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doczepiono wagony salonowe.

i,jego świta.

WARSZAWA (Pat). W dniu
11 b. m. w sali Marmurowej Mini-
sterstwa Rolnictwa odbyła się
konferencja prasowa, poświęcona
omówieniu zadań komitetów fi-
nansowo-rolnych. Do licznie ze-

branych przedstawicieli prasy

przemówił pierwszy p. minister
rolnictwa Ludkiewicz, który pod-
kreślił, że komitety finansowo-
rolne są niejako dalszym ciągiem

komisji finansowo-rolnej przy pre-

zesie Rady Ministrów, która to

komisja właściwie już zakończyła
swe prace, dając w wyniku szereg

ustaw i rozporządzeń, dotyczą-
cych ulg dla rolnictwa. Być może
wszystko to, co zdołano osiągnąć
w tej dziedzinie, jest zbyt małe,
ale trzeba przyznać, że jest to

maximum tego, co można było zro-
bić. Poruszając sprawę połączenia
MinisterstwaRokiiotyva i M-stwa
Reform Rolnych, minister zazna-
czył, że chodzi nietylko o mecha-
niczne połączenie dwóch resor-

tów, lecz i zlanie ich prac w jedną

harmonijną całość, a także o za-

stosowanie do nowego Minister-

stwa tych wymagań rządu, które
mają prowadzić nietylko do ko-
niecznych oszczędności, lecz i do
usprawnienia administracji.

Zkolei podsekretarz stanu w
Ministerstwie Reform _Rolnycł

| Wacław Karwacki omówił plan
pomocy dla rolnictwa, której głó-
wne ogniwa są następujące: 1) Ze
względu na obecne trudności
płatnicze warsztaty rolne musiały
otrzymać pewne ulgi w celu
zmniejszenia globalnej sumy ter-
minowych zobowiązań. Ponieważ
państwo nie chce wkraczać w
normalne stosunki _prywatno-
prawne między wierzycielem a
dłużnikiem, musiało więc zastoso-
wać ulgi w zakresie zaległości po-
datkowych oraz w zakresie dłu-
gów wobec banków państwowych.
2) Nie wprowadzając ani mora-

| torjum, ani obniżenia długów rol-
 niczych prywatnych, należało о-
bronić rolnictwo przed nadmierną
bezwzględnością niektórych wie-
rzycieli, tem bardziej, że korzyści
wierzyciela, osiągane w drodze

_ potęp'z

WARSZAWA. Ogólna ilość

KRÓLEWIEC (Pat). Urząd re-
gencji w Kwidzyniu odebrał nau-
czycielowi polskiemu w Waplowie
w pow. sztumskim Karolowi Man-

czewskiemu prawo nauczania i

kierowania tamtejszą szkołą pol-

ską, motywując to zarządzenie

rzekomem nieprzestrzeganiem

przez Manczewskiego  odpowie-

dniej rezerwy, jakiej należało się

od niego spodziewać jako od obco-

na którem poseł

Wstęp wolny. .

REDAKCJA | ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.
Administracji i Drukarni 12-44.
19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie ed 9 do 20-ej,
w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wiłeński" wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

Redakcja 6twarta od 11

Przed powrotem min. JózefajPiłsudskiego.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Wczoraj do pociągów odchodzących do Rumunji

Wagonami temi przybędzie z Rumunji minister Józef Piłsudski

Minister Zaleski w Genewie.
(Telefonem od własn. korespondenta.)

WARSZAWA. Z Genewy donoszą,
był tu minister spraw zagranicznych Zaleski, który jechał nie przez
Paryż lecz przez Berlin i Bazyleję.

Plan pomocy dla rolnictwa.
Konferencja w Ministerstwie Rolnictwa.

iż wczoraj w południe przy-

przymusowej egzekucji, były i bę-
dą niewspółmiernie małe w po-
równaniu ze stratami rolników.
Pamiętać trzeba, że rolnicy nie
są winni tej sytuacji, w jakiej się
znaleźli, a zatem niesłuszną i nie-
sprawiedliwą byłoby rzeczą, gdy-
by jedynie na ich barki miały
spaść konsekwencje kryzysu. O-
chronę w tym zakresie stanowią
ustawy, wprowadzające utrudnie-
nia w egzekucjach, skierowanych
przeciwko rolnikom. 3) Trzeciem
ogniwem prowadzonej obecnie
akcji pomocniczej dla rolnictwa
jest ustawa o ułatwieniu obrotu
ziemią na cele oddluženiowe,
Efektem, do którego się dąży, jest
wzmożenie obrotu ziemią i przez
to ustalenie jej wartości rynkowej.

Sądzić wolno — mówił p' wice-
minister — ze wszystkie te zarzą-
dzenia wytworzą warunki, sprzy-
jające do porozumienia polubow-
nego między dłużnikami-rolnikami
a ich wierzycielami. W końcu
wiceminister omówił nowe pro-
jekty, znajdujące się na warsztacie
Centralnego Komitetu Finansowo-
Rolnego: sprawa nadzoru sądo-
wego w rolnictwie, sprawa segre-
gacji wierzytelności hipotecznych
oraz sprawa lichwy na wsi. Praca
komitetów wojewódzkich pójdzie
w kierunku udzielania pomocy
przy realizowaniu przepisów. Ze
względu na potrzebę szczególnej
opieki nad drobnem rolnictwem
przewiduje się również utworzenie
ekspozytur powiatowych. Nawią-
zując do swej ostatnio odbytej
podróży służbowej po Polsce, p.
wiceminister Karwacki stwierdził,
że w ostatnich czasach oziminy
poprawiły się i przedstawiają się
normalnie, zaś zasiewy wiosenne
powinny się udać w związku z
ułatwieniami, jakie zostały poczy-
nione rolnikom przy nabywaniu
nawozów sztucznych.

Po referacie p. wiceministra
zebrani dziennikarze postawili
szereg pytań, na które odpowiadał
dr. Rose, dyrektor departamentu
ekonomicznego Ministerstwa Rol-
nictwa.

Lwowski Związek Oficerów Rezerwy
politykę obozu rządowego.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

LWuW. Przez 2 dni odbywały się we Lwowie
Związku Oficerów Rezerwy. Mimo przemówień przedstawicieli władz,
wzywających do karności i posłuszeństwa, zjazd opowiedział się

przeciwkojrządowemu projektowi podziału administracyjnego Wschod-

niej Małopolski, połączającego 3 województwa wschodnie. W moty-

wach uznano szkodliwość tego projektu tak ze względów państwo-

wych, jak i narodowych. Zjazd przeciwstawił się również obecnej

polityce sfer oficjalnych wobec Rusinów. (lchwały, powzięte przez

Związek Oficerów Rezerwy wywołały silne wrażenie.

Bezrobocie.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

tajne obrady

bezrobotnych w Polsce na dzień
9 b. m. wyrażała się cyfrą 348.749 osób. W porównaniu do tygodnia
poprzedniego oznacza to spadek o 4005 osób.

Natomiast liczba bezrobotnych pracowników umysłowych znów
wzrosła o 896 osób, osiągając cyfrę 41.054 osób.

Wznowienie komunikacji lotniczej.
(Telef, od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Z dniam 1 b. m. wznowiona została stała komu-
nikacja lotnicza na linji Warszawa — Bukareszt — Saloniki.

Nowe bezprawie pruskie.

 

krajowca, korzystającego z prawa
gościnności w Niemczech oraz
tem, że poza swą działalnością
nauczycielską Manczewski miał
jakoby działać szkodliwie prze-
ciwko rozwojowi szkolnictwa
mniejszościowego i  zgodnemu
współżyciu ludności polskiej i
niemieckiej. W kołach ludności
polskiej fakt powyższy wywołał
olbrzymie poruszenie.

STRONNICTWO NARODOWE
w niedzielę, dnia 17 kwietnia r. b. w sali wlasnej przy ul. Orzeszkowej I',

odbędzie się:

Wielkie Zebranie Polityczne
JÓZEF PETRYCKI redaktor
wygłosi sprawozdawcze

o sytuacji politycznej.
Początek punktualnie o g. 12,45.

„Gazety Bydgoskiej”
rzemówienie

Telefon Fedakcji.
do IšIod   
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Rada Ligi Narodów obraduje.
'GENEWA (Pat.) — W dn. 12

kwietnia odbyło się pod prze-
wodnictwem  premjera Tardieu
posiedzenie Rady Ligi Narodów.
Na początku premjer Tardieu
przypomniał żałobę, jaką okryła
Ligę śmierć ministra Sokala i
szwajcarskiego pułkownika Rey-
nier. Mówca przypomniał donio-
słą rolę, odegraną przez ministra
Sokala w różnych komisjach Ligi
Narodów i złożył kondolencję
rządowi polskiemu. Imieniem
rządu polskiego podziękował mi-
nister Zaleski. I

Z kolei rozpoczęła się dyskusja
nad ogólną częścią raportu fi-
nansowego. Raport ten zawiera
trzy zasedy: 1) Trudności państw
Europy Srodkowej wynikają z o-
gólnego kryzysu gospodarczego.
2) Komitet Finansowy projektuje
pomoc w postaci kredytu krót-
koterminowego dla tych krajów.

3) Komitet finansowy zwraca
uwagę na znaczenie zacieśnienia
stosunków gospodarczych zainte-
resowanych krajów. Rada przyję-
ła rezolucję, w której przyjmuje
do wiadomości raport komitetu,
podkreśla znaczenie dyskusji nad
zagadnieniem zbliżenia gospodar-
czego państw naddunajskich i
innych, przyjmuje do wiadomości
życzenie Wielkiej Brytanji, Fran-
cji, Włoch i Niemiec, ażeby га-
port komitetu był nadany przez
ich rzeczoznawców, upoważnia
komitet finansowy do współpracy
w tem stadjum i przewiduje po-
nowne zajęcie się Rady tą spra-
wą podczas sesji majowej. W
czwartek zapewnie Rada wyslu-
cha exposć delegatów zaintere-
sowanych państw, co jednak nie
zmieni w niczem dzisiejszej de-
cyzji, odraczającej cąłą sprawę
do maja.

Rdminóstr|
nte crekowe w P. K.

Stosunki litewsko-niemieckie psują się.
RYGA (Pat). Donoszą z Ko-

wna o niezadowoleniu, które za-
panowało na Litwie z powodu na-
ruszenia przez Niemcy litewsko-
niemieckiego traktatu handlowe-
go. W myśl tego traktatu obywa-
tele litewscy, zamieszkali w Niem-
czech i obywatele niemieccy, za-
mieszkali na Litwie, korzystają
z równych praw przy otrzymywa-
niu pracy.
W ostatnich dniach w Kownie

Sprawa Kłajpedy w
LONDYN (Pat.) W związku z

procedurą, wszczętą przez rządy
Wielkiej Brytanji, Francji oraz
Włoch i Japonji przeciwko Li-
twie w Międzynarodowym Trybu-
nale w Hadze, Korespondent Pat
dowiaduje się,
carstw zawiera następujących 6
pytań z prośbą o rozstrzygnięcie

 

onferencja rozbrojeniowa.
PROJEKT GIBSONA.

GENEWA. Wznowione w po-
niedziałek obrady
rozbrojeniowej posiadały chara-

kter dość emocjonujący dzięki

inicjatywie Gibsona (Stany Zjed-

noczane), który wystąpił z pro-
jektem zupełnego zniesienia czoł-
gów i ruchomych dział ciężkiego
kalibru, jako broni agresywnych.
Projekt ten, nie wnoszący zresztą

do dyskusji żadnego nowego ele-

mentu, wzbudził jednak wielkie

zainteresowanie ze względu na

stanowczość, z jaką został wysu-

nięty i uzasadniony przez Gib-

sona.
Zwracały zwłaszcza uwagę mo-

tywy Gibsona, który w swem dłu-

giem przemówieniu dał -faktycz-
nie odpowiedź Francji na jej sta-

łe wysiłki, zmierzające do uzy:

konferencji
skania od Pmeryki gwarancji
bezpieczeństwa. Gibson mianowi-
cie uzasadnił swój cały pro-
jekt względami na niebezpieczeń-
stwo, które doznałoby rzekomo
wybitnego wzmocnienia, gdyby
istniał zakaz używania lądowych
broni agresywnych. W rezultacie
projekt Gibsona, mający zaspo-
koič tęsknotę,Francji za bezpie-
czenstwem, obdarzylby Francję
zakazem utrzymywania czołgów
i ciężkiej artylerji lądowej.

Projekt Gibsona, poparty przez
delegatów Anglji, Niemiec, Szwaj-
carji i Włoch, spotkał się jednak
Z zasadniczemi objekcjami ze
strony premjera Tardieu, który
w dwukrotnej interwencji wyka-
zał wszystkie braki inicjatywy
amerykańskiej.

ODPOWIEDŹ TARDIEU.

