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RER bt OEROWSSZĘCZRATE 

W PERSPEKTYWIE TYGODNIA 
— DOdroczenie konferencji lo- 

zafskiej. Konferencja reparacyjna w 

Lozannie wyznaczona początkowo na 

25-go stycznia została odroczona bez 

określenia terminu. Według wszela- 

kiego prawdopodobieństwa naradę re- 

paracyjną zastąpią poufne rozmowy 

ministrów spraw zagranicznych : pod- 

czas konferencji rozbrojeniowej, która 
niebawem się rozpocznie. 

Odroczenie konferencji w Lozan- 

nie uważane jest za niepowodzenie 

Niemiec. Głównym powodem, który 

zadecydował o odroczeniu jest to, że 

w trzech państwach mających najwię- 

cej do powiedzenia w sprawie długów 
i odszkodowań t. j. we Francji, w 

Niemczech i Stanach Zjednoczonych 

kadencja ciał parlamentarnych dobie- 
ga końca i wobec tego rządy nie 

chcą przystępować do rozważania tak 

doniosłego problemu. Jest to oczywi- 

sta powód tylko oficjalny w istocie 

bowiem przyczyną niedojścia do skut- 

ku zjazdu w Lozannie jest trudnogć 

znalezienia podstawy na której można 

byłoby się porozumieć. Stanowiska 

państw są djametralnie różne. Niem- 

cy nie chcą wogóle płacić odszkodo- 

wań ani teraz—ani później, Francja 

zgadza się na zmniejszenie ich pod 

warunkiem, że Ameryka o tyle „samo 
zredukuje długi, Stany Zjednoczone 

zaś wogóle nie chcą słyszeć o žad- 

nych redukcjach długów, żądając ich 

spłaty niezależnie od tego czy Niem- 

cy płacą czy nie. „Gdy požyczališmy 

pieniądze—mówią Amerykanie—wów- 

czas żadnych odszkodowań nie było 
inic nas nie obchodzi stanowisko 

Niemiec*. ł 
Anglja, usposobiona najbardziej 

kompromisowo, szczególnie zabiegała, 
aby konferencja w Lozannie mogła 

dojść do skutku. W tym celu amba- 
sador angielski w Berlinie zapropo- 

nował kanclerzowi Brueningowi prze- 

dłużenie moratorjum Hoovera do koń- 

ca bieżącego roku, aby do tego cza- 
su ułożyć się co do spłat reparacyj- 

nych w przyszłości. Propozycję tą 

kancierz Bruening odrzucił pragnąc 

podkreślić, że sytuacja Niemiec jest 
taka, iż może być tylko mowa o zu- 

pełnem skasowaniu płanu Younga i 

reparacyj. 

W ten sposób sprawa odszkodo- 

wań pozostała w zawieszeniu. Wobec 

tego, że w najbliższym czasie przy- 
padają terminy płatności zobowiązań 
krótkoterminowych przez Niemcy jest 

rzeczą szczególnie ciekawą jak zacho- 

wają się wierzyciele. 

— Spotkanie Lavala zMac Do- 
nałdem jest wywołane koniecznością 

ustalenia jakiejś wspólnej linji postę- 
wania. Premjer Laval kilkakrotnie w 
parlamencie wypowiedział się stanow- 

czo w obronie reparacyj podkreśla- 
jąc, źe Francja nie może przyjąć tezy 
niemieckiej o niepłaceniu odszkodo- 

wań i nigdy nie wyrzeknie się praw, 

które jej przyznały traktaty. 
Premjer Laval jest w danym wy- 

padku wyrazicielem jednomyślnej opi- 
nuji społeczeństwa francuskiego. Repa- 

racje nie są kontrybucją i nawet o ile 
chodzi o przykłady historyczne to 

Francja nałożoną po wojnie 1870 r. 

kontrybucję zapłaciła co do grosza. 
Anglja bardziej skłonna jest Zdo 

ustępstw. Jest to zrozumiałe jeżeli 

wezmiemy pod uwagę, iż Anglji z ty- 
tułu odszkodowań należy się znacz- 

nie mniej niż Francji oraz, że Anglja 
udzieliła Rzeszy bardzo znacznych 
kredytów krótkoterminowych. Zbyt 
stanowcze postępowanie w sprawie 
reparacyj może odbić się na kredy- 

tach krótkoterminowych a do tego 

Anglja w żadnym wypadku nie chce 
dopuścić. 

Spotkanie p. Lavala z Mac Donal- 

dem będzie, jak widzimy miało bar- 
dzo doniosłe skutki i można zaryzyko- 

wać twierdzenie, że od rezultatów na- 

rady obu premjerów zależeć będzie 

dalszy rozwój sprawy reparacyj nie- 

mieckich. 

— Druga „pietiletka“, Mimo, 
że pierwszy plan pięcioletni w Sowie- 

tach w wielu dziedzinach, jak to przy- 

znali sami czerwoni dygnitarze nie 

został wykonany przystąpiono @о о- 

pracowania dalszego planu gospodar- 

czego obejmującego lata 1933—1937. 

Politbiuro zaaprobowało dyrekty- 

wy na podstawie referatów Mołotowa 

i Kujbyszewa. Dyrektywy te są bar- 

dzo interesującym dokumentem. W 

pierwszej części Politbiuro stwierdza, 

że w ubiegłym okresie stworzona zo- 

Stała baza dla zakończenia rekonstru- 

kcji całej gospodarki państwowej. W 

rolnictwie nastąpił radykalny przełom 

polegający na ostatecznym skierowa- 

niu ku socjalizmowi biedniacko-sred- 

niackich mas wiejskich. Z kraju drob- 

nego rolpictwa stały się Sowiety kra- 

jem największego na Świecie rolnictwa 

na podstawie kolektywizacji i szero- 
kiego zastosowania techniki maszyno- 

wej. W rezultacie urzeczywistnienia 

budownictwa socjalistyczuego i likwi- 

dacji pasożytniczych klas usunięte zo- 

stało źródło eksploatacji człowieka 

przez człowieka, wzrasta fbogactwo 

narodowe, nikną „nożyce cen*, i za- 

cierają się różnice pomiędzy wsią a“ 

miastem, wzrasta dobrobyt i poziom 

kulturalny robotników i chłopów. 

W drugiej części dyrektyw Polit- 

biuro wylicza zadania jakie powinne 

być wykonane w okresie nowej „pię- 
ciolatki*. Głównym zadaniem ma być 
zakończenie rekonstrukcji gospodar- 

czej i stworzenie bazy technicznej dla 
wszystkich gałęzi przemysłu. Decydu- 
jącą rolę powinna odegrać budowa 

sowieckich maszyn w celu zaspokoje- 
nią wszystkich potrzeb rolnictwa i lek- 

kiego przemysłu. Drugim niemniej do- 

niosłym zadaniem jest stworzenie wiel- 

kiej bazy energetycznej opartej o naj- 

szerszą elektryfikację. Sz. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“, 

/1С7Е — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. BARANO 
DABR 
DUKSZT 

  

   

   

A (Polesie) — Księgarnia 
- Buiet Kolejowy 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodziniierow, i 
URÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. i 
HORODZIEJ — Dworzec Kołejowy — K. Smar: i i 
IWIENIEC — Skiep tytoniowy — S. 
KLECK — Skiep „„Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S; Mateski. j 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa , 

  

| NIEŚWIEŻ — ul 

N 

K Malinowskiego. 

Ratuszowa — Księgarnia Jažwiūskiego. i 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego. 

ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANĄA — Księgarnia Spółdz Naucz, 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski.. 

   
Zwierzyński, 

„Ruch““, { 

LL AA 

  

Polsko-sowiecki pakt o nieagresji 
został wczoraj parafowany w Moskwie 

MOSKWA, (PAT). W DNIU DZISIEJSZEM OKOŁO GODZINY 19-ej państwa trzeciego, to drugiemu kon- 
W LUDOWYM KOMISARJACIE SPRAW ZAGRANICZNYCH PARAFO- 
WANY ZOSTAŁ TEKST PAKTU O NEAERESJI POMIĘDZY POLSKĄ 
A ZSSR. 

trahentowi przysługuje prawo wypo- 
wiedzeni tego paktu bez uprzedzenia. 

Art. 8. każda ze stron zobowią- 
zała sią mie brać udziału w żadnych 

ZE STRONY POLSKIEJ PAKT PARAFOWAŁ POSEŁ RZECZY- porozumieniach, z punktu widzenia 

POSPOLITEJ POLSKIEJ W MOSKWIE MINISTER PATEK, ZAŚ ZE agresywności wyraźnie wrogich w sto- 

STRONY SOWIECKIEJ LUDOWY KOMISARZ SPRAW ZAGRANICZNYCH 

LITWINOW. PAKT SKŁADA SIĘ ZE WSTĘPU, 8 ARTYKUŁÓW I DWÓCH 

PROTOKUŁÓW DODATKOWYCH. 

Treść poszczególnych artykułów paktu 
MOSKWA PAT.  Parafanowany 

dziś pakt o nieagresji między pPolską 
a Sowietami przedstawia się nastę- 
pująco: 

We wstępie obie podpisujące stro- 
ny stwierdzają chęć otrzymania ist- 
niejącego niędzy niemi pokoju, sta- 
nowiącego wybitny czynnik w zacho- 
waniu pokoju powszechnego; stwier- 
dzają, że traktat pokoju 1921 r. ро= 
zostaje nadal podstawą ich wzajem- 
nych stosunków i zobowiązań; wyra- 
żają przekonanie, że pokojowe  roz- 
strzyganie sporów międzynarodowych 
oraz usunięcie wszystkiego tego, co 
sprzeciwiałoby się normalnym stosun- 
kom między państwami, stanowi naj- 
ważniejszy Środek nadrcdze do tego ce- 
lu, oświadczają, że żadne z dotych- 
czasowych zobowiązań nie stanowi 
przeszkody w rozwoju pokojowych 
stosunków i nie znajduje się w sprze= 
cžnošci z zawieranym paktem; posta- 

nawiają zawrzeć pakt celem rozwi- 
nięcia i uzupełnien'a paktu Kelloga, 
wprowadzonego w życie przez proto- 
kół moskiewski 1929 r. 

W art. 1. obie strony konstatują, 
że w ich wzajemnych stosunkach wy- 
rzekły się wojny, jako narzędzia po- 
lityki narodowej i zobowiązują się 
wzajemnie powstrzymywać od wszel- 
kich działań agresywnych, za jakie 
będą poczytywane akty, naruszające 
całość terytorjalną i polityczną nie- 

zależność drugiej strony, namet w tym 
wypadku, gdy działania tego rodzaju 
miały miejsce bez wypowiedzenia 
wyjny i z uniknięciem wszelkich jej 
przejawów. : 

Art. 2. przewiduje okazywanie po- 
mocy, ani bezpošredniej, ani pošred- 
niej, państwu trzeciemu, które napa- 

dłoby na jedną ze stron podpisują- 
cych. Gdyby jeden z kontrahentów 
dopuścił się agresji w stosunku do 

SEEDS -— 

Japończycy wysadzili 
MOSKWA, (Pat). Według do- 

niesień korespondentów Sowiec- 

kich- Japsńczycy wysadzili w 
Szanghału oddział 500 żołnierzy 
w pełnem bojowem uzbrojeniu 
z karabinam! maszynoweli i cięż- 

ką artylerją. Wojska Japońskie 

zamierzają prawdopodobnie ob- 

sadzić terytorjum chińskie, przy= 

wojska w Szanghaju 
legające do dzielnicy cudżoziem- 
skiej oraz wszystkie gmachy 
rządowe | wojskowe. W porcie 

Szanghajskiem znajduje się 

obecnie 17 okrętów wojennych. 
Zapowiedziane jest przybycie no- 

wych sił. Ten krok Japoński 
wywołać miał panikę w Nankinie. 

  

  

66-ta sesja Rady Ligi Narodów 
MANIFESTACJA NA CZEŚĆ BRIANDA 

GENEWA, (Pat). W poniedziałek 

25 b. m. rano, pod przewod- 

nictwem Paul Boncoura rozpo- 

częła się 66-ta sesja Rady Ligi 

Narodów. Na wstępie publiczne- 

go posiedzenia iord Cecil dał 
wyraz żalowi z powodu nieobec- 

ności ministra Brianda. Minister 
Zaleski, przypomniawszy, że Jest 

tym z członków Rady, który naj- 
dłużej, bo w ciągu 6 lat miał о- 

kazję współpracować w sadzie 

z Briandem I podkrešiiwszy przy- 

jazA osoblstą, łączącą go z nim, 
jak również stosunki, iączące 

oba kraje, przyłączył się do słów 

lorda Cecilia. Podobnież i inni 
członkowie Rady. W ten sposób 
posiedzenie Rady przybrało cha- 
rakter manifestacji na cześć Bri- 
anda. 

Dymisja sir Eric Drummonda 
ZE STANOWISKA GEN. 

GENEWA, 251. (tel. wł.). W związ- 
ku z ogłoszoną wczoraj wiadomością 
o zamierzonej dymisji sir Erica Drum- 
monda generalnego sekretarza Ligi 
Narodów wyrażają w tutejszych ko- 
łach dyplomatycznych wszystkich na- 
rodów szczery żal z powodu opusz- 
czenia wybitnej placówki przez tak 

SEKRET. LIGI NAROD. 
zuakomitą jednostkę od wielu lat.speł- 
niającą swoje zadania. 

W związku z dociekaniami na temat 
następcy sir Erica Drummonda zwra- 
cają uwagę, że na podstawie cichej 
umowy pomiędzy wielkimi mocat= 
stwami zawartej w chwili powołania 
go na to stanowisko, jego następcą 
ma być francuz, 

Referentem spraw. mniejszośćiowych 
NA SESJI LIGI BĘDZIE POSEŁ JAPOŃRKI DR. SATO 

GENEWA, 25. I, (tel, własny), Na 
obecnej sesji Rady Ligi wszelkie 
sprawy mniejszościowe będą refero- 
wane przez pierwszego delegata Ja- 
ponji dr. Sato posła japońskiego w 

Brukseli i b. posła Japonji w War- 
szawie, który wchodzi w skład Rady 
Ligi na miejsce min. Yoszizawy, który 
jak wiadomo został mianowany mini- 
strem spraw zagranicznych Japonji. 

Referat w spr. kolei Koszedary-Landwarów 
PRZYDZIELONY PANU ZULETA 

GENEWA, 25. I. (tel, wł.), Dowia- 
dujemy się, że referat w sprawie 
kolei Landwarów - Koszedary powie- 
rzony został hiszpańskiemu ministrowi 
spraw zagranicznych p. Zuleta. W ko- 

łach póinformowanych wyrażają prze” 
konanie, że Rada Ligi Narodów W 
sprawie komunikacji polsko-litewskiej 
ograniczy się do przyjęcia avis con- 
sultatf Trybunału Haskiego. 

— 

KWESTJA POZOSTANIE 
OTWARTĄ... 

GENEWA. (Pat). Przy ustalaniu po- 
rządku dziennego bieżącej sesji Rada 
Liol Narodów zdacydowała na wniosek 
referenta ambasadora Sato pozostawić 
otwartą sprawę wpisania na porządek 
dzienny kwestji stosowania reformy 
rolnej w stosunsu do mniejszości nie- 
mieckie| w Polsce. 

DEBATA NAD SPRAWĄ 
MANDŻURSKĄ 

GENEWA, PAT, — Popołudniowe posie 

dzenie Rady Ligi Narodów wypełniła całko- 

iwicie debata nad sprawą mandżurską, Na 

wstępie przewodniczący Paul-Boncour przed 

stąwił rozwój wypadków. w Mandżurjj od 
10 grudnia roku ub,, to jest od zakończenia 

nadzwyczajnej sesji Rady. 
Delegat Chin Yen wygłosił przemówienie, 

w którem ostro krytykował postępowanie Ja 

ponji, W ostatnim okresie od 10 grudnia sy- 

tuacja znacznie się pogorszyła ze względu 
na dalsze posunięcie się wojsk japońskich, 

którę przekroczyły granicę mandżurską, a 

także okupowanie miast chińskich, szczegól- 

nie Szanghaju, Delegat Chin jest rozgorycze 

ny faktem, że komisja studjów dotąd nie wy 

jechała do Mandżurji, W konkluzji mówca 

stwierdzi, że z każdym dniem staje się coraz 

bardziej konjecznem wykorzystanie wszel- 

kich możliwości, jakie daje pakt Ligi Naro- 

dów, 

Przemówienie delegata Chin, aczkołwiek wy 
głoszone w ostrej formie, nie zawierało żad- 

nych konkretnych wniosków. 

Reprezentant Japonji Sato polemizował z 

delegatem chińskim, wskazując na technicz- 

ną niemożliwość, by wojska japońskie, liczą 

ce tylko 25 tysięcy ludzi, mogły faktycznie 

okupować Mandżurję, Zajęcie Czijn-Czou by 

ło logicznem zakończeniem akcji wojsk ja- 

pońskich, usprawiedliwionem względami geo 

graficznemi į strategicznemį, 
Przewodniczący Paul.Boncour wyraził 

przekonanie, że Rada powinna ograniczyć się 

do rozpatrzenia jedynie nowych faktów, ja- 

kie zdarzyły się od 10 grudnia ub, roku. Ze 

względu na spóźnioną porę dyskusja została 

Odroczona do dnia jutrzejszego, 

sunku do strony drugiej. 
W myśl art. 4 zobowiązania, za- 

warte w dwóch pierwszych artykułach, 
nie ograniczają międzynarodowych 
praw i zobowiązań, wynikających z 
umów, zawartych przez każdą ze 
stron przed wejściem w życie tego 
paktu, o ile te umowy nie zawiarają 
w sobie elementu agresji. 

Art. 5 przewiduje postępowanie 
koncyljacyjne, co do którego będzie 
zawarta specjalna umowa, która  sta- 
nowi integralną część paktu i musi 
być ratyfikowana jednocześnie z tym 
paktem, 

W myśl art. 6 pakt będzie -ratyfi- 
kowany w możliwie najbliższym cza- 
sie a wymiana dokumentów nastąpi 
w Warszawie w 30 dni po obustron- 
nej ratyf kacji. 

