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TO sr., v drobpycb za wyraz 30 (r. 

Uroczysty glos z Watykanu 
Pap et oroklMiiiie Rok ruMeuszowy 

CłTTA DEL VATICANO 27.12. 
W odpowiedzi na adres, złożony 
w żnien.a kolegium kardymaiskie-
go przez dtóekana kardynała Gra
nit© PSgjiaterłi dl Bełmonte, Pap:ei 
odpowiedzią} przemówieniem, w 
które m po wyrażeniu życzeń dla 
kardynałów zwrócił szczególną u-
wagę na położenie wiernych w 
Hiszpanii, Meksyku 1 Rosji. 

— Bolesnymi jest dla nas fakt — 
neeld Papież — iż nieryłko trwają 
w da&zym ciągu nieporozumienia, 
niesnaski, zawiści pomiędzy tyłu 
narodami i państwami, wojny do
mowe i ^ o j n y miedzy narodami, 
lecu 1 wzmaga się powszechny kry 
rys finansowy i gospodarczy, nie 
znający precedensów w historji 
świata. 

Przechodząc do spraw koście! 
nych, Papież podkreślił, iż należy 
kongres eucharystyczny w Dubli
nie oraz za rozwój działalności mi-
syj i akcji katolickiej, dodając iż 
ociekł się do wspaniałego wyna
lazku Marconi'ego. aby glos jego 
był posłyszany przez wszystkich 

, na całym świecie i aby mógł prze 
słać wszystkim narodom życzenia 
pokoju i spokoju, życzenie wzmo
żenia wzajemnego zaufania i wza
jemnej pomocy. 

— Jednocześnie — opwiedziar 
Pius Xl — chcemy obwieścić mną 
rzecz ludzkości, a mianowicie, iż 
rok przyszły 1933 jest według tra
dycji wiernych 1900 roozmcą męki 
i śmierci Chrystusa. 

Aczkolwiek nauka nie potwier 
(łza bez zastrzeżeń tego przekona
nia i tej tradycji, niemniej można 
stwierdzić, iż pomiędzy 1930 a 
1933 rokiem można umiejscowić 
t« pamiętną i drogą sercom naszym 
darte. Niechaj ludzkość i świat ca

ły oderwie się na ctowSę od słu
chania jedynie tego, co dotyczy kon 
fBbtów, nesnasek, sporów, podej
rzeń braku zaufania, rozbrojeń i 
zbrojeń, reparacyj, długów i płat
ności. Dlatego właśnie ustanawia
my uświęcenie tej daty na rok ca
ły. ogłaszając rok jubileuszowy, 
rok święty, aby modlitwa, ekspia
cja, odpusty, naprawa żywota i 
wreszcie kanonizacje wpłynęły od 
powiedn:'o na odrodzenie ludzko
ści". 

Cełem odpowiedniego przygoto
wania i ogłoszenia w diecezjach 
Papież postaiowił rozpoczęcie ro
ku na 2 kwietnia 1933, a koniec na 
2 kwietnia 1934 roku, w drugi 
dzień świąt Wielkiejnocy. 

Papież zakończył swe przemó
wienie, prosząc Boga o zesłanie 
błogosławieństwa z niebios dla 
ludzkości. 

Międzynarodowa 
Konferencja Pracy 

w Genewie 
Bairda) obecnie aktualne zasad 

tóenie skrócenia czasu pracy w 
zwiajzku z kieska bezrobocia ber 
tizie tematem ntędzynarodowej 
konferencji, która rozpocznie sie 
fl) stycznia w Genewie. 

w konferencji tej weźmie- u-
dz-iał również i potetoa dedegacja, 
*tożona z praeastaroteitoH rBinr-
steretwa pracy i opieki społecz
nej oraz przemysłu i handlu. 
Przewodrrtczącym delegacji bę
dzie wiceminister dr. Franciszek 
DoleżaL 

Tekst paktu z Sowietami 
o n'ea§res|l 

Plnzed świeiaimi — jak to dono
siliśmy — odbyta saę wymiana 
ookomłenitów ratyfikacyjnych. pol 
sko - sowieckiego patatu nieagre
sji 1 konwencji koneylijacyjnej. 

Nazajutrz po wyiniaKle w dniu 
24 b. m. „Dziennik Ustaw" ogło
sił dosłowny tekst nieopuihfiko-
warnyoh dotychczas obu umów. 

Akty raifyfBkacydme podpisane 
przez Prezydenta Rzeczypospolir-
tej, premjera Frystora i manisiira 
spraw zagranicznych Becka Kło
szą, stosownie do przyjętej stale 
formuły, że ..zazmajomflwtszy sie 
z paktem nteagrcsjii i konwencją 
o koncytacdi uznaliśmy Je 1 uana-
jemy za słuszne zarówno w ca
łości, Jak 1 każde z postanowDeri 
w m d i zawartych, oświadczamy, 

Na złotych drogach do kryminału 
Dunikowski odrzucił ekspertyzę Curie-Skłodowskie) 
Paryż. 24 grudnia, i W trakcie tych doświadczeń za-

Paryzanom przypomina sie gło- wiązał spółkę, do kasy której 
śna przed 20 laty sprawa „alohe- wpłynęło ną prace Dunikowskie-
mJka" inż. Lemoine'a, który na | e ° około póMora tmbona franków 
wyrób diamentów z węgla ka- od różnych finansistów. 
mieimego wyciągnął od finansistów 
francuskich i angielskich wielkie 
krocie „przedwojennych" fran

ków. 
Oszust ten wodził za nos naiw

nych chciwców przez parę lat. A-
resztowany. uzyskał urlop z wię
zienia na czas dokonania „roz
strzygających" prób. Próba się 
nawet udała, tj. inż. Lemoine uśpił 
czujność stale towarzyszącego mu 
agenta i czmychnął. 

Policję całej Europy postawiono 
na nogi, by ptaszka przychwycić— 
wszystko nadaremno. 

I gdyby nie brawura fabrykanta 
diamentów, gdyby nie jego nie
ograniczona wiara w niedołęstwo 
policji, toby go zapewne nigdy sie 
złapano. Ale cóż, kiedy Lemoine 
sam wlazł w paszczę lwa, przy
jechawszy z Rumunji. gdzie się n-
krywał, do Paryża, aby „się poba-
wJĆ". 

Aresztowany i skazany, odsie
dział 12 lat więziena. a dziś, ja
ko zamożny rentier, hoduje ogró
dek i łowi rybki w swej siedzibie 
podmiejskiej. 

Przebąkują, że kandydatem na 
takiego „rantieira" jest również 
inż. Dunikowski. 

Przypomnijmy pokrótce przebieg 
złotej afery Dunkowsklego. 

W hirym 1927 roku dzisiejszy o-
skarżony osiadł w Monaco, gdzie 
prof. Osmer, dyr. muzeum ocea
nograficznego dal ma do dyspo
zycji laboratorium. 

Tam Dunikowski przeprowadzał 
badania nad nadbrzeżnemi skałami 
morza Śródziemnego, o niebywa
łej, jak twierdził radioaktywności. 

Mimo ?mne$tji 
337 aatyfasifsMw w wiet'enlu 

RZYM, 27.12. Po ogłoszeniu 
amrtestji przebywa w więzie
niach włoskich jeszcze 337 prze
ciwników ustroju faszystowskie
go. skazanych przeważnie na dłu 
jrotetnie kary. 

:>*( 

Odroczenie spłaty długów 
dla Rumun|i I Grecji 

LONDYN. 27.12. Z Ameryki do
noszą, że rząd waszyngtoński a-
dziełS Grecji przedłużenia mora-. 
torjtmi Hooveca na dalsze 2 tata! 
wobec czego płatność 130.000 do
larów, przypadająca w dniu 1 sty-
czn a pozostaje rowieszona na 2 
łata. 

Aczkowiek suma, która wchodzi 
w grę, jest bardzo mała. to jednak 
w Londynie uważają, że w Wa
szyngtonie zaczyna powołi dojrze
wać zrozumienie dla • sytuacii 
państw europejskich. 

BUKARESZT, 27:12. — We
dług uadeszłycli tu z Paryża wia 
domości, Rumunji udało się uzy 
dtać od wierzyoieid zagTanicz-
oych zawńeszenie rumu fi sk ich 
spłat amortyzacyjnych długów 

zasrraniczinych do dtn. 16 marca 
1933, t j . do czasu zebrania się o-
jrólnej konfeTencji w spra^iiie dłu 
gów zagrarticzmycih. 

Ponieważ jednak doświadczenia 
mocno się przecią-gały, a wyna
lazca nie chciał wyjawić, mimo o-
bietne swego sekretu, finansiści 
złożyli Skargę. 

Opinja publiczna, ani kół sądo
wych nie wdaje się w ocenę tech
niczną wynalazku, gdyż to należy 
do kompetencji ekspertów, nato
miast zwraca uwagę na „mOdeli-
katność" inż. Dunikowskiego w 
stosunku do kwot. pobieranych od 
swych finansistów. Ten jednak 
twierdzi, że pienądze stale defrau-
dował jego buchałter, niejaki Much-
ter, który wreszcie zbiegł. 

„Tajemnica ilata" 
Na wszystkie zarzuty finansowej 

natury wynilazca odpowiada; ix. 
prżedewszysUidem miał - strzec 
swej tajemnicy. 

Oto próbka djalogu z tej roz
prawy,' pasjonmiącej cały Paryż: 

Sędzia': W t. (926 podpteał pan urno-
wę z hr. SctńńsAtwn,' Wory wolacU pa
nu 54Ó tysi frankó«-. 

Osk: Tan cdorwiek uoM zt rrwiie 
niewotaika. 

Sędzia: Następnie utworzone zosta
ło towiairzystsi-o dla eksploatowania. 
wyjiai!ez.iO!iej przez parna maszyiny. Pam 
doręczył przcdstawiolelóm towarzy
stwa zamknięta kopertę, która mrafa 
zawierać opis pailsikicso sekrotu. Co 
było w koperoie? 

Osk.: Plan maszyny. 
Se<tóa: I pański sekret? 
Osk.: Nie. 
Sędzia: Nie bacząc na złożone kapi

tały. pan stafe odmawia! przystąpi*;-
nóa do produkowamia zilota. Osoby, któ 
re zaufały panu i żaopaifrzyly go w 
środka matorjalne. zaczęły się niepo
koić: Zażądano od parna wyjaśnień. U-
dtyłl się pan od odpowiedzi. Wtedy 
zaskairżono panta o oszukanstwo. Zo
stał pan aresztowany. 

W dalszym ciąsu srwego przemówie
nia przewodhiozacy oDowiada o do
świadczeniach Dunikowskiego w Ecole 
Ce-itrale i dalszym przebiCRii spra-wy. 

W odpomćedzi na przem6w>ienie prie 
wodn jeżącego Dunikowski głosom nie

co zdonerwowauiym oświadcza: 
— Twierdzę, że maszynę dla wyra

biania złota wynalazłem. Nie zamie
rzam jednak oddawać sweco epokmve-
eo wynalazku za befsztyk 

Przesłuchiwano licznych świad
ków. Jeden z nich twierdzi, że wi 
dział jak „trzech panów" wykrę
cało coś z maszyny p. Dunikow
skiego w przeddzień ostatecznej 
próby, która się nie udała". 

Ponieważ maszyna była opie
czętowana i dostęp do niej był 
wzbroniony, obrona wysnuwa z 
zeznań tego świadka pewne wnio
ski. • 

Inny świadek opowiada, jak Du
nikowski przyspieszył za pomocą 
promieni ze swojej maszyny ro
śniecie palmy. 

— On jeszcze innych wynalaz
ków dokonał! np, zbudował mo
tor, który poruszał się po wlaniu 
wody morskiej, zamiast benzyny. 

(Oskarżony przerywa świadko
w i mówiąc: no, idzie pan za da-
kkol ' 

Nieuk 
Zeznania, ekts©ert|ów .• wypadły 

dla Dunikowskiego;fatalnie i nawet 
ponźająco.' • • • 

Np. prof. Leon GuiEet, członek 
Instytutu Naalik, twierdzi, że wógó-
le stan wiedzy oskarżonego odpo
wiada zaledwie początkującermi sta 
dentowi. 

Oskarżony żąda nowej eksperty
zy, której ma dokonać — za zgodą 
sądu — powien „uczony zagramiez-
ny" — nde francuski. 

Prof. GuiWet stwierdził, że pro
ponował oskarżonemu ..największa 
uczona świata, pa-nią Curie Skło
dowską", by ta się wypowiedziała 
co do wartości „prom erri" Duwikow 
sktego, ale on i tę ekspertyzę odrzu 
CM. 

