieczorem w teatrze miejskim  urządzi 
przedstawienie siłami uczniów, z którego do- 
chód przenaczony został na odnowenie zamku 
króla w Grodnie. 

  

M. ALBANESI 

Wystawione będą: „Batory pod Psko- — Pomimo deszczów i niepogody Słonim- 
wem' St. Wyspiańskiego, fragment W. Goetla szczyzna płonie, Ostatnio pomimo ulewy zanoto- 
„Samuel Zborowski*. Po przedstawieniu zamie- wano szereg pożarów i tak w dniu 17 bm. we 
rzony jest pochód wieczorowy z pochodniami 
przez ulice miasta w kostjumach historycznych. 

Przyjęciem wycieczki zajęło się gimnazjum 
państwowe męskie im. A. Mickiewicza. 

Po jednodniowym pobycie, goście warszaw 
scy udadzą się do Wilna, gdzie wezmą udział w 
"miejscowych uroczystościach. 

Obchód 250-lecia odsieczy wiedeńskiej, — 
Kulminacyjny punkt uroczystości ku czci 

króla Jana III Sobieskiego odbywających się w 

Grodnie przypadł na dzień 17-go bm. 
Obchód z powodu deszczu jaki mrzył w 

tym dniu, nie wypadł zbyt okazale. 

Według ustalonego przez Komitet Obchodu 
programu — w godz. od 9 do 11 м świąty- 

niach wszystkich wyznań odbyły się okolicznoś 

ciowe nabożeństwa —poczem przegląd wojska, 

organizacyj strzeleckich, P.W., harcerstwa 

i szkolnych — dokonał gen. Smorawiński w 
otoczeniu korpusu oficerskiego. 

Po przeglądzie, wzdłuż ulicy  dominikań- 

skiej ruszyła defilada wojsk: 81 i 76 pp., Strzel- 

ca, 2 Dywizjonu plotn., 29 komp. łączności, 

harcerstwa, młodzieży szkolnej, pw. kobiet i 

ochotniczej straży pożarnej, którą przyjął gen. 

Smorawiński. 
Po defiladzie o godz. 13 m 30 na budynku 

Starostwa Powiatowego odbyło się odsłonię- 

cie plakiety króla Jana Sobieskiego. 
Odsłonięcia dokonał ławnik miasta Roman 

Sawicki w imieniu obywateli miasta —poczem 

wygłosił krótkie przemówienie przypominając 

zebranej publiczności dzieje wyprawy Sobies- 

kiego pod Wiedeń. Następnie wyraził podzięko 

wanie staropolskiem „Bóg zapłać* Powiato- 

wemu Komitetowi i zebranym przedstawicielom 

władz wojskowych i cywilnych i w imieniu 

miasta przejął plakiet. 

— Włamanie kasowe. W nocy na 19 b.m. 
nieznani narazie sprawcy za pomocą podrobio- 
nego klucza dostali się do biura Lifszyc Zyski 
(Bonifraterska 18) gdzie rozpruli kasę ognio- 
trwałą wartości 500 zł. 

Po dokonaniu rozprucia kasy spotkał ich 
przykry los — gdyż wewnątrz w całej swej 
postawie okazał się kryzys finansowy, a zna- 
lezione znaczki stemplowe i pocztowe uznali 
za „nieopłacające' się i nie zabrali. 

„Kasiarzy' poszukuje policja. 

"_ Delegacje młodzieży szkolnej do War- 
szawy. W związku z odsłonięciem pomnika kró 
la Stefana Batorego w Warszawie, ufundowane- 
go przez gimnazjum jego imienia, wyjeżdżają 
z Grodna do Warszawy delegacje młodzieży 
szkolnej szkół grodzieńskich. 

— Dzikie wybryki zwolnionych rezerwi- 
stów. W dniu wczorajszym w pociągu osobo- 
wym Wilno — Warszawa przez powracających 
zwolnionych rezerwistów porżnięty został no- 
żem jadący tym pociągiem Kostrzewa Broni- 
sław zam. w Warszawie przy ul. Filtrowej 16. 

Poszkodowanego  Kostrzewę umieszczono 
w szpitalu miejskim. Nazwiska sprawców nie 
ustalone. 
  

JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPOWAĆ 

BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMODZIA- 

ŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO LNU. 
  

