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Miejscowa i odnoszeniem)^ rf _ 
Zamiejscowa z przesyłką V™ *•• • 

C e n y o g ł o s z e n i 
Za wiersz mil. za tekstem (12 lamo
we) 25 *T.. w tekście (6 tamowa) 
TO sr., w drobnych za wyraz 30 fi. 

Skład sądu apelacyjnego 
iv procesie brzeskim 

". Żywe zainteresowanie budzi 
trteustaJcny dotąd definitywnie 
•kład sądu apelacyjnego, wy
znaczony na dzień 7 lutego w 
procesie przeciw H. Lieberma-
nowi i mnym byłym więźniom 
brzesfójm. 

Obecnie wiadomo już, że re

ferentem tej sprawy będzie sę
dzia Chodeekł, przewodnictwo 
rozprawy zaś obejmie prezes 
Rudnicki. Jalko trzeci sedza, 
wymieniainy jest p. Kawczak, 
do niedawna prokurator sądu o-
kręgowego. 

Stan bezrobocia 
w kra u i w Warszawie 

FódUug ttanych państwowych 
itrzedów pośrednictwa pracy, ty
godniowe sprawozdanie z rynku 
pracy wykazuje w całym kraju 
na 24 b. m. 208.360 bezrobot-

Pieigrzymka polska 
na aurJ entji u Papieża 

' CITTA DEL VATICANO, 28.12 
Wczoraj Ojciec św. przyjął na 
poisłucfaanilu pielgrzymkę polską, 
przybyłą na święta Bożego Na
rodzenia do Rzymu i zorganfzo-
•raną przez ,,Francopol". P*el-
gmzymkę przedstawił Ojcu sw. 
fes. Manctoi, kanonik lateraneii-

* - « -
Zgoda parlamentu 

belgijskiego 
m olan f namowy rządu 

BRUKSELA, 28.12. Iztoa depu
towanych przyjęła 393 głosami 
przy jednym wstrzymującym 
się. całość projektu finansowego 
rządu. Za projektem głosował 
socjaiiśoi, nacjonaliści i komuni
ści Flamandczycy nie brali u-
dziaiki w głosowaniu. 

nych. W stosunku do poprzed
niego tygodnia Hczba bezrobot
nych zwiększyła się o 10.088. 

Wairszawa wykazuje 14.641 po 
zostających bez pracy, których 
liczba w omawianym tygodniu 
sprawozdawczym zwiększyła się 
o418. 

W Mandżurj i 

W okupowauel przez Japończyków Mandżurii pomimo ostrol zimy odbywała 
sie utarczki z partyzantami chińskimi. Na zdleclu kawaleria lapodska w 

oośclw za bandami chunchuz ów przebywa zamarznięta rzekę. 

Mll|ony, skąpane we krwi 
ze skarbu Japońskiego 

LONDYN, 28.12. Japońskie ml 
aktorstwo wojny ogłasza zesta
wienie kosztów wojny mandżur
skiej. Wałki mandżurskie kon
towały Japonję w 1932 roku 191 
milionów jen (około miliarda 

o Maniłnrle 
zł.). W sumie tej nte uwzgJętJ-
rttono kosztów wyprawy na 
Szanghaj, ani też kosztów ntrzy-
mania japońskich okrętów wo
jennych na wodach ordftskłch. i 

Udaremniony zamach 
na prezydenta Mandżurii 

LONDYN, 28.12. Z Mukdenu do 
noszą o udaremnieniu przez poli 
oje nwndlżurską zamachu, plano
wanego na prezydenta Mandżu-

mji, Pu-YŁ W związku z tern za
aresztowano kifflui Chińczyków 
którzy przedostali się nietegatkiaj 
dlrosrą z Pekinu do Mukdenui, 

Przesilenie gabinetowe w Bułgarii 
po secesji m'nistr6w ludowyth 

SOFJA, 28.12. Prezes rady mi-
tnsirów Muszanow złożył na re-

Trzy warunki naprawy gospodarcze] 
Powrót do parytetu złota, rewizja długów medzynarodowych i reorganizicia 

produkcji światowe! 
Generalny dyrektor Barn ku 

Wypłat Międzynarodowych w 
Bazylei, Piotr Quesnay. ogłosił 
krótki — z trzech punktów skła 
dający sie — program, którego 
urzeczywistnienie powinno być 
zadaniem przyszłej światowej 
konferencji gospodarczej. 

Program ten brzmi: 
1) Międzynarodowa umowa o 

wprowadzenie z powrotem pary 
teru złota, gdyż jest to jednym 
z głównych warunków przeciw 
działania dalszemu spadkowi 

' cen na rynku światowym. 

Zmniejszenie armji belgijskiej 
w celu zaoszczędzenia 11 milionów franków 

BRUKSELA. 28.12. Mlntstw 
Htojny Dcvczc złożył projekt sta 
*u liczebnego armjl na rok 1933. 

-PTiewMuje on powołanie pod 
ortfó 61.500 żołnierzy, ozyH 1500 

rrmiej, niż w roku ubiegłym- Re
dukcja ta jest dokonana w ten 
sposób, iż nie osłabi siły armii 
belgijskiej, a pozwoK zaoszczę
dzić 11 miljonów franków, 

W kraiu niszczonym przez szarańcze 
Rozpacz rolników, bezradność władz 

LONDYN. 28.12. Z Buenos Al- godzin. Wśród ludności okręgów 
fes donoszą, że pewien rolnik 
na widok spustoszenia, poczynio 
nago przez szarańczę popcłnfl 
wraz z żoną samobójstwo, oJe 
mogąc przeboleć swaty trzylet-
oeHj pracy, totórą szarańcza zdo
łała aniszczyć w przeciągu kilku 

dotkniętych plagą, panuje ogrom
ne oburzenie przeciwko władzom, 
które wiedząc o nadciągającej 
chmarze szarańczy nie przedsię
wzięły niczego, by choć w czę
ści zapobiec klęsce. 

Lekcja dżenfelmener]! 
w grze zespołów robotniczych 

LIPSK, 27. 12. Dziś .wieczorem 
robotnicza reprezentacja Polski o-
puściła Lipsk, żegnana serdecznie 
na dworcu przez przedstawicieli 
konsulatu, miejscowa kolonie i 
przedstawicieli robotniczych zwtaz 

Dyktator t nansów świata 

ków niemieckich. 
Prasa codzienna ! sportowa z 

wyjątkiem nacjonalistycznej ob
szernie omawia poniedziałkowy 
mecz robotniczych reprezentacyj 
Polski i Niemiec podnosząc jedno
głośnie wysoki poziom zawodów i 
dżentelmeńską grę zespołu pol
skiego. 

Demokratyczna .Jłeue Leipziger 
Zeitung" pisze, że drużyny robot
nicze Polski i Niemiec dały 20.000 
widzów prawdziwa lekcje poglądo
wą wzorowego zachowania się. 

2) Rewizja długów międzyna
rodowych, gdyż dzień 15 gru
dnia przejawił dobitnie, ii zaga 
dnienie to musi być uregulowa
ne, jeśli świat chce uniknąć kata 
stroialmych wstrząsów w dzie
dzinie gospodarczej. 

3) Wspólne ułożenie progra
mu reorganizacji produkcji świa 
towej, bo to jest konieczną prze 
sławką do powstrzymania dalsze 
go wzirositu bezrobocia. Ta reor 
ganizacja produkcji światowej 
musiałaby doprowadzić do zwa 
lenia barjer celnych i uchylenia 
cłauzuł o „najwiekszem uprzy
wilejowaniu". które są katasrro 
faine dla normalnej wymiany 
towarów na świecie. 

* 
Program ten naczelnego dy

rektora Ouesnaya ogranicza się, 
jak widzimy, wyłącznie do dzie 
dzimy gospodarczej.'Unika wszel 
kich ałuzyj politycznych, nie 
wspomina wcale o przyczyno
wych związkach miedzy rozbro
jeniem a finansami, niema nic 
wspólnego z tendencjami, łączą 
cemi różne bolączki „traktato
we", czy „rewizyjne" z dziedzi
ną gospodarczą. 

I dlatego może jest on dość 
platontezmy... Bo świat, nieste 
ty, nie dojrzał jeszcze — mimo 
tylu nieszczęść, jakie w ostatnch 
trzech latach zwaliły się, mimo 
pauperyzacji mas, obniżenia sto 
py życiowej, wstrząsów walu
towych, deficytów państwo
wych, miljonów bezrobotnych--
do myślenia czysteml kategorja-

Zmiana w rządzie Węgier 
w min. spraw zagranicznych 

BUDAPESZT. 27. 12. Dziennik 
opozycyjny „Magyar Sag" donosi. 
że minister spraw zagranicznych. 
Puky. ma zamiar zgłosić swą dy
misję. 

Następcą jego będzie prawdopo-
'f>bn:e ohecnv oose1 w Beri nie — 

Koloman Kawa. którego zastą.ji 
dotychczasowy poseł w Pradze, 
Konstanty Masirewic 

0 pożyczkę wioska dla Turcji 
Rokowania z przeszkodami 

ANKARA 27.12. W kołach do
brze poinformowanych sądzą, że 
wobec możliwości ostatecznego 
zerwania rokowań o pożyczkę, ma 
jącą być przyznaną Turcji, Itaja 
pod wrażeniem niezadowolenia wy 

wołanego w Ankarze przez żąda
na włoskie, dotyczące stopy pro
centowej i zużytkowania sumy, u-
zyskanej z pożyczki, zamierza zmie 
nić swoje żądania. 

Francja dla Ausfrji 
Gwarancja na 10O milionów szylingów 
PARYŻ 27.12. Komisja finansowa 

Iżby deputowanych uchwaliła 12 
glosami przeciwko 6 przy 4-ch 
wtrzyrmujacych s.ę od głosowania 
projekt, upoważniający minister

stwo finansów do udzielenia gwa
rancji państwa francuskiego dla 
pożyczki austriackiej w wysoko

ści 100 miljonów szylingów. 
Kifku członków komisji odmówi

ło zredagowania sprawozdania w 
tej kwestii m. in. deputowany Da-
riac sprawozdawca budżetu spraw 
zagranicznych oraz sprawozdawca 
generalny depirt. Larnoureux. 

mi gospodarczemi, bez domiesz
ki egoiizmów politycznych i bez 
chęci żerowania na nędzy ludz
kości dla samolubnych celów. 

A jednak świat będzie musiał 
wreszcie spojrzeć rzeczywisto
ści w oczy — i wtedy może speł 
ni się życzenie naczelnego dy
rektora bezradnej w obecnych 
stosunkach największej między
narodowej instytucji finansowej. 
aby zebrała się wreszcie taka 
konferencja światowa, któraby, 
dotarłszy do źródeł zła, trapiące 
go ludzkość, wskazała realne i 
wykonalne sposoby rabunkowe. 

ce króla dymisję nowego gabkie*' 
tu. Król rozpoczął już narady ma 
jące na celu srtworzenie nowego 
gabinetu. Pierwszą rozmowę od
był król z przewodniczącym so-
branija Matnowym. 

; - : i . 

Szefowie sztabów 
państw Nalej Ententy 

na zjiźdne w BCgrodzle 
RZYM,'28.12. ..Oiornate d'HaM 

lia" donosi, że 12 stycznia w 
Belgradzie odlbyć się ma druga 
konferencja szefów sztabowi 
państw Małej Ententy, w cełu u-
staJemia programu współpraca 
tych państw w diziiedzinde woj
skowej. Poza tern szefowie szta
bu państw Małej Ententy mają] 
uzupełnić układy już istniejące 
w myśl uchwał, powziętych na 
odlbytej niedawno konferencji ml 
nistrów spraw zagrairtlcznycbl 
Czechosłowacji, Rimminji i Jugo
sławii. 

Nowe umowy handlowe N em:ec 
z Frantfa. Anglia I Kanada 

BERLIN, 28.12. Dodatkowa *-
mowa handlowa pomiędzy Niem 
camu i Francją parafowana w. 
dniu 21 grudnia r. b. została diziś 
podpisana w urzędlze spraw za
granicznych. 