Dodajmy, w innie ścisłości, że 
maszyna, wynaleziona' przez oskair 
żonago, nie ma (jak to się blednie 
mówi) wyrąbać złota, lecz jedynie 
wydobywać złoto z rudy, za porno 
ca pewnych promieni, które wła
śnie stanowią owa tajenłiiicę wyna 
lazcy. \ 

Niestety w fetmenie tych prorme 
ni waltaią eksperci, na co p. Duni
kowski ma gotową odpowiedź: me 
potraficie sie odchodzić z moją ma 
szyna. 

— Więc niech pan wykona do
świadczenie w ich obecności! — 
radzi przewodniczący trybunatu. 

— To byłoby wydaniem mego se 
kreta. 

Dunikowskiego broni adwokat 
Jan Karol Legrand. Jego klient za
chowuje się spokojnie o obojętnie. 

Roikosz wiary w złoto 
Pifcamtaym szczegółem tej spra

wy jest fakt że nie wszystkie oso
by. znajdujące s»ę na liście skarżą
cych, wątpią w szczerość intencyj 
wynalazcy i nawet niektóre z nich 
są pewne złotodajnych metod Du
nikowskiego. Uważają natorrtiast, 
że inżynier zawiódł ich zaufanie, 
nie odkrywając taifemńfcy, zśinka-
sowawszy pieniądze. 
- Do tych nłetracących nadzłeł na
leży organizator towarzystwa do 
eksploatacji. wynalazku Dunikow-
skiego, p. Oremgo, który opowiadał, 
jak to Dunikowski otrzymał w swej 
maszynie w laboratorjum na Ri
wierze oewina ilość złota, w warun 
kach, wyłączających wszelkie mor 
żliwośoi oszustwa. 

Rozprawy odbjhyaiją się w atmo 
sferze dość natriętej. 

W piątek — mowy prokurato
ra 1 obrońcy. 

że są przyjęte, ratyfikowane 1 po 
uwierdzonc 1 przyrzekajmy, że bę
dą ijtoiiletNiie zacliowywaoe", 

Tekst paktu nJeaeresJii składa 
się z 8 artykułów. 

Antykul l.Mwierdza, że obie strony 
„wyrzekły się wx)Jny, Jako nairzędzMi 
poWjiki narodowej w Ich wzajemnych 
stoGunfcaoh, zobpw4ązulą się wzłdeamle 
do powstrzymywania się od wszearUł 
dziabił tngresywyoh, łub od nap«sd 
jedna na drugą, zarówno Kumodzkłoia, 
jak łacinie z mnoml mocarstwami". 

Artykuł 2 postanaiwto. te .Jtdyby 
jedna z mnawiailac^i sie stron zosta
ła napadnięta przez państwo trzecia 
lub przez grupę państw trzecich, druga 
omawiająca się strona obowiązuje się 
nic udzielać ani bezpośrednio, ani po
średnio, pomocy I popaircia • państwa 
naipaidaiacomu przez cały czas trwanit 
zaitairau". 

Artykuł' 3 orzeka, że ,iuida z uma
wiających sie stron obowiązuje się oto 
brać udziału w żadnych porozumi©-
iniach z punlotu widzenia agresji Jawnel 
dla druaiel jtroiry wrogich". 

W artykule 4 zawarte Jest zastrzo-
łeme, iż pakt nfcea«res)i ..nie może' w 
żadnyim ral>e ograniczać lub zmieniać 
praw międzynarodowych 1 zobowiązań, 
wypływających Ja każdej z obu uma
wiających się stron z ńrnów, które o. 
aa zawarła przed wejściem w życie ni
niejszego' traiktaitu, o ile te umowy, nie 
zawierają w sobie elementu napaści''. 

W artykule 5 obie s+rony .obowią
zują sie itwestje sporne, co do którycli 
uh! udało się osiągnąć porozumłenia w 
czasie właściwym na drodze,dyploma-
tyczaoi, przekazywać do postcpowanfai 
pojednawczego, zgodnie z- postanowto-
niaum konwencji o stosowaniu postępo
wania koncyłlacyjnego". 

Artykuł 6 zarządza 30-dntowy twu 
min ratyfikacji paktu. 

Artykuł 7 zawiera postanowienie, tt 
traktat „zawiera się na trzy lata, 
przyozem, o Ue Jedne z umawiających 
się stron nie wymówi go na 6 mtesłę-
cy przed upływom terminu, to bedSa 
sie uwadaJo. że okres mocy tralkitata 
został przedłużony automatycznie na 
dalszy okres dwuletni". 

Wreszcie art. S stwierdza, B trafctał 
został sporządzony w Języku pcMrlch 
i rosyjskim i oba Wksty będ-1 uważsna 
za autentyczne. 

;)•(! 
Zgon usłużonego 
tekaiza eolskiego 

nr Am-ryce 
CLĆyELĄNP., 27.12. — Zmarł tułał 

w óO.nofcu żyoia dr. Władysław Petera, 
lekarz ogólnie znany I szanowany za
równo w sferach polskich.' lak I ame
rykańskich. Dr. Peters uradzał się w 
Kościuikowicaacli na Biafcd Rusi. Do 
Ameryki przybył przed 39 taity 1 tutaj 
ukończyli studia medyczne. Brat on 
czynny udiial w pracach polskiego Sto 
warzyszena Lekarzy I Dentystów i 
bvl redaktorom ozasaprsma -The Buł» 
łetin", wydawanego w Języku palskm 
i arojieliskiim, 

9 
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Gwałtowne burze 
na Atlantyku, u wybrzeży Francji i Niemiec 

LONDYN. 27.12. Na Atlantyku 
panują silne burze. Angielski sta
tek pasażerski „Cameronda" przy 
był w sobotę do portu w Glasgow 

, Z Amsterdamu donoszą o nie
zwykle ciężkiej przeprawie, Jak* 
miał okręt angielski „Corinlfaic'*, 
który 6 grudnia wyjechał z porta 

z opóźnieniem, spowodowanem bu- j w Montreal (Kanada) z ładunkiem 
rżą. 6-cju pasażerów wskutek nie
zwykle silnych kołysań okrętu do
znało ciężkich obrażeń i musiało, 
po przybyciu do portu, zawezwać 
pomocy lekarskiej. 400 pasażerów 
zachorowało na grypę. 

• • 

*Ai; 
10 stycznia -- sad doraźny 

nad imi łódzkimi 
ŁÓDŹ, 27.12. — teł. -wł. — Pro 

k-uratura łódzka zajęta jest Obec 
nie przygotowywaniem aktu o-
skarżeniia przeciwko Rornanowi 
KucbciakowG i cziterem jego to
warzyszom, którzy zorganizo
wali i dokonali zamachu bombo
wego oa województwo { magi-

Konfisl?afa złota w Boliwii 
na prowadzenie wolny z Paragwa|em 

LOM>YN, 27.12. Z U Paa 
(Boliwia) donoszą: Rząd boHwtj 
ski zarządził konfiskatę zagra
nicznych depozytów złota w cen 
trakiym banku krajowym i w ban 
kadi hamdłowych. Posiadacze 
rfota otrzymać mają równowar

tość w banknotach fooUwjisklch 
według kursu ustalonego przez 
Bank parfetiwowTr. Rząd bofiwJii-
ski zaimienza ta drosra uzyskać 
kapitały na prowadzenie wojny 
z Paragwajem. 

Fabryka petard iv gruzach 
po katastrofalnym wybuchu 

RZYM. 27.12. Donoszą z Be-
eevento, iż zawali się tam dom 
wskutek eksplozji petardy, które 
w budynku tym były fabrykowa
ne specjalnie na świeca Bożego 

Narodzenia. Z pod gruzów domu 
wydobyto iwMu rannych. Dwu 
z pośród nich po prawieaiermi 
do optafei mnrio-

strat w Lodzą. 
Akt oskarżenia zostanie dore-

ozony oskarżonym dn. 3 stycz
nia. W tydzień później rozipocz-
nie się przeciw nim rozprawa do 
raźjia, którą wyznaczono na 
dzreń 10 stycznia. 

Obrony KuchotaKa przed są
dem doraźnym podjęli się adwo
kaci Piotr Kohn i Rafał Kemp-
ner. 

Kucfaciak nadal zadłowuje sie 
w więzieniu beztrosko. Cafetmi 
dfuami gra na sfcreypcaoh, dostar 
czonych mu przez ojca. 

StedZitmo, prowadzone pod nad 
zorem władz prokuratorskich, 
wykryto nowy szczegół z bujnej 
przestępczej karjery Kuchciaka. 

Usraftono miariowacie- że jest on 
zamieszany w samowolne roz
strzelanie w Winie pewnego star 
żanta V/.P. Zbrodnia ta dokona
na została przez latku podofice
rów w roku 1920 na ulicy przed 
pewnym domem publicznym. 

Kuchtiak służył wówczas w 
Wiłnie w charakterze piułonowe-
TO sanitarnego. 1 Ecwrttm zosWy ustalone szcze 

i ffóły dokonanego przez Kuchciaka 
iwtraz z Rzetelskim i KlBmcza-
kaoni napadu bandyckiego na ka
sjera firmy Karolewska Manufa
ktura, Micheła, któremu wówczas 
zrabowano większą sumę pienię
dzy. 

Zrabowane pieniądze Kucbciak 
uindeścit w kasie tókafai kartelu 
przy ul. Gdańskiej 40, gdzje w 
czasie jednej rewizji poBtoja u»a-
wntfa je, lecz nie przypuszczała, 
by pieniądze, znajdujące się w lo 
kant organizacji, pochodziły z r a -
nunku. 

Kuchdak przyznał się do zdrga 
ińzowania tego napadu, przy-
ozem podał wszystkie szczegóły. 
Z zeznań tych wynfea, iż poza 
wymfcntonymi. w napadzie brali 
udział Józef Orodzkki, wtaściciel 
domu puUiczaiego. Antoni Rybak, 
oraz właściciel, taksówki nr. 117, 
szofer Władysław Smfejelstoi. któ 
ry ^ówniez• ułrzyrnuje dom scha 
dtoek. WszjTstfcJeb areszitowano. 

Aresztowani wyjaśnili, że na
pad zorganizowany został w ten 
sposób, iż wszyscy' zebrałf s !ś w 
lokalu kartek, a następnie ja-

ksówką nr. 117, która została za
opatrzona w fałszywy numer reje 
sitracyjny oraz miała zaklejony 
numer boczny udali się na ulicę 
Łaską i oczek iwa ii na przyjazd 
kasjera Mtdtela. 

Łupem podzteMi się znów w 
tokaiu kartelu, skąd Śmńgieliski 
udał się taksówką na ul. Wołbpr-' 
ską 32, gdzie przywróci właści
we numery sarnoebodu. . 

kukurydzy. 
Okręt dostał się w strefę niezwy 

kle silnej burzy, z którą wakzył 
przez 4 dni. Fale morskie zrniyły a 
pokładu 2-ch marynarzy, którzy 
Dtoneri. Kilku ludzi z załogi uległo 
ciężkim okaleczeniom. 

MARSYLIA, 27.12. W porete 
marsytijskJm zderzyły się dwa 
statki oceaniezre. a mianowicie 
francuski parowiec sBernardm 
du St. Pierre", odjeżdżający do 
Madagaskaru i hiszpański paro
wiec „Navemar", przybywający 
z Filadelfii. Francuski parowiec 
wybił w kadłubie „Nav«mar" o-
gromna dziurę, tak że ten został 
zalany .wodą i osiadł na dnie r 

HAMBURG. 27.12. Tuż przy 
samym porefc hamburskim zde-; 
rzył się na Łabie w cicmnoścSacłi 
nocy ókręĄ' fiński ,.AsTversoise" z 
motorowym żaglowcem 1 zatopi 
go wraz z załogą. 

Zapowiedz nowego kataklizmu 
Trzęsienie ziemi w Chinach 

WIEDEŃ. 27.12. — Sejsmogra 
fy ceirtralnego zakładu meteoro 
logfczmego zanotowały od 25 b. 
m. począwszy od' godz. 3 min-15 
ozasu środkowo - europejskiego 

katastrofalne trzęsienie ziemi w 
odległości 6300 kłm. Ognisko 
trzęsienia ziemi znajduje się pra 
wdopodobme w północnych Cha 
naoh. 

60 kilometrowa chowa szarańczy 
FORMOSA (Argentyna). 27.12. 

Okolice rzekł Vemejo w północ- i Hytcnru. Wśród rolmków okolą 
nej części krâ ju ńawiedzlfa pla-
?a szarańczy. Chmury szararł-
czy sięgające 60-cilu kSun. długo

ści grozą ruiną zbiorom bawakry 

nawiedzanych plagą szarańcz 
powstała DraMdzJwa panica. 