  

— Posiedzenie Rady Powiatowej B.B.W.R. 
w Słonimie. Dnia 17 bm. w sali Konferencyjnej 
Starostwa odbyło się posiedzenie Rady Powiato 
wej B.B.W.R. poświęcone bieżącym sprawom 
organizacyjnym oraz przygotowaniu materja- 
łów na Zjazd Gospodarczy w Nowogródku. 

. — Jak Strzelcy słonimscy uczcili rocznicę 
odsieczy wiedeńskiej. Związek Strzelecki w 
Słonimie, tak czuły na każdą manifestację na 
rodową i Święta Państwowe nie zaniedbał zor- 
ganizowania specjaliego obchodu ku czci zwy- 
cięskiego króla Jana Ill Sobieskiego z okazji 
'250-letniej rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej. 

W pięknej swojej świetlicy przy licznym 
zgromadzeniu członków Związku jeden ze Strze 
lców wygłosił przemówienie okolicznościowe 
podkreślając znaczenie dziejowe oręża polskie- 
go wsławionego zwycięstwem pod Wiedniem 
dla ówczesnej Rzeczypospolitej i całej chrześci- 
jańskiej Europy. 

Z kolei nastąpiły deklamacje i śpiewy strze 
leckie, które trwały blisko 2 godziny. 

W miłym, pogodnym nastroju minął ten 
wieczór braci strzęlęckiej pozostawiając na dłu- 

go po sobie niezatarte wspomnienia. 
— Zebranie Zarządu P.T.K.W dniu 21 bm. 

o godz. 18-ej odbędzie się zebranie Zarządu 

Słonimskiego Oddziału P.T.K. na którem poru- 

szone będą m.in. następujące kwestje: R 

1) sprawa organizacji Okręgu P.T.K. w Wilnie 

2) sprawa przyznania członkom P.T.K. i wy- 

cieczkom większych ulg kolejowych przy prze- 

jazdach indywidualnych t zbiorowych : 

3) zaliczenie st. Słonim do rzędu tych stacyj 
z których i do których przysługują zniżki człon- 
kom Polskiego Związku Narciarskiego. | 
4) omówienie prac sekcyj fotograficznej, mu- 

zealnej, zabytków swojszczyzny i innych. 
Sprawozdanie z przebiegu tego posiedze- 

nia nie omieszkamy podać do publicznej wiado- 
mości. 

3) 

INNA KOBIETA 
Wobec zniekształcenia odcinka 3-go 

powyższej noweli w onegdajszym nume- 

rze naszego pisma, powtarzamy go tu 

raz jeszcze naszym Czytelnikom. Red. 

— To cudaczne zwierzę! — powiedziała 

nurse. — Nie lubię go bardzo, zawsze ma ta- 
ką szpiegowską minę! Myślę sobie, że Miss 
Brockden musi wydawać kupę pieniędzy na 
te wszystkie kolorowe kokardy, które on no- 
si. Ona zmienia je ciągle. Chodź tu, wynoś 

się... niepotrzebny tu jesteś wcale! 

Pies zawrócił i wybiegł z pokoju; a kic- 
dy Mrs. Camberton wyszła na korytarz, zna- 
lazła go czekającego przy schodach. Olive za 
trzymała się by go pogładzić, ale szybko ce- 
tnęła rękę, bo Nero zaburczał ze złością, i 

wyszezerzył zęby... 

Właśnie ukazała się we drzwiach Pearl; 
Brockden i zwymyślała ostro swego ulubień- 

ca: 

— Jak Śmiesz! Wstrętny psie! — zawoła- 

ła. — Mam nadzieję, że on pani nie ugryzł. 
Mrs. Camberton? On rzadko bywa w złym 
humorze, ale dzisiaj jest wprost nieznośny. Mo 
że męczy go upał? 

   

— To nie nie szkodzi, nie mi się nie sta- 

ło, — odpowiedziała Olive. 
Zeszła na dół, a Amerykanka podążyła za 

nią z psem, który nie odstępował od jej nóg. 
Nieobecność majora Cambertona przy sto- 

le wywołała żal, ale wszyscy przyznali, że na- 

leżał mu się wypoczynek. 
Po obiedzie Mrs. Royce wymknęła się do 

pokoju brata, a po powrocie ueałowała gorąco 

Olive i szepnęła: 
Ted zasnął, jakżebym chciała, żeby on 

mógł zostać tutaj kilka dni jeszcze! Powin- 

naś namówić go, żeby się rozebrał, bo teraz 
leży na łóżku w ubraniu. 

— Zaraz tam pójdę. 

