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Zmianywtaryfiecelnej 
a polityka gospodarcza 

Z dniem 12-go stycznia br. wcho- 

dzi w życie nowe rozporządzenie 

ministrów: skarbu, przemysłu i han- 

dlu oraz rolnictwa w sprawie czę- 

ściowej zmiany taryfy celnej i przy- 

wozowej. Rozporządzenie to dotyczy 

przeważnie artykułów  kolonjalnych i 

włóknistych. Obok rozporządzenia ra: 

dy ministrów z dnia 21 grudnia 1931 
r. w sprawie zakazu przywozu nie- 

których towarów, posiada ono  pier- 

wszorzędne znaczenie dla dalszego 

kształtowania wewnętrznych stosun- 

ków gospodarczych, [przyczyniając 
się do rozszerzenia pojemności rynku 

wewnętrznego a stanowiąc jedno- 

cześnie dowód, że polityka gospo- 

darcza rządu w dziedzinie walki z 

kryzysem oparta jest na mocnych, 
logicznych podstawach. 

Pierwsze z wymienionych rozpo- 

rządzeń jest Środkiem do realizacji 

trzech zasadaiczych celów: skierowa- 

nia przywozu niektórych towarów na 

porty polskie, ochrony produkcji kra- 

jowej i organizacji handlu i produkcji. 

Cele te uwidaczniają się z odpowied- 

niego  uszeregowania stawek cel- 

nych. 
Zmiany w taryfie celnej mają być 

następujące: 

"Podwyższone będą stawki celne 

na niektóre produkty spożywcze (jab- 

tka, jagody, cytryny, pomarańcze, 
mardarynki, banany) i  kolońjalne 

(kawa surowa i palona, kakao, her- 

bata), przy zachowaniu ulgowych 

stawek dla produktów sprowadzonych 

przez porty polskie za pozwoleniem 
ministerstwa skarbu. W tym  ostat- 

nim wypadku obowiązują przepisy, 

uniożliwiające importowanie niektė- 

rych produktów nawet po cle niższem, 
miż obecnie, o ile tylko są one spro- 

wadzone przez porty polskiego о- 

bszaru celnego. Pozwolenia minister- 

stwa skarbu na Fprzywóz według 

Stawki ulgowejjmają zawierać każdo- 

razowa wymienienie warunków, na 

jakich udzielonem zostało pozwole- 

mie. Warunki te stanowić będą o ce- 
tach, do osiągnięcia których dąży mi- 

nisterstwo skarbu. Według urzędo- 

wych oświadczeń nie są one jeszcze 

sprecyzowane ostatecznie i kształtują 

się różnie w zależności od tego ja- 

kiego towaru dotyczą. Naprzykład 

przy imporcie kawy, za cenę ulgo- 

wego jej przywczu ma się na wido- 

ku eksport szyn i innych towarów do 

Brazylji; przy imporcie ulgowym о- 

woców wymaganem będzie założenie 

targów owocowych w Gdynii tp. 
Jak wspomnieliśmy na wstępie 

drugą grupę towarów objętych rozpo- 
rządzeniem stanowią surowce włók- 

niste. Rozporządzenie wprowadza 

stawki celne na bawełnę surową, koń- 
ce tkackie bawełniane i inne materja- 

ły bawełniane surowe, wymienione w 

poz. 179, punkt 1, taryfy celnej; zno- 

si bezcłowy przywóz juty surowej, 
wprowadzając cło dla tego  su- 
owca w wysokości 10 zł: ustanawia 

stawhi: dla Inu i konopi czesanych — 
£0 zł., Ćla innych — 20 zł,, dla ko- 

„opi Manila, Inu nowozelandzkiego, 

sizału, aloesu i innych  materjal6w 
roślinnych, zastępujących len lub. ko- 

nopie — 20 zł., ramia, wełna z igieł 

sosuowych "oraz włókna pókrzywy 
„паба! mogą korzystać z przywozu 
_bezełowego; bawełna odiłuszczona i 

bielona do przerobu fabrycznego za 
pozwolen em ministerstwa skarbu о- 

płacać może cło 3 zł, Dalej rozpo- 
*ządzenie wprowadza również stawki 
'elne na przywóz wełny, w wyso- 
kości 8 zł. dla wełny niepranej oraz 
12 zł. dla wełny pranej, Dla towa- 
tów obłożonych cłem przewiduje się 
jednak stosowanie stawek ulgowych 
'Tzy przywozie przez porty polskie- 
go obszaru celnego. 

„Polska Gospodarcza“, odzwier- 

ciadlająca poglądy sfer rządowych, w 
następujący sposób uzasadnia po- 

trzebę wprowadzenia  rozważonych 

zmian w taryfie celnej; 
Surowiec krajowy powinien korzystać 

przynajmniej z c'ęś iowej ochrony celnej, 
która zabezpieczałaby go w pewien sposób 
od konkurencji ( zęś.iowo dumpir gowej) za- 
granicy — dla tego też należało przepro- 
wadzić rewizję zasad dotychczasowej pelityki 
włókienniczej w dziedzinie importu surow- 
ców egzotycznych. 

Polska jako kraj wybitnie rolniczy, o 
przemyśle naogół nie wystarczsjącym na po- 
tczeby kraju, zachować może równowagę 
wewnętrznych stosunkow gospodarczy h tyl- 
ko wówczas, gdy będzie się odbywała jak 
najszersza wymiana dóbr między ludnością 
miejską i wiejską, 

Kwestja rentownoś:i przemysłu naszego 
jest przedewszystkiem kwestją zbytu na ryn- 
ku wewnętrznym. Rynek wewnętrzny, a nie 
eksport, jest podstawą i warunkiem egzy- 
stencji i celowości wszystkich niemal gałęzi 
naszego przemysłu, to też wzmocnienie tego 
rynku wewnętrznego, porzez zwiększenie 
jego chłonności konsumcyjnej aut. matycz- 
nie powiększa zdolaości eksportowe. W inte- 
resie zatem przemysłu leży, aby wsi. stwo- 
rzyć szersze możliwości zbytu Wszystkich ar- 
tykułów roślinnych i hodowlanych. 

Wychodząc z powyższych założeń, ochro- 
na celna dla rozwoju produkcji naszych su- 
rowców roślinnych wydaje się konieczną, 
tem bardziej, że odegrywają tu jeszcze rolę 
inne cżynniki, jak równowaga bilansu hand- 
lowego oraz zagadnienie obrony państwa, 

Wchodzimy zatem w okres poli- 
tyki ochrony celnej, brak której ko- 

Sztował nas za ostatnie dziesięciolecie 

miljardy, nie miljony—lecz miljardy. 
Wchodzimy, zachowując wielką ostróż* 

ność, zdawałoby się nawet przesad- 
ną. Bo przecież wprowadzane w tary- 
fie celnej zmiany tylko w części czy- 
nią zadość postulatom wysuwanym 

przez towarzystwa rolnicze, zjazdy 

producentów rolaych, wileńskie towa- 
rzystwo Iniarskie i t. d. Ale początek 

już jest, jest nastawienie w pewnym 

kierunku, jest Świadomość celu. Po- 
zbawiono bawełnę jej „tabu“, zerwa- 

no z niej oznaki nietykalności, To już 
wiele. 

* * * 

Stosując ochronę celną, rząd świa - 

domie czyni wyłom w tej ochronie, 

wprowadzając ulgowe stawki, względ- 

nie stawki niższe niż dotąd obowią- 

zywały, w odniesieniu do towarów 

przywożonych przez polskie porty. 

Chodzi tu o rozszerzenie naszego han- 

dlu morskiego, — zadanie, którego 
doniosłe znaczenie jest niezaprzeczal- 

ne. Skierowanie masowych ładunków 
na Gdynię, poza ubocznemi korzy- 
ściami dla naszych morskich linij że- 
glugowych, uniezależni nas od obce- 
go i zbędnego pośrednictwa. Skutkiem 
stosowania ulgowych stawek niewąt- 
pliwie ucierpi efekt polityki ochron- 

nej. Jednak osiągnie korzyści po jed- 

nej stronie zrekompensują straty po 
stronie drugiej, — a zresztą pop'era- 
nie rozwoju Gdyni, rozbudowa tego 
portu jest nakazem idei Polski mo- 
carstwowej. 

Skutkiem wprowadzanych zmian w 
taryfie celnej, poza ochroną produkcji 
krajowej i skierowaniem masowych ła- 
'dunków na Gdynię, — osiąga się, 
„jak już zaznaczyliśmy, jeszcze inny 
cel, dotyczący organizacji handlu i 
produkcji, Tak w zależności od kry- 
zysu gospodarczego; jak nastawienia 
polityki w kierdnku Ochrony celnej 
produkcji krajowej, nastąpić masi 
przegrupowanie sił wytwórczych na 
zasadzie samowystarczalności, i. unie- 
zależnienia się od rynków obcych. Ta 
tendencja stale będzie zyskiwała na 
amplitudzie, powodując oddziaływan e 
odwrotne: potrzebę dalszych restryk- 
cyj celnych. 

Potrzeba przejścia do zasady samo- 
wystarczalncšci wyczuwana była nie 
cd dziś. Jasne skrystalizowanie myśli 
mogło nastąpić jednak tylko po nie- 
udanych próbach przełamania kryzysu 
gospodarczego innemi środkami, po 
bankructw e papierowych projektów 

konferencyj międzynarodowych, po 

stwierdzeniu, że idea obalenia barjer 
celnych była zwyczajnym trickiem 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”, 

Szeptyckiego — A; Łaszuk. BARANOWICZE — ul, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Bufet Kołejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — T-wa „Ruch“, 
HORODZIEĮ — Dworzec Kolejowy — 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S, Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch'**, 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz 

2 miljony złotych na kolej 
WOROPAJEWO—DRUJA 

WARSZAWA. PAT. — Plan finan- 
sowo - gospodarczy przedsiębiorstwa 
„Poiskie Koleje Państwowe* za okres 
od i kwietnia do 31 grudnia 1932 ro- 
ku przewiduje na cele budowy nowych 
linij kolejowych normalno-torowych su 
mę 5,917 tysięcy złotych. Między in- 
nemi przeznaczono na linję Kraków — 

Miechów miljon złotych, Płock — 
Sierpc — 400 tysięcy, Woropaiewo — 
Druja — 2 miljony złotych, Kalety— 
Podzamcze — 257 tysięcy zł., połącze- 
nia górnośląskie 70 tyisęcy zł., a poza- 
tem przeznaczono 300 tysięcy zł. na 
wykup gruntów, przez które biegną 
nowobudowane linje. 

Echa zajść antyżydowskich 
na uniwersytetach polskich 
ODPOWIEDŹ MINISTRA OŚWIATY NA INTERPELACJĘ 

KOŁA ZYDOWSKIEGO 
WARSZAWA, (tel. wł. 2.1—32). 

Minister Wyznań Religijnych I 
Cświecenia Publicznego nadesłał 
dziś odpowiedź na interpelację 
Koła Żydowskiego w Sprawie 
zaburzeń anty żydowskich na 
Uniwersytetach polskich. W od- 
powiedzi tej stwierdza między 
inne mi: 

Przebleg zajść anty-żydow- 
skich, jakie miały miejsce na 
Uniwersytetach, $iedziłem z wy- 
tężoną uwagą. Pożałowania god- 
ne ekscesy studentów przeciw 
swym kolegom żydom— stanow= 
czo potępiam. Stanowisko moje 
wobec wspomnianych wykroczeń 
podzielają całkowicie wszystkie 
władze. Dzięki energicznym za- 
rządzeniom władz uniwersytec- 
kich zajścia zostały ostatecznie 
opanowane I młodzież akademic- 
ka może 'nadal poświęcać się 
swoim studjom w spokoju.  Za- 
trzymano przez policję ogółem 
425 akademików. Aresztowano 

  

zaś i przekazano władzom pro- 
kuratorskim około 100 osób w 
tem kilku żydów. Winnych prze- 
kroczeń studentów  pociągnięto 
do odpowiedzialności dyscypil- 
narnej. Kiiku relegowano z uni- 
wersytetów I innych uczelni. Win- 
nym udzielono nagan l upomnień. 
Wreszcie ednośnie niektórych 
winnych uzaležniono decyzje 
władz uniwersyteckich od decy- 
zji władz sądowych. Jestem prze- 
konania, że te godne pożałowa- 
nia I niedopuszczalne zajścia an- 
tyżydowskie więcej na uczelniach 
nie powtórzą się. Stwierdzam 
przytem że gdyby Jakiekolwiek 
nieodpowiednie czynniki usiło- 
wały podobne zajścia powtórzyć 
przeciwstawię się im jaknajkate- 
goryczniej i użyję wszelkich roz- 
porządzalnych środków aby za- 
pewnić studentom bez różnicy 
wyznania I narodowości możność 
studjów bez jaxichkoiwiek prze- 
szkód I naruszenia spokoju. 

| NIEŚWIEŻ — ul 

K Malinowskiego: 

K. Smarzyński. 
Zwierzynski. 

teszowa 
| NOWOGRÓDEK — Klosk St, Mic 

M. ŚWIĘCIANY — 
OSZMŁANA — Księgarnia Spółdz Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy SzkołneX. 
STOLPEE — Ksiegarsis T-wa „Ruch“, 
SLONIM — Ksiegarnia D. Lubowskiego, al, Mickiewicza 13. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja 8. 

WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, P. Juczewska. 
WARSZAWA — Tow. Księgarni Kol. „Ruch“ 

Ra Księgarnia Jažwiūskiego. | 

T-wa „Ruch“. į 
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jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
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Marszałek Piłsudski 
na Zamku 

WARSZAWA (tel, własny) 2 I— 

32. W dniu 2 bm. około gdz. 1-ej po 
południu udał się Marszałek Piłsud- 

ski na Zamek, gdzie odbył konferen- 

cję z Panem Prezydentem Rzeczy- 

pospolitej. 

ODZNACZENIA BELGIJSKIE DLA 

MARSZ. RACZKIEWICZA 

WARSZAWA. PAT. — J.K.M. Al- 
bert, król Bełgów, nadesłał p. marszał- 
kowi Senatu Włądysławowi Raczkie- 
wiczowi wielką wstęgę orderu Leopol- 
da, której insygnja zostały p. marszał 
kowi wręczone przez posła krółestwa 
Belgji w Warszawie. 

PŁK. KOC — KOMISARZEM 
RZĄDOWYM W BANKU POL- 

SKIM 

WARSZAWA (tel. własny) 2 I— 
32. Wobec ogłoszenia ustawy, za- 
twierdzającej zmiany w statucie 
Banku Polskiego Minister Skarbu 
mianował Podsekretarza Stanu w 
Ministerstwie Skarbu p. Adama Ko- 
ea komisarzem rządowym w Ban- 
ku Polskim. 

CIĄGNIENIE DOLARÓWKI 
WARSZAWA. (Pat). W dniu 2 

stycznia odbyło się losowanie premij 
4-ej proc. pożyczki dolarowej serji 
III. Główna wygrana w sumie 12 ty- 
sięcy dolarów pad.a na Nr. 969.307. 
Po 3 tysiące d larów wygrały nume- 
ry 1.405.354 i 459.794, po tysiąc do- 
larów — Ne Ne 1.035.420, 1.440507, 
122506, 784.723, 384.144, 355.893 i 
461.719. 

  

Przywódcy Centrolewu przed Sądem 
OSTATNIE MOWY OBROŃCÓW. 

WARSZAWA, 2,1 (tel, własny), Ostat- 
ni dzień przemówień obrończych w procesie 
Centrolewu ściągnął poważniejszy zastęp 
ciekawych. Od godzmy 10 min, 30 przema- 
wiał adw. Leon 5 

Siedzi tu na ławie oskarżonych 11 żywych 
ludzi, ale aświetlano nie jednostki, lecz zgo 
ła co nnego, Gdyby zamiast nich siedziało in 
nych jedenastu, to z 8 dozą namiet- 
ności z jednej i dru strony y 
te same tematy i nicby się nie zmieniło, Pa- 
dają tu jakieś nazwiska od czasu do Czasu, 
ale jest to pył, jest to notatka na margine- 
sie, sparwa idzie bez ludzi żywych; to pro- 
ces nie przeciwko jednostkom. 

Adw, Berenson podnosi następnie, że gdy 
człowiek staje wobec jakiegoś faktu i nie 
rozumie go dokładnie, przychodzi mu w po- 
moc komentator, Człowiek bierze do ręk: Ko- 
mentarz, wczytuje się w niego i wówczas 
rozjaśnia mu się w głowie, Takim komenta- 
rzem o aresztowaniu posłów! i uwięzieniu ch 
w twierdzy brzeskiej, jest wywiad z dna 14 
września 1930 roku — mówi obrońca. — 
Wywiad ten stawia kropkę nad i, Adwokat 
Berenson rozw.ja trzymaną w ręku gazetę z 
wywiadem Pana Marszałka Piłsudskiego i 
mówi: jest tu napisane: „Wpływały do mnie 
doniesienia prokuratorskie na cały szereg po 
slow““.,, Dalej mówi: Pytam się, czy wpły- 
nęły już przedtem na innych jakieś doniesie- 
nia z art, 100 i 101? Nie panowie Sędziow e, 
gdyby takie doniesienia były, toby się na- 
pewno znefazły w jednym z 17 tomów akt 
oskarżenia, a Panowie Prokuratorzy, którzy 
te akta śledztwa znają na pamęć i na wy- 
rywki wskazaliby sądowi tom i stronicę, na 
której dane doniesienie się znajduje, W koń 
cu wywiadu jest powiedziane następujące: 
„Są tam strzelania do policj, jakies macher- 
ki. wekslowe, oszukaństwa itp, szantaże*. I 
dałej mówi adwokat: Wiec gdzie jest Pano 
wie Sędziowie art. 100 i 1012. Wekselek, 0- 
szukaństwo, czy szantaż to nie jest zamiach 
na Państwo. Ptytam się, gdzie jest mowa -0' 
zamachu? Przecież to, co. teraz. przeczytałem, 
to mówił Premjer, A daleį w. wywiadzie jest 
mowa, że Pan Premier mógł co piątego po- 
sła z opozycji pociągnąć do odpowiedzialno 
ści i znajduje się zdane: „Ayesztowania są 
zatem przeważnie wypadkowe”, | 

Tak wygląda ta sprawa w oświetleniu naj 
lepszego komentatora, jakiego mamy w Pol- 
sce, komentatora dla zjawisk rządowych. 