Wedlług informacyj prasy u-
mowa dodatkowa wnosi szereg 
ceł konwencyjnych na miejsce 
których ustalono pewne stawki 
irnaksytmatae. Ostateczne stawki 
wyznaczone mają być na podsta
wie porozumienia pomiędzy 
pjizedsta,włcielanii zainteresowa
nych kół gospodarczych obu kra 
jów. W sprawie obrotów dewi
zowych Niemcy przyznały sze
reg ułatwień przy finansowaniu 
rmpomttu z Francji. Pozatem pod
niesiono do 700 mk. miesięcznic 
kwotę, jaką wolno podróżnym 
wywozić z Ntemiec przy wyjeź-
dziie do Franoji. 

Po zawarciu dodatkowej u-
mowy handlowej z Francją, na 
czoło spraw z zakresu niemiec
kiej polityki handlowej wysuwa 
się kwestja rokowań handlo
wych z Anglją. Ostatnie rozmo
wy w tej sprawie toczyły sie w 
Berlinie w dmśu 21 grudnia r. b. 

Dotychczasowe rezultaty ro
kowań trzymane są przez ob e 

strony w tajemnicy. Dalsze per 
traktacje podjęte małą być w 
początku stycznia, roku 1933. 

Równocześnie prowadzone są 
prace przygotowawcze do usta
lenia modus vivendi pomiędzyi 
Niemcami i Kanadą, któreby mla 
ło wejść w życie począwszy odl 
1 stycznia 1933 r. Kanada miała
by zastosować do Niemiec ta
ryfę średnią w miejsce dotych
czasowej taryfy generailmej. Niera 
cy zaś przyznałyby Kanadzie! 
fakytezną zasadę największegd 
uprzywilejowania. 

Hindenburg-dzadkem 
po raz czwarly 

BERLIN 27.12. Prezydent Hi* 
denburg zestal dziadkiem. Synowa! 
jego, żona adjutanta prezydenta, 
pułkownika Oskara Hindenburga, 
Dowrla czwarte dziecko. 

Jest to trzecia córka syna pre
zydenta, która otrzymała przs! 
chrzcie inre Mateorzaty. 

Śmiertelna strzelanina na ulicach Sofji 
Zamach na naczelnego redaktora pisma macedońskiego 

Atdricb nowoobraoF prezes nalpote-
łaiełszeio na świecie domu bankowe
go — Chase National Bank w Nowvm-

Jorko. 

SOFJA 28.12. — TeJ. wł. — 
Dziś koto południa dokonano za
machu na naczelnego redaktora 
dziennika „Macedonia", głów
nego organu emigracji macedoń
skiej, Simeona Eftimoffa. 

W drwił L kiedy Eftimoff prze
chodził przez plac przed pała
cem krolewskta, gdzie król w 
związku z ustąpieniem gabinetu 
odbywał właśnie naradę z pre-

Fałszywe stuzłotówki 
skonf skowane w Gnieźnie 

POZNAŃ, 28.12 — Na kSka dni 
przed świętami zauważone w Onie 
Me fałszywe 100-ztotówki. 

Wszczęte natychmiast śledztwo 
rJonrowadzilo do aresztowania A-
loksezo Henschkego z Poznania i 
Korratantero Kaniewskiego jako po 
deirzanych o ouszczanłe w obieg 
fałszywych 100-złotówek. 

Wkrótce poUcja aresztowała 7 
<o«afaoików. lotórajr zajmowali «it 

fałszerstwem. 
Przy jednym z aresztowanych 

znaleziono 15 fałszywych 100-zło
tówek. zaś w mieszkaniu innego a-
resztowanego 808 fałszywych bank 
notów 100-ztotowycL 

Ogółem skonfiskowano falsyfi
katów jeszcze .niewykończonych. 
na sumę 83 tysięcy złotych. Fał
szerze zdołali puścić w obieg za

mieram, dwu mężczyzn w my
śliwskim stroju zaczęło ostrze
liwać naczelnego redaktora' z 
pistoletów i strzelb myśliwskich. 

Zamach wkrótce przybrał raz 
miary formalnej bitwy ulicznej, 
gjdyż straż przyboczna EUtft-
moffa odpowiedziała silnym o-
gniem rewolwerowym. 

Wskutek strzelaniny, czterech 
przechodniów odniosło ciężkie 
rany. 

Jeden z zamachowców po 
dłuzśzem ostrzeliwaniu został 
ujęty, natomiasł drugi, ucieka
jąc poprzez najruchliwsze ulice 

I strzelając na wszystkie strony, 
siał dziki zamęt wśród przecho
dniów. 

Wreszcie pewien oficer pod 
stawił mu nogę. Zamachowiec 
przewrócił się, przyczaił zgubił 
rewolwer i dwa granaty ręczne, 
a gdy usiłował ponownie rzucić 
się do ucieczki, jeden z policjan 
tów strzelił do niego, raniąc go 
ciężko. 

Podczas strzelaniny na placu 
przed pałacem królewskim ugo
dzony został w głowę jeden z 
policjantów, ponosząc śmierć. 

Również ugodzony został kn-

Z Polski do Afryki 1 Indii 
transport obuwia czeskiego 

GDYSIA, 28.12. V porcie edynstóm 
ląduje sie od dziś rana ładunek obu
wia 1 irrzadzen sklepowych na statek 
czeski „Morava". należący do czeskie] 
fabryki oouwta pito. ptettU <»l udaje 

sie w podroż do AfryU I Indyl. zabie
rając ze sobą około 800 ton ładunku. 
Stafldem tym odjedzie 60 Czechow, 
udających sie do Afryki I IndyJ dla 
aatoieoia tam sklepów Data. 

lą w serce urzędnik przygląda
jący się strzelaninie z okna po
bliskiego gmachu minilstersitwa 
wojny. Urzędnik ten padł trupem 
na miejscu. 

Liczba ofiar krwawego zama
chu bratobójczego wynosi dwu 
zabitych i 6 ciężko rannych. 

Zamachu dokonali protogero-
wisci. i 

Nadużycie 
który wygrał 

BARCELONA, 28.12. Losowa
nie słynnej świątecznej loterii 
państwowej odbyło się pod zna
kiem sensacji. Główna wygrana 
w sumie 15 miljonów padła na nu 
mer, którego właściciel oodał się 
w przeddzień dobrowolnie w rę
ce -spTawtedfl̂ woścł za rnflrnowol-
ne nadużycie, dokonane w zwiąż 

i ku z iotarją. Mianowicie rttrudniąc 

Tunar Tasz. minister dworu ocrskleio. 
zwany „perskim Mussolinlm" otrzymał 

I nagle dymlsle w związku z konfliktem 
aaHowym aaKlo • perskim. 

kolektora. 
15 mil ionów 

się zawodowo rozsprzedażą' IHH 
merów loteryjnych, sprzedał 
przez pomyłkę 100 udziałów wto 
cej nitż mógł. 

Rząd wstrzymał wypłatę atS 
do rozstrzysniecia lowestri. Cho
del o to, czy numer głównej wyi< 
granej będzie anulowany- czy 
też nastąpi rodzaj podziału m*ę<-
dzv wisizysitkfich posiadaczy' o-
dtziałówi, 

r 



. j i«Mi'rarft 

Zwycięstwo mln.Cheron'a 
w francuskie} Izbie deputowanych 

PARYŻ 28.12. — Iz* francuska 
debatowała nad wnies.onein prtzez 
rząd prowizorium budźetowem na 
następny miesiąc. 

W toku dyskusji doszło do o-
»trych (tarć pomiędzy ministrem 
finansów Cheronem, a niektórymi 
posłami prawicy i środka. Rząd 

-atakowany był za żądani* emisji 
obligacyj skarbowych na sumę 5 
mrłjardów franków, przyczem po-
szczegóiłni mówcy opozycji sprze
ciwiali s!e powiększeń u bieżących 
zobowiązań skarbowych. 

Minister Cheron oświadczył. łż 
Wydanie nowych obligacyj skarbo
wych jest nieodzowne, aby zasilić 

' kasy państwowe a& do chwili reali
zacji nowego programu podatko-

* wego. Minister Cheron odmówił 
bliższych wyjaśnień, dotyczących 
dalszych zamiarów rządu w dzie
dzinie sanacji finansowej, zaslana-
jac s'e niecelowością zbyt wczesne-
go ujawniania rządowych projek
tów finansowych. 

Przed głosowaniem nad wnio
skiem. zmniejszającym sumę no
wych obligacyj państwowych z 5 

P. Narsz. Piłsudska 
w Kryirty 

KRYNICA 28.12. Wczoraj po pohi 
dniu przybyła do Krynicy p." Ale
ksandra Piłsudska wraz z córkami. 

P. marszałkowa Piłsudska zaba
wi w Krynicy przez czas feryj św.ł 
tecznych. 

na 4 miliardy franków, rząd posta
wił kwestie zaufania, które mu zo
stało udzielone 349 głosami prze
ciwko 235. 

W godzinach wieczornych izba 
zatwierdzała 524 głosami przeciw
ko 53 wniesione przez rząd Jedno
miesięczne prowizorium budżetowe 
w wysokości 5,1 tmbarda franków. 

Wydawcy polscy 
W Stanach Zjednoczonych 

Schlelcher ma spokój 
do dragtel połowy stycznia 

CHICAOO 28.12. — Odbył *!e 
fartaj zjazd wydawców wszystkich 
dzienników polskich w Stanach 
Zjednoczonych. 

Ze zjazdu tego wyłoniła sle nowa 
organizacja pod nazwa Stowarzy
szenie Pism Polskich w Ameryce 
(Assocated Polish Newspapers of 
America). • i 

Prezesem Stowarzyszenia wy
brany został cenzor Zwiąakn Naro 
dowego F. X. SwietUk, wicepreze
sem Paweł Kurdziel, wydawca 
„Wiadomości Codziennych". 

Stowarzyszenie Wydawców Pism 
Postępowych, istniejące od r. 1928. 
istnieć będzie nadal jako osobna or
gan 'zacja. 

BERLIN 26.12. Na porządku 
dziennym zwołanego na d. 4 stycz
nia posiedzenia konwentu senio
rów Reichstagu, znajduje się m. in. 
wniosek komunistów o zwołanie 
Reichstagu na d. 9 stycznia. 

Komun. ści odraza pragnęliby po
stawić wniosek votam nieufności 
dla rządu Schleichera. 

Za dziesięć lat niepodległość 
Najdra polityka kolonialna Stanów Zjednoczonych 

Tuż przed samem) świętami do
szło do porozumiena miedzy iz
bami kongresu Stanów Zjednoczo
nych w sprawie niepodległości 
wysp Filipiuskk*. Za 10 lat otrzy
mają one niepodległość. 

Ten niezwykły wypadek nadania 
przez metropolie niepodtogflości 
swojej kolonji w naszych czasach 
waflk 1 nienawiści, winien zwrócić 
na siebie uwagę. 

Wyspy Filipińskie, leżące na 
Oceanie Spokojnym ponrędizy 
brzegiem Chin południowych a 
wyspami Zundzfciemi w 1898 roku 
po wojnie z Hiszpanią przeszły do 
rąk Stanów Zjednoczonych, które 
uczyniły z nich placówkę swojej 
potęgi morskiej na Dalekim Wscho 
dzie. 

Pod władzą Hiszpanii wyspy znaj 
dowaly się od 16-go wieku z krót
ką przerwa aż do wspomnianego 

.' Kolumbia przeciw Peru 
Nowa wojna w Ameryce Południowe] 

brazylijskiego o Jn-BOOOTA 28.12. Rząd Kolumbii 
przygotowuje się do akcji wojen
nej przeciwko Peru. W jednym z 
portów Kolumbii stoją gotowe do 
drogł dwa okręty transportowe, za 
ładowane bronią i amunicją. 
• Dalsze okręty maja być załado
wane w najbliższym czasie. 