Pozostała jednak czas jakiś ze wszystkimi 

w hallu. Drzwi na werandę były otwarte, bo 
noc była piękna i księżyc wypłynął z ponad 
drzew. Wkrótce Olive udała się na górę. Sta: 
ła chwilę niepewna przed drzwiami, wiodą- 

eemi do pokoju męża, ale wreszcie nabrała od- 

wagi i otworzyła je. 
Ale zamiast ujrzeć śpięcego męża, przeko: 

nała się, że pokój był pusty. W tejże chwili 
zapukano do drzwi, i lokaj stanął na progu. 

Rozłożył na krześle pyjamę i parę panto- 
tli. 

  

wsi Nowosiołki gm. dziewiątkowickiej spaliła 
się stodoła ze zbiorami na szkodę Anisków Paw 
łą i Stefana. Straty wynoszą około 1480 zł. 

W dniu 17 bm. we wsi Pinskowicze gm. 
starowiejskiej spalił się dom mieszkalny na 
szkodę Rasińskiego Bazylego. Straty wynoszą 
około 1700 zł. 

W dniu 17 bm. we wsi Soczewlany gminy 
rohoteńskiej spaliły się 3 domy mieszkalne i 
2 chlewy na szkodę braci Aleksandra, Piotra i 
Wiktora Bieletków. Straty wynoszą około20U0 zł 

— P.0.S. w Słonimie popularny. Specjalną 
popularnością cieszy się P.O.S. w Slonimie— 
Pomijając ciągłe zawody młodzieży szkolnej o 
zdebycie P.O.S,u, w roku bieżącym notujemy 
większe zainteresowanie się Państwową Odzna 
ką Sportową społeczeństwa starszego. I tak po- 
mimo niesprzyjających warunków atmosferycz- 
nych codziennie na stadjonie widzimy sportsme 
nów starszych trenujących się do zdobycia P. 
O.S'u. 

Niedawno byliśmy Świadkami gdy liczny 
zespół urzędników i pracowników pocztowych 
w liczbie 29-ciu złożył egzamin P.O.S. 
„ Niemniej chwalebnym rezultatem mogą się 
poszczycić i kolejarze słonimscy, których wy- 
czyny sportowe o P.O.S. są również pokażne, 
W najbliższym czasie, jak nas informują, per- 
sonel urzędniczy innych władz i urzędów po- 
wiatowych stanie do zawodów o P.O.S. 

—kKoło rodzicielskie przy gimnazjum Pań. 
stwowem. Dnia 16 bm. odbyło się zebranie Za- 
rządu Koła obfitujące w poważne dyskusje i uch 
wały. Ze sprawozdania z roku ub. dowiadujemy 
się, że opieka szkoły dostarczyła 15.000 śŚnia- 
dań młodzieży gimnazjalnej. W bież. roku ak- 
cja ta będzie kontynuowana, przyczem uchwało- 
no w budżecie na ten cel 3.000 zł. 
Omówiono kwestję zapomóg, które i w bież. ro 
ku udzielone będą niezamożnym uczniom w go- 
tówce, względnie w podręcznikach i naturze. 
W końcu poruszono niektóre sprawy personal 
ne w których zwrócono się do władz szkolnych 
chodzi mianowicie o wstrzymanie przeniesień 
poszczególnych profesorów w toku ich pracy 
w biurach szkolnych. 

— 7е slonimskieį cerkwi giną ofiary. W 
dniu 17 bm. z cerkwi prawosławnej w Słonimie 
w niewyjaśniony narazie sposób lecz prawdo- 
podobnie w czasie nabożeństwa przez niezna- 
nych sprawców skradzione zostało 30 metrów 
płótna białego wiejskiego wyrobu złożonego jako 
ofiara na remont klasztoru prawosławnego w 
Żyrowicach. 

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

przedstawia się następująco: robotników niewy 
kwalifikowanych — 417, wykwailifikowanych — 
8, pracowników umysłowych — 23. Razem 448, 
z tego otrzymuje zapomogi 23-ch. 

Łodziariu TAPICER DEKORATOR 
WŁADYSŁĄ * SZCZEPAŃSKI oi» orzył wy- 
trórnię mebli miękich w Wilnie ul. Nie. 
miecka 2 skie» frontowy gd:iz poleca wła 
snego wvrobu najmodniejsze otomany, tap. 
czany iółk», fotele klubowe i kozetxi orsz 
przyjmuje zamówienia w zskresie tapicer- 
stwa, a także przerabiam wszeikie miękie 
meble i wykozywam gustowne dekoracje, — 
Wykonanie solidae i puaktualne, Obsługa 

Ischowa. 