Walkę toczono z opozycją na śmierć i ży 
cie, bo ci oskarżeni byfi zawalidrógami w 
najszlachetn'ejszem znaczeniu tego 
Zawadą, gdy chodziło o łamanie prawa, Za- 
rzuty, jakie formułuje Pan Prokurator, Są 
bardzo powierzchowne, W przemówieniu p. 
Prokuratora Grabowskiego nie było nawet 
wyliczenia wszystkich oskarżonych, Pan Pro 
kurator mówł o mózgu partji, o ramionach, 
ale ja, żebym najskrupułatniej szukał mózgu 

SEE: TERZ TF POREDA ROOT ZOK ZTS 

grupy państw zainteresowanych w 
obronie własnego przemysłu Polska 
wstępując na drogę ochrony celnej 
działa jednocześnie w zrozumiałym 
celu obrony własnej, Harskl. 

(1100 

  

„Publicznego Janusz : 
:przyjąl na: audjencji w dniu 2 bm. 

słowa, | 

w akcie oskarżenia — nie znałazłbym go. 
Ble dobieranie mózgu, nóg i ramion odbywa 
ło się tu zresztą dowolne, Tak, jak dowolnie 
odbywało się również na samym początku 
dobierania pierwszej transzy, х 

My nie prowadzimy tutaj indyw'dualnej 
obrony oskarżonych, jest tu bowiem walka 
dwuch światów, Tej wałki nie zlikwiduje ża- 
den wyrok sądowy. Pójdą z przekonaniem 
swojej słuszności do więzienia, czy też na 
wolność, Pp, Sędziowie mają wielką misję: 
wydania wyroku na cześć prawa. Bo jeśli 
hańbą był. Brześć, to triumfem powinien być 
Sąd. 

Następnie przemawia adw, 
Omawia zeznania świadków, 

— Stawili się tutaj poltycy, działacze spo 
łeczni, prawnicy i łudzie nauki. _ Wszyscy 
stwerdzil; wysoki pierwiastek moralny w zje 
dnoczeniu sześciu stronnictw o różnych pro 
gramach. Zjednoczenie nastąpiło dla intere- 
su moralności. 

Obrońca szczegółowo przytacza zeznania 
świadków, Następnie przytacza cytaty z 0- 
dezw PPS, Wyzwolenia i ustępy z rezohucji 
krakowskiej oraz z odezw Centrołewu i koń 
czy: Dopóki prawo karania należy do Sądu 
nie może zapaść wyrok skazujący, 

Smiarowsk', 

Panowie Prokuratorzy — woła obrońca 
— nie możecie tu przychodzć ani w imieniu 
prawa, ani nawet w imieniu dyktatury, bo 
ona tu nie sięga. 

Z kolei obrońca przechodzi do umówienia 
zasług Liebermana i Bagińskiego. Wspomina 
o roli Liebermana w walce o Śląsk i roli w 
procesie Marmarosz-Sziget itp, W nagrodę 
za to został nazwany kamyczkiem na dro- 
dze, Bagińskego poklepano po ramieniu: do 
brze, żeś sę chłopaczku przysłużył Ojczy- 
źnie, ale po co odesłałeś Virtuti Militari i po 
co jesteś w Centrolewie? To wszystko o Ba 
giūskim w tym bezimiennym procesie, Sze- 
weg obrońców ujmowało sprawę od strony 
politycznej, konstytucyjnej lub prawno-po- 
litycznej. Trzeba jednak zająć się i stroną 
moralną, która tu zapoznaną być nie może. 
Ten, kto Polskę zdobył pod hasłami moral- 
ności, te hasła rzucił, Wówczas przyszli no- 
'wi ludzie, którzy te hasła podjęli z wiarą i 
chcieli uratować naród, Za to im się wyrok 
skazujący nie należy, 
W poniedziałek prokurator Grabowski prze 

mawiać będzie w replice obrońcom i ewen. 
także prok, Rauze. 
We wtorek przewidywane są repliki ławy 

obrończej, S 

  

Rektorzy wyžszych uczelni u Min. Ošwiaty 
POGŁOSKI O ZNIESIENIU AUTONOMJI UNIWERSYTECKIEJ 

NIE ODPOWIADA JĄ PRAWDZIE 

WARSZAWA (tel. własny) 2 I— 
52. Dowiadujemy się; że Minister 
Wyznań Religijnych i Oświecenia 

Jędrzejewicz 

Ich Magnificencje Rektorów Wyž- 

szych Uczelni, a mianowicie: Uni- 
wersytetu Jagiellońskiego,  Ūni- 
wersytetu - Jana. Kazimierza we 
Lwowie,  - Uniwersytetu - Warszaw- 
skiego, Uniwersytetu Poznańskiego, 
Politechniki Warszawskiej, Politech 
niki Lwowskiej, . Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego, Akade- 

mji Medycyny Weterynaryjnej we 
Lwowie, Akademji Górniczej w 
Krakowie, Akademji Sztuk Pięk- 
nych w Krakowie w związku z wia 
domościami o zamierzonej noweliza 
cji ustawy o szkołach akademickich 
Panowie Rektorzy zgłosili się do 
współpracy w tym zakresie. Mini- P 
ster Jędrzejewicz autorytatywnie 
„stwierdził, że pogłoski o zamierzo- 
nem jakoby zniesieniu autonomji u- ; 
niwersyteckiej w żadnej mierze nie 
odpowiadają rzeczywistości. 

  

Bezpodstawne pogłoski o monopolu 
DLA IMPORTU OWOCÓW POŁUDNIOWYCH 

WARSZAWA, 2,1 (tel, własny). — W 
związku z pogłoskami, jakie ukazały się do 

tychczas w prasie na temat organzacji tar- 

gów owocowych w Gdyni, Ajencja „Iskra” 

upoważniona została przez Ministerstwo 

Skarbu do podania do wiadomości, że wszel 

kie te pogłoski nie odpowiadają prawdzie, 
W szczególności niema mowy o udzielaniu 
monopolu jakiejkolwiek bądź firme na im- 
port'owoców południowych o cie ulgowem. 

Wszystkie firmy, jakie zadość uczyną wy 
maganym warunkom, będą mogły bez trud 
ności uzyskać zezwolenie na import owo- 

ców przy cie ulgowem. Nie są również zgod 

ne z prawdą pogłoski o roli posła Wiślickie 
go 0 rzexomej organizacj. monopołu impor- 
tu owoców południowych, Poset Wiślicki nie 
był twórcą tego projektu ani żadnego udzia 
łu w tej sprawie nie bierze. 

  

„mgr. Marmaggim na czele, metrópo 

  

NOWY ROK 
W WARSZAWIE NA ZAMKU 

Zgodnie z przyjętym zmycza- 
jem p. Prezydent R. P. przyjmorał 
zyczenia z okazji Norwego Roku dn, 
1 stycznia na Zamku Króleroskim. 

Od godz. 10 rano składali ży- 
czenia czlonkowie domu cywilnego 
oraz wojskoroego p. Prezydenta-R.P 
i protokułu dyplomatycznego. 

O godz. 10.30 prezes Rady Mi- 
nistróro A. Prystor ro otoczeniu 
członków rządu, Kancelarji Cymil- 

„nej, gabinetu mojskomego i proto- 
kulu dyplomatycznego udal się do 
kaplicy zamkomej, gdzie ks. kape- 
lan Bojanek odpramil mszę šm. Po 
zakoriczeniu ceremonji religijnej p. 
Prezydent R. P. udal sie do sali Mar 
muromej. 

Tymczasem przez šmiežo odno- 
mione i bogato przybrane Arrasami 
„schody senatorskie" i galerję, pro- 
madzącą od nich do sali Batorego, 
przybymali na Zamek: JE. ks. kar- 
dynal Kakomski, arcybiskup metro- 
polita marszamski, marszalkomie 
Sejmu i Senatu, dygnitarze pań- 
stroowi oraz korpus dypłomatycz- 
ny m komplecie w galorwych mun- 
durach. Oddział kompanji zamko- 
mej oddawał m galerji honory moj- 
śkoroe. 

p. Prezydent R. P. przyjął ko- 
lejno m Sali Marmuromej na 
nych audjencjach JE. ks. kardynala 
Kakomskiego, p.p. marszalkėm Sej- 
mu i Senatu, prezesa Najmyższej 
Izby Kontroli dr. J, Krzemieńskie- 
go, pierroszego prezesa Sądu Naj- 
myższego Supińskiego, i pierroszego 
prezesa Najrmyższego Trybunału 
Administracyjnego Różyckiego. 

O godz. 11,30 poprzedzony 
przez dyrektora protokulu m toma- 
rzystmie prezesa Rady Ministrów ° 
i ministra spram zagranicznych i 
otoczony członkami Kancelari Cy- 
milnej i domu mojskomego P. Pre- 
zydent roszedł do Sali Rycerskiej — 
gdzie już był zgromadzony cały kor 
pus dyplomatyczny. 

ons. Marmaggi nuncjusz apo- 
stolski, wygłosił ro języku francu- 
2% przemómienie. 

a przemómienie to od ie- 
dział P. Prezydent R. P. ežiai m 
języku francuskim. 

Po skończonej momie P. Prezy 
dent: R. P. przywitał Się z nuncju- 
szem apostolskim, następnie ze 
roszystkimi członkami  misyj. Po 
krótkiej rozmomie z szefami misyj 
P. Prezydent R, P. poprzedzony 
przez dyrektora Protokułu i otoczo 
ny czlonkami Kancelarji Cyrilnej 
i Domu Wojskowego, przeszedł do 
przyległych sal, przyjmując życze- 
nia. W sali Tronorwej — od ducho- 
mieństwa mszystkich myznań, m 
gabinecie Króleroskim — od sądoro- 
nictwa, mw Garderobie Króleroskiej 
— od podsekretarzy stanu i dy- 
gnitarzy państroowych, mw Sypialni 
Króleroskiej — od rektoróro i sena- 
tóro wyższych uczelni, ro Sali Au- 
djencjonalnej — od przedstamicieli 
mojska z miceministrem gen. Sła- 
moj - Składkoroskim na czele, m sali 
Canaletta — od posłór i senatorów 
z prezesem BBWR. pułk. Słarokiem 
na czele, następnie kapituły orde-. 
róro i członków roładź municypal- 
nych, m sali Obiadów Czrartko- 
roych — od urzędników państro- 
roych i przedstaricieli społeczeń- 
stra i organizacyj oraz osób, prag- 
nących złożyć życzenia noworoczne 
głowie państwa. Po przyjęciu ży.- 
czeń od mszystkich royżej  roymie- 
nionych P. Prezydent R. P. ro. oto- 
czeniu świty udał się do smych a- 
artamentóro prymatnych. | 
ŻYCZENIA NOWOROCZNE 

W . BELWEDERZE 
W Belmederze od godz. 10 rano 

składano nórmoroczne życzenia p. | 
Marszalkori Piłsudskiemu. Życze- | 
nia złóżyli: p. p. prezes Rady Mini- | 
strów A. Prystor, marszałek Senatu | 
p. Raczkiewicz, kórpuś dyplomaty- 
czny z nuncjuszem " apostolskini. 

lita marsz. ks. kard. Kakomski, me- 
tropolita Dyonizy, generalicja oraz 
przedstawiciele szeregu organizacyj | 
społecznych. 
  

Powrót Voldemarzsa 
KOWNO. PAT. —. Dziś powrócił | 

z Francji prof. Vołdemaras, który w nai | 
bliższym czasie stanie przed sądem o- | 
kręgowym, jako oskarżony (w kilku 
sprawach. 

  
     

 



2 PARAFJANOWA 

- szybującego na żaglach 

Starodawny zwyczaj, pozostawia- 
nia przy wieczerzy wigiljnej próżne- 
go krzesła dla gości zamorskich, w 
Polsce odrodzonej przestaje być 
symbolem, stając się ciałem. Bo oto 
nie gość, l:cz swój — najszczerszy 
tutejszy—siostrzeniec z pod Para- 
fjanowa pow. Dzisieńskiego, przysłał 
pozdrowienia z brazylijskiego Per- 
nambuco, dokąd „przez strefę burz i 
morza śpienione fale* przybił „Dar 
Pomorza* z wychowankami państwo- 
wej szkoły morskiej. „Upal“, pisze, 
fatalny, a my przejadamy się. owo- 
cami. Fajnie jędnak jest w tem Per- 
nambuco. Dziś (1. XII.) robiliśmy 
wycieczkę po Brazylji do rozmaitych 
wsi murzyńskich. Jutro ma być. na 
statku p. konsuł R. P.* Pozatem z 
racji zbliżających się świąt B. Naro- 
dzenia składania życzeń, dosiego ro- 
ku i tp. serdeczne rozpamiętywania 
odzinno-wileńskie... 

DO PERNAMBUCO 
skowej* stroni jak od zadżumionych. 

Słusznie więc, biorąc za podstawę 
wychowawczą skalę wymagań рай- 
stwowych, da się do naszego syste- 
mu szkoinego zastosować zdanie, iż 
„Nie wie prawica, co czyni lewica“. 

W polskiej szkole morskiej, kształ- 
cącej przyszłych absolwentów mary- 
narki handlowej, praktyczne zaznaja- 
mianie się z morzem i żeglarstwem 
poprzedza teorję. W Gdyni pozostają 
kursy II i III, gdy uczniowie kursu 
l.go zaokrętowani na žaglowcu „Dar 
Pomorza* odbywają praktyczną po- 
dróż szkolną. Podróż taka odrazu na 
wstępie, przesianych bardzo szczegó- 
łowo przez szkolną komisję zdrowo- 
tną szczurów lądowych, zamienia w 
młodych wilczków morskich, otrzaska- 
nych z żywiołem morskim, oznajmio- 
nych praktycznie z manewrowaniem 
takelunkiem żaglowym, a co najważ- 
niejsza, nabierających inteligencji 1na- 

  

Pernambuco. 

Kucja stanowi odwieczną trady- 
cyjną potrawę wieczerzy wigilijnej. 
Składając się z ziaina, zwiastującego 
przyszłe zmartwychwstanie iz syty, 
czyli słodyczy życia tych, którzy bę- 
dą zbawieni — skierowuje myśli na- 
sze na progu nowego życia ku "spra- 
wom, kłóre wydadzą plon zapewnia- 
jący zwycięstwo. 

Nigdy symbol kucji nie wymagał 
takiego pogłęnienia, serca zaś otrzą- 
Śnięcia się z trosk nas gnębiących, 
jak w obecnym ciężkim roku. To też 
list naszego młodego dzisieńczuka, 

„Daru Po= 
morza* po przez prze tworza Oceanu 
Atlantyckiego z” własnego polskiego 
portu, jest sytą z kucji, słodzącą ser- 
ca nadzieją zbliżającego się zwycię- 
stwa. 

Ё 

Е 

  

Pozatem list ten daje okazję do 
odwrócenia na chwilę wzroku © 
systemu gimnazjalnego wychowują- 
cego sfbakowaciałe pokolenie i ro- 
zejrzenia się w systemie szkoły mor 
skiej, która narówni ze szkołami woj- 
skowemi stanowi jakby osobne pań: 
stwo w kolsce. Cały kłopot i wy- 
chowawców i wychowanków szkół 
wojskowych polega na tem, by w 
jaknajszybszych abcugach zatrzeć sla- 
dy gimnazjalne, wciągając imłodzież 
w system karności i porządku. DOŚĆ  yzz%zzza 
porozmawiać z wychowankami szkół 
podchorążych rezerwy, przybywają- 
cymi do Wilna na święta B. Naro- 
dzenia po pięciomiesięcznym — робу- 
cie w Zambrowie, Kiakowie lub Wło- 
dzimierzu Wołyńskimi... Za skargi tej 
młodzieży na ciężar służby wojsko- 
wej odpowiada gimńazjum, które nie- 
licząc się zupełnie z polską konie- 
cznością państwa, zawierającą się w 
haśle „naród pod bronią*, — robi 
wszystko, by w egalitaryżnie i roz- 
chełstanin zabić podstawy subordy- 
nacji i karności. Z jakim zaś trudem 
i ujmą dla samej idei obrony ta su- 
bordynacja i karność od podstaw 
wśród młodzieży zaszczepiane Ьуё 
muszą, wiedzą tylko wychowawcy i 
zbici z pantałyku wychowankowie! 
Prawda, wiedzą jeszcze o tem i zwią- 
zki oficerów rezerwy od których mło- 
dzież podchorążacka po „łaźni woj- 

  

rynarskiej nie z maszyny parowej, 
lecz z władzy sił przyrody, rządzącej 
wiatrami, kierującemi żaglami okrętu, 

„Dar Pomorza* opuścił w tym ro- 
ku port gdyński w dniu 3 paździer= 
nika, dążąc do portu Pernambuco w 
Brazylji. Dwa mies'ące trwała podróż 
przez Bałiyk, Morze Półaocne i 
Ocean Atlantycki. Wyspy Kanaryjskie, 
wyspy św. Antoniego, równik stano= 
wiły kierunek podróży po której 
szczęśliwie „Dar Pomorza* zarzucił 
kotwicę w Pernambuco. Z Pernambu- 
co uda się nasza młodzież na Antyl- 
le, by po kilkodniowym postoju u 
wybrzeży Martyniki, podczas którego 
zostaną przeprowadzone ćwiczenia sza- 
lupowe, wrócić do Gdyni około 15 
marca 1932 r. 