Rząd peruwiański, zaniepokojo
ny term przygotowaniami, zwrócił 

sle do rządu 
terwencle. 

RIO DE JANEIRO 26.12. Dzien
niki brazylijskie donoszą. z£ rząd 
polecił 4-em jednostkom floty wo
jennej przygotować sle do odjazdu 
celem zagwarantowania neutral
ności Brazylii w zatargu miedzy 
Kohumbją a Peru. 

1898 roku. Kultura hiszpańska po 
trzech wiekach władania zostawi
ła tam Imponujące ślady szcze
gólniej w architekturze. 

To jednak, czego dokonali Amery 
kanie w ciągu 30 lat panowania, 
stanowi dla kultury mieszkańców 
nieskończenie więcej, niż lata rzą
dów hiszpańskich. 

Hlgjuna amerykańska, zmniej
szenie śmiertelności zwlęktszyły 
ludność wysp Od 1903 do 1930 r. z 
6.7 milionów głów do 133 milio
nów. 

Trzecia cześć dochodów z wysp 
idzie na szkolnictwo, jedna dzie
siąta na łrgjenę. Stany Zjednoczo
ne starały się wykazać, że są mą
drzejszymi kolonizatorami, nrź ci, 
z pod których władzy w końcu 
18-go wieku wydobyły się same. 

Wzrost świadomości obudził 
wśród Malajów fifippinskloh dąże
nia do niepodległości,- które za 
czasów hiszpańskich prowadziły 
do krwawych wailk. 

Toczył Je bohater narodowy Fi-
flppinów Jose RlzaŁ który w 1896 
roku dostał się w ręce Hiszpa
nów 1 został rozstrzelany. 

Było to sygnałem krwawego po
wstania. które zakończyło się zdo 
byciem ManJlli już przez amery
kańskie wojska w 1898 T. 

Stany Zjednoczone uznały bo
haterstwo Rlzala, któremu wysta
wiono pomnik na głównym placu 
Mamili. 

Jednym E pierwszych admini
stratorów amerykańskich na wy
spach został przyszły prezydent 
Teodor Rooseveft. Poprowadził on 
mądrą politykę pojednawczą. 
wszedł w bezpośredni kontakt z 
ludnością, pozyskał Jej zaufanie. 
Nie skłoniło' to jednak Filipińczy
ków do odstąpienia od zasady nie
podległości. 

Na czele ruchu lego stanął pre
zydent senatu FiBppinów p. Ma
nuel L. Ouezon. Pobrała on w 
swojej koncepcji połączyć korzy

ści wolnego handhi wysp ze Sta
nami Zjednoozoneml z zasadą nie' 
zależności. 

Na tej drodze dzięki istnieniu 
przedstawicielstwa narodowego 
dochodzi obecnie do stopniowego u-
samodzielnienia wysp z zachowa
niem wolnej wymiany handlowej 
i z zagwarantowaniem itteresów 
floty wojennej Stanów Zjednoczo
nych, Wora musi mieć bazę w po
bliżu japońskiej strażnicy Formo
zy. 

W kolach rządowych wyrażali 
przekonanie, że propozycja komu
nistów nie znajdzie poparcia 1 są
dzą. że większość stronnetw po
wstrzyma się od zajęcia stanowiska 
względem rządu Schleichera aż do 
chwili wygłoszenia expose przez 
kanclerza. Nastąpiłoby to nie 
wcześniej niż 47 stycznia, tak. ;ż 
głosowanie nad wn osklem o votum 
zaufania przypadłoby na drugą po
łowę stycznia. 

Mówią o nowych rozmowach po
między ges. Schleicherem a Hitle
rem. . 

Pertraktacje dotyczyć mlałybr 
rewizji dotychczasowego stanowi* 
ska narodowych socjalistów wzglę
dom obecnego gabinetu. Przewie 
dują. że stanowisko Hitlera nie :*• 
legnę zmanie nawet w wypadku 
załagodzenia wewnątrz partii na
rodowo - socjalistycznej konflik
tów z opozycją. 

W tej właśnie sprawie w (Aresie 
ubiegłych świąt nastąpić małą 
wyprana poglądów pomiędzy Hit
lerem i Strasserem. przyczem Stra» 
ser wysunął warunek powierzenia 
mu stanowiska sekretarza general
nego partii. 

Aresztowanie działaczy U. 0. N. 
w MatopoiMi Wschodnie! 

Porażka wojsk paragwajskich 
pa f lyflodnadi zaciekłych walk na fronce Gran Chaco 

BUENOS AIRES, 28.12. Po 6 
tygodniach zaciętych wafle woj
ska paragwajskie opuściły forty 
SaaveJra. Samaclay i iMurguia. 

Wojska boliwijskie są panami 
sytuacji ina odcinku Pilcomayo 
na froncie Gran Chaco. 

Ameryka „zachęca 
«*. ** do płacenia długu 

PARYŻ 28.12. Donoszą o roz
mowie ambasadora Waltera Edge 
z premierem Paul - Boncpurem — 
dzienniki stwierdzają, iż rząd wa
szyngtoński prawdopodobnie ogra
niczy się do udzielenia p. Edge in
strukcji ..zachęceni" rządu francu
skiego do spłacenia raty grudnio
wej. 

Prasa paryska wyraża przekona 
•ie, że przed 4 marca 1933 roku ze 

strony Stanów Zjednoczonych nie 
nastąpi w kwestji długów żadne po 
ważne posuniecie. 

WASZYNGTON 28.12. — Słlm-
son oświadczy! dziennikarzom, 
że rząd amerykański zamie
rza tlę domagać, aby Francja spła
ciła grudniową ratę pożyczki przed 
rozpoczęciem rokowań francusko-
a mery kańskich. 

GIEŁDA 
OIELDA WARSZAWSKA 

z dnia 28 b. m. 
Dewizy 

Bofcia 123.85; Lawkn 29.70 — 29.73: 
Nowy Jork 8.926: Nowy Jork (katodl 
Ł920: Pamrt 34,85 — 34.84: Praw 
16.43; Smrajcfia 171.85: Włochy 
48.77 

Pantery, procentowe 
3 proc pot. budowlana 39.00; 7 pr. 

poi. staMizacyina 53.88 — 53.95 (od-
em#i po 500 doi. 54J5) (w proc); 4 
proc poi. inwestycyjna seriowa 
105.50: 4 proc. poż. inwestycyjna 
•9.75 •— 100.00; 4 proc. wAsrtw. poż. 
premiowa dofonawa 52.80: 5 proc. kom-
wersvdna 40.45; 6 proc. poi. dolarowa 

54.50 (drobne odcMci 54.00) (w proc.): 
10 proc. poi. koloiowa 99J0 (w proc.): 
8 proc. LZ. Banku iwp. fcnnl. 94 00 (w 
nroc.): 8 proc. oblie. Banku KOSP. 
kraj. 94.00 fw proc.); 7 proc. LZ, Ban 
ku war*, kra*. 83.25: 7 proc. oW«. B. 
Kosp. kra-]. 83.25: 8 proc. LZ. Banku 
rolnreo 94.00: 7 proc. LZ, Bartku roł-
reco 83.25: 7 proc. LZ. złemske doi. 
37.00 (drobne odetnki 37 50) Ow procj; 
4 i pol proc. LZ. wmsikte 35.2S (dro
bne odcinki 34.75; 5 proc LZ. m. W. 
46.00; 4 i pól proc. LZ. m. Warszawy 
4250: 8 proc. LZ. m. Warszawy 44.50 
—44.13—44.50. 

Akcie 
Bank Polski 86.75—87JS. 

Su-Ping-Wen wolny 
mimo protestów |apon|i 

RYGA 28.12. Wskutek interwen
cji posła chińskiego w Moskwie 
dr. Yena, rząd sowiecki udzielił 
zezwolenia na wyjazd do Europy 
generałowi chińskiemu S.u . Ping-
Wenowi. który, na czele partyzan
tów mandżurskich schronił s'ę na 

Tomsku. 
Fakt udzielenia zezwolenia na 

przejazd przez Sowiety do Euro
py przywódcy partyzantów man
dżurskich wywołał żywe niezado
woleń e japońskich kół urzędowych 
i spowodował interwencje amba 

terytorjum sowieckie i był Inter- sadora Japońskiego w Moskwie w 
nowany przez władze sowieckie w komisariacie spraw zagranicznych. 

KRONIKA TFLFGRAFirZNfl 
Ludowcy rumuńscy w Grecll. Znani 

rumuńscy działacze polWycani Mlcha-
lake i Rastecamo przybyli wczorai do 
Aten, cdzle byli rjodelrnowaiiii przez 
stiroiłuictwo agrarne. 

Głodówka komunistów w Pirytu. 
18-«u komunistów; skazanych w Pa
ryżu ostatnio na karę wiezienia, roz
poczęło głodówkę, . ? : 

Nowy krążownik laporiskl. Japońska 
admiralicja rozpoczęła budowę nowego 
krążownika o poiemności 10.000 ton. 

Ołosy Hoovera I Roosevelta. We-
dłint oticjalnycli danych, podczas o-
staitinfch wyborów na prezy>denta Stan. 
ZiedrKKZonĵ ch Rooscvdt otrzymał 
22.813.786 głosów, a Hoover 15.759 266 
głosów. 

Zmiany w szkolnictwie prnsklem. Za
powiedziano znacine zmiany personal
ne na wyższych staiKwisfcach w szkol
nictwie. 

Sesla WCIK'1 odroczona. Ogłoszono 
w Moskwie dekret, odraczający sesje 
WCIK'a z 10 na 20 stycznia 1933 r. 
dla opracował™ proiektn pokrycia de
ficytu w wysokości 3 mljardów rubli. 

Zmant w rządzie Peru. Oabhnet pe-
diiwrański został przekształcony, \rsta- 
pH ministrowie spram- zagranicznych. 
sprawiedliwości I osniiaity. m:nistreni 
spraw zajjranicaivch zosta! miaiaowany 
deputowany Manźainlla. 

Sytuacla w Areentynle. Byli prezy
denci republiki airgeniyńskiei. dr. Irri-
goyen i dr. Alvear. znajdnją się w wle
zieniu, w całym kraju rząd Jest panem 
sytuacti. 

Morderstwa polityczne w Sowie
tach. W ZasJawki (na B:alorusi) zo
stał zamordowany członek mińskiego 
Q.P.U. — WWodzmiierz Kłenko. zabój
ca student Batienkow popełnił samo
bójstwo; w Kaziałynie (na Ukrainie na miejsou 

scwKckeeJ) niejaki Bogołow zastrzelił 
członka OP-U. — Kraszcznika, został 
ujęty i ir>źs5rzelany 

IlindcnburK — dziadkiem. Prezydent 
Rzeszy Hintkinbunc został dz tndikicni 
S.\mowa ioKo. ta adiiutanitta. prezy-
d-uiHia, puttowtiikia. Oskaira H4i<Łsibi»r-
RX powita czwarte dziecko. J««.t to 
trzecia' córka syna preizydierita,' która 
ołnzymołi przy chrzcie imię Mał«o-
rz»tv 

Zmiana w rządzie Wesier. Wesicrsk' 
minister spraw zaeranKCzmydi Puky. 
nia zamiar zirlosić swa dymisje. Na
stępca jc«o bedizie iprowdopodcbnie o-
bacw poseł w Beriine — Koicmam 
Kanva. którego zastopi dotychczasowy 
posól w Pradze Konstanty Masirewic. 

Fortyllkacfe SowtełóV. Soweckite 
wladizc wojskowe po zakończeniu bu
dowy fortjrfjkacyj na pog>rairi!cai estoń-
sko - sowieckiem. przystąpiły do bu
dowy ioptyfikacyj na pólrnano-<wscbod 
nim odcinku pogranicze .sowlecko-ło-
łowskriego. Wzniesione fortyfikacje na 
oowrantozn e»tońslkiem na przestrzeni 
100 kilometrów składają sie z trzech 
llnij I otoczone sa dirWcnn kolcza
stym. 