'..:.'fJ 
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txłarr. ogłaszonyoh praw Mfe-
cbsaaradowe Hiuro Pracy wy-
nłta, że n a i i t e y kłęstó " bezTO-
bocat' i o e d w Ibseiacyro. okre-
« e zimowym przekraczają 
wszystko oo przeżyła ludzkość 
w okrasie oataUcfa sta lat 
Wsparcia dla łmrdbotnyćh wzro 
•ty Iw poszczeffókiych państwach 
w ciągu ostatnich 3 fet o 300 do 
400 proc. 

Otmryntie sumy izasaftów. w y 
mszące cpółnie około 170 mf'-
jardów złotych rocarne. nie po-
amlsgą pMtaMnn na przepraw 
wadzenie akcji ożywienia rokdc-
twa I praemyslu, |przycayw"aćsfc 
•ię tern sarnem do dalszego wzro 
stu bezrobocia. 

Sumy wsparć wypłacanych 
•etrdboftiym wynoaBy w 1931 
roku: w Bdgifi — 3S6 mUj. fran
tów w Nknuzadh — 2.073 mtSj. 
mank, iw Anglji 120 TIIUJ. ftm-
*5w, we Włoszech W 1932 roku 
115 rnflj, fców, me Francji 37 j 
mHJ. franków. 

Sraływizrcstbearobocła iwSŁ 
Zjadn. wyraża się iw fcatasłrofal-

nysn .spadki! pTafc i obrotów han
dlowych. 

Kiedy jesznze w 1939 rokn 
wskaźnik pfac w S t Zjedn. wyno-
stf 110, to w roku 1932 spadł na 
43. Wskaźnik obrotów bandfo-
wych w^noait w czerwcu 1931 r. 
— 95. W tłym samym miestacu 
1932 r. — 66. Wskaźnik ruchu 
budowlanego spadł z 139 w 1928 
r. na 27 w czerwcu 1932 roku. 

Placówka niemiecka 
przy Lidze Narodów 

ł 

R u s z a Nianiśecka oto 
dotychczas stałej placówki w 
Genewie orzy Lidze Narodów. 

Na każdą sesję Rady, czy 
Zgromadzenia przyjeżdżała de
legacja z mkiSsorem spraw zagra
nicznych na czele. 

Obecnie w chwili. kiedy nao-
ijoł wydaje się, że I-iiga Naro
dów traoi autorytet, Niemcy są 
widocznie innego zdania. 

Właśnie przed sameml swjefa*-

mf były poseł Ntantos iw Argen
tynie p. AL von Keller rostat mki 
nowany stałym detegatam Nie
miec przy Lidze Narodów. 

,,Frartk*irter Zettung", komen
tując te nominacle pisze, że 
„rząd niemiecki najwfcłoczsriej 
chce mieć stałą delegację w Ge
newie. przekonało sEę bowiem 
wszedze, że stałość na te) pla
cówce Jest bardzo korzystna". 

„Czarny Front" 
Przywódcy radykalnego skrzydła hitleryzmu 

Po dymią* Grzegorza Strassera 
mówi sie teraz wńełeo rozłamie w 
partfi nacjoriał • sccjałislów. o opo 
zycji wewnętrznej przeciw łlfflero 
wi i jego słownym adiutantom — 
Goebbelsowi i O&rtngowl. 

Obecny rozłain nie jest Jednak 
pierwszy. Zasadniczy rozdźwięk 
powstał już w ładę 1930 r. Wów
czas na czele rozłamowców stanął 
brat Grzegorza—Otto Strasser, któ 
ry założył „Wspólnotę walki rewo 
lucyijnych naujcnal . socjafistów". 
uważając że wódz 1 jego przyja-

Na ratunek finansów Erancji 
Kin. Oława*. Mchwilone prztz lzbc (fnitwiaydi 

PARYŻ, 27. 12. Komisja frnan- wypuszczeniu oWigacyj skarbo
wych na 5 miijairdów franków, •owa Izby przyjęła wczoraj 

wniesione praez rząd prawteor-
Jum budżetowe na następny m*e 
s iać Wysokość prowiEOTłum 
wynosi 4,6 miliardów franków. 

Komisja przyjęta pozatem 10 
głosami przeciwko 5 wniosek o 

cełem zasitaica kas państwo
wych oraz wniosek rządowy, u-
poważniający towarzystwa kole 
jowe do rozpisania pożyczki w 
wysekosci 1,3 m*Jarda franków. 

Anglia konksfoie z Polską 
przy dostawie wejto 

OSLO, 27.12. Norweskie kole
je państwowe zakupiły 10 sys. 
ton węgla polskiego od koncer
nu Robura oraz 30 tys. ton wę
gła cd konsorcjum angłslskiega 

Ubiegłej złmy koleje norwe
skie zamówiły 60 tys. ton węgla. 

dla kolei Mrmskfdi 
z których fyTko 6 tys. ton w W. 
Brytanii, a 54 tys. łon w Polsce. 

Zmniejszony obecnie zakup wę 
gla polskiego wywołany jest 
znaczną obniżką cen w kopal
niach angielskich. 

Niemcy dostawcami bomb 
dla arm|l bollw.|skle| 

LIMA, 27.12. — Z Arfca dono
szą, że statek niemiecki przy-
w^ozł tam 650 pak, zawierają

cych bomby dJa armji boliwij-
skiej oraz ładunek gazoHny tfla 
motorów. ',*** *rf^ V -•* 

64 parlament Japoński 
* zapewnioną większością rządową 

aanu 

*'4 

W ubieily pooinbWek. w obeonofei 
Miktda otwarto wsJe 64-tol uftiy deja-
tawanych w Tokjo. 
. Skład parlamentu Jest naslewlacy: 
Ssiukai (partia rządowa) — 299 po-

Mhtsaito (opoucja) — 117, Leja 

Naiodowa (wpiera nzad. ałe dooiaca 
łle ffwtftownkfozydi oosunwć wodc-
d«rn Cfcin i Lin Narodów) — 33. Nie
zależni — 10. 

W kazdpm rasie nad ma zapewnio
na wekaaość. 

GIEŁDA 
GIEŁDA WARSZAWSKA 

z dola 27 grudnia br. 
Dewizy 

Holandia 358.80. Londyn 29.72—29̂ 8, 
Nowy Jork 8.925: Nawy Jork (kabel) 
8929; Par vi 34.85. Praca 36.43, Szwai 
oarja 171.95. 

3 proc. oaz. budowlana 38.75—39.00. 
7 proc. pot. sfcftBSzaeyJna 54.0O-M59 
—53.88 (w oroc.); 4 proc poi. łnwt-
•troyjna soriowa 10500-lOS^S: 4 pr. 
VoL inweatycygna 99JO: 4 proc pan-
•rwowa poż..premiowa dolar. 52.75: 
6 proc poi. dolarowa 54.75 (-w proc); 
10 proc. poi. kołejowa 99.00-9925 (w 
proc): 8 proc L. Z. Badm grap. kraj. 
44.00 (w proc): 8 proc oM«. Banko 
Wso. kraj. 94.00 (w proc): 7 proc L. 
Z. Banku EOSP. kra!. 83.25: 7 proc 
obłie. Banku cusp. kraj. 83.25; 8 proc 
L Z. Banku rołneKo 94.00: 7 proc L. 
Z Banka rolneso 83J5: 8 proc L. Z. 
bidPwłaae Banka KOSO. kraj. 93.00 (w 

proc); 4 I pot proc L. Z. ziemskie 
35.75: 8 proc L. Z. iu. Wareeaiwy 44.63 
—45.25—44J88; 8 Proc U Z. m Kiełc 
39.00. 

Akcie 
Bank Polski 86.00-S6.2S. 

GIEŁDA ZBOŻOWA 
Na <wcsonał9Ean zebraniu fietdry zoo 

iowo - towarawel w Wanzarwn: no-
wwano za 100 bu. parytet wacon W ŵa 
•w tandki bureowyni w ładunkach wa-
conowych: iy«o 1 etandapt 1Ł25— 15J0 
II aaaodart 15—15.25. pszenica Jara 
czerwona saklista 26-26J0. Jednotita 
25.50—26. zbierana 2450—25. owies Je 
dnolty 16—17, ebłetany 14 14.50, Jęcz 
mień na kasze 13.50—14. bmwamy 
15J50—16.50. Bryka 15—16. proso 17— 
18. Brocłi polny z wtorUem 23—25. VI-
ctoria z woik. 25—30. mąka nsaama ta 
ksusowa 43-48. pszenna 4-0 38—43. 
irtnia pntilowa I wrt. 25—27. iyania sił 
kowa I Irart. 20—21.5a zrłnia raeowa 
20—21.sn. 

ciele schodzą na manowce ooortu-
rrtanu. 

Wobec nowetsD rozłamu komór
ka. założona przez Ottona Strasse
ra nabiera większego znaczenia 1 
warto dlatego zaznajomić sle z Jej 
ki erowrdoami. 

Otton Strasser w cbwaU wybu-
clm wojny byt studentem wydzia
łu e/konomiL WstapU do wojska, do 
służył sta rangi porucznika I „Że
laznego krzyża". W 1918 r. wstą
pił do partii socjal - demokratycz
nej i wysunął sie tam, jako kiero-
•wok ^związku repubHkaftskiegco", 
oncaoKacji utworzonej po przewro 
d e itsrtopadowvirn. Został Gełoreta-
rzem Heilmamna, szefa wydziału 
osotwweeo rządu Pras po ucieczce 
Wifliełma. Pisywał często w pra
sie stwjafetycznłed, gozde uważano 
KO za jcdneiro z riajizsdoliricjszyeli 
Diftflicystów. 

J«ż 'wkrótce pomiędzy partją a 
irtłodym ipubitcystą ujawniły się 
rozKtawięki i w 1924 r. Otto Stras
ser wstępuje do wydawnictwa za-
łożorteKO przez Grzesorza Strasse
ra dla waakl z marksiziiwm. Kon
cern Strasserów stanowi pierwsza 
•Jaczejkę" tótlerowislką w prasie 
niemteckici. osamiatiąc Niemcy pół 
nocne, Nadrenie i zagłębie Ruhry. 

Na polu konkurencji wydawni
czej ściera się z diruża -jaczejką", 

kierowana przez Goebbelsa I w wal 
ce tej zostaje pokonany. Gaeeta 
Strasserów „Der Nationale Sozia-
list" przekszrtałca sie na tygodnik. 
Wówczas Strasser zmienia tytuł 
swojego wydawnictwa na ..Uie 
schwarze Front" (Czarny Front). 

Aby scharakteryzować tendencje 
tego „frontu" wystarczy przyu
czyć jego ulubione hasło: 

.Ani Rzym, ani Moskwa", a 
wiec i przeciw komunizmowi ] prz* 
ciw faszyzmowi. 

Otto Strasser chce stworzyć rtą 
dy elity, wydobytej ze wszystkich 
ugrupowań, ale troszczącej sie o 
losy najwa-znlejszych warstw spo
łecznych, t. j . ludności pracującej. 

Do jego farrtazyi politycznych na 
leży m. iu, propagowana przezeń 
lista ..waMnetii rewolucyjnego". W 
której znaleźć się miefti obok sie
bie Grzegorz Strasser, ReventJo>w 
— nacjonai - socjaliści i Severłng 
i HOrtenmałm — socjal - demokra
ci. Oprzeć się ten rząd' miał na 
związkach zawodowych hMerow-
skich, prowadzonych przez Orze-
gorza Strassera. 

Pomysł ten nie dał stę zrealizo
wać. 

Do najbiizszego otoczenia Otto
na Strassera należy pnzedewszyst-
kiem Herbert Blank — dziennikarz, 
znajdujący się pod wpływem teorji 

KRONIKA TELEGRAFICZNA 
Echa zamachu na P.K.O. w Wied

nia. W związku z zamachem na PKO 
w Wwdnta pofleła Aresztowała pewne 
go narodowego socjalistę podejrzane
go o udział w zamachu na dom towa-
ro»-y Oernerossa. 

Zgłodniałe wilki w Italii. W okolicy 
podgńrekieil Fozsl (ItaWa) grasują sta 
da zsrlodnraiycti tóków napadając w 
nocy na stajaic I obory I wyrządzając 
pomaAiK szkody. 

Fałszerze lirów. Policja włoska 
wpwfla na trop fałsScray monet drie-
ciesicłJrowyoli w Turynie. Monety fał 
szowat mechanSc Akno do spółW z 
CBterokrotnie kamamym łałszeraeni mo
net ttraMrim. wartość monet fałszy
wych puszczonych w obnas wynosi o-
looto 200.000 lirów. 