GENEWA (Pat.) W dyskusji

w komisji głównej konferencji

rozbrojeniowej przemawiał pre-

mjer Tardieu. Mówca, który wczo-

raj zgłosił już pewne zastrzeże-

nia pod adresem propozycji ame-

rykańskiej, dzisiaj wystąpił zsilną

kontrofenzywą, zmierzającą do

wykazania, że propozycja amery-

kańska nie prowadzi do wlašci-

wego celu i że jedynie realizacja

planu francuskiego może zape-
wnić istotne bezpieczeństwo,

Premjer Tardieu przypomniał,
że komisja przygotowawcza pro-

klamowała zasadę, że z wyjątkiem

fortyfikacyj wszystkie rodzaje bro-

ni mogą służyć zarówno do ataku,

jak i obrony. Nie należy mieszać

napaści z ofenzywą, gdyż są to

rzeczy różne. Państwo napadnięte

może być w pewnych wypadkach

zmuszone do kontrofenzywy. Znie-

sienie pewnych rodzajów broni za-

równo dla napastnika, jak i dla

napadniętego może wyjść na do-

bre napastnikowi, podczas gdy

trzeba się starać o to, by wzmoc-

nić siły broniącego się przed na-

paścią państwa. Tardieu przy-

pomniał następnie konferencję w

Hadze przed rokiem 1914. Na tych
konferencjach usiłowano regla-
mentować wojnę. Doświadczenie
z czasów wojny wykazuje, że za:
kazy używania pewnych rodzajów

broni są bezskuteczne. Dziś tru-

dniej jest spodziewać się ich po-

szanowania, jeśli się weźmie pod
uwagę, że państwo, uciekające się
do wojny, łamie projekt paryski,
a w takim razie trudno przypusz-
czać, że nie pogwalci także do-
datkowych zobowiązań. Tardieu
wskazuje dalej, że istnieje możli-
wość potajemnego fabrykowania

zakazanych rodzajów broni. W
każdym razie zniesienie pewnych
kategoryj broni nie będzie stano-
wiło wielkiego postępu. Były cza-
sy np. w 1905 roku, kiedy nie
istniały ani tanki, ani ciężka ar-
tylerja, a jednak nie było żadnego
uczucia bezpieczeństwa. Przypo-
minają bojowy niemiecki ,pancer-
nik kieszonkowy”. Tardieu о-
świadczył dalej, że w razie zmniej-
szenia kalibru ciężkiej artylerji
i tonażu, technicy potrafią odpo-
wiednio przystosować się do no-
wych warunków. Tak samo w
dziedzinie ograniczenia stanu li-
czebności armji można oczekiwać
tworzenia formacyj, zorganizowa-
nych wojskowo, związków sporto-
wych itp. sposobów obchodzenia
redukcji zbrojeń. Traktory rolne
mogą być z łatwością zamienione
na tanki itd. Z tego wszystkiego
mówca wyciąga wniosek, że nie
należy znosić pewnych kategoryj
broni, lecz oddać je na usługi Ligi
Narodów. W ten sposób nie bę-
dzie niemoralnej nierówności mię-
dzy napastnikiem a napadniętym.
Określenie zgóry, czy tanki, łodzie
podwodne i ciężka artylerja są
bronią agresywną, nie jest możli-
we. Wszystko zależy od celu, do
jakiego mają służyć. To też tylko
napastnika należy pozbawić tych
rodzajów broni i oddać je do dys-
pozycji władz międzynarodowych,
które w razie potrzeby udzielą
pomocy napadniętemu. Trzeba
opierać się na paktach i na do-
tychczasowych projektach Ligi
Narodów — zakończył Tardieu —
a nie improwizować nowych me-
tod ograniczenia zbrojeń. — Dal-
szy ciąg dyskusji odroczono do
jutra.

ZNÓW REWELACJE 0 HITLEROWCACH.
BERLIN (Pat). Z rewelacyj-

nemi deklaracjami wystąpił pre-
mjer pruski Braun na meetingu
w pałacu Sportowym. Nawiązując
do rewizji u przywódców hitle-
rowskich, Braun oświadczył:

Skonfiskowane przy rewizji
dokumenty świadczą, że hitlerow-
cy nietylko projektowali zamach
stanu, ale przedewszystkiem z
wiedzą swego szeła zmierzali do
wyraźnej zdrady kraju. Oddziały
szturmowe narodowo-socjalistycz-
ne projektowały w razie koniliktu
z Polską wycoiać swe siły z nad
granicy, aby wykorzystać moment

dla zdobycia władzy w Rzeszy.
Dnia 6 kwietnia na zgromadzeniu
w Leoborku Hitler oświadczył, że
bronić będzie granic dopiero wte-
dy, gdy zostanie usunięty z po-
wierzchni życia _ politycznego
przedstawiciel dzisiejszego syste-
mu.

Ciekaw jestem — mówił Braun
—czy Polacy czekać będą na upo-
ranie się Hitlera z dzisiejszym
rządem.

Wrażenie mowy premjera prus-
kiego, jeżeli wierzyć oficjalnej re-
lacji, było piorunujące. Stopień
napięcia wzrósł, gdy Braun o-

PRZEMÓWIENIE LITWINOWA.

GENEWA (Pat). W dalszym
ciągu dyskusji nad artykułem
1-szym konwencji w komisji głów-
nej konferencji rozbrojeniowej za-
brał głos jako pierwszy w dniu
dzisiejszym komisarz Litwinow,
który wygłosił godzinne przemó-
wienie.

Dążeniem delegacji sowieckiej
jest doprowadzenie do poważnej
redukcji zbrojeń. Delegacja so-
wiecka domaga się, by zasada
ograniczenia zbrojeń była usunięta
z art. 1, formułującego cele kon-
wencji, a pozostała tylko zasada
redukcji. Co się tyczy tej redukcji,
to delegacja sowiecka pragnie, by
była tak znaczna, aby pomięszała
szyki w sztabach głównych, zmu-
siła do rewizji całej strategji wo-
jennej i utrudniła w ten sposób
przygotowania do wojny. — Re-
dukcja ta powinna obejmować cy-
frowo wielkość armji, wyszkolenie
rezerw, materjał wojenny i t. d.
Co się tyczy metody, to Litwinow
odrzuca metodę, polegającą na in-
widualnej ocenie potrzeb poszcze-
gólnych państw, mimo iż jego zda-
niem zastosowanie tej metody
wyszłoby na korzyść Z. S. R. R,
gdyż uwzględnienie długości gra-
nic, cyfry ludności, braku sojuszu
it. d. pozwoliłoby Związkowi So-
wieckiemu rzekomo domagać się
zwiększenia zbrojeń, Szczegól-
nie — zdaniem Litwinowa —jeśli

się weźmie pod uwagę olbrzymie
niebezpieczeństwo, które może
wyniknąć z rozwoju wypadków
na Dalekim Wschodzie. Litwinow
wypowiada się natomiast za re-
dukcją proporcjonalną i progre-
sywną, proponując następujące
brzmienie art. 1 konwencji:

Wysokie układające się strony
zobowiązują się przeprowadzić
istotną redukcję swoich istnieją-
cych zbrojeń, według zasady pro-
gresywnej i proporcjonalnej, jak to
jest przewidziane w niniejszej kon-
wencji.

Co się tyczy propozycji amery-
kańskiej, Litwinow uważa, że jest
ona niekompletna i niewystarcza-
jąca.
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“® się ma erminy

otrzymano szereg skarg obywateli
litewskich, zamieszkałych w Niem
czech, którym urzędy niemieckie
odmówiły kart pracy. W tej spra-
wie rząd litewski wystosował notę

. protestem do Berlina. Należy
zaznaczyć, że w chwili obecnej
zamieszkuje na Litwie około 500
obywateli niemieckich, którzy ko-
rzystają z pełni praw, wypływają-
cych z traktatu handlowego.

Trybunale w Hadze.
przez trybunał:

1) Czy rząd, sprawujący wła-
dzę na terytorjum Kłajpedy, po-
siada prawo usunięcia prezyden-
ta Dyrektorjatu?

2) O ile tak, czy prawo to
może być wykonywane tylko wa-
runkowo dla pewnych okolicz-
ności i jakiego rodzaju są te wa-
runki i okoliczności?

3) O ile prawo usunięcia pre-
zydenta Dyrektorjatu przysługuje,
to czy dymisja ta pociąga za so-
bą dymisję mianowanych człon-
ków Dyrektorjatu?

4) O ile prawo usunięcia pre-
zydenta Dyrektorjatu istnieje tyl-
ko warunkowo i w pewnych oko-
licznościach, to czy usunięcie p.
Boettchera z 6 lutego 1932 roku
w tych okolicznościach, w jakich
ono nastąpiło, było wykonane
w sposób właściwy?

5) Czy w tych okolicznościach
zamianowanie Dyrektorjatu pod
przewodnictwem p. Simajtisa od-
było się w sposób właściwy?

6) Czy rozwiązanie Sejmu, do-
konane przez gubernatora tery-
torjum kłajpedzkiego w dniu
22 marca r. b., gdy Dyrektorjat
pod przewodnictwem  Simajtisa
nie uzyskał votum zaufania Sej-
mu, było właściwe.

Stosunki iriandzko-
brytyjskie.

LONDYN (Pat). „Daily He-
rald', omawiając ogłoszoną wy-
mianę not pomiędzy Irlandją i
Wielką Brytanją, stwierdza, że
zabrnięto w impas, z którego nie
widać wyjścia. De Valera twier-
dzi swoje, a rząd brytyjski swoje.
„Daily Herald" podejrzewa rząd
brytyjski, że czeka on na upadek
de Valery i powrót Cosgrave.
Dziennik ostrzega rząd brytyjski
przed taką polityką, podkreślając,
że irlandzka Labour Party poprze
de Valerę, którego pozycja jest
bardzo silna.

LONDYN (Pat). Przemawiając
w Ennis, de Valera zaprzeczył
wiadomości o decyzji zniesienia
przysięgi i wogóle o jakichkolwiek
dążeniach Irlandji do kłótni z An-
ślją. Pragniemy szczerze — mó-
wił de Valera — utrzymać z na-
rodem angielskim stosunki praw-
dziwej przyjaźni, jednak oparte na
podstawie zupełnej równości obu
państw. Irlandja nie jest kolonją
brytyjską. Naród irlandzki jest
jednym z najstarszych narodów
świata. Przechodząc do spraw fi-
nansowych, de Valera oświadczył,
że żadna suma nie zostanie wy-
wieziona z wolnego państwa ir-
landzkiego, zanim nie okaże się
jasno, że Wielka Brytanja ma
słuszne prawo do tej sumy.

 

Monopol zbożowy na Łotwie.
RYGA. (Pat.) — Na n:dzwy-

czajnem posiedzeniu rady mi-
nistrów wydany został dekret,
wprowadzający w Łotwie z
dniem 1 czerwca monopol zbo-
żowy. Monopol obejmuje 4
gatunki zboża: żyto, pszenicę,
jęczmień i kukurydzę. Wyłącz-
ne prawo sprowadzania z za-

granicy powyższych 4 gatun-
ków zboża przysługiwać bę-
dzie ministerstwu rolnictwa.
Ceny sprzedaży będzie ustalał
gabinet ministrów. Spodzie-
wane dochody mają być prze-
znaczone na dopłaty do beko-
nów i eksportowanego masła.

w poszukiwaniu dziecka Lindbergha.
NOWY YORK (Pat). Właści-

cielka piekarni w Greenwich w
stanie Connecticut poznała na
banknocie, wręczonym jej przez

Po PARĄ

świadczył:
Rząd pruski posiada dokumen-

ty, które ponad wszelką wątpli-
wość stwierdzają, że Hitler i jego
oddziały praśnęły wykorzystać
ewentualny atak zewnątrz dla
dokonania zamachu stanu. Praw-
dziwość dokumentów nie ulega
wątpliwości, gdyż potwierdził je
Hitler na zebraniach przedwybor-
czych w zasadniczej treści,

klijentkę, kupującą pieczywo, nu-
mer jednego z banknotów, wpła-
conych przez Lindbergha, jako
okup za dziecko. Kupująca zdo-
łała wyrwać banknot i uciec au-
tem, które na nią czekało przed
sklepem. Curtis, jeden z trzech
pośredników pomiędzy  Lind-
berghiem a bandytami, w dalszym
ciągu podróżuje w związku ze
sprawą poszukiwań. Peacock, któ-
ry również poszukuje dziecka
Lindbergha, oświadczył, że odnosi
się do sprawy z większym opty-
mizmem, niż kiedykolwiek od
czasu rozpoczęcia poszukiwań,
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Pesymistyczne
przewidywania.

Wbrew przewidywaniu różnych

optymistów, kryzys gospodarczy

nie tylko nie mija, ale przeciwnie,

coraz bardziej zdaje się zaostrzać.

O przyczynach jego napisano

dziesiątki tysięcy artykułów i roz-

praw, wygłoszono tysiące odczy-

tów. Niewątpliwie w tem wszyst-

kiem sporo można znaleść słusz-

nych poglądów jako też zgoła ba-

łamutnych twierdzeń, naogół jed-

nak stwierdzić należy, że ekono-

miści i politycy, zajmujący się

kwestją kryzysu, napróżno sięgają

do zagadnień zasadniczych, jak np.

rzekomego bankructwa ustroju

kapitalistycznego. Główna przy-

czyna kryzysu bardziej jest pro-
sta, bezpośrednia i tkwi ona

w centrum Europy — w Niem-
czech.