Giełda warszawska 
Z DNIA 20 WRZEŚNIA 
DEWIZY I WALUTY 

Belgja 124,80 — 125.11 — 124.49. 
Gdańsk 173,75 — 174.18 — 173,32. 
Holandja 360.90 — 361,80 —- 360.00. 

Londyn 27.55 —- 27.52 — 27.67 
Nowy York czek 5.63 — 5.67 — 

Nowy York kabel 5.64 —- 5.68 — 55 

Paryż 35.01 — 35.10 — 34.92. 
Praga 26.51 — 26.57 — 26.45. 
Szwajcarja 173,30 — 173.13 — 172.87. 

Włochy 47.08 — 47:31 — 46.85. 
Berlin w obr. pryw. 213,55. 
Tendencja niejednolita. 

  

  

  

27.47. ja 

  

   

Dolar w obr. pryw. 5.69. — 5.65. 
Rubel złoty 4.77. 

ofiary 
Zamiast kwiatów na górb š. p. Antoniny 

Burhardtowej składa rodzina Stommów  dzie- 
się (10) złotych na schronisko — dom wycho- 
wawczy im. Józefa Piłsudskiego na Antokom. 

W EGLE: uórnosiąsk. Kot zp 

wĘGiLL „Prcgress | 

poleca + DEU Ė B | 
{ Jagiellońska 3, tel. 8-11. 
„GTE RERZOSZ ZONE FEENZTPZO ZNACZ DZIAC 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Zdzięciole 

Witold Adamowicz zamieszkały w  Zdzięciole 
na zasadzie art. 602 K.P.C. ogłasza, iż w dniu 
Zdzięciole odbędzie się sprzedaż przez licytację 
9 października 1933 r. o godzinie 10 rano w 
ruchomości, należących do Lejbowicza i S-ki 
Samochodowej w Zdzięciole składających się z 
autobusu marki „Chewiolet“ i oszacowanych 
na sumę 2000 zł. 

Spis rzeczy i ich szacunek przejrzeć można 
w dniu licytacji. 

Komornik Sądu Grodzkiego 
W. Adamowicz, 

— Przyniosłem to dla pana majora. Pro- 

sił o pożyczenie od Mr. Royce'a, madame, — 

tłumaczył, — i kazał powiedzieć pani, 

wkrótee powróci. 

— Dziękuję. 
Krew uderzyła jej do twarzy, a serce za- 

biło gwałtownie.  Znienawidzone podejrzenia 
znów opanowały jej mózg. Przypomniała so- 
bie, że Pearl Broekden zaraz po obiedzie, ode- 

szła, tłumacząc się tem, że zapomniała robót- 
kę u Lady Causton i musi iść po nią. 

„Edward oczywiście poszedł spotkać się + 

nią, i dlatego nie chciał zejść na obiad, że- 
by móc łatwiej wymknąć się''. — Takie były 
jej brzydkie myśli, które wbrew woli Olive 
opanowały jej myśli. Ё 

Powróciła do siebie, zamykając mocno 
drzwi, Fakt, że mąż tłumaczył się przed nią 
tą drogą — przez lokoja — podniecał jej 
gniew. 

„On jest pozbawiony wstydu! —- szeptała 
— Nienawidzę go! Nienawidzę go!'*. 

Łzy napłynęły do jej oczu i długo cho- 

dziła po pokoju, prawie nieprzytomna z roż- 

paczy. Wreszcie usiadła przy oknie, a wiatr 
chłodził jej zbolałe skronie. 

„Muszę położyć raz koniec tej hipokryzji. 

On musi wybrać, jedno albo drugie! — mówi- 
ła do siebie z gniewem. — Nie mogę żyć tak 

dłużej! To doprowadzi mnie do szaleństwa !'*. 
Mrs. Camberton nie mogłaby określić, jak 

długo tak siedziała, trawiona goryczą i bólem. 

św, 

  

figlarna LNU |. 
Nasza rozkoszna, 

FHALLOI HALLOT Dla wielbicieli uroczej Liljanki NIESPODZIANKA! 

LiILJAK MARVYVEY 
. „JEJ KRÓLEWSKA 4OŚĆ: 

sach w Paryżu, Londynie i New-Yorku zawita Liljanka do Wilna przed Warszawąi 

w najnowszej 
swej kreacji 

& Już za kiłka dni na na 
szym ekranie. Po sukc    

  

  

Dziš! 