Amnestia w PenlL Szach mfaietil 
amnestii wszystkim ositaitnio skaza
nym preee sady penskie za wytoro-
czerin przeciwko nowemu pnaiwu mai 
żeńskiemu, zaibrantaijacemu mieć wie
ce,! nz Jedna zome. 

Tragiczne polowanie. Na połowa-
«Hm wzedAwmtccznein na bazami v w 
dobrach Hobn r>od Hamb)i.r!i em zda 
Tzył sie śnviertełnv wyioacłek. Kędy 
dwail mySlSwi przefcraczaill wąski rów 
jeden z nfch potknął sie i wipadł na 
łowonzysza. Lufa stnzetiy padailace-
KO uderzyła o zamek stmzelby idace-
so sfartkrem oze«o padł stićał I trałi 
oad»Jace«o w M głowy, zabrialac eo 

LWÓW, 28.12. — TeJ. vi. — 
Na tonenće trzech wioócwództw 
potudarkiu-o - wtócliodinich przc-
ppowadzccK) szereg rewtojł 1 a;re-
sztciwań w znapku z akcją te-
rorj-sijicizrią podijejta. pirzea U. O. 
N., czego wypraa«m byt ralbunko-
wiy napad na pocatę w Gródku 
Jasiloloitskiini. 

Akcja wtfadz beapleczenstiwa 
objęła: LAW5W, Stantełatwow1, Tair-
inopol, Zasrłoibte naftowe, Stryj, 
Saimibor, Brzeiatny. 

Wśród aresz-towamych osóbzłiaj 
duje się wielu studentów. I tak we 
Lwowie miedizy Innymi aireszto-
wanio studentów: Jaiwwa, Szty-
kaila, Miiilnsa, Rudakiewicza. 

W Wtuurkaoli pod Lwowem a-
resz^owamo ksledea prałata Hir-
nLaJka, dir. BuKenjusza Szczurow1-
skiejjo, dir. Jarosława Lewick£ego 
i czitery łrme osoby. 

W Taimopołu aresztowano pkj-
cr« stwdenitów: Martyniaka. Hor-
dubę, Dżur oraz Wasyla i Mi
chała Dubych. 

Ponadto rewizje .przeprawa 
no w lokalach .Podola" i sSoko-
la". 

W Stanfsławowfte odbyto sze-
reg niespodzianych rewteyj i do
konano szeregu niewyjaśnionych 
dotąd aresztowań. Miedzy inny
mi airesztowano: Odarke Skocz-
dopofowne, organizatorkę Związ
ku ukraińskiego, studeniow 
prawa: Aleksandra Jaslenickie-
go i Michała Dzerdize, studenta 
akademii handlowej Dcmanezu-
ka. studenta zoołogjl, Morskiego, 
absolwenta Kimnazjalnejto Mart-
skiego J studenta prawa, Uftwwo 
wieża, . <. 

Ten ostatni wyszedf dopiero 
15 b. m. z wteienia. 

Niektóre zatrzyrnane osoby a-
resztowano na koncercie na 
cześć ŁysenJd. 

Masowych aresiBtnwan doko
nano w Zagłębiu Drohobycz f 
Brze żanach. Naizwiska aresEtowa 
nych nSe są dotąd ujawnione. 

Ewa Biłasowa -
w poszukiwaniu zwłok syna I brała 

LWÓW. 28. 12. Ewa Biłasowa 
matka Jednego ze straconych bojów 
ka-rzy ukraińskch (Bilasa), a sio
stra dTUKego (Danyłyszyna), zwró 
cila sie do redakcyj pism ukrań-
skich „Diło" i „Nowyj Czas", pro
sząc Je o pomoc w wydaniu przez 
władze ciał obu straconych. 

Pisma te donoszą, że Biłasowa 

'• . r 

odesłano w tej sprawie do proku
ratora Mostowskiego. Ten Skiero
wał Ją do szefa prokuratury d-ra 
Chirowskiego. Zastępujący go proiŁ 
Tournełle oświadczył, ze sprawa 
ta do prokuratury już nie należy. 

Zarząd wiezienia odpowiedział. 
ie ciała w międzyczasie pochowa
no. 

Krwawe noce berlińskie 
wśród hu u strzałów 1 petard 

BJ3hTLIN. 28.12. Ubiegłej nocy 
doszło w póhiocmo - wschodniej 
diziebnicy jiarlina do krwawych 
starć micidizy narodowyrrii - so-
cjałjsiairei a kontiinistEima. 

Przed jednym z łoka-K, uczęsz
czanych przez sztwmicwców, wy 
•«i!ajza/ta sie osnra bójka z oć-
dialałem bojówka komunfstycanej, 
przyczem padł szereg strzałów, 
kłJku hititerowców i Jednego ko
munistę z poważmeml óbraiżeniia-
rrri odiłrjezfono do szpttaifa. Przy
byłe tra miejsce pocroflowle poii1-
cyjne przeprowaidlziło w okoricy 
oWarwe, w czasie której areszto

wano 60 osób i znaleziono porzu
coną bron palna. 

Wkrótce patem odJdaal sztur
mowców zaatakował w pomoc
nej dizteJtriey Berlina lokal, u-
czesaczany przez komunistów. 
w>nzucając do wnętrza ł*!ną peiar 
de. która wyrzaidrciła poważne 
spustoszenia. Ofiar w ludziach 
mie zanotowano, 

Zaalarmowana policja spłoszy 
ła szituwmowców. w czasie prze-
szukiwairila okoHcznych domów, 
dokąd sdtrorrM sie zWegowte. 
Aresztowaino 5-u narodiowych-
socjalistów 1 6-u komunistów, o-
rarz skorffiskowano bron palmą. \ 
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ZAPRZEDANE ZYCIE 
ROZDZIAŁ XVIII 

Kobieta głupia — excuse. ie mot — a czująca s>e 
-samotnie', ma zawsze przed sobą., uchylone drzwi 
domu publicznego. 

Ach, wszystko jedno, jak- sobie wyobraża jego 
•wnętrze! Czy będą tam łóżka niklowe z wygniecie-
nem! materacami czy też (widzieć będzie w wy
obraźni) kanapy miekie, perskiemi dywanami kry
te... Czy lampki naftowe z przykreconemi knotami, 
czy też usypiające w jedwabnych zasłonach świateł
ka.™ Czy mężczyzn, cuchnących wódka, czy też 
dienteJmenów nieoachnących winem. 

Kobieta głupia i „samotna" u siebie w domu, do 
meta mówi: »vCszyscy mężczyźni są tacy sami", aie 
w tdicmncy trzyma swa najgłębszą wiarę, że 
'.istnień inni". 

Pracnie :ch... Tych innych, którzy nareszcie po
znała sie na iej urodzie. Znaczy to, że przymkną 
oczy aa trrebe może za grube" nogi, ale za to za
chwycać sie będą piersiami, które akurat są ulu
bieńcami zakochanej w sobie „samorncy". Tym in
nym mężczyznom kobieta rozżalona gotowa jest od
dać wszys.ko, bowiem zdatfe sobie sprawę, że skoro 
tak myśli — nie w-ele ma już do oddania. 

— Tu sie można udusić!-. Tu można oszalećI... 
Tak. mówi kobieta głupia, a rozżalona w kilka 

chwS po atrtcu Irsterycznym, do którego da! powód 
mąż .taW jak wszyscy". 

' wówczas ma preed sobą uohykme drawi domu 

publicznego, który mebluje sobie w wyobraźni wy-
maTzonemi meblami i wyśnienymi mężczyznami. 

, A do demów publicznych chodzą — niestety — 
mężczyźni „tacy, jak wszyscy"_ Nie wyśnieni. Męż
czyźni tam śpią z kobietami, które snily. 

Głupiutka, samotna i wielce rozżalona MaTysia 
Grajnert szła na lep wszystkiemu, co sie mogło na
zywać pociechą, pieszczotą, użaleniem się.... 

Jakże łatwo było wywołać ją pewnego wie
czoru z pokoiku jej dziecka, dokąd zaszła na ostatnie 
„dobranoc"-

Jakże ogromnie łatwo było z tego. niebieskiego 
pokoiku córeczki zaprosić Ją do salonów hrabiny, 
gdzie oczekiwali wyrafinowani aktorzy, 

Komedia przygotowana była i wyreżyserowana 
bez zarzutu. 

Reżyserką była hrabina. Nad wyraz pojętnymi 
aktorami — stall goście tego salonowego łupana ru. 

— Nie pamiętam dokładnie — mówiła urocza 
gospodyni — jak ja tej smarkatej nazwalam nasze 
stowarzyszenie. W każdym Tazie jesteśmy wszy
scy jacyś wielbiciele „piękna i przyrody". Tak — 
przyrody przedewszystkiem. Nie bójcie s!« — nie 
zapomniałam dodać jej, że w „zacofanej Polsce" 
trzeba trzymać w tajemnicy przed policją i mężem 
nasze postępowe hasła... • 

OdczyUłam Jej ułożony przez mnie statut sto
warzyszenia i — musiałam, niestety, pozwolić na
szej „nowkjuszce" na pewne odstępstwo od suro
wego ••.-egulaminu... 

Hrabina zawahała sie chwile i spojrzała po twa' 
rzach gości, którzy zebrali się u niej na godzinę 
przed zapowiedziałem przybyciem Marysi. 

Jak zawsze, głos „oburzonego" zabrał z huma-
rem prezes K.: 

— Jakio? Odstępstwo od reauJamirui? To nie-
dopuszcza to* L« 

Wszyscy zaśmiali się. Hrabina, przeczekawszy 
moment ogólnej wesołości, ciągnęła dalej: 

— Tal;, niestety, musiałam pójść na niewielkie 
odstępstwo od regulaminu „wielbicieli piękna i przy
rody". MmT.owiicie. musałam się zgodzić na to, aby 
now icjuszka wystąpiła po raz pierwszy, w dniu przy
jęcia jej do naszego grona... w kostiumie. 

— W kostiumie? — wyraził! zdziwienie wszys
cy obecni. 

— Tak. W kosljunue kąpielowym, który zresztą 
ja sama kazałam uszyć według — mogę się po
chwalić — bardzo śmałego pomysłu. 

Towarzystwo oderchnę'o z radosną u&gą. 
Hrabina nabrała też humoru i dodała zaraz 

dowcipnie: 
— Poniyślałam jednak o pewnej rekompensacie 

dla tych, którzy czują się zawiedzeni w emocjach. 
Otóż — moja puplka Ukaże s'« wam niezupełnie 
nago. natomiast proponuję, aby nasz kochany pre
zes by* jej partnerem... Naturalnie — jako stary 
członek stowarzyszenia wielbicleii piękna — bez 
żadnych ii.epotrzebnych obslonek. 

Znowu wybuch śmiechu. . 
Nasli ój stawał się coraz weselszy i coraz bar

dziej .'rywoiny. • 
W pewnej chwili zadźwięczał dzwonek telefonu. 
Zapanowała cisza. Czy to Już ona? Oczekiwana? 
Hrabina podniosła skj dostojnie z krzesła i kła

dąc palec aa ustach, nakazała ciszę. 
-r- Mo: państwo! To pewno telefon od niej_. 

Proszę, żeby zapanowała nroozysta cisza. 
Podniosła słuchawkę. Obecni słyszeli Jej od

powiedź: 
— Tak. Tak, to ja... Ach. to ty moja maleńka... 

No, naturaiŁie. Ależ uapewno wszyscy będą... Jiż 
sio schodzą. Prezesa Jeszcze niema, afe apodiiewauii 

się go la«a chwila. (Ilrabma zmrużyła oko porozu
miewawczo do towarzystwa). 