Art. 7 głosi, że pakt zostaje za- 
warty na 3 lata, z automatycznem 
przedłużeniem na dalsze dwa lata, o 
ile nie nąstąpi 6-miesięczne wypowie- 
dzenie. 

Art. 8 powiada, że pakt spisany 
został w języku polskim i rosyjskim 
i oba teksty uważane są za auten- 
tyczne. 

Z dwóch protokółów dodatkowych 
jeden stwierdza, że ewentualne wy- 
powiedzenie paktu w myśl art. 7 nie 
może być rozumiane jako uchylanie 
zię od obowiązków, wynikających z 
paktu Kelloga, Protokół drugi mówi, 
że co do treści projektu konwencji 
koncyljacyjnej niema między strona- 
mi zasadniczych różnic. 

SILVA RERUM 
Któż nie wie, jak ciekawą lekturą 

jest dział ogłoszeń w II. Kurjerze 
Codz.? Kto z nas, mając w ręku ten 
dziennik nie rzuca okiem na ogłosze- 
nia... ma się rozumieć, —matrymorjal- 
ne? Dziś jednak chciałbym zwrócić 
uwagę czytelników na inne, lecz rów- 
nież ciekawe i zastanawiające ogło- 
szenia. Oto np. dokładny tekst ogło- 
szenia, które ukazywało się przez 
dłuższy czas: 

Nauczyciele! opracowujemy referaty stre- 
szczenia pedagogiczne do egzaminów nanuczy- 
cielskich. Adres: „Referat*, skrytka pocztowa, 

Co to znaczy? Tyle tylko, że w 
ten sposób zdobywają sobie kwalifi- 
kacje niektórzy panowie profesorowie 
i panie profesorki! To, co jest prze- 
śladowane i piętnowane w szkole 
wśród młodzieży, jest dozwolone dla 
„Ciała pedagogicznego... 

Jeszcze lepsze ogłoszenie znajdu- 
jemy w Nr. 22 tegoż dziennika; 

fiprotesor wpływowy — poszukiwany do 
2-ch osób, celem udzielenia wskazówek po- 
trzebnych do matury klasycznej, wynsgro- 
dzenie 3.000 zł, Zgłoszenia JKĆ. Kraków. 
Wielopole 1 pod „Wynik pewny*. 

Tu już komentarze stają się zby- 
teczne. Ordynarne przekupstwo, które 
w tak bezczelnej postaci było nie do 
pomyślenia jeszcze przed kilkunastu 
laty... 

I jak zakwalifikuje tych „profeso- 
rów* pan kierownik radjowej „Pora- 
dzie wychowawczej"? To nie są par- 
tacze (są za sprytni!), i nie są to 
rzemieślnicy (bo unikają wszelkiej 
pracy), czyżby więc byli to artyś- 
ci?... Chyba — artyści z pod ciemnej 
gwazdy?| Smutne to jest aż do roz- 
paczy! 

_ Żeby się pocieszyć trochę, uśmiech- 
nijmy się na przypadkowy żart, który 
powstał wskutęk analfabetyzmu ja- 
kiegoś dziennikarza. 

W pewnej gazecie wileńskiej uka- 
zala się, w niedzielnym numerze 
wzmianka p. t. „Nowe czasopismo 
religijne", w której m. in. czytamy; 

W tych dniach ukazał się numer pierw 
szy białoruskiego czasopisma unjackiego p. t. 
„Da złuczeńnia*, wydawanego przez Towa-. 
rzystwo Jezusowe w Albertynie. Zadaniem 
czasopisma jest propaganda wśród ludności 
białoruskiej Unji Kościelnej pomiędzy obrząd- 
kiem wschodnim a katolickim, 

„Unjackie“ czasopismo... Ładna 
polszczyzna !Ale kawał doprawdy do- 
bry: przydałaby się unja pomiędzy 
obrządkiem wchodnim a kościołem 
katolickim!.. 

Swoją drogą i panu dziennikarzo- 
wi przydałoby się wykształcenie, daj- 
my na to, w zakresie szkoły po- 

wszechnej. Lector. 
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DZIEJE JEDNEGO 
POCISKU 

Poseł Żuławski, bijąc pięścią w: 
pulpit trybuny sejmowej, powiedział, 
że jeden z posłów B.B. na dwa dni 
przed wyrokiem w sprawie brzeskiej, 
już znał dokładnie treść wyroku sądo- 
wego. To swoje twierdzenie wygłosił 
poseł Żuławski z emfazą, z patosem, 
skandując każdy wyraz, jednem sło- 
wem bardzo efektownie. 

Zapytany przez Marszałka, czy 
aby to prawda, poseł Żuławski stropił 
się, stracił emfazę, patos, wyrzekł się 
skandowania i patosu. Powiedział, że 
powie o tem później. Na nalegania 
Marszałka, całkiem już grzecznie o- 

świadczył, że ma motywy, dla których 
narazie nazwiska tego posła ujawnić 
nie może. 

Oczywiście, okazało się, to wszyst- 
ko... pociskiem, skoro wyraz „kłam- 
stwo' przez nas poprzednio użyty, zo- 
stał zdyskwalifikowany przez „Robot- 
nika", jako trywialny. Dalsze dzieje te 
go „pocisku“ tak się przedstawiają: 
Pan Żuławski pisze do marszałka lzby: 

Na podstawie przeprowadzonych badań, 
ustaliłem, że faktycznie treść wyroku znana 
i omawiana była przez szereg posłów w ku- 
luarach sejmowych już dnia 11 b,m, wie- 
сгогет, 

Natomiast 7 przykrošcją muszę stwier- 
dzić, że wprowadzony zostałem w błąd, co 
do źródła, z którego informacje te miały 
wyjść, gdyż źródła tego ustalić mj nie umia- 
no, 

Wobec tego lojalnie poczuwam 
się do obowiązku jtd, 

Czy tutaj mamy do czynienia z od- 
wołaniem pocisku, czy z nowemi po” 
ciskami? czy z odkłamaniem, czy z po- | 
nownein nakłamaniem? Oto p. Żuław- 
ski oświadcza, że wprawdzie nie mó- 
wił tego, „jeden poseł z B.B.", lecz 
mówiło „wielu posłów*. P. Żuławski 
odwołał więc, że mówił jeden, lecz wy- 
myślii, że mówiło wielu, odwołał, że 

z B.B., lecz wymyślił, że mówili to po- 
słowie bez wskazania ich przynależno- 
ści partyjnej. Oczywiście nazwiskź 
tych posłów poseł Żuławski znowu nie 
pedaje. Kłamstwa więc swego nie od- 
wołuje, lecz tylko rozszerza. 3 

Czyż nie miałem racji, kiedy pisa” 
łem, że poseł Żuławski, dzień, w któ- 
rym nie skłamie, ani razu, uważa za 
stracony? 

„Lojalnie poczuwam się*... Konia 
z rzędem temu, kto wskaże, co w tym 

liście jest lojalnego. 
Ale na tem nie koniec. Poseł Żuław- 

ski pisze ponadto jeszcze dwa listy. Je- 
den do „Robotnika', drugi do „Naprzo- 
du'. W cudownym liście do „Naprzo- 
du'' skarży się poseł Żuławski, że wy- 
razy „bezczelny prowokator”, „kłam- 
ca', oszczerca”, „tchórz*, „zdrajca”, 

„były prawie jedynemi wyrazami”, któ 
re słychać było pod jego adresem w 
tej reformowanej Izbie, że nawet ksią- 
żę Radziwiłł nazwał go „kłamcą”*. | 

Biedny poseł Żuławski. Rozumiemy, 
że mu przykro. Ale czy: nie mógłby się 
od mówienia nieprawdy odzwyczaić. 
Chociaż nie. Wyszedłby z tego styłu | 
polskiego warchoła, którego jest tak 
artystycznie jaskrawym przedstawicie- 
lem. W Sejmie mało jest mężczyzn 
przystojnych (tak! Piękne panie!) a por 
se! Żuławski jest pięknym typem szła- 
checkiego awanturnika. Szlachcic Bo- 
ruta. jJegoby trzeba koniecznie ubrać 
w czerwony kontusz i albo dać na film, 
albo żeby pozował jakiemuś współcze- 
snemu Matejce, czy Riepinowi. Jaka 
szkoda, że nie poszedł tą drogą, i že 
nie w filmie, scenie, czy sztuce małar- 

skiej, szuka zastosowania dla swego 
temperamentu i fantazji. Cat. 

ZAPOWIEDŹ WIELKIEJ MOWY 
STALINA 

MOSKWA. (Pat). Od dwóch dni 
obraduje w Moskwie okręgowa kon- 
ferencja partyjna. Na wczorajszem po- 
siedzeniu konterencji wygłosił 5-go- | 
dzinne przemówienie sekretarz partji | 
Kanganowicz, rozwodząc się głównie | 
ńad widokami nowej 5-letki. W kof- 
cu tygodnia rozpocznie się w Mo- 
skwie ogólna 17 konferencja partyjna, 
na której przemawiać ma Stalin. Za- 
powiedź przemówienia Stalina wzbu- 
dza powszechne zainteresowanie. 1 

ZAMÓWIENIE ARGETYŃSKIE 
NA ŚLĄSKU 

WARSZAWA, 23 I. (tel. wł). Donoszą © 
z Katowic, że Huta Bismarcka w Wiel- 
kich Hajdukach otrzymała od rzadu ar- 
gentyńskiego zamówienie na 100 tys. 
metrów rur. Wykonanie tego zamó- 
wienia zapewni pracę robotnikom w 
ciągu 8 miesięcy. 
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PAŃSTWOWA POLITYKA ROLNA "mnie 
PRZEMÓWIENIE MINISTRA ROLNICTWA p. JANTA-POŁCZYŃSKIEGO 

na posiedzeniu komisji budżetowej . 
WARSZAWA, PAT, — Na ponjedziaiko- 

wem posjedzenju komisji budżetowej Sejmu 
przystąpiono do obrad nad budżetem Mini- 
sterstwa Rolnictwa 

Po przemóweniu referenta pos, Stroynow- 
skiego zabrał głos minister rolnictwa Janta- 
Połczyński. 
— Korzystam ze sposobności, by zakomu 

nikować Komisji kilka pociągnięć, które od 
cząsu ostatniego widzenia się naszego zaszły 
na odcjnku polityki gospodarczej. 

1) z dniem 20 listopada 1931 r, podwyż 
szono © 100 proc, cła przywozowe na sło- 
minę, szmalec, margarynę j sztuczne tłuszcze 
jadalne. Obecne cło na te produkty ma cha 
rakter prohibicyjny, wynosi bowiem np, dia 
szmalcu j margaryny 200 zł, od 100 kg, Mo 
tywem podwyższenia cła na tłuszcze był spa 
dek cen tłuszczów amerykańskich j silny 
dumping jmportowy, któremu w kategorycz 
nej formie należało przeciwdziałać, 

2) W dążeniu do poprawy warunków 
zbytu krajowych surowców rolniczych w pro 
wadzono z początkiem roku bieżącego cła 
przywozowe na surowce włókiennicze: ba- 
wełnę, wełnę, jutę, len, konopie, sizal, manil- 
lę itp., przyczem w stosunku do wełny i do 
iuty przyjęto zasadę że przemysłowcy, którzy 
będą przetwarzać w odpowiednim stosun- 
ku surowce krajowe, 'mogą być zwolnieni od 
zapłaty cła, W ten sposób omawiane cła ma 
ją charakter raczej organizacyjny oraz stwa 
rzają rodzaj preferencji wewnętrznych, 

3) W ostantjch miesiącach r, ub, w więk 
szości państw uwidocznił się wyraźny kie- 
runek polityki gospodarczej, zmierzający 
do osiągnięcia maximum sammowystarczalno- 
ści, Rozwinął się niesłychanie arsenał środ- 
ków, mających na celu ograniczenia przy- 
wozu towarów z zagranicy, Do tego dolą- 
czył się kryzys walutowy i kredytowy, istnie 
jący w większości państw europejskich ze 
wszystkiemj swojemi konsekwencjami, wy- 
twarzając chaos w kształtowaniu się cen i 
naruszając podstawy kalkulacyjne produkcji 
i wymiany, W tych warunkach rząd był zmu 
szony do przystcsowania systemu naszej po 
Fityki handlowej do polityki jnnych państw 
drogą rozszerzenia reglamentacji przywozi, 
Począwszy od 1 stycznia 1932 r, wprowa- 
dzono nowe zakazy przywozu. Z produktów. 
rolniczych na nowej liście towarów zakaza- 
nych do przywozu figurują: zboża, mąki, ka 
sze, słód, rośliny strączkowe, rośliny okopo 
we, warzywa, owoce, ryby słodkowodne i 
chmiel, 

Oczywiście trzeba zaznaczyć, że zakazy 
przywozu, jako ochrona rynku wewnętrzne- 
go, mają znaczenie tylko doraźne, 

Na dłuższą metę czynnikem ochrony pro 
dukcji mogą być tylko cła przywozowe, 

BRAK WŁASNEJ INICJATYWY 

Najmniej po dawnemu usprawnia się Ot- 
ganizacja zbytu produktów rolnych, Sprawa 
ta jest najpilniejszem zadaniem rolnictwa, 
nietylko, ale ; gospodarstwa, wogóle, Do roz 
wiązania jest daleko, Rząd popiera wyłonie- 
nie się siinych organizacyj zbytu; nie może 
wszakże j nie będzie sam trudnił się han- 
dłem, Niestety, jest objawem ciągle się po- 
wtarzającym, że t, zw, opińja, krusząc kopje 
przecjw rzekomemu etatyzmowi, równocze- 
śnie przy łada okazji o ten etatyzm woła, 
gdyż własna inicjatywa, a przedewszystkiem 
wyszkolenie zawodowe u nas nie często się- 
ga do opanowania pewnego wykroju handlu 
z rezultatem właściwego rozpięcia pomię- 
dzy ceną, która się jemu płaci, producento- 
'wi, a uzyskaną ceną zbytu, Nawet na odcin- 
kach, względnie lepiej zorganizowanych jesz 
cze bardzo poważne zaznaczają się niedo- 
ciągnięcja, A mamy inne, gdzie „naiwność”, 
z jaką się ludzie zupełnie niekompetentni 
zabierają do spraw, do których nie są przy- 
gotowani ani pod względem finansowym, ani 
pod względem znajomości rzeczy, zasługuje 
na mniej eufemiczną nazwę, Kończy się za- 
'brnięciem w deficyty zupełnie fantazyjne i 
wołaniem o pomoc rządową, 

Formą handlu jnteresuje sję rolnik o tyle, 
a iłe daje mu możliwie najlepsze warunki 
zbytu, Wzgląd ten jest i dla mnje miarodaj- 
ny, Uchodzę w pewnych kołach za fanatycz- 
nego spółdziełcę, spółdzjełczość zaś uskarża 
się na rzekomy brak opieki Rządu, wyraża- 
z. Się w restrykcji kredytów j dotacji, Skar 

łączności, a rolnicy na zbyt handlowy cha- 
rakter syndykatów, 

Wszędzie jest szukanie winy poza sobą, a 
rolnik, któremu zapewniłem we wszystkich 
arganizacjach handlowych należyte przedsta 
wiciełstwo (w: giełdach, rzeźniach j syndyka 
tach), często nie umie jak dotąd tego przed 
stawicjelstwa skutecznie wykorzystać, 

się syndykaty na krzyżowanie ich wy- py. 