TU 
Najnowszy film ze „Złotej Serji* Paramountu prod, 1933-34 r. 

„ KGUBNY CZAR 
ze złotowłosą MIRIAM HOPKINS bohaterką filmu „Dr. Jekyli i Mr. Hyde* oraz demoniczm 

JACKIE LA RUE. — Poemat podwójnej duszy pięknej kobiety i zgubny czar jej zmysłów. 
Nad program: Najaktualniejsze dodatki Foxa, Pata i inne. 

   
  

„ES + Turbina 10.000 Oryg I. 
tytuł „Wstrietznyj“ 

Rewelacja sowieckiej prod. „Sojuzkino'* w Leningradzie. Genjalna gra potentatów ros. 
ekranu. Arcydzieło, które stanowi epokę Film od początku do końca ŚPIEWANY i MÓWIONY РО 

  

sceny 1 

  

  

ROSYJSKU. Nad program: Najnowsze atrakcje: Seanse: 4, 6, 8, i 10.20. W dn. św. od godz. 2-i. 

Dziś = 

A di ż p oj Bohaterstwo 

„МАНЕ 3 klnematografji nio 
PRD s monumentainy o. 

LUTSTREH” 3 fiim wiarusai 

Imponojąte senų 

  

Raćle wiieńskie 
CZWARTEK, DNIA 21 września 1938 r. 
7.00. Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzienn.    

   
munikat meteor 

nik południowy. 14.50: g 
Komunikat. 15.00: Muzyka popularna (piy- 
ty). 15.25: (Giełda rolnicza. 15.35: Muzyka 
operetkowa (płyty). 16.00: Słuchowisko dla 

dzieci: „Tom i jego samochód'* — pióra Cio 
ci Hali. 16.30: Muzyka romar 

17.00: „Wyrodna córka sufra: 

CZ, si I. Jabłowska. 17.15: Koncert so 
listów. : Odczyt Funduszu Pracy. 1835: 
Koncert kameralny. 19.20: Skrzynka poczto 
wa Nr. 263 — —listy słuchaczów, omówi Wi 
told Hulewicz, dyr. progr. 19.40: „Dobry 0- 

k 4.55 3 

  

  

   
        

  

biad kluczem do serca'* — felj, wyglosi J. 
Warnecka. 20.00: Koncert. 20.50: Dziennik 
wieczorny. 21.00: „Mój Paryż'* — nowela N. 
Druekiej. Przeczyta Tadeusz Byrski. 21.10: 

. 22.00: Muzyka taneczna. 22.25: Ko- 
munikat sportowy. 22.35: Kom. meteor. 22.40: 
Dalszy ciąg muzyki tanecznej. 

LECZNICA 
LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA 

POMOCY SANITARNEJ 
przy ul. Mickiewicza Nr. 33-a tel. 17-77 
(dawniej Wileńska 28) wznowiła przyję- 
cia chorych ambulatoryjnych przez leka- 
rzy specjalistów w godzinach w dzień od 

| 9—2 i WIECZOREM 5—7. oraz obłoż- 
nie chorych o każdej porze dnia i nocy. 

  

    

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE. 

Z DNIA 20 WRZEŚNIA 

Ceny za towar Średniej handlowej jakości, — 
parytet Wilno. 

GENY TRANZAKCYJNE: 

Żyto I standat 16.00 
Żyto II standart 15.00 

: —15.25 
Mąka pszenna 4-0 A. Luks. 36.855 

—37.50 
iuąka żytnia do 55 proc. 25.75 

—26.50 
Mąka żytnia do 65 proc. 21.90 

—22.50 
Mąka żytnia razowa szatrowana 18.50 
Kasza perłowa (pęcak) nr. 2 25.50 

CENY ORJENTACYJNE: 
Pszenica zbierana 

Mąka pszenna 4-0 A. Luks. 
Jęczmień na kaszę zbierany 

Mąka żytnia sitkowa 

Mąka żytnia razowa 

Otręby żytnie 
Otręby pszenne cienkie 

Otręby jęczmienne 
Kasza gryczana 1-1 palona 

Kasza gryczana 1-2 palona 

    

zbiorowe!  Rozmachi 
  

Przetarg 
Zarządy Więzień Stefańskiego i Łukis- 

kiego w Wilnie, oraz Zakład Wychowawezo- 
Poprawczy w Wielucianach ogłaszają prze- 

targ na dostawę loco więzienie Łukiskie okc- 
ło: 60.000 kg. żyta, 270.000 kg. ziemni: у 
„Woltmany““ 10.000 kg. fasoli, 15.000 k; 
chu, 10.000 kg. jęczmienia, 20 beczek 
birskich 2 gat., 3.000 kg. kaszy jaglanej, 

kg. kaszy gryczanej, 6.000 mąki żytniej pytlo 
wej, 800 kg. kawy zbożowej, 1.500 kg. ce 

