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poczynań rządu 
NA ODCINKU GOSPODARCZYM 

Lansowane od kilku tygodni 'po- 

głoski, że rząd wkrótce przystąpi do 

wykonania na szerszą skalę zakrojo- 

nego planu przyjścia z pomocą za- 
grożonym  gospodarstwom rolnym, 

znalazły potwierdzenie w ostatniem 

przemówieniu ministra rolnictwa, Janta- 

Połczyńskiego, na posiedzeniu komi- 

sji budżetowej. 

Niezależnie od sytuacji powodo- 

wanejj ogólno-światowym kryzysem, 

wypłacalność rolnika stale się zmniej- 

sza skutkiem braku dochodów i nara- 

stania długów i płatności. Mając na 

wzgłędzie skutki tego  stanu,* rząd 

ustanowił trzy komisje i jedną przy 

ministerstwie skarbu, która w najbliż- 

Szym czasie przedłoży pozytywny 

plan przystosowania płatności rolni- 

czych do warunków możliwości płat- 

niczych rotnictwa; druga komisja, w 

ministerstwie sprawiedliwości, prze- 

dłoży plan reformy egzekucji długów, 

by zapobiec rujnowaniu warsztatów z 

krzywdą nietylko dłużnika ale i go- 

spodarstwa wogóle, a przedewszyst- 

kiem wierzyciela; trzecia wreszcie ko- 

misja, w ministerstwie rolnictwa, bę- 

dzie miała na celu zorganizowanie 

wojewódzkich komisyj, powołanych 

do wzięcia pod swoją dyspozycję 

warsztatów rolnych, które mogą być 

uratowane. Wszystkie trzy komisje, 

zostały wciągnięte jako części skła- 

dowe do jednej komisji nadrzędnej, 

przy prezydjum rady. ministrów usta- 

nowionej, a mającej na celu uzgod- 

nienie i organiczne powiązanie prac 

tych trzech komisyj. Celem ich jest 
przyjście z pomocą zagrożonym war- 

szłatom rolnym. Nie chodzi tu 0 ja- 

kiekolwiek moratorjum płatności—na 

to rolnictwo nie powinno rozliczać — 

lecz o uchronieniu przed likwidacją 
w drodze przystosowania płatności do 

rzeczywistych możliwości płatniczych 

rolnika. - 
Ci wierzyciele, powiedział minister 

rolnictwa na posiedzeniu komisji bu- 

dżetowej, którzy ulegając jakiemuś 

owczemu „sauve qui peut*, w ostat- 

niej chwili egzekwują wierzytelności 

ze skutkiem rujnowania warsztatów 

dłużniczych, poczynająśsobie niezmier- 

nie krótkozwrocznie. Egzekucja 'po- 
winna tylko tam mieć miejsce, gdzie 

chodzi e przełamanie zorganizowąne- 

go oporu płatności lub cynicznego sa- 

botažu, We wszystkich innych warun- 

kach egzekucje podcinają gałąż, na 

której kredyt spoczywa. Naodwrót 

niepłacenie zobowiązań złośliwie wy- 

kreśliłoby rolnictwo z rzędu klijentów 

kredytowych, co pociągnęłoby za so- 

bą nieobliczalne dla rolnictwa straty. 

Już dziś banki tylko pod naciskiem 

decydują się pracować z rolnikami, 

Zainicjowana przez rząd akcja, 

która z chwilą ogłoszenia nowych 

przepisów egzekucyjnych i rozpoczę- 

cia pracy przez wojewódzkie komisje 

nabierze właściwej treści, niewątpliwie 

powitana będzie przez społeczeństwo 

z mznaniem. Ale do tego uznania na- 

leży dołożyć 1 coś innego—współpra- 

cę. Słusznie zaznaczył minister го!- 

nictwa, że poczynania rządu w tej 
mierze muszą iść ręka w rękę z o- 

gromnym wysiłkiem wszystkich rolni- 

ków i organizacyj rolniczych, bowiem 
jest to jakby „operacja, przy której 
żywotność pacjenta odegrywa decy - 

dującą rolę“. ‚ 
Poza rozważaną akcją pomocy za- 

grożonym gospodarstwom rolnym, Z 
poczynań rządu ostatniej chwili wy= 
mienić należy rozporządzenia mające 
na celu: przeciwdziałanie importowe- 

mu dumpingowi, poprawę warunków 
zbytu krajowych surowców rolniczych 
i osiągnięcie maximum samowystar- 
czalnošci, 

Do tych celów rząd zmierzał w 
drodze: podwyższenie o sto proc. cła 

przywozowego na słoninę, szmalec, 

margarynę i sztuczne tłuszcze jadal- 

ne, wprowadzenia cła na surowce 

włókiennicze (bawełnę, wełnę, jutę, 

len, konopie i t. p.), oraz wprowa- 

dzenia nowych zakazów przywozu, 

które objęły zboże, mąkę, kasze, słód, 

rośliny strączkowe, rośliny okopowe, 

warzywa, owoce, ryby słodkowodne i 

chmiel. 

Odnośne rozporządzenia reglamen- 

tacyjne mieliśmy już możność oma- 

wiać na łamach naszego pisma. Tu 

ograniczymy się do stwierdzenia, że 

i na tym odcinku znów wyrasta przed 

społeczeństwem zadanie o olbrzymiem 

znaczeniu — poparcie usiłowań rządu 

do ugruntowania naszej samowystar- 

czalności gospodarczej. Zdajmy so- 

bie sprawę z tego, że ostatecznie o 

zwycięstwie tego celu zadecyduje 

właśnie same społeczeństwo. Weźmy 

przykładowo wyroby z Inu. O ile 
tkaniny lniane nie znajdą szerszego 

zastosowania na rynku wewnętrznym, 

niema mowy 0 rozwoju przemysłu 

włókienniczego opartego na surowcu 

pochodzenia krajowego. 

Wszystko to prowadzi do tego, że 

warunkiem nieodzownym uwieńczenia 

poczynań rządu pomyślnym skutkiem, 

a co pozatem idzie — warunkiem po- 
prawy sytuacji gospodarczej, jest sko- 

jarzenie prac rządu z maksymalnym 

wysiłkiem całego społeczeństwa. Je- 

żeli więc rząd już od dłuższego cza- 

su z wielką oględnością a jednocześ- 

nie i stanowczością rozbudowywuje i 
wprowadza w życie plan uchronienia 

dziedziny gospodarczej przed miaż- 
dżącym naciskiem kryzysu gospodar- 

czego—społeczeństwo winne we włas- 

nym interesie złożyć dowody  zrozu- 

mienia stanu rzeczy, wytężając całą 

energję w kierunku wewnętrznej kon- 

solidacji, przyswajaniu nowych form 
organizacyjnych i poparciu usiłowań 
rządu. 

  

Zwłaszcza wielka odpowiedzialność 

ciąży na najbardziej licznej warstwie— 

społeczeństwie rolniczem, Nie dość 

mówić o sytuacji, biadać nad obec- 
nym stanem, wysuwać te lub inne 

żądania. Nalaży zdobyć się jedno- 

cześnie na największy wysiłek, by, 
wspierając akcję rządu, móc przetrwać 

i ostać się przed nawałnicą kryzysu. 

Jeżeli chodzi o nasz północno-wschod- 

mi teren, przed paru tygodniami, kie- 

rując się innemi przesłankami, wysu- 

nęliśmy projekt zwołania w Wilnie 

zjazdu rolniczego województw  pół- 

nocno-wschodnich. Gdyby ten projekt 

znalazł posłuch, —a według posiada- 

nych informącyj nie wywołuje on 
sprzeciwu—na tym zjezdzie powinny 
być omówione również sprawy doty- 
czące współdziałania i współpracy 
społeczeństwa rolniczego w związku 

z podejmowaną przez rząd akcją ob= 

rony rolnictwa. H—ski. 

, Średa 27 stycznia 1932r 
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niezamówionych nie zwraca. Administra- 

(ALFOWANIU 
SUKCES POKOJOWEJ POLITY- 

KI POLSKI 
GENEWA, 26.1 (tel. własny). 

Wiadomość o parafowaniu paktu 

o nieagresji pomiędzy Polską a 

Sowietami rozeszła się w Gene- 
wie bardzo szybko, mimo že 

wiadomość o tem zamieścił tyl- 

ko jeden dziennik. Wiadomość 

ta wywołała b. wielkie wrażenie. 
Zawarcie paktu uważane jest tu 

powszechnie za wielki sukces 

pokojowej polityki polskiej zwła- 

szcza w przeddzień konferencji 
rozbrojeńiowej. 

Zdaniem tutejszych kół poli- 
tycznych Polska zadaje widoczny 

kłam wszelkim rczsiewanym w 

państwach europejskich  pogłos- 

PRZE 
AKONIE — Buiet Kołejowy. 

  

BIE! 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. | 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. 
KLECK — Sklep „Jedność*. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. | 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch'*. | 

BSTAWI 

K Malinowskiego. 

K. Smarzvński. i 
Zwierzyński. | 

CIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul Ratuszowa — Księgarni 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
М. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Poiskiej Macierzy Sz! 

| STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
3 SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—Biuro Gazetowe, al, 3 Maja 8. 

WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. juczewska. 

WARSZAWA — Tow. Księgarni Kol. „Ruch* 

ia Jažwiūskiego. 

   ineX. 

СЧНБИЛНЕСКННЫССНИВСЯНКГ ОМЕГ EO EISS TS DST L E STATUS TSS T STS KAD OR 

LENY OGŁOSZEŃ: wiersz minimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W nu:nerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej Administrącja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

paktu onieagresii 
kom na temat agresywnych za- 

miarów Poiskl. 

PODPISANIE PAKTU ZALEŻNE 
00 ROKOWAŃ SOWIECKICH Z 
ŁOTWĄ, ESTONJĄ I RUMUNIĄ 

WARSZAWA, 76.I (tel. własny). 

Otrzymana wczoraj z Moskwy 

wiadomość © parafowaniu pol- 

sko-sowiecklego paktu o nie: 
agresji była w ciągu dnia dzi- 
siejszego przedmiotem ożywie- 

nych komentarzy w warszaw- 
skich kołach politycznych. W. ko- 
łach tych podkreślają, że parafo- 

wanie umowy po rokowaniach 

trwających Zz przerwam! od roku 
1926 jest dużym krokiem naprzód 

na drodze całkowitego uregulo- 

  

KRWAWE WALKI W CHARBINIE 
. TOKIO, (Pat). Dowódca straży 
kolejowej kole! wschodnio-chiń 
skiej gen. Ting-Czao na czele Od- 
działów zaatakował dzisiaj Fu- 
Ta-Tien, dzielnicę chińską Char- 
binu. Podczas ataku zabitych zo- 
stało 30 policjantów chińskich 
oraz 20 osób cywilnych, cała 
zaś dzielnica została splendro- 
wana. Motywem akcji komen- 
danta Jak się zdaje było to, że 

miejscowi dowódcy chińscy po- 
za jego piecami porozumieli się 
między scbą co do tego, aby w 
całości przekazać gubernatorowi 
prowincji kiryńskiej kontrolę 
nad okręgiem charbińskim. Gen. 
Ting Czao wycofał narazie swe 
oddziały, ale istnieje obawa po- 
nowienia przez niego ataków na 
Charbin. | ; 

  

  

Gigantyczna 
>LONDYN, (Pat). Minister robót 

publicznych Ormsby Gore udzielił 
duńskiej gazecie „Politiken* wywiadu, 
w którym zaznaczyć miał, że rząd 
brytyjski zamierza dążyć do utworze- 
nia gigantycznej unji celnej, która 
objęłaby nie tylko dominja brytyjskie, 
ale także państwa, które wycofały się 

unja celna 
z parytetu złota, jak Argentyna, 
Szwecja, Norwegja i Danja. Brytyjski 
minister dementuje obecnie, jakoby 
miał na myśli definitywne zamiary 
rządu brytyjskiego, lecz podkreśla je- 
dynie, że wypowiedział tylko swe 
luźne myśli. 

PRZEMÓWIENIE MIN. JANA PIŁSUDSKIEGO 
na komisji budżetowej sejmu 

WARSZAWA, PAT, — Komisja budżeto 
wa Sejmu przystąpiła w dn, 26 bm. do obrad 
nad ostatnią częścią preliminarza budżetowe 

go budżetu Ministerstwa Skarbu, 
Minister skarbu Jan Piłsudski pierwszy 

zabrał głos, oświadczając, że preliminarz bud 

żetu po stronie wydatków przewiduje około 

110 miljonów, Zmniejszenie w wydatkach W 
porównaniu z budżetem bieżącym wynosi 

19—20 proc, Na wydatkach odbijają sie 
przedewszystkiem zarządzenia w dziale płac 
urzędniczych. 

Wpływy, przechodzące przez Ministerstwo 
Skarbu, łącznie z monopolami wynoszą w bud 
żecje preliminowanym 2,069 miljonów zł. 
gdy w dzisejszym budżecje suma wynosi 

2,575 miljonów zł,, a zatem suma prelimino- 

wana wynosj 79,8 proc, sumy dzisiejszego 

budżetu, czyli że dochody z danin razem Z 
monopolami są mniejsze o 20 proc, 

Dla zrównoważenia budżetu będziemy mit 

sieli sięgnąć do nowych źródeł podatkowych 
i zwiększyć obcjążenie w tych dziedzinach, 
gdzie to jeszce jest możliwe, kryzys bowiem 
niejednolicje dotyka różne źródła dochodu. 

Na 1 października 1931 r, w dziedzinie 
podatków bezpośrednich i podatku spadko- 
wego suma zaległości wynosiła 1,181 miljo- 

nów zł, Suma ta jest napozór ogromna, ale 

UDEZADEZEWAZE OWE NZOZ ZRK, OPO TSS TOS OT ROZA PEACE 

Nowa petycja ukraińska do Ligi Narodów 
ZABIEG2M POSŁANKI RUDNICKIEJ POMAGAJĄ NIEMCY 

GENEWA, 26.1 (tel. własny) Do- 
wiaduljemy się, że jeszcze w cłą- 
gu dnia dzisiejszego lub jutro 
ma być zgłoszona do sekretarja- 
tu generainego Ligi Narodów no- 
wa petycja mniejszości ukraiń- 

skiej w Poisce. Petycja podp!- 
sana jest przez posłankę Milenę 
Rudnicką i dotyczy rzekomych 
nadużyć władz polskich podczas 
przeprowadzonego ostatnio spisu 
ludności. 

posłanka Rudnicka zamierza 
udowodnić, że na terenie Mało- 
poiski Wschodniej podczas spisu 
panować miał terror niemai tak 
wieikł jak podczas tk. zw. pacy- 
fikacji. Petycja ukraińska wska- 
zuje, że celem tego terroru mia- 
ło być zmuszenie ludności ukra- 
ińskiej do podawania języka pol. 
skiego jako języka macierzyste- 

go a to w tym celu aby wykczy 
statystyczne i mapy specjalne 
sporząćzone na podstawie wyni- 
ków spisu ludności miały cha- 
rakter dogodny dla Polski. 

W kołach * igi Narodów Łwra- 
cają uwagę, że pomysł złożenia 
nowej petycji ujawniony został 
pe ostatniej ożywionej naradzie 
posłanki Rudnickiej z członkami 
delegacji niemieckiej w Genewie. 
Zwracają również uwagę, że pe- 
tycje ukraińskie zlawieją się w 
Genewie stale wówczas kiedy 
składane są Skarg! niemieckie. 

Petycja, o której mowa wyżej, 
zgodnie z dotychczasową tra- 
dycją złożona zostaje niemal na- 
zajutrz po wniesieniu przez rząd 
niemiecki znanej skargi na spo- 
sób wykonywania reformy rol- 
nej w Polsce, 

należy zaznaczyć, że ta suma nie jest cal- 
kowicje płatna, Takich zaległości, które moż 
na całkowicje uzyskać przez sekwestr, jest 
tylko 200 miljonów z czemś, Ministerstwo 
Skarbu wystąpiło z projektem ustawy o spła 
caniu niektórych podatków w naturze, Do- 
tąd jednak system ten nie daje jeszcze spo- 
dzewanych wyników, Należy zaznaczyć, że 
na podatnika wypadają nietylko ciężary po 
datków skarbowych, ale j podatków komu- 
nalnych oraz różnych jnstyucyj, które mają 
swyc hsekwestratorów, Między sekwestrato 
ramj wytwarza 51е konkurencja, Dlatego też 
rząd wnosi ustawę o ześrodkowaniu tej akcji 
ściągania zaległych podatków przez skarb i 
Później przez repartycję pomiędzy tych, któ 
rym się należą, Następnie jest projekt o uła- 
twjenju spłat zaległych podatków przez roz- 
łożenie na raty, względnie konwersję, Pod- 
kreślam tu jednak z nacjskjem, że o żadnem 
moratorjum należności nie może być mowy 
i rząd takjch zamiarów bynajmniej nie ma, 

W monopolach przewidziany jest dochód 
695 miljonów, to jest 80 proc, tego, co było 
na rok 1931—32, W gazetach spotyka się 
pogłoski, jakoby rząd zamierza ustawowo 
zmonopolizować kawę, herbatę, kukurydzę 
itd. Mogę oświadczyć autorytatywnie, że żad 
nych zamiarów podobnych rząd nie ma, 

Długi na 1 bm, wynoszą 5,200 miljo- 
nów 'w parytecje złota j zmniejszyły się © 
600 tysięcy, Z kolej minister omawia zagad- 
nienje pożyczki zapałczanej, która została 
użyta według ustawy, poczem zaznacza: W 
obsłudze długów państwa wskutek akcji Ho 
overa liczymy jeszcze na oszczędności 40 mi 
ljonów zł. 