A więc spodziewać *się możemy 
ujrzeć młodych wilczkow na wiosnę 
wśród siebie. Dowiemy się od nich 
bezpośrednio wiele, a z wiadomości 
przywiezionych z szerokich zamor- 
Skich przestworzy, jak pszczoły z kwia- 
tów -— wyciągniemy słodki požytek, 
Rozszerzy to nie tylko zakres naszych 
pojęć, ale je i przetworzy. Niewgla 
bowiem od nieruchliwości myśli i czy- 
nu pokryła nas zaściankową pleśnią. 

Michał Obiezierski. 

  

E Сепу яЦ 

NOŽYKI DLA | 

               

  

oba żenia cen węgla I koksa 
z pierwszorzędnych kopalni górnoślą- 

skich konc. „Progress' 

Przedsięb. Handl. Przem. 

M. DEULL, wwo 
Biuro — Jagiellońska 3, id 8-11. 

Bocznica własna — Kijowska 8, tel. 999 

  

w związku z ai własnych 

składów połączonych z torem ko- 

lejowym mam możność 

DO GOLENIA , till PSE TYCH 
KTURZY SIĘ ORJENTUJĄ 

Cena detaliczna 55 groszy. 

„EDWARD WOYNIŁŁOWICZ 
WSPOMNIENIA 1847 — 1928 R, WYD. 1931 R, 

Dziś, po łatach 70-ciu, w Polsce 
_ odrodzonej, obchodzimy uroczyście ro- 
cznicę powstania styczniowego, a na- 
zwiska bohaterów jego wspominamy 
ze czcią. jemy im hołd należny, 
lecz i ludzie, którzy ostrzegali przed 
niewczesnym wybuchem wedle słów 
autora „Wspomnień'* głębiej myślący 
i dalej patrzący, zasługują na dobrą 
pamięć. Zapał szlachetny i wiara głę- 
boka w nieuniknione powodzenie do- 
brej sprawy, to piękne drgnienia duszy 
ludzkiej. Narody bywają skłonne wyba- 
czać wodzom klęski, o które je przy- 
prawili, gdy im świeciła wielka myśl 
przewodnia, natomiast przezorność nie 
zawsze mależycie' ocenioną bywa. Wzo 
rem podobnego przebaczenia była 
cześć oddana przez senat rzymski Te- 
rentiusowi Warronowi, po klęsce pod 

| —Kannami. Karol XII, mimo, że mężnem 
szaleństwem, potęgę szwedzką do upad 
ku doprowadził, po dziś dzień czczony 
w Szwecji, jako bohater „narodowy. 
Mniej jest znany fakt inny: w roku 
1757, angielsk; admirał lord Byng, z0- 
stał skazany na śmierć i rozstrzelanie, 
za zbytnią jakoby ostrożność w działa- 
niach wojennych przeciw Francuzom 
pod Menorcą. Słuszność tego wyroku 
zawsze wzbudzała wątpliwości. 

Zresztą inny bywa rodzaj zadania 
wodza na polu walki orężnej, inny mę- 
ża stanu na szachownicy politycznej. 

Ryzykanctwo wodza żywiołem, które 
być winno zaprawne rozwagą, by nie 
wybuchnąć szaleństwem. Przezogność 
cechuje męża stanu, łecz, gdy mu śmia 
łość nie jest bodźcem, waga myśli łat- 
wo tłumi, zdolność czynu. Czasem na- 
wet szaleństwo jest godne wawrzynu, 
ale zdrowy rozsądek zawsze ceniony 
być winien i źle się dzieje, gdy pozba- 
wiony jest głosu. 

Jako szedł świadomie szereg ludzi 
na zagładę, w imię dobrej sławy, tak 
inni śledzili rozwój wypadków z nie- 
pokojem o przyszłość. Tam zapał był 
"bodźcem, tu przezorność hamulcem. 
Szczęk orężny 63 r, był dosadnem przy 
pomnieniem żywotności narodu polskie 
go, kosztem ofiar niepomiernych. Przy- 
tłumiony został rozwój narodu w ma- 
cierzy, podcięte siły polskie na wschod 
nich rubieżach. Łuna z obrazów prze- 
szłości dziś oko nęci, zgliszcza pożogi 
poszły w niepamięć. Nie dziwmy się 
ludziom ówczesnym, którzy patrząc na 
dzieło zniszczenia rozigranych żywio- 
łów, ogarnięci troską o przyszłość, 
ostrzegali przed zgubnemi wynikami. 

W pamięci naszej wieniec chwały 
zdobi skroń Traugutta, za zapał ofiar- 
ny, lecz i Wielopolskiemu za mądrą 
przezorność nałeży się uznanie. To sa- 
mo można powiedzieć o innych, którzy 
z myślą uczciwą szli w jednym, lub dru 
gim kierunku. Tamtym życie spłonęło 

SŁ O w o 

Pod tlagą czerwono -Zółto -niebieską 
Wojska japońskie zajęły Czin-Czou 

MOSKWA. PAT. — Według donie 
sień prasy sowieckiej, z dniem 1 sty- 
cznia miała być podniesiona w całej 
Mandżurji nowa flaga narodowa o ko- 
lorach czerwonym, żółtym ; niebieskim. 
Barwy te stanowić mają symbol iącz- 
ności pomiędzy trzema głównemi naro 
dowošciami, zemieszkującemį Mandžu- 
rję, mianowicie: Mongołami, Mandżura 
mi i Koreańczykami, Nowy sztandar 
ma również stanowić symbol państwo 
wy niezależnego państwa mandżurskie 
go, którego utworzenie oczekiwane jest 
w najbliższym czasie. 

MOSKWA. PAT. — Korespondenci 
sowiecy podają, że akcja japońska prze 
ciwko Czin-Czou rozwija się dalej po- 
myśinie, Japojczycy opanowali już mia 
sta Goubantsy, Da-Gi-Czan, Pan-Szan 
i Inkou oraz szereg ważniejszych punk 
tów strategicznych w rejonie kolei muk 
deńsko-pekińskiej. Według obliczeń so 
wieckich, Japończycy zgromadzili w po 
łudniowej Mandżurji 40-tysięczną ar- 
mję, rozporządzającą wszystkiemi ro- 
dzajami bromi. 

TOKJO. PAT. — Wedle doniesień 
Reutera, awangardy japońskie wkroczy 

Niezwykły fenomen meteorologiczny 
BUENOS - AIRES. PAT, — W mieście 

Rosario w prowincji Santa-Fe wydarzył się 
niezwyk.y fenomen meteorologiczny, W cza 
sei wielkiego upału i pięknej pogody nagle 
nad miastem skłębiły się chmury w wiro 
wym ruchu zaczęły opadać coraz niżej, przy 

bierając formę ogromnego stożka, Z chw.lą 
zetknięcia się chmur z ziemią powstała trą łał 

ba powietrzna, która wyrządziła w jednej z 
dzielnic miasta wielkie szkody, Jeden z prze 
chodniów, porwany prądem trąby, został rzu 
сопу о ścianę domu. Doznał on złamania rę- 
ki i ogólnych obrażeń, Drugi przechodzień, 
rzucony o słup telegraficzny, został ciężko 
EW Fenomen meteorologiczny wywo 
wśród mieszkańców miasta panikę, 

Przed rozmową Wice-króla z Gandhim 
KALKUTA. (Pat). Donoszą ze źró- 

deł autorytatywnych, że oświadczenie 
wicekróla, złożone w odpowiedzi na 
zapytanie. Gandhiego, wskazuje, że 
wicekról skłonny jest omówić z Gand- 
him zagadnienie konstytucyjne, po- 
wstałe w wyniku konferencji Okrągłe- 

go Stołu, jednak wicekról nie dopu- 
ści pod żadnym pretekstem, aby 
Gandhi poruszat fkwestje ostatnich 
rozporządzeń, dodając przytem, że je- 
żeli kongres zaleci stosowanie bier- 
nego oporu, rząd okaże się całkowicie 
zdecydowany przeciwstawić się temu. 

ły do Czin-Czou dziś o godzinie 6 ra- 
no, Jak przewidują, większe oddziały 
wojska wkroczą do miasta w dniu ju- 
trzejszym. 

  

ARESZTOWANIA KOMUNISTÓW 
KOWNO, PAT, — Policja aresztowała 

6 komunistówź przyczem daóch z nich było 
partji komunistycznej, Przy aresztowanych 
znaleziono dużo materjału kompromitującego, 
Policja, opierając sę na zeznaniach areszto 
wanych, przeprwoadziła rewizję w jednym z 
domów na przedmieściu Kowna, w którym 
znaleziono tajną drukarnię, drukującą ulotki 
komun'styczne, Według przekonania poli- 
cji, przeprowadzone w ostatnich czasach a- 
resztowania łącznie z obecnemi na dłuższy 
czas sparaliżują ruch komunistyczny na Li- 
twie, 

NIEDOSZŁY ZAMACH W UCIANACH 

KOWNO, PAT. -- O godzinie 4-ej 
zrana w mieszkaniu starosty Walawi- 
cziusa w Ucianach znaleziono maszy- 
nę piekielną z funkcjonującym mecha- 
ńizmem. Zaledwie kilka chwil brakowa 
ło do wybuchu. Ekspertyza orzekła, że 
maszyna posiada nadzwyczajną siłę wy 
buchową i gdyby nastąpił wybuch zna 
czna część gmachu uległaby uszkodze- 
min. W sprawie tej toczy się dochodze 

  

Dnokołą rzekomego zamach , 
na posła 
apońskiego Woskiij 

CZECHOSLOWACKIE WY JASNIENIE INCYDENTU MOSKIEWSKIEGO.—-SEKRETARZ LEGACY J- 
NY VANEK ZAPRZECZA, JAKOBY BRAL UDZIAL W ZARZUCANYM MU  SPISKU ANTYJAPON- 

W sprawe wypadku, ogloszonego 
przez sowiecką ajencję prasową, a 
dotyczącego obwinienia sekretarza 
legacyjnego czechosłowackiej misji 
dyplomatycznej w Moskwie Karola 
Vaneka z czechosłowackich kół u- 
rzędowych komunikuje się: 

We środę: dnia 2% grudnia za- 
proszony został do sowieckiego ko- 
misarjatu przedstawiciel Republiki 
Czechosłowackiej w Moskwie, rad- 
ca legacyjny Kosek, któremu naczel 
nik oddziału  zachodnio-: -europej- 
skiego Stein zakomunikował na żą- 
danie komisarza spraw  żagranicz- 
nych, Litwinowa, aby  natych- 
miast odwołany został sekretarz cze 
chosłowackiego  przedstawicielstwa 
Karol Vanek. żądanie to umotywo- 
wał doniesieniem. jakie do GPU. 
pisemnie wniósł obywatel sowiecki 
Godiekij (urzędnik komisarjatu - 
dowego komunikacji). z którego tre- 
ścią natychmiast zaznajomił przed- 
stawiciela czechosłowackiego. 

Według tego doniesienia. znane- 
go zresztą z komunikatu, rozesłane- 
go przez sowiecką ajencję prasową, 
sekretarz legacyjny  Vanek. który 
od r. 1928 spotykał się z Godickim, 
otrzymywał od niego wiadomości o 
stanie kolei sowieckich oraz wiado- 
mości wojskowe. Przy tych spotka- F 
niach w ostatnich dniach mówił po- | 
no sekretarz Vanek z Godickim: o 
konflikcie  japońsko-chińskim, a 
wiedząc, że Godickij nastrojony 
jest wrogo wobec rządu sowieckiego 
wezwał go, aby dokonał zamachu 
na posła japońskiego w Moskwie, 

&Ьу w ten sposób sprowokowana zo 
stała wojna pomiędzy  Japonją a 
Związkiem Sowieckim, która zmiot- 
laby rząd sowiecki. Na zastrzeżenia 
Godickiego miał rzekomo dodać. że 

w błyskawicy, na polu chwały, ci spia 
cili wiernie dług Ojczyźnie, wytrwałą 
pracą na zagrożonych stanowiskach, w 
najcięższych warunkach i dziedzictwa 
zachowanie oddali w jej ręce. Oddajmy 
cześć zasługom bojowego nięstwa, iak 
i pracy pokojowej, wytrwałej a przezor 
nej. 

Katastrofalny wpadek powstania do- 
prowadził młodego Woyniłłowicza do 
wniosku, który świadczy 0 wczesnej 
dojrzałości jego umysłu. Widząc, jak 
się zachwiał grunt pod nogami ziemiań 
stwa polskiego na Kresach, postanowił 
zdobyć wiedzę fachową, ktėraby mu 
mogła zapewnić istnienie, niezajeżne 
od dziedzicznego funduszu. Po wyjścia Społ 
ze szkół słuckich, niezupełnie po myśli 
ojca, wstąpił do wyższej uczelni techno 
logicznej w Petersburgu, którą kilka 
ilat potem skończył — w owym czasie 
może jedyny jej absolwent ze sfer zie- 
miańskich. W roku 1870, widzimy go 
pracującego, jako prostego robotnika, 
wpierw w Hanowerze, potem w Belgii, 
dopełniającego wiedzę teoretyczna, pra 
ktycznem jej zastosowaniem. 

Wszakże los zrządził inaczej, niż on 
sam przewidywał. Po odbyciu praktyki, 
do kolejnictwa nigdy nie wrócił, dzie- 
dzica pokaźnego funduszu ziemskiego 
pochłonęły w zupełności sprawy rolni- 
cze, potem społeczne i polityczne. 

W roku 1872 zapisał się na wykła- 
dy w Niemieckiej Akademii Rolniczej 
w Opolu na Śląsku, gdzie kurs nauk 
również ukończył. 

Dwa dłuższe pobyty w Nieniczech 

SKIM 

nie trzeba zamordować posła japoń 
skiego, ale że wystarczy tylko wy- 
strzelić dwa razy z zardzewiałego 
rewolweru w automobil japoński. 
Po tych rozmowach Godickij uświa 
domił sobie, kim jest Vanek i jakie 
są jego cele i postanowił dobrowol 
nie o całej sprawie donieść wła- 
dzom. W rezultacie  denuncjacyj, 
Vanek został odwołany z Moskwy. 

'We wtorek dnia 29 grudnia sekre 
tarz Vanek przesłuchany został w 
ministerstwie spraw zagranicznych, 
w Pradze. Zeznania jego i prowadzo 
ne w tej sprawie śledztwo potwier- 
dziły w całej pełni nieprawdziwość 
doniesienia pracownika sowieckiego 
przeciwko _ sekretarzowi Vanekuwi. 
Sckretarz Vanek wprawdzie od ro- 
ku 1928 spotykał się z Godickim, 
kóry starał się dla niego od czasu 
Jo czasu 0 bilety do tusiru. Lió- 
rych w Moskwie triada) otrzym:ač. 
Mie prowadził jedu: akow'ż z "nm 
żednych rozmów peliycznyci: i 
nie wyciągał od iuz40 żadnych in- 
formacyj. Temniemniej stawiał mu 
propozycje, o któryca mowa w do- 
niesieniu GPU. W czasie przesłac? '- 
wań Vaneka dalej stwceudzono, że 
Godickij to ten sam 0 którysa mini- 
wo spraw. zagranicznych po 

1az pierwszy dowiedziałe się w le- 
cie b. r. kiedy odwołane z Mo- 
skwy- urzędnika  biurowege B. 
Wspomniany urzędnik równieź zna- 
uy był Godickiemu, a przez oseby. z 
któremi  Godickiego zazna 'omił, 
zwabiony został dnia 19 lipca br. do | 
prywatnego mieszkania, gdzie zo- 
stał aresztowany i przesłuchiwany 
przez członków GPU., którzy groż- 
bą skandalu rodzinnego i t. p. sta- 
rali się wymusić zeznania i twierdze 

„nia, które miały skompromitować 
przedstawicielstwo _ czechosłowac- 

kie w Moskwie. 
Już z dotychczasowego śledztwa 

można przypuszczać, że do takiego 
samego celu zmierzano w wypadku 
sekretarza: Vaneka i że doniesienie 
Godickiego zostało więc zainscenizo 
wane, przyczem widocznie kiero- 
wano się usiłowaniem udowodnie- 
nia wobec opinji, że czynione są 
próby sprowokowania wojny ja- 
pońsko - sowieckiej, W żadnym 
wypadku gorliwość i pośpiech, w ja 
kim cały wypadek przy pomocy 
ajencji sowieckiej podany został do 

publicznej wiadomości nie dają się 
porównać z postępowaniem, jakie 
ma być zastosowane w takich wy- 
padkach pomiędzy państwami. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AA LA AAA 

M a program 

artystyczno -przebojowy 
p. Leszko. Duet prof. Brusses i Erika p. Jnez Borgia 

Dziś zwykły popołudniowy 

„Dancing Carna amai 
Wystepy artystyczne, Loteryjka dla Pań. 
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nie zbliżyły go w niczem do kultury 
niemieckiej. W latach młodzieńczych 
sporo podróżował, pobyt w Italji, we 
Francji wywarł na nim odpowiednie 
wrażenie, z Niemiec oprócz zasobu 
wiedzy nie przywiózł nic, kultura nie- 
miecka nie wywarła nań uroku. Może 
nie pałał do niej szczególną niechęcią 
— nienawistnikiem dobrym nigdy nie 
był — pozostała mu tylko obcą. Ojczy- 
zny sprawom swoistym życie poświę- 
cił, co dla niej niemiłe ; jemu niemiłem 
było. Wielkich wartości umysłu nie 
rozmieniał na drobną monetę wszyst- 
kich czasów i krajów, posiadał jej tyle, 
ile trzeba było dla opanowania spraw 

ecznych i politycznych własnego 
kraju, lub iłe jej człowiek wykształco 

ny posiadać winien. 