Katastrola powodzi we Francji po-
tadnlowej. W Oletle (dep. Pirenejów 
wschodnich) wskutek powodzi obsu
nęła się góra, zniszczony został tor 
kolejowy do Vfflefranche; deputowa
ni zniszczonych departamentów zloiytl 
wniosek o pirzyznanie pomocy w wy
sokości 100 milionów hv 

Zawalenie sle domu w Lizbonie. W 
czasie robót w Lizbonie przy odna
wialni wtetapierauweco browarni za
wado sie rasztnwanle. 16 robotników 
zostało rannych, R-młii odniosło cięż 
Ki* obrażenia 

Pożar w Tuluzie. Wczoraj o godz. 
2 wybuchł połar na uniwersytecie tu-
luskjni; ozjen strawił Facutte de 
Science oraz zniszczył KMJotoke • 
zbiory botamczne. 

Petarda na pasterce. Podczas paster
ki w Jednym z kościołów hiszpańskich. 
róeanany spraiwoa naucit oetorde. knó-
ra ekspV>doiwa4a, wywołując paorfce 
wśród zebranego w fcoscMe thirru. 
Podczas soisku uduszono Jedna kobicie. 
W-ete osób odniosło dezfcie i kteJsze 
obrażona. 

Katastrola w noc wtiHUaa, W no
cy z soboty na niedziele na skrzyżo
waniu utic w centrum Paryża zde 
rzył sle samochód osobowy z cleiaro 
wym. 7-jniu pasaierów samochodu 
osobowego I kierowca wozu cieiaro-
wego- odnieśli cienkie rany. < .<• 

Deszcz kamieni. W intajacowoaci C«-
pnona. pod rTojicmaia. yf kantenroto-
mocu'pmloioiio'*<7t)he dynamitowa ce
lem rozbicia bloku eranhtowego. wyso 
kości 20 m. Skulfci wybuchu byty nie-
iprzewdziane, a mianowicie na wioskę 
Carprona posyioal sie deszcz kamieni 
rujnując dachówki i ztrywadac druty te 
łefomozine i przewody etetotryczne. Na 
szozeście nie było ofiar w łudztacłi. 

Poiar w domu obłąkanych. W zakła
dzie dta umysłowo chorych w rklloo. 
w pólnccnei) HoioindSik wybuchł pozer. 
który einiszczyi parwftm. oroeznaczony 
dla 100 chorych. Wóród cbarycuw omie 
szczonych w paw tonie, wybuchła nie* 
OD sama panika. Z narjwiekszym trudem 
udało sie personelowi pie4e«nkwsk.iemu 
przeipnowadzić wszystkich chorych w 
beapieozne miefcce. 

Powódź w Katalonii. Niezwykle sil
ne deszcze i ulewy, tnwadace Juz od 
dni klku. wywoMFy w Katalonia fcata-
stirołatne w skutkach powodzie i wyle
wy. Najwięcej uoienpkaiły północne pro-
wneje. gdrzłe rotniotwo poniosło otbrzy 
mie straty. 

Wybuch w mieszkaniu górnika. W 
aUwioach, w mieszkania Jednego z ro
botników fabrycznych zdarzyła sie w 
Pierwszy dzień świat cicifca katastrofa, 
wyiwotaina wybuobern pieca keiloweso. 
Wybuch spowodowany gazami wegło-
wemi. podziałaj Jak bomba. Gale urzą
dzenie mieszkania zostało doszczętnie 
zdemolowanie, drzwi I futryny okien 
wystwane. Osoby, znajdujące - sie w 
mieszkaniu, uleKły oiezkiemu pokaleczę 
nlu tak, ze musiano ie rdwieić do szpt 
Ma. 

Spenglera. Jest on wtorna tubą pa, 
blicystyczina Ottona, pióro ma lek
kie i żywe, a obfity materiał histo
ryczny z dziejów wojny chłopskiej 
stanowi kanwę jego rozważań. 

Druga zkolei adiutant Ottona -
to major Buchruoker — wleflri nril-
czek, b. oficer sztabowy, figura re 
prezentacyjna, organizator czar
nej gwardii". 

Trzeci sztabowiec Ottona Stras
sera — Gttnther Kubłer jest też 
dzitennlsarzeTri; pracował taksamo 
jak Blank poprzednio w konserwa
tywnej gazecie JDeutsches Tage-
blattt". posiada duże zdolności orga 
nizacyjne. 

Oto syłweHki ludzi Czarnego 
Frontu. Wtóry chce odegrać więk
sza rolę wobec kryzysu w partii 
rlitłera. 

Zmiana m radzie Bułgarii 
pa tsiMlttla ni«istra i s n a M N i i H 

W wadednta łwtat snawdl ciałeto-
wy kryzy* gabinetowy w Bułgarii 

Jedna * grap koriktii rządowa) — 
stronnictwo chłopskie (ztemnadtecy) 
zaiadall dymisji ministra sprawiedli
wości p. Werbenowa. 

Premjer Inuaaanow opierał »ie tema 
żądaniu, wskazując ze carCuty pod
niesione przeciw p Werbenbnti nie s* 
poparte przea dowody wystarczająca, 

Posłowie chłopscy stali Jednak moc
no przy swojem. mając za złe p. Wer-
benowowi, ze nie dopuszcza do za
łatwienia sprawy amnestii dła banUet' 

Na BMaoals priedstawkłen . 
bloku rasdowago •ntydatri Ntrodoue 
BO SobranJa p. Małmow oawładozyl, U 
lepioj jest poiwiadć Jednego rnawtr* 
dla Otrzymania całości koalicji, (która 
nosi ruunre Bloki Narodowego), ntt 
dla Jednej teU rozbijać większość rzą
dową. 

OJoi piezydaata izby unat znacoe-
me decydujące, ZSemttedlelcy postaw 
wM gtotować aa votum nieufności dU 
raadu, o le p. Werbenow bedśie mtał-
atrem. P. Werbenow złożył w ttWt 
wyJałnłenoi w swojej sprawia, a na
stępnie ośwóadczyŁ te aby cne rozhttic 
JNaka" podaje sie do dymWI. 

Po lam przemówienia Izba iirlimaśasi 
yoium zaufania dla rządu P- Musfa-

Nowy młokner 9pTaw.ledlw!r*oi leac 
eze nie został mianowany. 

Mówią, te kryzys ale ograniczy ołę 
do fnuany na tern iedriem stanewś-
sTcn, gdył pnedstawiefel złemNedM-
ców w rządzie rnMster robnołwa Ole-
asw zażądał dla swojej partu większej 
ilości tek. Partia cMopska ma obeenfe 
tylko 2 teki a posłowie Jej stanowSą 
ogramm włekszołć koalicji rządowe], 

Dzień pol tufzng 
POWRÓT MIN. SZEMBEKA 

Poo'aftjłem buloarpeseiteAskim powffócfł 
wczoraj ram do Weirszeiwy włcemni-
ster spratw zawra nxiznivch P. Szembefc. 
bek. 

Pobyit p. Suwitiefca w Bukareszcie 
związany był z wręczeniem przez nie
go królowi Kanałowi Mstów, odwołują-
tvcłi go ze stanowiska posła Rapliłel 
w Rumunii. 

Zaraz po powrooe wioemin. Szem-
tx* cbJał urzędowanie. 

'Ht-

Na igospodarczem bezdrożu 
Ministrowie Scblelchera kłócą sle 

Donosiliśmy, że kanclerz 
Schleicher wypowiedział realiza
cję prosrarmi sospodarczeiro, 
kttiry ustalą za wzajemnem po
rozumieniem zaTrtolęci j& ken-
klawe" mJnistrowie Kospodair-
suwa — Warmbóld 1 rolnictwa 
— von Braun. 

Konklawe trwafo parę dht. Z 
za murów obrad wydostała się 
tytko Jedna wiadomość, że mówi 
się łam o Jakfcnś specjalnym de
krecie na rzeoz masfa. JM tało o-
no być przymusowo mieszane z 
margaTyną. Dekret ifen mfcrf po
prawić los rolników. • 

Maślany projekt von Brauna 
nie'zyskaj' 'a^jedy Watrribókla. 
Ten ostatki obciąłby przeciwiiłe ' 

obrdżyć nieco mury cebra dtlai 
płodów TOtolczych, aby wzanrian 
uJatwić wywóz produktów prze
mysłu niemieckiego. 

Von Braun jest wręcz przeciw 
nego zdania i zaproponowali po
dobno podwyrższerrfe ceł ochron
nych na produkty rolnicze... sze-
ścsokroaiie. 

W tych warunkach „konkla
we" rnAntstrów nie mogło dać żad 
nycli wyników. Jak rozstrzygnie 
gen. ScWefcher spór pomiędzy 
swojeml faclrwwcairril? Czy skon 
czy się to dymisją Jednego z 
nioh? — oto pytania, na które 
odpowiedź otrzymamy podobno 
poNćwymRoku. 

P i • 
Krwawe roirochy robotiae 

•a tlt aBłeupniznw n!«dzy osoma związkami zawotfowamt 
LONDYN 37.12. W wiiję Bo

żego Nairodzerta w mieście Kil-
rusn, w hrabstwie Clare do for. 
małnej bitwy trticznei pom'ędzy 
catonkanti dwu owTąrzków zawo-
ddwycłi. 

Podczas bójki, powstałej na tle 
nieporozumień w sprawie wysoko 

sci płac ztfóra 100 osób odrriosło 
rany. Przeciwnicy walczyli ze so
bą na rewołwery, butelki od piwa. 
widły, łomy 1 kamienie. 

Tłum następnie wtargnął do M 
ku domów prywatnych, niszcząc 
doszczętnie całe umebłowanie. 
Trzy samochody, stojące na nhcy 
zostały całkowicie zdemolowane. 

Krwawe żniwo świąteczne 
311 zablfych w Nowym |orkn 

NOWY JORK 27.12. W dzień 
wigilijny ( w święta Bożego Na
rodzenia zgłnęło w Nowym Jor

ku w różnych wypadkach, głów 
nie samochodowych, 311 osób, 
a rany odniosło około 500. 

Doszczętne okradzenie kościoła 
z dzwonów, obrazów I gotowizny 

łtóLSINCiFORS, 27.12. Z ko 
ścioła grecko - kajtrtSckiego w I-
TIO skradzioito ogółem 31 obrar 
zów, wartości 700 tys. mk. Pod
czas nieobecności dozorcy doko 

nano po<nownego włarnania do 
kościoła i skradziono 5 dywanów 
oraz skrzynię z 600 rublami zło-
temł. 
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STANISŁAW PAC 

ZAPRZEDANE ŻYCIE 
Jest rzeczą zadziwiająca, jak łatwo hrabina 

omiata zdobyć całkowite zaufanie Marysi. Nie była 
cna przeć tż miodem, niedoświadczonem dziewczę
ciem. Nie była też bynajmniej nazbyt głupiutka. 
Miała jednak w sobie tyle zawziętej niechęci do 
męża. tak była do niego rozżalona trewiadomo o co. 
że na tym gruncie łatwo było ugruntować .przy
jaźń" bezkrytyczną i ślepą. 

Moinaby nawet rzec, że hrabina była nazbyt 
1 niepotrzebnie ostrożna w rozsnuwaniu sieci; 
w które miała się złapać „złota rybka". 

Wiedziała jednak, że Orajoertowa jest nazbyt 
bogata, aby ją mogły same pieniądze skusić i spro
wadzić z drogi uczciwości. Tak, zapewne, można 
było i nauczało podsycać ambicje posiadania „wła-
Baych pieniędzy' i „neórania od męża ani grosza, 
Jśeprnszena się to o wszystko". Ałe to mogło być 
jedynie jo-Tocniozym, dodatkowym efektem. Natę
żało wymyślić coś innego. I właśnie komedję z .nu
dystami" wymyśhta hrabina. Dowcipnie 1 szczęśliwie. 

Zdołała w Marysi rozbudzić gorącą ciekawość 
do takiej jnowości". 

— Ach, mój ty ft"r*~3™ — mówiła hrabina. — 
To wcaie nie teka nowość. Mało znasz świat, zagra
nice. więc ci się to wydaje czemś nadzwyczajneuL 
PoMca jest taka zacofana... Ałe na Zachodzie — ha
sło powrotu do natury stało się już powszecbneni. 
Istrięjt wielkie otowarayuenia dondyartów". do któ

rych należą profesorowie uniwersytetów, ministro
wie, lednem słowem lodzie z ełłty towarzyskłej-. 

— A ks.ęża? — spytała naiwnie Marysia, w któ
rej buntowały się jeszcze pewne watfpfiwości co do 
moralnej strony chodzenia nago. 

Hrabina uśmiechnęła się. 
— Zabawna jesteś. NajtepSej pokażę ci zagra

niczne pisma w których opisane jest tycie ^nudy
stów" i ziozumiesz wtedy, że Jest to bardzo poważ
na sprawa. 

Rzeczywiście pokazała dziewczynie cały stos 
gazet w różnych językach. Całą tę Meraturę miała 
przygotowaną, jako ostateczny argument 

I stało się tak, że Marysia postanowiła zapisać 
sie do „warezawskiego kółka wiefcideB natury" — 
tak bowiem nazywała się wymyślona przez hrabi
nę organizacja. 