Jest faktem zadziwiającym, jak

Niemcy, rozbite czasu wojny,
zrewolucjonizowane, dziś jeszcze

walczące z tak skrajnymi prądami,

jak hitleryzm i komunizm, repre-

zentującemi  bezmała połowę

swych mieszkańców, zdobyć po-

trafili nieograniczone wprost za-

ufanie kapitału zagranicznego.

Z drugiej strony niemniej za-

gadkowo przedstawia się pytanie,

jak Niemcy, zwykle w sprawach
finansowych  rozważni,  solidni,

mogli do tego stopnia przeciągnąć

strunę kredytową, aż w końcu

dojść musiało do katastrofy, która
w ślad za sobą pociągnąć musi
cały szereg nowych, wszechświa-# „Robotniku'”
towych katastrof.

Być może, iż uczynili to celo-

wo, mszcząc się w ten sposób nad

swoimi przeciwnikami z wojny
światowej — Francją, Anglją i
Ameryką. Być może dali się po-

prostu skusić zbyt łatwym kredy-
tem, licząc na wielkie zarobki, na

masowy zbyt wytworów swego

przemysłu zwłaszcza do Rosji, co,

jak wiadomo, zawiodło w znacznej
mierze. {

Kto n. p. był w Królewcu, kto
widział kolosalne wprost urządze-
nia targów wschodnich, obliczo-
nych wyłącznie prawie na Rosję,
kto porówna to z mizernemi rezul-

tatami tych iargów, ten zrozumie,

jak bardzo Niemcy się zagalopo-
wali. A przecie owe królewieckie
hale targowe 1 urządzenia to tylko
drobna częsć w porównaniu całej
powojennej odbudowy i przebu-
dowy wielkiego przemysłu i han-
dlu niemieckiego.

Pochłonęło to wszystko olbrzy-

mie wprost sumy i to sumy —

pożyczone. Zagraniczne długi Nie-

miec obliczają na przeszło 20

miljardów marek złotych, z tego

mniejwięcej połowa długów krót-

koterminowych. Z tego przypada

najwięcej na Amerykę, bo przeszło

8 i pół miljarda, Holandja dała

3 i pół miljarda, Anglja 2 i pół,

tyleż Szwajcarja. Najprzezorniej-

sza Francja ma tam uwięziony
miljard marek. Na resztę składają.

się drobniejsze wierzytelności.

Oprocentowanie tych długów "nie:

jest równe, obliczają jednak, że
łącznie z amortyzacją muszą

Niemcy płacić zagranicy około

150 mil. marek, nie licząc odszko-

dowań wojennych. Sumy te zdo-
być mosą Niemcy jedynie ze swe-
go eksportu — eksport ten zaś
kurczy się katastrofalnie z mie-

-siąca na miesiąc, skutkiem mniej-

szego zapotrzebowania, spowodo-

wanego ogólnem zubożeniem oraz

głównie z powodu samowystar-

czalności wielu krajów zamor-

skich, które stanowiły ongiś świe-

tne rynki zbytu, a które dziś roz-

winęły własny przemysł i nie po-

trzebują przywozu niemieckiego.

W ostatnich miesiącach wyda-

ny został w Niemczech cały szereg

drakońskich przepisów, regulują-

cych życie gospodarcze, tamują-
cych zwłaszcza odpływ zagranicę

kapitałów niemieckich, które szu-

kają sobie pewniejszej lokaty poza
„Vaterlandem”. Przewidywane są

przyszłości jeszcze

ostrzejsze zarządzenia.
Są to jednak wszystko pół-

środki.

Katowicka „Polonia“, posiada-
jąca źródłowe informacje w kołach

wielkiego przemysłu śląskiego,
związanego blisko ze światem fi-

nansowym niemieckim, w wielce

sensacyjnym artykule p. t „Czy

ku nowej katastrofie?" stawia

niezmiernie pesymistyczne  ho-

roskopy, popierając je cyframi.
W miesiącach styczniu i lutym

nadwyżka eksportu niemieckiego
nad importem wynosiła już zale-
dwie 100 mil. marek. Z miesiąca

marca nie posiadamy jeszcze ści-

 

  
W powodzi pogłosek.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W kołach sanacyjnych kursują ostatniemi czasy
niezliczone pogłoski na temat rzekomych zmian szukania porozu-
mienia z opozycją i t. d.

Nawet prowincjonalna prasa sanacyjna nadmienia, że zmiany
w rządzie nastąpią, jednakże nie na podstawie porozumienia z lewi-
cą, ale przez „rozszerzenie podstaw ideologicznych obozu sanacyj-
nego”. Mówią, že poufne narady toczą się i teraz w dalszym ciągu.

Mają się one odbywać w Krynicy, gdzie bawi premjer Prystor
i dokąd udał się pułk. Sławek, jak o tem urzędowo doniosła Р. А. Т.

Podobno w Krynicy bawi także prof. Bartel, oraz dyrektor war-
szawskiej kasyjchorych p. Rożnowski, najbliższy przyjaciel premjera
Prystora, mający w
downi politycznej.

przyszłości odegrać pierwszorzędną rolę na wi-

„ Pomiędzy tymi panemi toczyć się mają ważne narady. P. Róż-
nowskiego wymieniają ostatnio jako następcę gen. Hubickiego na
stanowisku ministra pracy i opieki.
rzekomo zdecydowane.

Ustąpienie p. Hubickiego jest

 

z prasy.
Dookoła spodziewanych zmian.

W uzupełnieniu powyższej
wiadomości telefonicznej zamiesz-
czamy szereg wycinków z prasy,
zarówno prorządowej jak i opo-
zycyjnej.

Zaczynemy od Warszawy. | tak
sanacyjny „Kurjer Polski” pisze:

„pogłoski i sugestje na temat bliskiej
rzekomo możliwości porozumienia się mię
dzy grupą rządową a któremś ze skszy-
deł opozycji, traktować należy jako pew-
nego rodzaju balony próbne. Opozycja
z prawa szepce coś na temat rozmów
kół rządowych z opozycją z lewa (mówi
się przy tem na ucho o dwóch szwaśrach,
z których jeden jest ministrem, a drugi
ieaderem PPS), opozycja zaś z lewa
puszcza alarmy na temat wiszących w
powietrzu rozmów tychże kół rządowych
z nieprzejednaną prawicą narodową.

Ze strony prasy narodowej za-
przeczono kategorycznie „tym po-

głoskom, o ile one oczywiście do-

tyczą rzekomych pertraktacyj ze

stronnictwem narodowem. W ślad
zatem ukazał się we wczorajszym

artykuł pt: „Czy
„istnieje możliwość pojednania",
którego autor niemniej katego-
rycznie zaprzecza możliwości po-
rozumienia lewicy z sanacją: ©

„Wszystkie zasadnicze dążenia i po-

glądy Socjalizmu polskiego, a w mniej-
szym stopniu 1 nie socjalistycznej demo-

Kkracji polskiej, są nie tylko rozbieżne z

zasadniczemi dążeniami i poglądami obo-

zu „sanacyjnego”, — jeno są tym o-

statnim radykalnie przeciwstawne..
Jakaż w tych warunkach może być

mowa o jakimkolwiek „pojednaniu?”
Wszak wszystko nas dzieli, a dzisiaj nic

już nie łączy; inaczej zupełnie patrzymy

na położenie świata i kraju, na drogi

rozwojowe Polski, na wartość różnych
idei, na to, co wolno, a czego nie wolno

w walkach politycznych i społecznych.
„Sanacja” znajduje się zresztą w pew-
nym sensie w „ślepym zaułku”; dla niej
także „kompromis“ byłby katastrofą;
„sanacja”, szukająca  „pojednania”, do-
konywałaby dzieła „samo-likwidacji”.

Dła nas natomiast, z naszego stano-

wiska, zagadnienie „pojednania” z „sa-
nacyjnym“ systemem rządzenia wogóle
nie istnieje”. у

ABC tak pisze o źródłach krą-
żących pogłosek.

„Charakterystyczną jest rzeczą, że
o mającej jakoby nastąpić zmianie kursu
w Polsce najwięcej mówi się w... Paryżu,
gdzie niektóre koła polskie zapewniają,
że „odprężenie" w sytuacji politycznej
w Polsce jest już sprawą najbliższych ty-
godni.
"Tu, zdaje się, dochodzimy do wła-
ściwego źródła fali pogłosek i plotek, ja-
kiemi rozposzął się wiosenny sezon po-
lityczny w Polsce. Widocznie niektórym
sferom polskim w Paryżu zależy na u-
twierdzeniu się opinji, że w Polsce na-
stąpią już w najbliższym czasie poważne
zmiany w kierunku „rozszerzenia podsta-
wy parlamentarnej" rządów i zapanowa-
nia liberalniejszego kursu, którego wyo-
brazicielem ma być przedewszystkiem
prof. Bartel.

Czy suggestje te wynikają z jakichś
realnych i istotnych zamiarów czynników
miarodajnych, czy też są tylko takim iub
innym „trickiem” politycznym — trudno
nam osądzić.

Narazie konstatujemy dwa fakty:
1) Źródłem, z którego płyną pogło-

ski o mających nastąpić zmianach są
pewne koła polskie w Paryżu, pozosta-
jące w kontakcie z finanserją paryską.

2) Na terenie polskim wszelkie za-
biegi „rekonstrukcyjne” łączą się z na-
zwiskami wybitnych przedstawicieli kie-

słych danych, z całą jednak pew-

nością obecnie już stwierdzić moż-

na, że cyfra ta jeszcze zmalała

1 па przyszłość zdradza tendencje

zniżkowe. Ponieważ nie cała su-
ma zdobywanych dewiz idzie na
spłatę  pretensyj zagranicznych,

przeto z konieczności dziura

istniejąca w zapasie dewiz

„Reichsbanku* będzie rosła. W

miesiącach styczniu i lutym

„Reichsbank* stracił około 90 mil.

, marek w złocie i dewizach, w mar-

cu suma ta wzrosła, chociaż nie-

wiadomo jeszcze w jakim stopniu.

Do czego to doprowadzi?
Wobec tego, że w najbliżsgych

miesiącach płatne są poważne po-

życzki zagraniczne Niemiec, przy-
puszcza „Polonia“, że Niemcy nie

tylko nie będą płaciły odszkodo-

wań wojennych, ale że łatwo może

zajść wypadek, iż Niemcy wogóle

przestaną płacić swoje zobowią-

zania zagraniczne. Dodać wypada,
że przewidywania „Polonii* znaj-
dują do pewnego stopnia potwier-

dzenie w głosach prasy niemiec-
kiej, która w sprawie odszkodo-

wań całkiem już wyraźnie po-

wiada: „non possumus*, Jakoż

co się tyczy spłat reparacyjnych,

dziś już przewidują, że moratorjum

Hoovera wypadnie z konieczności

przedłużyć.

Czy ratuje to jednak sytuację?
Spłaty reparacyjne stanowią

nie tak znaczną sumę w stosunku

do tego, co Niemcy płacić muszą

nie zwią-
ugrupowa-

runku liberalno-masońskiego,
zanych formalnie z żadnem
niem politycznem”.

Nareszcie wypada zacytować
pogląd organu sanacyjnych kon-
serwatystów, „Czasu”, który о-
mawiając wybór Hindenburga, wy-
raża żal, że się polskie stron-
nictwa nie chcą zjednoczyć -tak
jak niemieckie.

„Jeśli Polska — pisze — nie poszła
drogą Niemiec Hindenburga i Brueninga,
jeśli lewica polska nie zrozumiała, że
niebezpieczeństwem dla niej jest komu-
nizm i skrajny nacjonalizm — a nie rzą-
dy Marszałka. — Jeśli umiarkowani na-
cjonaliści i chadecy nie zrozumieli, że
wskutek polityki opozycyjnej wzmogą
własne, hitleryzujące (?) skrzydło i za-
wisną w powietrzu — to wszystkie te

przyczyny odmienności ewolucji we-
wnętrzno-politycznej Polski a Niemcami
tkwią w odmienności kultury politycznej
stronnictw obu tych krajów.  Śtron-
nictwa polskie nie zrozumiały, że lepszą
jest — konieczna częściowa abdy-
kacja, niż śmierć zupełna i gwałtowna.
I dlatego Polak, pytający się w dzień
wyboru Hindenburga, dlaczego Niemcy
potrafiły w chwili niebezpieczeństwa dla
państwa i kultury stworzyć wielki blok
narodowy — powinien pamiętać, iż przy-
czyna tkwi po stronie tych, których
Marszałek zastał u władzy, którym wła-
dzę odjął i którzy nie chcieli zrozumieć
konieczności chwili”;

Na ten artykuł „Czasu* odpo-
wiedział z punktu krakowski
„Gilos Narodu”.

„Wynikłoby stąd, że p. marsz. Pif-
sudski zaprosił polską lewicę, centrum i
prawicę do współpracy, jak Bruening za-
prosił stronnictwa niemieckie, — i że
polskie stronnictwa odrzuciły „ofertę”..

Bardzo to jest dowcipne; tylko szko-
da, że — nieprawdziwe.