ZAMIERZENIA RZĄDOWE 

Korzystam też ze sposobności zakomuni- 
kowania Panom zamiarów Rządu w sprawie 
akcji finansowej dla rolnictwa, 

Kryzys ogólno-światowy j sposób reago- 
wania nań poszczególnych organizmów pań 
stwowych przez zamykanie sję w swoich gra 
nicach, zaciešnįa nam coraz to nowe rynki 
zbytu i stąd pogłębia kryzys na tych odcin- 
kach, które, wykazując nadprodukcję, muszą 
liczyć się z eksportem, 

Mimo to wypłacalność rolnika naogół cofa 
się przez brak dochodów z jednej strony, a 
narastanie długów i płatności z drugiej, 

W uznaniu tej sytuacji Rząd ustanowił 
trzy komisje: jedną przy Ministerstwie Skar- 
bu, która w najkrótszym czasie przedłoży 
pozytywny plan przystosowania płatności rol 
niczych do warunków możliwości  płatni- 
czych rolnictwa; druga komisja w Minister- 
stwie Sprawiedliwości przedłoży plan refor- 
my egzekucji długów, by zapobiec rujnowa- 
nju warsztatów z krzywdą nietylko dłużnika, 
ale ; gospodarstwa wogóle, a przedewszyst- 
kiem wierzycieli; trzecia komisja w Minister 
stwie Rolnictwa będzie mała na celu zorga- 
nizowanie wojewódzkich komisyj, które war 
sztaty rolne, mogące być wogóle uratowane, 
wezmą pod swoją dyspozycję, Elementami, 
któremi będzie mogła operować ta  trzecja 
komisja, będzie uchwalone tymczasem przez 
komisję t, zw, lex Ludkiewicz oraz dostar- 
czone przez Komisję Prawniczą i przez Ko- 
misję Skarbową zarządzenia, Wszystkie te 
trzy komisje zostały wciągnięte jako części 
składowe do jednej nadrzędnej przy Prezy- 
djum Rady Ministrów ustanowionej, mającej 
na celu uzgodnienie i organiczne wiązanie 
pracy tamtych, Praca ta Rządu musi iść rę- 
ka w rękę z ogromnym wysiłkiem społeczeń 
stwa rolniczego ij jego organizacyj, Jest to 
operacja, przy której żywotność pacjenta 0- 
degra decydująca rolę, 

Komisja przy prezydjum Rady Ministrów 
już wydała komunikat negatywny, czego się 
pod żadnym warunkiera po niej spodzjewać 
roinictwo nie może, a więc up, jakiegoś nie- 
określonego moratorjum płatności lub tylko 
podobnych iormułek, będących początkiem 
keńca. Nietylko wszakże rolnik nie może się 
spodziewać jakichś exremowych į niegospo- 
darczych pocjągnięć ze strony rządu, ale j ak 
cja wierzycieli, którzy, ulegając  jakjemuś 
owczemu: „satve quj peut*, w ostatniej chwi 
li, egzekwują wierzytelności ze skutkiem ruj.. 
nowania warsztatów dłużniczych, poczynają 
sobie niezmiernie krótkowzrocznie; a o ile 
to czynią organizacje do ochrony rolnictwa 
powołarie, to postępują zupełnie samobójczo, 
Ekzekucja powinna tylko tam mieć miejsce, 
gdzje chodzi o przełamanie zorganizowanego 
oporu płatności lub cynicznego sabotażu, 
We wszystkich jnnych warunkach egzekucje 
podcinają gałąź, na której kredyt spoczy- 
wa, Naodwrót niepłacenie zobowiązań złośli- 
wie wykreśliłoby rolnictwa z rzędu klijen- 
tów kredytowych, co pociągnęłoby za sobą 
nieobliczalne dła rolnictwa straty, Już dziś 
banki tylko pod naciskiem decydują się pra- 
cować z rolnikami, 

AKCJA INTERWENACYJNA 

Nie od rzeczy będzie też poświęcić kilka 
słów akcji interwencyjnej Rządu na odcinku 
zbożowych, pomimo, że aparat jnterwencyjny 
tj, Pańswt, Zakł, Przemysłu Zbożowego nie 
Ministerstwu Rolnictwa podlega 

Akcja jego interwencyjna spotyka się z 
zorganizowaną kontrakcją zainteresowanego 
w tem pewnego wykroju handlu, Lansuje się 
coraz to nowe piotki, których kolporterami 
mniej czy więcej świadomym celu jest pe- 
wien odłam prasy, a co gorsza rolnicy sami, 

BUDŻET MINISTERSTWA 

W dalszym ciągu p, minister Janta-Połczyń 
ski omawia organizację prac Ministerstwa 
Rolnictwa na tle ogromnej redukcji budżetu 
Ministerstwa zaznaczając, że te redukcje nie 
tylko mechanicznie odbijają się na rozpięto- 
ści agend Ministerstwa, lecz że pocjągną za 
sobą konieczność przeorganizowania części 
składowych maszynerji, 

Preliminarz wydatków Ministerstwa Rol- 
nictwa na rok budżetowy 1932—33 w czę- 
ści A, (Administracja) ustalony został na 
sumę 19,500,000 zł, W stosunku do budżetu 

imisterstwa Rolnictwa na rok 1931—932, pre 
liminarz na rok przyszły jest mniejszy © 
29,300,000 zł, Należy wszakże zaznaczyć, że 
cyfra rzeczywistych wydatków Ministerstwa 
Rolnictwa już w bieżącym roku budżetowym 

bardzo znacznie odbiega od sumy wydatków, 
przewidziany na rok bież, ustawą skarbo- 
wą: w przybliżeniu wydatki rzeczywiste wy 
niosą do 22,000,000 zł. 

POPIERANIE DROBNEGO ROLNICTWA 

Kredyty, przewidziane na zasiłki na po- 
pieranje drobnego rolnictwa (1,200,000 zł,) 
przeznaczone będą przedewszystkiem na pod 
trzymanie działalności centralnych j woje- 
wódzkich organjzacyj rolniczych, a zwłasz- 
cza na utrzymanie najniezbędniejszego perso 
nelu i jego rozjazdy, Natomiast udzielanie za 
siłków na analogiczne wydatki organjzacyj 
poyiatowych ie będą mogły być uskutecznia 
ne, a troska o zdobycje środków na ten cel 
musj obarczyć zajnteresowane instytucje 0- 
raz samorząd terytorjalny, 

Zasjiki dla jzb rolniczych województw 
zachodnich, jako rozporządzających własny- 
mi środkami finansowymi ze źródeł podatko 
wych, będą musjały być zapewne znacznie 
zredukowane, Znacznym też redukcjom uleg 
ną zasiłki dla Warsz. Izby Rolniczej, jak 
również subwencje dla instytucyj spółdziel- 
czych. 

Tak samo nie może być z budżetu Minister 
stwa Rolnictwa podtrzymanem udzielanie za 
siłków na obniżanie oprocentowania zacjąg- 
niętych przez roiników pożyczek na meljo- 
racje grutów, Przewiduje sję użycje na ten 
cel innych środków, a przedewszystkįem sum 
państwowego funduszu kredytu na meljora- 
cje rolne, który razem z całą sprawą meljo- 
racji przeszedł do Ministerstwa Reform Rol 
nych, 

OCHRONA LASÓW 
Akcją oszczędnościowa objęła także dział 

ochrony lasów, Dotychczasowy personel, 0- 
bejmujący razem z inspektorami 132 urzędni 
ków, zredukowany został z dniem 1 paździer 
nika 1931 r, o 41 osób, tak, że obecuje wy- 
nosi 91 osób j ta jlość weszła też do preli- 
minarza budżetowego na r. 1932—33, 

Jeżeli się zważy, że redukcja ta dotknęła 
wyłącznie komisarzy ochrony lasów, pracu- 
jecych na terenie, to staje się oczywistem, że 
zredukowany ten personel nie jest w stanie 
wykonywać tak daleko idącego nadzoru nad 
piywatną gospodarką leśną, jak tego wymaga 
ją obecnie obowiązujące przepisy ustawowe, 
Zmiana więc rozporządzenia z dn, 24 czerw 
ca 1927 r, o zagospodarowaniu lasów nie- 
stanowiących własności Państwa staje się 
koniecznością chocjażby z tego względu, 

Według ostatnich zestawień statystycznych 
(na dzień 1 stycznia 1931 r,) objektem nad- 
zoru ze strony władz ochrony lasów jest prze 
szło 4,800,000 ha lasów prywatnych. W cy- 
frze tej mieści się cały szereg terenów ba- 
gnistych (szczególnie w województwach 
wschodnich), które z punktu widzenia go- 
spodarczo-leśnego są raczej nieužytkamį. 
Przy 61 komjisarzach ochrony lasów, pracu 
jacych na terenie, wypada na jednego komi 
sarza przeciętaje 80,000 ha lasów do nadzo- 
rowania, jednostek gospodarczych mamy 
323,000, z tego przypada na lasy poniżej 50 
ha — 314,000 jednostek o ogólnym obsza- 
rze 700,000 ha (na jednostkę przeciętnie 2,2 
ha), na resztę ©oszaru leśnego tj, 4,100,000 
ha składa się 9,000 jednostek, Cyfry te naj- 
lepiej ilustrują, że ochrona lasów w obecnej 
formie, w której roztaczać ona ma nadzór 
nad wszystkiemi nawet najdrobniejszemi la- 
sami, jest nįewykonalna, 

WOJEWŻDZKIE WYDZIAŁY ROLNE 

Organem wykonawczym Ministerstwa Rol 
njctwa są wydziały wojewódzkie, Wydatki 
związane + funkcjonowaniem wydziałów rol 
nictwa Urzędów Wojewódzkich zostały zna- 
cznie zredukowane, zwłaszcza w dziale perso 
nalnym, co jest prócz względów oszczędnoś 
ciowych częściowe uzasadnione zmniejsze- 
niem obowiązków kontroli na skutek zmniej 
szenia zastków, udzielaych przez  Minister- 
stwo, Wydziały rolnictwa Urzędów Woje- 
wódzkich są powołane do czuwania nad ra- 
cjonalnem dokonywaniem wydatków: na cele 
rolnicze przez powiatowe związki komunalne 
Wydziałom tym zawdzięcza sję pod niejed- 
nym wględem doskonałą współpracę admini 
stracji z rolnictwem, Nastawienie gospodar- 
cze administracji jest bezcennym dorobkiem 
lat ostatnich. Ograniczony obecnie do 2 0- 
sób w zakresje dzjału rolnictwa personel 
rie bez trudności będzje mógł dać sobie ra- 
dę z tak szerokim zakresem wyżej wyszcze- 
gólnionych obowiązków, 

W zakończeniu mówca stwierdza: w gra- 
nicach redukcji budżetu, które podyktowała 
Ministerstwu Rolnictwa konieczność państwo 
'wa, starałem sję ochronić jednak to co jest 
bezwzględnym wymogiem życia, Nie jest 
to w zupełności wykonalne i obcjnanie w kil 
ku wypadkach dojdzie, by się wyrazić dra" 
stycznie „do żywego”, 

Pomimo że budżetowe zabiegi Minister- 
stwa byłyby w wielkiej części daremne, gdy 
by konjunktura obecna miała trwać, to jed- 
nak przerwanie długoletniego dorobku było- 

na granicy polskiej 
REWELACYJNY ARTYKUŁ PŁK. REBOUL 

PARYŻ. PAT. — Wybitny znawca 
niemieckich stosunków militarnych 
trancuski pułkownik Reboul publikuje 
w prasie paryskiej artykuł o przygoto- 
wanach militarnych Niemiec na grani- 
cy polskiej. Wzdłuż granicy polskiej — 
pisze Reboul — Niemcy wzmacniają 
swe siły wojskowe. Przygotowania te 

W WIRZE STOLICY 
WSPANIAŁE 

Moniek Hirszbajn ma ustaloną na całej 

Dzielnej, Pawiej i Gęsiej opinję znawcy i 

i kierownika teatru, 

Zasługi jego na po!u sztuki dramatycz- 

nej powiększa jeszcze fakt, że jest on arty- 

stą wyłącznie z zamiłowania, na chleb co- 

dzienny bowiem zarabia jako pracownik w 

zakładzje kosmetyczno-golarskim pod firmą 
„Byczy Facet", Zespół jego składa sję z ama 

torów! i daje przedstawienia kilka razy do 

roku w wynajmowanej sporadycznie sali, 

Niedawno teatr wystawił sztukę specjał- 

nie dlań napisana przez utalentowanego 

Abramka Kaca — 'mistrza od brzytwy, Dra- 
mat historyczny p.t.: „Rasputin, czyli cha- 

muš od świń w cesarskjm pałacu”, Powo- 

dzenie niebywałe, Sala wypełniona do ostat 

niego miejsca, dygotała z entuzjazmu, Nic 

zresztą dziwnego, 

Rolę Rasputjna grał sam Moniek, I trze- 

ba było widzieć, jak wyg!ądał w wieńcu uro 

czych dam cesarskiego dworu, kreowanych 

przez sjedem manicjurzystek, 

Różowe, luksusowo utrzymane paluszki 

siedmiu par rączek w erotycznem opętanju 

targały wspaniałą brodę Mońka —Rasputjna, 

To właśnie stało się przyczyną nieporo- 

zumienja, Obecny. na przedstawjenju szef 

firmy „Byczy Facet", który wypożyczył dla 

wykonania brody najpiękniejsze z posiada- 

nych loków damskich, widząc opresję, w ja- 

kiej te loki sję znajdują denerwował się usta 

wicznje i wołał z miejsca: 

— Panie Moniek, nie pozwól pan tak 

ciągać! Panna Gucja, co jest? Nie bądź pa- 

ni warjatka, nie psuj towaru! Uj, Rózia wy- 

rywa całe kupe włosów! Jutro wytrącam zło- 

tówkjie! 

  

są tak wyraźne, że nie dają się zaprze- 
czyć. Niemcy nie starają się ich nawet 
ukrywać. Praktyczne ćwiczenia dowo- 
zu żywność odbywają śię równolegle z 
ćwiczeniami przerzucania oddziałów 
wojskowych i ćwiczeniami służby łącz 
ności. 

WIDOWISKO 
Nieszczęśliwy  Rasputjn dawał szefowi 

znaki oczyma i uspakajał gestami, a gdy to 

nie skutkowało, zawołał na sałą salę: 

— Nie przeszkadzaj pan, donnerszwanc! 

Się zepsuje, się zapłacj! 

— Z powodu, niestety się znam, cholera, 

jak lubisz płacić! 

W tej chwilį faworytka Rasputjna — 

Anna Wyrubowa — wyrwała z jego brody 

przepiękne pasmo. Tego było zanadto, szef 

przesadzjł rampę j wpadł na scenę, 

— Już dosyć tej grandy, Za żebraka 

chcecie mnie zrobić? 

bródkie, 

Damy dworu rozbiegły się jak stado ma- 

nicurzystek, natomjast Rasputjn wezwał 

straż pałacową i rozkazał groźnie: 

— Kozaky! Wyrzucić mj tego szmondaka 
paszoł wont na zbity łeb, 

Jednak wierna gwardja carska zawiodła, 

A wspaniały pułkownik oświadczył: — sie 

bojm, z powodu to jest nasz stary! 

Istotnie w przybocznej straży służyli wy- 

lącznie pracownicy firmy — pułkownik był 

portjerem, 

Zrozpaczony „zły duch carskiej Rosji” 

postanowi: sam rozprawić się z wrogiem — 

rzucił się tedy na szefa j obalił na ziemę, 

Szef mimo to nie puszczał brody, Powstało 

straszne zamieszanie, Radość widzów nie 

miała granic. Polski policjant uśmierzył za- 

mieszkį na carskim dworze. 

Rasputjn zmuszony był jednak dokończyć 

przedstawienie bez brody, Widzowie zgodzili 

się na to pod warunkiem, że będą mieli 

zwrócone 25 procent od zapłaconych bjle- 

Moniek oddawaj pan 

tów, Zawiła ta tranzakcja przedłużyła ostat- 

K. ni antrakt do dwóch i pół godzin, 

  

    Możesz się spokojnie zaziębić, stary 
przyjacielu: 
znowu ci pomoże. Jak zawsze. 

niezawodna Aspirina 

Przeciwko bólom głowy, zębów i kończyn, przeciwko reumatyzmowi, grypie 
i wogóle wszelkim zaziębieniom zawsze najlepiej pomagają niezawodne 
tabletki Aspirin. Na każdej tabletce i na każdem opakowaniu (po 20 lub 
6 tabletek) znajduje się krzyżowy napis BAYER, który stanowi markę 
ochronną oryginalnej Aspiriny. "Do nabycia we wszystkich aptekach. 

by „oszczędnością* bardzo nieekonomiczną, 
Współpraca odnośnych organizacyj rolni- 

czych, ustosunkowanie jej organiczne do Mi 
nisterstwa, jest sposobem uproszczenia, a za 
tem į potanjenia świadczeń rolnictwa na ce- 
le zawodowe. 

Agendy budżetowe Ministerstwa dzielą się 
na bezpośrednio państwowe jak np, weteryna 
rja j utrzymanie stadnin i jnne, w których 
Ministerstwo w końcowem stadjum organiza 
cji rolnictwa powinno być czynnikiem koor- 

dynującym, nadzorczym, lecz nie wykonują- 
cym, Powołna decentralizacja może nastąpić 
w miarę celowej przebudowy j wzajemnego 
mstosunkowania się poszczególnych odcin- 
ków organizacji rolniczej. Stworzy to razem 
aparat j znacznie oszczędniejszy, a co jeszzce 
ważniejsze, lepiej się zazębiający jak do nie 
dawna, Wysiłki Ministerstwa jdą w tym kie 
runku i chętnie uznaję, że spotykałem się na 
całej linjj ze zrozumieniem odnośnych czynni 
ków, 

W zakończeniu mowy minister omówił go 
spodarkę w lasach państwowych podkreślając 
że zarówno rynek wewnętrzny, jak i zagrani 
czny wykazują coraz gorsze ustosunkowa- 

nie się popytu do podaży, Od stycznia do 
października 1931 r, wywóz drewna zmniej- 
szył sję © 32 proc, j stracił na wartości o 33 
proc. w porównaniu. z rokjem 1930, Jednak 
należy podkreślić, że nasza państwowa go- 
spodarka leśna jest obecnie jedynie aktyw- 
ną w Środkowej Europje wśród samych de- 

WSPOMNIENIE 
POŚMIERTNE 

Ś. P. MARJA Z KIERBEDZIÓW 
KOMAROWA 

Šš. p. Marja z Kierbedziów Komaro- 

wa, opatrzona Ś. Sakramentami, zgasła 

w Oleszewiczach w dniu 20 stycznia 

r. b. w 78 roku życia, a zgon jej wzbu- 

dza wspomnienia z dawno ubiegłych 

lat i z kraju, oddzielonego dziś od nas 

ialą dzikiego nacjonalizmu. 

Była ona córką pułkownika inżynie- 

rji Hipolita Kierbedzia, właściciela Pa- 

leniszek w powiecie Poniewieskim i Fe 

licji z Diąbrowskich, a synowicą znako 

mitego inżyniera generała Stanisława 
Kierbedzia. W młodości swojej, znana 
z niepospolitej urody, zaślubiła Włady 
sława Komara, syna Teofila i Rachełi z 
Meysztowiczów, zasłużonego ziemiani- 
na i wzorowego gospodarza, a dziedzi 

ca uroczych Hanuszyszek, położonych 

w powiecie Jeziorowskim i słynnych 

z pięknego krajobrazu i stylowego pa” 

łacu, wystawionego ongi przez Amochi 

ni'ego, który był twórcą kilku najpięk- 

niejszych siedzib w Kowieńszczyźcie. 

Ś. p. Komarowa spędziła w Hanu- 

szyszkach lat wiele, harmonizując pięk 

ne otoczenie z zaletami własnego serca 

i duszy. Mąż jej zgasł w sile wieku. 

Za Nim poszedł jedyny syn Witold Ko 

mar. Jobra Hanuszyszki uległy w cza 

sie wojny zniszczeniu, a potem — bez- 

myślnej parcelacji. Ś. p. Marja zniosła 

te ciosy z głębokim smutkiem, ałe z 

chrześcijańską rezygnacją i ze spoko- 

jem, który jest udziałem wybranych. 

Z najbliższych jej, pozostały cór- 

ki: Eugenja Hr. Ronikierowa, Zofja Nie 

zabytowska i Irena Komarówna, oraz 

synowa Witoldowa z Hr. Starzeńskich 

Komarowa. Zwłoki ś. p. Marji Koma- 

rowej pochowano w  Oleszewiczach, 

gdzie spędziła ostatnie lata u córki 
swojej Niezabytowskiej. 