    
       

    

. 6.000 kg. słoniny solonej, 1.000 kg. szmaleu 
wieprzowego, 20 kg. pieprzu gorzkiego, 30 kg. 
esencji octowej — loco więzienie Stefańskie 

około: 45.000 kg. żyta, 150.000 kę. ziemn 
ków „Woitmany*', 300 kg. kawy zbożow 
5.000 grochu, 5.000 fasoli kg., 15.000 kg. ka- 
pusty, 3.000 kg. kaszy perłowej, 1.600 kg. ka 

szy jaglanej, 3.000 kg. kaszy jęczmiennej, 500 
kg. cebuli, 10.000 buraków, 1.000 kg. słoniny 
solonej i 5 beczek śledzi II gat. — loco Ża- 
kład Wychowawczo - Poprawczy w. Wieln- 
cianach około: 15 kg. herbaty, 52 kg. kakao, 
1.000 kg. słoniny solonej, 800 kg. soli białej, 
300 kg. cukru, 3 kg. pieprzu gorzkiego, 3 kg. 

pieprzu angielskiego, 3 kg. liści bobkowych, 
500 kg. kaszy mannej, 1.000 kg. tasoli, 500 
kg. grochu, 1.200 kg. makaronu (łom), 5 be 

czek śledzi birskich II gat., 300 kg. powidła, 
10 kg. esencji octowej : 15 kg. kiełbasy kra 

kowskiej tygodniowo. 
Zaoferowane produkty winny być najłep- 

szej jakości. Oferty na dostawę wymienio- 

nych artykułów należy składać najpóźniej do 
godz. 12-ej dnia 25 września 1933 roku, na 
imię Zarządów Więzień Łukiskiego i Stefań 
skiego oraz Zakładu w Wielucianach w zapie 
czętowanej lakiem kopercie z napisem: „of: 

ta na dostawę produktów żywnościowych” — 
u dołączeniem pokwitowania Kasy Skarbowej 
w Wilnie o wpłaceniu wadjum w wysokości 
5 proc. wartości oferowanych artykułów. O- 
twarcie ofert nastąpi w dniu 25 września rb. 
o godz, 12-ej w obecności oferentów w wię- 
zieniu Łukiskiem. Prawe wyboru oferenta i 
podziału dostawy zastrzega się. Szczegóło-- 
wych informacyj o warunkach przetargu i 
dostawy udzielają przewodniczący komisyj go 
spodarczych: Naczelnik więzienia Łukiskiego, 
Naczelnik więzienia Stefańskiego i Dyrektor 
Zakładu Wychowawczo - Poprawczego w gc- 
dzinach urzędowych. 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
GOSPODARCZEJ 

ŻĄDAJCIE 
wę wszystkich aptekach 

szładach aptecznych znane 

środka ed odcisków 

Prow. A. PAKA. 

  

   

  

  

    

    
    

    

Lekarze DOKTOR 

— Blumowicz   

Kasza gryczana 1-1 biała DOKTOR 
Choroby skórne, wene- 

Ba kai ią > ZELDOWICZOWA ryczne i moczopłciowe. 

Si ; kobiece, weneryczne — WIELKA 21 — tel. 921 
seno narządów * moczowych od 9—1 i 3—8 

Słoma | ой 12 — 2i od 4-6  WsZ.P. 28. 
Siemię lniane 90 proc. ui. Mickiewicza 24 — — — — — — — — 
Owies — bez podažy. tei. 277. 2 -- 

Wpadła wreszeie w jakąś mglistą drzemkę. 

Kiedy już powzięła stanowczą decyzję, bo 

lesne poczucie własnego nieszczęścia wpełzło 
do jej serca, paraliżując myśli, pogrążając 

ją w rodzaj letargu. Nagle zerwała się na 

nogi. 
Drzwi, łączące jej pokój z pokojem męża, 

otwarły się gwałtownie i ukazał się w nich 

major Camberton. 