Na zakończenie przytaczamy
urywek z artykułu naczelnego or-
ganu Stronnictwa Narod. „Gaze-
ty Warszawskiej”, która nie wda-
jąc się w plotki i pogłoski kawiar-
niane, jasno przedstawia wytycz-
ne ruchu narodowego:

„Po zamachu majowym ogłoszono
znowu nasz zgon kolejny, marzono już
nawet oobjęciu po nas spadku i to oto
okazało się, że nam siły wzrosły, że ruch
narodowy ogarnął nowe koła społeczne,
a przedewszystkiem stał się powszech-
nym ruchem ideowym polskiej młodzieży.

Jasnem jest, że przeciwnicy nasi nie
mogą sobie poradzić z tem zjawiskiem—
jakiem jest ruch narodowy, „nie mogą
zrozumieć, ani różnorodności jego odcie-
ni, ani przyczyny, dla której, pomimo
walk z nami tylu przeciwników, nie upa-
Z ale wszechstronnie rośniemy w
siły.

A dzieje się to z tej prostej przyczy-
ny, że nie jesteśmy tworem politycznej
Łonjunktury, uzaleźnionej od chwilowej
sytuacji, jeno politycznym wyrazem naj-
istotniejszego procesu, jaki zachodzi w

* społeczeństwach naszej cywilizacji, a ja-
kiem jest postępowanie świadomej spo-
łeczności narodowej.

Ruch narodowy, którego  filozoficz-
ną wykładnię nazywamy nacjonalizmem,
jest dziś niemal wszędzie ruchem  najsil-
niejszym, zmierzającym do objęcia rzą-
dów i przebudowy współczesnego pań-
stwa”,

Rzecz jasna, że przy takim
programie o żadnem odchyleniu, o
żadnych kompromisach i polityce
od wypadku do wypadku ze stro-
ny Stronnictwa Narodowego mo-
wy być nie może,

RSTKI

zagranicy w formie procentów od

pożyczek, na co niemają pokrycia,

Zawieszenie tych wypłat oznacza-

łoby bankructwo głównego dziś

dłużnika. Bankructwo to poci4-
gnęloby za sobą niechybną ruinę

Austrji i Węgier, najściślej finan-

sowo z Niemcami związanych.
Zkolei jednak musiałoby się ono

odbić najlatalniej na państwach-

wierzycielach: Ameryce, Anglii,

Szwajcarji, Holandji i Francji,

Polska, acz nie posiada kapita-
łów, uwięzionych w Niemczech,

zbyt blisko, z natury rzeczy, finan-

sowo związana jest z najbliższymi

swymi sąsiadami: Rzeszą Niemiec-

ką i Austrją, zbyt zależna od ta-

kich potentatów  wszechšwiato-
wych, jak Francja, Anglja i Ame-

ryka, aby tego rodzaju katastrofa

nie miała się odbić na nas naj-
fatalniej.

Wprawdzie organizacje silne
gospodarczo i politycznie prze-

noszą stosunkowo lekko najcięż-

sze wstrząsy. Niestety, my do sil-

nych nie należymy, ani pod wzglę-

dem finansowym, ani też, niestety, _
politycznym. Ь

Czas, najwyższy czas, naprawić
to, co się da naprawić, wzmocnić

to, co zachwiane, by ze spokojnem

sumieniem i stalowemi nerwami

oczekiwać burzy, którą sygnali-

zują gdzieś stacje zagraniczne,

a która, o ile rzeczywiście się

zwali, nie ominie i naszej skoła-

tanej nawy.

INIK WILEŃSKI |

Konierencja rozbrojeniowa.

 

Min. Zaleski konferuje z Tardieu.
GENEWA. (Pat). Minister Za-

leski odbył w dniu 13 b. m. go-

Przemówienie
GENEWA (Pat). Na środowem

popołudniowem posiedzeniu ko-
misji głównej konferencji rozbro-
jeniowej minister Zaleski wygłosił
następujące przemówienie:

Wszyscy odczuwamy koniecz-
ność uczynienia czegoś istotnego,
aby dać narodom prawdziwe po-
czucie bezpieczeństwa i pomniej-
szyć ciężary budżetów wojsko-
wych, To też mój kraj śledzi z
prawdziwą sympatją wszelkie wy-
siłki, zmierzające do powstrzyma-
nia wyścigu zbrojeń. Chodzi nie-
tylko o ochronę krajów dobrej
wiary od niespodziewanej napaści,
lecz także o stworzenie pewności,
że jeśli dokonana zostanie z po-
śwałceniem najświętszych zobo-
wiązań międzynarodowych, znaj-
dzie przeciw sobie całą społecz-
ność międzynarodową.

Mówiono tu o rozbrojeniu ilo-
ściowem i jakościowem, Pragnął-
bym sprecyzować punkt widzenia
naszej delegacji na te zagadnienia.
Jeśli chodzi o rozbrojenie ilościo-
we, mój kraj gotów jest zmniej-
szyć zbrojenia do najniższego po-
ziomu, byleby tylko miał pewność,
że w tym rejonie, który go intere-
suje z punktu widzenia bezpie-
czeństwa, żaden inny kraj nie bę-
dzie dysponował widoczną wyż-
szošcią.

Po szczegółowem omówieniu
projektów sowieckiego i włoskie-
go min. Zaleski kończy:

Polska była pomiędzy pań-
stwami, które na pierwszej donio-
słej konierencji, jaka po wojnie
miała miejsce w odniesieniu do
problemu rozbrojenia, na konfe-

dzinną konferencję z premjerem
Tardieu.

min. Zaleskiego.
rencji dla międzynarodowego han-
dlu bronią w 1925 roku zapropo-
nowały zakaz wojny chemicznej i
bakterjologicznej. Delegacja pol-
ska na tę konierencję była pierw-
szą, która poparła szlachetną
inicjatywę Stanów Zjednoczonych
w kwestji wojny chemicznej i uzu-
pełniła tę inicjatywę propozycją
o zakazie wojny bakterjologicznej.
Pragnę przypomnieć pozatem, że
pdpisaliśmy i ratyfikowaliśmy bez
żadnych zastrzeżeń opracowany
na tej konferencji protokół, który
niestety nie został dotąd jedno-
myślnie i całkowicie przyjęty
przez wszystkie państwa. Świa-
domi naszej odpowiedzialności i
mocno zdecydowani przestrzegać
naszych zobowiązań międzynaro-
dowych, gotowi jesteśmy przyłą-
czyć się do każdej propozycji, do-
tyczącej użycia pewnych rodzajów
broni lądowej, morskiej i po-
wietrznej, uważanych przez kon-
ferencję za specjalnie ofenzywne.
Będzie zadaniem naszego prezy-
djum przedsięwziąć selekcję pro-
pozycyj, dotyczących art. 1 lub
związanych z zasadą ograniczenia
i redukcji zbrojeń. Bez ścisłego
określenia metody, która weźmie
pod uwagę wszelkie upragnione
troski reprezentowanych tu naro-
dów, grozi nam przedłużenie na-
szych obrad, lub też sprowadzenie
ich do pustych manifestacyj. Ko-
nieczne są rozwiązania, obejmują-
ce całokształt zagadnienia, zmie-
rzające do najwyższego celu, który
musi przyświecać naszym pracom,
do organizacji pokoju.

Rząd nankiński nie uznaje rządu
mandżurskiego.

MOSKWA. Pat-—Tass donosi,
że Mandżurja zerwała stosunki
dyplomatyczne z Nankinem. Rząd

nankiński zignorował depeszę rzą-
du mandžurskiego, jako pocho-
dzącą od nieistniejącego rządu.

 

0 LOS MAŁEGO LINDBERGHA.
LINDBERGH CHCE SIĘ POZBYĆ POLICJI.

NOWY YORK. Pat.— Pisma a-
merykańskie komunikują, że po-
licja Nowego Yorku odradzała u-
silnie Lindberghowi wypłacenie
50 tysięcy dolarów okupu, żąda-
nego przez uprowadzicieli dziec-
ka. gdyż przypuszczała, że Lind-
bergh zostanie oszukany. Lind-
bergh robi starania, mające na
celu niedopuszczenie policji do
żadnej interwencji, gdyż jego

ŚLADY W

LONDYN. (Pat.) „Daily Mail“
donosi, że poszukiwania bandy-
tów, którzy porwali dziecko Lind-
bergha, skupiły się wczoraj nie-
spodziewanie na Londynie. Kilka
banknotów dolarowych, pocho-

zdaniem interwencja ta właśnie
przeszkadza mu w odzyskaniu
dziecka. Jednakże policja tam:
tejsza mu zaprzestała poszuki-
wań. W rezultacie dziecko do-
tychczas nie jest odnalezione,
zaś pani Lindbergh bardzo ciężko
chora, znajduje się w prywatnej
lecznicy w Nowym orku i
jej stan nerwowy budzi poważne
obawy.

LONDYNIE.

dzących z wykupu, zapłaconego
przez  Lindbergha, znaleziono
w Londynie. Policja angielska
prowadzi gorączkowe šledztwo,
mające ustalić sposób, jak ban:
knoty te dostały się do Fnglji.

 

z całej
Płaszcz koronacyjny Miko-

taja II.
WARSZAWA (Pat.) Prasa po-

daje sensacyjną pogłoskę, że o-
skarżony o defraudację bankier
Kwinto jest w posiadauiu płasz-
cza gronestajowego, który należał
do byłego eesarza Mikołaja li.
Kwinto płaszcz ten miał kupić
podczas rewolucji w Rosji, a o-
becnie ze względu na śledztwo,
jak podaje prasa, ukrył u jedne-
go ze wsplników. Wymieniony
płaszcz ma być gronostajową
etolą koronacyjną byłego cesarza.

Kto jest autorem programów
Polskiego Radja?

W „Kurjerze Zachodnim” czy-
tamy:

„wW związku z licznemi skarga-
mi na układ programów radjo-
wych, a w szczególności na treść
niektórych „odczytów”, informują,
że bezpośrednią: odpowiedzialność
za produkcje „Polskiego Radja'
ponosi tak zwana rada programo-
wa. Przewodniczącym tej rady jest
generał Stachiewicz, który za tę
funkcję pobiera pensję w sumie
2.500 zł. miesięcznie. Gen. Sta-
chiewicz pozostaje w służbie
czynnej i jest szefem wojskowego
biura historycznego.

Aby zdobyć pieniądze na ślub...

W więzieniu poznańskiem osa-
dzono przed paru dniami 24-letnie-
go Jana Byczyka pod zarzutem
mordu ralbunkowego, popełnione-
go w Wiielką Sobotę w Gdańsku
na osobie Weroniki Felstau. By-
czyk, który zdezerterował w 1928
roku z wojska polskiego, schronił
się do Gda
aż do ostatnich czasów. Chcąc
zdobyć pieniądze na ślub z narze-
czoną, mieszkającą na Pomorzu,
zamordował Węeronikę Felstau i
zrabował jej 100 guldenów gdan-
skich. Po świętach zgłosił się do
służby wojskowej w Lwówku w
Wielkopolsce. W czasie docho-
dzeń w związku ze sprawą de-

ńska i przebywał tam

s KAIEEEa ŹOf

PolsKi.
zercji okazało się, że jest on mor-
dercą owej gdańszczanki, poszu-
kiwanym przez gdańską policję.

Przestępczość w Polsce,
Główny Urząd Statystyczny o-

pracował b. ciekawe dane, doty-
czące przestępczości w Polsce w
roku 1931. ”

Jak wynika z tych danych,
największa ilość zameldowań o
przestępstwach dotyczyła, jak
zwykle, kradzieży, których zano-
towano 356.114, w tem 39.730 kra-
dzieży z włamaniem; w ogólnej
liczbie zameldowano o 6903 kra-
dzieżach kolejowych, 454 kradzie-
żach przewodów telegraficznych i
telefonicznych, 9342 kieszonko-
wych, 69.965 z pola i lasu, oraz
667 kradzieży koni.