Ks. Walerjan Meysztowicz odpra- 
wił w dniu wczorajszym w Wilnie na- 

bożeństwo żałobne za Jej duszę, które 

złączyło w modlitwie, wielu Jej daw- 

nych znajomych, przyjaciół i krew- 

nych. 

CHODZĘ PO MIEŚCIE 
  

Dzwony na głuchych... 

Kwestja rynsztoku u wylotu ulicy Mic- 
kiewicza na plac Katedralny pozostaje nadał 
aktualną! 

Poruszaliśmy już raz tą sprawę wrzed 
paru miesiącami, niestety, były to przysło- 
wiowe dzwony na głuchych! 

Nie jest ona tego rodzaju by można by- 
ło nad nią przejść do porządku dzieanego. 
Sedno jej polega na tem że pas jezdni pało- 
żony między narożnikiem chodnika a koń- 
cem biegnącego wzdłuż przejścia dla pieszych 
rynsztoku, jest nazbyt wąski by ruch kołowy 
mógł się na tym odcinku odbywać swohod- 
nie i bezpiecznie, zwłaszcza teraz w 

ficytowych w sąsiadujących państwach. Roz związku z zamknięciem przejazdu mimo Ka- 
wój organizacji produkcji drewna pocjąga ko tedry, skierowano cały ruch kołowy na ulicę 
nieczność organizacji zbytu, Zorganizowano 
więc własny aparat eksportu drewna w Gdy- 
ni. Krytyka Dyrekcyj Lasów Państwowych 
bierze początek od zmiany sytemu zagospo 
darowanja lasów, t. j. przejścia od systemu 
koncesyjnego do własnej wyróbki, przerób- 
ki i sprzedaży, Zmiana systemu uderzyła bar 
dzo sjłnje bonifjicentów tego systemu, któ- 
ry wyrządził gospodarstwu krajowemu wieł 
kie szkody, nietylko przez zbyt tanie odda- 
wanie drewna, ale przedewszystkiem przez 
stan, w jakim koncesyjna przestrzeń wróci- 
ła o admiajstracji, Minister oświadczył, że 
zarządzj rewizję planów urządzeń gospodar- 
stwa leśnego i polecjł opracowanie instruk- 
cji o zasadach urządzenia tego gospodarstwa. 

Marji Magdaleny. 

Głęboki rynsztok biegnący wzdłaż przej - 
Ścia z płyt kamiennych na placu Katedrai- 
nym, zagraża powaźnie końskim nog:m oraz 
kołom i osiom powozów i ant, szczególnie w 
wypadku ześlizgnięcia się koła z rodzaju 
drewnianego mostku, którym rynsztok ten 
jest zakończony od strony ulicy Mickie- 
wicza! 

Najlepszym lekiem na tą dolegliwość 
byłoby całkowite skasowanie wspomnianego 
rynsztoku, gdyby jednak tego rodzajn załat- 
wienie sprawy okazało się trudnem do zre- 
alizowania, tedy, jako minimum, należałoby 
żądać częściowego przedłużenia dziś istnie- 
jącego mostku w głąb placu. 
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NOTATKI MUZYCZNE 
Ogólnie przyjętym zwyczajem w o- 

statnich dniach przed świętami Boże- 
go Narodzenia i w okresie świątecz- 
nym ruch koncertowy słabnie i dopiero 
po Trzech Królach znowu się wzma- 
ga. Tak jest wszędzie, a więc i w na 
szem Wilnie kochanem nie mogło być 
inaczej. Życie muzyczne w grudniu o- 
graniczało się tylko w ramach produk- 
cyj lokalnych. 

Najpierw się odbył popis uczniow- 
ski Żydowskiego Instytutu Muzyczne- 
go, ponownie wykazując poważne za- 
lety tej uczelni, przyczem dało się zau 
ważyć pożądaną zmianę w repertuarze, 
obecnie więcej uwzględniającym utwo- 
ry klasyczne, niżeli muzykę wirtuozow 
ską, bardziej uprawianą w latach u- 
biegłych. Urozmaiceniem bardzo chwa 
lebnem był występ uczniowskiego chó 
ru mieszanego, który — pod kierow- 
nictwem prof. Slepa — sprawnie od- 
śpiewał kilka utworów. 

Z dużem powodzeniem odbył się 
wspólny koncert wytwornej, znanej już 
u nas dobrze śpiewaczki, p. Heleny 
Dal i bardzo popularnego wirtuoza 
na cytrze p. Witolda Jodki, który — 
oprócz sztuk solowych — wykonał 
wspólnie z p. Ludmiłą Nal kilka due- 

tów na dwie cytry, bardzo  żvczliwie 
przyjętych przez licznie zgromadzo- 
nych słuchaczy. 

Sądząc z udziału publiczności, nie- 
małe zainteresowanie wzbudził pokaz 

„Eurytmji', który, wszakże trociię za- 

wiódł oczekiwania. Z wyjątkiem jedne 
go krótkiego numeru, wykonanego 
przez dzieci, cały czas 'vystzpowala 
jedna osoba, co nie mogło nie sprawić 
— w końcu — wrażenia nienotonii. 
Czy to była plastyczna ilusiwacja u- 
tworów poetyckich,  odczy:ywanych 
przez cenioną deklamatorkę p. Sumoro 
kową, czy utworów muzycziych, WV- 
konanych za sceną, stale się powtarza 
jącą, w rozmaitych zeszawicniach, nie 
duża ilość różnych gestów, nawet ład- 
nie wykonanych, stawała się dość nu- 
żącą. Otaczanie tych produkcyj jakimś 
obłokiem mistycznym i spekulacją me- 
tafizyczną wcale nie przekonywa, o ile 
ktoś nie jest podatnym do takiej suge- 
stji. Widywałem tańce Isadory Duncan 
i wiele innych „tańców plastycznych” 
oraz niejednokrotnie oglądałem poka- 
ze szkoły Jaques-Dalcroz'a w Heller- 
au, pod Dreznem i żadnej różnicy za- 

sadniczej między niemi a tutaj zaprodu 
kowaną „Eurytmją“ dopatrzyć się nie 
zdołałem, chyba tylko, że tamte 
wszystkie bez podsuwania myśli tajem 
niczych i zagłębiania się w mistycyz- 
mie, były o wiele żywsze, rytmicznie 
dokładniejsze i bardziej urozmaicone. 

Zakończeniem okresu przedświątecz 
nego był tradycyjny Wieczór Tercja- 
łowy słuchaczek i słuchaczów Konser- 
watorjum Muzycznego. 

Chociaż — jak zawsze i wszędzie 
na podobnych popisach — fortepian 
był najliczniej przedstawiony, jednak 
urozmaicenie było znaczne, albowizm 

śpiew i wszystkie rodzaje instrumen- 
tów orkiestrowych miały odpowiednio 
zaawansowanych wykonawców. Na- 
wet tak rzadko spotykane, a sprawnie 
odegrane — solo na kontrabasie z to- 
warzyszeniem fortepianu — zdołało za 
interesować słuchaczy.. Przebieg wie- 
czoru dowiódł wysokiego poziomu nau 
ki, tembardziej zasługującego aa uzna 
nie, gdyż nikt z więcej cenionych i 
dawniej już znanych publiczności naj 
wybitniejszych uczniów tym razem nie 
występował. Brały udział częściowo si 
ły nowe, lub mało znane, które potrafi 
ły należycie przedstawić swe klasy, w 
niczem nie uszczuplając zdobytą wie- 
loletnią, źmudną pracą, pochlebną i 
zasłużoną renomę naszego Konserwa- 
torjum. * 

Zasadniczo nie naležy pizystėpo- 
wać z miarą krytyczną do widowisk i 
koncertów na cele dobroczynne, u- 
względniając ofiarność występujących 
oraz niezawsze na wysokości artystycz 
nej stojące ich produkcje, wszakże 
przedsiawienie, urządzone pod kierow 
nictwem artystycznem  niepospolitego 
muzyka p. Eugenjusza Dziewulskiego, 
i pani Dziewulskiej, znanej artystki 
„Reduty*, dało tyle wrażeń naprawdę 
estetycznych że mu się należy uczynić 
wyjątek. 

Wykonawcami były prawie wyłącz 
nie dzieci, bardzo ładnie deklamujące 
wiersze i milutko grające swe role w 
inscenizowanej bajce. Szczególnie się 
uroczo przedstawił obrazek sceniczny 
„Zima'. uorąco oklaskiwane były tań 

ce, wykonane przez małą Ijolę Dzie- 
wulską. Trudno się tylko zgodzić z 
przystosowaniem do jej tańca „mazur 
Ка“ Szopena, który przez to utracił 
swój  marzycielski nastrój. Czyż brak 
nam „mazurkow“ bardziej tanecz- 
nych?... 

Miłe wrażenie ogólne spotęgowa- 
ne było jeszcze myślą, że dochód czy 
sty poszedł na korzyść rodaków na 
obczyźnie. Wdzięczność za to należy 
się organizatorom i wykonawcom !.. 

Poświąteczny *sezon koncertowy 
rozpoczął sławny  tenorzysta rosyjski 
Dymitr Smirnow, który po kilkoletniej 
przerwie znów zawitał do Wilna i 
zgromadził liczny zastęp swych wier- 
nych wielbicieli. Może — przed laty 
— głos artysty brzmiał jeszcze pięk- 
niej, niż obecnie, wszakże i teraz 
dźwięczność jego tak szlachetna, jaką 
się wyjątkowo rzadko spotyka. Do tego 
daru wrodzonego dodaje jeszcze śpie- 
wak znakomite wykształcenie wokalne 
i wybitną kulturę artystyczną. Program 
koncertu składał się — niestety, — z 

aryj i śpiewów nadto znanych, których , 
nieprzeciętnie artystyczne wykonanie 
Smirnowa pozwoliło wysłuchać bez 

znużenia.i Najmniej interesująco przed- 
stawiła się „Dumka'” z opery „Halka”. 

Ani śpiewak, ani akompanjator (zresz 
tą baidzo dobry) nie sprawiali wraże 
nia, że tym utworem w zupełności o- 

władnęli. Pośród wielu produkcyj pro” 
статомус i nadprogramowych bar- 
dze życzliwie była przyjęta pieśń (u- 

miarkowanie modernistyczna) kompo- 
zycji Fansto Magnani, stałego akom- 
panjatora koncertującego artysty. Nie 
trzeba chyba dedawać, że powodzenie 

Smirnowa było odpowiednie do jego 
wielkieg artvzn.u. 

Bardzc niewłaściwem było zjawie- 
nie się zkompaniatora na estradzie, w 

ubraniu podróżnem. w kolorowej ko- 
szuli. Było to rieiaktowne lekcewaže- 
nie publiczności. Tego robić nie wolno. 

* * * 

Dobrze znany  radjosłuchaczom, 
wysoko ceniony smyczkowy Kwartet 
Warszawski, w osobach p.p. Ireny 
Dubiskiej (I skrzypce). Mieczysława 
Fliederbauma (Il skrzypce), Mieczyr 
sława Szaleskiego (altówka) i Zofji 
Adamskie; (wiolonczela), wystąpił — 
po raz pi-rwszy -— w naszem mieście, 
z ramienia Wileńskiego Towarzystwa 
Filharmonicznego, zdobywając odrazu 
bardzo duże i zasłużone powodzenie 
temperamentowem i subtelnem wyko- 
naniem prugramu. Na początku usły- 
szeliśmy stylową interpretację jedne- 
go z ostatnich kwartetów Haydna, 
prawdziwego twórcy tego rodzaju mu- 
zyki, który tak się następnie bogato 
rozwinął. 

Drugim numerem programu był 
prześliczny — niestety — zbyt często 
grywany kwartet (d-moil) Schuberta. 
Tutaj kwarteciści mieli sposobność je 
szcze wyraźniej wykazać swe zalety, 
tylko z ujęciem części drugiej niezu- 
pełnie można się zgodzić — bez za- 
strzeżeń. Zbyt lekko i bez pogłębie- 

„Przachodzief“. 

nia nastroju była odegrana słynna 
pieśń. „Śmierć i dziewczyna”, która 
jest podłożem pięknych warjacyj, sta- 
nowiących tę część. 

Prawdziwie pięknie był odegrany 
bardzo ładny, szeroko melodyjny i cie 
kawy harmonicznie, dość swobodny w 
formie, lecz świetnie brzmiący kwartet 
Respighi'ego, współczesnego, bardzo 
cenionego kompozytora włoskiego, nie 
hołdującego—jak można z tego utworu 
sądzić — zbyt radykalnemu moderiz- 
mowi. 

Wywdzięczając się za serdeczne 
przyjęcie, wykonali jeszcze kwarteci- 
ści — nad program — dwa śliczne 
walce Dworzaka. 

* * * 

Znany już tutaj z występu koncerto 
wego, zaraz po zdobyciu nagrody na 
międzynarodowym konkursie Szope- 
nowskim w Warszawie, a następnie do 
skonalący się pod kierunkiem mistrza 
Paderewskiego, fortepianista Leopold 
Stanisław Szpinalski wystąpił, na za- 
proszenie Wil. Tow. Filhnarmonicznego, 
z własnym recitalem, wykonując bo- 
gaty i trudny program. 

Gra artysty, odznaczająca się wiel 
ką techniką, obfituje w świetne momen 
ty, lecz pozostaje więcej pod wpły- 
wem rozumowym, niżeli głębszego od 
czuwania muzyki. Utwory, wymagają 
ce więcej temperamentu, udają się ar- 
tyście znacznie lepiej, niżeli kompozy 
cje charakteru lirycznego, traktowane 
powściągliwie i bez wewnętrznego 
ciepła, lub polotu  marzycielskiego,
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 
nego U.S.B. w Wilnie. 

# ата 25 stycznia 1932 roku 

Ciśnienie średnie 779, 

Temperatura średnia: 0. 

Temperatura najwyższa: +-1, 

Temperatura najniższa: —l1, 

Opad w mni: — 

Wiatr: połud,-zach. 

Tendencja: lekki spadek, 

Uwagi: pochmurno, 

Wscenód słońca g. 7.51 

Zschód słoń:a g. 1636 

MIEJSKA . 
— Budżet miasta. Preliminarz bud- 

żetu zwyczajnego miasta na rok 32—33 
zamyka się sumą 9i pół miljona zł., 
zaś nadzwyczajny — 2,600 tys. zł. 

Nowy budżet jest o przeszło pół mi 
ljona niższy od bieżącego. 

Niektóre pozycje, szczególnie po- 
datkowe są zredukowane o 20 proc. 
— © wznowienie robót inwestycyjnych, — 

W związku ze zbliżającym się sezonem wio 
sennym w magjstracie odbywają sie konfe- 
rencje w sprawie opraczwan;a planu robót 
inwestycyjnych na terenie miasta, 

Uzaležnione to jest naturalnie cd kredy 

tów. Komitet bezrobocia jako bezpośrtdnio 
w tem zajnteresowany ma właśnie udzjelić 
znacznych sum pieniężnych, 

— Lustracja autobusów zamjejskich. Prze 
gląadu autobusów zamiejskich dokonała ko- 
misja złożona z przedstawicieli Starostwa 
„Grodzkiego i Magistratu, 

Samochody niezaopatrzone w apteczki 
wycofano z obiegu, 
— Wydzjał Kultury i Ośwjaty Magistratu 

niniejszem podaje do wiadomoścj, że wobec 
przeniesjenia Biblioteki Miejskiej Nr 1 z da 
tychczasowego lokalu w Ratuszu, Bjb!joteka 
i Czytelnja będą nieczynne od 27 do 31 sty- 
cznja b, r, włącznie, 

Zostaną one uruchomione dn, 1 lutego br. 
w nowym lokalu przy u, Ostrobramskiej 5 
(wejście z Pasażu), 
— Ulepszenia w rzeźni miejskich, — Brak 

kredytów nie pozwala magjstratowi na bu- 
dowę nowoczesnej rzeźnj  mjejskjej, więc 
narazie będą tam wprowadzone  rjezbędne 

ulepszenia, Narady w tej sprawie jrż się od 

bywają. 
— ślizgawica, — Wczoraj rano z racji Śli 

zgawjcy ruch autobusowy w mieścje uległ 
krótkiej przerwie, 
‚ Na ulicach o stromych jezdnjach ślizga- 
jące się pojazdy wpadały na sieb'e, poważ- 
nie uszkadzając się. 
„MW południe ruch odbywał się już normal 

mie, lecz z zachowaniem niczbędrych ostroż 
ności, 

SZKOLNA 
.  — Dyrekcja Koedukacyjnego Gimnazjum 
im. Tadeusza Czackiego w Wilnie podaje 
do wjadomości, że egzaminy wstępne do 
wszystkich klas z wyjątkiem klasy VIIl-ej 
rozpoczną się dnia 1 lutego o godz, 9 rano, 

   

  

   
iły wodnej 
du wykorzystania 

maj LANÓWAFÓW 
którym tak się zawsze wyróżniał 
mistrz jego, a którego właściwości po- 
tężnej indywidualności artystycznej — 
Widocznie — wcale się nie dają prze- 
kaząć uczniom, choćby najbardziej 
utalentowanym i pracowitym. 

Organowe preludjum i fuga (a-moll) 
Bacha, w układzie fortepianowym Li- 
Szta, była bardzo plastycznie i ze zro 
zumieniem odtworzona. W  sonacie 
(Es-dur) Betthovena niezawsze mož- 
na było się zgodzić z tempami, zwła- 
szczą finał był nadmiernie przyśpieszo- 
ny. Technicznie świetnie wykonane: 
Ballada, (f-moll) i Scherzo (b-moll) 
Szopena oraz mazurek (G-dur) i Noc 
turn (Fis-dur) zdradzały przewagę re 
fleksyjności nad swoistym tej muzyce 
sentymentem. Opisowy utwór Debus- 
sy'ego i wirtuozowska muzyka Liszta 
byłyby zagrane bez zarzutu, gdyby nie 
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WOJSKOWA 

— Ze Związku Peowjackiczo w Wilnie. 
Zarząd miejskiego Koła Peowiaków: w Wil 
nie zawiadamia wszystkich członków POW. 
zamjeszkałych na terenie powiatu wjleńsko- 

" trockiego, że decyzją zarządu Związku Okrę 

    

gowego POW w Wilnie zostali organizacyj 
nje przydzieleni do Mieiskjiego Koła POW, 
w Wilnie. Wobec tego wszyscy wyżej wy- 
mienjenj winni się zgrosjć 05 
listownie w termiuje możliwie naj y 

do sekretarjatu Związku w dnjach į godzi- 
nach urzędowania, celem ujęcja w ewiden 
cję (środy, czwartki, j piątki od 18—20, lo- 
kal Federacji, Żeligowskiego 4). 