Zapanowała dłuższa chwila ciszy. 
— Co? No widzisz, Ja s!ę tego spodziewałam 

(na twarzy hrabiny obecni wyczytał! niepokój). No, 
bardzo słuszne, moje dziecko, że sobie perswadu
jesz takie obawy... Trzeba raz kiedyś zacząć.. (Oko 
hrabny znów mrugnęło). Naturalnie, że ten pierw
szy raz będzie najtrudniejszy, ale pamiętaj, że bę
dziesz mnie miała przy sob e... Zresztą, Ja doprawdy 
nie rozumiem, dlac«go ci« tak namawam... Przecież 
to™ (pauza). No widzisz!.. No, w'ęc nic już nie prze
praszaj, tylko spiesz s ę i — przyjeżdżaj 1 Pamiętaj 
tylko — weź taksówkę. Zostaw auto mężowi.... Do
widzenia- Pa! 

Hrabina położyła słuchawkę z miną jakoś za
frasowaną. 

Wszyscy obecni słuchali dotychczas z zapar. 
tym oddechem. Teraz dawny gwar wybuchnął z aku
mulatorów cierpliwości. 

Hrabina siadła na kanapie, obok jednej z dwu 
dam. które arozroa cały zwykle te wieczory banal
nej pijatyki i rozpusty. 

— Loia — rzekła — Jak ta mała przyjedzie, bę
dziesz mi - musiała pomagać.. Boję się jakoś, żeby 
z tego "Jwystkego nie wyn^ła awantura.. To głu
pia ges... Ona jeszcze musi pożegnać s e z dziec 
kiem Wóre dawno śpi. Chciała tu autem męża przy
jechać- Drżę — Jestem dziś strasznie zdener
wowana.. 

W chwili, gdy te słowa mówiła hrabina — Ma
rysia flrajnert pochylała sie nad łóżeczkem swej 
córeczki, śpiącej słodko w niebieskim pokoiku. 

Uchyliły się drzwi. 
Wsr/edl maż ' spytał szeptem: 
— Ty wychodzisz? Dokąd? 

(D. c nj. 

s^saSi 
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Z 513 milionerów zostało 75-ciu 
Chicagoshi bogacz skacie z 21-go piętra 

Mr. Donald Mac Irotire byt miljo 
nerem w Chicago. 

Ostatnio zaczęto o nim mówić 
e okazji słynnej afery Insulla. Ale 
wczoraj New Yorkiem wstrząsnę
ła straszna wiadomość: Mac Inti-
re skoczy! z 21-go pietra hotehi 
St. Moritz w New Yorku i. oczy
wiście, poniósł na miejscu śmierć. 

Co skłoniło bezpośrednio Inti-
re'a do tak okropnego kroku, nie 
•wiadomo. Prawdopodobnie Ol. 
brzymie stra+y p'enleżne w związ
ku z bankructwem Insnlla. 

Ciekawe Jest, że w dniu kiedy 
Intire skoczył z okna. władze skar 
bowe Stanów Zjednoczonych wy
dały Bste irrJJJoneTów amerykań
skich L j. ludzi posiadających PO-
nad miljon dolarów w majątku. 
Władze stwierdziły, że liczba 
tych osób w cia«u ostatnich dwu 
lat zmalała z 513 do 75-ciu, czyli 
±e 438 obywateli amerykańskich 
przestało być milionerami. 

Wśród tych. których mMjony je
szcze ocalały z ogólnej zagłady, 
należy postawić na pierwszem 
miejscu jako człowieka najbar
dziej znanego prezydenta Hoovc-
ta, który posiada 4 miliony dola
rów osobistego majątku. Prócz te 
go. do milionerów zalicza sie tak-

Unamuno 
cttonkiem Akademii 

Znakomity pisarz Młguel de l'namu-
no wybrany został członkiem Akademii 
hiszpańskiiej. 

że MV. Owen Young. twórca słyń 
nego oranu finansowego. 

B y ł y ambasador Stanów Zjed
noczonych w Londynie. Meflon na
zywany iest ..carem Pittsburga" 
i posiada wiele milionów dolarów 
w maiłtftii. Obliczono, że gdyby 
pieniądze, będące w jego posiada
niu rozdzielić na obywateli Sta
nów Zjednoczonych* na każdego 
z nich przypadłoby 10 dolarów. 

„Król staH" Charles Schwab gro .'ki. 

sl na wszystkie strony, że stracił 
wiele już ze s w e g o majatkiu w 
każdym razie, utrzymał sle je
szcze w klasie milionerów wraz z 
Astorami I VanderbiWami. 

Morgan jest jednym z tych bo
gaczów. których dom jest dzień i 
noc strzeżony przez detektywów. 

Rockeffeler również twierdzi, że 
stracił wiele, ale należy do najza-
możniejszych milionerów Amery-

Samoloty 
na 50 podróżnych 
Jedno z amerykańskich przedsię, 

biorstw żeglugi powietrznej zamó
wiło dwa typy aparatów, które 
służyć będą do przewozu wielkiej 
Kości pasażerów i towarów. 

Te giganty będą mogły przebyć 
bez lądowania 2.500 mil wraz z 50 
pasażerami 1 ładunkiem towarów. 
Konstrukcja ich będzie całkowicie 
metalowa, a poruszane będą pr /cz 
cztery motory. 

Sekretu budowy strzeże sam 
Lhidbergh oraz eksperci tej kom
panii lotniczej. 

Puddlng ang elskle) królowej 
Ksązka kucharska z przed wieków 
Królowa angielska dorocznym 

zwyczajem osobiście załatwiała 
w sklepach londyrteJddi sprawun 
ki przedświąteczne i osobiście 
doglądała w pałacu RuckAiirhaTn-
slkim szycia sukienek dfla obda
rowywanych przez nią na gwiazd 
ice daleci 

Alle w tym roku zajęta ste 
jeszcze czemtś innem. 

Oto, w bfWłoteoe zamkowej 
znalazła królowa książkę kuchair 

Księżna Hoheniohe, nieprzyjactółka Polski 
Dokumenty w fajnej skrytce 

Przed wytworny hotel w Biar
ritz zajechał samochód policyjny 
Z hallu hotelowego wyprowadzono 
młodą jeszcze i ogromn e eie-
gancką damę. wsiadła do auta, 
które ruszyło w szybk.em tomoie. 

A w godzinę potem na bulwa
rach paryskich sprzedawcy gazet 
wołali: 

„Aresztowanie nebezpiecznego 
szpiega I Księżna Hohentohe szp.-e-
giem 1" 

Istotnie, aresztowana była księż 
na Julianna Stefania Hohemlolie. a 
h stor ja, poprzedzająca jej areszto
wanie. nadaje sie do kryminalnej 
powieści. 

TAJNA SKRYTKA W BIURKU 

Mniej więcej przed półtora ro-

Trening w basenie zimowym 
w stolicy 

kiem, w paryskiem mieszkaniu 
księżnej Juijaimy v. Hoheniohe ja 
rządzono licytacje naskutek nie
zapłaconych przez nią podatków. 

Droga tej licytacji jednemu z 
antykwarjuszów paryskich dosta
ło s e starożytne biurko, będące 
własnością księżnej. W biurku tern 
zmałdowala s ę skrytka. 

Natrafił na na przypadkiem ten. 
kto nabył biurko 
sza i znalazł tam pew.cn doku
ment który go zastanowił. Byl to 
czek in buinco, podpisany przez o-
grorrmie znaną osobistość z angiel
skiego swata politycznego: 

Nabywca burka byt również An
glik em, ze zdwnen em stwierdził, 
że podtpis należy do człowieka. 
mającego w majątku 20 milionów 
funtów. 

Prócz czeku, skrytka aowierała 
kompromitująca korespondencję tre 
ści politycznej, oraz szereg :ntere-
sujących fotograflj z dedykacjami. 

W parę dni po tern odkryciu u 
AjygUka zjawił się pewien Rosja
nin i ofarował mu 200 tysecy 

franków za oddanie tych doku
mentów. Ale, papiery powędrowa
ły już do ministerstwa spraw we
wnętrznych. 

PODEJRZENIE 
Od tej chwiii policja francuska 

miała na oku księżnę. 
ftH"an.rvi<ivnriM.' Ustalono, że urodziła s'e w 

W.edmiu we wrześniu 1896 roku, 
jako córka bankiera nazwiskiem 
Richter. 

Byta dziewczyna wyjątkowej u-
rody i jako 18-letnia panna wyszła 
zamaż za księcia Francszka Ho
heniohe z wegerskiej linji tego 
domu. 

M ała z nim syna, również Fran
ciszka. ale wkrótce potem porzu
ciła męża. 

Kobieta niezwykłego rozumu, 
stała s e w ostatnich latach dorad
czynią pol tyczna angielskich ma
gnatów prasowych. Zwłaszcza od-ujacycn [otograi.j z oeay-Kacjami. gnatów prasowycn. Zwłaszcza o 

Narysowany głos 
Dziwny wynalazek w lilmie 

i n z ostatnich filmów a- W len .v,a 

W oowootwartym basenie zimowym Oficerskiego Yacbt Klubu odbywała 
łle zimowe treningi pływackie, w których Mora udział zawodnicy rolnych 

klubów sportowych. Na zdieclu fragment treningu. 

Co wróża gwiazdy ni dzei 29 grudnia.' 
Przeszkody. rozcarowsnia, zwłoki 

Ujemne wpływy 
fcosntjczne mogą 
nam sie dać w 
znaki już po go&z. 
8-ed. przynosząc po 
drażnienie. nleoo-
kól. chęć postano
wienia na s wolem 

lub zbytnia demonsbrocytmosć. 
Po gwte lO-ol — bł iej soćm. 11-ej 

— beta e s e manifestować ima passa 
rreipomyijlna. przynosząca niezadowo
lenie. dcpreslc- niechęć, wraiz z ooora-
tWcsokam. przeszk^riami, tmidwościa-
mi. Nie jest to odoownlni czas do za
łatwiania spraw ważniejszych, gdyż na 
Bze WVKRC: życiowe wie wydadzą wow 
ezes oraieSwwanycłi reziiłtolow. To te* 
nie należy w*ctiv wyruszać w podróż. 
co do rea»'0atów kłó.-ej n e posadeniy 
dos.tełeaznet! ocwnofci: je?t to gedzna 
nrretl Domyślna dTa wszdicich zaibte-

• KÓW hkansk eh, ZOTÓWHO tak i stosun
ków z osobami starem) i ib starair>la sle 
t> k* wjoaincte. 

Po*udne równeż n^ełszczególnie sie 
rnziedstawia ł może nam przynieść Ja-

k:eś dziwne chaotyczne sytaacte. nie
pewność lub rozczarowania. Możemy 
wówczas odczuwać nieoczekiwane 
przyciąganie do osób podcirzaaiych. u-
legać fascynowaniu pnzea osoby nie za 
sliiswjace na zaufam ie. które zawasjna 
wykorzystać nasza łatwowierność. To 
też należy wtedy trzymać s;e zdała od 
wszys&l&sro co niejasne lub niepewne 
— zwlasicza w stosunkach z osobami 
ołcl odmienne) i w sprawacli finanso-
•vrsxh. 

Później — w godrinacłi ooalwednidi 
— te wpływy ujemne ustaipia. a cho
ciaż leszcze godz. 18-ta może nam 
pnzyneić jake§ niezdecydowania lub 
trudności — beda to iui rzeczy drob
ne. które "wkrótce przeminą. 

Wieczór zaś póArved«zv ob'eonie po
wodzenie w związku z miłością I sztu
ka — ziwłaszcza oo godfc. 22-ea i młe 
nastroje. 

Dziecko dziś urodzone — poważne. 
scldne, głębokie — może zostać wy-
Hbnym uozmym Jego Edirowie popra
wi sie Po ukończonym 7-yjn rokiu ży
cia. i 
• * 

W jednym z ostatnich fMrnów a-
meryłtańskich a.rtysitka Koitstanoja 
Bermett wymawiała nazwisko pew
nego lorda niewymyślone lecz naz
wisko żyjącego arystokraty angiel
skiego. Na jego protest cenzura za-
grozifia zakazaniem fiłrmi. Napróżno 
producetłt załamywał ręce tw-ier. 
dzac. że niepodobieństwem jest te
raz wybrać inne nazwisko, gdyż 
rnosśaimoby nanowo nakręcić cały 
iiłm. Cenzor był nśeubtaotainy. 