Z innych przestępstw zameldo-
wano o 587 wypadkach zdrady
stanu, 131 szpiegostwa, 4011 in-
nych przestępstw _ politycznych,
456 ukrywania przestępców i u-
cieczki aresztantów, 2.357 buntu i
oporu władzy, 7.335 innych prze-
stępstw przeciw władzy, 889 krzy-
woprzysięstwa, 543 dezercji, 46 in-
nych przestępstw przeciwko sile
wojskowej i państwu, 141 prze-
kupstwa, 246 przekupstwa urzęd-
niczego, 54,310 zakłócenia spokoju
publicznego, 2.689 potajemnego
$orzelnictwa, 1.006 przemytnic-
twa, 12.553 włóczęgostwa i żebra-
niny, 64.406 opilstwa, 1.280 ha-
zardu karcianego, 3.829 podpale-
nia, 1.596 fałszerstwa pieniędzy,
1.521 fałszerstwa dokumentów,
1.055 fałszerstwa innego rodzaju,
1.502 morderstwa i zabójstwa,
1.337 spędzenia płodu, — 1.518 in-
nego rodzaju pozbawienia życia,
70.975 uszkodzeń cielesnych, 1.766
podrzucenia dziecka, 1.237 prze-
stępstw na tle seksualnem, 36 han-
dlu żywym towarem, 5.624 in.
przestępstw przeciwko — тога!-
ności, 142 bigamji, 18.939 przy-
właszczenia i sprzeniewierzenia,
1.309 rozboju i rabunku, 11,095
klusownictwa, 1511 paserstwa,
30.556 oszustwa, 5,024 lichwy oraz
o 1.105 wypadkach wymuszenia.
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Stanowisko Włoch.
GENEWA (Pat). W. dalszym

ciągu debaty w komisji głównej
konferencji rozbrojeniowej prze-
mawiał dziś włoski minister
spraw zagranicznych Grandi, któ-
ry w dłuższem przemówieniu mo-
tywował i bronił włoskich propo-
zycyj rozbrojeniowych.  Propo-
zycje te zmierzają do rozbrojenia
jakościowego, t. j. do zniesienia
pewnych rodzajów broni. — W
swem założeniu zbiegają się one
z propozycjami amerykańskiemi,
dla których minister Grandi wy-
raził swą sympatję. Podczas gdy
delegaci amerykańscy domagali
się jedynie zniesienia ciężkiej ar-
tylerjj i tanków oraz środków
wojny chemicznej i bakterjologicz-
nej, to Grandi proponuje zniesie-
nie oprócz tych rodzajów broni
także i lotnictwa bombardującego,
okrętów linjowych, łodzi podwod-
nych i okrętów awjonetek. Grandi
przytłacza podobne argumenty, co
delegacja amerykańska,  twier-_
dząc, że zniesienie tego rodzaju
broni czyni agresję trudniejszą,
bardziej niepewną i pozbawioną
w większej mierze szans sukcesu,
przyczem powołuje się na fakt za-
kazania przez traktaty pokojowe
kilku państw posiadania tych wła-
śnie rodzajów broni. astępnie
Grandi polemizował obszernie z
wczorajszemi wywodami premjera
Tardieu, twierdząc, że możność
niedotrzymania zobowiązań nie
powinna powstrzymać od decyzji
zakazu tego rodzaju broni, gdyż
wszelkie zobowiązania mogą być
niedotrzymane. Co się tyczy me-
tody rozbrojenia jakościowego, to
Grandi oświadcza, że nie domaga
się natychmiastowego zniszczenia
całych zapasów broni, których
posiadanie będzie zakazane. Pro-|
ponuje on, ażeby zniszczenie roz-
łożono na kilka lat. Co roku część
ciężkiej artylerji, tanków, okrę- |
tów linjowych i t. .d., poczynając|
od największych jednostek ule:
śłaby destrukcji,

SZKICE | OBRAZKI»

„„BYL LAS...“

— Panie -— zwrócił się do mnie
wczoraj naczelny redaktor — pogoda jest
śliczna, wiosna w całej pełni, niech no
pan pójdzie poza miasto, no na Antokol
czy Zwierzyniec i napisze coś o dzie-
ciach, które wybiegły do naszych pięk-
nych lasów miejskich, i niech pan na ten
temat napisze feljeton. 2
— Pėjdę na Zwierzyniec. i
— Dobrze, tylko proszę pamiętać, Ё

niech pan podkreśli czar naszych lasów
wileńskich.

Poszedłem. Wychodzę z redakcji,
spotykam znajomego. „A kopę lat, no
co słychać? Bój się Boga, wypięknieć, toś ©
nie wypiękniał, ale zato wyłysiał, co sły-
chać... trzeba to oblać” itd,

Naturalnie zawlókł mnie do jakiejś
mordowni.

Kolejka, śledź, pogawędka.
Po drugim kieliszku oprzytomniałem.
—Człowieku,już mam napisać arty-

kuł 6 lasach miejskich i o dzieciarni.
— Zaczekaj no chwilę, las i tak nie

ucieknie, a dzieci to jeszcze przybędzie.
Ocknąłem się wieczorem w domu.
— Boże Święty, toć przecież na

jutro mam napisać o lasach.
Nie ma co, schwyciłem za pióro, ja- ||

kiś papier się znalazł i zacząłem: ‚ @
„Wiosenne słońce igrało złotemi

plamami po zieleniejącej się runi gruntu
leśnego.

Hen! tam w górze szumią wspaniałe-
mi kitami stare sosny. Nasze ukochane
sosny, siostrzyce ziemi wileńskiej,nieod-
zowne dekoracje wileńskiego pejzażu.
Stoją złotemi kolumnami, Pyszne, wspa-
niałe.

Tylko Wilno ma tak wspaniałe
Sosny...
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I tak na pięćset wierszy. 2
Uf! o godzinie jednastej odesłałem

do redakcji z adnotatką. „Pilne zaraz
na maszynę”.

No trudno, mistyfikacja. Byłem prze-
cież z tysiąc razy na Zwierzyńcu, wiem ч
jak wygląda miejski lasek, ožywilem go ||
w fantazji, zaludniłem dzieciakami i ar-
tykuł gotów.

Spokojny, -z błogiem uczuciem speł-
nionego obowiązku, położyłem się spać...

Zasnąłem. :
Na jak długo — nie wiem.
Obudziło mnie gwałtowne kołatanie.

do drzwi.

Woźny z redakcji, wręcza mi list, na
którym spostrzegłem mój adres, pisany
ręką naczelnego redaktora. :

Rozrywam kopertę.
Czytam:
„Panie! Jest pan najniebezpieczniej-

szym człowiekiem, jakiego wydało dwu-
dzieste stulecie. : :

Cały nakład gazety na nic. Napisał
pan feljeton o lesie na Zwierzyńcu, któ-
ry już nieistnieje.

Magistrat go wyciął przed kilku
dniami.
Nie pokazuj się pan więcej w re-

dakcji, bo gotoweś jeszcze kiedy napisać, |
żeś widział Radziwiłła maszerujcego z
czerwonym sztandarem w dniu pierw-
szego maja.

Redaktor",
Oblał mnie zimny pot.
Ratunku. 3
Piękny las sosnowy wycięto — 4 ja 3

zostałem bez pracy.
Powlokłem się na Zwierzyniec, |
Wśród drzazś i zgiętej kory widniały

smutne pieńki.

Pozostałość po lesie. 3
Okropna pustka szczerzyła ku mnie

zębiska,
3



 

 

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Wizytacja kanoniczna w

Wilnie, JE. Ks. Arcybiskup
Metropolita R. Jałbrzykowskiw
dniu 11 kwietnia r. b. rozpoczął
wizytację kanoniczną kościołów
parafjalnych w Wilnie, Dnia 11
bm. wizytowany był kościół św.
Jana, 12 — kościół Ostrobramski,
13 św Ducha. Dalej nastąpią wizy-
tacje: WW. Świętych (14), Pober-
nardyński (15), św. Rafała (16),
św. Jakóba (17), św. Piotra (18),

Niepok. Pocz. N. M. P. (20).
SPRAWY MIEJSKIE.

— Zamknięcie kuchni ludo-
wej przy ul. Franciszkańskiej.

| Najśw. Serca Jezusowego (19), 

   

  

  

  

Z dniem dzisiejczym ulegnie zli-
kwidowaniu kuchnia ludowa przy
ul. Franciszkańskiej. Zamknięcie
kuchni nastąpi ze względów
cszczędnościowych. Ludność ubo-
ga, korzystająca dotyćhczas z
obiadów w tej kuchni skierowana
zostanie do innych kuchen.
— Z prądu stałego na

zmienny. Przed kilku dniami
elektrownia miejska rozpoczęła
przeprowadzanie na ul. Kalwaryj-
skiej z prądu stałego na zmien-
ny. Równocześnie podobne pra-
ce będą przeprowadzone i na uli-
cach sąs'"dufzcych z Kz!lwaryjską.

SPRAWY SANITARNE,
— Lustracja zakładów uży-

teczności publicznej. Komisja
sanitarno-porządkowa Starostwa
Grodzkiego Wileńskiego dokona-
ła w m. Wilnie w dniach 5, 6 i
8 kwietnia r. b. lustracji zakładów
użyteczności publicznej na tere-
nie | i Il komisarjatu P. P., przy”
czem za stwierdzone antysanitar-

"ne utrzymanie pomieszczenia i
podwórka fabryki konserw p. f.
„Bałtyk* przy ul. Beliny Nr. 7
właściciel Ginzburg Szewel został
pociągnięty do odpowiedzialności
sądowej.

Z MIASTA.
—Bezpłatne kursy ogrodnicze.

W ciągu tygodnia od 18 — 23 kwie
tnia Towarzystwo Ogrodnicze u-
rządza bezpłatne kursy: 1) dla pra
ktykantów i pomocników ogrodni-
czych — 15 godzin wykładów, o-
raz 2) dla amatorów — 15 godzin
wykładów, które odbywać się bę-
dą w godzinach wieczorowych w
lokalu Szkolnej Pracowni Przyro-
dniczej, ul. Zawalna 5. Zapisy na
powyższe kursy przyjmuje sekre-
tarz Tow. p. Janina Malewska w
Syndykacie Rolniczym, ul. Zawal-
na 9, od godz. 10 do 16 codzien-
nie. Szczegółowy program kur-
sów zostanie podany dodatkowo.

EL I PRZEMYSŁ.
— Rzemiosło wileńskie a

budżet m. Wilna na rok 1932-33.
Dnia 11-go kwietnia r. b. odbyła
się w Izbie Rżemieślniczej w Wil-
nie konferencja przedstawicieli

_ branży mięsnej, poświęcona roz-
patrzeniu preliminarza budżeto-
wego m. Wilna na rok 1932-33.
Rozpatrywane były szszegółowo
pozycje dotyczące Stacji Kontro-
li Mięsa, oraz Rzeźni Miejskiej.

Okazało się, że pomimo znacz-
nego spadku cen na mięso, do-
chodzącego przy niektórych ro-
dzajach do 47 proc., opłaty po-
bierane tak na Rzeźni Miejskiej,
jak i na Stacji Kontroli Mięsa.
nie uległy prawie żadnym zmia-

"nom i nadal pozostają niezmier-
nie wygórowane.

Szczególnie rzucają sięw oczy
nieproporcjonalnie wysokie o-
płaty pobierane na Stacji Kontro-
li Mięsa, która jest instytucją u-
żyteczności i w zasadzie nie po-
winna przynosić zysku. — W pre-
lim'narzu budżetowym zaś na
rok 195233 przewiduje się z te-
go zródła czysty zysk w wysoko-
ści 91,017, —zł.

Rzeźnia Miejska, jako przed-
siębiorstwo powinna oczywiście
dawać pewien umiarkowany zysk.
—Zysk ten jednak powinien być
wykalkulowany racjonalnie. Tym-
<zasem na rok 1932-33 prelimi-
'nowano czysty zysk z Rzeźni w
wysokości—291,104,—zł.

RESTAURACJA

„POLONJA“
Mickiewicza 11, tel. 5-93

ROMAN JASIEŃSKI, generał.

kającego z katorgi,

zwanego. Spotkanie z takiemi

Głowa miasta Czyty,

DZIŚ 5 s'w.
 

Po Syberji i Mandžurji
Życie na Syberji od wieków układało się tak, że

każdy mógł ufać tylko własnym siłom. Zaprawiony
w walkach z przyrodą, nauczył się ją zwyciężać. Lu-
dzi natomiast spotykał mało, nie znał ich i ze złym
człowiekiem nie umiał sobie radzić. A złych — było
bardzo dużo. W każdym najdalszym i najcichszym za-
kątku można się było natknąć na zbrodniarza, ucie-

lub wędrownego
wiecznego tułacza — Janem Niepamiętającym —

ludźmi było prawie
zawsze nieszczęściem. Tysiące krzyży, rozsianych po
Syberji, znaczą miejsca spotkań ludzi utnych z tymi,
którzy na nich polowali. Zresztą i żąza bogactwa, po-

` łączona z zupełną bezkarnością — Bóg wysoko, a ce-
_ sarz daleko —— pchała wielu do zbrodni.

` Nie jeden z kupców nerczyńskich zawdzięczał
swój dobrobyt ciemnej, bezksiężycowej nocy. Niejaki

_ -Ryszkow, stary już człowiek, o długiej, wąskiej jak
" wstążka, białej brodzie, który stale powtarzał, że do
pieniędzy szacunek sam przybiegnie, był głośno po-

- mawiany o szereg zbrodni, W jego domu, najładniej-
_ szym w mieście, zamieszkał Irman.

й ` stolicy Zabajkalja, po-
ważny, otoczony powszechnym szacunkiem starzec,

KRONIKA.
©Uczywiście, że taki stan rze-

czy wzbudził zaniepokojenie wśród
zebranych przedstawicieli  rze-
miosła rzeźnickiego. — Konferen-
cja postanowiła zwrócić się do
Izby Rzemieślniczej z prośbą o
opracowanie odpowiednich uwag
i do preliminarza budżetu miej-
skiego.