Dlatego z lekkim sercem przeszliśmy nad 
deficytem, przewidując ewentualność, że jed 

nak akcja ta zostanie wznowiona, Czy to się 
stanje — to już kwestja polityczna, Dlatego 
przewidujemy konieczność tak, jakby mora- 

torjwm nie miało być przedłużone, 

Z kolej zabrał głos sprawozdawca pos, 
Hołyński (BBWR), omawiając poszczególne 

działy budżetu. 
Po przemówieniu referenta zabrał głos 

pos, Rybarski z Klubu Narodowego, który 
podkreśla, że jego zdaniem preliminowane do 

chody skarbowe są nierealne wobec spadku 
siły płatniczej i stanu produkcji, My nieste- 
ty nie mamy dobrze zrobionego obliczenia 
dochodu społecznego, ale w każdym razje do 
chód społeczny obecny w porównaniu z do- 
bremj latami spadł co najmniej do 60 proc. 
W średniem gospodarstwie chłopskiem na- 
wet w dobrych latach dochód czysty nie pod 

padał pod podatek dochodowy. Niezawsze 

zdajemy sobie sprawę, jak jesteśmy „ubo” 

dzy j fakt ten nażeży uwzględnić w polityce 

podatkowej. S WEB 
Następne posiedzenie komisji odbędzie się 

w dn, 27 bm, po południu, ; 

LAI 
wania stosunków polsko-sowiec- 
kich. Jednocześnie zwracaju u- 
wagę, że układ jest parafowany 

a nie podpisany. Na temat termi- 

nu podpisania I przedłużenia u- 
mowy do ratyfikacji wyrażane 
Jest przypuszczenie, iż data ta 

zależna jest od parafowania 

względnie podpisania anaiogicz- 

nych umów między ZSSRaEston- 

ja, Łotwą I Rumunją. 
Pakt francusko-sowiecki o nie- 

agresji jest parafowany od kiiku 
miesięcy, ale podpisu jeszcze się 

nie doczekał. Wiadomo—podkreś- 

ia to prasa francuska—że podpis 
pod umową francusko-sowiecką 

złożony ma być również dople- 

ro po zakończeniu rokowań o 
pakty o nieagresji z zachodnimi 
sąsiadami ZSSR z wynikiem po- 

zytywnym. : 
W tym stanie rzeczy punkt 

ciężkości przenosi się obecnie na 

trwające jeszcze rokowania dy- 
plomacji sowieckiej z Estonją, 

Łotwą I Rumunją, gdyż dypio- 

macja kontrahentów ZSSR stawia 
wyraźne iunctim pomiędzy pod- 
pisaniem tej całej serji paktów 
o nieagresji I zawarciem ich ze 

wszystkiemi wymienionemi pań- 
stwami. 

Obrady Sejmu 
WARSZAWA, PAT. — Na 46-m plenar- 

nem posiedzeniu Sejmu w dn. 26 bm, na 

wstępie złożył ślubowanie poselskie pos, Ro 

senberg. 

W trzecjem czytaniu Izba przyjęła nowe- 

1 do rozporządzenia Pana Prezydenta Rze- 

czypospołitej o utworzeniu przedsiębiorstwa 

Polskie Kołeje Państwowe, 

JEŃCY I PTAKI 

Następnie projekt ustawy o ratyfikacji 

konwencji, dotyczącej traktowania jeńców 

wojennych, (Wprowadza ona nowe pojęcia w 

związku z nowemj koncepcjami wojny, sta- 

ra sję uczynić los jeńca jak najbardzjej znoś 

nym, wprowadza przepisy dyscyplinarne itd) 

oraz projekt ustawy o ratyfikacji konwen- 

cji o ochronie ptaków pożytecznych. 

UMOWA Z: NIEMCAMI 
Z kolei pos, Surzyński z BB złożył spra- 

iwozdanje komjsjj spraw zagranicznych o rzą 
dowym projekcie ustawy ratyfikacyjnej umo 

wy między Polską a Rzeszą Niemjecką 0 u- 

bezpieczeniach społecznych, podpisanej wraz 

z protokółem końcowym w Berlinie 11 czerw 

ca r, ub. Referent podkreślił, że w stałem dą 

ženju naszem do normaljzacjj stosunków poł 

Sko-njemieckjch napotykaliśmy dotychczas 

na znaczne trudności, Niemniej jednak na- 

leży powitać tę umowę, która coraz to więk 

sze dzjedzjny życja poddaje porządkowi pra 

wnemu oraz świadczy o chęci naszej dojścia 

do modus vivendj, 

NOWA USTAWA O RYBOŁÓSTWIE 

Następnie imieniem komisjj rolnej pos. Sta 

niewicz zreferował rządowy projekt ustawiy 

o rybołóstwie, Dotyczy on najbardzjej zanje- 

dbanej gałęzi naszega gospodarstwa, jakkoł 

wiek bowiem mamy wielką ilość rzek j je- 

zior, to nie jesteśmy jeszcze samowystarczał. 
mj w zaopatrzeniu rybami. Rocznie dowozi- 

my znaczną jłość, Projekt ustała kapjtalną za 

sadę, že rybołóstwo jest njerozdziełnie zwią 

zane z prawem własności wody, regułuje u- 

rządzenie gospodarstw rybnych na wodach 

otwartych, ochronę rybołóstwa jtd, 

WYDANIE TRZECH POSŁÓW 

Pos. Terlikowskj (BB) referował z kołei 

sprawę wydania posłów Sachy i Mazura są 

dowi na skutek wnjosku prokuratury Sądu 

Okręgowego w Grudziądzu, Posłowie Sacha 

i Mazur byli przywódcami w czasje eksce- 

sów w Swiecju w październiku ub. r, Komi 

sja wnosj o wydanie obu posłów, Pos, Sty- 

pułkowskj (Ki, Nar,), omawiając szczegó- 

łowo zajścia w Świeciu, sprzeciwia się w 

imieniu Klubu Narodowego wydaniu posłów, 

przyczem dopatruje się systemu w wydawa- 

niu posłów z Klubu Narodowego, w Szcze- 

gólności Wielkopolski. Pos, Walewski (BB) 

wnosj w jmjeniu komisji regulaminowej j nie 

tykainości poselskiej o wydanie posła Dane- 

ckjego (Kom,) na podstawie pisma prokura- 

tury z Łodzi. Pos, Danecki oskarżony jest, 

że na zebraniu w Ozorkowie podburzał tłum 

i wznosjł okrzyki antypaństwowe, W głoso- 

  

SILVA RERUM 
Dziennik Kujawski podaje cie- 

kawe wiadomości о księdzu Bouly, 
proboszczu z Hardelot, departamentu 
Pas-de-Calais. Ks. Bouly ma nie- 
zwykłą zdolność ustalania miejsca 
żródeł wody pod ziemią oraz rozpo- 
znawania ukrytych kruszców i... trupów. 

Oto chodzi sobie z laseczką, zwaną nie- 
gdyć magiczną albo czarnoksięską, i znajduje 
w ziemi wodę. I to taką, jakiej kto chce, 
o ile, oczywiście, taka woda gdzie istnieje: 
Znajduje więc także i źródła wód minerzl- 
nych, określając ich gatunek, jak i głębokość. 

Ale to go już zajmować przestało; to 
rzecz zwykła. Zdolności jego odkrywcze 
przerzuciły się w inne dziedziny. Teraz od- 
krywa pokłady różnych kruszców oraz trupy 
ludzkie, przyczem zgóry określa zarówno 
rodzaj dauego kruszcu, jak i płeć danago 
trupa. 

Albowiem .ciało mężczyzny, tak za życia 
jak i po śmierci, wydaje promieniowanie 
trojakie, kobiece zaś — tylko  dwojakie. 
(Niech teraz kto powie, że to nie jest druz- 
gocący argument autyfeministyczny)! 

Ach, ci mężczyźni! Nigdy nie dają 
spokoju biednym niewiastom! Nawet 
do niewieścich promieni zaczynają się 
czepiać!... Mówiąc o księdzu - czaro- 
dzieju,dziennik nieoczekiwanie dodaje: 

Rzecz jasna, że zdolność ks. Bouly bar- 
dzoby się przydała w dziedzinie kryminali- 
stycznej detektywom A nie tylko tulaj. 
Poszukiwacze zwłek księcia Witolda w pod- 
ziemiach katedry wileńskiej mogliby zaprosić 
ks Bouly do Wilna, a wskazałby im miejsce 
ich pochowania. 

Pomysł niezły. Ale jeżeli już ko- 
rzystać z pomocy ks. Bouly, możnaby 
było poszukać nietylko prochów ks. 
Witolda, ale np. prochów królowej 
Heleny. Narazie jednak, zapominając 
na chwilę o królewskich prochach, 
możnaby było rozpocząć poszukiwa- 
nia godnego kandydata na laureata 
wileńskiej nagrody literackiej. Czy 
dwojakie czy trojakie ma on wyda- 
wać promienie?... 

„Jeżeli już przypomnieliśmy sobie 
o istnieniu literatów, słówko się na- 
leży książce. 

Przegląd Księgarski — Nr. 1 
podaje wiadomość © pożytecznym 
i całkiem nowym konkursie na naj- 
lepszą książkę „bibljoteczną*. 

Sekcja badania czytelnictwa Koła War- 
szawskiego Związku Bibljotekarzy Polskich 
ogłasza niniejszem konkurs na książkę, naj- 
lepiej wydaną z punktu widzenia potrzeb 
bibljotek powszechnych. 

Warunki konkursu: trwała wartość lite- 
racka lub naukowa książki, układ grałiczny, 
odpowiadający wymaganiom higjeny czytania 
i postulatom „estetyki, opracowanie zewnętrz- 
ne (karta tytułowa, podzial treści, ew. spisy. 
wykazy i skorowidze, ilustracje), ułatwiające 
czytelnikowi korzystanie z książki, pracow- 
nikom zaś bibljotecznym — jej katalogo-- 
wanie. 

Nagrodę stanowić będzie Dyplom Ho- 
norowy. 

Sąd konkursowy rozpocznie swoje czyn- 
ności w końcu stycznia 

Wydawcy proszeni są o zgłaszanie ksią- 
żek na konkurs pod adresem: Poradnia Bi- 
bljoteczna Związku Bibljotekarzy Polskich, 
Warszawa ul. Nowogródzka 21. Na opakowa- 
RA A aaa się wyrażna adno- 
acja: „Na konkurs", Termin zgłoszeń uj a 

dn. 1. IV, r, b. 2 .ч 
Do składu sądu konkursowego należą pp. 

F. Czerwijowski, Dyrektor Bibljoteki Publicz 
nej m. Warszawy; W. Dąbrowska, Kierow- 
niczka Poradni Bibljotecznej; Dr. A. Łysa- 
kowski, Dyrektor Publicznej Bibi;eteki Uni- 
wersyteckiej w Wilnie; Dr. J. Muszkowski, 
Dyrektor Bibljoteki Ord. Krasińskich; Prot. 
H. Radlińska, Dziekan Wydziału Pedagogicz- 
nego Wolnej Wszechnicy Polskiej, 

. Miejmy nadzieję, iż książki wileń- 
skie zdobędą na konkursie nie ostat- 
nie miejsce! Lector. 
HS 

waniu Izba ustwaljła wydać posłów Mazura, 

Sachę j Daneckjego, - 

ODRZUCENIE WNIOSKOW NPR, į PPS, 

Po referacie pos, Rzėskį przyjęto wnjo- 
sek komisji budżetowej 0 odrzucenje wnjo- 

sków NPR w sprawie ustawy o zaopatrzeniu 

emerytalnem stałych pracowników przedsję- 

biorstwa PKP j zaopatrzeniu pozostałych 

po nich wdów ji sierot oraz o  odszkodowa- 

niach za nieszczęśliwe wypadki, tudzież wnjo 

sek PPS w tej samej sprawie, 

Przy pierwszem czytaniu rządowego pro 

jektu ustawy 0 utworzeniu pańswowego 

przedsiębiorstwa Połskj Monopol Tytoniowy 
zabrał głos pos, Rymar, który zarzuca, że 
projekt jest nienależycie obmyślony į dopa- 

truje się w fakcje przedłożenia tego projektu 

chęci stworzenia precedensu do usunjęcja z 

pod kompetencji Sejmu całej gospodarki mo 

nopolów, s. 

Przy pjerwszem czytaniu projektu ustawy 

o nadaniu ziemj żołnierzom wojsk polskich 

pos, Łucki (Kl, Ukr.) protestuje jimienjem 

klubu przecjwko przedłożeniu tego projektu, 

twierdząc, że godzi on rzekomo w interesy 

ludności ukrajńskiej. 

Obydwa powyższe projekty odesłano do 

odpowiednich komisyj. Na tem  posjedzenie 

zamknięto, Następne odbędzje się w piątek 
najbliższy o godzinie 16-ej,  



  
  

G. P. U. dziala... 
Nieudana próba 'porwania „niewozwrasz- 

czeńca" Agabekowa 
Jak donosiliśmy kilka dni temu policja 

brzegawa rumuńska aresztowała na statku 
greckim Helena Philomena, w porcie Constan 
za grupę szpiegów i terorystów sowieckich, 
Parę godzin potem aresztowano — już na lą 
dzje będących — dwóch kurjerów sowie- 
ckich, przybyłych tym samym statkiem, Zaś 
radjotelegramy obwiešcily światu, że ma 
się do czynienia z nowym zamachem GPU 
jest to szajka wysłana dla uprowadzenia ze 
stolicy Rumunji Agatieffa-Agabekowa — że 

jeden z szajki jest Francuzem j stał w bli- 
skim kontakcje z gen. Kutiepowem, 

„Francuzem tym — pisze Cuvantul — jest 
niejaki Lecoq, pracownik jednego z hoteli pa 

ryskich j miał utrzymywać ongiś kontakt 
z rosyjskimi monarchjstami, a nawet z sa- 
mym Kutiepowem, 

Śledztwo naszej policji ustaliło, że szajka 
z pókładu „Philomena* była wysłana z Ro- 
sji przez GPU celem porwania podstępem 
czy siłą Agatjefia alias Agabekowa, przeby 

wającego w Bukareszcie, Konirontowanie Le 
coque'a j Agabekowa dało wynik oczekiwa- 

ny; Agabekow rozpoznał w nim jednego z 

katów generała Kutiepowa*, 

Kimże jednak jest ów Agabekow? Były 
współpracownik GPU, wydalony z kilku 

państw, m. in, z Francji z powodu swej prze 

szłości, przybył do Brukseli w lecje r. ub. 
Był on znany policji belgijskiej, która czu- 

wała nad nim, jednak podczas swego poby- 

tu w Belgji Agabekow zachowywał się bez 

zarzutu Zdaniem policji tutejszej, Agabekow 

postawił sobie za zadanie zwaiczac wszel- 

kjemj stojącemi mu do dyspozycji środkami, 
tajnych agentów sowieckich zagranicą, Mi- 

sja ta, którą sam sobie nadał, względnie, 

która mu została powierzona przez pewne 
czynniki, nie była wolna od niebezpieczeń- 

stwa, gdyż, jak on sam twierdzi, był przed- 

miotem częstych napadów, zwłaszcza w kra 

jach południowo-wschodniej Europy. On to 
doniósł rumuńskiej policji politycznej o dzia 

łałności pewnej grupy tajnych agentów GPU 

w Constanzy i umożliwił jej zaaresztowa- 

nie, ь 

Onegdaj Agabekow powrócił do Brukseli, 

lecz odmawia informacyj co do wypadków, 

w które był wmieszany, zaprzecza tylko, ja 

koby miał znajdować sję na pokładzie okrę 

tu „Fiłomena*, jak to niektóre dzienniki po 

dały, Agabekow — to jeden z tych ciemnych 
typów szpiegów na dwie strony, Typ dobrze 
znańy z czasów „Rosji podziemnej. Jeden 

z agentów — może ongiś j wodzów — tajem 

niczeį policji sowieckiej, dziś wyłamany Z 

jch kadry, Agabekow był człowiekiem, który 

za wiele wiedział, I za wiele też mógł po- 

wiedzjeć,., 

A właśnie Agabekow wiedział wiele, „Mniej 
sza o jego policyjną działalność w Rosji, Ale 
Agabekow działał i zagranicą. Organizował 

agentury GPU w Beludżystanie — u forpoczt 
cesarstwa Indyj, był czynny į w samych In- 
djach, ji w Europie, w Paryżu, w Niemczech, 
Ile wiadomości, szczegułów j tajemnic mógł 
odkryć pamiętnik takiego szpiega, 

„Odkąd zerwałem z GPU — mówi Aga- 
bekow — poczęła mnie ona tropić, Wpadła 
na mój trop w olbrzymim Paryżu, wykryła 
mtje w Berlinie, potem w Budapeszcie, po- 
tem w Bukareszcje“, 

Ale gra, jaką prowadzilį szpiedzy byla grą 

RES SET SRS AE T I R EDA 

nie przeciw oficerowį, jakim był Kutiepow— 
ale przeciw szczwanemu listowį szpiegostwa, 

Agabekow widząc, że pogoni nie zmyli, 
że jego szpiedzy znajdą go zawsze postano- 
wił wprowadzić jch w zasadzkę, Miał on 
od lat stały kontakt z Trockim, który choć 
na wygnaniu posjada jednak w Rosji zakon- 
spirawanych przyjaciół-agentów, Widać za- 
leżało banicje na utrzymanju przy życiu eks 
szpiega, gdyż on to, z Konstantynopola, po- 
wiadomił Agabekowa о przygotowaniu do za 
machu, I gdy do portu Constanzy zawinął 
niepozorny bryg pod grecką flagą zapadła 
za płecyma szajki pułapka, „Macki* GPU 
znałazły się w saku. 