W Sawiczach osiadł w latach sie- 
demdziesiątych wieku zeszłego. W 
dzień śmierci mego ojca — opowiada 
we „Wspomnieniach“ — miałem do- 
piero lat 27, ale już oddawna w pracęj 
społeczną byłem wciągnięty w tym nie- 
wielkim zakresie, w jakim ona na pro- 
wincji za rządów rosyjskich istniała. 
Zaczęło się od tego, iż ojciec mój, bę- 
dąc stałym pośrednikiem w rozmaitych 
sprawach sąsiedzkich i opiekunem roz- 
maitych małoletnich, wskutek swego 

niezdrowia, często musiał się mną wy- 

ręczać. Gdy umarł, niektóre sprawy 

nieskończone, jakby w spadku do mnie 
przeszły i tak weszło to już w zwyczaj, 

że bezemnie rzadko co, pierwiej w 

bliższej, a następnie i w dlaszej okoli- 

cy się odbywało. Sądów Polubownych, 

działów tamilijnych, w których zwykle 
bywałem superarbitrem, ani spamiętać, 
ani dziś zliczyćbym nie potrafił. (stro- r 
na 35). 

Tak mieszkając w Sawiczach, za- 
prawiał się do służby społecznej, któ- 
rej zakres z biegiem lat, coraz się roz- 
szerzał, Przywiązanie wielu pokoleń do 
gniazda rodzinnego zbłysło się w nim 
w jedno wielkie umiłowanie. Sawicze, 
ze swoją piękną tradycją, były mu naj- 
droższym na świecie ośrodkiem, podob 
ne umiłowanie łatwo rodzi egoizm. Nic 
mu bardziej obcem nie było, wielki 
umysł i serce ciasnych granic nie ścier- 
pi. Umiłowanie gniazda rodzinnego 
przenosił w pewnym stopniu, na po- 
wiat, który je otaczał, z powiatu roz- 
szerzał to mocne uczucie na całą zie- 
mię Mińską, a stamtąd ogarniał wielką 
macierz wspólną. Opatrzność postawiła 
go na placówce, na wschód daleko wy- 
suniętej. Bronić ją uważał za swoje 
pierwsze zadanie, wzmacniać spuściz- 
ne dziejów, łączność z zachodem Litwy 
— Białej Rusi. W tych sprawach wska- 
<zówkom z nad Wisły ulegać nie lubił, 
niech w Warszawie kreślą zarysy ogól 
nej polityki narodowej, sposób działa- 
mia dla nas kresowców wskazany — 
on to mniemał lepiej rozumieć, dosko- 
nale obeznany z miejscowem życiem, 

jego czynnikami i warunkami. Jego pa- 

trjotyzm lokalny był mocny, bez pod- 

kreślania tego rysu, wizerunek jego po- 

zostałby niepełny. Było to uczucie po- 

dobne do przywiązania Szkotów do 
swej ściślejszej ojczyzny. Szkot rów- 

8 50 gr. kilo — ciastko 25 gr. 

W_WIRZE STOLICY 

JAK ZESZŁO 

Sylwestra spotykali warszawizcy prze- 

ważnie na ulicy: na Nowym Świecie i Mar- 
szałkowskiej był tłok jakby pieniądze darmo 

dawali. W kawiarniach pustawo, w resiau- 

racjach jak wymiótł, Bo też płacić dziś za 

jedzenie ceny & la carte jest nirsłychanie 

drażuiącem. Pięć lat temu masło kosztowało 

7 zł. kilo — ciastko 20 gr, dziś m:słv 3 zł. 

Gdzie spra- 

wiedliwość? Tak samo trudno buić 5 zł. za 

porcję zająca, — mały, twardy kawałek — 

gdy w każdym sklepie cały zając ze skórką 

kosztuje 4 zł, 

Wolą więc ludzie chodzić do teatru i ki- 

na niż do knajpy. Przynajmniej coś zobaczą 
za swoje pieniądze. 

Podczas świąt repertuar teatralny jest 

tradycyjnie okropny. Sztuczydła rozwiekłe i 

nudne. „Nie warto teraz dawać dobrych 

sziuki, bo i tak ludzie do teatru przyjdą — 

mówią dyrektorzy”. Dobre sztuki chowa się 

na później. 

Jak wszystko co robią kierownicy teatru 

jest to gruntownie głupie, I dla teatru naj: 

szkodliwsze. Bo, że mimo tępej i niecieka- 

wej sztuk snobizm popcha ludzi do teatru— 

to fakt, W święta — wypada. Ale zdrzem- 
nąwszy się na bezmyślnej ramocie nie pój- 

dą prędzej do te:tru aż na — przyszłe świę- 

ta, za rok. Teatr traci dziś z dniem každem 

pnabliczność — gdy przyjdzie trzeba ją za- 

chęcić, przekonać, źe warto płacić za bilet 

nietylko w święta, ь 

Wygórowane ceny zgubily teaira i 0- 

perę — to niezaprzeczalne. Odzwyc:ajono 

publiczność. Dziś opera wznowiła przedsta- 

wienia, ceny są szalenie niskie — za 2 zł.. 

12-sty, 15-sty rząd, dawniej te same krze- 

sełko — 8 zł, choć w kinie ua Chaplina 

trzeba płacić 3 zł. jest tam dużo pełnej. Bo 
odzwyczajono się od puuktualaej ósmej, od 

przyzwoitszego ubrania, cd okłasków i an- 

traktów. Lepiej o dowolnej godzinie wsu-- 
nąć się w czarną dziurę i zamiast żywego 

głosu słuchać gardłowego stękania. 

  

K. 

  

Precz z elektrycznym odkurzaczem 
(wchłaniaczem)!! cena którego wynosi 

do 710 zł. 

Obecnie zastępuje go 

szczotka-wchłaniacz 
Cena tylko 5 zł Do nabycia w wy* 
twórni Szczotek i Pędzli pod firmą 

B. SYMONOWICZ 
ul. św. Jańska Nr. 7 
Vis-4-vis Uniwersytetu. 

OSOBLIWY LIST 
w osobliwej sprawie 

PISMO POSŁÓW ŻYDOWSKI'H- 
W _ SPRAWIE  WYSTRZYŻKNIA 
PRZEZ NAUCZYCIELA UCZNIO- 
WI ŻYDOWI.. KRZYŻA NA 

GŁOWIE 

Jak donoszą dzienniki żydow- 
skie, klub posłów żydowskich wy- 
stosował do Ministra Oświaty list, 
w sprawie niezwykłego wypachu. 
który miał się wydarzyć w szkole 
powszechnej w Baranowie nad Wie- 
przem. 

Według tej interpelacji, opar- 
tej na liście żydowskiego stowaszy- 
szenia młodzieży „Gordonja”. w Ba 
ranowie, nauczyciel szkoły po- 
wszechnej p. Kryk miał wystrzye 
uczniowi żydowi na głowie krzyż 

Szczegółów co do samego wypa 

dku pismo posłów żydowskich nie 
podaje więcej, natomiast bardza sze 
roko rozpisuje się na teraat zdzicze- 
nia moralnego. smottnych pozostało- 
ści epoki wojennej i t. p., tak, jak- 
by wypadek opisywany. był już po 
nad wszelką wątpliwosć stwierdze- 
ny. 

Zgodnie z życzeniem :niernelan- 
tów, Minister Oświaty niewątylrwie 
zarządzi „śledztwo w całej sprawie . 
które miarodajnie wyświetli tła | 
sian faktyczny tej doprawdy meby- 

waiej sprawy. 

   

     
    

   
      

RADEON TEST TESTAI NSS 

niež jest dobrym Brytyjczykiem, jak 
Anglik rodowity i wielkie wniósł wało- 
ry do wspólnej skarbnicy narodowej. 
Mądry Anglik nie krzywi się na lokał- 
ny patrjotyzm szkocki i nie żąda, by 
się on żaparł swej krwi i pochodzenia. 

Te różnice dzielnicowe nie szkodzą mo- 
cy narodowej. 

Woyniłłowicz — w uczuciach swo- 
ich Polak do szpiku kości, poczuwal Sie 
do jedności z miejscowym ludem Bia- 
łoruskim, pragnął by on przeszedł na 
tę samą drogę ewolucji, jaką przebyli 
jego własni przodkowie. Swoistych 
cech umysłowości i charakteru wyrze- 
kać się nigdy nie myślał, Nie jako przy- 

bysz, jako swój człowiek wśród swo- 
ich, takim pragnął on stać na ziemi 
rodzinnej. Mocne uczucie przywiązania 
do kraju, jak żadne inne, wzmaga wpły 

wy kultury, narodowej, na dalekich. ru- 

bieżach i zabezpiecza jej stan posiada- 
nia w szerszych granicach. Ono stano- 
wiło łącznik niezłomny między Kresami 
a środkiem, którego ani czas, ani ogień, 
ani rdza strawić nie zdołały. Ono mu 
dodawało bodźca do pracy czynnej, 
owocnej, której miał w życiu dokonać. 

Głównem dziełem jego żywota by- 
ło stworzenie mocnego polskiego ośrod 
ka, w Mińskiem Towarzystwie Rolni- 
czem. Utworzone przez Rząd rosyjski 
dla celów rusyfikacyjnych, przekształ- 
cił bez haseł gromkich i słów błyskotli 
wych, celową ; wytrwałą pracą na о- 
stoję kultury polskiej. Nie zawsze wo 
dzowi wołno mówić dokąd dąży, po 
wściągliwość w słowach bywa warun-
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KRONIKA 
wileńska 

NIEDZIELA 

Dziś Ż W. s. g. 7 m. 45 

1 N R. ке Ž 2 
Р?…ю Z. 1. g. 2 m. 59 

Tytusa B. 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 

nego U.S.B. w Wilnie. 

Z dnia 2 stycznia 1932 roku. 

Cišnienie šrednie 759, 

Temperatura šrednia —8. 

Temperatura najwyższa —7. 

Temperatura najniższa —14, 

Opad w mm. — 

Wiatr: Południowy. 

Tendencja: silny spadek, 

Uwagi: chmurno, 

  

URZĘDOWA 
Recepcja Noworoczna u 

Pana Wojewody, W dniu 1 stycznia 

pan Wojewoda Zygmunt Beczkowicz przyj 

mował w górnych salonach Pałacu życzenia 

Noworoczne dla Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej, Pierwszego Marszałka Józefa Pił- 

sudskiego i Rządu Rzeczypospolitej. 
© godzinie 12 min. 30 Welką Salę Pała 

cu wypełniło zgórą 200 osób z pośród sier 
urzędowych i społeczeństwa, 

Przyybli przedstawiciele duchowienstwa 

wszystkich wyznań: katolickiego z Kancie 
rzem Kapituły ks. Prał, Sawickim (j.E, Ks, 
Arcybiskup Jałbrzykowski oraz J,E, Ks B'sk, 

Michalkiewicz złożyli życzenia w dn'u poprze 
"dnim) duchowieństwa prawosławnego z J,E, 
Ks. Arcubiskupem Teodozjuszem, ewangie- 
ficko-reformowanego z Generalnym Superin- 
tendentem ks. Jastrzębskim, ewangielicko - 

jego z ks, Pastorem Loppe, muzuł 

mańskiego z J.E. Muftam Szynkiewiczem, ka 
raimskego z J.E, Hachanem i 
raja Szapszałem, przedstawiciele Naczelnej 
Rady Staroobrzędowców z p, Pimonowym 
oraz duchowieństwa żydowskiego z Rab'nem 
Rubinsztejnem i Frydem na czele. Następnie 
przybyli dowódcy wszystkich _ samodziel- 
mych jednostek wojskowych oraz delegacje 
oddziałów garnizonu wileńskiego z Inspekto 
rem Armji gen. dyw, St. Dąb-Biernackim na 
czełe, dalej szefowie wszystkich władz i u- 
rzędów wojskowych, sądownictwa, Izby O- 
kręgowej kontroli Państwowej i in. Prezydent 
miasta józef Folejewski, zastępujący Rekto 
ra Uniwersytetu Stefana Batorego p, Dzie- 
kan Otrębski, przedstawiciele Bezpartyjnego 
Bloku Współpracy z Rządem z p. Senatorem 
„Abramowiczem, prof. Staniew'czem i posłem 
Doboszem na czele, p Prezes Meysztowicz 
oraz bardzo liczni przedstawiciele wszyst 
kich organizacyj społecznych, towarzystw 
nuakowiych i artystycznych, świata literackie 
go i dziennkarskiego oraz przedstawiciele 
różnych organizacyj akademickich z preze- 
sem Bratniej Pomocy Pol, Młodz. Akadem. 
na czele itd. 

Po złożeniu przez zebranych na ręce p. 
Wojewody życzeń Noworocznych dla Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej, Marszałka Pił- 
sudsk'ego i Rządu przemówił do zebranych 
Pan Wojewoda Beczkowicz podkreślając, że 
u progu Nowego Roku myśl każdego oby- 
wateła zwraca się ku Państwu i jego najwyż 
szym reprezentantem a przedewszystkiem ku 
Tym, którzy stojąc na czełe Państwa prowa 
dzą je ku lepszej przyszłości. 

Wszyscy zebrani przedstawiciele władz 
cywilnych i wojskowych, nauki, samorządu 
i całego społeczeństwa z duchowieństwem na 
czele zwracają swe serca i uczuca ku Ster- 
nikom Nawy Państwowej, życząc gorąco, by 
sił im starczyło do przezwyciężenia trudności 
i by tak jak dotąd prowadzili Państwo na- 
przód po Świetlanej drodze — stale wzwyż. 

Przemówienie swe pan Wojwoda zakoń- 
czył toastem na cześć Pierwszego Obywate- 
ła Pana Prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypo- 
spolitej prof. Ignacego Mościckiego, Pierw 
szego Żołnierza Duchowego Wodza Narodu, 
Syna Ziemi Wileńskiej Pana Marszałka Jó- 
zefa Piłsudskiego oraz Rządu z Kierown'kiem 
lego synem ziemi tutejszej Panem Premje- 
rem Prystorem na czele, Toasty powyższe 
zebrani gromko powtórzyli trzykrotnie przy 
dźwiękach hymnu państwowego. 

Wrszcie złożył pan Wojewoda życzenia 
Noworoczne przedstawicielom władz i spo- 
łeczeństwa a za Ich pośrednictwem całej lud 

  

Wkrótce „SPKTEtATKA 

Karaimskim Se į 

ności województwa wileńskiego, Przemówie 

nie swe zakończył Pan Wojewoda toastem 

na cześć Wilna i Ziemi Wileńskiej. 

Po Panu Wojewodzie zabrał głos Pan 

Prezydent miasta J. Folejewski, który w ser 

deczmych słowach podz.ękował Panu „Wo- 

jewodzie w imieniu zebranych za wielk'e tru 

dy i ofiarną dla Ziemi Wleńskej pracę. Ży- 

стас аРпи Wojewodzie роуойхепа w dal- 

szych pracach państwowych wzniósł p. Pre- 

zydent trzykrotnie podchwycony przez 7е- 

branych okrzyk na Jego cześć. > 

— Nie wolno saneczkować na ulicy, — 

Starosta Grodzki wydał następujące rozpo- 

rządzenie: 
: 

Ostatnio coraz częścej młodzież szcze- 

gólnie nieletnia nie zważając na grożące jej 

niebezpieczeństwo ze strony przejeżdżających 

pojazdów saneczkuje się po ulicach miasta, 

* Podobne saneczkowan'e się na drogach pu 

blicznyca połączone jest ze znacznem niebez 

pieczeństwem dla saneczkujących sę i tamu 

je również ruch uliczny, a 

Ze względu na to, że miały miejsce w 

mieście fakty pokaleczenia dzieci przez prze 

jeżdżające dorożki i furmanki poleciłem poti 

cji bezwzględnie nie dopuszczać do sanecz- 

kowania sę na ulicy. : 

Policja otrzymała polecenie saneczki zabie 

rać do komisarjatów, a rodziców zgłaszają- 

cych się po nie — karać, 

* Zabronitem natomast Policji zatrzymy- 

wać lub odprowadzać do «omisarjatów: dzie- 

ci saneczkujących się w ten sposób, Jedne- 

go z funkcjonarjuszy policji, który wbrew 

poleceniu mojemu zatrzymał i odprowadził 

dzieci wraz z saneczkami do komisarjatu po- 

lecitem surowo ukarać, Ё 

Wzywam rodziców | do powiadomienia 

mnie o zauważonych wypadkach przekrocze 

nia przez policję zarządzenia mego, 

Że wzgłędu na bezpieczeństwo i porzą 

dek publiczny proszę rodziców, aby nie ze- 

zwalały dzieciom swym saneczkować się na 

ulicy, Podkreśam przytem, że rodziców: opor 

nych za pozostawienie dz'eci swych bez 0- 

pieki na drogach publicznych będę pociągał 

do odpowiedzialności sądowej. 
MIEJSKA 

— Budżet sekcji zdrowa. Mag'strat roz- 

patrywał preliminarz budżetowy sekcji zdro- 

a f po zapoznaniu się: z poszczególnemi 

pczycjami, uznał że w'nien on być mniejszy 

od zeszłorocznego 0 13 proc, 

Na szpitalnictwo w nówym budżecie preli 

minowano | iniljon 670.tys, zł., na aptekę 

— 152 tys. zł., na administrację — 720 tys. 

zt. 
WOJSKOWA 

-— Kowenda Gamizonu Zw, Strzeleckiego 
m. Wilna organizuje w dniu 3 stycznia 1932 

roku uroczyste przyrzeczenia strzeleckie dla 

nowoiwstępujących członków i współny о- 

płatek z następującym programem: 

1. Godz, 10 — Nabożeństwo w koście 

le Garniz (zaułek św, Ignacego). 2, Godz. 
11,20 -— Raport Oddział, ZS i PW na placu 

D.O. War. a) Przyrzeczenie Strzeleckie Od- 

działu Z,S. b) Defilada, 3. Godzina 19 — 

Wspólny Opłatek w Małej Sał' Meejskiej przy 

ulicy Końskiej, 
UNTWERSYTECKA 

— Z Uniwersytetu, Rada Wydziału Lekar 

skiego przyznała z „Funduszu Rady Wydzia- 

łowej" nagrody za prace konkursowe asy- 
stentów i studentów: 

Dr. Berlinerblauowi Leopołdowi p. o. mł, 

asyst, kliniki otolaryngo!łogicznej za pracę pt. 