Wnioski te zostaną złożone
już w najbliższym czasie w Ma-
gistracie, oraz w Województwie.
— 13 nowootwartych skie-

pów galanteryjnych. Podług da-
nych (rzędu Przemysłowego w
ciągu bieżącego miesiąca daje
się zauważyć wzrost nowopowsta-
jacych przedsiębiorstw  handlo-
wych W pierwszym rzędzie ot-
wierane są sklepy galanteryjne.
Do chwili obecnej otwarto już
13 tego rodzaju sklepów. Poza-
tem Urząd Przemysłowy notuje
szereg nowootwartych przedsię-
biorstw sezonowych jak sodowiar-
nie, lodowiern'e i t D (=)

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Zanlepokojenie wśród

piekarzy. Wśród piekarży krążą
od paru dni uporczywe pogłoski,
że właściciele piekarń zamierzają
w drugiej połowie kwietnia obni-
żyć im zarobki o 15 proc.
W związku z tem Zarząd

Chrześcijańskiego Związku Zawo-
dowego Piekarzy zwołał na nie-
dzielę 17 b. m. walne zebranie,
które odbędzie się o godz. 9 ra-
no w lokalu przy ul. Metropoli-
talnej 1.
— Powstanie nowych związ-

ków szewców. W związku z
trwającym od 9 dni strajkiem
szewców powstały nowe związki
szewców obstalunkowych, mecha-
nicznych robotników szewckich i
hurtowych.
— Zebranie  cegielników

chrześcijan. W niedzielę 17 b.m.
odbędzie się w godz. 1 po poł.
w lokalu przy ul. Metropolitalnej
1 welne zebranie wszystkich ce-
giełników chrześcijan, zwołane
przez Chrześcijański Związek Za
wodow: Ceqielników. S

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Ze Stowarzyszenia Kup-

ców I Przemysłowców  Chrze-
ścijan w Wilnie. Na zbliżającem
się Walnem Zgromadzeniu Sto-
warz) szenia, stosownie do wyma-
gań Statutu miały się odbyć czę-
ściowe wybory do Zarządu na
miejste ustępujących ze starszeń-
stwa trzech członków.

Ze względu jednak na wyjąt-
kowo ciężką sytuację sfer go-
spodarczych, która wymaga od
organów wykonawczych Stowa-
rzyszenia szczególnego wysiłku
i prawdopodobnie nowoczesnych
i szczególnych metod działania,
obecny Zarząd uchwalił podać
się w komplecie do dymisji, aże-
by tem samem dać możność sto-
warzyszonym dobrać takich ludzi,
którzy podołają przezwyciężyć
specyficzne trudności dzisiejszych
czasów.
— Konferencja Okręgowa

Spółdzielni Spożywców odbę-
dzie się dn. 17 b. m. w niedzie-
lę o godz. 10 rano w lokalu Od-
działu Związku Spółdzielni Spo-
żywców (zaułek Rossa 3). Udział
swój w obradach zapowiedział b.
prezydent R.P. p. prof. Stani-
sław Wojciechowski, najbardziej
w dobie obecnej znany i zasłu-
żony działacz na polu Spółdziel-
czości w Polsce, oraz jeden z naj-
bardziej wybitnych twórców pol-
skiej spółdzielczości spożywców.

Pan prof. Wojciechowski weź-
mie udział w Konferencji jako
delegat Centrali Związku Spół-
dzielni Spożywców R. P. znanego
pod firmą „Społem*.
— Wileńskie Towarzystwo O-

$rodnicze niniejszem zawiadamia,
iż na mocy dokonanych wyborów
Zarząd Towarzystwa, poczynając
od 1 kwietnia b. r., ukonstytuował
się w sposób następujący: Prezes
—prof. Jan Wilczyński, wice-pre-
zes — dyrektor Roman Kraus,
skarbnik — Jan Moczulak, sekre-

22)

DANCING
został któregoś dnia aresztowany i skazany na po-

 

tarz — Janina Malewska, oraz
członkowie: p. Gustaw Frejnberg,
p. Stanisław Kwiatkowski i p. Hry
niewska.

Pierwsze miesięczne Zebranie
Towarzystwa odbędzie się dnia 15
kwietnia w lokalu Szkolnej praco-
wni Przyrodniczej o godz. 7-ej w.
Wstęp wolny. Goście mile widzia-
ni.

Na porządku dziennym referat
p. Dyr. R. Krausa pod tyt. „Nawo-
zy sztuczne w warzywnictwie”,
— Z „Sokoła”. W dniu 14 bm.

o godz. 19,30 odbędzie się zebra-
nie towarzyskie wszystkich ćwi-
czących, na które przybędzie Na-
czelnik Okręgu. W dniu 17 b. m,
wyznacza się zbiórka wszystkich
członków na godz 7 z rana dla
wzięcia udziału w powitaniu J. E.
ks. Arcybiskupa podczas wizytacji
par. św. Jakóba, zaś o godz. 19 te-
$oż dnia odbędzie się w Gnieździe
towarzyskie zebranie rodziny so-
kolej i wprowadzonych gości, po-
łączone z działem koncertowym i
pogadanką Naczelnika Okręgu o
Zlocie sokalim wszechsłowiańskim
w Pradze w br.
— Walne zebranie Tow. Śpie-

waczego ,„Hasło”* odbędzie się w
niedzielę 17 bm. o godz. 5 pp.

ZEBRANIA I ODCZYTY.
— Wałne Zebranie Zrzesze-

nia Asystentów U.S.B. Dnia 18
kwietnia o g. 19 i pół w pierw-
szym terminie o g. 2 w drugim
odbędzie się w sali Il Gmachu
głównego Ч. 5. В. nadzwyczajne
walne zebranie Zrzeszenia Asy-
stentów USB z następującym po-
rządkiem dziennym:

1) Wybór delegatów na nad-
zwyczajny zjazd w Krakowie.

2) Sprawa składek na bezro-
botnych.

3) Sprawa mieszkań dla asy-
stentów.

4) Wolne wnioski. :
ZABAWY.

— Dancing towarzyski u Czerwonego
Sztralla. W. sobotę dnia 16 kwietnia w
salach kawiarni Czerwonego Sztralla od-
będzie się dancing towarzyski na rzecz
Oświaty Młodzieży Rzemieślniczej i
Przemysłowej. — Początek zabawy o go-
dzinie 11 (23-ej). W czasie zabawy
przygrywać będzie wyborowy kwartet.
Bufet na miejscu będzie obficie za-
opatrzony. Wejście tylko 2 zł, a dla
akademików — 1 zł.

 

POLSKIE RADJO WILNO.
Czwartek, dnia 14 kwietnia 1932 r.

11.58. Sygnał czasu.
12.10. Kom. meteor.
12.15. Odczyt leśniczy z Warszawy.
12.35. Poranek szkolny z Warszawy.
15.00. Progr. dzienny.
15.05. Kom. z Warsz. ё
15.25. Odczyt dla maturzystów z

Warsz. „Stełan Batory" — wygł. prof.
H. Mościcki.

15.50. Audycja dla dzieci z War-
szawy.

16.20. Lekcja francuskiego z Warsz.
16.40. Codzienny odcinek powieśc.
16.50. Koncert dla młodzieży (pły-

ty). Objaśnia Zofja Ławęska.
17.10. „Ginąca Afryka" — odczyt z

Krakowa, prof, W, Gostel.
17.35. Koncert z Warszawy.
16.50. Kom. Tow. Gimn. „Sokół”.
19.00. „Skrzynka pocztowa nr. 197*

— listy radjosłuchacżw omówi Witold
Hulewicz, dyr. progr. R. W.

19.20. „W świetle rampy* — no-
wości teatralne omówi Tadeusz Łopa-
lewski.

19.35.
19.45.

"20.00.
z Warsz.

Progr. na piątek i rozm.
Pras. dzien. radj. z Warsza-

wy.
„Chiny proszą o głos” —felj.

wygł. J. Wittlin.
20.10. Muzyka lekka z Warsz.
20.45. Słuchowisko z Warszawy.

„Peer Gynt'* — Ibsena.
22.15. Kom. z Warszawy.
22.20. Koncert chopinowski z War-

szawy.
22.50. Kom. i muzyka tan.z Warsz.

Z ZA KOTAR STUDJO.
„Peer Gynt* w radjo.

Dnia 14. IV. o godz. 21.35 zostanie
odegrane w studjo warszawskiem słucho-
wisko „Peer Gynt* podług Ibsena w
radjofonizacji p. Stanisława Karwickiego.
Potężne to arcydzieło Ibsenowskie, bo-
gate w nastrój i świetnie nakreślone syl-
wety dramatyczne, będzie dla radjosłu-
chaczów prawdziwą ucztą artystyczną.

Feljetony radjowe.
Dnia 14. IV, o godz. 17.10 prof. Wa-

lery Goetel wygłosi odczyt z cyklu
„Świat przez radjo” p. t. „Ginąca Afry-
ka“. Prelekcja ta będzie transmitowana
z Krakowa.

Dnia 14. IV. o godz. 20.00 p. Józef
Witlin, świetny poeta współczesny, zaj-
mie radjosłuchaczów  feljetonem p. t.
„Chiny proszą o głos”.

wieszenie za kilkanaście bandyckich napadów. Czło-
wiek ten nigdy nie miał wspólnika.
dowiadywał się łatwo, kiedy który z kupców przy-
ježdža lub wyjeżdża z miasta z większą gotówką.
Szedł wtedy do lasu, gdzie miał w dziuple drzewa
specjalną skrytkę na broń,
strzałami zabijał jadądcych. Dla pewności dorzynał
zawsze swoje ofiary. Proceder ten uprawiał w dłuż-
szych odstępach czasu ale przez kilkanaście lat. Je-
żeli się nie mylę, dowiedziono mu 16 takich wypraw.

Nie lepszym był właściciel domku, wktórym
zamieszkałem, Kozak — nie pracował on nigdzie

pił wiecznie herbatę z konfiturami,
którą chętnie częstował każdego i przyjmował gości.
Z gościnności słynął.
dwa razy do roku: raz na wiosnę, drugi raz przed je-
sienią. Dokupując coraz to nowe grunta wyrastał na
pogacza. Dziwili się ludzie, skąd mu bogactwo spływa
do rąk; snuli różne przypuszczenia.

„brodiagę“, i nic nie robił,

inna.

Jako burmistrz

zaczajał się i paroma

Z domu wyjeżdżał na dłużej

A prawda była

Egzystował na Syberji rodzaj ludzi wyjętych
zpod prawa,Byli to tak zwani spirtonosi, to jest ci,
którzy potajemnie donoszą spirytus robotnikom pra-
cującym na kopalniach złota. Jest to najniebezpiecz-
niejszy, ale zarazem najlepiej opłacający się proceder.
Taki człowiek przekrada się jemu tylko wiadomą
drogą przez samą głąb tajgi do kopalni, dźwigając na
sobie i na jucznym koniu skórzane wory ze spirytu-
sem, Zamieszkuje gdzieś w lesie i wychyliwszy się raz

DZIENNIK WILEŃSKI

«dnie koło.

z konkursem dla PAŃ.
WYSTĘPY ARTYSTYCZNE

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— Na Pohulance. Dziś próba gene-

ralna sztuki „Pod falami".
Jutro o godz. 8 wiecz. premjera

sztuki Adolfa Hlertza „Pod falami", która
w Warszawie bawiła publiczność w cią-
gu 100 wieczorów. Wystąpi w niej cza-
rujący artysta Antoni Różycki, obok któ-
rego po raz pierwszy w Wilnie ukaże
się artystka Teatru Polskiego w Rydze
Janina Skrobecka.

— W Lutni, Dziś o godz. 8 wiecz.
ostatni gościnny występ Antoniego Ró-
życkiego w pogodnej komedji „Bęben”,
która po dużym sukcesie schodzi z re-
pertuaru wobec przyśpieszenia terminu
wyjazdu p. Różyckiego.
— Uroczyste przedstawienie w Te-

atrze Lutnia. W sobotę o godz. 8 wiecz.
w Teatrze Lutnia całe Wilno uczci swe-
LO lubianego aktora Karola Wyrwicz-

ichrowskiego, z okazji 10-letniej jego
pracy na terenie m. Wilna. Artysta
przygotowuje pośodną i pełną humoru
komedję w 4-ch aktach Caillavet'a i
Flers'a „Miłość czuwa”.

Po przedstawieniu odbędzie się
wspólna biesiada w salonach George'a,
na którą zgłoszenia i opłaty przyjmują
oba sekretarjaty Teatru Lutnia i Pohu-
lanka.

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE.
— Na Pohulance. W niedzielę o go-

4zinie 4 pp. wesoły wodewil E. Labiche'a
p. t. „Słomkowy kapelusz”. Ceny miejsc
popołudniowe.
— W Lutni. W niedzielę o godz. 4

popoł, odegrana zostanie wesoła i po-
godna komedja Vebera p. t. „Bęben“ z
Antonim Różyckim w roli Malarza Dela-
nay. Ceny miejsc popołudniowe.

— Jedyny występ Aleksandra Uniń-
skiego, laureata Konkursu Chopinow-
skiego. Sensacyjna, zwłaszcza dla świata
muzycznego wiadomość, nadeszła dzisiaj
do Wilna. Jak się dowiadujemy, dyr.
Zbigniew Śmiałowski, który zorganizował
już cztery koncerty laureatów Konkursu
Chopinowskiego, cieszące się niebywałą
frekwencją, otrzymał dziś od pianisty
Aleksandra Unińskiego telegram z za-
wiadomieniem, iż grać będzie w Wilnie
we wtorek dnia 26 kwietnia br. Aleksan-
der Uniński zdobył, jak wiadomo, na
Konkursie Chopinowskim pierwszą na-
środę, przeznaczoną przez Pana Prezy-
denta Rzeczypospolitej w kwocie 5 tys. zł.