Francuz zamieszany w sprawę Agabeko- 
wa tłumaczy się w sposób następujący: 
W Paryżu poznał on generała b, armji ce 

sarskiej Filię, który często odwiedzał w ho- 
telu de Bretagne swych rodaków, Gen, Filia 
jest żonaty j od czasów rewolucji mieszka 
sam w Paryżu, zaś żona jego j córka pozo- 
stały w Odesie, gdzie władze zabroniły im 
opuścić granice sowieckie, Panj Filia posja- 
da kapitały w jednym z banków paryskich, 

wynoszące podobno kilka miljonów iran- 
ków. Z tych funduszów czerpał gen, Filia 

na wynagrodzenia ludzi, którzy chcieli pod- 

jać się akcji uwolnienia jego rodziny z So- 
wietów, W jaki sposób miał się zabrać Le- 

coq do tej sprawy, która już w roku ubje- 

głym przez jnną osobę była rozpoczęta, lecz 

zawiodła — niewiadomo, W każdym razje 

Lecoq zabrał się do sprawy bardzo poważ- 

nie, W przeddzień świąt Bożego Narodzenia 
udał się on do Rumunjj, zabierając ze sobą 
tylko ręczną walizkę, Rodzinie swej oświad 

czył, że wyjeżdża do Constanzy w sprawach 
jednego z przedsiębiorstw filmowych. Z hote 
lu Regina w Constanzy telefonował on kil- 

kakrotnie do żony, zawiadamiając ją, że po- 

wrót jego opóźni się, Miał on zamiar powró 
cić pierwszego stycznia do Paryża, Przed 8 
dniami telefonował po raz ostatni, zawjada- 
miając, iż sprawę załatwił j wraca do Fran- 
cii, Statkiem „Philomena* chcjał odpłynąć do 
Konstantynopola, a stąd do Odesy, 

Panj Lecoq, zapytana przez dziennikarzy, 
zaprzecza z oburzeniem, jakoby mąż jej miał 
być w zmowie z agentami GPU w celu zło 
wienia Agabekowa w pułapkę, Mąż mój jest 
bardzo uczciwym człowiekiem — powiedzia- 
1а опа — i chcjał zarobić pieniądze, ułatwia 
jąc wyjazd do Francji żonie i córce generała 
Filia, Cóż w tem nadzwyczajnego? Niepo- 
dobna jednak przypuszczać, że był on wta- 
jemnjczony w zamiary agentów bolszewic- 
kich, 

Czy wiadomo pan; — zapytał przedstawi- 
ciel jednego z dzienników — że Agabekow 
oskarżył męża jej o udzjał w porwaniu Ku- 
tiepowa? Panj Lecoq wzruszyła ramionami: 
Co za wartość mogą mieć stowa Algabekowa, 
który wszystkich zdradza — odpowiedziała, 

PWOJE DŁIECI UCZĄ big 
W GJCZYSTYM JĘZYKU, CZYŚ 
POMYŚLAŁ O TRAGEDJI MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 

WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 
Złóż grosz ta, Fundusz Polskiego 
Szkolnictwa |, na konto 
P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 
dn 25-1ecia Walki o Szkołę Połską 

  

Komitet dwunastu o 
GENEWA, (Pat). Po krótkiem po- 

siedzeniu, poświęconem załatwieniu 
paru spraw drobnej wagi Rada Ligi 
odroczyła się do dnia następnego. 

Następnie członkowie Rady, z wy- 
jątkiem reprezentantów Chin i Japo- 
nji, czyli t. zw. komitet dwunastu, 
zebrali się na tajną naradę w spra- 
wie Mandżurji. Ponieważ Rada stoi 
na stanowisku, że do spraw dawniej- 
szych, przekazanych komisji ankieto- 
wej, nie ma powodu powracać, oma- 
wiano jedynie ostatnie wydarzenia w 
szczególności sytuację w Szanghaju. 
Ze względu na interesy, które po 
szczególne mocarstwa, mają w tem 
mieście, sprawa ta w wysokim stop- 
niu interesuje członków Rady. 

SŁOWO 

sytuacji w Szanghaju 
Po dyskusji postanowiono, 

uczynione zostanie w tej sprawie nie- 
oficjalne demarche u przedstawicieli 
Chin i Japonji. W tym celu przewod- 
niczący Rady Paul Boncour przyjmie 
wieczorem reprezentantów Chin i Ja- 
ponji—każdego z osobna. 

Należy podkreślić, że w ciągu dy- 
skusji bardzo energicznie i jedno- 
myślnie podkreślono konieczność re- 
spektowania traktatów i integralności 
terytorjów członków Ligi. Przewiduje 
się także, że na jednem z najbliższych 
posiedzeń Rady złożona będzie de- 
klaracja co do respektowania  nietyl- 
ko pod względem terytorjalnym, lecz 
także administracyjnym, nietykalności 
Chin. 

Delegacja sowiecka do Genewy 
MOSKWA. (Pat). W dniu 26 bm. 

odjechała stąd do Genewy delegacja 
sowiecka na konferencję rozbrojenio- 
wą. Przewodniczy delegacji komisarz 

ludowy spraw zagran'cznych Litwi- 
now. Członkami delegacji są Luna- 
czarski i Łangowoj. Sekretarzem ge- 
neralnym delegacji jest Stein. 

Dalsze niepokoje w Hiszpanii 
MADRYT, (Pat), Donoszą z Castel de 

Cabra, że wybuchł tam strajk o charakterze 
rewolucyjnym. Zrewoltowane tłumy zajęły 
ratusz i archiwum, następnie podpaliły pro- 
chownię i uwięziły miejscowe władze, poczem 
proklamowały komunę. Do Castel de Cabra 

wysłano wojska rządowe. Gubernator Terruel 
nakazał zamknięcie ośrodków syndykalistycz- 
nych w stolicy prowincji i 4 innych mia- 
stach, W Alicante wybuchł strajk powszechny. 
W Kordobie aresztowano ogólem 22 osoby. 

* * # 
MADRYT, (Pat). Wielu Jezuitów opuszcza 

* * 

PORT OF SPAIN. (Pat). Według donie- 
si fi radjowych, podczas rewolucji w repu- 
blice San Salvador, jeka mala miejsce w 
ostatnich dniach, zabitych zostało tysiąc 
osób. Pewna ilość kobiet i drieci schroniła 
się na p.kłady okrętów kanadyjskich. Według 

  

Hiszpanję, udając się prawdopod. do Belgji 

* 

innych również radjowych doniesień, trzy 
okręty wojenne Stanów Zjednoczonych są w 
drodze do kanału Panamskiego, by ewentual- 
nie bronić życia i interesów obywateli Sta - 
nów Zjednoczonych. 

Zakaz wyjazdu z Kłajpedy 
PRZEDSTAWICIELE MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ NIE POJADĄ 

DO GENEWY 
BERLIN. (Pat). „Germania* donosi, 

že przedstawiciele Kł Įpedy Meyer i 

Vorbeck, którym gubernator okręgu 

kłajpedzkiego odmówił wizy na wyjazd 
do Genewy, zwrócili sią w tej sprawie 
do premjera litewskiego w Kownie. Na 
zażalenie to premier rządu kowieńskie- 

go odpowiedział, że nie może wkra- 

czać w agendy, przysługujące guberna" 

torowi Kłajpedy. „Germania* pokreśla, 
że dotychczas żadne z państw nie za- 
braniało przedstawicielom swych mniej - 
szości udawania się na sasję Rady Ligi 
Narodów celem bronlenia ich petycyj 
na forum Ligi. 

  

  

Trzy wyroki Śmierci 
W BRZEŚCIU 

BRZEŚĆ N.-Bugiem, PAT. — W d. 
26 bm. odbył się tu sąd doraźny rad 
mieszkańcami wsi Swinowo w pow. 

  

Mint w największem więzieniu angielskiem 
Więzienie w płomieniach. —12 strażników i 70 więźniów rannych 
LONDYN, PAT, — W największem angiel 

skijem więzieniu, w którem przesjadują naj- 
gorsi zbrodniarze j bandycj, w Princetown, 
położonem w puszczy Dartntoor, w  hrab- 
stwie Devon, doszło do niezwykle 
silnych zaburzeń, W ciągu ostatniego tygo- 
dnia ze strony więźniów kierowane były Ii- 
czne skargi pod adresem administracji wię- 
zjennej na niemożliwe jakoby jedzenie, Na- 
stępnie 30 więźniów  odesłało ranne porcje 
pożywienia nietknięte i rozpoczęło protesta- 

cyjną głodówkę, Dzisaj rano, w czasje po- 
chodu więźniów do kaplicy więziennej na 
nabożeństwo, grupa więźniów zaatakowało 5 
dozorców, równocześnie zaś druga grupa 0b- 
sadziła kaplicę, a pozostali więźniowie roz- 
biegli się po całym obszarze więzjennym, 
Szereg budynków więziennych  podpalono, 
znana zegarowa. baszta więzjenna, w której 
mieszczą się rozmajte składy towarów, zo” 
stała doszczętnie obrabowana, Administracja 
więzjenna zdołała jednak zawiadomić telefo- 

Odsiecz przestępców dla zbun- 
towanych więźniów 

WIĘZIENIE OBSADZONE WOJSKIEM 
LONDYN. (Pat). Dzienniki ;in- 

formują o nadzwyczajnych za- 
rządzeniach, dokonanych w obrę- 
bie więzienia Dartmoor. Całe wię- 
zienie zostało obsadzone woj- 
skiem, które na drogach, wiodą - 
tych do więzienia ustawiło kara- 
biny maszynowe i zatrzymuje 
wszystkie samochody oraz rewi- 
duje p rzechodniów. Srodki о- 
strożności zostały zarządzone 

WILEŃSKA NAGRODA 
LITERACKA 

W najbliższym czasie będziemy 
mieli nowego laureata literackiej na- 
grody imienia Adama Mickiewicza. 

Kto będzie nim? Niełatwo zgadnąć, 

gdyż zawsze mogą być pewne niespo- 
dzianki przy uzgadnianiu poglądów 
ośmiu sędziów (Prezydent miasta, 2-ch 

delegatów USB, 3-ch delegatów Zw. 
Literatów i 2-ch Rady Miejskiej) i dla- 
tego wyrok może być komuś nie po 
myśli. Zresztą, z całą pewnością ktoś 

będzie czuł się pokrzywdzonym, ktoś 
będzie posądzał kogoś o nikczemne in- 
trygi, a niejeden z sędziów aż do na- 
stępnego sądu (za 2 lata), do które- 
go już nie zechce wejść, — zdobędzie 
śmiertelnego wroga w osobie jakiegoś 
niedoszłego laureata, 

Rzecz jednak zastanawiająca: w 
_ świecie literackim panuje cisza i spo- 
kój. Dwa lata temu był jednak ruch i 
pewne podniecenie." Dziś tylko w jed- 
nym dzienniku nieznany autor dość ba- 

wczoraj wieczorem wskutek alar- 
mujących wiadomości o odsieczy, 
szykowanej przez świat'zbrodni- 
czy, który pragnie udzielić po- 
mocy zbuntowanym więźniom. 
Wewnątrz więzienia Dartmoor 
panuje, |Jak donoszą dzienniki 
złowroga cisza. W ciągu dnia 
wczorajszego zaden z więźniów 
ani na chwilę nie był wypusz- 
czony z celi. 

łamutnej „informacji* westchnął bole- 
śnie, zgóry przewidując przewrotność 
i czarną niewdzięczność. 

Nawet dziwaczne komunikaty Magi 
stratu, zachęcającego genjuszy do re- 
jestracji w celu ewentualnego otrzyma- 
nia nagrody, — nie wywołały prote- 
stu. 

Może dlatego, że przed dwoma la- 
ty o tem tyle się mówiło i pisało... 

Pierwsza nagroda została przyzna- 
na niezwykle szczęśliwie: Kazimiera 
Hłakowiiczówna niezawodnie należy do 
najwybitniejszych poetek doby ostat- 
niej i również niewątpliwie jest mocno 
związana z Wilnem, В 

Jest wreszcie literatką młodą, pełną 
sił i dłatego odpowiadającą warunkom 
paragrafu piątego statutu nagrody: 

Nagroda winna mieć raczej charakter za- 
chęty, dlatego przyznawana pawinna być 
raczej miodszym i w pełni sił stojącym lite- 
ratom j artystom, którzy pracą swą lub jed- 
nem dziełem na nią zasłużyli, 

Ten punkt statutu zasługuje na 
szczególne podkreślenie, jako zawiera- 
jący trafne i szczęśliwe ujęcie charakte 

nicznie komendę policji w miešcie Exeter. 
LONDYN. PAT, — Agencja Reutera po- 

daje następujące szczegóły o buncje w wię- 
wieniu Princetown: dziś rano więzienie w pu 
szczy Rartmoor w Princetown było widow- 
nią ciężkiej wałki, stoczonej przez straż wię- 
zjenną, oddziały zawezwanej policji i zaalar 
mowarie oddzjały wojska ze zbuntowanymi 
więźniami, 12 strażników odniosło cjężkie ra 
ny, około 70 więźniów umieszczono w szpi 
talu, Strażnicy mieli przecjw sobje zgórą 300. $ 
buntowników, którzy uzbrojeni w zajmprowj 
zowaną broń, oczekiwali jedynie chwiłi ćwi 
czeń, ażeby rozpocząć atak, 

Walka trwała przeszło 2 godziny, Jedna 
grupa zbuntowanych więźniów, korzystając 
z zamieszania udała się do bjura dyrektora 
więzienia, w celu wzniecenja tam ognia. Dy 
rektor więzjenia, jak słychać, musjał pośpie- 
sznie ratować się ucjeczką, a tymczasem 
wzniecony pożar przybrał takie rozmiary, jż 
płomienie widoczne były z odłegłości kilku 
mil, Niebawem przybyła straż pożarna, pod- 
czas gdy zażarta walka trwała w dalszym 
cjągu, wśród syku płomieni j odgłosów strza 
łów, Wewnątrz murów więzienia panował 
chaos ne do opisania: strażnicy musjeli sta 
wiać zacięty opór wielu zbuntowanym więź 
niom, którzy usiłowałi przedostać się przez 
mury więzienia, W końcu, po nadejściu po- 
siłków, władze z trudem zdołały opanować 
sytuację, podczas gdy straż pożarna zloka- 
lizowała ogień, W czasie szalejącej walki 
buntownicy opanowali archiwa biur wjęzjen 
nych ; spalili je. 

ru nagrody wileńskiej. Rzeczywiście: 
największą rację bytu ma nagroda, po- 
siadająca charkter raczej zachęty, niż 
honorowego zasiłku emerytalnego. Bo 
jeżli chodzi o zaszczyt, wielki pisarz 
wileński zawsze może łatwo sięgnąć 
po laury wyższe, lub po nagrodę ma- 
terjalnie korzystniejszą. 

Tak np. znakomity nasz powieścio- 
pisarz Józef Weyssenhoff, który jest 
laureatem nagrody poznańskiej, otrzy- 
ma w tym roku dar narodowy z okazji 
40-lecia pracy pisarskiej. 

Nagroda więc wileńska powinna 
mieć charakter nie korony, wieńczącej 
siwą głowę wielkiego człowieka, lecz 
tarczy, udzielanej młodemu rycerzowi 
słowa, walczącemu na naszej ziemi... 

Kandydat zaś do nagrody musi po- 
siadać mocny, niewyszczerbionymiecz.. 
Takiemu tylko będzie się należał laur 
wileński... 

Jeżeli statutowe określenie charak- 
teru nagrody wileńskiej nie budzi żad- 
nych zastrzeżeń, to całość statutu jed- 

nak wymaga starannej korekty, prze- 
dewszstkiem stylistycznej. 

brzeskim Michałem Dundarem, lat 20, 
Stefanem Krawczykiem lat 24 i Aleksan 
drem Krawczykiem lat 20, oskarżony- 
mi z art. 51, 455 i 563 K.K. o to, że w 
nocy 25 grudnia r. ub, wymordowali 
rodzinę Karolików, składającą się z 4 
osób. Zwłoki zamordowanych  obleli 
naftą i podpalili, wskutek czego spali- 
ła się doszczętnie obora, chlew i kilka 
naście sztuk irwentarza oraz częścio” 

wo dom mieszkalny. Do pożaru przy- 
biegli mordercy, aby pomagać rato- 
wać. W śledztwie przyznali się do zbro 
dni. Sąd po naradzie uznał ich winę i 
skazał wszystkich na karę Śmierci 
przez powieszenie. Wyrok zostanie wy 
konany w dn. 26 bm, przed południem. 
Zawezwany został telefonicznie kat Ma 

ciejewski. Е ‚ * 

W WIRZE STOLICY 
ZA ZEZWOLENIEM 
ZWIERZCHNOŚCI 

Przeglądając teczkę starych paprasów w 

bibljotece Krasjńskich znalazłem list syna 

do ojca. Synalek pojechał do Warszawy w 

1730 r, i informuje ojca o interesach, o sej 

mje — bezowocnym jak wszystkie podów- 

czas — o plotkach, Załączył też ulotkę roz- 

rzuconą w ogrodzje Saskim, ulotka na gru- 

bym, dobrym papierze, dużo lepszym niż dzj- 

siejsze dyplomy magisterskie, 

A oto jej zawartość: 

ZA POZWOLENIEM ZWIERZCHNOŚCI 

Podaje się do wiadomścj generalnie wszy 
Stkim kochającym się w ciekawych  rze- 
czach, że tu przybył w tych dniach pełny 
podziwienja Zwierz, Rhinoceros, to jest No- 
sorozjec nazwany, w tych krajach nigdy nie 
widziany, a ten tylko jeden jest, który się w 
całej Europie znayduje, o którym Job, 40 
v. 20 pisze: iest ten Zwjerz wiei- 
kiego podziwienia godzien 
dla każdego, który go widzieć 
pragnie y dziwować się chce 
Wszechmocnemu Stwórcy, Tego 
Zwierza złapano na wodzje w Azyj między 
państwem Wielkiego Mogola, w kraiu Assy- 
rze, cztery tysiące mil odtąd odległey, który 
na okręcie z Bęgalii do Hollandyį przypro- 
wadzony. jest łaskawy jak owieczka, bo z 
młodu złapany, y dla cjekawoścj przez trzy 
lata jako szczenie w jzbje koło stołu cho- 
dząc między Panami wychowany, 

Ten to cudowny Zwierz jest koloru Czar- 
nijawego, nie ma żadney sjersci, skóra lego 
iest iakby łuską pokryta była, która to na 
dłoń szeroka, jedna na drugą zachodzi, co 
mu tak kształtne czyni odzienie, iż żaden 
krawiec zrobićby nie potrafił, jakim go sa- 
ma natura przyozdobjła, 

Sposobny iest ten Zwierz do pływania, y 
nurzenja się w wodzie jako kaczka, Wypiya 
14 wiader wody co dnja, waży 5000 czyli 
6000 funtów, Ma dopiero 15 lat y rośnie ie- 
szcze, у rość będzje przez kilka lat — jakie 
150 ałbo 200. 