ZEBRANIA ł ODCZYTY 

-— Środa Literacka Stanisławy Wysockiej, 
jutro, w dn, 27 bm., wystąpi na kolejnej śro 
azje literackiej w charakterze prelegentkj zna 
kcmita artystka dramatyczna Stanisława Wy 
socka, która wypowie szereg cryginalnych 
uwag o teatrze współczesnym, Rozległa wie 
dza j długoletnie doświadczenie p, Wysockiej 
w dziedzjnje kształtowania form scenicznych 
są rękojmią wysokiego poziomu tej prelekcji, 
która niewątpliwie ściągnie do murów po- 
bazyljańskich liczną rzeszę miłośników tea- 
tru, 

— Wileūskie Towarzystwo Lekarskie, — 
Ill Posiedzenie Naukowe wspólnie ze Stowa 
rzyszenieni 1. arzy Szpitalnych odbędzje 51е 
we środę dnia 27 stycznia 1932 r., o godz. 
20-ej w Miejskim Szpitalu żydowskim, Po- 
rządek dzienny wypełnią demonstracje cho- 
rych szpitalnych, 
— Z Wil, T-wa Ogrodniczego, — W dniu 

28 bm,, we czwartek, o godzinie 18 (6 wie- 
czór) odbędzie sję miesięczne Zebranie Wj- 
leńskjego Towarzystwa Ogrodniczego, na któ 
rem będą wygłoszone 2 referaty: „Proste spo 
soby wa!ki z '.mszycami w ogrodnictwie", wy 
głosj prof. USB p. J. Muszyński, i „Hodowla 
rozsad warzyw w jnspekcje į przyšpiesznį- 
ku“. wyglosį ogrodn, dyplomowany p. J. 
Krywko, 

Zebranie odbędzie się w lokalu Zakładu 
Farmakognozji USB, róg Zakretowej j Objaz 
dowej, 

— Odczyt, Dnia 26 stycznia we wtorek 
o godzinie 7 wiecz, odbędzje się w Domu 
Sodaljcyjnym (ul. Królewska 9, il p.) pierw: 
szy odczyt z cyklu „Święci Pańscy* Ks, prof, 
dr Władystawa Suszyńskjego, pt. „Święty 

iszek Ksawery"*", Wstęp dla członków 
Marjańskich i zaproszonych gości. 

Zaproszenia można otrzymać od członków 
Svdaljcyj Marjańskich, 

POCZTOWA 
— Telefon z Norwegją i Fimlandją, — Z 

dniem 1 lutego rb, wprowadza sję ogólny 
ruch telfoniczny między Polską a Finlandją 
i Norwegją, Dopuszczone są rozmowy pań 
stwowe, prywatne, zwykłe i piłne, abonamen 
towe j Błyskawiczne, W okresie słabego ru- 
chu, tj. od godz, 19 do 8, opłata za prywat 
ną rozmowę zwykłą wynosi 3/5 normalnej 
opłaty, Opłata za trzyminutową rozmowę 
zwykłą cbccnie wynosj z Wilna do Helsjn- 
ki 18 fr, 9 cen, ao Oslo —- 14 fr, 70 cen. 

RoZNE 
— Pogłoski o palaraiach w szko- 

łach. Lansowane są pogłoski, że w 
szkołach średnich mają być urządzo- 
ne palarnie i palenie tytoniu uczniom 
starszych klas będzie oficjalnie zezwo- 
lone. 

Wersje te utrzymują się uporczywie 
w sferach nauczycielskich. 

Spodziewać się należy, że Kurato- 
rjum wyjaśni tą sprawę. 

— Egzaminy na mierniczych przysjęgłych. 
W myśl odnośnego rozporządzenia egzamj- 
ny na mierniczych przysięgłych w terminie 
wiosennym br, odbędą się dla kandydatów, 
przynależnych pod wgziędem  terytorjalnym 
de komisji egzaminacyjnej w Warszawie, w 
kwietniu b, r, Bliższe szczegóły, jak termin, 
lokalu i godzina rozpoczjcja egzaminu będą 
podane pjsemnie każdemu  poszczególnemu 
zgłoszonemu j dopvszczonemu da egzaminu 
kandydatowi. 

Kandydacj, którzy pragną być dopuszcze 
ni do egzaminu w terminie wiosennym, wjn- 
nj złożyć w cjągu lutego br. na ręce sekreta 
rza komisjj egzaminacyjnej w Warszawie, 
ulica Chałubińskiego 4 (Wydzjał Pomjaro- 
wy MRP) należycje udokumentowane poda- 
nie oraz pokwitowanie wpłaconej taksy egza 
minacyjnej (konto PKO Nr 3041), 

Tam też można nabyć wykaz ustaw, roz 
porządzeń į przepisów, wymaganych przy 
egzaminie, 

TEATR I MUZYKA 
— „Burza w szklance wody* — w Tea 

trze na Pohulance, Dziś we wtorek dnja 26 
bm., o godzinie 3 w, ukaże sję po raz ostat 
nj ciesząca sję zasłużonem powodzeniem ko 
medja satyryczna „Burza w szklance wody* 
w reżyserji dyr, M, Szpakjewicza, Publjcz- 
ność żywo ok!askuje przezabawne przygody 
osób dzjałających oraz komicznego kundelka 
„Dudusia“, 

Jutro o godz, 8 w, „Podróż niezwykła”, 
— „Hula dj Bulla* — w Teatrze Lutnia, 

Dzjś we wtorek dnia 26 bm, o godz, 8 w, 
ukaże sję po raz ostatni szampańska farsa 
Arnolda i Bacha „Hulla di Bulla“, w šwjet- 
nem wykonaniu całego zespołu z pp. Breno- 
czy, Kamjńską, Bieleckim, Cjecjerskim, Deju 
nowjczem, Wyrwicz-Wichrowskim, Wyrzy- 
kowskm oraz Wołłejką w rolach głównych. 
Ceny miejsc zniżone, 

Jutro o godzinie 8 w. Rewja Sylwestro- 
wa specjalnie przeniesiona do Lutni, 

Teatr Lutnia. W piątek, dnia 29 b, m, od 
będzie się w Teatrze Lutnja premjera do- 
Skonałej komedjj Hirschfelda „Ta, której szu 
kamy*, w reżyserji Stanisławy Wysockiej, 
w wykonaiu czołowych sjł zespołu, Dekora- 
tor W. Makojnik przygotowuje nową opra- 
wę dekoracyjną, 
— „Reduta* — dla młodzieży szkolnej, — 

W czwartek i piątek 28 i 29 bm. odbędą sję 
dwa przedstawienia popołudniowe, przezna- 
czone dla młodzieży szkołnej, 

Zespół „„Reduty” wystawi doskonałą ko- 

   

      

      

nadmiernie przyśpieszone tempa w wie medję I, j,' Kraszewskiego „Radziwiłł, panie 
lu miejscach. 

To samo dałoby się stwierdzić i 
w „Variations serieuses* Mendelssoh- 
na. Naogół w grze p. Szpinalskiego 
jawnie występuje skłonność do zbyte- 
cznego przyśpieszania, dla osiągnię- 
cia jakichś temp rekordowych. Poco 
to wszystko? Pomimo powyższych za- 
strzeżeń, p. Szpinalski jest pośród pia 
nistów zjawiskiem interesującem i po 
przezwyciężeniu tych (niedużych zre- 
sztą) braków powinien zająć niepo- 
wszednie stanowisko artystyczne. 

Michał Józefowicz. 
  

"kochanku" z dyr, Rychłowskim w rolį tytu- 
łowej. 

Ceny miejsc najniższe od 30 gr. do 2 zł, 
Bilety w kasie Teatru „Lutnia”, 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Helios: „Małżeństwa Przyszłości”. 
Hollywood: „Upiór Paryża”, 
Casino: „Madame Szatan“. 
Pan: „Cajn“ (Milošė Dzikuskį),. 
Stytowy: „Maradu“., 
Šwjatowid: „Upadiy Anįot“, 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Służąca-złodzjejka, — Zamie- 

szkała przy ul, Cjasnej 9 Sara Sztejaberg do 
niosła policji, że w dniu 23 bm,, o godzinie 
19-ej zauważyła brak 800 zł, i 100 łatów. Po 
licja wykryła, że kardzjeży dokonała służąca 
Bronisława Rogowska na niekorzyść swej 

SŁOWO 

PANAMA 
Jna gumowych kołach 
SPRAWA RZEKOMEGO UDZIAŁU 
PREZYDENA MIASTA WILNA W RA- 
DZIE NADZORCZEJ PRZEDSIĘBIOR- 
STWA AUTOBUSÓW WILEŃSKICH 

Zasługą niedzielnego „Expressu Wi- 
leńskiego* jest wyciągnięcie na po- 
wierzchnię tajemniczej i zagadkowej 
sprawy „Arbonu”. Już to Wilno szczę- 
ścia nie ma do autobusów. Mieliśmy tu 
jakieś odrapane budy, któreby nawet 
w Mejszagole raziły swym wyglądem i 
niechlujstwem. Dostaliśmy nowe, któ- 
remi można jeździć, lecz za to z... nie- 
porządkami nie w wozach, lecz zarzą- 
dach, biurach, czy dyrekcjach. 

„Express Wilenski“ ogłosił w uie- 

dzielę 24 stycznia wyciągi z aktu nota- 
rjalnego, z czego okazało się, że człon” 
kami Rady Nadzorczej Tow. Miejskich 
i Międzymiast. Kom. Autobusowych są 
p.p. prezydent miasta Józef Folejew- 
ski, dyrektor wileńskiego oddziału Ban 
ku Gosp. Krajowego Ludwik Szwy- 
sowski i kierownik działu samochodo- 
wego Dyrekcji Robót Publicznych p. 

Kazimierz Krukowski. 
Na skutek tego, prezydent Folejew- 

ski napisał list, że to nieprawda, że 
przynajmniej jemu o tem nie wiadomo, 
i że wskutek tego zarzutu, Prezydent 
rezygnuje z zajniowanego stanowiska. 
Po naradzie jednak z Wojewodą p. 
Folejewski stanowisko to zmienił i re- 
zygnacji nie zgłasza, co jest zresztą 
zrozumiałe, gdyż rezygnować można 
na skutek własnej winy, lecz nie cudzej 
winy, czy cudzego nietaktu. 

Dyrektor Szwykowski napisał list 
podobny. 

P. inż. Kiukowski nic nie napisał i 
wogóle nie odezwał się. Widać w mie- 
ście go niema. 

Wobec powyższego dyrektor auto- 
busów wileńskich „hrabia' Tarło wy- 
słał do Prezydenta miasta wyjaśnienie, 
w którem przeprasza go, lecz przyzna- 
je się, że istotnie p.p. Folejewski, 
Szwykowski i Krukowski bez ich wie- 
dzy i woli zostali członkami Rady Nad- 
zorczej Tow. Miejskich i Międz. Kom. 
Autobusowych. Co więcej, jakkolwiek 
obiór ten miał miejsce w listopadzie, 
to jednak dotychczas owe Towarzy” 
stwo nie miało czasu tych panów za- 
wiadomić, a chciało to uczynić dopie- 
ro „przy okazji* poświęcenia autobu- 

sów w Wilnie. 
Oczywiście całe to tłumaczenie od- 

rzucić należy jako śmieszne, niepoważ- 
re, niedorzeczne. Do władz nadzor- 
czyci nie wybiera się nikogo bez jego 
wiedzy, zwłaszcza jeśli chodzi o insty- 
tucje obracające finansami. Do władz 
nadzorczych nie obiera się tembardziej 
tak znienacka ludzi zajmujących wobec 
danego przedsiębiorstwa stanowiska 
kontrolujące. Swoim niemądrym wy- 
borem do Rady Nadzorczej, Towarzy- 
stwo Kom. i t.d. wyrządziło ciężką 
krzywdę prezydentowi Folejewskiemu 
i tamtym dwum panom, gdyż rzuciło 
na ich dobre imię nieuzasadnione po- 
dejrzenia. Jakaż to poważna instytucja 
może mieć władze, któreby nie wie- 
działy, że są władzami? — To są oczy” 
wiście kpiny z publiczności i nic wię- 
cej. 

Mamy nadzieję, że sprawa ta nie 
zakończy się na wymianie tych listów. 
Musimy dowiedzieć się, czy chodzi tu 
tylko o nietakt, czy o spryciarstwo. 

"RSC TAI 

chlebodawczyni, Rogowską aresztowano, pie 
niędzy nie ednalezjone, 

— Między sąsiadami, Olszewskej Urszulį 
(Szkaplerna 90) skradziono 20 zł. Policja 
po przeprowadzonem dochodzeniu ustaljta, 
że kradzjeży dokonał Kazimierz Józefowicz, 
mieszkający w tym samym domu, Pieniędzy 
nie odnalezjono, 
— Podrzutki, — W dniu 23 bm, w bra- 

mie domu Nr 4 przy zaułku Bernardyńskim 
znalezjono podrzutka w wieku około 1 ro- 
ku. Ustalonc, że matką dziecka jest Jodkowa 
Jadwiga, bez stałego miejsca zamjeszkania, 
której miejsca pobytu nie ustałono, Pod- 
rzutka oddano pod opiekę Jodkowej Zofji 
(Wiłkomierska 82), 
— Wypadek w kinematografe mielskim.— 

Kiszkis Bolesław. lat 21 (Pionierska 11), wy 
chodząc z kina Miejskiego, spadł z balkonu 

I piętra, doznając złamania prawej nogi, U- 

mjeszczono go w szpitatu Żydowskim w sta 
nie niezagrażającym życiu, 

— Zatrzymanie przemytnika, W dniu 
24 bm., przy ul. Mickiewicza, w pobliżu Są- 
du Okr, policja zatrzymała jadącego doroż- 
ką Balsewicza Floriana, który wiózł 52 pacz 
ki 100 gr. tytoniu, pochodzącego z przeinytu 
litewskįego f-my „Zefir*, 

WILEJKA 
— Napad, Na drodze do wsi Uścirowicze 

gm. wileįskiej napadnięto na Piotra Iwasz- 
kiewicza mieszkańca tejże 

Zbitego do nieprzytomn 
cza znaleźli chłopi, spieszą do kościoła, 

= Sprawców napadu -— adów Iwaszkje 
wicza, ujęto w niedalekim lesie, gdzje ukry 
walį sję przed aresztowaniem, 

Z POGRANICZA 
— Zbiedzy sowieccy, -— Na odcja- 

ku granicznym Michniewicze na teren pol- 
ski w sobotę wieczorem przedostało się 2 
żołnierzy sowieckich, którzy zbiegli z pułku, 

Żełnierzy zatrzymano do wyjaśnienia. 

OFIARY 
Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Świę 

cjnach na bezrobotnych zł, 11,50, 
S. na wykupienie maszyny A, Z, zł, 2, 

: Bezimjennie na wykupienie maszyny A.Z, 
AB 
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Jeżeli pragniesz przyjść z pomocą mło» 
dzieży akademickiej U. S.B. i chcesz 
wesoło spędzić czas przyjdź 

na XIII Ba! Ogólnoskademicki 
w driu 1-go łutego 1932 r. w Salonach 
Oficerskiego Kasyna Garnizonowego. 

3 

TAŃCZYĆ CZY NIE? Czy reumatyzm i podagra są uleczalne? 
Od naszych sympatyków ntrzyinujemy 

następujące uwagi: 
Poruszyła się opinja publiczna cdezwą, 

wydaną przez organizację Akcji Katolickiej 
w sprawie balów j tańców w dzisjejszym 
ciężkim okresje organizawanych. Podzieliły 
się zdania, Trzeba bawić się —— mówią jed- 
ni — bo „bogaty nabawi sję, a biedny sko 
rzysta'.. „Przecież bale są crganizowane 
przeważnie na cele dobroczynne" — „A jak 
to można w karnawale sję nie bawić j nie 

być na żadnym balu?" 
— jedwabie dzś są najtańszym materja 

iem, Trzeba popierać wytwórczość, krajo- 
wą! — mówiły panje w miłem grenie przy 
kawije, na pewnem zebraniu, 

— Na tańce można mieć rozinajty po- 
gląd, Taniec jest nieprzyzwoity tylko d'ate- 
ego, kto nieprzyzwojcie tańczy — ruwic-. 

ł pewien mądry pan. 
-- Zgoda na to, taniec przyzwaty czy 

nieprzyzwojty, to zależy od tańczącego!— 
podchwycjła pewna odrodzenjanka, — ale 
tańce są albo nadające się do przyzwoitego 
tańczenia,, albo nie! 

Mazur, krakowijak, oberek nje nastręcza- 

ja okazyj większych do mniej przyzwoitych 
wystąpień, ale walc? ale tango? a te już dziś 
zapommiane, a tak niedawne schimmy, fox- 
trott, onestep? No, a dzisiejsza rumba? 