„Serołogja, bakteriologja i symptomatołogja 
twardzieli" — 250 zł, 

Dr. Klukowskiemu Janowi, starszemu 

asyst. II kliniki chor. wewn. za pracę pt. „Ba 

danie stanu gruczołów dokrewnych metodą 

interferometryczną w gośćcu stawowym" — 

250 zł, 
Dr. Janinie  Ryll-Nardzewskiej, starsz, 

asyst, kliniki  położniczo-ginekologicznej za 

pracę pt. „Biologiczne metody rozpoznawa 
nia ciąży” — 250 zł. - 

Docentowi Dr Tadeuszowi Wąsowskiemu, 

starsz, asyst. kliniki otolaryngologicznej za 

pracę pt.: „O wpływie niektórych hormo- 
nów na odruchy błędmikowe* — 250 zł, 

Docentowi Dr. Wacławowi Zaleskiemu, 

adjunktowi kliniki położniczo-ginekologicznej 
za pracę pt.: „Badania nad ogniskami na- 

błonkowemi w ściankach jajowodów* — 

250 zł, 
Dr. Wsiewołodowi Szyranowi za pracę 

wykonaną w czasie studjów pt.: „Wyniki 

badań słuchu za pomocą szeptu u osób z 

normalnym słuchem* — 250 zł. 
Studentowi XVI trymestru medycyny Ed 

wardowi Wyganowskiemu za pracę pt, „Do 
świadczalne udowodnienie prawa liczb wiel- 

kich“ — 250 zł, 

Ponadto Rada Wydziału Lekarskiego przy 
znała nagrodę w kwocie 150 zł, stud. XVI 
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GRANICA DO LITWY 
WILNO. Mimo kilkakrotnych wezwań 

ze strony naszych władz, władze ko- 

wieńskie zwiekają w dalszym tiągu Z 

wznowieniem t. zw. małego ruthu gra- 

nicznego, przeciwstawiając się wyraź- 

nie umowie Berlińskiej. 

NADAL ZAMKNIĘTA 
Granica od strony litewskiej Jest 

znacznie wzmocniona, Litwini ustano- 

wili czły szereg nowych posterunków. 

Nocy wczorajszej na odcinku Orany 

strażnicy litewscy wszczęli strzelaninę 

z powodów nieznanych. ; 

Przemyt w ekresie świątecznym 
KONFISKATA TOWARU WARTOŚCI 70 TYS. ZŁOTYCH 

W okresie Świątecznym, wobec 

wzmożonego przemytnictwa na grani- 

cy z Łotwą i Litwą, władze К.О.Р. 

zarządzily kilka wigkszych oblaw м 

czasie których zatrzymano 96 prze- 

mytników wraz z towarem wartości 

70 tysięcy złotych. 

Pijackie brewerje bolszewików 
WILNO. W noc noworoczną kilkuna- 

stu pijanych strażników sowieckich 
udało się na nasze terytorjlum w rejo- 

nie Dołhinowa, niszcząc słupy granicz- 

ne i godła państwowe. 

Aresztowanie b. urzędnika Magistratu 
WILNO, Z polecenia władz śledczych a- 

resztowano i osadzono w! więzieniu byłego 

urzędnika wydziału podatkowego mag'stra- 

tu wdeńskiego, Józefa Anca, Stawiane mu 

są różne zarzuty natury kryminalnej. 

„Anc pracował niedawno w: pewnej insty 

tucji społecznej jako lekarz, Otrzymał tą po 

sadę dzięki sialszowanemu dyplomow', co 

teraz wyszło na jaw. 

ROWEREK W CET SOS EN ESET 

trymestru ]anowi Sypniewskiemu z funduszu 

Kasy zapomogowej Studentów Medyków Po 

laków za pracę pt.: Zastosowanie promieni 

ultrafioletowych do usuwania galarety z u- 

trwalonych jaj i zarodków płazów". 

SZKOLNA 

— Dyrekcja gimnazjum im, Ad. Mickie 

wicza zaprasza tą drogą absołwentów: gimna 

zjum na obchód dzies ęciolecia szkoły, któ- 

ry się odbędzie w dniu 5 stycznia 1932 

roku, o godzinie 1 min, 30. 
Zorganizowana w zwązku z obchodem 

dziesięciolecia wystawa prac PP, profesorów 
i uczniów będzie otwarta 6 i 7 styczna br, 

od godziny 10 do godziny 14 w lokalu gim- 

nazjum 

AKADEMICKA 

— Wznowienie wydawania obiadów w 
Mensie Akademickiej, — Zarząd Stowarzy 
szena Bratnia Pomoc Pol, Młodz, Akadem. 
USB podaje do wiadomości, iż z dniem 4 
bm. Mensa wznawia wydawanie obiadów, 

RÓŻNE 
Arbon. Wprost z rozkoszą 

powitaliśmy w dniu Nowego Roku 
eleganckie wozy „Arbon*przywracające 
naszemu Wilenku europejski wygląd. 
Powracamy do swoich dawnych myś- 
li, że wygląd miasta ogromnie zale- 
ży od wehikułów, i że okropne bu- 
dy, któremi jeździła „Spółdzielnia* 
degradowały Wilao na poziom ja- 
kiejś Mejszagoły, nie mówiąc już o 
tem, że te budy były pełne pcheł, 
trzęsły jak sto nieszczęść,posiadały czę 
sto grubjańską i niechlujnie wyglądającą 
obsługę i wogóle było dziwne że 
Wilno tak długo cierpiało podobny 
skandal. 

Wozy Arbonu są czyste, elegan- 
ckie solidne, chociaż trzęsą także о- 
kropnie. Obsługa wygłąda solidnie. 

- Może się też nauczy być należycie 
grzeczna wobec pasażerów, na Ia- 
zie mawet „jest zbyt europejska 
bo oto przyniesiono nam doku- 
ment, wskazujący że korespondencja 
wewnętrzna prowadzi się tam po nie- 
miecku, co może jest zbyteczne. Przy- 
jemnie patrzeć na biegnące olbrzymy, 
zwłaszcza nocą, gdy rzucają one 
blask ze swoich refiektorów i z za 
szyb. 

Są jednak i odwrotne strony me- 
dalu. Oto czekać na te wozy trzeba 
strasznie długo. Miejmy więc nadzie- 
ję, że dalsze wozy prędko nadejdą i 
że ta sprawa się ureguluje. Gorzej 
jest ze strasznym wprost fetorem, 
które omnibusy wydzielają. Już teraz, 
zimą, w czasie kilkustopniowego 
mrozu ulice po których Arbon prze- 
biega Śmierdzą jak zakopcony primus. 
Co byłoby latem, gdyby ten stan 
rzeczy do lata miał przetrwać, Wilno 
stałoby się miastem niemożliwym do 
zamieszkiwania. Znamy komunikację 

kiem powodzenia, choć draźni często 
bliższych zwolenników. Do współpracy 
to było z wielu względów wskazane— 
umiał wciągnąć nawet Rosjan i wyko 
rzystać ją dla ogólnego dobra. Nawet 
ich zauianie umiał zjednać, wierzono 
mu, a jako człowiekowi prawemu, nie- 
zdolnemu do zdrady czynnej. Legalną 
kroczył drogą, uważał ją za najlepszą, 
a poczucie praworządności było mu 
wrodzone. W lojalność jego wierzono, 
choć wobec zaborców była to łojalność 
— na wybwoę. On sam, podobne okre 
ślenie, odrzuciłby może z oburzeniem. 
A jednak... zawiłe są często, nawet pro 
ste ścieżki ludzkiej myśli. 

Przemożne w nas bywa uczucie mi 
łości ojczyzny, jak umie, tak jej czło- 
wiek służy. Mniejsze dla niej zdobywa 
korzyści, gdy największe jej dobro, nie 
ależny byt i potęga, po za granice 

możliwości, zdają się usunięte. Tylko 
szaleńcy łby własne i cudze rozbijają w 
imię mrzonki. Gdy wszakże przez zrzą 
dzenie Opatrzności postać rzeczy 
się zmienia i to co zdawało się złudą 
rzeczywistości kształty przyjmuje, wów. 
czas myśl zasadmicza, z konieczności 
uśpiona, samorzutnie odżywa ji ze 
wstrętem odwracamy się od szkaradnej 
przeszłości, gdy w nieznośnym ucisku, 
najcenniejsze wartości duszy, przed za 
gładą chronić byliśmy zmuszeni. Klej- 
not, w skrytości duszy przechowany, 
nieskażonym blaskiem odżywa. 

Mocy uczuć, pozbawionej hałaśli- 
wych objawów, tłum nie zawsze rozu- 
mie. Draźni go, niepokoi zagadkowe 
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wodza oblicze, a on się czasem w ma 

skę obojętności stroić musi, na wzór 
owych Sfinksów, niczem  niewzruszo- 
nych. 

Wice-Prezesem i faktycznym kie- 
rownikiem Mińskiego Towarzystwa Rol 
niczego został Woyniłłowicz w roku 
1888, na kilka lat przedtem został skre 
ślony, artykuł statutu, zamykający do- 
stęp do Towarzystwa „osobom polskie 
go pochodzenia". Prezesura była sto- 
sunkowo zarezerwowana dla najwyż- 
szego w gubernjį dygnitarza, tj. dla gu 
bernatora, až do 1906 roku. Dopiero w 
tym roku został Woyniłłowicz urzędo- 
wym jego prezesem. 

Znaczenie Towarzystwa było wiel 
kie, jako nowej u nas instytucji zawo- 
dowej, jako pierwsza próba i to na 
wielką miarę organizacij sił społecz- 
> rozbitych w 63 roku. Z niego wy 

lonił się szereg instytucyj o ogólnej 
żyteczności: Towarzystwo sai 
Ubezpieczeń od ognia, Syndykat Rol- 
niczy, Towarzystwo Kredytowe (na Po 
lesiu Mińskiem), rzeźnie itp. Wszak- 
że mimo szeroką działalność praktycz 
ną, za główną jego zasługę poczytać 
należy skupienie i pobudzenie do żyw 
szego tętna życia społeczeństwa pol- 
skiego na Kresach. U schyłku wieku 
przeszłego zieżdżali do Mińska na wal 
ne zebrania rolnicy z całej Litwy i Bia 
łej Rusi, nawet z Warszawy przybywa- 
li goście wybitni. Przykład zachęcał 
innych do działania, stopniowo  po- 

wstałe jedno po drugiem towarzystwa 
rolnicze w Kownie, w Wilnie, Grod- 

nie i Witebsku, pod kierunkiem Alek- 

sandra Meysztowicza, Hipolita Giecze- 
wicza, Konstantego Skirmuntta i Sta 
nisława Łopacińskiego. 

Różny bywa charakter ludzi wybit- 
nych, jedni gnębią współpracowników 
swoją przewagą, drudzy pobudzają ich 
przykładem i słowem do czynu. Takim 
był Woyniłłowicz. On zdolnych ludzi 
szukał i do pracy zachęcał, patrząc z 
zadowoleniem na ich powodzenie, gdy 
szii dobrą drogą. To też ożywiła się 
znakomicie działalność społeczna, za 
jego czasów. W Mińsku Karol hr. Hut- 
ten-Czapski objął rządy miasta, pomy 
stowy, czynny, jak żywe srebro ruchli- 
wy, pragnący przekształcić zaniedba- 
ną gospodarkę miejską, na wzór amery 
kański. Ludzie dobrej woli, dzielni, 
zdolni lub pracowici jak Ignacy Witkie 
wicz, Michał Łęski, Leon hr. Lubieński, 
Hieronim ks. Drucki-Lubecki, Michał 
Wołłowicz, Mieczysław Porowski i inni 
pracowali w Radzie T-wa lub instytucji 
z niego wyłonionych. Zostać członkiem 
Rady było zaszczytem nielada, o który 
ludzie skwapliwie się ubiegali. Obok 
inteligencji wiejskiej, inteligencja miej 
ska ąarzyjmowała żywy udział w wal- 
nych zebraniach, zwykle ożywionych 
nych zebraniach, zwykle ożywionych 
dyskusją, utrzymaną na wysokim po- 
ziomie. 

ROMAN SKIRMUNTT. 

(D. C. N.) 

we wszystkich prawie stolicach curo- 

pejskich, ale nigdze niema podobnie 

obrzydliwego feforu. Miejmy nadzie- 

ję, że w tej sprawie głos zabiorą 

lekarze-hycjeniści naszego miasta. 
— Kradną psy. — Od tygodnia z gó- 

rą nie ma dnia, aby komuś w mieście nie 

zg'nął rasowy pies, Kilka buldogów, dober- 

manów, wilków i jamników w zgoła dziw- 

ny sposób zginęły w ostatn'ch dniach i nie- 

wiadomo, czy którykolwiek został odnalezio- 

ny lub odprowadzony przez znalazcę wła- 

Takie masowe „ginięcie" rasowych, a więc 

cennych, psów i KSK 

dobne przypuszczenie, iż mamy do czyn 

z jakąś bandą złodziejską, która , kradnie 

symaptyczne czworonogi i wywozi je z mia 

sta gdzie je zbywa, Byłoby rzeczą wskaza- 

ną, aby władze polcyjne zwróciły uwagę na 

ten nowy tric rzezimieszków nienotowany do 

tychczas w rejestrach połicyjnych jako zja- 

wisko masowe, a 

— Zarząd Koła Pol. Mac, Szkol, im, 4) 

Kościusęki w Wilnie uprzejme prosi o zwrot 

list ofiar na oświatę pozaszkolną, wpłacając 

łaskawie ofarowaną kwotę do PKO według 

załączonego do listy dowodu wpłaty. . 

— Stan zdrowia j. E. ks. biskupa 

Bandurskiego. — Według informacyj; 

zaczerpniętych od dr. Gojdzia, który 

leczy ks. biskupa Bandurskiego, stan 

zdrowia Dostojnego Pacjenta polepsza 

się zwolna z każdym dniem. Ataki du 

sznicy bolesnej w ostatnich dniach zu- 

pełnie ustąpiły, ustępują również nie- 

znaczne zmiany w lewem płucu. Ape- 

tyt i sen niezły. Trwa jeszcze stan pod 

gorączkowy (rano 36,8, wieczorem 

372). Samopoczucie chorego bardzo 

dobre. 
— Uwadze policji, W dn, I stycz- 

nia Wierżchnicka Marja (Sapieżyńska 3) na 

ulicy Kościuszk* około domu 16 poślizgnęła 

s'ę, upadła i złamała rękę. Pogotowie odwio 

zło Wierżchnicką do Szptala św. Jakóba w 

stanie nie zagrażającym życiu. ; 

Również wczoraj zanotowano kilka wy- 

padków złamań rąk i nóg, co należy złożyć 

na karb n'echlujstwa stróżów, którzy nie 

sprzątają wcale chodników, 

Komisarjaty mogłyby na to zwrócić więk- 

szą uwagę, t ; 

— Siuszne zarzadzenia, Že mielišmy rację, 

przypominając knom wileńskim o konieczno 

ści usprawienia organizacji technicznej świad 

czy rozporządzenia Komisarjatu | rządu m. 

Warszawy o knematografach, Między drob 

niejszemi zarządzeniami znajdują się „ takie, 

które należałoby wprowadzić i w Wilnie. Np. 

„.„przerwa 'm'ędzy przedstawieniami winna 

trwać conajmniej 10 minut i być użyta prze 

dewszystkiem na przewietrzanie: widowni”, 

Bodaj tylko w „Panie”* uruchom'ane są wen 

tylatory podczas przerwy. Reszta kn otwie 

ra drzwi, przez które wchodzi... dym z pocze 

kalni, 2 

„Operator filmowy oraz jego pomocnik nie 

mogą podczas swych czyności zawodowych 

znajdować sę w stanie podniecena lub za- 

mroczenia alkoholem, Za przekroczenie te- 

go przepisu obok operatora odpowiedzialny 

jest zarządzający kinematografem, Bardzo 

słuszne" В 

Rozporządzenie to zabrania również wy- 

świetlania reklam nieodpowiednich dla mło- 

dzieży, gdy idzie film dozwołony dla mło- 

dzieży, Wszelkie przekroczenia karane będą 

administracyjnie grzywną do 500 zł. lub a- 

resztem do 14 dni, albo obu karami łącznie. 