Wówczas jedon z inżynierów wy 
studiował dokładnie „łuk głosu" w 
tej części frlmu. gdzńe artystka wy
mawia nazwisko lorda, i udało mu 
sie odtworzyć dokładnie ten sa«-n 
łuk głosu przy wymawianiu zupeł
nie Łiunego nazwiska. 

dała olbrzymie ustagi lordowi Ro-
thermere, informując go o sprawach 
węgierskich. 

Księżna Hohertlohe wywierała 
na pisma lorda Rothermera wyb.l 
ny wpływ antyczechosłowacki. 

NIEPRZYJACIÓŁKA POLSKI 
I FRANCJI 

Księżna była też nastrojona wro
go względem Polski i w sprawie 
korytarza zajmowała stanowisko 
proniemieckie. 

Aresztowanie nastąpiło pod za-
rzwtem antyfrancuskiej propagan
dy. cmi agtacji, mającej na celt 
„poróżnietre Francji z Polską". 

Aresztowanie ksężnej Hohenlo-
i.e sprawiło ogromne w^aienie w 
Niemczech. 

skn, 2 17-go wieku, a w niej praa-
pis aa pmldinig, k l a s y c z n y .jpium-
pudKlung" na Boże Narodfeoiie. ^ 

Postanowiła wSec pwkWnff 
tein wilaisnorecznte prayraajdzii 
na stół królewski. 

Oto, jak wyjfladał przepte, jo> 
kto jest ciekawy. 

Funt rodzynków, funt Maleł 
bulki bez skórki, fant cukru, funt 
jajek (ważonych w skorupkach). 
funt przedniej majki, funt masła, 
30 Kramów cytryny, pokrajanej 
w plasterki. 125 gramów utarte) 
skórki pomarańczowej, dwłe ły 
żeczki soft, łyżeczkę korzeni I 
pełina szklanka wódki 

Królowa przyrządiziMa ów purja 
ding. | 

Jak smakował rodzinie zebra* 
nej wokół świątecznego stok, ni* 
mamy relacyj. 

W-
Pomnik 0 ntego 

w Riym'e 
Przedstawiony został MusssolMemol 

projekt pomnSta Damego. 
Projekt ten, dzieło młodego rzeźbią* 

rża rzymskiego Marto ZaimpM, Jest 
wedlu* niego ,*oemaiteni arcWtekto-
hlcżnym w marmurze, kamieniu I sta* 
Vi", mailącym symbolizować „Boską 
Komedie" Dantego. 

Pomnik ma mieć 400 srfóp wysokofcŁ 

Inauguracja 
miasta 

nowego 
włoskiego 

W len scosób zreprodukowa.no  
glos artystki bez uszczerbku d-la ] 
filmu. Wynalazca oświadcza, że o- i 
becnie twświeci sie badainiom dźwię I 
ków. ażeby doprowadzić do tego , ! 
iż będzie „rysował" przemówienia | 
lub koncerty wprost na taśmę fH-
nrową. 

Nie jest wykluczone że za kilka 
iat mężowie stanu i potótycy będą 
mogH. zamiast odbywać długie pod 
róże. w y s y ł a ć na miejsce taśmę i e 
swoje<m przemówieniem. 

Nie będą potrzebowali tego prze
mówienia ani pisać, ara wygłaszać . 
Wystarczy, że ich inżynier „dźwię
kowy" narysuje odpowiednie dekla 
racie na taśmie filmowej. 

Miły uśmiech 

RAD JO WARSZAWSKIE 
11.58: Sywnal czasu. Hejnał z Kra-1 IlITRO 

IOOWA 11.58: Sygnał czasu. Hejnał z Kra-
12.10: Koncert popularny w wyk. "kowa. 

©rk. P. R. I 12.10: Płyty. 
15.25: Pły<y. 1535:Odozył „W pogo-: 15^5: Lekcja jeżyka ansielskiego. 

W tych dniach na osuszonych na rozkaz Mussollnlego bagnach pontydsklch 
w* Włoszech odbyła sle Inauguracla nowo wybudowanego miasta I.Ittorla 
przy udziale kilkudziesięciu tysięcy członków partii laszystwosklel wobec-

noscl U Duce. 

Stołeczne n*Fgvw>i s--d«w« • 

Czy to chrabąszcz? 
Przygoda cztowiehn wybrednego 

Uśmiech I olSnlewalacy błysk białych zębów, to nalwIcksza ozdoba kobiecej 
twarzy czkl 

N a p l a ż y w M i a m i B e a c h 

Dl za uśmiechem". 15.50: Płyty. 
' 16.25: Letokł Jeżyka fraincuskeco. 
16.40: OdciYt .Fotoerałja nejwwietnz-
oa z odleRlosci 250.000 metrów. 
. 17: Pły»y. 17.40: Odazyt .He^nan 
Matzeociu. 
• 18: Muzyka lekka. 

19.20: JCrmunkat rołmozy pnzyspo-
eobeoa noln.czejro". 19.30: Kwadra.is 
łiteracki: ,Radość matlt " Ewy Szel-
burar-Zarembny. 

20: uryka lekka. 
21.05: D. c. koncertu. 

15.50: Płyty. 
P5.40: Odczyt „Sporty zimowe w 

Polsce". 
17: Koncert w wyk. Ork. Zaw. Mu

zyków. 
18: Muzyka taneczna. 
19.05: „Połakom na Kowienszczy-

źnie". 
19.20: „Przegląd rolniczej prasy 

krajowej J.zagraiHCZinei". 19.30: Felie 
ton ..Zostałem studentem'*. 

20: Omówienie koncertu symfonicz-
I nego. 20.15: Koncert symfoniczny 

21 JO: Słuchówsko ..Komedia o ozło' Filharmonii Warsz. W przerwie: Ma-
1 wieku, który pośJubil ńemowe" pg. kuszyński wygi. fetieton Meraoki: O-

r*rance'a. statni w tym roku". 
22.15: Płyły. 1 23: Muzyka lekka i taneczna. 
23: Muzyka taneczna. I 

_:)#< :  

Turoiej poetycki 
z ndzlaTem 40.000 uczestników 

W dzień Nowego Roku 
będzie na dworze tnHada 
Biel poetycki. 

łąko temat wybrano „Morze nad ra-
Mof, lik przenAdułą, w konkursie 

rozegrany 
wielki tur-

weżmie udział zgórą 40.000 uczestni
ków. 

Wiełe utworów oa konkurs nadesłali 
m. innymi żołnierze z frontu mmdżur-
sfcrcga W turnieju motot brać rówDteł 
udzśał iTiaffini.kfmef̂  

Ameryka wprowadza nowe kostiumy kąpielowe — t i n n y , które przeciw-
do«łaj«wi afeuM do dala kąpiących tut tMwtt w clttadas dał i 

Pan Feliks Kalicki towarzysz 
sztuki murarskiej uchodzi wśród 
znajomych za skończonego świa-
towca. wybrednisia i człowieka 
niezwykle drobiazgowego, które
mu byle c o przeszkadza. 

Że jednak obok tej niewinnej 
w a d y posiada wiele cennych za
let towarzyskich oraz 

harmonie półtonówkę. 
jest uczestnikiem wszystkich wiek 
szych uroczystości na Szmulo-

! wiźnie. 
Zdarzyło sie. że przyjaciel jego 

właściciel wozu do przewożenia 
mebli p. Wincenty Śmietanka. 
sprzedał z zyskiem ślepego konia, 
ukrywszy przed kupującym ten 
poważny deiekt rumaka. 

Oczywiśc ie okazja do popicia 
była zupełnie wyraźna, zatem p. 
Wincenty zaprosił grono wybra
nych znajomych na skromny o-

'biadek domowy. 
Tempo wzię to od razu bardzo 

ostre, gdyż okazało sie. że ilość 
wódki przytłaczająco przewyższa 
niewiełkie zapasy przekąsek. 

P o półgodzinnych usiłowaniach 
przywrócono należytą proporcję 
miedzy płynami i ciałami stałemi, 
Humory b y ł y świetne. Szczegół -

inie znakomicie czaił sie pan Feliks, 
'grał „Katiuszę", „Rebekę", sypał 
anegdotami, po których pani Win-
centowa rumieniła sie jak wiśnia 
i woła ła : 

— Ale z pana panie Feliks ka
wał drania! 

— Rzeczywiście przyznać jej 
muszę szemrany chłopak jestem, 
ale za to mnie ludzie lubią, że coś 

i wesołego wyszczególnić potraflę.-
I Tak było aż do zupy. Gosipody-
inl podała dymiąca wazę. nalewa
ją* pierwszemu p. Feliksowi. 

Wytworny człowiek przede-
wszystkiem przyjrzał sie uważnie 
łyżce, poczem starannie wytarł ją 
chusteczka i zaczął jeść. 

M a d a -

odsunął od siebie talerz i rzekł! 
— Rozumie, że o wiele osobi

stość zajmująca sie Eospodarst-
wem domowem. łbem nad gajr« 
kiem brząchnie w zwie włos slf 
przytrafić może. 

Jeżeli dar/a kobieta Iest blondyn 
ka takowy włos w rosole 

nikomu nie przeszkadza. 
Takżesamo piórko breneillol «fl 

czarninie jest 
na swojem miejscu. 

Najgorzei z flakami lak sie wtoa 
naokoło pulpetu owinie..., ale na 
wszystko jest rada... Rozumie też; 
że zeologiczmego stworzenia ozylt 
francuza albo karalucha upBnować 
się nie można, ale żeby po zader-
kaoh pływał zimowa pora 

chrabąszcz 
to już jest granda i obraża osobi
sta. 

Usłyszawszy to. gospodarz lo
kalu podniósł sie. wyszedł % żonaj 
do kuchni i tam długo Jej coś ttu-
mSczyJ. 

Po 10 minutach p. Wmcentowa 
wbiegła z głową owiązana ręczni
kiem i zawołała od progu. 

— Pokaż pan tego chrabąszcza. 
— Służę pani szanowne). 
— Ach ty łachudro z Targów

ka. ślepa komendo to ia za 
smażona cebulkę 

cierpię. 
I rozżalona niewiasta rozbiła JJ. 

Feliksowi g łowę krzesłem, m a i i 
pozostali goście zupełnie go w y 
kończyli, wyrzucając w dodatku 
na schody. 

Poskarżył sie p. Kalicki w ko-
misarjacie i tyle uzyskał, że cała • 
towarzystwo stanęło przed sądem 
grodzkim, gdzie państwo Śmietan
ka zostali skazani na 3 dni aresz
tu. 

i 

CZYTAJCIE 
Cyrulika WwszmJtien 
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Co można stworzyć ofiarną pracą ogółu f 
To, co zrobione zostało w o-

statnicb czatach w dziedzinie 
pracy społecznej w Czarnej 
Wsi, dobitnie świadczy, jak 
wiele dokonać mogą jednostki 
uspołecznione, obdarzone twór
czą inicjatywą i szczerą chęcią 
pracy dla dobra ogółu i umie
jące zagrzać do roboty innych. 
Wzmożenie pracy społecznej w 
tej osadzie datuje się od chwili 
przybycia dyrektora miejsco
wego tartaku, p. inż. Wigury, 
urzędnika dyrekcji lasów pań
stwowych w Siedlcach. 

Dn. 22 bm. odbyło się w 
Czarnej Wsi poświęcenie wspól
nej świetlicy ochotniczej straży 
ogniowej, związku rezerwistów 
i związku strzeleckiego. Na u-
roczystość przybyły panie: wo
jewodzina Zyndram-Kościałkow-
ska i prezesowa Wolischowa 
oraz pp.: starosta powiatowy 
inż. Michałowski i pos. Jan Wa
lewski w towarzystwie komen
danta powiatowego Zw. Strze
leckiego, p. J. Sobieskiego i se
kretarza wydz. pow., p. J. Ko
lendo. 