Z rogu Zwierza można puhary robiš, 
który to puhar taki ma skutek, że gdyby się 
wino z trucjzną zmieszane w nim znaydo- 
wało, natychmiast rozpęka sję na sztuki, 

Będzje ten Zwierz z rana od 8 do 12, po 
obiedzje o 2 aż do 6 wieczór prezentowany, 
Kto zaś będzje cjekaw aby go widzjał, cena 
albo taxa dła wielkich Panów y ich Dwo- 
rzanów nie postanawia sję, ale Ich grzecz- 
noścj y Pańskjemu Humorowi zostawnje się, 
Dła pomnjeyszych Panów taxa: 3 albo 2 
tynfy, dla Kupców y możnjeyszych Mjeszcza- 
nów tax 1 tyni, dła pomnjejszych mieszcza- 
nów szostaków 2, rzemieślniczkowie y słu- 
żący płacić mają po szostaku, 

Prezentować się ten Zwierz 
Otwocku. 

NB, Daje się do wiadomości 17 przystę- 
puiąc zaraz na samym wstępie do owey bu- 
dy płacjć trzeba, A to dziać się będzie aby 
uniknąć jakiego zamieszania, 

Pjękne co? zwłaszcza ta taxa 'mi sję po- 
doba, Niechby tak dzjś u wejścia do kina 

spróbąwano gatunkować: bogacj co łaska, 

zamożni 2 złote, bjedacy 50 gr, Czy znalazł- 

by sję choć jeden głupiec co dałby 3 zł, lub 

choćby 2 zł,? A wtedy niejeden był dumny, 

gdy go wzięto za członka lepszei kasty i dro 

żej zapłacić kazano, ` 

JEST TELEFON 

Beziobocje, pracy. zmaležč nie można, a 

w centralį telefonicznej tłok, ścisk, kolejki 

nieskończone, Jedna urzędniczka załatwia 

tysiąc interesantów, dla. głupstwa trzeba 

czekać 5 godzjn, Czemu nie zatrudnić paru 

bezrobotnych j publiczności nie dogodzić? 

Założenie telefonu kosztuje 175 zł, — 

Gdzie te czasy, gdy dla zachęcenia njeuf- 

nej Warszawy Towarzystwo Bella instalo 

wało aparaty darmo? Może to j było roz- 

tropniejsze, niż te nadmierne obecne wstęp- 

będzie na 

ne, 
Jest telefon! Wisi skromnie w korytarzu, 

ale to jakby nowy domownik — i to nie- 

bylejakį, hałasujący, czynny, rozmowny, 

    
       

        

       

. Żaden argument... 
nie zdoła już zniechęcić Pani do nabywania pudrn 

o trwałym, subtelnym i wytwornym zapachu 

J EMMY FORUIL ras 
o ile zapozna się Pani z jego zaletami, Prosimy żądać 

5 Fleurs_ 
która jest gwarancją Jakości, 

Prosimy nie ulegać namowom sprzedawców usiłujących 
pudry o łudząco podobnych opakowaniach j nazwach 

sprzedawać zamiast oryginalnego pudru 

5 Fieurs FORVIL Paris 
Polecamy wszechświatowej sławy wody koloń- 
skie i perfumy 5 Fleurs Forvil oraz inne zapachy. 

   

  

udru marki 

FORVIL Paris 

   

  

  

Polszczyzna statutu woła o pomstę 
do nieba; treść poszczególnych para- 
gratów wymaga komentarzy, których 
nikt udzielić nie może, 

Co znaczy np. $8: 
Termin zgłoszenia kandydatów upływa 1 

stycznia, w roku wydawania nagrody, 

Kto ma zgłaszać kandydatury? czy- 
je? Magistrat zinterpretował ten punkt 
w sposób bardzo oryginalny, ale cał- 
kiem fiogiczny: mianowicie — pragną- 
cy otrzymać nagrodę muszą się zgła- 
szać po nią!.. Stąd te urządowe komu- 
nikaty, wzywające każdego życzącego 
do zgłaszania się!... 

Z tego zaproszenia skwapliwie ko- 
rzystają grafomani, nie mający żadnej 
nadziei na otrzymanie nagrody, lecz 
szukający dobrej reklamy. Przed dwo- 
ma laty zgłosiło się takich trzech pa- 
nów, którzy potem doczekali się wzmia 
nek w prasie p.t. „Kandydaci do na- 
grody wileńskiej”. 

Otóż tego stanowczo trzeba unikać 
na przyszłość, aby nie ośmieszać Wil- 
na. Nagroda literacka nie jest konkur- 
sem, laureat'to nie Miss Polonia, więc 

ułatwianie autoreklamy miernotom jest 
niedopuszczalne. 

$ 8 powinien być rozumiany w ten 
sposób, że przed 1 stycznia muszą być 
zgłoszone nazwiska delgatów do Sądu, 
a nie kandydatów do nagrody. 

Pewne zastrzeżenie musi wywołać 
punkt pierwszy statutu: 

Miasto Wilno ustanawia nagrodę literac- 
ką jm. Adama Mjckiewcza za pracę twór- 
czą 'w języku polskm na połu literatury pię- 
knej, 

W ten punkt w swoim czasie ude- 
rzył p. Piotrowicz, słusznie wykazując 
jego słabą stronę na przykładzie ś. p. 
Czesława Jankowskiego. 

Gdyby ś. p. Czesław Jankowski żył 
w czasie działania Sądu Konkursowe- 
go nagrody, mógłby zgodnie ze statu- 
tem, otrzymać nagrodę za swe poezje, 

już przeważnie zapomniane, — lecz ni- 
gdy za najlepsze swoje dzieło, kapital- 
ną i przepiękną monografję Powiatu 
Oszmiańskiego. 

To jest przykład jaskrawy, wykazu- 

jący, iż prócz autorów poezyj, dra- 
matów i powieści, należy wśród kan- 

BEZROBOCIE WZROSŁO 
WARSZAWA, 26. I. (tel. własny). 

Według danych Państwowego Urzędu 
Pośrednictwa Pracy liczba zarejestro- 
nych bezrobotnych na całym terenie: 
państwa w dniu 23 go b. m. wynosi- 
ła 819.862 oscby. W porównaniu ze 
stanem z ubiegłego tygodnia bezto- 
bocie wykazuje wzrost o 10.124 
osoby. 

SYTUACIA STREJKOWA 
W ŁODZI 

ŁÓDŹ, PAT, — W dniu 26 bm, sytuacja 
strajkowa ulegta zmianie. Akcję strajkową 

z rąk pozazwiązkowej komisji strajkowej 

przyjęły związki zawodowe, wyłanjając ko- 

misję, w skład której weszlį przedstawiciele 

poszczególnych związków. Komisja zwrócj- 

ła się do inspektoratu pracy, przedstawiając 

postułaty strajkujących. Jutro należy oczekj- 

wać podjęcja arbjtrażu przez inspektora pra. 

cy oraz nawjązanja kontaktu z dy kołej 

elektrycznej w Łodzi, 

UCIECZKA DUCHOWNEGO 
PRAWOSŁAWNEGO 

WILNO. Koło "omaszewicz prze 
szedł na nasz teren duthowny prawg- 
sławny Nik:tin, b. proboszcz w Piesz- 
czenicach. Przekroczył on granicę w 
przebraniu chłopskiem pod osłoną necy. 

Będąc na zesłaniu pod Wożłogdą,. 
skorzystał z zezwolenia odwiedzenia 
umierającej matki zamieszkującej w 
Pieszczenicach I zbiegł z Sowietów. 

    

AAAAAAAAKADAAAAAAAKÓOREKANA 

Waierjan Charkiewicz 
Zmierzch Unj! Kościelnej nz Litwie 
1 Białorusi—szkice historyczne zł, 6,— 

Placyd Jankowski (John oł Dycaig)— 
życie i twórczość .  . zł. 16.— 

Bez steru I busoll (Sylwetka 

  
  

x prof, Michała Bobrowskiego) £.— 
Ostatnie lata Alumnatu Pa- 
pieskiego w Wlinie . REG 

„Żyrowice—łask krynica 8.58 
Plarwsza trudy | walk! wl- 

ieńskich kelejarzy > « 0.80 

SKŁAD GŁÓWNY w KSIĘGARNI 
ŚW. WOJCIECHA w WILNIE 

SAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA A 
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Przezorny kapitalista 
rozlokowuje swe oszczędności w kilku 

Bankach, w tej liczbie i 

w Chrześcijańskim Banku 
Spółdzielczym 

przy ul. Antekolskiej 28 w Wilnie 
Wysokie oprocentowanie, 

Zuapełna gwarancja, — dyskrecja zapewniona. 
Bank czynny 9— 12 rano, oraz 5 — 7 wiecz. 

MAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AA AA AAA 

VYVVVVYVVYVYVYVYYYYYYVVYVVVVYVVYVYVYVYVYVYY 

Jak można było żyć. bez niego? Okazuje 
się, że jest tysjąc interesów j z tym j z ©- 

wym, interesy ważne, niecjerpiące zwłoki, 
Było sję wieczorem w kinje j knajpie z 

narzeczoną — z taką przygodną; miła dzie- 

wuszką, mile zeszedł czas. Udprowadzjło 
się ją, pobaraszkowało — nareszcje sam w 

domu, 3-cia w nocy! l nagle wyrzuty Su- 

mienia — a prawdzjwa narzeczona! Ta ko 

chana, dobra A/gasja? Łap za słuchawkę, dryń 
dryń,, telefon jest u niej w korytarzu, ona. 

się pierwsza obudzj, napewno ona podej- 

dzie. 

Rzeczywiście, zaspane, słodkie, znane— 

hallo!, 

—To ty, Agasiu? 

— Czył ty zwarjował, Karolku? O tej. 

porze dzwonić? 

— Kochanie, nie mogę spać, wciąż my- 

ślę o Tobje,.. 
— Dobry chłopcze, jakiś Ty poczciwy? 

a ja spałam całą parą,.,,, 
I Agasja się wstydzi, że ona, twarde ser 

ce, spała, gdy on — marzył o niej, 

Ale niezawsze budzi sję innych, bywa 

odwrotnie, Noc — gwałtowny dzwonek! Te 

iefon, 

— Alo? ь + 

— To ty, Pupferkjnd, — wiesz, co się 

stało? Jutro nie przychodzę do biura, bo 

Sara w te chwyle urodziła dwojaczki. 

-— Аа ва.... 

— Więc ty nie zapomnjj powiedzieć te 

mu Cynaderkowj, że jak on nie wykupi dziś 

zaraz swego weksla, to my iego płatfusa 
zlicytujemy, skomornikujemy, sparałjżujemy, 

z kijem napędzimy, niech on pilnuje swo 

jej wątroby... 

— Omyłka, tu nie Pupferkjnd, 

Niezastąpiony telefon, K. 

dydatów uwzględniać i literatów typu 
ś. p. Cz. Jankowskiego, jeżeli tacy się 
zjawią na gruncie wileńskim, czego 
Wilnu szcerze życzyć należy. 

W związku z tem wyraźnej inter- 
pretacji wymaga $ 3: 

Nagroda ta przypaść może zarówno za 
jedno dzieło o wysokiej wartości artystycz- 
nej, jak również za całokształt wybitnej dzia 
łalności artystycznej jednego twórcy. 

Co właściwie znaczy: „całokształt 
wybitnej działalności artystycznej". 
Czy chodzi o wielkie walory artystycz 
ne utworów literackich, czy też działał 
ność społeczno-literacką, czy wreszcie 
o jedno i drugie? 

Słowem: statut nagrody literackiej 
w Wilnie wymaga pewnego wygładze- 
nia stylistycznego, któreby  usunęło 
wszelkie niejasności i nadało mu lep- 

szą formę literacką. 
Miejmy nadzieję, iż Sąd Konkurso- 

wy po zakończeniu swych bezpośred- 
nich czynności zechce się zastanowić 

nad formą statutu i wystąpić webec 
Rady iMejskiej z projektem nieco innej 
redakcji. W. Ch.
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NA FRONCIE 
GOSPODARCZYM 
KONFRENCJA W SPRAWIE 
DRZEWNEJ W IZBIE P. H. 

Odbyra się w Izbie P, H. konferen- 
cja przedstawicieli przemysłu i handlu 
drzewnego, poświęcona kwestji udzia- 
łu prywatnego przemysłu i handlu drze 
wnego dla P.K.P. a także w przyzna- 
nym Polsce kontyngencie na import 
materjałów tartych do Francji. Z prze- 
dłożonych na konferecji danych staty- 
stycznych wynikało, że na powyższych 
odcinkach zbytu udział Lasów Państwo 
wych został ustalony w wysokości zna 
cznie przewyższającej ich udział w pro 
dukcji wchodzących w grę sortymen- 
tów drzewnych. Konferencja uznała za 
konieczną zmianę tego stanu rzeczy, 

' przy którym cały ciężar ofiar, związa- 
nych z kurczeniem się możliwości zby- 
tu spada na barki prywatnej gospo- 
darki drzewnej. 

Również odbyło się kolejne posie- 
dzenie wyłonionej przez Komisję Drze- 

wną Podkomisji Uzansowej, mającej 
za zadanie kodyfikację zwyczajów han 
dlowych w obrocie drewnem.. Podko- 
musja pracuje według programu zaak- 
ceptowanego przez Komisję Drzewną; 

prace Podkomisji potrwają jeszcze kil- 
ka miesięcy. 

Rozporządzenie w sprawie cła wy- 
wozowego na olszę i osikę. W dzienni- 
ku Ustaw R. P. Nr. 4 z-dn. 19.1 r.b. 
ukazało się oczekiwane już oddawna z 
wielką niecierpliwością przez stery 
drzewne nowe rozporządzenie, w spra 

wie ceł wywozowych, ńa mocy tego 
rozporządzenia — obniżone cło wywo- 
zowe na olszę, które będzie stosowane 

za pozwoleniem Min. Skarbu (także 
przy eksporcie do Niemiec) ustalone 

zostało w wysokości zł. 1,50 za 100 

kgl, — Cło wywozowe na osikę roz- 

porządzenia — obniżone cło wywozo- 

we na olszę, które będzie stosowane za 
pozwoleniami Min. Skarbu (także przy 

eksporcie do Niemiec) ustalone zosta- 

ło w wysokości zł. 1,50 za 100 klg. Cło 

wywozowe na osikę, wywożoną do kra 

jów konwencyjnych, lub za pozwolenia 

mi Min. Skarbu także do krajów nie- 

konwencyjnych, zostało ustalone w wy 

sokości 0,20 zł. za 100 kig. bez ograni- 

czenia możności tej stawki terminem 

rocznym jak to miało miejsce. dotąd. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia. — Należy zazna- 

czyć, że jest ono datowane dniem 4 

stycznia rb., a zostało ogłoszone dopie 

ro 19 stycznia; wskutek tej zwłoki te- 

chnicznego załatwienia już zdecydowa 
nej sprawy — nasza gospodarka drze- 

wna utraciła znaczną część możliwości 

zbytu na rzecz konkurencji zagranicz- 

nej: 
SPRAWY LNIARSKIE 

W dniu 19 b.m. w lokalu Izby od- 

było się posiedzenie Komisji Lniarskiej 

i Produktów Rolnictwa przy udziale 

radców Izby, oraz przedstawicieli Zrze- 

szenia Eksporterów Lniarskich, Stowa- 

rzyszenia Kupców Lniarskich, Centrali 

Spółdzielni Roln. Handlowych, Banku 

Rolnego, T-wa Lniarskiego, T-wa Kó- 
łek i Organ. Rolniczych i t.d. 

Na posiedzeniu Komisji, kierownik 

działu obrotu towarowego biura Izby 

p. A. Dmitrjew przedstawił obecnym ce 

le i zasady organizacyjne powstające- 

go powszechnego Związku dla Handlu 

i Eksportu Lnu w Wilnie, który obej- 

mując wszystkie większe firmy Iniar- 

skie, specjalnie troszczyłby się o pod- 

niesienie poziomu organizacyjnego han. 

dlu lnem, o przestrzeganie przez han- 

dlujących zasad etyki kupieckiej, dą- 

żyłby do usnięcia szkodłiwej konkuren- 
cji między handlującymi i t.p. Komisja 

z uznaniem ustosunkowała się do my- 

Śli zorganizowania tego Związku BĘ 

świadczyła się za tem, by Izba popie- 

rała Związek, użyczając mu także egze 

kutywy. W najbliższym czasie odbę- 

dzie się konferencja wszystkich firm za 

interesowanych, celem ustalenia osta- 

tecznego brzmienia statutu i jego zgło- 

szenia do rejestracji. W dalszym ciągu 

urzędnik Izby p. W. Kozłowski zrefe- 

rował wyniki przeprowadzonej przez 

biuro Izby ankiety o lnie polskim za- 

granicą. Komisja przyszła do przeko- 

nania, że koniecznem jest przedsię- 

wzięcie szeregu środków zaradczych, 

zmierzających do. usunięcia braków. 