Hrabina miała grono bltskjafa przyjaciół, rekru
tujących się z pośród warszawskiej „złotej mło
dzieży" i bogatych starszych panów. W tern gronie 
oznaonrila pewnego wieczora wie&a i sensacyj
ną nowinę. 

— Moi kochani!-. Kto będzie wieczny, ten 
otrzyma do mnie zaproszenie na wieczór wspania
łej zabawy... 

— A ile ta grzeczność kosztuje? — spytał do
wcipnie prezes K, stały bywałec wszystkich wie
czorów n łrrabiny... 

— Masz rację, staruszko — odparła hrabina. — 
Kasz rację, że o to pytasz. Twoich pieniędzy nie 
wystarczy i niestety zaproszenia nie dostaniesz. 

— Nas bądł okrutna — jęknął z przesadną roz-
| paczą prezes. — Zapożyczę się, a przyjdę. 

Wszyscy się zaśmiali szczerze, wiaddmeni bo
wiem było. Je prezes łtat człowiekiem bardzo bo

gatym, a jeśli chodzi o wesołe wieczory w aparfa 
meritach hrabiny, hojną ręką płaci aa zabawę. 

Dwu -zblazowanych młodzieńców, trzech wy
twornych starszych panów 1 dwie młode przyjaciółki 
oto goście, którzy tego wieczoru bawili u hrabiny. 
Wieczór był nudny, zapowiedź czegoś nowego wy
wołała łatwo sensację. 

Hrabina śmiała doprowadzić ciekawość swych 
gości do zenitu. Wreszcie opowiedziała swoje plany. 

— Będzie to komedia pierwszej klasy. Tylko 
karMy musi mi dać słowo honoru-. 

— A Intóż z nas ma honor? — zadowepkował 
jeden e młodzieńców. 

— Nie przerywać — skarcili go wszyscy chó
rem. niecierpliwie oczekując zapowiedzianej sensacji 

—...każdy musi mi dać słowo honoru, że do końca 
wieczora będzie grał swoją rałę bez zarzutu i, żeby 
tam nie wiem co — nie zdradzi się przed nowicjusz-
ką. Nie bójcie się: my ją później ugłaskamy. Ma 
terjaf jest doskonały. A warta zachodu- Powiadam 
wam, moi państwo, jest to dziewczyna wyjątko
wej trrody. 

— No, no, no — pokiwał głową prezes. — Nie 
podoba mi się to zacJrwałanie, bo widzę, że .koszta 
administracyjne" będą oJbrayrme... 

— Ty ciągłe tyko o tych pieniądzach — zro
biła grymas niesmaku, hrabina. 

— No wiesz, wspaniała jesłeś,.Przecież — kry
zys. Trzeba się ograaczać- Alex' żeby sprawę Jasno 
postawić, powiedz odraza — He? 

— Dowiesz się w swofcn Ptasie — odparła spo
kojnie hrabina. W każdym razie ten wieczór nie 
obejdzie się taniej, niż... po jakieś... no chyba me 
mniej, niż po 500 złotych. 

— Co takiego?! — wykrzyknęli wszyscy zgo
dnym chórem wesołego oburzenia. Jest nas płoną, 

więc Tazem — £500 złotych chciałaby pani dobro
dziejka zainkasować za jeden wieczór? 

— N&ogo nie ttamawiam — odparta sucho hra
bina. — Wy wiecie, że na tematy finansowe nie 
łubie prowadzić długich rozmów, jeśłi was to nie 
znudziło, możecie się dalej bawić z głrlaskami po 
50 złotych. 

Jedna z dam wstała z młną obrażonej księżniczkL 
— Siadaj, Lola — zawołał prezes. — To nie 

o tobie była mowa. Po pierwsze nie jesteś żadną 
głrłaską, a po drogie sama wiesz dobrze, że 50 zło
tych jest samą, którą łaskawie przyjmujesz jako 
„drobne na taksówkę". No dobrze, ale ileż bierze 
ta nieznana księżniczka za łaskawy udział w na
szym wieczorze? Może to jakaś gwiazda z Hol
lywood? 

— Ona nie bierze nłc Mol drodzy, to przy
zwoita kobieta™ 

Teraz wszyscy wybuchnęi serdecznym Śmie
chem. co bynajmniej nie dotknęło hrabiny. 

— Możecie się śmiać 4o rozpuku, a ja wam po
wiadam. że jest to najprzyzwoitsza pod słońcem 
mężatka. 

—Przepraszam, czy rwy przed prezydium mi
nistrów ryczą, kiedy przechodzi? 

— Nie rozumiem... 
— Jakto? Nie znasz tego starego kawału z oso

bliwości Warszawy? Kamienne iwy przed pałacem 
Naniitetnkowskhn na Krakowskiem ryczą, gdy 
przechodzi koło nich przyzwoita mężatka. Otóż 
Jeszcze dotychczas kronki Warszawy nie zanoto
wały tak ego wypadku Raz tyfco jeden lew mruknął 
cicha gdy przechodziła moja łona.. Przyrtajmmej 
sama mi to mówiła.. 

ID. c n j , 
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Gorączka brydża Tr 
Jak walczy z nią policjo nowojorslta ? 

— Ameryka przechodzi ciężką 
chorobę: gorącz&ę brJdża. Bridz 
to dzieł© szatana! — tak grzmiał z 
ambony w nćedziehrem przemó

wieniu kapłan jednej z licznych 
sekt amerykańskdi, które karty 
uważają za grzech śmiertelny. 

Istotnie, niartja br.dżowa opęta
ła New York. Gdy jeszcze w roku 
ubiegłym stoiiki bridżowe rozsta-
warro Jedynie w domach zamoż
nych ludzi w dzielnicy Park A-
venue. to obecnie grają w bridża 
od Park Avenue do Bronx i od 
Manhattanu do Broadway, słowem, 
w calem mieście we wszystkich 
domach. 

Grają w bridża podczas przer
w y obiadowe] w pracy, grają w 
bridża wieczorami namiętnie, roz
wiązują zadania bridżowe w ga
zetach w najmeodpowiedniejszych 
chwilach i najbardziej niewłaści
wych miejscach. Można zobaczyć 
nieraz au-tomoblBstów. którzy o-
czekując na skrzyżowaniach ulic 
sygnału do ruszenia z miejsca, o-
pierają o kierownice papier z za
daniem, a w zębach trzymają ołó
wek i kombinują, zamiast uwaźJć 
na jezdnie. Jest to tak częste, że 
nawet katastrofy wynkłe z takiej 
nieuwagi kierowców nazwano 
tjsderzenlami bridzowemi". 

Ale to nie jest powód, dla które 
go poHaja nowojorska wypowie
działa walkę bridżowi na Śmierć 
1 życie. Powód jest irmy. 

Oto. nowojorski świat przestęp
ców obrał sobie za miejsca spot
kań Wiiby bridżowe. Klubów tych 

Uczy New York 50 tysięcy. Gang-1 Mfljonerzy w zachwycie nad Je 
sterzy nawojorscy wiedz* dokład-lgo grą, zapomniet! o zrabowanych 
nie, w Jakim z tych Hufców zbiera .portfelach I pożegnali go pełneml 
s!e jaka publiczność. Mają oni spe 
Cialnie na oko kluby miliarderów. 
Dawniej rzadko nadarzała sie taka 
gratka, by w jednem miejscu zgro 
madztto sie kilkanaście osób. z któ 
rych każda jak sie tam mówi .Jest 
warta" klika milionów dolarów. 
Teraz, właśnie, tak sie zdarza. 

Przed takj klub mfljonerów, po
grążonych w licytowaniu, łub roz 
grywaniu robra, zajeżdża pancer
ne auta bandytów. Służba, o ile 
takie nie gra w bridża, zostaje na 
tycłrrmast steroryzowana. bandy
ci wbiegają na sale I zabierają nie 
tylko portfele panów, ale klejnoty 
obecnych dam I zanim policja Jest 
zawiadomiona, uciekają. 

W cią«u ostatnich kilku tygodni, 
w New Yorku dokonano piętnastu > 
takich napadów na kluby bridżo-
we. 

Przy fel okazji opowiadają pew 
ne zdarzenie. które miało miejsce 
podczas takiego napadu. Przywód 
ca bandytów, którzy wtargnęli do 
sałi w celu rabunku, oświadczył 
przerażonym milionerom, że on 
również gra w bridża 1 że gotów , 
jest zwrócić zrabowane przed
mioty. o He ktoś go w bridżu po
bije. 

Trzech najtęższych graczdw o-
fiarowalo sie zagrać z nim na pró 
be. Ale podczas gry bandyta oka
zał sie takim mistrzem, że był 
istotnie niepokonany. 

zachwytu okrzykami: .Pan jest 
nadzwyczajny!". W New Yorku 
nazywają go ..wleBrim brłdiystą". 

w zielone! limuzynie 
Sensacyjny proces paryski 

Przed kttkoma miesiącami poli
cja francuska natrafiła w lesie 
Selnt Cucirfat, niedaleko Paryża, 
na samotnie stojące zielone luksu
sowe auto. którego poduszki o-

l bryzgane były obficie krwią. O 

\ir 

Blondt/nki zawsze modne 

Co wróża gwiazdy ni dzei 27 grudnia 
Wczesny ranek 

obiocuje ruchltwc& 
umysłową i przed
siębiorczość w po
łączeniu z duia e-
iKTitJą oraz tfąie-
mem do reaSzowa 
ma swych zamia 

rów I pragnień. W or*sSe tym możemy 
a powodzeniem zaffaJtniac sprawy, zvią 
eane ze spotrem. wojskowością, maszy 
nami lab techniką. 

Pewność siebie i dąiente do ramo-
dzietności nie ponfcmo nau jednakże za 
prowadzić zadateko — bowiem roo na
leży zapominać, ii goiz. 11-ta przynie
sie passe ujemną, przejawaiiaca sie ja
ko nieoczekiwane przeszkody, niepoko
je nerwowe, itfeporoziunttenta z oł>:ym1 
lub tet iftprzewfcbtame wydarzenia, któ 
re masą pokrzyżować nasze projekty na 
przyszłość. 

będą dla nas później źródłem niepoko
jów. 

Później te mtptywy dyehamionkine u-1 
stąpią — ale M o godŁ 19-eJ możemy | 
aiiowu być narażeni na Jakieś meporo-' 
zamienia z osobami pici odmienne/, 
rozczarowania, kaprysy, drobne niepo
wodzenia w związku z. miłością hłbj 
sztuką. 

Kównfcz i po jedz. 20-©j możemy 
zejfcnąć si« z ludźmi, nie zaałupzjącym! 
na zaufam/e, którzy zapragną wykorzy 
siać nasza łatwowierność, albo też 
przeżywać, drobne zawody l'Jb rozczaro 
wainla. Nie bodzie to Jednak nic poważ 
nSedezego, a póżnitśsze godziny wie
czorne lepiej sie zapowiadają. 

Dziecko dziś urodzone — energiczne, 
bystre, zdecydowane, ambitne, — wy
każe niezwykła prźtfnSdhrasć. dzłeki 
której może zoMai detektywem oraz 
nieprzeciętne zdolności do interesów. 
Może Jednak przejawiać rówtgneż I pe-

dwieśde metrów od (ego miejsca 
znaleziono napoi spaloną mary
narkę męską, Przypadek sprawił. 
że dało sie odcyfrować firmę kra
wiecką, w której marynarka była 
uszyta. 

Krawiec któremu Ją zaniesiono. 
; oświadczył z cała pewnością, źe 
kurtkę te szył dla pewnego mło
dzieńca nazwiskiem Quy Davtn 1 
wskazał jego adres. Sądzono, 
wiec że to ów Uavin padł ofiarą 
zbrodni w samochodzie, ale ze zdu 

: mieniem zastano go w' domu. Da-
vln udawał, że kurtka nie należy 
do niego i że o niczem nie wie. 
Dalsze śledztwo, jednak wykaza-|. . 
ło, te ostatniemj czasy prowadził; 
on często duże zielone auto. nale-' 
żące do młodego Amerykanina Ry 
szarda Wafla i robił WTaz z mmi 
dalekie zamiejskie wycieczki. Uda 
no sie na poszukiwanie Walla i tu 
okazało się, że Amerykanin od kil 
ku dni nie powrócił do swego 

mieszkania. Tegoż dnia wyłowio
no z Sekwany ciało, w którem 
przyjaciele Walla poznali Jego 
zwłoki. 

Teraz nie ulegało Już wątpliwo
ści. że Davln zamordował Walla 
w samochodzie, a olało Jego rzucił 
do rzeki. 

Guy i)avm długo nie przyzna
wał się do swego czynu, aż wresz 
oie chwycono się wypróbowanego 
środka: zaprowadzono go na miei 
sce zbrodni do lasu Saint Cuoufat. 
Tu się przyznał. 