Symboliczną wstęgę przecięła 
p. wojewodzina Zyndram-Ko-
ściałkowska, poczem miejscowy 
proboszcz, ks. Borkowski doko
nał poświęcenia. Oddając świe
tlicę do użytku, p. dyr. Wigura 
zaznaczył, że przekazuje ją na 
cele kulturalno-oświatowe tych 
organizacyj, które przyczyniły 
się do jej urządzenia. 

Gospodarz świetlicy, p. Strze
lecki, przyrzekł, że będzie stał 
na straży, aby świetlica _ stała 
•ię ogniskiem zespalającem 
wszystkich w twórczej pracy 
dla dobra państwa i narodu. 

Następnie przemawiali: p. po
seł Walewski, który przypom-

» n i a ł o ofiarności cnoty rycer
skie żołnierza polskiego, dzięki 
któremu możemy oddawać się 
twórczej pracy w wolnej i nie
podległej ojczyźnie. 

P. starosta inż. Michałowski 
podkreślił skoordynowany wy
siłek robotników tartacznych w 
pracy społecznej na terenie 
Czarnej Wsi, gdzie w ciągu o-
statnich 3 m-cy jest już na trze
ciej uroczystości, uświęcającej 
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HYPER EGZOTYCZNY 
FILM 

™ pierwazyfdźwiękowiec 
nakręcony calkow. w Afryce 

I f l O kraj największych bestji 
I U i najmniejszych Ludzi ~ 

rewja lampartów, lwów 
hipopotamów, krokodyli, noso 

IOŻCÓW. żyraf, słoni i hjtn 
TO 

tę pracę. W zakończeniu życzył, 
aby praca ta i nadal prowadzo
na była jaknajpomyślniej. 

Świetlica wygląda okazale. 
Posiada scenę i galerję, może 
pomieścić do 800 osób. Urzą
dzona została staraniem miej
scowych organizacyj' przy ofiar
nej i bezinteresownej pracy ro
botników tartacznych. Wykona
no ją w rzeczywiście rekordo
wym czasie, bo w ciągu 15 dni. 
Robotami kierowali—nadleśni
czy w Czarnej wsi, p. inż. Ku

charek, i komendant straży o-
gniowej, p. Strzelecki. 

Po uroczystości poświęcenie 
zapalono świeczki na choince. 
Zebrana dziatwa w liczbie prze
szło 200 odśpiewała kilka ko-
lend, poczem obdarowana zo
stała ubrankami i łakociami. 
Koszt urządzenia choinki po
kryto z zapomogi, udzielonej 
przez p. starostę inż. Micha
łowskiego, i ofiar miejscowych 
organizacyj. Z chwilą pozyska
nia świetlicy życie społeczne 

potoczy się w Czarnej Wsi w 
bardziej urozmaiconem temoie. 
Obecnie osada posiada—oprócz 
tej świetlicy—wzorowo prowa
dzony „Dom Dziecka", Uniwer
sytet Ludowy, do którego na 
kursą wieczorowe uczęszcza o-
koło 200 osób, a w toku urucho
mienia— poradnię przeciwgruź
liczą. Pozatem, zachęcani do 
pracy społecznej-robotnicy urzą
dzili boisko i tor ślizgawkowy, 
z którego dochód przeznaczo
ny jest na pomoc bezrobotnym. 

Komitet funduszu pomocy bezrobotnym 
na pow, białostocki I 

Pod przewodnictwem staro
sty powiatowego p. inż. Mi
chałowskiego odbyło się wczo
raj posiedzenie organizacyjne 
powiatowego komitetu funduszu 
pomocy bezrobotnym. Ukonsty
tuowało się prezydium komite
tu w następującym składzie: 
przewodniczący — p. starosta 
inż. Michałowski, wiceprezes— 
p. wicestsrosta Tabęcki i płk. 
Laleczyóski, ks. Akrejć, sekre
tarz—p. Zdrojkowska. Wydział 

Akcja o godziwą cent; prądu elektrycznego 
W Łucku odbył się tłumny 

wiec odbiorców energii elekt
rycznej. Uchwalono przystąpić 
z dniem 10 stycznia 1933 r. do 
powszechnego strajku elektrycz
nego, wymierzonego przeciw eks
ploatującemu przez elektrownię 
tamtejszą, a znajdującemu się 
w zatargu z miejscowym ma
gistratem towarzystwu „Wolt". 

Towarzystwo to jest w za
sadzie skłonne do zniżki nad
miernie wygórowanej ceny prą
du wzamian za uzyskanie pew
nych ulg ze strony magistratu, 
tyczących się zwłaszcza uisz
czania opłat za oświetlanie ulic 
miasta i przedłużenia umowy 
koncesyjnej na kilka lat. 

Trwający od 7 grudnia b. r. 
w Białymstoku częściowy strajk 
elektryczny, polegający na cal-
kowitem nieoświetlaniu wystaw 
sklepowych, wszelkiego rodzaju 
reklam i szyldów, na ogranicze
niu używania światła elektrycz
nego wewnątrz sklepów, w mie
szkaniach i wszystkich innych 
lokalach do najdalej idącej o-
szczędności, a dalej na ponie
chaniu używania wszelkiego ro
dzaju grzejników, jak żelazka 
do prasowania i t. d. — został 

kolejno w ciągu trzech po sobie 
n a s t ę p u j ą c y c h ś r ó d w 
pewnym stopniu zaostrzony. 
Miało to z jednej strony na 
celu zsolidaryzowanie się z ku-
piectwem, wytrwale prowadzą-
cem walkę o godziwą cenę prą
du elektrycznego, z drugiej zaś 
— praktyczne przygotowanie 
ludności do strajku powszech
nego, jaki w najbliższym czasie 
— o ile nie dojdzie do poro

zumienia z elektrownią — ma 
być proklamowany. Doświad
czenie, zdobyte w ciągu tych 
trzech dni — wykorzystane bę
dzie niewątpliwie przez komitet 
przy organizacji strajku po
wszechnego w terenie. 

* * 
Niektóre dzielnice Warszawy 

korzystają z prądu elektrowni 
pruszkowskiej. Wobec ustalenia 
przez komisję arbitrażową dla 

Zjazd pracowników miejskich 
z woj. białostockiego 

udział znani śpiewacy p.p. Wer-
minska, Gruszczyński, Mossa
kowski oraz balet. 

Zarząd główny zrzeszenia 
związków praoowników miej
skich zwołuje na 8 stycznia 
1933 r, do Białegostoku zjazd 
wojewódzki. Oczekiwane jest 
przybycie 60 delegatów. W 
związku ze zjazdem projekto
wany jest w sali teatru „Palą
ce" koncert, w którym wzięliby 
——— 

Budżet Białegostoku 
W dniu dzisiejszym odbędzie 

się w magistracie konferencja, 
mająca ustalić ostateczne kwo
ty preliminarza budżetowego 
na r. 1933/34. 

Wyniki wczorajszych wyborów 
do gminy żydowskie] 

Wczoraj odbyły się wybory 
do rady gminy wyznaniowej 
żydowskiej. Ogółem głosowało 
około 4000 wyborców. Oblicze
nie1 zostało zakończone o godz. 
12 w nocy. W wyniku głosowa
nia do rady weszło: 5 man. z 

'listy sjonistyczno-mizrachistycz-
. nej, 4 man. „Aguda", po 2 man. 

otrzymały listy: rzemieślnicza-
Poalej-Sjon., Zjednoczenie bóż„ 
nic, • właścicieli nieruchomości i 
okolica Chanajek i Piasków, 
Wreszcie po 1 man. — listy: 
drobn. kupców, Szomrej Szabos, 
kupców, Mizrochi, blok drób. 
kupców z ul. Surażskiej, nieza
możnych z Chanajek i Piasków. 

UJRZYMY i USŁYSZYMY: 
Śmiertelną walkę goryli 

Romans pary pigmiejskiej 
Tajemnice czarnych liliputów 

Śluby, narodziny, narady 
wojenne, wyprawy, obchody 

religijne, tańce i śpiewy 
Niepokojące tajemnice dżungli 

« » * * « * 

Od futra w „APOLLO" 

APOLLO 
D Z I Ś 
NIEODWOŁALNIE 
PORAŹ 
OSTATNI 
Początki: 480,6a>,810,10 

CENY 
OD 75 or 

G E N J A L N Y 

KONRAD 
VEIDT 

J A K O 

RASPUTIN 
I. ZYLBERSZTEJN 

obecny adres 
Rynek Kościuszki 24, lal. 8-32. 

Poleca: artykuły oofyczne, 
aparaty iotograficzne, pióra wieczne 

po cenach fabrycznych 
Doskonale wykonanie prac amatorskich 

LECZNICA 
LEKARZY-SPECJALISTÓW 

Białystok. Mazowiecka 5, teł. 1-38. 
P o r a d a 3 xt . 

Choroby wewnętrzne, nerwowe, dzieci, 
Porady dla matek karmiących. 
Chirurgiczne, oczu, nosa. gardła, uszu. 
Kobiece, akuszerja. Porady dla cięzarn. 
Skórne, weneryczne. Analizy. Rentgen. 
Gabinet dentystyczn. Lampa kwarcowa, 
Diatermfa. Elektryzacje. 

476 nowych bezrobotnych 
Unieruchomione zostały od 

wtorku następujące zakłady 
p»zemyslowe: przędzalnia Rubi
nowa Leiby (Jurowiecka 29), 
zatrudniająca 30 robotników, 
przędzalnia przy ul. Kościelnej 
6—38 robotników, garbarnia Mo-
rejna|(Sobieskiego 16)—23 ro
botników, fabryka sukna Pinesa 
Izaaka (Jurowiecka 14)—72 ro
botników, wykończalnia sukna 
Prejsmana i Solomona (Juro
wiecka 19)—47 robotników, dru
ga zmiana wytwórni waty Fuk
sa i Halmana (Białostoczańska 
16) —16 robotników. Pozatem 
zamknięto na 2 tygodnie hutę 
szklaną Białystok (Łąkowa 2), 
zatrudniającą 250 robotników. 

W t ł o k u 
W korytarzu magistratu, obok 

pokoju Nr. 17, jacyś osobnicy 
wywołali sztucznie tłok i skradli 
Józefowi Borowskiemu, handla
rzowi (Fabryczna 71), z kiesze
ni palta portmonetkę, zawiera
jącą 48 zł. 

K O B I t C E C H O R O B Y 
I AKUSZERJA 

Poradnia dla ciężarnych 
P o r a d o , 3 z ł . 

LECZNICA — Mazowiecka 5. 
Teł. 1-38 

Telef. do nagłych wezwań 7-88. 

D r . A . A D A M O W I C Z 
Ckirabf, iMni, niirjizii, H>»n *•••) 

Przyhauł* w gabinecie 
D r . A . G U R W I C Z A 

BIAŁYSTOK, Muiulk . Fil«uMu.(a 17, 
(dawnl.i Lipowa) Tal. «-«•. 

•i fodi. 10 do 1-.I , od 4-.| do fcat wtoci 

Dr.M.Ranel 
Cłłfi»t Hurjuii, Mm i •OHHHUMI 
Przylmajt od godz. 9—1 i od 5—8. 

Kobiety od godi. 4—5 p.p. 
ml. SU.ktowto U frmrtM) 1*1. «-*». 

elektrowni warszawskiej ceny 
55 gp. za klwtgodzinę — magist
rat stołeczny zwrócił się do za
rządu elektrowni w Pruszkowie, 
domagając się zastosowania tych 
samych cen. Zarząd przedsię
biorstwa odpowiedział listem, w 
którym oświadcza, ze orzecze
nie nie może mieć do niego za
stosowania ze względów praw
nych i rzeczowych. Tern nie
mniej proponuje przekazanie 
sprawy sądowi polubownemu, 
złożonemu z przedstawicieli 
stron oraz wybranego przez 
nich przewodniczącego. 