Plan posunięć w dziedzinie uprawy i 

przeróbki Inu ma opracować  T-w0 

Lniarskie, natomiast w dziedzinie han- 

dlu — istniejące organizacje kupieckie 

z tem, że w przyszłości odnośną akcję 

przeprowadziłby powstający Związek. 

450 H. P. 
siły wodnej 
do wykorzystania 

mej LADAWATÓW 
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Wscnód słońca g. 7.51 

ŚRODA 
Dziś 27 

Jana Złotovst 
jutro 

Fiawisna m, 
TBT LIE 

spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 
nego U.5.B. w Wilnie. 

Z dnia 26 stycznia 1932 roku, 

Cjśnienje średnie: 774, 

Temperatura średnia: -0,5, 

Temperatura najwyższa +-2, 
Temperatura najniższa: —2, 

Opad w mm.: šlad, 

Wiatr: zachodnį. 

Tendencja: wzrost, 

Uwagi: przelotny śnieg, 

URZĘDOWA 
— Nowe ceny na chleb., — Starosta 

Grodzki Wileński ustalił z dnjem 27 stycz- 

nia nowe ceny na chleb żytni: 1) chleb żytni 

pytłowy 65 proc, — 43 gr. na kig, 2) chłeb 

żytni razowy 97 j pół proc, — 32 gr. za klg, 

Wijnnj żądania lub pobierania wyższych cen 

od wyznaczonych będą karanj zgodnie z 

istniejącemj przepisami do 3 tys, zł, grzyw- 

ną, lub 6-tyg, aresztu. 

Zachód słońca g. 1635 

  

MIEJSKA 
— Kto nieopłaca podatku od podnajmu 

mieszkań, — Magistrat wyjaśnii  hotelom, 

że od podatku od podnajmu 'mieszkań zwol 

nione są osoby zamieszkujące w: hotelach 
lecz mające stałe mieszkania w mieście i z 
tego tytułu ujszczające należne podatki, 

— Decydujące narady w sprawie 
nowych jezdni. — Sprawa zmiany na- 

wierzchni jezdni w mieście zdaje się 

weszła nareszcie w stadjum realizacji. 

Onegdajsza . konferencja w Izbie 
Handl.-Przem. wprawdzie nie dała kon 
kretnych wyników, niemniej jednak u- 

możliwiła wypowiedzenie się całemu 

szergowi i dała możność zorjentowa- 

nia się jak na tą sprawę zapatrują się 

przedstawiciele miasta, ster przemy” 

słowych oraz inżynierowie. 
Wczoraj zaś został ustalony termin 

zapowiadanej od dawna konierencji Z 

udziałem rzeczoznawców. 

Konferencja ta odbędzie się w dniu 

21 bm. w sali posiedzeń R. M., o godz. 

7 wiecz. 
— Gospodarka eiektrownj. Komisja, któ- 

ra badała gospodarkę elektrowni miejskiej, 

zbjerze się w przyszłym tygodniu, by usta- 

lić protokuł wyników lustracji, 

— Badanie działalności cechów, Urząd 

przemysłowy przystąpił do lustracji działal 
ności niektórych cehów wileńskich, 

— Likwidacja prZedsjębjorstw. W cią- 

gu stycznia zlikwidowało 51е м Wilnie 17 

przedsiebjorstw handlowych, przeważnie ży 

dowskich. e 

— O usunięcie swądu od autobu- 

sów. — Jak się dowiadujemy Magi 

strat zamierza powołać specjalną ko- 

misję, która zajmie się zbadaniem, czy 

wydobywające się z motorów wozów 

„Arbonu” gazy spalinowe, zatruwają- 

ce powietrze w mieście, nie da sie w 

jakikolwiek sposób usunąć, 
Również będzie ustalone, czy gazy 

spalinowe są szkodliwe dla zdrowia 

ludzkiego. 
— Licytacja domów gminy żydowskiej, — 

Za zaległości składkowe należne Kasje Cho 

rych wystawiono na licytację dużą kamieni- 

cę przy ul. Benedyktyńskiej, własność gmi- 

ny żydowskiej, у 

Również dwie inne posesje gminy mają 

być zlįcytowane za długi prywatne, 

WOJSKOWA 
— Potrzebni są podoficerowie do pocią- 

gów pancernych, — Komendant PKU Wilno- 
Miasto podaje do wiadomoścj podoficerów 
rezerwy, którzy chcą się poświęcić służbie 

wojskowej w charakterze podoijcerów za- 

wodowych w dyonie pociągów pancernych i 

odpowiadają niżej podanym warunkom, by 
złożyli podania do PKU, Warunki, wymaga- 
ne od kandydatów na podoiicerėw zawodo 
wych są następujące: 

1) Być z roczników nie starszych jak 
1906, 2) stanu wolnego, 3) sądownie nie- 
karany, 4) posiadać stopień wojskowy nie 
wyższy od płutonowego, 5) złożyć własno- 
ręcznie napisane podanje z wyszczególnie- 
niem daty urodzenia, fachu cywilnego, spe- 

cjalności wojskowej, krótkiego przebiegu 
służby wojskowej, do którego na'eży dołą- 
czyć: własnoręcznie napisany życiorys, ostat 
njo uzyskane Świadectwo wykształcenia cy- 
wilnego (najmniej 7 kl, szkoły powszech- 
nej), świadectwo ukończenia pułkowej szko 
ły podofjcerskiej, Świadectwo moralności, 
Świadectwo fachu cywilnego i Świadectwo 
wojskowe lekarskie, stwierdzające katego- 
rię zdrowja z zaznaczeniem, że petent na- 
daje się do służby wojskowej zawodowej 
bez zastrzeżeń, Termin składania podań u- 

pływa z dniem 1 marca 1932 r, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Dzisjejsza środa literacka wypełniona 
będzje jnteresującym referatem o teatrze 

współczesnym, Wygłosi go znakomita arty- 
stka dramatyczna j świetna reżyserka Stani- 
sława Wysocka, 

Początek o godzinie 8,30, _ Wstęp mają 
członkowie zwyczajni j członkowie sympa- 
tycy. Wprowadzenj goścje piacą 1 złoty. 
— „Dziejowe podstawy duchowości rosyj 

skiej", — We środę, dnią 27 stycznia, a go- 
dzinje 18-€ej, w lokalu Wyższej Szkoły In- 
stytutu = Naukowo - Badawczego Europy 
Wschodniej, Zygmuntowska 2, profesor USB 
dr B, Jasjnowski wygłosi 2-godzinny odczyt 
pod tytułem: „Dziejowe podstawy duchowo- 
ścj rosyjskiej”. Dla szerszej pubyjczności 

— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie, — 
III Posiedzenie Naukowe wspólnie ze Stowa 
rzyszenic: ue arzy Szpitalnych odbędzie się 
we środę dnia 27 stycznia 1932 r., o godz. 
20-ej w Miejskim Szpitalu Żydowskim, Po- 

SŁOWO 

ZAMORDOWANIE NIEZNANEJ KOBIETY ONIKA 
rządek dzienny wypeinją demonstracje cho- 
rych szpitalnych, 

— Posiedzenie T-wa Pedjatrycznego, — 
Dnia 28 bm,, o godzinie 20, w lokału T-wa 
Lekarskiego (Zamkowa 24) odbędzie się po 
sjedzenie T-wa Pedjatrycznego, 

Porządek dzienny: 1) Odczytanie proto- 
kółu poprzedniego posiedzenia, 2) Pokazy 
chorych. 3) Doc, dr E, Czarnecki: Odruchy 

warunkowe, a odporność, 4) Dr Jan Zien- 
kiewicz: Omówienie przypadku ograniczo- 
nego zapalenia opon mózgowych po nasto- 
necznienju, 5) Sprawozdanje Zarządu j Ko- 

misji Rewizyjnej, 6) Wybory nowego Zarzą- 

du, 7) Wolne wnioski. 

— Posį“dzenje T-wa Psychjatrycznego, — 

We czwartek, dnja 28 stycznia, o godzinie 

8 wiec, odbędzie się posiedzenie Towarzy- 

stwa Psychjatrycznego 'wi lokalu Polskiego 
Instytutu Badań Mózgu w Klinice Psychjatry 

cznej USB, przy ul, Letniej 5, dła członków 

i wprowadzonych goścj z następującym po- 

rządkiem dziennym: 1) Z, Bojarczykówna, A 

Rutkowski j H, Jankowska: Pokazy cho- 

rych, 2) M, Rose. O węchu u ludzi i zwie- 

rząt, 

— Zebranje w Związku Pracy Obywatel 

skiej Kobiet, — W czwartek, dnia 28 bm,, 

o godzjnie 7 wieczorem, wi lokalu Związku, 

przy ulicy Jagelońskiej Nr 3-5 m, 3, p. dr 

konserwator Stanisław Lorentz wygłosi od- 

czyt pt, „O Bazylice Wileńskiej". 
Wstęp dla członkiń bezpłatny, dla gości 

30 gr. 
Imienne zaproszenia nie będą rozsyłane, 

— „Postępy fotograiji', — Dnia 27 sty- 

cznia br,, w lokalu Wil, T-wa Fotograficz- 

nego (ul, Ad. Mickiewjcza 15), o godzinie 

19-ej p. St. Turski wygłosi pogadankę pt. 
„Postępy fotografji i fotograija zawodowa”, 

jlustrowaną przezroczami. 
Wstęp dla członków T-wa i wprowadzo 

nych goścj bezpłatny, 

RÓŻNE 

— Jubileusz j. E. Ks. Biskupa dr. 

Wł. Bandurskiego. — Serketarjat poda 

je do wiadomości zainteresowanych or 

ganizacyj, iż arkusze adresu do podpi 

sów otrzymać można codziennie, od go 

dziny 5—7 wiecz., ul. Tatarska 3 — 

Auto-Garaże. 
Wykończone są tymczasem 

wienia z m. listopada r. ub. 

BALE I ZABAWY 
—- Komu z nas przynosj szczęścje trzy- 

nastka? Kto z nas obawia się trzynastki? 

Precz z przesądem o przesądach, Na XIII-m 

Dorocznym Ogólnoakademickim Balu będzie 

gwarno i wesoło, Bal zaszczycą swoją 0- 

becnoścją Prezes Rady Naczelnej Pomocy 

Młodzieży Akademickiej Pan Marszałek Se 

natu Władysław Raczkiewicz, o jie Go nie 

wstrzymają ważne sprawy państwowe, Pan 

Wojewoda Wileński Zygmunt Beczkowicz 

oraz j. M. Rektor USB Prof, Dr A, Janusz- 

kjewicz. . 

Dnja 1 lutego rb, w Kasynie Garnizono- 

wem spotka się cały wileński Hig-Lif. Zapro 

szenia można jeszcze uzyskać w lokalu Brat 

niej Pomocy (ul. Wielka 24) codziennie w 

godz, 13—15 j 19—21 oraz u Pań Gospodyń, 

Nie mogliśmy się wyzbyć jednego przesądu: 

kartę wstępu trzeba nabyć, a cena 8 zł,, a- 

kademicka 4 zł, 

zamó- 

  

  

J. W. Panu D-rowi 

J. Abramowiczowi 
Docentowi Uniwersytetu S B. 

składam tą drogą serdeczne 

PODZIĘKOWANIE 

za sprostowanie mylnych  djagnoz 

stawianych kolejno przez 4 okulistów, 

— dzięki czemu przez właściwe lecze- 

nie w b. krótkim czasie nastąpiła zna- 

czna poprawa stanu — od 2 lat powsž- 

nie chorego oka 

Stanisław Panek kapitan 
  

TEATR I MUZYKA 
— „Podróż niezwykła” — na Pohułance. 

Dziś we środę, dn, 27 bm,, o godzinie 8 w. 

ujrzymy po raz pierwszy arcycjekawą sztu 

kę Sutton Vane „Pouróż niezwykła” w wy- 

konaniu zespołu Reduty, Oryginalna sztu- 

ka ta, poruszająca niezwykle cjekawe za- 

gadnjenia ukaże się w reżyserjj oraz prze- 

kładzje Ryszarda Orydyńskiego. Ceny spe- 

cjałne, 
Goścjna świetnego zespołu Reduty w tak 

cjekawym repertuarze wzbudziła w Witnie 
ogromne zainteresowanie, 

Jutro, dnia 28 j pojutrze dn, 29 bm, „Po 

dróż niezwykła”. 

— Rewja Sylwestrowa — w Teatrze Lu- 
tnia, Już tylko dwa dni, Dziś, we środę, dn. 

27 bim., o godz. 8 w. ukaże się w Teatrze Lu 

tnia arcywesoła Rewja Sylwestrowa z udzia 

łem całego zespołuź w premjerowej obsa- 
dzie, 

Jutro, 28 bm, Rewia Sylwestrowa po raz 

ostatni, 

— „Radziwiłł, panie Kochanku* w Teatrze 
Lutnja. jutro, we czwartek, dn, 28 1 poju- 
trze w piątek, dn, 29 bm, odbędzie się o go- 
dzjnie 5 pp. przedstawienie po cenach naj- 
niższych (od 20 gr.) przeznaczone dla mło- 
dzjeży szkolnej. Odegrana będzie doskonała 
komedja Kraszewskiego „Radziwiłł, panie 

Kochanku* w wykonaniu zespołu Reduty, z 
dyr. Fr. Rychłowskim wi roli tytułowej, 

NAJBLIŻSZE PREMJERY W TEA- 
TRACH MIEJSKICH: 

Teatr Lutnia.  Premjera oczekiwanej z 

wielkjem zainteresowaniem komedji Hir- 

schfelda „Ta, której szukamy” odbędzie się 

w Teatrze Lutnia w piątek dn, 29 bm, Reży 
seruje Stanisława Wysocka, Obsadę stano- 
wią najulubieńsj artyści zespołu. 

Teatr na Pohulance, — W sobotę, dnja 
30 bm., Teatr na Pohulance wystąpi z pre- 
mjerą niezwykłe cjekawej, nowoczesnej sztu 

ki Istvana Mihaly pt. „Mam lat 26", w reży 
serji Wacława Radulskiego.  Arcycjekawa 
sztuka ta, poruszająca najbardziej palące 
sprawy aktualne, wywołała w Wilnie duże 
zajnteresowanie, 

— „Radziwiłł, panie Kochanku* dla mto- 
dzjeży szkołnej,j — W czwartek nadchodzą 
cy, 28 bm., zespół „Reduty” wystawia w 
Teatrze „Lutnia” — świetną komedję J. Kra 

szewskiego „Radziwiłł, panie Kochanku*. Po 
czątek o godzinie 5 pp. 

Ceny miejsc najniższe — od 30 gr. 

— Z Konserwatorjum, — Trio belgijskie. 
W piątek nadchodzący odbędzie się w sali 
Konserwatorjum jedyny występ zespołu ka- 
meralnego z Brukseli, pozostającego pod 
protektoratem królowej Elżbiety, 

Znakomity ten zespół o sławie wszech- 

WILNO, — Na drodze wiodącej z Bieni- 
cy do Lebjedziewa wracający z Wjlejki pow. 
chłopi znaleźli w przydrożnych krzakach tru 
pa kobiety, Oględziny zwłok stwierdziły, że 
nieznajoma zmarła wskutek ran zadanych ja 
kimś tępem narzędziem w głowę, 

GBLAwA NA 

Mordercy po obrabowaniu swej ofiary i 
zabraniu dokumentów, chcąc utrudnić roz- 
poznanie zwłok, zmasakrowali zmarłej twarz, 
w tak okrutny sposób, że zamieniła się ona 
w jedną krwawą masę, 

Policja energicznie poszukuje sprawców. 

POGRANICZU 
ZATRZYMANIE UCIEKAJĄCYCH DO KOWNA LITWINÓW 

WILNO, — W związku z likwidacją na 

terenje powijatów konspiracyjnych jaczejek 

litewskich ji ucjeczki kilku skompromitowa- 

nych dzjałaczy, na pograniczu polskorlitew 
skjem odbyła sję obława, Dzięki temu za- 

  

trzymano 8 zbiegów usjłujących przedostać 

się do Litwy. ; 

W ręce KOP wpadł jednocześnie poszuki 
wany ©d dawna  agitator komunistyczny 

wśród żołnierzy, członek Okręgowego komi 

tetu KPZB, J, Witwin, 

Aresztowanie nauczyciela-wywrotowca 
WiLNO, — Policja powiatu święciańskie 

go wpadła na trop organizacji komunisty- 
cznej, działającej wśród dziecj w wieku 
szkolnym, 

Na czele tej akcji stał nauczyciel z N, 
Śświęcian Izaak Pińczuk, który dzięki swe- 
mu stanowisku mjał bardzo uproszczone dzia 
łanie, Prowadząc usjlną agitację zdołał on 
zwerbować kilkunastu młodych żydów dia 
prowadzenia destrukcyjnej roboty wśród 
młodzieży rzemieślniczej, 

Policja miała Pińczuka na oku już cd daw 
na, lecz zachowywane przez niego środki 

Z SĄDOW 
Spėr o „Bezdany“ 
W ciągu dnja 15 kwietnia ub, r. przed 

Sądem Okręgowym toczył się sensację bu- 

dzący proces karny wszczęty przecjwko ple 

nipotentowi maj, „Bezdany* Michatowį Eiro 

sowi, 
Wedle aktu oskarżenia M, Efros w dniu 

29-go stycznia 1927 r., mając powierzony 

swej pieczy z mocy pełnomocnictwa majątek 

Eugenjj Tęczyńskiej „Bezdany“, sprzedał 
aktem rejentalnym ośrodek tego majątku o 

przestrzeni 251 hekt, za 120,420 zł, Wincen 

temu Gojdzjowi, zaznaczając w umowie, że 

z tej sumy właścicielka majątku Tęczyńska 

rzekomo otrzymała gotówką 80,170 zł, W rze 

czywistości zaś Gojdź za nabytą część ma- 

jątku nie zapłacjć nic, a część należności w 

sumie 10,000 dol, została zapisaną na rzecz 

Efrosa tytułem pożyczki rzekomo udzielo- 

nej przez niego Gojdziowi. 
Czyn ten jest przewidzianym w art, 574 

cz, II KK, 
Ww świetle zeznań świadków na rozpra- 

wije giównej Efros systematycznie dążył do 

zagarnięcia fortuny Tęczyńskich, Korzysta- 

jąc z nędzy, w której się znajdowali po przy 

jeździe z Sowietów Tęczyńscy, Efros za ce- 

nę małych datków wyłudzał od Tęczyńskich 

cały szereg aktów i pokwitowań rejental- 

nych, uzyskując wi ten sposób coraz to więk 

sze prawa do majątku „Bezdany“. 