Zbrodnia, którą popełnił Davin 
jest więcej, niż tajemnicza. Okaza 

Związki w tym czasie zawarte — nie 
będą trwale, a kidzie wówczas poznani' wną skłonność do jneŁaroboUi. 

RAD JO WARSZAWSKIE 

Sztuczny kolor włosów platynowych blondynek zaczyna wychodzić z mody. 
Ale laka, oto naturalna barwa lasnych włosów Jest zawsze piękna I modna, 

Maszynowa szkolą 
miłosnych pień 

1US: Sygnał czasu 1 Hejnał z Krar 
bonra. 

12.10: Płyity. 
I&35: Program dla młodzieży. 
17: Płyty. 17.40: Odczyt .Przyspo 

aobtaole kobiet do pracy w przemyśle". 
18: Muzyki łebka. 
19.20: .Skrzynka pocztowa reCoicza". 

19J0: PptjeSon IMerack Jp. t -Pochód 
WysptaiWkJego przez Polskę" (Repar-
tai członka komisji teatralnej) — wy
głosi p. R. ZręhonTcz. 

20: Mnzyha sałomwa. 
21: Koncert, poświecony twórczości 

K. Szjmwnan-sIcKsso. 
22: W ńlbryce „Na widnokręgu-. 

22.15: Muzyka taneczna. 22.40: Odczyt 
-Magnat rmyłuctootsta". 

23: Muzyka taneczna. 
JUTRO 

11.98: S)«nat czasu, łfejoaf z Kra

kowa. 
12.10: Koncert popułaimy w wyŁ 

ork. P. R. 
15.25: Płyty. 153J:Odozrt .W pogo-

rri za uimieebem". 15J0: Płnty. 
16.25: Lekcja Jeżyka francuskiego. 

16.40: Odczyt J^otogiratja naipowietmz-
na z odległości 250.000 metrów. 

17: Płyoy. 17.40: OOatyi .Hetman 
Macepa". 

18: Muzyka Wtfra. 
19J20: JComunkat it*iłcey prwspo-

sotenńa rołntozego". 19J0: Kmiadrara 
liberacii: „Radosc ma&i" Ewy Szeł-
burg-Za;r<irtbnv. 

20: izzyka lekka. 
21.05: D. c koncertu. 
21.30: Słuchowisko .KontedUs o ezfo 

wkka. lctófy p o * * * ofcmawe" w . 
Framce'a. 

22.15: Płyty. 
23: Muzyka 

W Kalifom* odbywa ale obecnie 
masowe nauczanie miejscowych słowi
ków włoskich. 

Katofomijczycy mogliby »oWe pozwo
lić namet na takie zbytki. Jak sprowa
dzenie do swoich słowików Żywych 
słowików z Rłviery włoskiej, ote poco? 
nagrali kaka płyt gramofonowych I— 
konserwaitoFjam gotowe. 

W parkach kalifornijskich, w geatwi 
irie krzaków stoją gramofony, poru
szane elektrycżnemi bezszolestnemi rao 
torkaml i wyśpiewują trele tak górne, 
tak wyraAnoiranie przejmujące do gle 
bl serce każdego stworzenia, ie to aż 

weczfcacłi Już po SaohodzKe stonoa, 
Roztmrzadący śpiew stoweczy gro> 

madzi ddketa ztnnych maszynek set
ki zakochanych, którzy — rzecz pro
sta — płoszą tych, dla których kon
certy'są przeznaczone t J. siowltl 

Te znów (podobno) chętnleby prze
jęły trdowy kunszt swych europej-
sMch braci, tylko nie wiedzą, czy w 
tym śpiewie madą zachować trzeszcze
nie ieiy gramofonowej o płytę, czy 
nie? > 

Kto wfe, czy irte pewniejszym spo
sobom wyuczenia słowików kaJifornU-
sk-lch pieśni miłości słowików europej-

w ma wpłjiw na pewną kategorie publicz jskich byłoby sprowadzenie w krzaki 
ności parkowej — mianowicie na mło- Kalifornu nie elektrycznych gramofo-
de parki, przechadzające się w cienki i nów, lecz samych amantów z rozśple-
palm I siadające na zacisznych ta>! wanych zagajników ItaJH t Potsklw 

lak sie tanio kupuje „gwiazdkę 
Smarna przygoda jubilera 

Jubier U, włascicJel ełegainckie-
xo sklepu na Jednej z głównych 
nłic Pragi Czeskiej, martwił się o-
grormre, że przed świętami ruch 
w sklepie był znacznie słabszy. n!ż 
poprgedflch lat Właśnie rozmy-

SWIATECZNY LIST 

Zdenerwowany szef podcho-
tłzi do bwrka stenotypistlci i 
dyktuje fat do Jedneuo ze swych 
wierzycieli: 

— Pan jest oszustem i ostat
nim nicponiem! 

Jeżeli w ciajju trzech dni nie 
otrzymam oieniedzy za towar, 
oddam natychmiast sprawę do 
prokuratora... 

— Panie szefie — przerywa 
stenotypistka — adresat otrzy
ma list w sama wiirlile. czy ale 
uważa oan tezo za nietakt? 

— Mo dobrze — mówi szef — 
proszę wiec doośsać aa końcu: 
•Weeoryci Swiąci fcrj 

Przez zamiłowanie do książek 
aftradl milion 

ze znakomitej rodziny, posiadają 
cy zamożnych rodziców. Mimo to, 
od dłuższego czasu trudnił sie km 
dzieżą samochodów. W otagu kfl-
ku miesięcy ukradł koło 50 samo
chodów. Większość - nich po P«-
ru dniach popraslu zostawiał 
gdzieś na ulicy, lub za miastem. 
Niektóre zas, sprzedawał i dzieł* 
sie pieniędzmi z tymi. którzy ma 
w kradzieży pomagał!. 

Większość kradzieży dokonał wi 
ten soosób. ze zapraszał w dan« 
cingacli stare panie, mające auUr. 
na przejażdżkę nocną, wywoził Je 

Jdo lasu podmiejskiego, potem ucie 
wraz z samochodem. Dotych

czas nie był Jeszcze ani razu kara 
ny. 

W a l zamordowany przez Da-
vina był również ..niebieskim pta
kiem" żyjącym z niewiadomych 
dochodów. W nieszczęsną dla sie
bie noc „zarobił" jakimś nieczy
stym sposobem 300 dolarów 1 na 
swoją zgubę zwierzył się z tem 
Davmowl. Wówczas Davin posta
nowił go obrabować. Ale gdy 
znaleźli sie w lesie. WaM bronił 
sie zaciekle I wtedy Davin go za
bił. 

Na procesie zeznaje szereg 
Świadków z rodziny | kolegów Da 
vma. Obrońca jego, słynny adwo
kat Maiuice Garcon usiłuje oprzeć 
obronę na fakcie nienormalności 
psychicznej tego clłło~-a, który 
opływając we wszelkie dostatki, 
został bandyta I mordercą rabun
kowym. ale wątpliwe lest czy Da

ło sie, bowiem, i e Jest to chłopak vin umknie kary śmierci 

Długoletni proces 
o cenny iblftr monet l Htbljateke 

Sąd apelacyjny we Florencji po 
stanowił wreszcie rozstrzygnąć 
sprawę, która od 65 łat tuła sie po 
rozmaitych sądach bez definityw
nego rozstrzygnięcia. 

Chodzi o zdecydowanie, czyją 
własnością Jest niesłychanie cen
ny zbiór medali i olbrzymia bibljo-
teka, znajdująca sie w klasztorze 
Benedyktynów w Santa Maria al 
Monte Ccsena. 

Z jednej strony mnisi, a z dro
giej rodzina książęca Clrarainontl 
dochodzi swych praw do zbiorów 
i biblioteki. 

Kwest ja ta była rozpatrywana 
od 1867 roku blisko dwadzieścia, 
razy i dotąd nie została rozstrzy
gnięta. 

Oczekuje sie definitywnego wy
roku w początku stycznia 1933 r. 

Stołeczne mg=>w*i s*dowe 

Filozof i gaśnica 
Woda to straszna broń ' 

przy dziurce od 

ślal o tem smutnie, gdy drzwi skle
pu otworzyły sie i weszło dwu 
idienrtów: generał i cywimy. 

— Czy mógłbym dostać jak:ś 
ładny pierścionek? — spytał ów 
cywtny. 

JuMer przedłożył- klika kosz
townych pierścionków, pan wybrał 
jeden wartości koto 60 tysięcy zło
tych. 

— To prezent gwiazdkowy dla 
mojej zony — powiedział — chciał 
bym jej pokazać i spytać, czy się 
jej podoba. Czy pan pozwoli, bym 
zabrał go do domu, a przez ten 
czas mój przyjaciel, pan generał. 
poczeka na mnie w sklepie. 

Jubier zgodził sie na to, mając 
w perspektywie doskonały zaro
bek. 

Upłynęło pół godziny oczekiwa
nia. Nagłe generał wstał i powie
dział: 

— TrudhOi widzę, że oam sie 
.nasz kawał nie udał. Jesteśmy o-
szustami i sądziiśmy. te po wyj
ść ii mego towarzysza uda nam sie \ 
zmylić pańską czujność 1 zdołam ją i 
także umknąć. Ale teraz widzę, ze' 
wszystko stracone. Niech pan mnie 
każe aresztować, bo mój towa
rzysz oie wróci z pierścionkiem. 

Jubiler zmartwiał, spojrzał na 
ufee i ujrzał właśnie przechodzą-! 
cego obok szyby pofejarrta. Niej 
chcąc tracić ani chwili czasu, za- i 
wołał go do wnętrza sklepu I po
lecił aresztować oszusta w gene-
ratskkn mundurze. PoHcjaot zawo-. 
lał taksówkę, wsadzał do niej o-. 
szasta i pojechali. 

Pojechali, sie nigdy nie dojecłu.-, 
ri do komisariatu. Okazało sie l » : 

niewczasię.jze „poifcjant" był łrze 
ckn wspóhdńem oszustów i to Jn-j 
M t t d r f a i e o a f a r a c i i p i w d a * i 
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Ojciec tego człowieka, który sta
nął przed sadem paryskim oskar
żony o zdefraudowanie... mtijana 
franków, był wydawcą i księga
rzem w Lozannie. Syn Konstanty 
Tarin odziedziczył po ojcu zami
łowanie do książek. Po śmierci oj
ca prowadził jego księgarni i wy 
dawnictwo. ale powodziło mn się 
coraz gorzej i gorzej. Wreszcie 
całktem zbankrutował i przeniósł 
sie do Paryża. 

Tu otrzymał posadę buchaWera 
w pewnem przedsiębiorstwie ebe-
mczoem. 

Ale księgi buchaiteryjne nie po
trafiły mu zastąpić książek, które 
kochał od dzieciństwa. Oddawał 

się więc namiętnie skupywaniu 
pięknych książek. Skromna pensyj 
ka buchaltera nie mogła zaspokoić 
jego mafnji bibliofilskiej. Zaczął 
wiec czerpać z kasy szefa. 

W ciągu kilku lat zdefrauidOwa-
ne sumy doszły do mtkjona fran
ków. Wtedy dopiero zauważono, 
co się dzieje. 

Tarin stanął przed sądem. Naj
smutniejsze jest to, że jego książ
ki które zbierał za te cieriądze, 
osiągnęły w sprzedaży zaledwie 
19 tysięcy franków. 

Tanina skazano na 3 lata wlezie
nia. Będzse tam musiał obywać się 
bez książek. 

Żołnierze — dzieciom 

Pan Pintałs Szeps miał subloka
tora, można śmiało powiedzieć, że 
to był drań nie sublokator. 

Całemi dn anti leżał na otomanie, 
czytał, palił pap erosy, pisał listy 
i grosza nie płacił. 

Na nagabywania właściciela mie
szkania odpowiadał stale: 

— N.e place 
z powodu nie zarabiani. 

— A kiedy pan zaczniesz zaro
bić? 

— Ja wiem, spytaj słę pan kry-
zysa. 

— Sie mnie zdaje, że tu kogoś 
komornik będzie musiał wziąć za 
mordę. 

— Adfe sfę z panem — odpowia
dał nieugięty sublokator i wypy
chał p. P.mkifsa na schody. 

Nieszczęśliwy człowiek gryzł sie. 
martwił, nie wiedząc, co robić. 
Wszystkie edosmisje- wistrzymamo 
do wiosny — wogóie czarna roz
pacz. 

Aż pewnego razu spotkał w ogro 
dzie Krasińskich starego przyja
ciela. 

— Pinie, co ci gryzie? Jak ty 
wyglądasz, jak? Taki jezdeś mi
zerny, że niema cię na ozem pa
trzyć! 