— Sprostowanie, — Powszechnie 

znanem jest, że autorzy nie umieją rob'ć ko- 

rekty. Czytając odbitkę swej pracy zbyt du 

żo uwagi poświęcają treści i w rezultacie 

błąd siedzi na błędze, 
Taki sam los spotkał artykuł „Kraj nad 

Świtezią w cenia Akt Archiwalnych*, 
Z racji nieuważnej korekty autora aż roi 

się w nim od błędów. Podajemy tu tylko wa 
żniejsze, 

W 19 wierszu od góry drugiej  szpalty 
zamiast krojczy powinno być krajczy; 

w 20 wierszu od góry drugiej kołumny 
zamiast Poniewierzu powinno być Poniew'e- 

Żu; 
jw 31 wierzsu od góry drugiej 

zamiast Kisberta powinno być Kizberta; 
w ż wierszu O az zamiast 

Tyrwid powinno byt $ 

w 29 wierszu od = a m za- 

miast Bukregom powi y ; 
w 4 wierszu od dołu tejże szpałty za- 

miast Malarzycki powinno być Maluszczycki; 

w 19 wierszu od góry trzeciej szpalty 
zamiast Wefeszczaków powinno być Were- 
szczakow; 

w 12 wierszu od dołu trzeciej szpalty 
zamiast Dozrzynskich — Dobrzyńskich; 

w 13 wierszu od dołu trzeciej  szpalty 
zamiast Pacweiczowej — Pacewiczowej; 

w 29 wierszu od góry 4 szpalty zamiast 
abyssam — abyssum; 

w 40 wierszu od dołu 10 szpalty 
miast Ławrynowie — Ławryszowie; 

w 8 wierszu od dołu 11 szpalty zamiast 

Hołyjskiej — Hołyńskiej, 
YYYYYYYVYYYYVYYYVYYYYYYYYYVYVYYVYYYYYTY

YVVYVYT 

Przy cierpieniach nerek, chorobach mo- 

czowych, pęcherza inoczowego i dolnego od- 

cinka kiszek naturalna woda gorzka Fran- 

ciszka-Józefa łagodzi i usuwa szybko gwał- 
towne boleści przy wypróżnieniu. żądać w 
apt. 1 dr, 

та- 

  

W pierwszą bolesną rocznicę śmierci 

s. 
ANTONINY z 

, 

KULWIECOW 

GRABOWSKIEJ 
odbędzie się nabożeństwo żałobne w kościele O.O. Bonifratrów w poniedzia 

łek dnia 4 stycznia 1932 r. o godz. 9-tej rano. 
O czem zawiad ma SYN 
  

REGULACJA... ŚNIEGU 
Poruszymy tu kwestię godną za- 

stanowienia; dla wielu jest żywotną i 
sprawą, jeśli tak można powiedzieć — 

pierwszej potrzeby. 
Kwestja śniegu. Tego śniegu na 

ulicach Wilna, zmiatanego ; wywożo 
nego za miasto. 

Wydane zostało przed kilku laty 
rozporządzenie miejscowych władz ad- 
ministracyjnych nakazujące wywoże- 
nia śniegu zmiatanego z chodników i 
jezdni. 

Autorzy tego zarządzenia nie brali 
pod uwagę szerokości geograficznej, 
na jakiej Wilno leży i zapomnieli, że w 
tych warunkach śnieg — jako czynnik 
ułatwiający i umożliwiający: komunika- 
cję ma wartość poprostu materjalną. 

Biurokratycznie pomyślane  zarzą- 
dzenie wykonywane jest przez dozor- 
ców podpędzanych przez policję b. 
skrupulatnie i dzięki temu wytwarzają 
się sytuacje takie, jak obecnie. 

Śniegu jest mało, tyle jednak, że 
ogromna większość ruchu odbywa się 
na płozach. Skutkiem jednak -zmiata- 
nia śniegu sanie szorują w wielu punk 
tach miasta po gołych - kamieniach. 
Wożnice ze złością spoglądają na kupy 
śniegi, zmiecionego z chodników i skru 
pulatnie złożonego wzdłuż jezdni, gdy 
obok zamęcza się konia na twardych 
kamieniach. 

Czyż śnieg ten rozrzucony na. iez- 
dnię nie poprawiłby  „šniegostanu“, 
czyż nie byłby najbardziej naturalnem 
ułatwieniem komunikacji. = 

Możnaby ostatecznie wysunąć kontr 
argument w postaci twierdzenia, że 
zbytnie nawarstwienie śniegu na uli- 
cach może się fatalnie odbić podczas 
odwilży wiosennej. Obecnie jednak tej 
obawy być nie może.  Zmiatajmy go 
wtedy, gdy będzie za dużo. 

Kilkadziesiąt aut Arbonu dosłownie 
kilka urzędowych i nie więcej prywat- 
nych, dziesięć ciężarówek i b. niewie- 
ie taksisów, oto wszystkie pojazdy na 
kołach, dla których wątpliwej wygody 
niema wprost sensu pozbawiać Wilno 
możności. jeżdżenia sankami. 

Wilno bez sanek w zimie, to jak wy 

žei bez ogona. 
Wiemy, że delegacja związku doroż 

karzy zwracała się do władz z prośbą 
o znowelizowanie rozporządzenia w 
sprawie poruszonej. Chodziło iej o to, 
by rejonowi policjanci nie zabraniali 
rozrzucania Śniegu na jezdnię tam, 
gdzie go było brak, Stanowisko najzu- 
pełniej słuszne i uzasadnione. 

Jest to sprawa komunikacji. Jeżeli 
wydaje się setki tysięcy -złotych * na 
asfalty, w zrozumieniu powagi zagad- 
nień związanych z komunikacją, —dla- 
czego dobrowolnie pozbawiać się ma- 
my czegoś, co jest wygodniejsze, niż 
asfalt i nie kosztuje nic — drogi san- 
nej. A przecież w Wilnie zima trwa bez 
mała 4 miesiące. (t) 

Dwoje dzieci 
przyjmę 

do kompletu 
„pierwszy rok nauczania 

z francuskim 

: Wiwulskiego 2, m. 15. 
I. Lasanka 

— Sprawy rzemieślnicze, Staraniem Sek- 
cji Scenicznej Resursy Rzemieślniczej — 
dziś w niedziełę odtworzą młode siły rze- 
meślnicze barwne Jasełka w 4 odsłonach, u- 
rozmaicone kolendami. Chór i zespół muzy 
czny, 

By szersze masy rzemieślnicze mogły te 
tradycyjne wiidowsko oglądać wraz ze swą 
dziatwą — p/erwsze przedstawienie o godzi 
nie 4, zaś drugie o g. 7, Cieszyć się należy, 
że rzemiosło. u nas w Wiłnie nareszcie wzę 
ło się do wspólnej pracy społecznej, Każdy 
rzemeślnik członek Resursy, czy też sym- 
patyk winien popierać te wysiłki. 

BALE I ZABAWY 
— „Wielka Reduta" w kasynie oi'cerskiem, 

Dnia 5 stycznia rb. odbędzie się „Wielka Re 
duta* w kasynie garnizonowym przy uicy 
"Mickiewicza 13, urządzana przez Koła Dra- 
matyczne 3 baonu saperów, Kostjumy nie 
obowiązują. Z powodu braku adresów za- 
rząd nie był w stanie rozesłać wszystkich za 
proszeń, więc można je nabywać w dn, 3, 4 
; 4 p w kasynie garnizonowym od g. 

Wstęp 6 zł,, dla akademików 3 zi, (a nie 

    

814 zł. jak podano w zaproszeniach), Zysk 80 
przeznaczony jest na cele kult, «oświatowe 
baomu, 

— Sprostowanie, — W liście gospoda- 
rzy honorowych „Balu Kryzysowego” A. K. 
wił,, zam'eszczonej w numerze z dnia ł sty 
cznia br,, zostało pominięte nazwisko p, Dr. 
Leona Klott'a, co niniejszem prostujemy. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance — Rewja 

Dziś, w niedzielę, dnia 3 bm., o godzinie 8 
wiecz. po raz 4 barwna, pełna humoru Re- 
wja, urozmaicona Śpiewami i tańcami, z u- 
działem całego zespołu. Zabawa świetna. W 
poniedziałek dnia 4 bm, o godzinie 8 w. „Lo 
gika pana Baltazara". Jest to ostatnie przed- 
staw'enie tej ciekawej, dowcipnej i wesołej 
sztuki, Ceny zniżone o 50 proc. 

— „Tak się zdobywa kobiety* w Lutni, 
W niedzielę dnia 3 bm, o godzinie 8 wiecz. 
„Tak się zdobywa kobiety", doskonała ko- 
medja francuskiego pisarza Vernewla, try- 
skająca humorem i subtelnym dowcipem, Ju 
tro, w poniedziałek, 4 bm. o godz'nie 8 w. 
nieodwołalnie po raz ostatni w b, sezonie 
ukaże się komedja „Ładna historja", obfitują 
ca w humor a zarazem pełna romantyzmu, 

Czy nos dla tabakiery, 
czy tabakiera dla nosa? 

Od początków istnienia Kasy Chorych w 
W lnie, ba na terenie całej Rzplitej wciąż 
słychać się dają narzekania na biurokratyzm 
drakoński i bezduszny, brutalność i nieludz 
kość funkcjonarjuszy, a nawet lekarzy, któ- 
rych obowiązkiem kardynalnym jest pomoc 
c'erpiącej ludzkości, a w Kasie Chorych — 
tem ważniejsza, bo pracującej, niezamożnej. 
Wciąż płyną falą fakty tego przedziwnego 
bezdusznego stosunku do nieszczęśliwych 
chorych, a gdy tylko się napisze artykuł w 
dzienniku, rzucają się matadorzy z kasy 
„Chorej“ — z pianą na ustach rob'ą z wideł 
— igły, z czarnego, bielsze niż śnieg, wy- 
kłamują się w bezwstydny - sposób, — i 
wkońcu zawsze win'en chory, lub jego ro- 
dzina, tak że w rezultacie Kasy Chorych, któ 
re w Niemczech byty i są dobrodziejstwem, 
u nas są na'grawaniem się ze szczytnej idei 
pomocy chorym; ale myśmy chcieli prześci- 
gnąć Ńiemców w ulepszeniu, a wszak fran- 
cuskie przysłowie mówi: le mieux est I'enne- 
mi du bien" — i wyszło to, co Rosjanie 
nazywają „bałagan*. 

Oto dla przykładu znów jeden z won- 
nych kwiatków bukietu Kasy Chorych: 

Znajoma moja, nauczycielka z zawodu 
zachorowała obłożnie, mąż jej udał sę @0 
„Wysokiej Kasy Chorych* — z legitymacją, 
prosząc lekarza o przybycie da chorej. 

Z początku powiedziano wręcz, że moja 
znajoma nie pracuje nigdzie, na energ czny 
sprzeciw męża, który poświadczył, że pra 
cuje od września 1931 roku w 2 gimnazjach 
— zaczęto szukać długo, panienki ne mo- 
gły  odnałeźć, — zażądano, aby mąż 
przyniósł poświadczenie od kierownictwa 
szkół, wkońcu po kilkugodz niem poszuki- 
waniu na Skutek energicznej postawy mego 
znajomego, cudem odnaleziono, Dowodzi to 
karygodnych porządeczków, zresztą nigdy 
nie wątpiłem o tem; ale b'edna chora z .go- 
rączką przeszło 39,5 st. musi czekać do ju- 
tra Wietmożnego eskulapa, następnie twier- 
dzono, że nie może to być uskutecznione, bo 
leg'tymacja musi być odnowiona, co 3 mie- 
siące; przejrzawszy dokładnie regulamin dla 
chorych — pomieszczony na końcu tejże le- 
gitymacji, nie zna!azłem ani słowa o tak'm 
obowiązku; natomiast pamiętam dobrze, że 
gdy służącą kiedyś zapamn ałem wymeldo- 
wać, to wtedy żądano odemnie opłaty z pro 
centami, pomimo, że od 5 miesęcy u mnie 
nie służyła; peniądze panowie z Kasy umie 
ją ściągnąć inguibus et rostro — lecz gdy 
idzie o pomoc chorym, wykręcają się sia- 
nem. Muszę zaznaczyć, że męża mej zna 
jomej przetrzymano na załatw'aniu idjotycz- 
«nej formalistyki od godz. 10 — 3; a coby 
powiedziano, gdyby jakiś obszarnik kazał 
czekać tak chłopu, nawet gdyby przyszedł 
we własnym interes'e: krwiopijca, przeklęty 
burżuj, takby krzyczały panienki i panowie 
z Kasy, co sami traktują „per nogam* pra- 
cujących braci. Euzebjusz Łopaciński 

  

Z SĄDÓW 
Surowa kara dla defraudanta. 

W początkach marca 1931 r. do Prokn- 
ratora przy Sądzie Okręgowym w Wilnie 
wpłynęła skarga ze strony znanego w Wil- 
nie przemysłowca Zygmunta Nagrodzkiego. 
Była to skarga na mieszkańca m. Bohdano- 
wa, Feliksa Winiarskiego, pełniącego fvnkcje 
pełnomocnika i przedstawiciela firmy Z. Na- 
grodzki od roku 1927. 

Z początkiem lipca 1930 r. zostały ujaw- 
nione nadużycia ze strony Winiarskiego i 
wówczas zwolniono go od pełnienia cbo- 
wiązków. 

Przy ostatecznym obrschunku okazało 
się że Winiarski nie dopłacił firmie 9004 zł. 
56 gr. Pommo wielokrotnych upomnień pie- 
niądze do kasy nie zostały wniesione co i 
spowodowało złożenie skargi do prokuratora. 

Onegdaj sprawa ta znalazła się na wo- 
kandzie Sądu Okręgowego. 

Na rozprawie oskarżony tłómacżył się 
tem, że nie otrzymał pieniędzy od klijentów. 
Jednakże zawezwani na rozprawę Świadkowie 
zadali kłam tym zeznaniom, składając pokwi- 
towania otrzymane od oskarżonego. 

Tak obciążające zeznania dają asumpt 
p'okuratorowi i pełaomocnikowi powoda cy* 
wilnego adw. Krzyżanowskiemu żądać ukara- 
nia oskarżonego i zasądzenia powództwa cy- 
wilnego w wysokości 9504 zł. 56 gr. 

Po krótk ej naradzie Sąd uznał Winiar= 
skiego wianym przywłaszczenia cudzych pie- 
niędzy, skazał go na zamknięcie w więzie- 
niu zamieniającym dom poprawy przez 2 la- 
ta, Jednocześnie zaś uwzględnił powództwo 
cywilne w całej rozciągłości. 

Vi ZARREEKZGNEUH5Ć HORDA GOIRENSZAKJAZEEŃCEE 

Ca. miejsc propagandowe od 30 groszy do 
2 

POPOŁUDNIÓWKI 
„Teatr wiecznej wojny“ na Pohulance— 

W n'edzielę, dnia 3 bm., o godzinie 4-ej pp. 
schodząca już z repertuaru sztuka . „Teatr 
wiecznej wojny”, świetnego dramaturga ro- 
syjskiego Mikołaja Jewreinowa, Ceny miejsc 
zniżone, 

„Ładna historja* "w Lutni.  W niedzielę, 
dnia 3 bm, o godzinie 4 pp, po raz ostatni 
jako popoł. niezrówsana komedja „Ładna 
historja”, doskonale grana przez cały zespół 
Ceny :niejsc zniżone, 

Uwaga: Dla wygody Publiczności kasa 
Teatru będzie respektować zniżki z r, zeszłe 

jeszcze w niedzieię dnia 31 br, 
Nowe legitymacje zniżkowe wydaje Se- 

kretarjat Teatrów na Pohulance od godziny 
12-ej do 14 pp. 
— „Logika pana Baltazara" na Pohulance. 

w ama: aż, 2 bm., o godznie 8 
wiecz. › a pana Нагага“ satyryczna 
komedja Marchanda, w doskonałej interpre- 
tacji reżyserskiej Wacława Radulskiego | 
świetnem wykonaniu artystów, Ceny zniżo- 
ne o 50 proc. 

We wtorek 5 bm., o godzinie 8 w. po 
raz 5-ty budząca zachwyt i n'epowstrzyma 
ne wybuchy śmiechu nowa Rewja Sylwe- 
strowa. ' 

— „Ladna historja" w Lutni, W ponie- 
działek, dnia 4 bm, o godzinie 8 w, ukaże sę 
po raz ostatni „Ładna historja". Szereg do 
skcnałych, przezabawnych sytuacyj, humor 
zdrowy i prosty oraz Świetna gra odtwór- 
ców, składają się na n'ezapomnianą całość, 
budzącą huragany śmiechu, Ceny miejsc pro 
pagandowe od 20 gr, do 2 zł., 

We wtorek dnia 5,1 o godzinie 8 w, we- 
soła komedja „Tak się zdobywa kobiety" z - 
uroczą odtwėrczynią „Rumby“ p, Brenoczy, 
na czele świetnej obsady, 

(Dokończenie kroniki na str. 4-€j).
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— „Krėlewna šniežka“ w Lutni, Pamię- 
tajcie dzieci, iż dnia 6,1 br. w uroczystość 
Trzech Króli o godzinie 12 w poł, odbędzie 
się premjera uroczej, fantastycznej bajki 
„Królewna Śnieżka”, Śliczną ilustrację muzy 

Jaką pogodę będziemy 
mieli w r. 1932 

SŁO WO 

  

  

  

WILEŃSKIE TOWARZYSTWO zat 
HANDLOWO - ZASTĄwOWE | MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
<zną do tej bajeczki napisał p, Wł. Szczepań 

Ceny miejsc b. 