Pomimo tego miał on jeszcze w ręku akt 

zastawu sporządzony w 1915 r, na 156,000 

rub, jak zeznalj na rozprawie poszkodowani 

w tej sprawie suma ta została przez nich za 

płaconą Efrosowi w Rosji, lecz pokwitowa- 

nia.na to Tęczyńscy qbecnie nie posiadają, 

wobec zaginięcia wszystkich dokumentów 

w czasje ucjeczki do kraju, 5 

Sąd pierwszej instancji nie dał jednakże 

wiarę zeznanjom świadków i biorąc pod 

uwagę dokumenty załączone do sprawy przy 

chylił się da wniosku obrony — dziekana K. 

Petruszewicza i L. Turskjego — uniewinnił 

Efrosa, 
Od tego wyroku została założoną skarga 

apelacyjna zarówno przez urząd prokurator- 

skj jako też przedstawicieli powództwa cy- 

wilnego adw. В. Szyszkowskiego i L. Kuli- 

kowskiego. 
W ciągu ostatnich czterech dni sprawa ta 

była tematem obrad Sądu Apelacyjnego, Roz 

prawie przewodniczył sędzia Bądzkjewicz w: 

asyście sędziów referenta — Mafuszewicza 

i wotanta — Borejki. 
Oskarżenie publiczne wnosił pprokurator 

przy Sądzje Okręgowym — Achmatowicz. 

Pa przeprowadzeniu całego przewodu są 

dowego pprokurator Achmatowicz omawia 

całokształt sprawy j charakteryzuje oskar- 

żonego jako Szejloka, W konkluzji swego 

przemówienia pprokurator żąda surowej ka- 

ry dla oskarżonego. 
Tą samą tezę popierają przedstawjcjele 

poszkodwoanych adw, Syszkowski ji Kuli- 

kowski, żądając ponadto zasądzenia powódz 

twa cywilnego, ' 

W obronje oskaržonego przewainjal dzje- 

kan Rady Aldwokackjej K. Petrusewicz, pod 

kreślając, że Effos nie nadużywał plenipo- 

tencji, jak mu to zarzuca akt oskarżenia, 

gdyż nie był plenipotentem Tęczyńskich lecz 

įch wierzycielem, Wobec braku cech prze- 

stępstwa w danej sprawie obrońca prosj O 

zatwierdzenie wyroku pierwszej instancji, 

Adw. Z, Turski popiera prośbę dzieka- 

na 1 także prosi o unjewinajenie, 

Po replikach stron Sąd zarządził przerwę 

da 26-go stycznia dła ogłoszenia wyroku, 

mocą którego Efros uznany został winnym 

zarzucanego mu czynu i skazany na osadze- 

nie w więzieniu, zamieniającem dom popra- 

wy na przecjąg 2 lat. 
Powództwo cywilne wobec nieokreślenia 

przez powodów Sumy, pozostawiono bez roz 

poznania, 
Jaka środek zapobiegawczy do chwili zło 

żenia kaucji w wysokości 25,000 zł, zasto- 
sowano areszt bezwzględny, 

  

światowej zapozna nas Z kompozycjami war 

tościowiemj Ravela, Francka i Brahmsa. 

Bilety w biurze podróży „Orbis“. 

Co GRAJĄ W KINACH? 

Heljos: „Romans”, 
Hollywood: „Upiór Paryża”, 

Casino: „Madame Szatan“. 
Pan: „Cajn* (Miłość Dzikuski).. 

Stylowy: „Maradu”, 
Światowid: „Upadły Anioł". 

WYPADKI i KRADZIEŻE 

— Okradzione synagogi. — Nieznani zło 

dzjeje okradli synagogi przy ulicy  Ciasnej 

№ 12 { Nowogródzkiej 9, Wyniesiono kilka- 

dziesiąt žarowek oraz szereg  įnnych rzė- 

czy. 
— Kradzież futra z samocho- 

du, — Przy ulicy Kwiatowej Nr 3, w dniu 

25 bm, z auta skradziono futro wartości 500 

złotych na szkodę Kureca Grzegorza, zam, w 

zaśc. Grzegorzewo, gminy trockiej, : 

— Pechowy złodziej, — Z niezamknięte 

mieszkania przy ul, Bakszta 17, na szko- 

Łamonówny Mani skradziono palto foko 

490 zł, Sprawca kradzježy na 

go 

dę 
we, wartości 

ostrożności podczas działalności па ze- 
wnątrz uniemożliwiały przyłapać go na prze 
stępstwie, 

Dopiero przeprowadzona niespodziewanie 
rewizja u niego w mieszkaniu ujawniła ca- 
ły szereg dowodów, że uprawiał on agitację 
komunistyczną, oraz naprowadzjła policję na 
ślad wszystkich jego współpracowników, 
mieszkających (w różnych -mjasteczkach w 
pow, święciańskim, Pińczuka wraz z kilku- 
nastu jnnymi wywrotowcami osadzono w 

więzieniu. 

  

wilcze zęby 
— Czwartek Akademicki, — Dnia 28 bm, 

odbędzie się wi „Ognisku”* przy ulicy Wiel- 
kiej Nr 24 Czwartek Akademicki pt. „Za- 
strzyk Zachodu”, poświęcony wrażeniom z 
podróży kol, Czesława Miłosza, Stefana Za- 
górskiego į Stefana jędrychowskiego z 
Wilna do Paryża przez Czechosłowację, po- 

tudnjowe Niemcy, Szwajcarję i Alzację, Była 
to pięciotygodniowa wędrówka koleją, pie- 
szo j łodzją, urozmaicona złemj i dobremi 
kolejami łosu, Tytuły poszczególnych roz- 
dzjałów brzmią: Wszystkie drogi wiodą do 
Paryża, Szwejk po wojnie. Niemowlę w ba- 
gnisku, Po Renie bez fartuszka, Wolność w 
ementalerze, Jabłko alzackie. Najbardziej 
prowincjonalne miasteczko, Murzyn z „Pa- 
lajs du peuple", Początek o godzinie 20-ej. 

— Zarząd Koła Priwników Stud, USB za- 
wiadamia, że nadeszły j są do przejrzenia w 
czytelni podręcznej Koła następujące pisma 
fachowe j książki: 

1) Dziennik Ustaw Nr 4 i Skorowidz Al- 
fabetyczny za II półrocze 1931 r, 2) Pol- 
ska Gospodarcza Nr 4, 3) Gide i Rist: Histo- 
rja Doktryn Ekonomicznych, 4) Marschah: 
Ekonomja Polityczna tom I i Il. 5) Reiss: 
Zarys prawa administracyjnego, 6) Iserzon: 
Postępowanie administracyjne. 7) Prace Se- 
minaryjne ze Skarbowoścj j Prawa Skarbo- 
wego oraz Statystyki, tom I, 

3 

LOSOWANIE PREMJOWYCH 
KSIĄŻECZEK OSZCZĘDN. P.K.0. 

Dnia 25 stycznia b. r. odbyło się w lo- 
kalu Pocztowej Kasy Oszczędności w War- 
szawie XII z rzędu losowanie premjowanych 
książeczek oszczędnościowych Serji II giej. 

Premje w wysokości złctych 1.000 padły 
na następujące nu-ry książeczek: 50.407, 
50.898, 52.281, 52637, 52.931, 53.125, 54.(50, 
54.693, 55 428, 56.509, +6.791, 57.668, 57.89, 
59.687, 60 392, 60.593, 61.051, 61.139, 62.136, 
62.434, 63 504, 63.942, 64046, 64 232, 65,599, 
67.128, 67.402, 67.465, 68.432, 68.536, 69.336, 
69.712, 70174, 70.447, 71.331, 71.604, 72.324, 
72.504, 72765, 73.12', 73.598, 73828, 74.429, 
74565, 74.740, 74984, 75642, 75.846, 76.046, 
76 820, 77 605, 78.193, 78.254, 78.950. 80.640, 
80.740, 80.853, 81.250, 81.684, 82.799, 82.898, 
82912, 83.018, 83.298, 83.472, 83844, 84.031, 
84.111, 84744, 84.974, 85.783, 85.854, 86.148, 
86.529, 87.432, 88.034. 89.320, 89.391, 89.750, 
90.075, 90.133, 91 002, 91.367, 91.549, 91.716, 
92.280, 92299, 92.331, 92874, 93.736, 95.155, 
95.466, 95.8C6, 96 220, 96.630, 97 171, 97 280, 
97726, 97.831, 97.967, 98.337, 98 464, 98 558, 
99.294, 99.336, 99.457, 99.834, 99.651, 99 855, 
110.07, 100.223, 100.279, 100.354, 100.401, 
100.537, 100690, 101.724, 101.599, 10;.782, 
101.8 6, 101.934. 101 953, 101.996, 102.218, 
102.242, 102.603, 103066, 103.128, 103.997, 
104.231, 104.413, 104979, 105.654, 105901, 
105946, 106680, 107021, 107.078, 107.139, 
107 233, 108.027, 108.437, 109.502, 109.573, 
109.589, 110.145. 

Baczność! 
ranowiczach przy ul. 
przyjmuje obstalunki na 
zabaw, przyjęć, bankietów, wieczor- 
ków it. p. jak również udziela do 
pracy swych członków kuchmistrzów i 
kelnerów. 

  

Związek Gastro- 
nomiczny w Ba- 

Koszarowej 3, 
urządzanie 

  

  

— Nasza Przyszłość — styczeń, Treść: 

]. Bobrzyńskj — „Przez blok agrarny do 

przymierza', St, Radost — „Ruś Podkarpac- 

ka”, x, N. Cieszyński — „Kulturkampi* w 

Hiszpanjj”, ]. Czarnecki — „Złudy pansławi- 

zmu”, M, Zabjełłowa — „Ekonomiczna prze 

szłość Anglii", A. Jankowski — „Walka z 

kryzysem zaufania”, Władysław Studnicki — 

„Rosja Sowiecka w polityce światowej”, 

Tygodnik ilustrowany — Nr. 4. |, E: 

Skiwskj daje ciekawy artykuł p.t, Dyktatura 

wygi. O wystawie Bractwa Św. Łukasza w 

Warszawie pisze W, Husarskj, Józef Ochota 

kreśli wrażenia z pobytu „Na Żmudzi”. K. 

Stromenger mówi o „Białej wdowie", czyli 

о.. muzyce polskiej, W. Grubiński daje no- 

welę „W ciepły letni wieczór”, 

świat — Nr. 4, Numer został poświęco- 
ny więzjenictwa polskiemu j zawiera na ten 
temat głosy ministra sprawiedliwości, p. cz 
Michałowskiego, Z. Bugajskiego, dyr. M, Lo 
rentowicza, J. Brodzica į wiele in, 

  

Konkurs fiimowy „CASINA“ 
Pierwszy z trzech „kogkursowych“ 

filmėow „Casina“, to ,„Mademe Sza- 

tan“. Jest to typowy poniekąd film 
produkcji amerykańskiej. 

Wytwórnia: _„Metro-Goldwyn - 
Majer". Reżyser: Cecil de Mille, twór 
ca „Króla Krėlėw“ i „Dynamitu“. (z 
Kay Johnson i Charlies Bickfordem). 

W „Mademe Szatan“ grała Kay 
Johnson i Reginald Denny. Wysiłek 
reżysera skierowany był do podniesie 
nia strony technicznej tego filmu. 

W ciągu wyświetlania trzech fil- 
mów konkursowych w „Casinie'* nie 

będziemy podawali ich oceny, aby czy 
telnicy sami sądzili, jaki typ jest lep- 
szy. 

Podamy natomiast więcej wiado- 
mości ogólnych z dziedziny kinemato- 
grafji, aby ułatwić orjentację w na- 
zwach wytwórni, rodzajach produkcji 
i tp. Prócz tego w każdym filmie po 
dane będą wiadomości, dotyczące je- 
go pochodzenia i nakręcenia. Powta- 
rzamy raz jeszcze, że celem konkursu 
jest poznanie gustu publiczności za- 
równo w znaczeniu pozytywnem, jak 

i negatywnem. Tad. C. 

  

Kupon 

NA FiLM 

„MADAME SZATAN" 
W DŹWIĘK. KINO 

|znižkowy „€ A $ EN © 
ważny na dzień 27. 1. 1932 r. 
  

widok zbliżającego się posterunkowego pal- 

to porzucił, a sam zbiegł, 
— Okradziony iw kinje Miejskiem. — Ise- 

rowi Rabjnowiczowj (Rudnjcka 4) skradzio 
no w kinje Miejskiem z kieszeni palta szal. 

— Pożar w garbarnį, — W fabry- 

ce futer przy ulicy Meczetowej 14, należącej 

do t-wa „Furs”, wybuchł pożar, Straż ognio 

„wa pożar ugasiła, Wypadków z ludźmi nie 

było. Pożar powstał w kadzi, znajdującej się 

w suszarnį, 

— Podrzutek, — Antonį Pasjelnickį, do- 

zorca domu przy ulicy Kwiatowej 4, znalazł 

na klatce schodowej podrzutka płci żeń- 

skiej, w wieku około 1 miesjąca, Podrzutka 

umieszczono w przytułku Dziecjątka Jezus, 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„MARADU* — „STYLOWY* 

Po realistycznych podróżach w „Trader 
Hornie' lub „Afryka mówi'* nie zaszkodzi 
trochę bajki na tem samem egzotycznem tie. 
Władca Maradu jest ostatni z rodu, Z jego 
śmiercią zginie także i piękne miasto, po- 
grzebane pod lawą wulkanu, Tak głosi Ie- | 
genda, Trzeba trafu, że sprawdza się ona 
akurat w czasje pobytu na dworze księcia 
doktora Clarke'a i jego kochającej żony. — 
Charles Bjckford j Rose Hobart są doskonali, 
Charkterystyczna postać bohatera „Dynami- 

ki“ i „Anny. Christie" jest wspanjatem tłem 
dla subtelnej urody Rosy Hobart, — 

Dekoracyjnie film ten przypomina trochę 
„Indyjski grobowiec" choć o wiele więcej 
ma sztuki w wykonaniu wnętrz, 

Sceny ze zwierzętami efektowne, ale, 

pozbawione bezpośredniości. Okazy fauny 

(np. wąż-boa) fenomenalne, Do braków re- 

żyserji policzyć należy stroje bohaterki, Ko- 

bieta podróżująca tysiące mil przez dżungle 

nie mogła mieć takich wspaniałych toalet, 

bo nie jechała na bale i przyjęcia. Zresztą to 

detal, Naogół film dobry i miejscami emo- 

cjonujący, jeżelj nie myśłeć o trickach, 
Tad, C. 

„BOMBY NAD MONTE CARLO, „CASINO* 

Różne perypetje i skandale przechodziło 
Monte-Carlo! Ale takiego jeszcze nie było, 

Wesoły kapitan okrętu wojennego królowej 
Pontenero dobrze sję zabawił, wygrał sporą 
sumkę w Kasynje, ale że fortuna kołem się 
toczy, — za godzjn parę wraca z pustemi 
kieszeniami, — Od czegoż jednak spryt! 
Grozj więc zawadjackj kapitan, że zbombar 
duje Kasyno, jeżeli nie wrócą mu 100 tys, fr, 
— Sprawa oma: nie staje się poważna, lecz 
zawiłą sytuację rozwikłały białe paluszki 
sympatycznej królowej, która czuje słabość 
do awanturniczego kapitana, — Oto krótka 
treść przemiłej operetki filmowej, wyświetla 
nej w „Casjno”*, Moc zabawnych sytuacyj, 
doskonałe technicznie zdjęcia i plajnery, po- 
prawna, czysta j melodyjna įlustracja dźwię 
kowa dają w sumje dużo przyjemności, 
Hans Albers w rolj kapitana porusza sję z 
wielką swadą, choć nie jest pierwszej mło- 
dości, Nie przeszkadza to "nu jednak być jn- 
teresującym, Bardzo wdzięczna jest Sari 
Moritza, jako niedoświadczona królowa, Ra- 
zem tworzy ta para szampański nastrój ope- 
retkowy non plus ultra. — Nad program ze- 
szłoroczny obraz produkcji wileńskiej (moż- 
na zamknąć oczy! j komedja rysunkowa — 
„wszystko fruwa". 

Glełda Warszawska 
Z dn.26stycznia 1932r. Waluty i dewizy: 

Dolary 8.90 t pół—8.92 i pół — 8.88 i pół — 
Belgja 124,35 — 124.66 — 124,04, Holaudja 
359,55—360,45—358,65. Londyn 30 90—30 95— 
31,13—31,83. Nowy York 8,916—8,936 — 8.896 
Kabul 8,922—8,942—8.902. Francju 35,11 — 
35,20 — 35,02. Praga 26,42 — 26,48 — 26,36. 
Szwajcarja 174,15 — 174,58 — 173,72. Berlin 
211,20— (w obr. nieoficjaln.). Papiery proc.: 
Pożyczka seryjna 9i.-— 6 proc. dolarowa 55— 
4 proc. dolarowa 43,50.—Stabilizazyjua 53,75 
53,50—54,50. 10 proc. kolejowa 99,50. 4 i pół 
proc. ziemskie 41. Akcje: Fank Polski 100,50, 
Pożyczki polskie w Nowym Yorku: Dillo- 
nowska 53—54., Warszawska 52 52,75. Dolar 
w obrotach prywatnych 8,90. Rubel 5,03. 