Restauracja, Dancjng, Tańczą r azura, 
Rzadkość niebywała, Korpuletni panowje 
biją brawa, za nimi cała sala, Tańczą rum- 
bę, Tańczą oczywiścje zawodowi tancerze, 
$ala przyjęła taniec z niesmakiem, Tylko 
„zamroczeni'* woła!j: „mało, maloi“, 

— Rumba?" nje strasznego, moja córka 

    

  

tańczy, — ale to bardzo ładnie — powie- 
dział pewien dyrektor pewnego zakładu nau 
kowego, 

— Mój panje, sam się nauczyłem tań- 
czyć modne tańce, prawie już pod starość, 
— rzekł inny dyrektor jnnego zakładu nauko 
wego, — j uważam, że... muje się pedcha, 

оо + 
Urywki powyższe są wzięte żywcem z 

žycia, Tak, jak je niechcący  podsłuchano 
przy rozmajtych okolicznościach ostatnich 
dnj, Można na to mieć rozmauty pogiad, 
Ale z jednem trzeba się uporać. Czasy są 
ciężkie, Nie czas na bale i zabawy, gdy nie 
mal wszystko pod namj i: nad nami „trze- 
szczy”, gdy coraz więcej biędy i nędzy, 
Trzeba uczciwie spojrz i 
oczy, Stanąć samemu na 
który ma Sły i zdolności j chęci da pracy, 
a który musi przymierać głodem lub wmje- 
rać z głodu! Chcieć pracować, a nie móc! 
To jedna sprawa, 

A druga. Tańce, Taniec, 
kultury towarzyskiej y / 
tych tańców, jak rumba, .z ywniej 
szych, nieokrzesanych j niekuitura'nych kra- 
jów importowanych, Nie powinniśmy tolero- 
wać. I dziwna rzecz w psychice ludzkiej, 
Jakiś fordanser napisze banalną rzecz, puści 
w ruch, zarobj dużo,., a cy owczym 
pedem idą za nowością, Dziś wielu zwolen 
ników nowych tańców już sami z nich kEpią, 
Trzeba silnej, skoncentrowanej opinji, Cpi- 
nję tworzyć należy od siebie. Trzeba myś- 

leć. 

  

         
   

        

    

   

   

     

Jak ogólnie wiadomem jest, reumatyzm, 
podagra i pokrewne cierpienia mają za przy 
czynę nagromadzanie się kwasu moczowego 
w ogranizmie !udzkim, Kwas moczowy zaś 
stanowią ostre jak igiełki drobne kryształy, 
które sadowiąc się w mięśniach, lub w įn- 
nych częściach ciała, wywołują częstokroć 
już przy najmniejszym ruchu straszliwe bó- 
le, Szczególnie w stawach mogą te ostre 
kryształy wywołać niebezpjeczne zaburze- 
nia, czyniąc z chorego nieszczęśliwego kale 
kę, który dręczony  uporczywemi bólami 
stopniowo tacj władzę w członkach, Rów- 
nież p. A, Hoofljich, Łódź, Rokociūska 25, 
wiele przecjerpieć musjał, zanim znalazł wła 
ściwą drogę do uzdrowienia, Pisze on nam 
m, in.: przed czterema laty miałem pierwszy 
napad reumatyzmu. Po gorących kąpielach 
poczułem początkowia pewną ulgę,  !ecz 
wkrótce bóle powróciły jeszcze w silniej- 
szym stopniu i odtąd stale mię już dręczy- 
ły. Prawe kolano opuchło silnie i zupełnie ze 
sztywniało, tak, że przy wchodzeniu na 

Z SĄDÓW 
Sprawa Józefa Jodki. 

W ciągu dnia wczorajszego Sąd Okręgo= 
wy w Wilnie pod przewodnictwem wice pre- 
zesa W. Brzozowskiego i asyście sędziów Bo- 
brawskiego i Łabanosa, rozpoznał sprawę Jó- 
zefa Jodki. Jodko jest znanym na terenie wi- 
leńskim działaczem komunistycznym. 

Na początku 193! r. oskarżony organizu- 
je strejki na hutach Szapiry i „Witrium* i 
zakłada na terenach hut kilka jaczejek komu- 
nistycznych. 

Z końcem strejków Jodko ścigany przez 
policję porzuca Wilno i na skutek zarządze- 
nia Okręgowego Komitetu K.P.Z.B. udaje się 
do Białegostoku gdzie kontynunje swą dzia- 
łalność wywrotową. 

Policja vjawnia ją, roztacza nad Jodką 
opiekę. Materjał dowodowy gromadził się sy- 
stematycznie, 

W Białymstoku też zostaje ujętym przez 
władze bezpieczeństwa. 

W toku śledztwa wstępnego oskarżony 
przyznał się do winy, pozatem w ręku policji 
zusiazly się jako „corpus. delicti* sprawozd+- 
nie pisane ręką oskarżonego o swej dzialal- 

   

  

  

/ ności do Centrali kompartji w Warszawie. 
Zeznanie złożone w śledztwie oskarźony 

częściowo potwierdził i na wczorajszym 
przewodzie sątowym, pozatem oskarżony uwa- 

Źa działalność swoją za legalną pracę związ- 
kową, P. prokurator Skorupski żąda surowe- 
go ukarania przestęp:y. 

Obrońca oskaržcnego, adw. J. Duracz z 
Warszawy twierdząc że działalność oskarżo- 
n'go można uznać za legalną pracę związko- 
wą, prosi o uniewinnienie ewentualnie o ła- 
godny wyiniar kary. 

W swojem ostatniem słowie - oskarżony 
o nic dla siebie nie prosił lecz w sposób 
arogancki oznajmił, że każdy myślący pra: 
cownik musi wstąpić w szeregi K.P Z.B. 

Po k ótkiej narsdzie został ogłoszony 
wyrok mocą kiórego Jodko został skazany na 
osadzenie w ciężkiem więzieniu na przecisg 
lat 8. 

ciej 

AFERĘ STĘPNIAKA 
WYKRYŁA OKRĘGOWA IZBA KONTROLI 

Jak się dowiadujemy zferę z „mart- 

wemi duszami* asesora kolejowego 
Stępniaka wykrył urzędnik Okręgowej 
Izby Kontroli Państwowej, który pro- 

wadząc rewizję gospodarki kolejowej 
natknął się na manipulację Stępniaka. 

Sprawdzenie wykazów prowadzonych 
przez Stępniaka potwierdziło przy- 
puszczenia. Na skutek raportu kontro- 
lera przeciwko Stępniakowi wszczęto 
dochodzenie, które zakończyło się osa- 

dzeniem aferzysty w areszcie. 

Sprawa zabójstwa $. p. Wacławskiego 
STUDENT WULFIN ZWOLNIONY ZA KAUCJĄ 

WILNO. — Władze sądowe uwzglę 
dniły prośbę obrońcy studenta Wulifi- 
na i postanowiły zwolnić go z więzie- 
mia za kaucją 2 tysięcy złotych. Kau- 
cja w dniu wczorajszym została złożo- 
na wobec czego Wulfin zaraz potem u- 
zyskał wclność. Pozostanie on na wol- 

nej stopie do czasu rozprawy Sądo- 
wej. Wulfin pozostaje, jak wiadomo, 

pod zarzutem udziału w zabójstwie śp. 

Wacławskiego, 
Drugi aresztowany w tej sprawie 

Subjekt Załkind pozostaje nadal w 
więzieniu. 

Włamanie do składów Komitetu Bezrobocia 
KRADZIEŻ ZAPASU ODZIE ŻY WARTOŚCI 2800 ZŁ, 

W sobotę, o godzinie 22 funkcjonarjusze wynieśli ze składu następujące rzeczy. 3 pal 
wydzjału śledczego zatrzymali zawodowych 
złodzjeiów Jana Rusieckjego i Władysława 
Siemaszkę w chwili, kiedy jechalj ul, Wielką 
w dorożce, wjoząc 59 kurtek kroju szpitalne- 
go. Zatrzymanj nie chcjelj początkowo pocho 
dzenja tych rzeczy wyjaśnić, śledztwo wy- 
kazało, że pochodzą z kradzjeży dokonanej 
w pawilonie po-wystawowym w ogrodzie 
Bernardyūskim ze składu Komitetu dla 
Spraw Bezrobocja, Do składu włamywacze 
dostali sję przez okno, Po wyrwaniu drzwi 

ta zimowe męskie ; 5 damskich, 20 par spod 

ni, 12 marynarek, 27 kamizelek, 167 par skar 

pestek, 189 koszul, 170 kalesonów, ogólnej 
wartoścj 2,800 zł. Odebrane złodziejom kurt- 
ki oszacowano na 200 zł, Sprawcy kradzie- 
ży Rusjeckij j Siemaszko przyznają się tyłko 
do kradzjeży 59 kurtek j nie chcą powie- 
dzieć, komu sprzedali resztę skradzionych rze 
czy, Mieszkali onj w domu  noclegowym 
przy ul, Połockjej 4, Obydwu przekazano 
władzom sądowym. 

ARESZTY KOMUNISTÓW 
WILNO, — Z racji czynionych przygo- 

towań do wystąpień antypaństwowych are- 
sztowano na terenie nijasta i powiatów kil- 
kunastu komunistów, 

Kto dokonał napadu 

w kierunku Prowadzili onį itac adzili onį agi Eo. echa, 6 
„tuczczenja” rocznicy trzech 
knekcht į Luxemburg). 

na konfidenta policji 
DOTYCHCZAS NIE ZOSTAŁO USTALONE 

WILNO, — Oiiara onegdajszego napadu 
na ulicy żydowskiej, Aleksy Korolkow wal 
czy ze Śmiercią w szpitalu j lekarze nie czy- 
nią wiełkiej nadziej utrzymania go przy ży- 
ciu, 

Jak pisaliśmy, ranny już w sobotę złożył 
przed policją obszerne zeznanje na okolicz- 
ności napadu, z których wynikało, że usjło- 
wano dokonać na nim samosądu na skutek 
wyroku złodzjejskiego, Był to akt zemsty za 
rzekomą współpracę z policją, 

ŹRówu zamo 
WILNO, — Nie iainęły jeszcze echa okrop 

nej zbrodni dokonanej na dwvletnim chłop- 
c, ciało którego rodzice zamurowali w 
piecu, gdy znowu policja otrzymała wiado- 
mość o nowej zbrodni, na ślad której natra- 
fili chłopi gm, wojstomskiej w pow. osz- 

Na podstawie wskazówek udzielonych 

przez raunego, w ocy z soboty na niedzielę 
policja przeprowadziła szereg rewjzyj, * 

Poszlakowanych © zbrodnię nie dolano 

jednak ująć, Zachodzi uzasadnione przypu- 
szczenie, że po wykonaniu wyroku, natych- 
miast ucjekli z Wilna, Jedynje zatrzymano 
zawodowego złodzieja Izaaka Szutjana, któ- 

ry jakoby należał do sądu  złodziejskiego, 
który wydał wyrok w sprawie Korolkowa, 

rdóowane dziecka 
mjańskim, Mianowicie z rzeki Hanutki wy- 
dobyto trupa kilkuletniego chłopca z wyraź- 
nemi oznakami uduszenia, 

Tożsamość dzjecka dotychczas nie ustało- 
no, co niezwykłe utrudnia. śledztwo. 

Nieudana giera oszukańcza 
WILNO, — Policja święciańska areszto- mentami usiłowali podjąć z filjį kasy po- 

wałą dwóch aferzystów warszawskich Adol- 
ia Stapjerskiego i Wacława Kripiera, którzy 
podając sję za właścicieli nieruchomości zjem 
skiej i posługując się sialszowanemį doku- 

wiatowej w Niewierowiczach pięć tysięcy 

złotych jako pożyczkę pod zastaw nieistnie- 

jącego folwarku, 
  

Fabryka fałszywych pieniędzy 
WILNO, — We wsi Rodzjewicze, gminy 

jażwińskiej, pow, dzisnieńskiego, w mieszka 
niu zamożnego chłopa Jana Mogilnika, ujaw 
niono tabrykę fałszywych pieniędzy, W spe- 
cjalnym schowku pod podłogą policja odna- 

lazła kilkaset fałszywych monet jednozłoto- 

wych. 
Do bandy fałszerskiej prócz Mogilnika na- 

leżl; dwaj żydzi, sklepikarze i miejscowy ko 

wal, 

schody włóczyłem tę nogę, Gdy sjedziałem 
przez pewien czas, nie mogiem rowstać z 
miejsca, Wówczas to wyczytałem wi gaze- 
tach, że pewjen pan we Lwowie uleczył się 
skutecznie przy pomocy Togalw z tych do- 
legliwoścj. Również į mnie te tabletki tak 
wspaniale pomogły, że teraz chodzę jak 
dawniej ; nie odczuwam żadnych bólów jak 
gdybym nigdy nie cierpiał na reumatyzm,, 
Podobnie świadczy wie!e cierpjących, k 
rzy przyjmowali Togał orzy reumatyzmie, 
podagrze, rwanju w stawach, łamaniu w 
koścjach, bólach nerwowych, i glowy, prze 
zjębieniach ; pokrewnych  niedomaganiach, 
Nawet w chronicznych wypadkach osiągnię 
to przy pomocy Togalu pomyślne rezulta - 
ty, ponieważ lek ten zwalcza owe cjerpie- 
nia. Nieszkodłiwe dla serca, żołądka i jn- 
nych organów, Jeśli ponadto lekarze Togal 
ordynują, to przecież każdy z zaufaniem za 
kupić go może, We wiszystkich aptekach, 
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Przezorny kapitalista 
rozlokowuje swe oszczędności w kilku 

Bankach, w tej liczbie i 

w Chrześcijańskim Banku 
Spółdzielczym 

przy ul. Antokoiskiej 28 w Wilnie 
Wysokie oprocentowanie, 

Zupełna gwarancja, — dyskrecja zapewniona. 

Bank czynny 9 — 12 rano, oraz 5— 7 wiecz. 
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KONKURS FILMOWY 
„CASINA“ 

Od dnia dzisiejszego począwszy 
każdy czytelnik „Słowa”* za okazaniem 
kuponu zniżkowego, zamieszczonego 
niżej, uzyska w „Casinie* bilet od 30 
do 45 proc. tańszy od zwykłego. Po o- 
bejrzeniu trzech kolejnych filmów: 
„Madame Szatan*, produkcji amery- 
kańskiej. ,„Chama* produkcji polskiej 
i „On i jego siostra* produkcji cze- 
skiej, każdy z czytelników „Słowa* bę 
dzie miał prawo wziąć udział w kon- 
kursie. W tym celu należy wyciąć kwe 
stjonarjusz, kóry będzie zamieszczony 
w naszem piśmie i z odpowiedziami na 
desłać do Redakcji. Największa ilość 
jednakowych lub zbliżonych odpowie- 
dzi uznana będzie za-grupę  konkurso- 
wą. Z pośród tej grupy wylosowańe bę 
dą trzy odpowiedzi, które zostaną na- 
grodzone. jako nagrody przewidziane 
są: | — roczny bilet wstępu na dwie 
osoby do „Casina“ oraz wytworna 
książka z dziedziny kinematografji. II. 
roczna prenumerata „Slowa“. III. Serja 
fotosów gwiazd filmowych. 

Pytania będą nast.: 1) Jaki rodzai 
filmów najbardziej mi się podoba? (to 
zn. czy filmy salonowe, sensacyjne. re- 
portażowe, operetkowe i t. p.). 2) |a- 
ką produkcję uważam za najlepszą? (to 
zn. polską, amerykańską, francuską, 
niemiecką i t. p.), 3) Mój(a) najulu- 
bieńszy(a) aktor(ka)? — Filmy wy- 
świetlane w „Casinie* przez czas trwa 
nia konkursu są dobrane jako przykła 
dy różnych rodzajów i sposobów reży- 
serji. Odpowiedzi nie muszą ograni- 
czać się specjalnie do tych filmów, ra- 
czej przeciwnie, winny wyjść na szer- 
sze pole, gdyż celem konkursu jest zor- 
jentowanie się w upodobaniach i gu- 
stach kinowej publiczności wileńskiej, 
co posłuży jako wskaźnik na przy- 

szłość. Tad. C. 
  

KUPON ZNIŻKOWY 

na film 

„MADAME SZATAN" 
w „CASINIE“ 

Ważny na dzień 26 |. 1932 r. 