W TEATRACH 

ski, Udział całego zespołu, 
niskie, 

NOWE  PREMJERY 
MIEJSKICH, 

Na Pohułance, Niedługo już a scena Tea 
tru na Pohulance ożywi się na nowy sposób 
i pokaże nam nowe postacie, nowy skrawek 

i bóle, 
optymizmu. 

Sztuką tą będzie niegrana jeszcze dotąd ko- chłodna 

życia ludzk ego, jego šmiesznostki 
przepuszczone przez pryzmat 

medja pt. „Burza w szklance wody”, 
W Lutni, Najbliższą premjerą będzie we- 

sola komedja „Hulla di Bulla“, 
Uwaga: Nowe legitymacje zniżkowe wy wych badań  Golfstromu 

Znakomity szwedzki meteorolog 
Sandstróm, generalny sekretarz 
szwedzkiego instytutu meteorologi- 
cznego w rozmowie ze współpra- 
cownikiem „Dailly Taill* przepo- 
wiada następujący horoskop pogo- 
dy na rok 1952. 

Aura w roku 1932 będzie bar- 
dzo podobna do aury w roku 1929: 

wiosna, dżźdżyste i chłodne 
lato i piękna jesień. Przepowiednie 
te opierają się na podstawie nauko- 

którym 
daje sekretarjat Teatrów na Pohulance od poświęcił wiele lat Sandstróm. Z ob- 
godziny 12 da 14 pp. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Kino Miejskie Ziemia cudów, 
Hoiiywood — Trader Horn 
Heijos —- Когхмбака, 
Casino — Oblawa w Paryžu, 
Stylowy — Kurjer Carski, 
Pan — Arena Namęitności, 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
- Ze skradzionemi pieniędz: 

mi ucierał za ocean. Przed kilku 
dniami Tomaszowi Skwarczyńskiemu 
(Ponarska 23), skradziono 4 tysiące 
złotych ukryte dobrze w komodzie, 

Sprawcą kradzieży był pasierb po- 
szkodowanego Antoni Jaczun, oraz 
dwaj jego koledzy: Miecz. Groncki 
i Michał Mikołajewicz. Skwarczyński 
meldując o wypadków zaznaczył że 
Jaczun stale marzył o Ameryce, więc 
najprawdopodubniej, obecnie, mając 
pieniądze na podróż będzie się sta- 
rał ją uskutecznić. Policja natychmiast 
wysłała pościg do Gdyni i Tczewa 
prosząc o zarządzenie obserwacji w 
portach. W noc noworoczną w  jed- 
nej piwiarni w Tczewie, dobraną trój- 
kę aresztowano. Nastąpiło to w mo- 
mencie konszachtów z podejrzanymi 
osobnikami. 

Przy zatrzymanych  znałeziono 
jeszcze 3200 zł. Osiemset zł tych 
obie ujący młodzieńcy wydali na 
przejazdy koleją, hotel i na przed- 
wstępne „formalności* paszportowe. 

Wczoraj rano niefortunnych ama- 
torów podróży zamorskich przywie- 
ziono do Wina. 

— PrZyczyna nagłego zgonu na Krzy- 
wem Kole, — Wczoraj netowalśmy, że na 
ulicy Krzywe Koło zmarła nagle 70-letnia 
Antoniina Porębo (Filarecka 10), Badanie 
zwłok ujawniło powód zgonu, A: 

Porębo, pozostająca ostataio w ciężkich 
warunkach 'materjalnych, zdecydowała się po 
pełnić samobojstwo 1 w tym celu przyjęła 
mieznanej bliżej trucizny, która spowodowa 
ła natychm astową śmierć. 

— Do wypadkuw lažni Straus- 

sa, — Okazuje się, že powodem zamachu 

samobėjczego Jadwigi  Augustynowiczówny 

(Brzeg Antokolski 15) były stałe nieporozu- 

mienią z rodziną, 
Jak wiadomo, Augustynowiczówna, będąc 

w zakładzie kąpielowym Straussa, rozciela 
sobie arterje żylne na rękach, 

Obecny jej stan nie budzi obaw o życie, 
— Wypadek podczas sanecz 

kowania. — Na Górze Trzech Krzyży, 
z sanek i złamała sobe rękę 36-1et 

mia Nadzieja Orzechowska (Święciańska 31) 
Poszkodowaną odwieziono do szpitała św. 
Jakóba, 

— Samochód rozbił sank , — 
Dorożka samochodowa Hipofita Piotrowskie 
go zaułek św, Jakobski 10) przejeżdżając 
ulicą Syrokomli. wpadła na sanki Jana Igna- 
towicza (Moniuszki 43). Pokaleczeniu ulegt 
koń, sanki zostały rozbite, 

— Saper znieważył połcjanta, W dniu 
1 bm. na ulicy Wielkiej, koło „Casina* saper 
z 3 baonu Michalunis znieważył interwenju- 
jącego policjanta. 

Awanturnika oddano žandarmerji, 
— Wypadki w Nowy Rok, W noc Syiwe- 

strowa i przez dzeń noworoczny zdarzyło 
się w' mieście 25 zajść, wynikłych na tle na 
dużycia alkohalu. 

Większych bójek zanotowano ogółem 9, 
Cięższe rany podczas tych awantur odn'e- 
śli: Michał Trębacz (Mętna 3), Aleks, Janu- 
szkiewicz (Cedrowa 27) i Kaz, Zawrowski 
(Kalwaryjska 80). 

— Nieostrożny strzał, Kaz. Jagełło (Le- 
gjonowa 99) lat 17, manipulując rewolwe- 
rem spowodował wystrzał, Kula zranda ro- 
wiešnika jego Franc, Bohdanowicza (Legjo- 
nowa 65), przebijając mu bok, Stan jego 
nie jest c ężki, 

Jagiełlo po wypadku zbiegł. 
— Podstęp, Na sfałszowany order Dyr. 

Kolejowej pobrano w firmie Molendy towa 
rów włokienn:czych na przeszło 900 zł. 

— Kradzież przez szybę, Z ksęgarni 
św, Wojciecha przez wybitą szybę okradzio 

ma sceptycznie. 

5, Złobek Im, Marji 
Jezus zł 5. 

gogie 'no-wychowawczej, 
łecznei p. profesora 

serwacyj tych wynika, że kiedv 
temperatura Golfstromu jest wyso- 
ka, w pobliżu Południowej Gren- 
landji, New Yorku i Bostonu w po- 
łudniowej części Europy temperatu 
ra znacznie się obniża. Z obserwa- 
cyj tych wynika, że kiedy tempera- 
tura tego prądu jest wysoka, w re- 
jonie Norwegji, w całej Europie pa- 
nują upały, a jeżeli temperatura te 
go prądu jest wysoka, w rejonie No 
wej Funlandji — Europa marznie. 

Tak np. było м roku ubiegtym. 

Paryska stacja  meteorologicz- 
na ocenia przepowiednie Sandstró- 

— Aczkolwiek w 
krajach północy — oświadczono ko 
respondentowi „Paris Midi* — prze 
powiadać pogodę na dłuższy okres 
czasu jest o wiele łatwiej. temnie- 
mniej jednak większość tych prze- 
powiedni obalana jest przez fakty. 
Pomiędzy Golfstromem a niektóre- 
mi zjawiskami meteorologicznemi 
niewątpliwie istnieje ścisły związek 
—ale wszystkie "nasze obserwacje 
są zbyt nikłe, aby na ich podstawie 
można było twierdzić z całą pewno- 
ścią, jaka będzie pogoda. 

Ofiary 
Bezimieuni». Komit. Chleb Dzieciom zł 

5 zł, Dom Dzieciątka 

  

25-letniej pracy peda- 
oświatowej i sDo- 

Stanisława - K šcialko- 
wsk ego na zapomogi @а uczenic i uczniów 
b. szkół Stowarzyszenia Naucz.-Pol:kiego do 

Ku uczczenin 

Jego uznania Piotr Kaczm:r zł tych 40. 
Na IX konfer twa św. Wincen- 

tego » Paulo. Inż. Justya Cywiński — 
prezes Zarządu Chrześć Banku Spółdz. na 
Antokolu oraz Tadeusż  H:rman wski — 
c łonek Zarządu tegoż Binku z otrzymanego 
honora'ium — zł 50 

Zamiast wizyt świątecznych I. i S, Basiń- 
scy na Żłobek im, Marji 3 zł. 

Zamiast urządzania przyjęcia z okazji o- 
twarcia ruchu złożył na ręce p, Wojewody 
wiieńskiego dyr. p. Tarlo imieniem Dyrek- 
cji Towarzystwa miejskich i m'ędzymiasto- 
wych Komunikacyj Autobusowych Sp. Akc, 
(„Arbon*) kwotę 2,214 złotych jako wpływ 
pierwszej połowy dnia Noworocznego — na 
rzecz Wojewódzkiego Kom'tetu do spraw bez 
robocia w. Wiłnie, 
  UB<5G> 

Uk i M i ННИЩЦННИУ 

Walerjan. Charkiewicz 
Zmierzch Unji Kościelnej na Litwie 
1 Białorusi—szkice historyczne zł. 6.— 
Piacyd Jankowski (John ot Dycalp)— 

życie i twórczość .. zł. 18.— 
Bez steru I busoll (Sylwetka 

x prot. Michała Bobrowskiego) 2.— 

Ostatnia iata Alumnatu Pa- 
piesklego w Wiinie | 0.68 

„Żyrowice—łask krynica 0.58 
Pierwsze trudy I walki wi- 

ieńskich kolejarzy —. —. 0.48 

SKŁAD GŁÓWNY w KSIĘGARNI 
ŚW. WOJCIECHA w WILNIE 

į JM M UA 

no wystawę, Straty wynoszą 400 zł. 
— Przywłaszczenie, Zinkiewicz Marja 

(Skopówka 3) don osła połicji o. przywła- 
szczeniu futra damskiego *(dochy) i gotówki 
w sumie 50. zł, łącznie na kwotę 375 zł, przez 
Żukowską Marję, bez stałego miejsca zamie 
szkania, Za Żukowską wszczęto poszukiwa- 
nia, 
— Usiłowanie samobójstwa, — W dniu 

Nowego Roku Szczenielówna Olga (Konar- 
skiego 18) targnęła się na życi,  wy- 
piając esencji octowej, Lekarz Pogotowia 
udzielił dcsperatce pomocy, poczem odw:ózł 
ją do Szpirala Żydowskiego w.stanie, nie na- 
suwającym obaw o życie. Przyczyna — za 
wód młosny, 

  

LOĄBARW 
„ Zawiadamia, že W du. 1i15i16 styczn. 
1932 r. w lokalu lombardu przy ul. 
Biskupiej Nr, 4 obędzie się o gooz. 
5-tej p. p. licytacja zastawów od Nr. 
50363 do Nr. 101714 opłaconych włącz- 

nie d'wr'eś ia 1934 r. 

"TYYYYYYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYPYYYYYTYYYYWY: 

"1 J M L ы нЫ НИНЕУННИ НАЫ 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 
V 

i i VA OOOO 
iw Pietine LIM „Chani 

£ >> „Leiiagi,a.A АНг 
SSA” uznane za najlepsze w 

kraju. Sprzedaje na raty 

        

| 
  

5 н iodnajmuję. 
MOTTE Kijowska 4. HK. Aselow. 

KRYK YYYY dA 
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Pypierajcie LOPP 
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Radjo wileńskie 

NIEDZIELA, DNIA 3 STYCZNIA 1932 r. 

10,15: Transmisja nabożeństwa z Po- 
znana, 

11,58: Sygnał czasu 
12,10: Kom. meteorologiczny 
12,15: Poranek symfoniczny z Warszawy 

14,00. „Czem są kółka rolnicze i czem być 
powinny? — pogad. wygłosi Edward Ży- 
wiecki, 

14,20: Pogad. prawnicza, chór ; orkiestra 
z Warszawy. 

15,55: Audycja dla dzieci z Warszawy. 
16,20: Muzyka lekka z płyt. 
16,40: „W poszukiwaniu nowych świa- 

tów* — odczyt wygł. prof. Bronisław Ry- 
dzewski. 

17,08: Muzyka z płyt. 
17,15: „Naga dusza połska a rosyjska — 

telį. wygłosi C. Jelłenta, ‚ 
17,30: „Krół Stefan Batory pod Psko- 

wem” — odczyt ze Lwowa, wygi St. Za- 
krzewski, 

17,45: Koncert z Warszawy, 
19.00: Litewska audycja Yteracka. 
19,20: „Co się dzieje w Wilnie" — po- 

gad. wygłosi prof, Mieczystaw Limanowsko, 
19,40: Program na pon'edziałek 
19,45: Słuchowisko z Warszawy. 
20.15: Koncert z Warszawy, 
21,40: Kwadr' liter. z Warszawy. 
21,55. Recital fort, A. Hoehna z Warsz. 
22,40: Komunikaty i muzyka taneczna z 

Warszawy. 

PONIEDZIAŁEK, DNIA 4 STYCZNIA 1931 

11,58: Sygnał czasu 
14,10: Progrem dzienny. 
14,15: Muzyka z płyt 

15,15: Komunikaty. z Warszawy. , 
15,25, Me,fodyczna i teoretyczna war- 

tość entomologji' — odczyt z Warszawy wy 
głosi St. Sirminski 

15,45: Audycja dla dzieci: „Ucieszna“ hi 
storyjka o Fipciu“ — Janiny  Porazińskiej. 
Radjofonizacja i słowo wstępne p.t, „Nasze 
kochane skrzaty” Wandy Kluczyńskiej. Wy 
kona zespół dzieci ze szkoły powszechnej 
„Ćwiczeniówki", = 

16,20: Lekcja francuskiego z Warszawy. 
16,40: Codzienny odcinek powieściowy. 
16,50: Muzyka z płyt 
17,10: „jeden dzień pod ziemią'*—odczyt 

z Warszawy wygłosi T. Kurtz, 
17,35: „W pracowni  artysty_malarza”. 

Wizyta mikrofonu u prof. Ludomira  Śleń- 
dzińskiego, Rozmowę o sztukach pięknych 
prowadz dr. Stanisław Lorentz. 

1800: Muzyka lekka z Warszawy, 
18,50: Wileński komunikat sportowy, 
19,00. „Litewski biłans pełityczny z. r. 

1931“ — odczyt litewski wygłosi Antoni Ga- 
sztov/t, 

19,20: Muzyka IPtyty). 
19,25: „Ca nas boli?"'— przechadzki Mi- 

ka po mieście. 
19.35: Program na wtorek i rozm, 
19,45: Prasowy dziennk radjowy z War 

SZAWY.: 
20,00: Feljeton muz. ze Lwowa, 
20,15: Operetka z Warszawy. („Królo 

wa" — Oscara Straussa). 
22,25: „bezrobotny w kasynie 

feijeton z W/arszawy wygłosi C. Jellenta. 
22,40: Komunikaty i muzyka taneczna z 

st — 6 

tr 40 «ata 4 

Od poniedziałku 4 stycznia 1932 r. 

ZIE AB A Cu DÓW w folach głównych: Anette Berson i Les Mathot. 

Koacerto «a orkiestra pod batutą M. Salnickiego. 
Ceny miejsc balkon 30 gr. parter 60 gr. Kasa czynna odg. 3.30 do 10 w. 

  T Dźwiękowy Premjera! Pełna czaru 

KINO-TEATR 

„MELIO S“ 
> > 

WILENSKA 38 Bi. 

ROZWÓ 
Atrakcje óź siękowe. Na 1-szy sesns ceny zniżone. Początek o godz. 4, €, 8 i 10.15 

ulu: ienica publiczności NORMA LHEARER oczaruje wszystkich w najnow, swej krecji od- 
znaczonej pierwszą nagredą na konkursie gry aktorskiej w Ameryce 

w/g powieści Urszuli Parrot „Kobieta dla wszystkich i dla jednego 
DRA W iol. męskich Conrad Nagel, Chester Moris i Montgomery. 

Wsótceł Niezrównana Greta Garbo w superlilmie , Natehnienie"' 

  

KINO 
HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22 

tel. 15-28 

Daś premjera! Film cud! Film obawienie! Naiwiększy filu wszystkich czasów. 

„. „TRADER HORN 
„„Trader Horn“ jest największą 

4, 6, 8i 10'15 w dnie świąt. o godz 2-ej. Dla młodzieży dozwołone. 

w rol gł. Harry Garey | Edwina Brosth 
Czegoś podobuego świat jeszcze nie widział. 

Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Seansy ' 0 godz 
Na i-szy seans ceny Znižone. 

chiubą kultury i sztuki. 

  

  

Dźwiękowe Kino 

„PAN“ ARERA 
W rol. gł. znakomi   ze współudziałem zespcłu akrcbstów napowietrznych wsze. hświatowel sławy „5 Artonis". Jeszcze jedna popularna 
piosenka, którą Śpiewać będzie całe Wilno. „Ty moje kobieciątka”. 

Dziś Poraz pierwszy w Wilnie. Przebojowy film dźwiękowy z cyklu przebojów „Sfinksa* p. t. 

Dramat współczesny na tle życia zakuliso- 
wego cyrkowców. NAĄIĘTKOŚC 

ta gwiazda eurcpejskiego ekranu Liana Haid i słynny pogromca lwów Oskar Marion 

Nad program: Atrakcje dźwiękowe. 
Początek o godz, 4, w dnie św. o godz. 1-ej. 