OFIARY 
AE D. na wykupienie maszyny A, Z, — 

od
. 

+ 

 



SŁOWO 
  

Radjo wileńskie 
ŚRODA, 27 STYCZNIA 1932 R. 

11,58: Sygnał czasu, 
14,15: Muzyka z płyt, 
15,15: Komunikaty z Warszawy - 
15,25. „Mala skrzyneczka“ — lįsty dzieci 

omówj Ciocia Hala, 
15,45: Koncert dla młodzjeży (płyty) 
16,25: „O roślinie, która jada 'mięso* — 

ieljeton dla młodzieży, 
16,40 Codzienny odcjnek powieścjowy. 
16,55: Lekcja angjelskiego z Warszawy. 
17,10: „Rytm į melodja“ — pogadanka 

umuzykalnjająca Nr, 1, (z przyktadamį) wy- 
głosi prof, M, Józefowicz. 

17,35: Koncert popołudniowy z Warszw, 
19,00: „Stosunek amerykańskich Litwi- 

now do obecnej polityki Litwy* — odczyt 
19,15: Muzyka z płyt, 
19.20: „Dom girlasków* — feljeton, 
19.35: Program na czwartek, 
19.45: Prasowy dziennik radjowy, 
20.00: Felj, muz, z Warszawy i koncert 

ze Lwowa, 

20,45: „Czy można się sztucznie odmło- 
dzić?" — odczyt, 

21,00: Słuchowisko muzyczne ze Lwowa. 

22,30. Komunikaty z Warszawy, 
22,30: „Cjotka Aibjnowa mówi!* — 

nolog humorystyczny. 
23,00: Muzyka taneczna z Warszawy. 

Hansa 
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— Z ruchu BBWR w powiecie ba- 
ranowickim. — W dniach 23 i 24 sty- 
Cznia odbyły się posiedzenia Kół B.B. 
W.R. w Niedźwiedzicach i Stołowi- 
czach, na których wygłosił referaty o 
działalności BBWR delegat Rady Po- 
wiatowej p. Serafin Głąbik. Oba ze- 

_ bramia były doskonale obesłane, a u- 
czestnicy czesto zabierali głos w żywej 
dyskusji, jaka się wyłoniła po wygło- 
szeniu referatów. 

W Niedźwiedzicach przewodniczył 
p. Rawiński, a prócz referatu p. Głąbi- 
ka wygłosił również interesujący o0d- 
czyt p. Reymont. Powzięto doniosłą u- 
chwałę w sprawie utworzenia w Niedź 
wiedzicach biura porać gospodarczo” 
prawnych, a specjalnie wyłoniona sek- 
cja z miejsca przystąpiła do realizowa- 
nia tej uchwały, Dokonano wyborów 
nowego Zarządu, w skład którego we- 
szli pp.: prezes — Aleksander Rawiń- 
ski, wiceprezes — Władysław Szale- 
oki, sekretarz — Adam  Pleszowicz, 
skarbnik — Stanisław Chodor i czło- 
nek Zarządu — Bronisław  Ciechano- 
wicz. W skład Komisji Rewizyjnej we- 
szli p. Szczepan Baran jako przewod- 
miczący i jako członkowie Zarządu p. 
Władysława Olmianówna i p. Dominik 
Plesnowicz. 

W Stołowiczach zebraniu przewod” 
niczył p. Grzechnik, a po dyskusji nad 
referatu p. Głąbika, dokonano wybo- 
rów nowego Zarządu, w skład którego 
weszli pp.: Gustaw Grzechnik, Ed- 
ward Drzewiecki, Józef Świtalski, Sta 

nisław Ostałkiewicz, Adam Samotyja- 
Lenczewski i Marjan Łoziński. W skład 

Komisji Rewizyjnej weszli pp.: Miko- 
łajczyk Władysław, Storla Michał i Ka 
raś Piotr. | е ь 

— Towarzystwo Dobroczynnošcį w Ba- 
ranowiczach przy pracy, Na terenje mjasta 
Baranowicz żywą działalność przejawia To 
warzystwo Dobroczynnoścj, które wielce u- 
łatwia pracę w spełnianiu swej mjsjj Po- 
wiatowemu Komitetowi do Spraw Bezrobo- 
cia. Towarzystwo Dobroczynności bowiem 
roztacza stałą opiekę nad najbjedńfejszymi 
mieszkańcami, których liczba jest dość po- 
kažną na terenje miasta, 

Wśród tych najbiedniejszych można 
również napotkać j na bezrobotnych, któ- 
rym T-wo Dobroczynnoścj przychodzi z 
pomocą, Misja, jaką spelnja Towarzystwo, 
jest o wiełe większą od 'misji Pow, Kom. 
do Sp, Bezr, albowiem T-wo stara sję za 
spokojć o jle możnścj wszelkie potrzeby 
najbiedniejszych, podczas, gdy Komitet do 
Spraw Bezrobocia spełnia swą czynność w 
okresie ścjśle oznaczonym, dbając tylko 0 
stronę dożywienia pozostających bez pracy 
jak rewnież zaopatrzenia jch wiopał па 21 
mę. Z tego też wzgłędu Towarzystwo Do- 
broczynnošcį przyjęło na swe barki bardzo 
odpowiedzjalną, a zarazem i cjężką pracę 
przychodząc z wielką pomocą na polu wal 
ki z bezrobocjem Powiatowemu Komjteto- 
wi, Dlatego też wskazanem byłoby, aby Po 
wiiatowy Komitęt nie uszczuplał funduszów 
zdobywanych imprezami  dochodowemi 
przez Towarzystwo, nakładając podatek na 
rzecz bezrobotnych,, Pjeniądze, uzyskane z 
*mprez, przez Towarzystwo j tak trafjają w 
całości do bezrobotnych, więc niema żadne 
go celu uszczupłać fundusze Towarzystwa 
któremu pozostaje j tak wiele do spełnienia, 

Należy tutaj zaznaczyć, że Towarzy- 
stwo funkcjonuje nadzwyczaj sprawnie, 
dziękj ruchliwości ji pracowitości członkiń, 
na czele z prezeską p, inżynierową Likszy- 
aą, pod której kierownictwem T-wo w ca- 
iości spełnia swoje zadania. 

    

W bieżącyn' miesjącu T-wo zorganjzo 
ało kwestę, która przyniosła 216 złotych, 
dochodu, zasjlając kasę zawsze otwartą dla 
najbiedniejszych, 

Przed tvgcdniem zorganjzowano w lo- 
kalu Klubu «Jrzędniczego „Dancing - Brid- 
ge“, który również udał sję znakomicje — 
Umiejętnie przeprowadzona zabawa, prze- 
platana zrozmaitemj njespodzjankamj, do- 
skonale wpłynęła na humor zabawowiczów, 

Godną podkreślenia atrakcją był „kot w 
butach', trzymający w łapkach 2 kosze z 
przepowiednjamį, z których chętnie kerzy- 
stały zabawowicze, Trafnie j gustownie 0- 
pracowane przepowiednie wywołały nader 
wesoły nastrój na sali, wobec czego „kot w 
butach'* przez cały czas cieszył się wjel- 
kiem powodzeniem j pozostawał stale w ob 
lężenju, Dochód «z „Dancjng _ Bridge'a" 
wyniósł netto sumę 366 złotych, już po 0- 
płaceniu wsze!kjich wydatków związanych 
z urządzeniem tej miłej j sympatycznej jm 
prezy, Z prawdziwą przyjemnoścją dowia- 
dujemy się, że zarząd Towarzystwa znowu 
zamierza urządzjć kjlka*mprez w krótkim о- 

kresje bjeżącego karnawału, 
A-wįcz, 

— Z życja towarzyskiego w Lachowj- 
czach — W dniu 23 stycznia br, staraniem 
miejscowego Koła Młodzieży odbył się w 
lokalu szkoły powszechnej bal 'maskowy, — 
który tradycyjnym zwyczajem zagajł p. Sta: 
nisław Kułakowski, Między wieloma atrak 
cjami na wyróżnienie zasługuje wybór miss 
Lachowicz, której tytuł uzyskała p, A. Mey 
sztowiczowa, Należy podkreślić , że wybór 
był bardzo trafny, Dochód z imprezy prze 
znaczony został na rzecz bezrobotnych, 

A-wicz, 
— Znowu pożar w Baranowiczach, — 

W Baranowiczach przy ul, Piłsudskiego 18 

w budce, należącei do Kapiana Elki, wskutek 

wadiiwego pjecyka powstał pożar, który w 

zarodku został stłumiony nie wyrządzając 

żadnych strat, 

  

  

Czytajcje 

„SLOWO“   

  

JOHN LAWRENS 

„Promień Miłosierdzi 
— Nie mówił, poco mu potrzebna 

ta wiadomość? 
— Nie! Nie wiem dlaczego, wmó- 

wił w siebie, że Bilsaiter musiał mi 
coś.. o tym człowieku opowiedzieć! Ale 
ja nie mam ochoty powtarzać mu treść 
tej rozmowy i powiedziałam tylko, że 
zmarły skarżył się na niezręczność por 
licji i dodałam, że prosił o wpłynię- 
cie na ojca w kierunku rozpoczęcia 

- energiczniejszej akcji. 
— Dłaczego mie powiedziała pani 

prawdy, — Dlaczego ukryła pani o- 
šwiadczyny Bilsaitera? Jabym nie robił 
z tego tajemnicy. Widocznie Lanner 
ma jakieś powody przypuszczać, że B. 
rozmawiał z panią o „Promieniu'*. Od- 
mawiając mu pomocy, pani komplikuje 
sytuację. 

Edyta patrzała na niego ze zdziwie- 
niem. Podziwiała jego zimną krew. Mó 
wił tak spokojnie, jakby los „Promie- 
nia” nie interesował go wcale, 

— Czyż pan nie rozumie?—zawo- 

łała Edyta, — gdybym powiedziała, że 
Bilsaiter prosił o moją rękę, Lanner 
zechciałby mojej odpowiedzi. Musiała- 
bym skłamać. Lepiej było powiedzieć 

nieprawdę, niż pół prawdę. On i tak 
dowiedziałby się... 

Zakryła twarz rękami i umilkła. Ry- 

szard dotknął ręką jej i ramienia i za- 

pytał cicho: 
-- Dlaczego pani nie bowiedziała 

m: wczoraj prawdy? Gdyby Bilsaiter 
żył jeszcze, nie dopuściłbym przecież 
do takiej ofiary. Wiem w jaki niecny 
spesólw chciał on zmusić panią do po- 

ślubienia go. 

      
        

z REECE 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

— Pan... pan wie? 
Oczy Edyty wyrażały szczere z1-1- 

wieie. 
— Zdaje się, że wiem. Domyślam 

Sy. 
K: szard myślał o weksiu 

$2т Eblway, 
— Niema człowieka, któ:y zasługi- 

wałby na taką ofiarę ze strony pani, — 

z podpi 

mówi, -- chociażby go pani kochała 
t:k gorąco! 

Jr myśleli o kim innvan i nie 
   „ się istoty nieporona'enia. 

niewa zbliżała się ku drunstycz- 
nem: rozwiązaniu. 

— Cieszę się, że pan „uż wic, — 
szepnęła Edyta, -— ale to nie słuszne, 

że nie powinnam składać ze siebie ofia 
ry par zasługuje na to... 

K;szerd zmienił się na twa ży. (d- 
sunął się od niej i zaczął jąkać się: 

— Ja.. ja się omyłiłem. Pani.. ja 
mówiłem... myślałem... słowem myśla- 
łem, że groźby Bilsaitera dotyczyły 
człowieka, którego pani kocha... ale ina 
czej, niż widzę teraz. 

Z trudnością opanował wzruszenie. 
Nieoczekiwane wyznanie Edyty wy- 
warło nań wstrząsające wrażenie. Edy- 
ta wstała i powiedziała głucho: 

— Jest pan okrutny i bezlitosny. 
Nie powinien pan był tak mówić ze 

matą. Odchodzę, 
— Nie, nie puszczę pani, 

się nie rozmówimy! 
— Dlaczego pan dawał mi do zro- 

zumienia, że mnie kocha? Poco było 
mówić, że pan wie, czem groził mi Bil- 

saiter? Niech mie pan puści!... Wstyd 

— To ja powinienem się wstydzić, 
a nie pani! Edyto, proszę mnie wysłu- 

dopóki 

CHORZÓW I MOŚCICE DOSTAR- 
CZAJĄ . NAWOZY. SZTUCZNE 

W WORKACH LNIANYCH. 
Na sezon wiosenny 1932 r. Państwowe 

Fabryki Zwiąków Azotowycn w Chorzowie 
i Mościcach będą dostarczały nawozy azotowe 
niegryzące w w.rkach lnianych i jutowych, 
a nie wyłącznie w woska.h jutowych, jak to 
czyniły dotychczas, 

Jest to próba wprowadzenia worków 
Inianych do s erszego zastosowania w prze- 
myśle nawozowym. Próba ma wykazaś, czy 
rolnicy mają zapotrzebowanie na lepsze, 
mo. niejsze worki, jakiemi są worki lniane, 
zdatae do wielokrotego prania i częstszego 
używania, 

Od rolników zatem zależy, by worki 
Iniane, samodziałowo wyrabiane z krajowego 
Inu, znalazły pokup i wypsrły z użycia 
w Polsce worki jutowo, wyrabiane z surowca 
zagranicznego, W ten sposób zostanie poparte 
lniarstwo w Polsce, a liczne rzesze r lników 
uprawiających len, uzyskają bardzo poważne 
źródło dochodu. 

Zwłaszcza rolnicy uprawiający len po- 
winni żądać nawozów azotowych niegryzą- 
cych w workach Inianych, okazując d sałość 
o własną kieszeń i o rozwój niarstwa w Pol- 
sce. Cena worka lnianego, pobierana przez 
Mościce i Chorzów, nie będzie wyższa w tym 
roku od ceny werka jutowego. 

Walka z hałasem 
w miastach 

Hałas stanowiący dzisaj prawie nieodłą- 
czne akcesorjum  życja  wie!komiejskiego, 
jest czynnikem nietylko niemiłym, ale — 
jak wykazują nowsze badania psychofjzjolo 
giczne — zdecydowanie szkodliwym dla zdro 
wia 'udzkiego, W Niemczech, w Ameryce,w 
Rosji zabrało się do specjalnych studjów nad 
tą sprawą, Przy pomocy specjalnych przy- 
rządów mierzy się intensywność podniecenia 
nerwowego, wywołanego przez raptowny lub 
długotnwały hałas; bada się zaburzenia czyn 
noścj serca, podwyższenie ciśnienia krwią itp, 

Okazuje się, że niespodziana np. „ekspło 
zja“ niewielkiej torby papierowej — ułubio- 
na zabawa sztubacka — wywołuje cztero 
krotne podwyższenie cjśnienja kwi, trwają- 
ce kilkanaście sekund, a ustępujące całkowi 
cie dopiero po upływie kilku minut. Częste 
powtarzanie się intensywnych hałasów od- 
bija się bardzo szkodłiwje na systemie ner- 
wowiym, co można stwierdzić przy pomocy 
zupełnie objektywnych pomiarów, a nietyl- 
ko na podstawie osbbjstego uczucia „zdener 
wowania'*, Obserwacje dokonywane na świn 
kach morskich dowodzą, że pod wpływem 
ustawicznego stukanja, wywołanego przez 
specjalnie w tym celu skonstruowany przy 
rząd, następuje stopniowy zanik anatomqcz- 
ny niektórych części organu słuchu, a w 
związku z tem częściowa głuchota, Zauwazo 
no również przytępienie słuchu u ludzi, pra- 
cujących ustwicznie wśród wielkiego hała- 
su, Według badań niemjeckiego urzędu zdro 
wia 72 prot, kotlarzy jest „przygłuchych,, 
Ale jeżeli nawet tak wyraźne defekty narządu 
słuchu jeszcze nie występują, to już ogólny 
stan zdrowia j zdokność: do pracy ulegają 
obniżeniu, 

Skała wrażliwości ucha ludzkiego jest 0- 
gromnie rozległa. Pomiędzy najstabszym do 
słyszalnym dźwiękiem, a najs'injejszym dźwię 
kiem, który jeszcze nie sprawia wyraźnego fi 
zycznego bólu, zachodzj różnica, odpowiada 
jąca 100,000,000,000 owemu wzmocnieniu! 
Dla ułatwienia orjentacji podzjełono cały ten 
odstęp na 120 t, zw. „fonów* (przyczem 
każde 10 tonów oznacza 10-krotne wzmoc- 
nienje dźwięku); natężenie dźwięku wyda- 
iwianego przez źródła hałasu wyrażamy wła- 
śnie w owych tajemniczych „fonach*, Tak 
np, według badań, przeprowadzonych przez 
instytut im. H, Hertza w Berlinie, zwykła 
rozmowa, prowadzona jest z natężeniem ok, 
55 fonów; maszyna do pisanja daje ok, 60 
fonów, szczekanie psa — ok, 70 fonów, mo 
tocyki — ok, 80 fonów jtd, Studja nad inten 
sywnością hałasów, wytwarzanych przez róż 
ne przyrządy j maszyny, pozwalają obmy- 
śleć sposoby zaradcze, a zarazem ustalić od 
nośne przepisy prawne, Sytuacja bynajmniej 
nie jest beznadziejna, już dzjsjaj znane są 
metody budowania domów, zapewniające 
w dużym stopniu t, zw, izolację akustyczną, 
z drugjej zaś strony można wiele osiągnąć 
przez konstrukcyjne ulepszenia przyrządów, 
wytwarzających hałas. . 

chać! Musisz mi dopomóc... Ja cię ko- 
cham... kocham nad życie. Nie myśla- 
łem, nie śmiałem wierzyć, że ty mnie 
kochasz. 