Ciągnął za sobą czarnego pudla Amery- 

kanki. 
Żona zauważyła odrazu, że prawa jego rę- 

ka zwisła jakoś szezególnie bezsilnie. 
— Prędko, — rzekł — prędko, weź 

niego ten papier! 
Olive patrzyła na męża, jak obłąkana. 
— Nie przestraszaj się, kochana, gdyby 

mógł, ugryzłby ciebie, ale ja go unieszkodliw:- 
łem, Czy widzisz tę malutką rolkę w jego ko- 
kardzie? To jest liścik, wyjm go, proszę: 

Usłuchała go drżąc z wrażenia i strachu: 
— Przeczytaj. 

Podeszła do lustra, nad którem paliła się 
lampka elektryczna. 

— To po niemiecku, — zauważyła zdzi- 

wiona. 
Mąż skinął głową: 
— Tak, wiem 0 tem. Czy możesz przetłu- 

maczyć ? 
Odcyfrowała słowa bardzo wolno i z tru- 

dem: 
„Wszystko gotowe — pamiętaj: trzecie ok- 

oł 

2. 

no nalewo od drzwi wejściowych. Między 
pierwszą a drugą. Daj znak jak zwykłe. 

— Dobrze, — major był zadowolony, 

teraz rozwiąż kokardę, żeby końce zawisły 

Teraz otwórz drzwi, komendero- nierówno. 
wał. 

Gdy wykonała jego rozkazy, pies z jękiem 
uciekł z pokoju. 

— 00 to znaczy? — zapytała Olive męża 

szeptem. 
Major nie odpowiedział odrazu. Stal opai- 

ty o drzwi, przytrzymując kiść prawej ręki, 

lewą ręką. 

— To oznacza niebezpieczeństwo ukocha- 
na. Proszę cię, idź i znajdź (George'a, a kie- 
dy wrócisz z nim, będę mał jeszcze inną proś- 

bę do ciebie. 
Ale twarz Olive zbladła śmiertelnie: 

— Jesteś ranny? — zapytała niespokojnie. 

— Wszystko dobrze, zrób to, co powiedzia- 

łem. 
Olive nie potrzebowała długo szukać. Mr. 

Royce wchodził właśnie na schody, pogwizdu- 

jąc. 
— Jeszcze nie w łóżku? — zdziwił się. 
— Ted prosi cię do siebie, — szepnęła O- 

live, — chodź prędko. 
Zmaleźli majora stojącego w tej samej po- 

zycji, w jakiej go żona zostawiła. Zawołał żo- 

nę i ucałował ją bardzo gorąco. 
— Qzy cheesz być odważną, dzielną ko- 

bietą i dopomóc mi? — zapytał. — W takim 

  

Ciekawe eiekly | Światło-cieniel 
ilety honorowe i bezpłstne nie ważne, 

ROZRYWCE SEESZT KET RRE RE SCR MES, D MAE ANO WRCR 

  

  

  

i WILEŃSKA 34. 

    - Wileńska 7, tel. 10-67. 

Dr. Janina „aimas dzieci 4 
o kompłetu prywat > PIOTROWICZ- tego. — Wiek 7-6 lat, 

JURCZENKOWA PCE AE od- 
: ziału 

Nas Mickiewicza 48 m. 6. 
Zgłoszenis do 12 rame | 

i od 3—5 po poł. 

MUZYK? 
ekcyj udziełam Kus 

„„Serwatorjum — Wene- 
уе cja. Oferty do „Sła- 

Dr. Wolfson u" vod 5. = 
Choroby skórne, wene- TTT 
ryczne i moczopłciowe. 

"Poszukusa 

Choroby skórne, 
weneryczne, kobiece 

CCR 
je: Od 5 — 7 wiecz. | 

  

  >d godz. 9 -1I i 4-8 PRACY 

TLS“ WWYWYTWEON 

sume Qsoba | 
Lokale inteligentna 

samotna posznkaje miej | 
sca gospcdyni. Созро- 
darstwo wiejskie i do | 
mowe zna doskomate,— 

Poszukuje się 
MIESZKANIA 
3 lu; 4 pokojowego z Wilno, Witołdowe 55 
wygodaini możliwie nie m. 8 (od godz. 8 de 10 
daleko od sądów. Oferty: rano : od 7—8 wiecz.) | 
Sąd Okręgowy pokój Н 
Nr. 17 lub telefonicz- POSZUKUJĘ | 
nie Nr. 510. 'ak'ejkelwiek prasy 2 

MIESZKANIE 
znam się częściewe na) 

z „AE gospodarce wiejekiej 
6 pokoi ze wszelkiemi znam dobrze kuchnię: 
wygodami do wynaję- — mogę samodriełnie 
cia. Zygmuntowska nt. zająć się domem u 6% 
8. Wiadomość u 0- motnych, albo ekoryeh. 