Do czasu rozstrzygnięcia spra
wy przez sąd polubowny elekt
rownia pruszkowska proponuje 
prowizoryczne zastosowanie ta
ryfy blokowej, która umożliwi 
odbiorcom korzystanie i prądu 
po niższej — zdaniem tej elek
trowni — przeciętnej cenie, niż 
to ustala orzeczenie komisji roz
jemczej. Punktem wyjścia taryfy 
blokowej nie może być jednak 
cena 55 gr., lecz 70 gr. za kilo-
wat-godzinę. 

W ten sposób zarząd elekt
rowni pruszkowskiej uznaje—w 
przeciwieństwie do elektrowni 
warszawskiej — autorytet czyn
ników państwowych i komunal
nych, tak zlekceważony przez 
francuskich wyzyskiwaczy, eks
ploatujących elektrownię war
szawską. 

wykonawczy — przewodniczący 
p. Tabęcki, skarbnik p. dy*. 
Wysocki, sekretarz Zdrojkow
ska, członkowie: inż, Kunkel, 
dr. Walewski, dyr. Wysocki, p. 
J. Kolendo. Komisja rewizyjna— 
ks. dziekan Chodyko, p. inż. 
Wigura, p. A. Kreibich, p. insp. 
Jurecki i p. K. Zahert. Równo
cześnie powołani zostali prze
wodniczący i zastępcy gmin
nych i miejskich komitetów. 
Wreszcie nakreślono program 
pomocy bezrobotnym, obejmu
jący w pierwszym rzędzie za
trudnianie ich przy robotach 
drogowych. 

Wieczór towarzyski 
Pod przewodnictwem starosty 

grodzkiego, p. dra Żaka, odby
ło się onegdaj posiedzenie ko
mitetu Dni Przeciwgruźliczych. 
M. in. postanowiono urządzić 6 
stycznia w restauracji „Ritz" 
wieczór towarzyski, z którego 
cały dochód przeznaczony jest 
na walkę z gruźlicą. Początek 
o godz. 9 m. 30_w. Wstęp 3 zł. 

Pod kołami samochodu 
Samochód ciężarowy, prowa

dzony przez szofera Ajzyka 
Łostowskiego, najechał na szo
sie Horodnianka-Buksztel na fur
mankę, powożoną przez Wac
ława Ludkiewicza, ze wsiBuk-
sztel. Koń został zabity, a wóz 
mocno uszkodzony. Ludkiewicz 
nie odniósł żadnych obrażeń. 

Szofera, który spowodował 
wypadek, mijając furmankę nie
przepisowo, pociągnięto do od
powiedzialności karnej. 
^ O F I A R Y 

Zamiast życzeń świątecznych 
i noworocznych pracownicy u-
rzędu gminy Kalinówka złożyli 
7 zł. 50 gr. na bezrobotnych. 

Zamiast życzeń w dniu imie
nin kierowniczki szkoły powsz. 
im. Adama Mickiewicza, p. Gru-
żenianki, klasa V-ta wpłaciła 
na budowę samolotów polskich 
na zawody międzynar. w 1934 r. 
(fundusz im. ś. p. Żwirki i ś. p. 
inż. Wigury)—4 zł. 

Świadectwa przemysłowe na 1933 r. 3 
Izba skarbowa przypomina, 

że termin nabywania świadectw 
przemysłowych na rok 1933 u-
pływa 31 grudnia, a więc w 
sobotę. Termin ten nie zostanie 
przedłużony. Niezwłocznie po 
upływie wymienionego terminu, 
t. zn. w poniedziałek, dnia 2-go 
stycznia 1933 r. władze skarbo
we przystąpią do lustracji przed
siębiorstw, a w wypadkach 
stwierdzenia nieposiadania świa
dectwa przemysłowego na rok 
1933 — sporządzane będą pro
tokóły karne. 

Izba skarbowa w Białymstoku 
otrzymała z min. skarbu zarzą
dzenie w sprawie nabywania 

.MODERN" PICI. 5 Cny od 75 nr. 

KSIĘŻNA ŁOWICKA 
w roli głównej 

jflouiGfl snosflRSKn 
00 z l . NAGRODY 

za przyniesienie z£u 
bionego futra lisa— 
czarno-burego: Sta-
robołarska 21 a m, 2 

Czytajcie 
„Dziennik' 

Obwieszczenie 
Sąd Okręgowy w Białymstoku, 
jako Rejestrowy obwieszcza, iż 
do rejestru handlowego działu 
A wciągnięte zostały następu

jące firmy pod Nr. Nr.: 
(ciąg dalszy) 

w dniu 13 grudnia 1932 r. 
8075. „Sprzedaż mięsa Itka 

Blumental". Siedziba: Białystok, 
ul. Kupiecka 16. Właścicielka 
Itka Blumental, zam. tamże przy 
ul. Pałacowej 2. 

8076. „Sprzedaż mięsa i węd
lin Artur Buller". Siedziba: Bia
łystok, ul. Grunwaldzka nr. 19. 
Właściciel Artur Buller, zam. 
w Białymstoku, ul. Żelazna 44/3. 

8077. .Sprzedaż artykułów o-
patrunkowych, chirurgicznych 
i kosmetyki Helena Dubowska". 
Siedziba: Białystok, ul. Anto-
niukowska 6. Właścicielka He
lena Dubowska, zam. tamże. 

8078. „Sprzedaż ubrań Hersz 
Edelsztein". Siedziba: Białystok, 
Rynek Kościuszki 9. Właściciel 
Hersz Edelsztein, zam. tamże. 

8079. „Sklep farb Mendel Gro
dzieński". Siedziba: Białystok, 

ul. Pałacową 5. Właściciel Men
del Grodzieński, zam. w Białym
stoku, ul. Próżna 4. 

8081. „Sklep spożywczy Jani
na Hudowicz". Siedziba: Bia
łystok, ul. Młynowa 65. Właści
cielka Janina Hudowicz, zam. 
tamże. 

8082. „Sklep spożywczy Cha-
im Ickowicz". Siedziba: Biały
stok, ul. Mińska 11. Właściciel 
Cha im Ickowicz, zam. tamże. 

8083. „Stacja benzynowa Izra
el Kagan". Przedmiot: sprzedaż 
benzyny i smarów. Siedziba: 
Białystok, Ryaek Kościuszki 15. 
Właściciel Izrael Kagan, zam. 
w Białymstoku, przy ul. Mły
nowej 9. 

8085. „Sklep spożywczy Benc-
jon Kac". Siedziba: Białystok, 
ul. Sienna 2. Właściciel Benc-
jon Kac, zam. w Białymstoku, 
ul. Sosnowa 18. 

8086. „Sklep spożywczo-ga
lanteryjny Kasryel Lewin". Sie
dziba: Białystok, ul. Czackiego 5. 
Właściciel Kasryel Lewin, zam. 
tamże. 

8087. „Stacja benzynowa Ka-

zimierz Michałowski" Siedziba: 
Białystok, Rynek Kościuszki. 
Właściciel Kazimierz Michałow
ski, zam. tamże. 

8088, „Sprzedaż obuwia lu
dowego Szmul Miler". Siedziba: 
Białystok, ul. Kupiecka 4. Właś
ciciel Szmul Miler, zam. tamże 
przy Rynku Kościuszki 36. 

8090. „Drobna sprzedaż żelaza 
Matwiej Mejłachowicz". Siedzi
ba: Białystok, ul. Suraska 36. 
Właściciel. Matwiej Mejłacho
wicz, zam. tamże, ul. Sosnowa 11. 

8091. „Sklep ogrodniczy, farb 
i pokostu Franciszka Nowak'". 
Siedziba: Białystok, Rynek Koś
ciuszki 43 (pod Ratuszem). Właś
cicielka Franciszka Nowak, zam. 
tamże, ul. Wierzbowa 4. 

8092. „Restauracja Jan Ro
mański". Siedziba: Białystok, ul. 
Rynek Kościuszki 15. Właściciel 
Jan Romański, zam. tamże. 

8093. „Sprzedaż wody sodo
wej i słodyczy Judei Rosjański". 
Siedziba: Białystok, ul. Suraska 
4. Właściciel Judei Rosjański, 
zam. tamże. ul. Wojskowa 14. 

80%. „Icko Ulicki". Przed-
miot: komunikacja samochodo
wa na szlaku Białystok—War

szawa. Siedziba: Białystok, ul. 
Jurowiecka, dom Markusa. Wła
ściciel Icko Ulicki zam. w Bia
łymstoku, Rynek Kościuszki 36. 

8097. „Kawiarnia Irena Wą-
dołkowska". Siedziba: Białystok, 
Dojlidv Fabryczne 20- Właści
cielka Irena Wądołkowska, zam. 
tamże, Dojlidy Fabryczne 18. 

w dniu 16 grudnia 1932 r. 
8099. „Herbaciarnia M. Gocb-

man i F. Sarwer, spółka firmo
wa". Siedziba: Białystok, Rynek 
Kośeiuszki 42. Spólnikami są: 
Mojżesz Gochman, ul. Sucha 9 
i Fajwel Sarwer, ul. Waszyngto
na 3 w Białymstoku zamiesz
kali. Zarząd przedsiębiorstwa 
należy do obydwóch spólników. 
Wszelkie zobowiązania spółki, 
weksle i czeki winny być pod
pisywane przez obu spólników 
łącznie. Przedsiębiorstwo jest 
spółką firmową, zawartą w dn. 
14 grudnia 1932 r. na okres 
czasu poczynając od dnia 1 
stycznia 1933 r. do tegoż dnia 
i miesiąca 1936 roku. 

IC. d. n.) 

Pamiętajmy o bezrobotnych 

ulgowych świadectw przemysło
wych. 

Przypominamy, że bez skła
dania indywidualnych podań 
zezwala się na prowadzenie 
przedsiębiorstw, wymienionych 
w części II litera A ustawy o 
podatku przemysłowym w roz
działach: I kategorja II p. p. 2 
i 3 ogólny handel; I kategorja 
III p. p. 1 i 3 drobny handel; 
XII kategorja II — księgarnie, 
na podstawie świadectwa prze
mysłowego dla przedsiębiorstw 
handlowych kat. III, zamiast do
tychczasowej kat. II, oraz IV 
zamiast dotychczas kat. III, o 
ile wysokość obrotu za rok 1931 
w stosunku całorocznym nie 
przekracza przy uldze z kat. II 
do III — 30.000 zł., przy uldze 
z kat. III do IV — 10.000 zł. 

Dalej zezwala się na prowa
dzenie przedsiębiorstw gastro
nomicznych, wymienionych w 
ezęści II litera A rozdział VII 
kategorja I punkt 2 na podsta
wie świadectwa przemysłowego 
kat. III, zamiast dotychczas kat. 
II, o ile wysokość obrotu za 
r. 1931 w stosunku całorocznym 
nie przekracza 20.000 zł. 

Dalej, na podstawie złożonych 
przez płatników podań izba 
skarbowa może, na wniosek u-
rzędów skarbowych, zwalniać 
od obowiązku nabycia świadec
twa przemysłowego na r. 1933: 

a) kategorję IV przedsiębior
stw handlowych, o ile obrót za 
r. 1931 nie przekroczył 2.000 zł., 

b) zezwalać na prowadzenie 
przedsiębiorstw powstałych w r. 
1932 względnie 1933 na podsta
wie świadectw przemysłowych 
kat. III względnie IV, zamiast 
dotychczas kat. II względnie III 
pod warunkiem, że obrót nie 
będzie przekraczał kwot wyżej 
podanych. 

Przyznawać w wypadkach za
sługujących na uwzględnienie 
ulgi nawet po upływie oznaczo
nego terminu. 

Termin na wniesienie podań 
o ulgi przy nabywaniu świa
dectw przemysłowych wyzna
cza się do dnia 31 grudnia 1932 
włącznie. O ile idzie o przed
siębiorstwa, powstałe w r. 1933, 
podanie o ulgi winno być wno
szone przed uruchomieniem 
przedsiębiorstwa, podania na
leży wnosić do właściwego u-
rzędu skarbowego.  

-
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