Zamilkł, gdyż na końcu alei uka- 
zała się krępa postać inspektora Lan- 
nera. 

— Moje uszanowanie. Państwo za- 
chwycają się przyrodą? Wspaniałe 
kwiaty! Nie widziałem nigdzie takich 
róż! 

Zdawał się nie zauważać zmiesza- 
nia młodej pary. 

— Zdaje się, że znalazłem nareszcie 
klucz do tej zagadki, — mówił szyb- 
ko, — znalazłem poważny ślad i dla- 
tego tak dalece interesowałem się roz- 
mową pani z Bilsaiterem. 

Edyta nie odpowiedziała, ale z ulgą 
usłyszała pytanie, które paliło jej usta, 
wypowiedziane spokojnym głosem Ry- 
szarda. 

— Jaki to ślad? 

— Morderca zostawił bilet wizyto- 
wy na łóżku zmarłego. 

Lanner nie patrzył już na róże. 
Każde jego słowo było pelnė zna- 

czenia, a bystre oczy nie odrywały się 
ani na chwilę, od Edyty i Ryszarda. 

— Chce pani spojrzeć na ten bilet 
wizytowy? 

Wyjął z kieszeni 
kartkę: 

„Kwituję z odbioru 

Wdzięczny Promień Miłosierdzia'* 
Kartka wypadła z drżących palców 

dziewczyny. Ryszard nachylił się szyb- 
ko i.podniósł ją. 

— Pan sądzi, że „Promień'* zamor 
dował Bilsaitera? — zapytał obojętnie. 
— W takim razie sprawa jest zupełnie 
jasna. Złodzieje często popełniają mor 

i podał Edycie 
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MIEJSKIE Iwan Petrowicz i Lil Dagower „noi. ».. 
SALA MIEJSKA 
Ostrebrsmsk» 5 

„NOC E BEZ$ENNE, NOCE $ZALONE 
Koncertowa orkiestra pod kierownictwem M. Salnickiego. — Ceny miejsc: bałkon 30 gr. parter 60 gr. 

Kasa czynna od 3,30 do 10 wiecz. 

  

Premjeral Greta Garbo w swej ostatniej kreacji p. t. 

  

  

Džwiekowy 
KiNO-1EATR Р W roli męskiej Lewis Stone. Nad program: Mexic w pieśni Wielka rewja 
HELIOS= p „BO Ż B kolorowa z tańcami i pieśniami. 

5 Na 1-szy seans ceny zniżone Seansy od g. 4, 6, 8 i 10.15, w niedz. od g. 2-ej. 

Dziś! Ulubieniec publiczności JOY PARĄ GILBERT w swej najnowszej kreacji dźwiękowej p. t. 
Dźwiękowy 

ino-teat wu UPIÓR PARY ŻĄ sro on   
Na 

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

  

CGJINE 
WIELE 47. įsi. 18-41 

Lziš! film konkursowy.j Nowe wi ikie accydzieło „Króła reżyserów CECIL B. de MILLE'A 

RADBARE SZATAŃ 
Wielki bsl na Zeppelinie! Gigantyczna katastrofa w przestworzaci:! 
statystów! Nad progsam; Atrak ie dźwiękowe. Początek o gody, 

w rola h głó nych KAY JOHNSON 
Reginald Denny i Liljan Roth. 

Niebywała wystawa! 5.000 
4,6, 8110.15, w dnie świąt, o 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

     

     

  

    
  

  

              
  

          

  

  

  

      

godz. 2-ej. Na 1-szy seans ceny zniżone. ч 

я ść p g słynnej powie- Następny program: | GBI P. stynej p 
Konkursowy 100 proc. dźwiękowy film polski 2. Fęzeszkowej. 

i z. Dziś! Gra zmysłów! Buut duszy ludzkiej przeciw cywilizacji! 
Dźwiękówe Klio 3 Czołowy film dźwiękowy awsngardy francuskiej, Opowieść 

65 ssG BIN (miłość dzikuski) o białym człowieku, który opanowany żądzą czegcś nowe- 

53 PA go, szuka szczęścia na jednej z wysp, zaginionych wśród oceanu. Ilustrację muzyczną wykonała orkiestra Opery 
Paryskiej. Nad program: Najnowsze atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 4 w dnie świąt. o godz. 2-ej. 

Dzis ostatni dzień! 

Dźwiękowy Dziś! Największe i najp'ękniejsze 100 proc. dźwiękowe bezkonkurencyjne arcydzieło poraz pierwszy w Wilnie 

Kino-Teatr DU Potężny dramat wschodu w 14 skt. Prawdziwy wybuch wulkanu, konflikt uczuć 
66 żywiołów, 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 ciała. 

WE RW — a 

BA SIE 3 L Ž а с .‚ 2 Ё 66 sa ze ŻĄDAJ wileński Lombard „Kresowja” | 3583 pasami 
we wszystkich aptekach i Wilno, Hetmańska 1, (róg Wielkiej)tel, 722, , że do pieszo 

składach aptecznych znanego podaje do ogólnej wiadomości, że 8, 9 i 10 lutego 1932 roku i Ki k z. С 
środka od odcisków o godz. 4-ej pp. odbędzie się w lokalu lombardu tds Poor ES 

iicytacja niewykupiony.hi nieprolongowanych zastawów s ja) RSE Wada i 
Prow. A. PAKA od Nr. 50.000 do Nr. 100400 1 od Nr. 1 do Nr. 10548. DSJ 

Е. = = UWAGA! W dniu licytacji prolongat N-rów licytacyjnych grecki. cyj udziel 
lombard rie bedzie przyjmować. ją rutynowani korepe- е 2428 torzy b. nauczyciele ( « gimn. mag, filozofji i 

у R spec matematyki. Zgi, Poszukuję mieszkania A J) J J J UM And dm. „Siowa“ pod 

i ės ae i © FABRYKA i SKŁAD MEBLI | Żdro dę PSS „Мише. 
mieście lub na Zwierzyńcu. W Wilenkin į $-Ka wnje, dÓŻkONAli, OŚSWŃ6- AkAkAŁAkAkAkkAńakńkj 

Oterty do Adm. „Słowa* pod T. T. е rza usiwa braki i skazy, z —— 
Spčikė?276g£ "odp. „Gabinet. $ okale 
Taiarska 20, dom właony, | Kane CEdi6 - 

VVVVYVYVYVVVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYYVVYVYVYTI ; Istnieje od 1843. : Leczniczej 2 bokoje 

OGŁOSZENIE Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, Ą J. Hryniewiczewej. - 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie VII aaa a as og at. WIELKA Je 18 mA, O s aa 
rewiru, z»mieszkaly w Wilnie przy ul, Połoc 23 20 odne.-wariski J 18-58! Przyj. w g. 16-11 4-7 gadami. „Mickiewicza kiej 14 m. 3, zgodnie z art. 130 U.P.C, We it p. Dogodne warunki i na raty į W. Z.P. MM. 48 m. 5. 
siew iż w dniu Ę lutego 1932 roku o REGI 2 
godzinie 10 rano w Wilnie przy ul. Nikodem- A TTT 2 mieszkania skiej 6 odbędzie się sprzedaż z licytacji pub- 
licznej majątku ruchomego, Lašas do Lekarze Kosmetyka ont Sprzedaje z 3 i 4 pokoi ze 

Zelmana Gelpeja, składającego się z prawa gnu NKUNUNSNENNNIW NNWNNNNNWNINSWA tanio: r wszekiemieryFkZ i 
do połowy autobusu firmy „Chevrolet*, osza- YYYYYYK YYYYYYYYYYYYWYYYYYYT | POLSKI LLOYD SE Rasa © Loa 
cowanego na sumę złotych 2.000 ma zaspo- - Ё k. ы kojenie preteusji Wulfa Grynberga, ы Dr Ginsber GABIN ET SLO Makas = A wozy al. Sło- 

Komo-nik sądowy A. Uszyński. " g Ra i wackiego 17. 

ALMA AAKIAA MAMAMA AS ASA MAMA ASA Chorcby akóważ ją ae da acjocałnej | NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA pot 
neryczne i moczopłcio= y 
we. Wledska od iecznicze! Posady De zo 

OBWIESZCZENIE De GS Gi PRS „RRT koje z calodziennem 

Na zasadzie art. 40 rozporządzenia Pre- DOKTOR MED. dobie A me " 
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 23 
grudnia 1927 r. o zapobieganiu upadłości 
nadzorca sądowy nad przedsiębiorstwem  fir- 
my „Nowo-Wilejska Fabryka Masy Drzewnej 
i Papieru, Spółka Akcyjna* zawiadamia, że 
sprawdzanie wierzytelności odbędzie się w 
dniu 5 lutego 1932 r.w lokslu firmy w Kucz- 
kuryszkach k/Nowo-Wilejki. 

Lista sprawdzonych wierzycieli będzie 
wyłożona w Sąd ie Okięgowym w Wilnie w 
dniu 12 lutego 1932 r. 

Osoby zainteresowane mogą zaskarżyć w 
terminie siedmiodniowym postanowienie nad- 
zorcy sądowego co do wciągnięcia lub odimio- 
wy wciągnięcia wierzytelności ma listę do 
Sędziego Komisarza, który spór ostatecznie 
rożstr. yga. 

() W. Łuczyński nadzorca sądowy 
ŃAAAAAAAABAA AAAA AAA AA AAAAAAAŁAAAAAAAAŁAKA 

derstwa na zakończenie karjery. Czy 
nic więcej pan nie odkrył, inspektorze? 
-—— Owszem, owszem, — odparł Lanner 
— nie spuszczając oczu z Edyty. — 
Ale narazie mówić o tem byłoby przed- 
wczesnem, gdyż wiele rzeczy mogło- 
by się zmienić w ciągu najbliższych 
dni. Najważniejszem jest to, że ja wiem 
kto jest „„Promieniem Miłosierdzia” i 
mógłbym, gdybym chciał dziś jeszcze 
go aresztować. Ale wolę działać po- 
woli. Dowidzenia... muszę jeszcze po- 
mówić z ogrodnikami. 

Lanner ukłonił się uprzejmie i od- 
szedł. Zatrzymał się po paru krokach, 

by powąchać jedną z pięknych róż, 
przy tej sposobności rzucił spojrzenie 
poza siebie i zauważył, że Edyta zakry 
ła twarz rękami, łkając gwałtownie. 

Ryszard objął ją ramieniem i pocie- 
szał serdecznie. 

ROZDZIAŁ VIII 

Zaręczyny. 

Ryszard był wzburzony i zmiesza- 
ny. Nie wiedział, iak pocieszać płaczą- 
cą Edytę. 

"Nie rozumiał przyczyny jej łez. 
Czem groził Biltaiter? 
Ryszard był przekonany, że groźba 

była w związku ze sfałszowanym przez 
brata Edyty podpisem ojca. Ale omylił 
się. Szantaż polegał na czemś innem. 

Edyta podniosła na niego spojrze- 
nie pełne rozpaczy i przytuliła się do 
jego ramienia. 

Ryszard chciał powiedzieć całą 
prawdę, ale nie mógł się zdecydować. 
Zbyt wielkie było ryzyko! Szczęście 
było bliskie i możliwe, musiał zrobić 
wszystko, aby je ochronić od zmroże- 
nia, ale, co będzie jutro? 

  

kobiecą 

A. (ymbler Urodęy:*;::: 
nali,: odświeża, nsnwa 

Choroby „weneryczne, jej skazy i braki, Masaż skórne i narządu mo- kosmetyczny twarzy. 

Mickiewicz 1 Masaž ciala, elektrycz- 
rėg T. са NY, wyszczuplający (pa- g Tatarskiej Tel. 15-64 nie). Nairyski „Hormo- 

ŚW o. na* według prot. Spuh- 
la. Wypadanie włosów. 

AKUSZERKA łupież. Indywidualne ŚMIAŁOWSKA dot sm dobieranie kosmetyków 
przsprowadziła się ml do każdej cery. Ostat- 
Zamkowa 3 m. 3. Ga-nie zdobycie kosmety” 
binet kosmetyczny, m ki racjonalnej. 
suwa zmarszczki, piegi, Codziennie od g. 10—8 
wągry, łupież, brodaw- W. Z. P. 43 

ki, kurzajki, wypadanie -————— 
włosów 

  

Żałował teraz, że przyjechał do ior- 
da Rowmanda. Wszystko się inaczej 

ułożyło... ! 
Edyta podniosła zapłakaną 

rzyczkę i szepnęła: 
— Kochany, cóż my teraz zrobiniy? 

— Przedewszystkiem, pawiedz mi 
całą prawdę, co cię tak dręczy? 

— Ty mnie męczysz, Ryszardzie! 
Położył rękę na jej ramieniu i spoj- 

rzał głęboko w oczy. 
— Tyle nieporozumień istnieje po- 

między nami, że nie życzę sobie wcale 
stwarzać nowe, powiedz mi Edyto, nie 
ukrywaj nic, czem groził ci Bilsaiter? 
Myślałem, że znam powód twych о- 
baw, ale omyliłem się. 

— Bilsaiter powiedział :ni kto jest 
„Promieniem Miłosierdzia"... 

Tęka Ryszarda drgnęła. 
— Któż to taki? 
— Ty... szepnęła ledwie dosłyszal- 

nie, 
— I ty, Edyto, postanowiłaś oddać 

swe życie w ofierze dla mnie, dla zło- 
dzieja, którego poszukuje policja? 

— Dla człowieka, którego kocham! 

3 
twa- 

= przerwała szybko. 

Ręką zasłoniła mu usta, by nie prze 
szył. 

— Nie jesteś złodziejem, Ryszar- 
dzie! Nie brałeś tych bogactw. dla sie- 
bie... nie myślałeś o sobie... Ale nie 
chcę, żebyś dalej robił to samo.... 

Ryszard był wzruszony coraz bar- 
dziej. Nie mógł nic powiedzieć. Ofiara 
na którą się zdecydowała Edyta, świad 
czyła o wielkiej miłości, takiej, o jakiej 
nie śmiał marzyć. 

— Mylisz się Edyto, to wszystko 
jest niemożliwe, wiesz sama, że muszę 

EEEE HE EEE. 1CYT >. ЭК MA EGIĘCZNIE. 
Rządca-Roinik poczta, Kościół o 3%l. 

bezdzietny z dłogolet- Na miejscu radjo. Ad- 
nią praktyka, doskona-res w Redakcji. 
łemi  z»Świadczeniami „,, Akk 
poszukuje posady, ma GZW WWWKCZESNA 

  

47 lat. Adres: majątek 
M. Możejków, poczta KuPno 
Skrzybowce Bernito- i SPRZEDAŻ 
wicz. PEESESISNIRAI PAE 

WYYYYYYYYVYYYTYY 

  

Z poweda wyjardu 

Poszukuję sprzedaje się 
posady 5-cio lampowe radjo 

do majątku jako och-z 2-mi lampkami ekra- 
mistr yni. Świadectwa nowemi z apsratem ano 
i rełerencje b. dobre. dowym i z głośnikiem 
Dominikańska 4—6. Philipsa. Dzielna 30, 

zma m. 1, od 2 — Seej.   

PATINKA TNT S T DE TO NSA ET T EN AE TI TE ITS RARE IS IS III CZERWONE 

opuścić Anglję... muszę to zrobić przez 
wzgląd na ciebie... 

— Poco? Nie rozumiem cię Ryszar- 
dize... Jeśli grozi ci niebezpieczeństwo, 
to dlaczegożbym nie miała dzielić twój 
los? За 

Zmieniła się nie do poznania: w 
głosie jej dźwięczała energja i decyzja. 
Wątpliwości i straszne przeczucia roz- 
wiały się. Kochała i nie chciała stracić 
ukochanego człowieka. Miłość upig- 
ksza wszystko! 

— Chcę, Ryszardzie, żebyś obiecał 
mi dwie rzeczy. Przedewszystkiem, bę- 
dziesz się w przyszłości dzielił ze mną 
wszystkiemi kłopotami i niepokojami, 
a pozatem dziś jeszcze kupisz mi pier- 
ścionek zaręczynowy i ogłosimy wszy- 
stkim o naszych zaręczynach, 

— Edyto! — krzyknął Ryszard, 
chcąc protestować, lecz twarz jego о- 
promieniał uśmiech szczęścia. Nie spo- 
tykałem nigdy takiej odważnej kobie- . 
ty. Ale obawiam się, że nie zdajesz so- 

bie sprawy z tego, na co się narażasz. 
Żyję dłużej, niż ty i jestem więcej do- 
świadczony.. Wiem, jacy ludzie są 
bezlitosni i nieubłagani. Czy mam pray 
wo przyjąć taką ofiarę? Postanowiłem | 
mie zdradzić ci nigdy swej tajemnicy, 
ale los zrządził inaczej. Nie jestem go- 
dny tego szczęścia, Edyto, muszę cię 
opuścić i odjechać.... 

Myśl o tobie doda mi sił do rozpo 
częcia nowego życia. Ą ty, da Bóg, ха- 
pomnisz o mnie. W twoim wieku, nie 
będzie to trudne... kiedyś wspomnisz 
z wdzięcznością, że nie dopuściłem do 
tego, abyś była żoną ..Promienia Miło- 
sierdzia“. Edyto, nigdy nie przestanę 
cię kochać. sa k 

(D. C. N.) 

07 ABE ES RZEK ONY ZOO ле 

Redaktor w. z. Witold Tatarzyński.   <    
  

   

    

 