— Sublokator mnie gryzie. On 
mnie robi śmierć 48 godzin na dobę. 
Taki łobuz mieszka i jak mieszka? 
— wcale nie wychodzi z domu I To 
jest poeta, artysta, filozof. Ja wiem. 

— Co znaczy filozof? 
— On nie uznaje płacić! Pieniądz' 

dla niego jest za drobnostkie. za 
dziecinne igruszkie. Tak mnie po-
wtedziaJ. 

Przyjaciel myślał długą drwię, 
wkońcu, drapiąc się w rozłożystą 
brodę rzekł: 

— Ja tobie co powiem. Szeps. ty 
go musisz robić niespodzianki, że
by on 

przestał być filozof. 
To potem on się wyprowadza. 

— Jakie niespodzianki, jakie? 
— Zaraz.. Ja cl powiem. 
I wierny przyjaciel przez pół 

godziny szeptał coś z wielką ener-
gją p. Pmkusowi. który notował to 
przemówienie na bilecie tramwajo
wym. 

Jakie były sposoby rozruszania 
filozofa, okazało się już następne
go dna. 

Sublokator p. Szymon Zajczyk 
spał jeszcze smacznie na swem łóż 
ku, stojącem przy zamkniętych 
drzwiach, łączących jego pokój z 
resztą mieszkania, kiedy poczuł. 
że na rozgrzane plecy spada mu 
strunreń lodowatej wody. 

P. Zajczyk trzepotał się chwilę, 
potem Jak szalony wyskoczył z 
mokrej pościeli. wyb!egł na kory
tarz i wnadł do pokoju gosooda-

P. Szeps stał 
klucza z wielka 

czerwoną gaśnicą pożarowa 
w ręku. 

— Kogoś pan zagasił, psiakrew* 
kogo? 

— O wiek mnie ucho nie myli, 
to panu! 

— Tak jest, ale się zapytam z po 
wodu? 

— Myślałem, że może pan jut 
nie żyjesz, albo się pana' zrobiło nie 
dobrze. Ja wiem? Godzina Jedena
sta, a pan idziesz leżeć w łóżku. 
Ponieważ drzwi byli zamknięci, mo 
sialem pana ratować przez dsiur-
kie od klucza. A zresztą co wam ka 
szkodzi Wszak fiłozof jesteście 
Zajczyk i na drobnostki nde zwra
cacie uwagi. 

Pan Zajczyk chciał coś powie
dzieć. ale złapały go dreszcze, za
dzwonił więc tylko zębami 

kichnął dwa razy > 
i pobiegł się ubierać, 
"Cucenie zapomocą gaśnicy bybj> 

jednym z setki sposobów, doradza 
nych p. Szepsowi przez przyjacie
la. Sublokator filozof został dopro
wadzony wkrótce do czarnej roz
paczy i sam się wyprowadził. Za
płacić jednak nie chciał, to go za
prowadziło przed sąd grodzki 
gdzie wyszły .najaw kawały z ga-
śnScą i itme udręki, stosowane prze* 
p. S^psa. 

Mimo wielkiego współczucia, sę
dzia zasądził od p. Zajczyka na 
rzecz gospodarza McaJu należność 
w kwocie zŁ 280. 

Pan rlUary Dąbek wysyła 
swym znajomym w Warszawie 
świąteczne powinszowania. 

Na pierwszej kopercie pisze: 
— JWPan Anton! Konewka* 

Warszawa. Zb erska 64. 
A na drugiej: 
— JWPan Walery Osełka, w 

tym samym domu w oficynie, 
na parterzor kr) 
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Środa 28 ({rudnia 1932 r. 356 

Miejskie roboty publiczne 
W miarą posiadanych fundu

szów magistrat m. Białegosto
ku zatrudnia bezrobotnych. W 
chwili obecnej w ogrodnictwie 
micjskiem znalazło pracę 36 
bezrobotnych, przy porządko
waniu ul. Rzemieślniczej 33, 
przy plantowaniu terenu pod 
budowę szkoły powszechnej na 
ul. Grunwaldzkiej nr. 49—57 ro
botników, przy porządkowaniu 
drogi Słoboda—Bażentarnia 32 
osób, pozatem w biurze i admi
nistracji pracuje 4 osoby. 

Robotnicy otrzymują 2 zł. 50 gr. 
dziennie, a pracownicy umysłowi 

2,70. Zarobki wypłacane są go" 
tówką i w naturze. Okres pra
cy zależy od liczebności ro
dziny. Naogół bezrobotni pra
cują 6, 12 i 20 dni. 

Propaganda antypolska 
We wsi Dęby gm. Stawiski 

znaleziono szczątki baloników, 
do których przyczepione były 
dwie niemieckie pocztówki pro
pagandowe o treści antypolskiej. 

Dokształcania pracowników komunalnych 

Z urzędu rozjemczego 
Dn. 4 stycznia 1933 r. odbę

dzie się w urzędzie rozjemczym 
dla spraw kredytowych małej -
własności rolnej czwarta a kolei grodzieńskiego 21, ostrołęckiego 

Urząd wojewódzki wystoso
wał do magistratów i starostów 
okólnik w sprawie dokształca
nia pracowników komunalnych, 
podkreślając, iż min. spraw we
wnętrznych niejednokrotnie za
lecało konieczność pogłębiania 
akcji dokształcania pracowników 
komunalnych. Dotychczas, nie 
licząc pracowników, skierowa
nych w r. b. na XII kurs stud
ium administracji komunalnej, 
korzystało z kursów z powiatu 
augustowskiego 2, bielskiego 16, 

rozprawa dla rolników, zamiesz- 2, ostrowskiego 3, sokolskiego 7, 
kujących w pobliżu Białegosto
ku. Dn. 17 i 18 stycznia urząd 
udaje się na sesję wyjazdową 
do Knyszyna celem rozpatrze
nia 18 spraw rolników, zamiesz
kałych w gminach Knyszyn, 
Krypno, Kalinówka i Goniądz. 

Dla dzieci bezrobotnych 
Na apel starosty grodzkiego, 

p. dra Żaka, restauratorzy bia
łostoccy urządzili w sobotę wi-
gilję dla 248 dzieci bezrobot
nych. Po wieczerzy, podczas 
której przygrywała orkiestra, 
obdarowano dzieci podarkami. 
Cukiernicy przygotowali opła
tek dla 55 ga dzieci, obdaro
wując je również upominkami. 

Zjazd abiturientów 
glmn. Im króla Zygm. Augusta 

Jutro, dn. 29 b. to., o godz. 5 
popoł. odbędzie się w lokalu 
gimnazjum państw, im. króla 
Zygmunta Augusta ogólne ze
branie abiturientów tego gim
nazjum celem omówienia prac 
organizacyjnych, związanych z 
wyznaczonym na wiosnę 1933 
roku pierwszym zjazdem matu
rzystów. 

R e d u k c j a 
W fabryce tytoniowej w Grod

nie wymówiono w dziale wy
kupu tytoniu pracę połowie ro
botnic, (zatrudnionych przy od
biorze i sortowaniu surowca. 

suwalskiego 5, wołkowyskiego 21, 
m. Grodna 2, Bałegostoku i Su
wałk po jednym. Powiaty łom-

Monografja m. B-stoku 
Sprawa wydania drukiem mo

nografii ni. Białegostoku została 
wskutek braku Kredytów od' 
łożona do roku przyszłego. 

Rozkładanie na raty 
płatności podatkOw 

Do rozkładania na raty płat
ności podatków, do których 
nie wszczęto postępowania egze
kucyjnego, uprawnieni byli do
tychczas tylko naczelnicy urzę
dów skarbowych. Było to uciąż
liwe 'zarówno dla naczelników, 
jak i petentów, to też przelano 
te uprawnienia na kierowników 
działów egzekucyjnych. 

Kradzież, której nie było 
Hersz Wajnsztok, posiadający 

sklep zegarmistrzowski przy ul. 
Piłsudskiego 17, zameldował w 
komisariacie, że do mieszkania 
jego dostali się złodzieje i, wy
łamawszy drzwi od szafy, skradli 
przechowywane w niej pienią
dze w sumie 890 zł. Docho
dzenie wykazało, że Wajnsztok 
symulował kradzież, aby uchy
lić się od zwrotu tej kwoty jed
nej z sióstr swej żony. Sprawa 
została skierowana do sądu. 

Z kilkumetrowego nasypu do rowu 
Pasażerowie autobusu wyszli bez szwanku 

Na szosie Kolno — Łomża u-
legł w okolicy fortów katastro
fie autobus, wiozący około 20 
osób z Kolna do Łomży. Wóz 
stoczył się z kilkumetrowej wy

sokości do fosy fortecznej, wy
wracając się na bok. Wypadek 
mógł pociągnąć za sobą śmierć. 
Jednak nikt z paseżerów nie po
niósł nawet obrażeń cielesnych. 

Apollo Nieodwołalnie 
ostatnie dwa dni 

Początki o godz. 412, 622, 8J2 I 10 w 
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ul. Sienkiewicza 14 m. 3, Ul. HI, 

żyński i wysoko - mazowiecki 
wogóle nie dokształcały swoich 
pracowników. Pozatem z po
wiatów: białostockiego, szczu-
czyńskiego i m. Łomży nie na
desłano danych. Min. zarządziło, 
by wszystkie związki komunal
ne przystąpiły do utworzenia 
funduszów dokształceniowych, 
o ile jeszcze ich nie posiadają. 
Odpowiednie kwoty należy wsta
wić do preliminarzy budżeto
wych na rok 1933/34. 

Na pocztówkach tych widnieje 
mapa Prus Wschodnich z wy
kresami, mającemi wykazać o-
saczenie Prus Wschodnich przez 
Polskę pod względem militar
nym, gospodarczym i kultural
nym. Na drugiej stronie nakle
jone znaczki pocztowe z podo
bizną b. prezydenta Eberta oraz 
adres towarzystwa „Oltersbur-
ger Verein fur Luttfahrt". W do
pisku prosi się (po niemiecku), 
by znalazca kartki przesłał ją 
pod wskazanym adresem. 

Nadużycia emerytalne w dyrekcji P.K.P. 
W wyniku prowadzonego od 1 mocą niejakiego Wacława Pasz-

połowy października b. r. do- ki, emerytowanego urzędnika 
r 

chodzenia w sprawia bezpraw
nego pobierania przez szereg 
osób emerytu w dyrekcji P.K.P. 
w Wilnie aresztowano czterech 
urzędników wydziału osobowe
go w Wilnie: Władysława Jusz-
czynskiego, Aleksandra Popław
skiego, Józefa Zabłockiego i 
Wacława Pala. Oskarżono ich 
o to, że porozumiewali się oni 
z zain ter esów anemi w otrzy
maniu emerytur osobami zapo-

Zakład dla alkoholików i narkomanów na ukończeniu 
Budowa zakładu dla alkoho

lików i narkomanów ,w Swiac-
ku - Wołłowiczowskim jest na 
ukończeniu. W połowie stycz-

Walka z żebractwem I włóczęgostwem 
W związku z projektowaną 

ustawą o walce z żebractwem 
i włóczęgostwem czynione są 
na terenie województwa biało
stockiego prace przygotowaw
cze do zwalczania tej plagi. W 
najbliższym czasie powstać mają 
domy pracy (schroniska dla star
ców w Supraślu, Grodnie, Żer
nie, być może w Smolanach 
pow. suwalskiego, rozszerzenie 
domu w Pieńkach-Borowych) a 
równocześnie z tem powstaną 
towarzystwa do walki z żebrac
twem, które zbierać będą opła
ty ryczałtowe zwalniające od 
udzielania jałmużny żebrakom. 

Nauczycielitwo szkółiredn. 
no> b e z r o b o t n y c h 

Wszystkie rady pedagogiczne 
szkół średnich ogólno-kztałcą-
cych i zawodowych tak państw. 
jak i prywatnych opodatkowały 
się w wysokości iU °/o uposaże
nia miesięcznego na rzecz wal
ki z bezrobociem. 

• 
U n i e r u c h o m i o n a 

p r z ę d z a l n i a 
Unieruchomiona została przę

dzalnia Amiela i Kulikowskie
go przy ul. Mickiewicza 30, 
dzierżawiona przez Jagłoma-
Szpiro. Pracę straciło 75 robot
ników. 

Ludność rolnicza przyłącza 
się chętnie do tej akcji, dekla
rując opłaty w produktach żyw
nościowych. 

Morderstwo 
czy samobóstwo 

We wsi Dubnica Mała pow, 
sokolskiego, znaleziono wiszące 
na belce zwłoki 70-letniego 
Stanisława Szczesiula. Ponie
waż Szczecial posiadał po
przedniego dnia znaczną sumę 
pieniędzy, zachodzi podejrzenie 
morderstwa 

K R A D Z I E Ż E 
Z mieszkania Ignacego Ber

kowskiego (Mazowiecka 45) 
skradziono 2.900 zł. gotówką. 