  

“A AIBA 

IN 
tal. 18-41 

cal 
WIELKA 47. 

  

ulubiony piosenkarz stolic świata, bohater filmu 
Da 
@ ® 

Wielka sensacja dniz! Przebój nad przeboje! Najaowszy 

6GBŁAWA w PaRYŻU 
i najlepszy film dźwiękowy D. t. SRBCICHO!! GOŁAWA - ARYŻU 

   
W rolach gł Anna Bella i Albert Prejean 

Pod 
h»mi Paryża”, Nad prcgam: Urozmaicone dodateki 
iękowe. Początek o g. 4, 6,8 i 10,30, w dnie świąt. 

o godz. 2-ej. Na l-szy Seans ceny zniżone 
Jutro premjera! Potężne arcydziełc! „Koniec świata" i 
  

Dźwiękowy 

Kino-Teatr 

„STYLOWY“ 
Wielka 36 Nats   

Dziś! Zupełnie nowe wydanie udźwiękowione. Najpiękniejszy tilm wszystkich czasów p. t. 

KURJER CARS$KE 
| 

Potężny epokowy dramat z rosyjskiego życia w 18 akt. | 

(całość w jednym seansie) W rol. gł. Iwan Mozżuchin | | 
Ija Kowanko. Początek seansów o g, 2, 4, 6, 8 i 10,15 Ceny od 40 gr. | 
  

  

       jmałowartościowe piwo w 

„Patent“ 

<w ŻYWCU i wprowadzają 
asa Konsumentów 

   
   

IPIWA ŻYWIEC 
JArcyksiążęcy Browar 

Reprezentacja: Wlino, Zarzeczna 

  

    

   
   

| 

EŻENIEI 
Pewne Firmy w Wilnie rozlewają swoj: 

ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU 

Przeto ostrzegamy Sz. Konsumentów przed falsytikatsmi 
prosimy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sław 

na oryginalną etykietę | korek z lirmą 

    

   

   
   
   

= 2) 
Z powodu obecnego kryzysu gospodarczego poleca 

KOŁDRY 
z rozmaitych matezjałów i najlepszej waty 

WŁASNEGO WYROBU 
po cenach niebywale niskich 

znana im B-=cia CHANUTIN 
Wilno, Niemiecka 23 "3, Sg 
Obstalunki są wykonywane w ciągu 24 godzin. 

używane bntelki 

tem w błąd Sz. 

KIEGO 
wŻywcu 

19. Tel. 18-62 

  

Nieduży pokój Do sprzedania 
z <sobnem wejściem Radjo 5 lampowe w 

E do wynaję ia. Mosto- dobrym stanie i dabel- 
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wa 16 m, 4. tówka ogądać od 
ы 8—11. Uaiwersytecka 

acz ‚ I Poszukuję  4—. =) 
PROU<;xQOD BOLU GŁOWY DOŻA DOROSŁYCH 5 2—3 pok. Z wygodami i 

„KOWALSKINA” S waza kuchat blisko Ze” % > 
ж 2 В | szkowej. AAS Różne ) 

NE АУИ У ВАУ ТАУа B usłowa pod M. M. P | 
NN p i | ! AIVA sedi ao wag” Wołam O pomoc 
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№ 1932 
Zegarek ze złota- 

* fancuskiego 
Ankier z wiecz- 
nem szkłem ni- 
czem nie r62- 
niący się od 
prawdziwego:ło- 
ta 14 kar. z 10 
letnią gwarsncją 
za zł. 5,25 (zam. 
60) 2 szt. 10 
Jep. gat. 6.25, 
7,20, 8,70, 10.15, 
20, ze Świecą- 
cym cyferblatem 
i wskazówkami 

: zł. 6.70, 775, 
10. — kryty z trzema ko?*rtami 12, 15, 18, 
23,27, 30, 35, 40—, a ła 8 dniowy z wido= 

  

cznym mechanizmem 7,25, 1015, Na rękę 
damskie lub męskie 8.50, 10.15, 20, dewiz- 
ki ze złota francuskiego 2, 3, 5, 9-. — Wy- 
syłamy za zaliczeniem pocztowem, koszta 
przesyłki płaci, kupują y. Bez ryzyka. W ra- 
zra niespodobania zamieniamy lub zwracamy 
pieniądze: 

Uwaga: Do każdego zegarka dodajemy 
jed*n lab więcej rewolwerów dz. syst. Brown, 
U. F. 2341 po zł. 2—strzelający z naboi (bez 
zezwolenia policji) 50 szt. naboi zł. 1.20 
gr. 100 — zł. 220 lub zajmującą grę „Ko- 
munikacja Polska" po 2 zł. — Adresowač. 
5. Firma „„Redicał'* Warszawa 1 skr. poczt. 

5 oddz. 

TBD W в орр арра Ы 

a. OOOO 
"BRE ч © „Kito był mordercą? 

“Erik był to pseudomin, który wy- 
braliśmy, dla pułkownika Rice'a. Zapro 
ponowałam to imię, bo zawsze nie zno- 
sitam je. A wigc do-przyjazdu Pedgetta 
nie mielišmy nič do roboty. Klara zaję- 
ta, była układaniem 'sėntymėntalnych 
«depesz do męża. Musiała go kochać po 
swojemu, -ale nie był to ten rodzaj uczu 
cia, który płonął w sercu mojem i Har- 
risa. 

— Jak jabym chciała żeby on tu 
był, Anno — wzdychałam — nie wy- 
obrażasz sobie, jak dawno już go nie 
widziałam! 

.. — Przypudruj nosek, kochanie, — 
poradziłam łagodnie. 

Klara potarła śliczny nosek pusz- 
kiem i znów westchnęła: 

— Ostatki pudru, który można do- | 
stać tylko w Paryżu. Ach, Paryż!... 

— Przyznaj Klaro, że Afryka już ci 
dokuczyła i że dosyć masz tych przy- 
gód! 

— Z przyjemnością zajrzałabym do 
magazynu mód na Rue de la Paix, — 
przyznała zawstydzona. — Czy chcesz 
żebym pojechała z tobą na dworzec, 

- spotykać Pedgetta? 
— Nie, dziękuję, wolę pojechać sa- 

a a 

Wydawca 

TH 

Mackiewicz. 

ri 

  

Stanistaw 

ma. R 
Pociąg spóźnił się o dziesięć minut, 

Ujrzawszy Pedgetta, zawołałam go, 
bez ceremonji: widząc mnie, drgnął i 
zbladł śmiertelnie: ЧА° 

— Miss Beddingfeld! Mówiono mi, 
że pani przepadła! 

— Ale znalazłam się, jak pan wi- 
dzi! Jak się pan miewa? : 

— Dóbrze, dziękuję pani. Cieszę 
się, że znów będę pracował z sir Pedle 
rem. 

— Panie Pedgett, muszę dowiedzieć 
się czegoś od pana, Proszę się nie obra 
„żać i nie przestraszać. Od pańskiej od- 
powiedzi.zależy bardzo /wiele, muszę 
wiedzieć całą prawdę. Co pan robił 8 
stycznia w Marlow? 

Wzdrygnął się. 
. — Doprawdy, miss. Beddingfeld... 

ja... mnie. 
— Przecież pan był w Marlow? 
— Tak, miałem po.temu przyczyny, 

natury osobistej... ja... 
— Jakie były te przyczyny? 
— Czyż sir Eustachy nie mówił pa- 

mi o tęm? 
— Sir Pedler?-A czyż:on wie? 

,  — Ja myślę, że wie! Miałem nadzie 
ję, że on mnie nie zauważył, ale jego 
ciągłe drwiny, świadczą przeciw temu! 
On musiał widzieć mnie w Marlow. W 

każdym razie, postanowiłem przyznać 
mu się do wszystkiego i prosić o zwoł- 
nienie od obowiązków sekretarza. Sir 
Pedler jest bardzo. dziwnym człowie- 
kiem; miss Beddingfeld, jestem do nie- 
go bardzo przywiązany, ale wieczne 
drwiny i złośliwości przechodzą gra- 
nice. mojej cierpliwości. Sprawia mu 
przyjemność, patrzenie na człowieka, 
który smaży się na węglach! Jestem 
"przekonany, że oir wie wszystko! Wie 
od wielu łąt i umyślnie dręczy mnie. 

Nie przyrywałam mu i nie zadawa- 
łam mu-pytań, w-nadziei, że wcześniej, 
czy później zrozumiem o czem on mó- 
wi i czemu jest taki wzfuszony. A on 
mówił z coraz, większem wzruszeniem: 

— Naturalnie, taki. człowiek, jak 

sir Eustachy, nie potrafi wyobrazić sie 
bie w mojej syfuacji. Wiem, że postą- 
„piłem źle, ale daję słowo, że w tem 
kłamstwie nie widziałem: nic niehono- 
rowego. Ale teraz widzę, że lepiej by- 
ło przyznać się odrazu, aniżeli znosić 
te drwiny i żarty! 

Rozległ się gwizd i pasażerowie sko 
czyli ku wagonom. 

— Papie Pedgett, — zawołałam, 
przytrzymując go za rękaw. — Ja po- 
dzielam w zupełności pańskie zdanie o 
Pedlerze. Ale w jakim celu jeździł pan 
do Marlow? 

LECZNICA LITEWSKIEGO 
STOW. POMOCY SANIT. 
wilino, uł. Wileńska 28, tei. 846 

Przyjęcia 10—3 pp. 

GABINET RENTGENOWSKI 
czynny 11—6 pp. 

Opłata za leczenie i utrzymanie w 
lecznicy oraz za wszelkie zabiegi lekar- 
skie i rentgenowskie została obniżena 
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šilid Portopiandy, Pianie, Fisharmopji 

K. Dąbrowska 
(F ma istaieje od r. 1874) 

waiino, Niemiecka 3, m. 11 
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FABRYKA i SKŁAD MEBLI 

W. Wilenkin i S-Ka 
Spółka z ogr. odp. 

Wilno, Tatarska 20, dom własny, 
Istnieje od 1843. 

jadalnie, sypialnie, sałony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy, biurka, krzesła, dębo- 
we i t. p. Dogodne warunki i na raty. 

WVYYY | mamami 

   

jące. Pańska 23 m. l-a 
wejście z Montwiłłow- 
skiej. 

cową nędzą. dotkniętą 
— składa się z czte- 
rech osób a trzech po= 

AA ŁA AAAA ŁAŁAŁAŁ) koje: babki, córki I | MAAAAAAAAAAAAAAAAAA, AAAAAAAAAAAAAAS ) l 

= RASA ża GREEN jyoje wnucząt poszn- 

Lekar Akuszer«i KUPNO | kujgcych pracy dla zdo- 
a ze . SPRZEDAŽ bycia kawalka chleba— 

_. WYYVYYE TYZYYYYYYYYYTYYYYYYTA Е pomimo wyksztalcenia 

  

Tvvvvvvvvvvvvvyvyvyvų uniwersyteckiego pracy 
zdobyć nie mogących 
prosimy o nią огата o 
datki pod literą T. w 
Redakcji ;Słowa*, 

Matka | 
czworga dzieci w cięż- | 

Czątmo: zpotep ZA KAUSZERKA 
DOKTOR MED. ŚMIAŁOWSKA "pfanino. 

B. Cymbler przeprowadziła się ul. w najlepszym stanie 
Zamkowa 3 m. 3.  Ga- 

Choroby "weneryczne, binet kosmetyczny, a a S om jm 
skórne i narządu mo- suwa zmarszczki, piegi, 

czowego, wągry, łupież, Liolių, SAS kai 4 

  

  

  

Mickiewicza 12, ki, kurzajki, wypadanie z kich warunkach będąca 
"64. у orteplan t в i Tao NL e a o aj o sa a PSS © najearźszej nej zagr. fitmy w naj» 

i į erę zaniedbeną lersrym stanie. Oka-| mbardzie. O składa» 
8 umowicz poprawia, pielęgnuje A iso? nie najdrobniejszych 
chórsby weneryczie, 3 re e a ofiar prosi w Redakcji 
suórus | moczopłciówe kz sk SED BY: 30, 1. В, Słowa pod literami 

+ — 

й 9а od 0-112 go MYKIUE dIÓ pisszcz futrzany *- = zz: Leczniczej 
Ww Z.'P. 26 damski do sprzedania Dzlerżaw 

— _J. Hryniewiczewej. __ tanio. Słowackiego majątku 100—250 y. 

Br. Kenigsberg?! WIZLKA M 4 m3. 17 — 41 (róg Węglo poszukule - ziemianin 
rolnik. Oferty w Ad- 
ministracji Słowa @а 
„Rolnika*, 

- 4-7 wej). 
choreby skórne, wene- troyl. we. 10-11: 4-7 deb), 

DOKTOR Szycis zastawionej w 

    

  

  

ryczne | moczopłciowe W..Z..], № % Z powodu wyjazdu 

Micklewicza 4, wanna do sprzedania 

    

tel. 10-90. biurko, łóżko, dziecin- 
Przyjm.od 3—12/! 4—8 Pos»dv ne łóżeczko, rowery KBA IRRNRENY l 

NORIDCNWURERYSNZEN damski i męski i daże Zauby | 
L 5 VvvvvvvvyvYvYVYVYVYY! kwiaty. Zwierzyniec, з \ Dr. Med nm UJ. Dzielna 30 m. 1, BORRSSENNNS mc 4 

Em.Cholem Rządca rolnik od12—«. 3 2 

  

Urolog długoletnia praktyka; 
Choroby nerek,  pę- poszukuje posady od 
cherza i dróg moczo-Zaraz lub od 1 kwiet- 
wych przyjm, 12 — 2nia. Poczta Nowojelnia 
1 5—7. Jagiellońska 8 skrzynka 51. 

Niniejszem 
unieważnia się legity- | 
mację starsz go as. st | 
USB. p, H liny Dow- 

GOTÓWKĘ 
lokujemy bez kosz- 
tów na dobre opro- 
centowanie. Gwa 

  

ielewi zowej zgubioną | tel,10-63, rancja solidna, za: gielew 148 į 
Lekcje OR AA: nieru- 23. XII, 1931 r. { 

z ią. 2 DOKTOR francuskiego, konwer- | chomością, Termin Zginął pies 
dowolny. 

D.-K. „„Zachęta”* | buldog bokser. Odpro- 
Mickiewicza 1, tel, | vadzić za wynag odze- 

9.05. ale M Magdaleny 
m. 7. 

Szyrwinót кчр в mo: szkolna Ceny niz- 
choroby weneryczne, kie. Nau zycielka jęz. 
skórne i moczopłciowe franc. Mi kiewicza 44 
Wielka 19, od 9 do 1m, 20, 
3—7 

  

  

A rod 
OGŁOSZENIE. 
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ES Dracy domowej posia- 

Kosmety Ka dam dobre Świadectwa 
EEE SI NC Ie ZSka 14 m. 12 
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r" Ralow icz. rewiru 1-go zamieszk:ły w Wilnie przy ul. 
Zskretowej Nr. 2, na zasadzie art. 1080 UPC. 

jaa AŁAAŁAŁAŁAAJ CZłasza, Że W dmiu 5 stycznia 1932 r. od“ 
6 A B į N ET L mó © ao Tinio pasak Pych 

go rćg Piłsudskiego Nr. il, cdbędzie się | 
Racjonalnej Lokale sprzedaż z przetarg publicznego tachomudci 

kosmetyk należących do Gustawa i Heleny Antoszewi* 
teczniczej czów składs'ącvch się z dwóch samochodó: 
WILNO, 2 mieszkania ciężarowego „Reno“ Nr. 14017 i os:bowego 1 

A ER „Ford“ Nr. 14328, oszacowanych na Surm wiekiewicza 23 % т 3 14 pokoi ze 3ł 1300—lecz sprzedane być mogą niżej obiecą wszelkiemi wygodami oszacowania jako na licytacji powtórnej, r ronserwa_ nowoczestemi, wanna | Wilno, da. 31 grudnia 1931 r. 
©, dosko- ną miejscu do wyna- — ак` nali,<odświeża, UStW2 jecia, Milko, ul. Sło- Komorajk (5) Wł Matuchniak 

jej skazy i braki, Masaż wackiego 17. 
kosmetyczny tWarry. „mu. OGŁOSZENIE | 
Masaż ciała, elektrycz- e Komornik Sądu Grodzkiego w „Wilnie 6 

ny; Sreciokiik se SRANIE. rewiru W. Cichoń zamieszkały w Wilnie przy 

nie), Natryski „Formo- 7; wygodalni do ės BP Aoulilova 19,22 P at 1030 
« Roo „ ogłasza, że w dni sznia 

Pr ia wiotów najęcia. Popławska 28, roku od godziny 10 rano w Wilaie przy ul. 
łupież. Indywidualne m, 1. Ža okolakiej 44 ae s'ę passę ‚ 

k бу Эее sprzedaž Z przetargu publicznego ruchomoś- 

do każdej ary Usa Mieszkanie ci należących do zmarłego Władysława Nie- 
nie zdobycie kosmety- 5 pokoi z kuchnią i wiardowskiego i składających sę z umeblo- 

ki racjonalnej. wygodami, 3 pokoje zwania mieszkania i różnych innych rzeczy, | 
Codziennie cd g. 10—8 kuchnią i wygodamioszacowanych na sumę 1970 złotych, | 

w. Z, P. 43 Połocka 4, ё Kemernik Ci: he. | 
DO A 
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Redaktor w. z. Witold Tatarzyński,