  

  

  
  

  

Przegląd Współczesny — styczeń 
nosi bardzo bogatą treść 

Pierre Bernus — Sojusz Francji j Polski, 
Ks, Władysław Wjchier — Kilka uwag o 

nowoczesnej etyce seksualnej, 
Stanisław Łoś — Wielka Brytanja po wy- 

borach, 
Marlan Zdziechowskj — Pod wrażeniem 

„Dzicjów” Michała Bobrzyńskiego, 
Leon Wachhoiz — Z historji atkoholu į al 

koirolizmu, 
Ignacy Górski —,Lalka* Prusa a Musset. 
Aram Piasecki — Tezy gospodarcze w 

Konstytucji, : 
K, W., Zawodziūskį — Jubileusz  „Ska- 

mandra“: poezje Antonjego Sionįmskiego. 
Birger Calleman — Erik Axel Karlfeldt: 

Laureat Nobia z 1931 r 
Carl Gustat Fellenjus — Szwedzko-pol- 

skje Towarzystwo w Sztokholmie, 
Franciszek Bohm — Szwecja a Polska, 
st, W, — Polska a Szwecja. 4 
Na specjalną uwagę zasługuje artykuł 

prof, Zdzjechowskiego, - który kreślj swe 
wspomnienia na tle naszej niedawnej prze- 
szłości, wypowiadając sądy niezmiernje głe- 
bokje i trafne, 

Droga — Nr, I — Treść: Kazimierz Za- 
krzewski: „Narodziny nowej moralności, — 
Albert Głejzes. „Charakter sztuki nowoczes- 
nej czyli o spirytualizme w sztuce”, — je- 
rzy Barski „Sto lat opozycjj wobec maszy- 
ny“, — Stefan Napierskį „Elegija na śmierć 
Kleista“, — Jerzy Kornacki: „Na oknie” (1) 
— Roman Koloniecki: „Korsyka“. — Tytus 
Czyżewski: „Upiór Toleda (1), — Ks, dr. 
Augustyn Jakubjsiak: „Powołanie Joanny 
d'Arc, — Z życja zagranicy, — Ksjążki. 
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WARSZAWA ZWYCIĘŻA WILNO W BOKSIE 
PILNIK, WOJTKIEWICZ I ŁUKMIN ZDOBYLI PUNKTY 

Zapowiadany ; oczekiwany mecz bokser- 
ski Warszawa — Wilno odbył się w niedzie 
lę przy przepełnionej sałą teatru ludowego 
przy ulicy Ludwisarskiej, 

Organizatorzy meczu dotrzymalj obietni- 
cy: rozpoczął się on punktualnie natomiast 
goście nie dotrzymalji umowy j przyjechali 
w składzie osłabionym tj. bez Gossa i Mrocz 
kowskiego, Ich zastępcy Bernak j Krawczyk 
są przedewszystkiem zawodnikami znacznie 
słabszemi, a ponadto lżejszej wagi, W re- 
zultacje obydwaj nasj zwycięzcy Pilnik i 
Wotkiewicz mieli przeciwników j hendjca- 
pem — na jch, przeciwników niekorzyść, 

Nasz „muszy nokaucjarz" Bagiński, jak- 
kolwiek od estatniego meczu poprawił się 
znacznie (praca nóg), to jednak wcjąż jesz- 
cze jest rozpaczliwe prymitywny j niewy- 
tczymały, W pierwszej rundzje ruszał się 
dość żwawo i polował na szczękę swego 
przeciwnika — Pasturczaka, w trzecjej był 
już trupem ledwo trzymającym się (przy po 
mocy sznurów) na nogach. Przegrał zasłu- 
zenie, 

W wadze kogucjej zamiast Krzeczkow= 
skiego na łup doskonałego Kazjmierskiego wy 
znaczono Hryncewicza, Przegrał, ale z hono- 
rem, W pierwszej rundzie był nawet zupeł- 
nie dobrym; agresywny j zna sporo ciosów, 
cóż kiedy Kazimierski był przeciwnikiem zbyt 
silnym, 
Waga piórkowa. Łukmin zamiast zapowia 

danego Gossa dostał Bernaka, Mimo przewa 
gi wzrostu warszawiak był zawodnikiem gor 
szym, zwłaszcza w drugiej rundzje, ij powi- 
nien był przegrać, Wynik remisowy krzyw- 
dzį Lukmina, 

Waga lekka: Damski — Matiukow, 
Pierwsza runda wyrównana, Matjukow idzie 
śmiało, wali energicznie, cóż, kiedy o cio- 
sach jego można powiedzieć parafrazując 
znany (czy aby wszystkim ohecnym na me 
czu) tytuł: ciosy,,. które go nie doszły, Ma 
tiukow tak jak į Hryncewicza nauczyli się 
dużo. Aplikują cjosy z obu rąk ; różnorodne, 
Przegrana Matjukowa zasłużona, 

Waga półśrednia, Pilnik contra rezerwo- 
wy Krawczyk, Od poczatku do końca walki 
wyraźna przewaga Pilnika walącego serjami 

i pojedyńczo, 

Pod konjec drugjej rundy zanosi się na 
K. O,, jednak Krawczyk unika porażki, Ra- 
tuje go gong, W trzeciej Pilnik nadspodzie- 
wanie szybko puchnie, lecz nie jest gorszyr, 
Pierwsze, wyraźne zwycjęstwo Wilna, 

Drugie, jakkolwiek mniej zasłażone przy 
nosi walka Wojtkiewicza z „Andy*, Pierw- 
sza runda należy do Wojtkiewicza, w dru- 
giej „Andy“ ma momenty przewagi w reztiie 
tacie jednak przegrywa. Wojtkiewicz miaa 
zły dzień, Walczył nieczysto, Nadużywał si.. 
ły popychając słabszego przeciwnika, Do. 
brze, że wygrał, ale wygrał brzydko, Jas 
widać na salj nie było bliźniąt przynoszą 
cych mu szczęście. 

Waga ciężka: Mizerski — Lubard, Przeu 
omówieniem tej walki należałoby dać podty- 
tuł: Krew na ringu, Znacznie słabszy tech. 
nicznie i taktycznie jakkolwiek walczący z pu 
dziwu godną wytrzymałością Lubard, wsku 
tek zainkasowanego ciosu zrobił formalną 
krwawą fontannę, Cała niemal wałka prze= 
szła w zwarciu do którego uciekał się Lubara 
pragnąc uniknąć nokautu, Punktów nie zdou 
był ałe zrobił co mógł. Dobrze, że Wilno ma 
zawodnika wagi ciężkiej, a że przegrywa — 
no to cóż — poprawi się z czasem, 

Wynik ogólny 9.5 jest niezły i gdyby Pu 
lonia przysłała pełny skład byłoby z nami 
žie 

Podkreślić nałeży z uznaniem, że wszyu 
scy zawodnicy poprawili się znacznie, Wie= 
lu niejednego brakuje, ale jest czas j na to, 
Kierownictwo poczyniło znacznie mniejsze 
postępy. Wprawdzie kupiono dwa nowe ktt- 
bełki na wodę į kubki ale zapomniano o tem, 
że wodę zużytą do wypłukania ust trzeba 
do czegoś wyplunąć, Kulturalny Mizerski dłu 
go się wzdragał z oglądał zanim splunąi na 
podłogę, ce innj robili bez żenady, 

Pozatem—dwa ręczniki na 14 spoconych 
lub pokrwawionych zawodników to mało, 
Stanowczo za mało, Pełna sala publiczności, 
run na kasę j tak daleko posunieta oszczęd- 
ność, Dobrze, że tego nie widział lekarz sani 
tarny miejski — byłby kram, Pozatem wszy 
stko w porządku, Sędziowalį: na risgu p, 
Kłoczkowski, na punktach pp, Herhold, Ma- 
lanowskį į kierownik drużyny warszawskiej. 

(t). 

  

Tragiczny wypadek z podoficerem 
WILNO, Kapral 86 pp. Franciszek Skrzyp--mjejscu, 

czak, jadąc rowerem wzeżuź - toru kolejowe 

_go_ biegnącego z Wilejki do  Motodeczna 
wipadł pod jdący pociąg i poniósł śmierć na 

Z zeznań służby kolejowej można wywnio 

skować, że Skrzypczak rozmyślnie trafił pod 

pociąg, pragnąc popełnić samobójstwo, 

Pożar w Halach Miejskich 
WILNO, — Wczoraj wieczorem w. jed- 

nym ze straganów w Halach Miejskich, przy 

ulicy Zawalnej, wybuchł pożar, 
Ogień zniszczył trzy drewniane _przybu- 

RECHIEPRZGRCZECCK PO SBYCRZOAKEDI 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„AFRYKA Mówi* 

„Pan“, 
Mamy urodzaj na filmy egzotyczne. Zna- 

my już Afrykę, Tahitj lub wyspy oceanicz- 
ne tak dobrze, jak np, Karotjnki wileńskie 
lub jeszce lepiej, bo niejeden nie widział nj- 
gdy Karolinek, a podróżował po Afryce w 
„Trader Hornie* lub ostatnio w  „Panie“, 
Afryka mówi! właściwie film powinien się 
nazywać: „Afryka milczy”, bo strona dźwię 
kowa mało która jeżli nie zupełnie jest usu- 
nięta na plan dalszy, Ma natomiast fjlm ten 
duży plus w postaci polskiego tekstu mówjo 
niego, który doskonale objaśnia i ożywia 
obraz. Sani film należy do. gatunku reporta- 
żów podróżniczych (mamy zresztą podobny 
tilm polski T. A, Osendowskiego pt. „Po- 
  

CZYTAJCIE 

„SLOWO“ 
      

  

JOHN LAWRENS 

„Promień Miłosierdzia 
Tej nocy Edyta zrozumiała, że ko- 

cha Ryszarda, że kochać go nie prze- 
stanie, niezałeżnie od tego, kim on jest 
i co robi! 

Edyta Eblway miała silną wolę. 
Gdy raz powzięła decyzję, umiała jej 
bronić i postawić na swojem. Ale teraz 
ciężką walkę musiała stoczyć w sercu: 
pod wpływem ojca, jego kłopotów i 
niepokojów, związanych z „Promie- 
niem miłosierdzia" nienawidziła niezna 
jomego, teraz nie mogła połączyć tego 
uczucia z wielką miłością do tej samej 
osoby. 

Wiedziała teraz jedno: że nie zdra- 
dzi, nie dopuści za nic do uwięzienia 
tego człowieka. 

Serce jej biło miłością dla Ryszarda 
a jedyną jej myślą i pragnieniem, było 
uratować go. A przecież wymagało to 
złożenia w ofierze swego życia. Odda- 
nia ręki  Hchwiarzowi!.. Wszystko 
wzdrygało się w niej na tę myśl, 

O świcie dopiero zasnęła krótkim, 
niespokojnym snem. Obudziła ją poko- 
jówka, która z hałasem stawiała na 
stoliku śniadanie. 

Edyta usiadła na łóżku przecierając 
oczy. Pokó zalany był słońcem. Przy- 
gnębienie nie opuściło jej ani na chwilę. 

Pokojówka wyszła szybko, a za 
chwilę ukazała się we drzwiach lady 
Rowmand. Edytę zdziwiło to, że pani 

dówki do Hal, Straż ogniowa ugasjła pożar 

już przed północą, 
Pożar powstał najprawdopodobniej od po- 

zostawionych węgli w jednym ze straganów. 

  

dróż po Afryce*), Wiele zdjęć i obrazów 
przypomina podobne filmy przedtem już og!ą 
dane. Są jednak momenty oryginalne, nowe 
i ciekawe, Takj przelot szarańczy uchwyco- 
ny jest znakomicie, antylopy-skoczkj wielu 
z pewnością ujrzało pierwszy raz w. życju, 
Ciekawa choć przykrą. scena „rozszarpania 
murzyna przez lwa jest sensacją w swoim 
rodzaju, ale zaszczytu kierownictwu wypra- 
wy nie przynosj, Treści j akcji w „Afryka 
mówi” niema, Mimo to widz z zaciekawie- 
niem śledzj podróż ekspedycji. Niewątpliwą 
korzyść odniesie każdy -z tego filmu, bo ma- 
ło komu dane jest ujrzeć na własne oczy cu 
da przyrody podzwrotnikowej, Nad program 
doskonała rysunkowa parodja „Drogj  0l-. 
brzymów* (film ten wyświetłano w Wilnie 
w „Kinie Miejskiem*), Bohaterem komedji 
rysunkowej jest popularna myszka—Mieckey, 

Tad, C. 

Wilcze zęby 
— Koło Historyków USB, — We wtorek 

dnia 26 br, o godz, 17 wsalj wiykładowej Se 
mjnarjum Historycznego odbędzie się Zebra 
nie Naukowe z refratem pt.: „Idea rzymska 
w dziejach (od Cezara do Mussoliniego) ", 
który wygłosj koi, A, Daruga, 

Goście mile widziani | 

domu byta juž ubrana, gdyž zwykle nie 
wstawała przed południem, 

— Droga moja! Nie wiesz, co się 
stało! — zaczęła odrazu lady Row- 
mand, siadając na brzegu łóżka. — Nie 
chciałam, żebyś schodziła nadół i ka- 
załam przynieść wszystkim gościom 
śniadanie do łóżka. 

— Co się stało, może kto zachoro* 
wał? 

— Bilsaitera znaleziono dzisiaj nie- 
żywego w łóżku, 

, Edyta wydała stłumiony okrzyk. 
Nie zwracając uwagi na je. wzruszenie, 
lady R. mówiła dalej: : 

— Tak, kochanie, czy to nie okrop- 
ne? Obawiam się, że ta wiadomość 
przestraszy cię bardzo, Mój Boże, liczy 
łam, że tak mile spędzimy czas. Teraz 
wszystko się popsuje. Dom cały prze- 
wrócony do góry nogami. Leż i nie 
śpiesz się ze wstawaniem. Zjedz śnia- 
danie spokojnie. Bóg tylko raczy wie- 
dzieć, co będzie dalej? 

Zanim Edyta zdążyła zadaś jakieś 
pytanie, lady R. wstała, pocałowała ją 
w czoło i wyszła. 

Wiadomość ta była dla niej czemś 
takiem, czego nie mogła pomieścić w 
głowie. „Leonard Bilsaiter umart! Czy 
to možliwe?“. Los, zdawało się. pizy” 
szedł Edycie z pomocą. Oczywiście, 
nie życzyła mu śmierci, ale teraz wia- 
domość tę przyjęła z iltgą. Koszmar zo- 
stał przerwany! Była znowu wofia. 

В „Ale Co mu się stalo?“ —- dziwila 
się, ubierając się špiesznie. 

SŁOWO 

  

Pomyśl o zwierzętach 
Kto miłuje zwierzęta, służy ludzkoścj, 

Hasło takje głosi „Towarzystwo Opieki 

nad Zwierzętami", Jeżeli głębiej się zasta 
nowić, przyznać należy, rację temu powie 

dzeniu, W niczem bodaj tak nie objawia 

się humanjtaryzm, jak w idej ochrony 

zwierząt, 

Człowiek, mając  ©o:brzymią przewagę, 

nie wykorzystuje jej, lecz używa na obronę 

i poparcie niemych czworonogów, 

Gdybyż tak było w praktyce! Niestety, 

często i to bardzo często jest jnaczej, 

„Towarzystwo Ochrony Zwierząt” za 

jedno ze swych kardynalnych zadań uważa 

szerzenie wśród najszerszych warstw zro- 

zumienja jdej obrony zwierząt. W Wilnie, 

jak zresztą j w innych  mjastach Polski, 

mieliśmy w 1928 roku „Dzień dobroci dla 

zwierząt'*, Prócz tego organizowane były 

prelekcje j odczyty radjowe, W roku  bje- 

żącym postanowiło „Towarzystwo'* (pre- 

zesem jest obecnie p, Wacław Olszewski) 

zorganizować „Tydzień propagandy" od 25 

do 31 bm, Chodzj szczególnie o propagan- 

dę idei ochrony zwierząt wśród młodzieży 

wawcze znaczenie jdej tej wjernhejuowtc' 

szko!nej, Kuratorjum O. S$, wileńskiego, ro 

zumiejąc wychowawcze znaczenie idei tej, 

przyszło z pomocą zapoczątkowanej akcjj i 

rozesłało odpowiedni okólnjik do szkół wjleń 

skich, 

W przecjągu całego tygodnia codzjeń od 
godz, 12 do 14 wyświetlany będzie w Ki- 

nie Miejskiem* film z życja skautów holen- 

derskich p.t. „Co zwierzęta mają do powie- 

dzenia", oraz wygłaszane będą odpowied- 

nie pogadanki, Wszystkie szkoły powszechne 

i gimnazja wileńskie obejrzą ten film, Szer- 

sza publiczność również winna zaintereso” 

wać się tym cjekawym zresztą, filmem i po- 

pierając akcję „Towarzystwa“ udać sję do 

„Kina Miejskiego", szczególnie, że bilet wstę 

pu kosztuje zaledwie 40 r, 

Dzjałalność „Towarzystwa Ochrony Zwie_ 

rząt' opiera się na podstawach prawnych, 

istnieje specjalna ustawa o ochronje zwierząt 

(z dn, 22-III 1928 r,) przewidująca za złe 

obchodzenie się ze zwierzętami karę grzyw- 

ny do 2,000 zł. oraz karę więzienia do 1 r, 

Nic nie zdzjałają jednakże najsurowsze 

przepisy bez zrozumienia jdej ludzkiego ob- 
chodzenja się ze zwierzęciem, Napozór wy- 

daje się to takie błahe i oderwane od ży- 
cja, a przecjeż niezmiernie doniosłe są rezul- 

taty rozszerzającej się humanjtarności, 

Naród zyskuje jednostki, które stają się 

rzetelną wartością na każdem polu pracy, bo 

mają zasadnicze rysy silnego charakteru 

— prawość j szlachetność, 

Dłatego jaknajwiększy oddźwięk znaleźć ©: 

musj wezwanie do zapjsywania się na człon- 

ków Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. 
Składka roczna 'wynosj tyłko 3 zł, Sie- 

dziba: Wiłno, ul. Tatarska 2, FC. 

Radłe wileńskie 
Wtorsk, dnia 26 stycznia 1932 r. 
11.58 Sygnał: czssu. 
1340 Uniw. roln. z Warsz. i ze Lwowa, 
14.35 Program dzienuy. 
14.40 Muzyka z płyt. 
15.15 Komun'kat z Warszawy. 
15.25 „Przegląd czasopism kobiecych z 

Warszawy. 
15.50 Audycja dla dzieci z Warszawy. 
16.20 „Z wycieczek po Litwie Kowień- 

skiej* — odczyt wygł. Marja Znamierowska 
Priilferowa, asystentka U.S,B. Tr. na wszyst- 
kie polskie stacje. В 

16,40 Codzienny odcinek powieściowy. 
1650 Muzyka z płyt. Muzyka taneczna. 
17.10 „Malarstwo polskie przed stu lat*— 

odczyt z Krakowa, wygł. S. Łepkowski, 
17.35 Koncert z Warszawy. 
18.50 Radjowa gazetka rzemieślnicza. 
1900 Litewska audycja dla dzieci. 
19.20 „Pogadanka  radjotechniczna* — 

3Amł, Mieczysław Oalski, 
20.00 „Polacy w Ameryce" — wywiad 

Targa z gen. Dreszerem. z Warszawy. 
20.15 Koncert z Warszawy. 
21.55 Skrzynka techniczna z Warszawy. 
22.10 Koncert solistki z Warszawy 
22.40 Kom. i muzyka taneczna z Warsz. 
23.00 Koncert symfoniczny (płyty) Utwo- 

ry Ryszarda Wagnera. Słowo wstępne prof. 
Michała Józefowicza. 

Poprzedniego wieczora bankier 10z- 
stał się z nia po zakomunikowaniu taje- 
mnicy „Promienia*, miał wyrażny za- 
miar wydania go w ręce policji. 

„Dzięki Bogu! — szeptała Edyta. 
— Nikt teraz, oprócz mnie nie wie o 
tem. O, kochany, będziesz musiał roz- 
począć nowe życie, zerwać z przeszło- 

Stojąc przy oknie, spoglądała na 
drogę przez park. wiodącą, Do zamku 
podjechał samochód, wysiedli z niego 
goście, byli to przebrani po cywiłnemu 
policjanci. Ogarnął ją strach: policja 
jest przepowiednią nieszczęścia. 