— Franciszce Krajewskiej ż 
mieszkania przy ul. Wiejskiej 
31 skradziono garderobę, war
tości 150 zł. 

— Z płaszcza pozostawionego 
w szatni kina zabrano Broni
sławowi Dudzińskiemu, miesz
kańcowi Starosielc, złoty zega
rek, wartości 40 zł. 

Do mieszkania Eugeniusza 
Daniluka (Ciepła 33) dostali się, 
otworzywszy drzwi wytrychem, 
złodzieje i skradli garderobę 
wartości 533 zł. 

O s t r z e ż e n i e 
Zwracamy uwagę Sz. Czytelników, że sprzedawcy na

szego wydawnictwa nie mają prawa wypożyczania go Sz. 
Publiczności tak za opłatę, jak i bezpłatnie, wypożyczanie 
bowiem takie jest nietylko działaniem przeciwko uczciwości 
i dobrym obyczajom kupieckim, lecz jest również narusze
niem prawa własności czyli przestępstwem przewidzianem 
przez Kodeks Karny. 

Wypożyczanie, pisma powodować będzie skargę cywil
ną o odszkodowanie, a także skargę karną, nie tylko prze
ciwko niesumiennym sprzedawcom, lecz również i przeciw 
osobom, korzystającym z tego nadużycia, jako współwinnym. 

Przeświadczeni jesteśmy, że Sz. Czytelnicy dopomogą 
nam do tępienia tych nadużyć niesumiennych sprzedawców. 

ADMINISTRACJA 
„Dziennika Białostockiego" 

I. Z Y L B E R S Z T E J N 
obecny adres 

Rynek Kościuszki 24, tel. 8-32. 
Poleca: artykuły ontyczne, 

aparaty fotograficzne, pióra wieczne 
po cenach fabrycznych 

Doskonałe wykonanie prac amatorskich 

LECZNICA 
LEKARZY-SPECIALISTAW 

Biatystok. Mazowiecka 5. tcl. 1-38. 
P o r a d a 3 z ł . 

Choroby wewnętrzne, nerwowe, dzieci. 
Porady dla matek karmiących. 
Chirurgiczne, oczu, nosa, gardła, uszu. 
Kobiece, akuszerja. Porady dla ciężarn. 
Skórne, weneryczne. Analizy. Rentgen. 
Gabinet dentyttyczn. Lampa kwarcowa, 
Diatermia. Elektryzacja. 

nia przyszłego roku przybędzie 
na stałe dyrektor dr. Zającz
kowski, przy którym wykonane 
będą roboty końcowe, a więc 
instalacje, i t. p. Otwarcie na
stąpi w końcu marca lub w 
pierwszych dniach kwietnia. 
Zakład obliczony jest narazie 
na 50 łóżek. Z zakładem tym 
współpracować będzie poradnia 
antyalkoholowa w Białymstoku, 
która powstanie w połowie przy< 
szłego miesiąca. Takaż porad 
nia ma powstać w Grodnie. 

Zamiast życzeń 
Świątecznych I noworoczn 

Zamiast życzeń świątecznych 
i noworocznych wpłacili na hm 
dusz pomocy bezrobotnym: sta
rosta grodzki, p. dr. Żak—15 zł., 
p. insp. Sobczyk — 5 zł., p. Na 
wrocki Antoni, em. sędzia grodz
ki—3 zł.; p. Zeligman Józef, Ay-
rektor gimnazjum—10 zł. 

x 

Fałszowane masło 
Komisje lotne dozoru sanitar 

nego ^pobrały — jak wiadomo — 
przed świętami szereg prób 
masła. Dokonana obecnie ana 
liza wykazała, że z pośród po 
branych prób 9 posiada zwięk
szoną kwasowość i 17 wykazu
je obecność margaryny. 1'rze 
ciwko tym 17 sprzedawcom 
wytoczone będą sprawy karne 
za oszustwo. 

i ł — — 

kolejowego, podrabiali doku
menty lub daty wniesienia po
dań, poczem kierowali te po
dania z dokumentami do właści
wej władzy emerytalnej, przy-
czem dokonanie tych czynności 
uzależniali od otrzymania dla 
siebie „łapówek". 

Dalsze dochodzenie w toku. 
Ma ono na celu ujawnienie 
zwłaszcza t. zw. „naganiaczy", 
którzy wyszukiwali zamieszkałe 
na terenie dyrekcji osoby o 
wątpliwych względnie przedaw
nionych prawach do otrzyma
nia emerytury. 

Zabłocki i Popławski zostali 
nazajutrz po aresztowaniu przez 
władze prokuratorskie zwolnie
ni, po uprzedniem przesłucha
niu ich i konfrontacji z innymi 
aresztowanymi. 

Wieczór sylwestrowy 
„ w Resursie Obywatelskie!" 

Dorocznym zwyczajem Zw. 
Pracy Obywatel. Kobiet urzą
dza w dniu 31 grudnia rb. w 
salonach Resursy Obywatelskiej 
powitanie Nowego Roku. Po
czątek o godz. 23. Strój wizy
towy. Wejście dla panów 3 zł., 
dla pań 2 złote. 

Dochód przeznacza się na 
dożywianie dzieci bezrobotnych. 

Celem zatrudnienia 
bezrobotnych 

Ministerstwo Opieki Społecz
nej zażądało od poszczególnych 
urzędów wojewódzkich przedło
żenia ogólnego planu robót pu
blicznych samorządów na rok 
1933/34 celem zatrudnienia na 
tych robotach największej ilości 
bezrobotnych, Białostocki urząd 
wojewódzki oczekuje zestawień 
ze strony czynników samorzą
dowych na dzień 30 bm. celem 
przedłożenia ich do zatwier
dzenia. 

P o ż a r 
W zagrodzie Piotra Wądo

łowskiego we wsi Chlebiotk 
Nowe, gm. Chlebiotki, powsta 
pożar, który strawił doszczętnie' 
jego zabudowania gospodarcze 
i jego brata wraz z tegoroczne-
mi zbiorami, oraz dwa chlewy 
i szopę, stanowiące własność 
sąsiada. Straty wynoszą około 
15.000 zł. 

.MODERN" rui. • | i . i . 5" 

KSIĘŻNA ŁOWICKA 
w roli głównej 

JflOUlGfi S f l O S U l 
RATUJCIE 
ZDROWIE 
Najsłynniejsze światowe 
powagi lekarskie stwier
dziły, M 75 p r o c . 
C h o r ó b pOWSta |« I pOWOdU O b s t r u k c j i . Chory żołądek 

test główną przyczTną powstania, najrozmaitszych chorób, zanieczyszcza 
irew i tworzy złą przemianę materii. Słynna od 54 lał w całym swlKls) 
Z I O Ł A Z GÓR HARCU DR. L A U E R A 
jak to stwierdzili prof. Berlin, Uniwersytetu Dr. Martin, Dr. Hochflaetter 
i wiciu innych wybitnych lekarzy, są idealnym Środkiem dla uzdrowienia 
iolądka, usuwają obstrukcje, (zatwardzenie), są dobrym środkiem prze
czyszczającym, ułatwiają funkcję organów trawienia, wzmacniają organizm 

i pobudzają apetyt. 
Z ł o t a K g o r Ha»rcu D r . L a u e r a usuwają cierpienia wątroby, 
nerek, kamieni żółciowych, cierpienia hamoroidalne, reumatyzm i eitre-

tyzm, bole głowy, wyrzuty i liszaje. 
Z ł o t a X g ó r H a r c u Dr* X*»u«r* zostały nagrodzone na wy

tężaniem i zlot. medalami w BaJeola, stawach lekarskich najwyzszem odznaczał, 
Berlinie, Wiedniu,' Paryżu, 'Londynie i wleliCfnnych minetach. Tysiące po
dziękowań otrzymał t>*. L a u e r od osób wyleczonych. Cena IJ2 pu
dełka zł. 1.50, podw. pudełko zł. 2.50, Sprzeda! w aptekach i skl. apl. 
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Obwieszczenie 
Sąd Okręgowy w Białymstoku, 
jako Rejestrowy obwieszcza, iż 
do rejestru handlowego działu 
A wciągnięte zostały następu

jące firmy pod Nr. Nr.: 
w dniu 26 października 1932 r. 

8011. „Galanteria, trykotaże i 
bielizna Ludmiła Zbiniowska". 
Siedziba: Białystok, Rynek Ko
ściuszki 26. Właścicielka Lud
miła Zbiniowska, zam. w m. 
Kowlu, ul. Pomnikowej 5. 

w dniu 10 listopada 1932 r. 
8012. „Handel win i wódek 

Związku Rezerwistów Rzeczy
pospolitej Polskiej, koło w Czar
nej Wsi". Siedziba: m. Sokółka, 
plac Kościuszki 9. Właściciel 
Związek Rezerwistów Rzeczy
pospolitej Polskiej, koło w Czar
nej Wsi. Firmę podpisuje za
rząd w osobach: Prezes koła 
związku—Wacław Wesołowski 
i sekretarz—Wacław Borowski, 
zam. w Czarnej Wsi, pow. Bia
łostockiego. 

w dniu 19 maja 1932 r. 
7840. „Drobna sprzedaż od

padków garbarskich Naum Boć-
kowski". Siedziba: Białystok, 
ul. Nowy Świat 24. Właściciel 
Naum Boćkowski, zam. tamże. 

w dnin 30 listopada 1932 r. 
8067. „Warsztaty reperacyjne 

samochodowe Albert Gatzke". 
Siedziba: Białystok, ul. Kiliń
skiego 6/3. Właściciel Albert 
Gatzke, zam. tamże. 

8068. „Wykończalnia s k ó r 
Szejna Kryńska". Siedziba: Bia
łystok, ul. Jurowiecka 31. Wła
ścicielka Szejna Kryńska, zam. 
tamie, ul. Berdyczewska 11. 

8069. „Sprzedaż towarów bła-
watnych Rywa Rubiasztejn". 
Siedziba: Białystok, Rynek Ko
ściuszki 28. Właścicielka Rywa 
Rubinsztejn, zam. tamże. 

w dnin 3 grudnia 1932 r. 
8070. „Biuro Ekspedycyjne 

„Transpol" w Białymstoku, Ra-
binowicz, Kurjański i Ratner, 

spółka firmowa". Siedziba: Bia
łystok, ul. Żydowska róg Ku
pieckiej 2. Spólnikami są: Zelik 
Rabinowicz, przy ul. Branickie-
go 3, Mowsza Kurjański, przy 
ul. Sosnowej 1, i Izaak Ratner, 
przy ul. Polnej 47 w Białym
stoku zamieszkali. Zarząd przed
siębiorstwa należy do wszyst
kich spólników. Podpisywać 
oraz otrzymywać wszelkiego ro
dzaju korespondencję poleconą, 
wartościową i pieniężną, towary 
i ładunki ma prawo każdy ze 
spólników samodzielnie. Repre
zentować spółkę jak również 
prowadzić sprawy sądowe, od
bierać kwoty pieniężne spółce 
należne ma prawo Zelik Rabi
nowicz lub Mowsza Kurjański 
samodzielnie. Wszelkie zobo
wiązania spółki, weksle, żyra, 
czeki, pełnomocnictwa i umowy 
winny być podpisywane pod 
stemplem firmowym przez Ze-
lika Rabinowicza i Mowszę 
Kurjańskiego łącznie. Przed
siębiorstwo jest spółką firmową, 
zawartą w dniu 31 grudnia 
1931 r. na okres czasu poczy

nając od dnia 1 stycznia 1932 r. 
do tegoż dnia i miesiąca 1935 
roku. 

8071. „Sprzedaż skór i dodat
ków szewekich Motel Szuster". 
Siedziba: Białystok, ul. Kupiec
ka 30. Właściciel Motel Szuster 
zam. w Białymstoku, ul. Ku
piecka 31. 

8073. „Farby Sonia Aleksan
drowicz". Siedziba: Białystok, 
ul. Suraska 15. Właścicielka So
nia Aleksandrowicz, zam. w 
Białymstoku, ul. Kijowska 9. 

w dnin 13 grudnia 1932 r. 
8074. „Bernard Deutsch i Syn" 

Fabryka sztucznej wełny Biała 
koło Bielska, fil ja w Białym
stoku". Siedziba: centrali: Biała, 
woj. Krakowskie. Siedziba filji: 
Białystok, ul. Wiatrakowa 4. 
Spólnikami są; Juljusz Deutsch, 
Ferdynand Deutsch, Jakób Son-
derNng i Erwin Deutsch. Zarzą
dzać przedsiębiorstwem oraz 

Eodpisywać firmę: „Bernard 
leutscb i Syn" bez żadnego do

datku ma prawo każdy ze spól
ników samodzielnie. 
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