Koncert Unińskiego odbędzie się nie
w. teatrze Wielkim na Pohulance, jak
koncerty innych laureatów, lecz w sali
teatru „Lutnia“. Uniński grać będzie
nietylko Chopina, lecz również utwory
innych kompozytorów.
— Audycja Polskiego Tow. Muzyki

Współczesnej odbędzie się w niedzielę
w lokalu Związku Zaw. Literatów
(Ostrobramska 9) przy udziale p. Heleny
Dal (sopran), p. Adeli Bay (fortepian)
i p. Alberta Katza (wiolonczela). W pro-
gramie utwory Debussy'ego, Ravela,
Respighi'ego, de Falla i inne. Początek
o godz. 8 wiecz, Goście bardzo mile wi-
dziani.
— Il-ga Rewja Kolejowa w Ognisku.

Ciesząca się szalonem powodzeniem dru-
ga Rewja Kolejowa p. t. „Na ślepym
torze!' zastanie powtórzoną jeszcze raz
w niedzielę o godz. 19 wieczorem. —
20 tryskających humorem numerów! 20
najładniejszych melodyj sezonu! Kuplety,
tańce, rewelersy — wszystko to stwarza
przemiłą całość i nad wyraz sympatycz-
ną atmosferę. Reżyserja zespołowa. Bi-
lety od 50 groszy! — do nabycia w
Ognisku od soboty w godz. pomiędzy
15—20 oraz w niedzielę przez cały dzień.

KRONIKA POLICYJNA.
— Złodzieje mszczą się.

Furmanowi Kotkisowi (Krawiecki
zauł. 3) dwaj złodzieje usiłowali
w swoim czasie skraść skrzynię
z towarami, którą wiózł ze stacji
osobowej do miasta. Kotkis zau-
ważył wówczas złodziei i pokrzy-
żował ich zamiary. W dniu wczo-
rajszym ciż sami złodzieje spot-
kali go na rynku Drzewnym i z
zemsty zadali mu dwa głębokie
ciosy w głowę. Odwieziono go
do pogotowia. (a)

WYPADKI
— Samobójstwo służącej, Weronika

Kazanowska, lat 23, z zawodu służąca,
zam. przy ul. Kwaszelnej 3, w celu po-
zbawienia się życia rzuciła się przez
okno z III piętra na bruk, ponosząc
śmierć na miejscu. Zwłoki zabezpie-
czono do decyzji władz prokurator-
skich.
— Zderzenie autobusu z dorożką.

Szofer Jėzei Pławski (Kijowska 25), pro-
wadząc auto firmy „Arbon* Nr. 3848,
przy zbiegu ul. Starej i Gedyminowskiej
najechał na dorożkę, powożoną przez
Jaglińskiego (Tuskulańska 11), wskutek
czego złamał hołoblę i uszkodził prze-

Wypadku w ludziach nie

 

było.

z
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INTROLIGATORNIA
AL. ZWIERZYŃSKIEGO
MOSTOWA Kr. 1. TELEFON Nr. 1244
PRZYJMUJE DO OPRAWY
RÓŻNE KSIĄŻKI,IINNE ROBOTY
wykonanie staranne - ceny niskie
OTWARTA OD 8-е! 00 4-aj POP.

w nocy, daje znać o sobie robotnikom. Żywi się zabi-
tym koniem i polowaniem. Robotnicy płacą mu za
spirytus kradzionem złotem. Ale prawie każdy z jego
klijentów obiecuje sobie w duszy zabić go z końcem
sezonu i skorzystać z nagromadzonego złota. Spirto-
nos wie o tem bardzo dobrze, to też nie zdradzając
się z tem, że już kończy wyprzedaż spirytusu i łu-
dząc wszystkich, że ma jeszcze spory zapas, ucieka
którejś nocy, wracając do domu tą samą drogą, którą
przyszedł.

Otóż mój kozak, przyjmując stale gości i znając
każdego jak własną kieszeń, umiał domyślić się, kto
w danym sezonie puści się na tę aferę. Możliwe, że
niektórych sam namówił i zachęcił. Od tej chwili nie
spuszczał z oka delikwenta i kiedy ten wyruszył ze
spirytusem, szedł, lub jechał za nim niespostrzeżenie,
badając drogę tamtego przez tajgę.
zasiadał ze strzelbą pod jakimś krzakiem i czekał
cierpliwie. Spirtonos nie wracał nigdy, a mój właści-
ciel dokupywał nową parcelę. Jego ulubionem przy-

że życie jest łatwiejsze, niż o niemsłowiem yło,
myślą.

(W każdym razie i łatwe życie wymaga pewnego
ryzyka. Biada temu, kogo spirtonos ujrzy na swojej
drodze. Taki z reguły musi zginąć natychmiast.

Przyjazd tak dużego oddziału, jak nasza baterja,
do takiej mieściny, jak Nerczyńsk, musiał odrazu por-
wać misterne węzły, które łączyły tu podaż z zapo-
trzebowaniem. Ale wbrew ustalonym poglądom eko-

waz Зmz ma |WTAT

Województwo przeciwko udźwiękowieniu
kina miejskiego.

Wi dniu wczorajszym Wydział
Wojewódzki pod przewodnictwem
Wojewody wileńskiego rozpatry-
wał uchwaię Rady Miejskiej z
dnia 17 marca r. w sprawie
udźwiękowienia kina miejskiego.

Wydział Wojewódzki pozosta-
wił uchwałę tę bez zatwierdzenia.
wychodząc z założeń następują:
cych: a) prowadzenie przez miasto
kina jako przedsiębiorstwa nie
znajduje dostatecznego uzasadnie-
nia zarówno z przesłanek kultu-
ralno-oświatowych, jak i z punktu
widzenia konieczności akcji inter-
wencyjnej w dziedzinie normowa-
nia cen biletów na tego rodzaju
widowiska; b) preliminarz budże-
towy udźwiękowionego kinemato-
grafu miejskiego, sporządzony na

W ADI AOOZ TAESKI Žrir isa a ZTTEABZOOO07Z

rok 1932/33, po głębszej analizie
strony tak dochodów, jak i wy-
datków musi być zakwalifikowa-
ny, jako nierealny i dający wyraź-
ne podstawy do przewidywania, iż
przedsiębiorstwo to, wbrew na-
dziejom _ projektodawców, pozo-
stanie jak i dotąd delicytowym;
c) w obecnych nader ciężkich wa-
runkach finansowych, w jakich się
znajduje miasto, obarczone na
dzień 1 kwietnia br. miljonowym
zgórą deficytem, byłoby niedo-
puszczalnem utrzymywanie przed-
siębiorstwa deficytowego, nie od-
grywającego ponadto większego
znaczenia kutluralno-oświatowego

iwarzająceśo nieuzasadnioną
konkurencję przedsiębiorczości
prywatnej.

 

Uigi w spłacie podatku przemysłowego.
Agencja „Iskra* donosi, że w

wykonaniu ustawy z dnia 10 mar-
ca 1932 r. o spłacie zaległości
podatkowych, p. minister skarbu
wydał zarządzenie, zawierające
szereg doniosłych postanowień co
do ulg w spłacie podatku przemy-
słowego.

Na mocy rozporządzenia — pła
tnikom, którzy w okresie od dnia
1-go kwietnia do dnia 31 sierpnia
1932 r. uiszczą dobrowolnie w ca-
łości lub w częśsi zaległości w po-
datku przemysłowym, powstałe do
dn. 1-$o kwietnia 1931 r. przyzna-
je się ulgi następujące: bonifikaty
w sumach tych zaległości w zale-
żności od czasu ich spłacenia, a
mianowicie: a) przy wpłatach w
kwietniu i maju 1932 r. 50 proc.
tych wpłat, b) przy wpłatach w
czerwcu i lipcu 1932 r. 35 proc.
tych wpłat, oraz c) przy wpłatach
w sierpniu 1932 r. 25 proc. tych
wpłat. Od wpłat tych nie będą po-
bierane kary za zwłokę względnie
odsetki za odroczenie.
W stosunku do płatników, któ-

rzy nie skorzystali z uprawnień w
zakresie bonifikat, wstrzymane zo
staną egzekucje zaległości tegoż
podatku, powstałe do dnia 1 kwie-
tnia 1931 r., o ile przy całkowitej
terminowej spłacie należności bie-
żących (zaliczek miesięcznych,
kwartalnych, różnicy wymiaru i
rat podatku zryczałtowanego) po-
wstałych po dniu 1-ym września
1932 r. będzie również uiszczona
dodatkowo 1/3 część tych sum na
poczet wspomnianych zaległości
do dnia 1 kwietnia 1932 r.

Przy uiszczaniu tych wpłat bę-
dą pobrane odsetki za odroczenie
w wysokości 6 proc. w stosunku
rocznym za okres od ustawowego
terminu płatności odnośnej zaległo
ści do dnia 31 marca 1931 r., oraz
w wysokości 12 proc. w stosunku
rocznym od dn. 1 kwietnia 1931 r.
do dnia uiszczenia.
W razie nieuiszczenia należno-

ści bieżących w sposób wyżej wy-
mieniony każda należność bieżącą,
łącznie z dodatkiem w wysokości
1/3, ściągnięta będzie bezzwło-
cznie w drodze egzekucyjnej z do-
liczeniem normalnych kar za zwło
kę, oraz 5 proc. kosztów egzeku-
cyjnych.

Z ulg wymienionych powyżej
mogą korzystać tylko tacy płatni-
cy, którzy uprzednio uiszczą całko
witą kwotę zaległości w tymże po
datku, powstałych od dnia 1 kwie-
tnia 1931 roku.

Od zaległości, co do których
naliczono koszty egzekucyjne do
dnia 1 kwietnia 1932 r., o wdrożo-
ne ponowne kroki egzekucyjne,
w wysokości 3 proc,

Ulgi przewidziane w niniejszem
zarządzeniu, nie będą stosowane
do zaległości, powstałych wskutek
jawnej złej woli płatników. Za ja-
wną złą wolę uważane będzie: ży-
cie płatników nad stan, dłuższe
wyjazdy zagranicę w celach nieku-
racyjnych, nabycie objektów ma-
jątkowych, systematyczne niedo-
trzymanie terminów płatności po-
datków, działanie na szkodę skar-
bu, wynikające z art. 105 i 106 u-

Panie, które wykażą się w kwietniu największą

ilością przetańczeń, otrzymają 5cenych nagród

Wynik konkursu i rozdanie nagród 1 maja.

Przed jesienią,

nie było.

jak mur.
Ludność Zabajkalja,

stawy o podatku przemysłowym i
t. p.

Zarządzenie to, datowane 9
kwietnia r. b. ukaże się w najbliż-
szym Dzienniku Ustaw.

Jednocześnie ministerstwo skar
bu wydało okólnik, zarzadzający
stosowanie powyższych ulg z tem,
że urzędy skarbowe otrzymały za-
razem polecenie niezwłocznego
przystąpienia do egzekucji zaległo
ści, powstałych po dniu 1-ym kwie
tnia 1931 r.

GITANAESTIAIRASA
ROZMAITOSCI.
CO POTRAFI MALPA?

Fizjolog holenderski Bierens de
Haan poddał niższą małpę tzw. kapucyń-
ską badaniom w celu wypośrodkowania
stopnia jej inteligencji. W klatce zawie-
szono owoc tak wysoko, że dostępny był
dla małpy jedynie przy wejściu na pod-
stawioną skrzynię. Małpa skrzynię z
własnego popędu przytoczyła i owoc
zdjęła. Kiedy owoc umieszczano coraz
wyżej, małpa przynosiła drugą i nawet
trzecią skrzynię, i kiedy wówczas jesz-
cze owoc wisiał za wysoko, przyniosła
laskę, którą go strąciła.

Aczkolwiek doświadczenia powyższe
są niezmiernie ciekawe, nie stwierdzają
one przecież, czy małpa poczynała sobie
świadomie i rozumnie. Tyle jest pewnem,
że oświadczenia te wykazują bardzo wy-
soki stopień zdolności przystosowania
się organizmu do całkiem nowych i nie-
zwykłych sytuacyj.

Od Administracji.
Wszystkim naszym Prenumera-

torom miejscowym którzy za
legėją z opłatą prenumeraty
„Dziennika Wileńskiego" będzie-
my zmuszeni bezwzględnie
wstrzymać przesyłanie pisma
od 16 Kwietnia 1932 raku.

 

Kącik grafologiczny.
Eligio Se. Wytrwałość, upór, praco-

witość. Nerwy ująć wkarby. Inteligencja
duża, umysłowość przechodzi fazę udo-
skonalania się. E. S. poszedł jednak w
życiu nie drogą swych talentów i zami-
łowań.

Wybitne kierowanie się w życiu ro-
zumem i rozsądkiem.