Zadzwoniła na pokojówkę, która 
wpadła do pokoju z twarzą tak zmie- 
nioną, że pytanie Edyty było najzupeł- 
niej usprawiedliwione: 

, — Co się stało? Jesteś taka zmie” 
niona... 

— Czy pani nie wie, że p. Bilsai- 
ter... 

— Umarł w nocy. Tak, wiem o tem. 
Dziwi mnie to, bo wczoraj wydał mi 
się zupełnie zdrowy, 

Pokojówka spojrzała ze zdumie- 
niem: 

— Ależ p. Bilsaiter został zabity! 
— Zabity? 
— Naturalnie! I policja już przyje- 

chała. Boże, Boże, co teraz będzie! 
Zakryła twarz fartuszkiem i zapła- 

kała, 
— Opowiedz mi wszystko! — roz- 

kazała Edyta, z trudnością opanowując 
wzruszenie. 

KINO 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKĄ 
Ostrebraszzt> 3 

Od poniedziałku 25 b. m. godz. 4, 6, 8 i 10 

Iwan Petrowicz i Lil Dagower < time pi 
MOCE BEZ$ENNE, NOCE $ZALONE 
Koncertowa orkiestra pod kierownictwem M, Salnickiego, — Ceny miejsc: balkon 30 gr. parter 60 gr. 

Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

  

  
Dziś piemjeral UWAGAT Wielka nreacja sensacyjna! Cud techniki i gry! Humor! Werwa! 

  

  

  

  

  

D'więkowy 

OT KALŽENSTYA PRZYSZŁOŚCI 
“ 

„H ELIOS Miłość i tańce, życie, zwyczaje i obyczaje ludzi przeszłości. Lot rakietowy na Marsa. Cudowne piosenki. Wizja 
przyszłości! B gata wystawa. W rol. gł. El. Brendel, Maureen Osuliivan i John Garrick. 

Na 1-szy seans ceny Zniżone Seansv od g. 4, 6, 8 i 10.15. w niedz. od g. 2-ej, 

Dziś! Ulubienieć publiczności w swej najnowszej kreacji dźwiękowej p. t. 
Dźwiękowy а JOHN GILBERT : 

inosteat 
aa [LJ P Ś SB p A R sy raj Kabarety paryskie! Tańce! Śpiewy! 

Nad progr. Dźwiękowa komedja p. t. „W szponach kryzysu'* W rol. pozostałych: Leila Hyamf i Lewis Stona 
Na -szy seans ceny zniżone. Seansy o 4, 6, 8 i 10.15. w niedzielę od g. 2 ej. 

BZ «+46 A | Dziś! Nowe wi Ikie arcydzieło „Króla reżyserów** CECIL B. de MILIE A 
w roia.h głó nych KAV JOHNSON 

C KAABAME SZAT AR neon: Denny Liljan Roth. 
Wielki bzl na Zeppelinie! G'gantyczna katastrofa w przestworzach! Niebywała wystawa! 5.000 

WIELKA sr. tal, 75-47 statystów! Nad progsam; trak se dźw. 
godz, 2-«j. Na 

  

ięsowe. Początek o godz. '4,6, 8110.15, w dnie świąt. o 
1-szy seaus ceny zniżone 

  

Džwigkowe Kino 

„PAN“ 
Paryskiej. 

„CAE (miłość dzikuski) 
Nad program: Najnowsze atrakcje dźwiękowe. 

Dziś! Gra zmysłów! Buut dus y ludzkiej przeciw cywilizacji! 
Czełowy film dźwiękowy awangardy francuskiej, Opowieść 
o białym człowieku, który cpanowany żądzą czegcś nowe- 

go, szuka szczęścia na jednej z wysp, zsgirionych wśród oceanu. ilustrację muzyczną wykonała orkiestra Opery 
Początek o godz. 4 w dnie świąt © godz. 2-ej. 

  Ostatnie dwa dn! 

Dziś! Największe i najpiękniejsze 1C0 proc. dźwiękowe bezkcnkurencyjne arcydzieło poraz pierwszy w Wilnie 

  

  

Dźwiękow; 
pk D Potęžny dramai wschodu w 14 akt. Prawdziwy wybuch wnlkanu, kontlikt ucznć 

в6 żywicłów, zwierząt i ludzi. Przepych, erotyka i sensacja, W rolach głównych naj- 

„STYLOWY pię:niejsza nowa gwiazda ROSE HOBART i CHARLES BICKFORD. 
Wielka 36 UWAGA: Wspaniała realizacja kosztowała 12 mil. dol. i 6-ty miesiąc rekord powodzenia i wyświetlania w Warszawie 

Następny program: Nowe 100 proc. dźwiękowe arcydzieło Kult cisła. 

Dziś przesliiczny dramat erotyczny p. t. 
Kino-Teatr 

„ŚWIATOWID*' 

Mickiewicza 9.   
Ceny FEGU zniżone! 
W związku z urządzeniem własnych 
składów połączonych z torem ko- 

lejowym mam możność 

obniżenia cen węgla I koksu 
z pierwszorzędnych kopalń górnoślą- 

skich konc. „Progress” 
Przedsięb. Handl. Przem. 

M. DEULL, wino 
Biuro — Jagiellońska 3, tel. 8-11. 

jj Bocznica własna — Kijowska 8, tel. 999. | 

TIT: 22 
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu” Grodzkiego w Wilnie 
3-go rewiru Wacław  Leśnjewski, zam. w 
Wilnie przy ul, 3-go Maja 13, na zasadzie 
art. 1030 U,P,C, obwieszcza, iż w dniu 
26 stycznia 1932 roku o godzinie 10 rano w 
Wilnie przy ul. Niemieckiej 22 odbędzie się 
sprzedaż z licytacji publicznej majątku rucho- 
mgo nsleżącego do firmy „Sz. Akselrod i R. 
S'warć*, składającego się z trunków alkot o- 
lowych oszacowanych nu svmę 1048 złotych 
na zaspokojenie pretensji Chaima Niewiażskie- 
go w sumie 1000 »ł z proc, i kosztami. 

Komornik sądowy W, Leśniewski, 

aa czt Włodnmierz Roroniecki PRZYSIĘGŁY 
Wilno, ul Beliny 16, m.5, tel. 15-43. 

(Obok mostu kolejowego) 
Konto czek. w P. K. O. Nr. 82008. 
God. przyjęcia: od 9—2 i 6—7. 

  

  

    

Poszukuję mieszkania 
z wygodsmi, łazienką, 3 pokojami 

mieście lub na Zwierzyńcu. 
Oferty do Adm. „Słowa* pod T. T. 

w 

  

Skład Fortepiaadw, Planin, Fisharmaoji 

K. Dąbrowska 
(F-ma istnicje od r. 1874) 

Wilno, Niemiecka 3, m. 11     

Kulwering znalazł go niežywego. 
Przyjechał teraz inspektor Lanner i do- 
któr Kristi. 

Nie bez trudu udało się Edycie wy 
drzeć pokojówce wiadomości, dotyczą” 
ce morderstwa. Przypomniała sobie z 
przerażeniem wczorajsze pogróżki Ry- 
szarda. Czyżby on?.., Ze wstydem i o- 
burzeniem odegnała tę myśl od siebie. 
W każdym razie trzeba iść dowiedzieć 
się częgoś! — postanowiła. 

Wychodząc z pokoju, była już zu- 
pełnie opanowana. W jadalni znalazła 
nieład, nie do opisania. Goście hałaso- 
wali i krzyczeli, jeden przez drug'ego. 
Nikt nie zauważył jej wejścia, tylko 
Ryszard zbliżył się do niej. 

— Panią musiała ta wiadomość bar 
dzo zdenerwować, chociaż jako córka 
naczelnika Scotland Yardu powinna 
pani być przyzwyczajona do takich 
rzeczy. 

— W każdym razie, pani najpier- 
wsza dowie się o złapaniu przestępcy, 
— wtrącił profesor Furkassi. 

— Pan się myli, — odpowiedziała, 
— ojciec nie opowiada nigdy tego, co 
się dzieje w jego gabinecie służbowym. 

— Ale spodziewam się, jednak, że 
„Promień Miłosierdzia” zostanie wkoń- 
cu aresztowany. Najpierw kradł, a te- 
raz zaczął zabijać, Bóg wie co! Dość 
tego! 

— „Promień Miłosierdzia * A on 
co tu ma do rzeczy?—zapytała Edyta, 
a czując na sobie badawcze spojrzenie 

UPAĄDRY ANIO technika dźwiękow. 
Nad program! Wesoła komedja rysun 

  

DOKTOR — k 
J. BERNSZTEIN Akuszerki 
choroby skórne, wa- AKUSZERKA 
пегусгпе { тос2о- 

УС lciowe ŚMIAŁGWSKA 
Ul. Mickiewicza 28,m.5 przeprowadziłs się al 
przyjmuje 9—1 i 4—8. Zamkowa 3 m. 3, Ga- 

biuet kosmetyczny, a 
Br. Kenigsberg suwa zmarszczki, piegi, 

wągry, łupież, brodaw- 
choroby skórne, wese- kj kurzajki, wypadanie 
ryczne | moczopłciewe włosów 

Mickiewicza 4 
tei.- 10-90, 
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Przyjm.od 3—1214—  Pesąady 
— —————————2m 

VAAKAAAAAAAAAAAAAA ARS — оо m н 

a Rządca-Roinik |ARZERARECH 

Kosmety ka brzdzietny-z dłvgolet- 
ESA TTENISS nią praktyks, doskona- 

GABINET 
łemi  zaŚwiadczeniami 
poszukuje posady, ina 

Racjenalnej 
kosmet 

47 lat. Adres: . majątek 

iecznicze 
УЕ Nase 

M. Możejków, poczta 
k „ Skrzybowce B:rnato- 

wicz, 

O, = 

Mieklewiczasi-4 Matura 
kobiecą Przygotowywanie ze 

Urad konserws. WSzyšikich  przedinio” 
je, dosko tów do egzaminów w 

nali,: odświeża, usnws Zakresie szkół šredaich 
jej skszy i braki, Massż Języki obce: francus- 
kosmetyczny twarzy, ki, niemiecki (konwer- 
Masaž ciała, elektrycz- S*Cja). oraz łacina i 
ny, wyszcziiplający (pa- grócki. Lekcyj wdziela- 
nie). Natryski „Horia-i4 rutynowani korepe- 
na* według prot. Spuh.torzy b. nauczyciele 
la. Wypadanie włosów, 8'nin. mag, filozofji i 
łupież, Indywidualne Spec matematyki. Zgł. 
dobieranie kosmetyków do Adm. „Słowa* pod 
do każdej cery. Ostzt. »Matura*, 
nie zdobycie kosmetys “7 

ki racjonalnej, Ekonom 

  

  

  

    

Codzisnnie cd g.10—2 potrzebny cd 1 kwięt- 
Ww. Z. P. śSnia samotny 35 zł, 

Des ss miesiecznie, = Odpisy 
świadectw. Soły. — 

3% irąkcmw- Skrzynka pocztowa — 
054 weność Nr. 7. 

zmarszczki, wągry,we- | 
dewkii kurzejki wama _ POtrzebny 

uczeń do zawładu in= 
troligatorskiego. Zam- 
kwa 12. 

 POPIERAJCIE 

L.0.P.P 
— Mam nadzieję, że inspektor Lan 

ner rozwiąże szybko tę zagadkę i odnaj 
dzie mordercę! — Spokojny ton słów 
Ryszarda wpłynął kojąco na Edytę. Ja- 
snem było dla niej, że jej ukochany nie 
mógł być mordercą, 

W tej chwili wszedł lord Rowmand, 
zawiadamiając gości, że inspektor po 
licji życzy sobie zadać im parę pytań. 

Edyta opanowała już w zupełności 
wzruszenie w chwili, gdy stanęła przed 
pomocnikiem swego ojca. 

Nie znała go dotąd. Młody inspek- 
tor nie przypominał wcale detektywów, 
których spotykała w gabinecie ojca. 
Był bardzo opańowany, spokojny, a w 
szarych jego oczach, malowała się wo- 
la i energja. Fakt, że wiedział już o jej 
wieczornym spacerze z Bilsaiterem 
świadczył, że należy być ostrożną. Ale 
nie umiała kłamać i przy końcu bada- 
nia, poczuła, że inspektor nie wierzy, 
ani słowu z jej zeznań. > 

To zmieszało ją i zaniepokoiło. Ale 
decyzja jej była niezachwiana: nie zdra 
dzić swej tajemnicy. 

Edyta rozmyślała nad tem, czy Lan- 
ner ma jakie poszlak, co do osoby 
„Promienia“?  Spoglądata zukosa na 
Woolvorta, ale jego niewzruszony spo- 
kój nie zdradzał myśli. 

— Czy rzeczywiście musimy pozo- 
stać tu uwięzieni do poniedziałku? — 
zapytał profesor: Furkassi, 

— Lanner nie przedstawił tego tak 
tragicznie — wyjaśnił gospodarz, — 

Gabinet + 

Kosmetyki kome Ce dić 
4, Hrynlewiczowej. 
al WIELKA 3818 m. 

Przyj.wg. 10-11 4-7 
VW. Z. P. M%, 

  

Wzruszająca miłość żołnierza do pięknej artystki, 

« AAAAAkAAŁAŁAŁAŁAAAAŁA U IMeDlIowane: 1, 2 lub 

Wspaniała 
a. Wielka rewja międzynarodowej muzyki. 
kowa, 

ANONS: Już w tych dniach „„Wiatr od m rza“ p g powiešci S. Žeromskiego. 

  

2 pokoje 
umeblowane, ze wszy- 
stkiemi wygodami do 
wynajęcia. Pańska 4—2 

Mieszkanie 
słoneczne dwupokojo- 
we z kuchnią odre- 
montowane. Bakszta 2, DO sprzedania 
były hotel „Niszkow- dom „osobniak* w cg- 
skiego”. rodzie w centrum wia- 

sta z wolnem komfor- 
towem mieszaniem i 

Pac jeszcze iunemi budyn 
3, (mogą być oddziel kami. Wyjątkowa oka- 
2 lub. z kuchnią) Zła, góyż plac około 

icki 560 sążni, połozony w 
dock, Susšieviogs najlepszej dzielnicy — 

Wilna da przy- 
szłość. iższa wiado- 

2 mieszkania mošė dla zainteresowa- 
1 8 14 pokoi ze nych (nie pośredników) 

wszelkiemi wygodami u Dyrektora Syndyka- 
nowoczesuemi, wanns tu Rolniczego, Zawal- 
na miejscu do wyna- naj9, 
jęcia. Wilno, ml. Sło- + 
wackiego 17, 

Gonty 177 
* POLSKI LLOYD 

ul. Kijowska. 

  

  

    

  

Z powodu wyjazdu 
sprzedaje się 

5-cio lampowe radjo 
z 2-mi lampkami ekra- 
nowemi z apsratem ano 
dowym i z głośnikiem 
Philipsa. Dzielna 30, 
m. 1, od 2 — S-ej. 

Pianino 
koncertowe w stanie 
prawie nowym okazyj- 
nie b tanio sprzedam, 
ul, Wileńska 17, m. 2, 

Kupię 
majątek ziemski w oko- 
licy Wilna lub kamie- 
nicę w Wilnie wpłacę 
odrazu 15 000 dolarów. 

Lokali 
18 pokojowy, całe pięt- 
ro, system korytarzo- 
wy, centralne ogrze- 
wanie natychmiast do 
wynaję ia. Z dniem 
1-g0 kwietnia następne 
piętro 14 pokoi i wan- 
na. Tamże do wynaję- 
cia sklep z piwnicą. 
Ul. Ad. Mickiewicza 23 

  

2 pokoje 
bez mebli do wynaję- 
ca z wszelkiemi wy- 
gadami. Mickiewicza 
48 m. 5. 

  

  

"widna, Olery do Reda 
Słowa* dla J—ki. | Rožne w 

inne лы r 

  

Wydzierżawię _ ZGuby | 
majątek _ Norwidpoł, 
poczta Dokszyce, st. a 

kol. Parafjanów on" 
powiat _ Dziśnieński. Zginął pies 
Obszar 175 ha ziemi wilk rudawy niewielki 
ornej 55 ha łąk nuro- wabi się „Tomi*, Przy 
źnych, 3800 ha łąk prowadzić za wynagro- 
błotnych, Tenuta 2500 dzeniem, Ta gowa 2 
dudów żyta. Emilja (druga łartka na pra- 

Weclawowiczowa, wo od mostu). z 
| rz 

    

musowy pobyt. Urządzimy match golfa 
i zaraz po śniadaniu, udamy się na 

plac. 5 
Propozycję przyjęto z radošcią, ale 

Ryszard odmówił i zaprosił Edytę na 
partję tennisa, 

Kilka pań usiadło na ławeczkach, 
przyglądając się grze. 

— Gdyby Woolvort nie był takim 
niepoprawnym starym kawalerem, była 
by z nich idealna para! — zauważyła 
jedna z nich. 

— Ach, te panie! — żartował pro- 
fesor. — Wiecznie chcą kogoś żenić! 

— A dlaczegožby nie? Edyta była- 
by doskonałą żoną i matką. Nie dziwię 
się, gdy zostanie żoną Ryszarda! 

Profesor wzruszył ramionami. 
Tymczasem para, o której Iosach 

rozprawiano, skończyła partję. 
— Może przejdziemy się po parku 

— zaproponował Ryszard. 
— Owszem, chciałabym obejrzeć 

oranżerję. 
Przed oranżerją, Edyta usiadła na 

ławce. 

— Niech pan usiądzie... Muszę ź 
panem pomówić. . Mam coś ważnego 
do powiedzenia. % | 

— Proszę. 
Edyta długo szukała słów, czując, 

że wchodzi na niebezpieczny grunt. 
‚ — Lanner wypytywał * mnie, czy 

Bilsaiter nie mówił ze mną o „Promie- 
niu” — powiedziała wkońcu, patrząc 
w bok. Ryszarda, zadrżała. postaram się umilić państwu ten przy- (D, C. N.) 

Wydawca Stanisław Mackiewicz, Drukarnia Wydą     „Slowo“. Redaktor w. z. Witold Tatarzyūski. —< 
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