  

  

zorcy. Wymagania  skrem - 
— R = ne, poWAŻNE Świadect- 2 POKOJE woj refer. UL Bakss 
umeblowane słoneczne 
z balkonem dla kultu: RR | 
ralnej osoby. Dąbrow- 
skiego 12 m, 3. 0 

POKO 
DO WYNAJĘCIA 

jessy, duży, umebło- 
wany ze wszystkiemi 
wygodami: telefon — | a 
wanns. Portowa 8 m. 3 WARE НЕЛЕЕЕНЕРИНЫ 

Różne 

Ochmistrzyni 
zawodowa szuka pracy. 
Wyrabia  masio ue 
sprzedaż. Zna się ne 
kachui. Uczciwa, pra | 
c Nieś wieske 4 

» 

DO WYNAJĘCIA 
2 pokoje ze wszystkie — — 
mi wygodami  Siera- Pjerwszorzędna | 

kowskiego 21 m.5 | nraktyc2. krawczynh | 
S 2па)аса wszelką pracę 

w zakres krawiectws 
—- wchodzącą — peryjmić 

szycie po domach — 

cena bardzo przystępne 
Kizyws 5 m. 1 Zwie* | 
rzyniec. © 

  
— 2 uczenice (ów) a 

English | przyjmę na mie: 
‚ | Z csłodziennem atray- 

Groups and single | mainiem 75 zł mies — 
M. GAWRONSKA | Opicha dobra — Piac 
Uaiversity College į Metropolitalny 3 m. © 

  

  

  

  
AOR RODZINA 

Zawalaa 22 m. 8 zredukowanego _ uxzę- 

2—4 i cd 6—8 | dnika, pozestająca w 
tel. 838 ! ostatecznej nędzy, pre- 

Z © — = — gi © pomoc. Peleoń 

W ŁOSKIEGOT-wo Św. Wincentego... 
uczę najlepszą metodą. Ofiary przyjmuje Sła-. | 
— Oferty do „Słowa'* wo dla K. G. 
pod S. K. ъ 

WD VVBI OPS VTAT ESTA LL a ЛОЛ 2Оа 
razie idź na dół. Miss Broćkden wróci pew- 

nie zaraz od Lady Causton. Musisz za wszeł- 

ką cenę utrzymać w hałlu, do naszegė 

przyjścia. Wymyśl jakikolwiek spósób zatrzy” 

mania jej tam, koniecznie! 

Oczy Olive zapłonęły. Łzy, które świeże 

wylała i smutek uczyniły ją bardzo bladą: 

ale twarzyczka jej nabrała jeszcze wyrazu. 
Nie rozumiała jeszcze co się stało ale “+ 

tknięcie ust męża w gorącym i pełnym miło: "7 

ści pocałunku, zmiotło z jej serea zimny głaź 

rozpaczy. 

Gdy dwaj mężezyźni pozostali sami, majoż 

roześmiał się krótko. 
‚ — Czujesz się jak na niemieckiem ka- 

zaniu, drogi przyjacielu? — rzekł. — Fakterx 

jest, że mamy ciężkie i nieprzyjemne zadanie 

na dzisiejszy wieczór. Już kazałem pekojów- 
ce zatelefonować do policji, a prócz  tegw 

wziąłem przez ostrożność dwóch ludzi z yi 

ski. Oni pilnują teraz kogoś, kto leży kołu 

stawu na trawniku, niezdolny do poruszenia 

się. On trafił mnie niestety, potem, jak z0 

przyłapałem, ale myślę, że to drobiazg — ze- 

wnętrzna rana. | 

— W każdym razie mamy go, a to bardze | 

dużo. A teraz musimy upewnić się, co de 
jego partnera, — ciągnął dalej major. — My- 

ślę, że nasza droga miss Broekden jest prze- | 

biegłym ptaszkiem! 

  

  

  

(D. C. N.) 

5 TEZA ITT SODAS EL EINIKIS T 2002 U 
Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński. - 
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