Wicz. Ponieważ grafolog po przestu-
djowaniu Pańskiego charakteru przeko-
nał się o niesłychanej wrażliwości
Wicz'a, przeto wszystkie wady, a jest ich
sporo podam niezmiernie oględnie — by
pana sobie nie zrazić,

Umysł bystry, elastyczny, nieco
fantastyczności, przesadna wrażliwość.
Skłonność do dyletantyzmu. Duźo inte-
ligencji. Niekiedy przesadna drobiazgo-
wość. Brak wytrwałości w poważnych
poczynaniach życiowych. Bystrość obser-
wacji.

Adamant.. Flavi. Pańskie studjum
o rodzinie kotów jest bardzo ciekawe,
tak ciekawe jak i charakter pana. Upo-
rem i wytrwałością idzie pan przez życie
i upór ten (i niekiedy nawet zaparcie się
siebie) stanowi najcenniejszą cechę pań-
skiego charakteru. Tam, gdzie życie sta-
wia przeszkody, przełamuje je pan wy-
trwałością. Niema serdeczności, zamiło-
wanie uciech życiowych. Może za mało
stanowczości i szybkiej decyzji.

В. 5. (stary czytelnik Dziennika), Sy-
stematyczność, zamiłowanie porządku,
stanowczość (niekiedy nawet gwałtow-
ność charakteru). Inteligencja, duże ho-
ryzonty życiowe. Umiejętność dyploma-
tyzowania w życiu. Może nawet niekie-
dy skrytość i zamknięcie się w sobie.
Dużo rozwagi. Prostolinijność poczynań
i postępów.

 

Wstęp łącznie 1 podwie-
tzorkiem 2 zł. od osoby.

rów. Zmienił się tylko stosunek kupca do kupującego.
Już na progu magazynu gość malał sam w sobie

z zażenowania, kupiec zaś witał go rzeczywiście jak
gościa, a nie jak klijenta. Z pobłażliwym uśmiechem
wypytywał go o zdrowie, o nowiny, częstował herba-
tą, zagajał dłuższe polityczne rozmowy, ale broń Bo-
że nie pytał czy gościowi czego nie potrzeba. Po dłu-
gich wahaniach klijent musiał wreszcie sam przystą-
pić do sedna rzeczy i przybierając możliwie najsłod-
szy wyraz twarz
o 3 funty cukru.
dał ręce. Trzy funty? — Chyba konfitury smażyć?—
Dopiero naigrawszy się z gościem, jak kot z myszą,
wyrokował: albo 3 funty cukru i pół funta herbaty,
albo tylko pół funta cukru.

Najgorzej było ze szkiełkami do lamp. Kto chciał
kupić szkiełko, musiał kupić całą lampę. Innej rady

i najpotulniejszy ton głosu, prosił
upiec się zdumiewał, Co? i rozkła-

Ale powtarzam — ceny pozostały niewzruszone

a więc i Nerczyńskiego
okręgu, nie odznaczała się urodą. Mongolska szcze-

Inocenty.
nomistów, katastrofa ta nie odbiła się na cenie towa-

pionka na rasie słowiańskiej,
owoców. Często tylko nazwisko osobnika zdradzało
jego aryjskie pochodzenie, pozwalając ustalić, gdzie
szukać można jego korzeni. Spotykałem tu sybiraków
o nazwiskach: Dnieprowski, Doński, Winnicki, Nie-
żyński, Czernomorski i in. Ulubionem imieniem było

nie dawała pięknych
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Otwarcie granicy polsko-litewskiej.
Dowiadujemy się, iż na skutek

porozumienia polsko- litewskiego
w drugiej połowie kwietnia r. b.

Wylew
BRZEŚĆ n/B. (Pat). Z powodu

dużego napiywu wody z rz. Bugu
do rz. Muchawiec, ostatnia wy-
lała tak, że kilkadziesiąt domów
przedmieścia Szpanowicze oraz
Wołyńskiego znajdują się pod wo-
dą. W niektórych miejscach około
cmentarza prawosławnego woda
dochodzi do szosy Kobryńskiej,
która jest przedłużeniem ulicy Ja-
giellońskiej. Wieś Tryszyn zupeł-
nie jest zalana wodą. Straż ognio-

otwarty zostanie t. zw. mały ruch
graniczny na całem pograniczu
polsko-litewskiem. a

wa w ciągu nocy i dzisiejszego
przedpołudnia ewakuowała lud-
ność z 18 domów mieszkalnych.
Most pontonowy, łączący Brześć
z przedmieściem Wołyńskiem, zo-
stał zdjęty, śdyż groziło mu zerwa-
nie. Poziom wody ubiegłej nocy
i w dzisiejszych godzinach popo-
łudniowych podniósł się o 28 cm.
Straty, wyrządzone przez powódź,
są znaczne.

Na Dźwinie woda opada.

Z Dzisny donoszą, iż kra lo-
dowa na Dźwinie spływa w dal-
szym ciągu, mimo to poziom wo-
dy na rzece w okolicach Dzisny
począł wolno opadać. W dniu 12
b. m. stan wody wynosił 7.40 cent.
Na Dźwinie w ciągu dnia wczo-
rajszego zanotowano dwa wy-
padki utonięcia. Koło wsi Mali-
nówki utonął strażnik sowiecki,

który z łodzią został porwany
przez krę lodową i znalazł śmierć
w nurtach wezbranej rzeki. Rów-
nież koło wsi Surlaki utonął wło-
ścianin Bolesław Poźniak, który

spadł z nasypu do Dźwiny. We-
dług przypuszczeń dalszego pod-
niesienia poziomu wody na Dźwi-
nie nie będzie. a.

Zerwanie się tamy na jeziorze Bohuszki, 11 domów zalanych
13 letni chłopak utonął.

Onegdaj popołudniu skutkiem

zerwania tamy wylało jezioro Bo-
huszki położone w rejonie Łoż-

dziej w pow. Sejneńskim. Woda
zalała zaścianki Hołiniszki i Kryn-
ki, gdzie zatopionych zostało 11

domow mieszkalnych wraz z in-
wentarzem. W czasie wylewu wo-

da porwała 13 letniego chłopca

Michala Kierasińskiego i rzuciła

nim o mur domu tak silnie, że
chłopiec skutkiem uderzenia stra-
cił przytomność i utonął. Wydo-
byto po godzinie jego zwłoki.

O wylaniu; jeziora powiado-
miono władze, które przy pomo-
cy wojska zdołały tamę napra-
wić. (a)

Tragedja miłosna w gm. rzeszańskiej.

We wsi Chałacie, gm. rze-

szańskiej w dniu wczorajszym
rozegrała się tragedja na tle za-

wodu miłosnego. Mianowicie nie-

jaki Adamowicz, mieszkaniec Za-

meczka wdarł się do mieszkania

Kamińskiej i oddał do niej kilka

strzałów rewolwerowych. Po pierw-

szym strzale Kamińska usiłowała
ukryć się za plecami swej kole-

żanki Nansówny, lecz to nie po-
skutkowało, gdyż nieprzytomny

Adamowicz począł strzelać i do
Nansówny. Kilku kulami obydwie
kobiety zostały ciężko zranione.
Adamowicz po dokonaniu zama-
chu usiłował odebrać sobie życie,
lecz bezskutecznie, gdyż wszyst-
kie naboje uprzednio wystrzelał.
Ciężko ranne kobiety przywie-
zione zostały do szpitala św.
Jakóba. Fdamowicza osadzono
w więzieniu. a

 

( Niezwykły sposób
Domek stał na uboczu szosy o kilka

kilometrów od Chicago. SĘ

Żaluzje tego domu były najczęściej

zapuszczone drzwi szczelnie zamknięte.
A jednak dom był zamieszkany i są-

siedzi wiedzieli doskonale przez kogo.
Zajmował go Francuz Etienne Le-

long, emeryt.
Lelong był długie lata fotografem w

Chicago. Odziedziczywszy po krewnych

niewielki majątek porzucił swe zajęcie

i wyniósł się do podmiejskiego domku.
Był wdowcem, bezdzietnym więc w

domku zamieszkał sam jeden. Nie po-
rzucił swej ulubionej fotografji, ale zaj-
mował się nią teraz po amatorsku.
W domku swym urządził ciemnię i

ateljer fotograliczne i spędzał tam dłu-
gie godziny niekiedy do późna w noc.

Przed paroma dniami młody piekar-

czyk, jak każdego ranka dzwonił do

drzwi Lelonga, by oddać mu pieczywo.
Ponieważ mu nie otworzono zanie-

pokojony chłopak udał się do policji.
w laboratorjum fotograficznem,

wśród rozbitych aparatów i straszliwego
nieładu leżały zniekształcone zwłoki za-
mordowanego Lelonga.

Uderzono go najwidoczniej ciężkim
przedmiotem w głowę.

Z pośród wielu aparatów znajdują-
cych się w pracowni dwa tylko ocalały
od rozbicia podczas walki ze zbrodnia-
rzami.

I oto wydarzyło się coś niezwykłego
Jeden z tych aparatów skonstruowany о-
statnio przez Lelonga, kamera filmowa

AEEOWĄ

«Pieśń o Atamanie»BIEJSKI  KIAŁKATOGRAF
Gstrobramska 5.

 

Tu S

HLLEGO0M AURORA

CEBULKI KWIATOWE

w prawdziwy raj ziemski.

raźnie nazwisko, imię i adres.
wienia tej kolekcji jak najprędzej

15 Roślin trwałych różnych barw.
10 Hiacyntów (Hyacinthus

15 Montbretias rėžnych barw.
15 Dalilas „Aurora's Roem“.

giczny.

Tigreliliea.

zamówienia,
5 fr, (1 zł. 75 gr.) na koszta porta.

Od poniedziałku
11 b.

Sprowadzajcie cebulki bezpośrednio z najlepszej firmy w Holandjil

Otrzymujemy od jakiegoś czasu zamówienia cebulek na kwiaty
pokojowe lub ogrodowe z Polski, W celuostatecznegowprowadze-

mia naszej firmy na rynek polski, sądzimy, że najlepiej będzie ofia-

rować Sz. Państwu kolekcję korzeni i cebulek, tak bogatą w odmiany,

barwy i najpiękniejsze zapachy, jakiej jeszcze nie było w handlu.

Kolekcja zawiera 350 cebulek i roślin wszelkiego rodzaju i zo-

stała skompletowana przez specjalistów i zastosowana do polskiego
klimatu. Kwiaty „Aurora” dają radość młodym i starym, biednym

i bogatym. Kolekcje „Aurory“ zmieniają wasze pokoje lub ogrody
Z uwagi na to, że otrzymujemy codzień

dużo zamówień, prosimy o zawiadamianie nas zawczasu, pisząc wy-
Nikt nie powinien zaniedbać zamó-
pod naszym adresem:

Aurora Bulb Nurseries
Hillegom—Hollande—Europe

Nasza wspaniała kolekcja zawiera: 2
100 Gladjolusów o wielkich kwiatach, 5 różnych barw: lila, żółte,

czerwone, różowe, łososiowe.

50 Gladjolusów o małych kwiatach w pięciu pięknych barwach.
20 Begonji (10 prostych i 10 złożonych) różnych barw.

Candicans) królowa kwiatów.
50 Anemonów, znany kwiat o tęczowych barwach.
50 Rononkułów „małe różyczki** w różnych barwach.
30 Oxalis Deppil zwane „roślina szczęścia”.

350Cebulek i roślin za70ir. (24zł.50gr.)
Podwójnakolekcja 700 sztukza 130 fr. (45zł,60śr.)

Usługa szybka. Wysyłka bez kosztów na miejsce. Świadectwo
n£drowia' załączone przy każdej wysyłce przez urząd phytopalo-

Opakowanie każdego gatunku z etykietą, Katalog ilustro-
wany ze wskazówkami w języku angielskim, francuskim i niemieckim
wysyła się gratis z każdem zamówieniem.
zgóry dołączamy gratisowo sześć nowych odmian słynnej „Aurory”

Jeśli nie otrzymujemy żadnych wskazówek co do wykonania
wysyłamy je za zaliczeniem pocztowem, doliczając

DL B K DI

odkrycia zbrodni.
całkiem nowego typu był widocznie w ru
chu w momencie wtargnięcia złoczyńcy
do pracowni. Staruszek cierpiąc na bez-
senność, widocznie zabijał czas w nocy
przy swej kamerze i właśnie wprawiał
w ruch aparat, śdy bandyta wślizgnął
się do pracowni.

W. czasie walki, jaka się wywiązała
aparat nie przestał działać i dokonał ca-
łego szeregu zdjęć.

Było ich aż dwadzieścia pięć, a na
każdej widniał ten sam młodzieniec.

Powiększone zdjęcie porównano z
albumem przestępców znajdujących się w
policji.

Okazało się że zabójcą Lelonga był
znany włamywacz Cheston.

W 48 godzin później aresztowano go.
Znaleziono u niego zegarek będący

własnością Lelonga.
Pokazano mu zdjęcia: przyznał się

natychmiast wobec takiego dowodu.

INTROLIGATORNIA
AL. ZWIERZYŃSKIEGO
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244
PRZYJMUJE DO OPRAWY
RÓŻNE KSIĄŻKI,I INNE ROBOTY
wykonanie staranne - ceny niskie
OTWARTA OD 2-ej DO 4-ej POP.
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HOLANDJA E

ŚWIATOWEJ SŁAWY
 

701—8 o

Do zamówień z opłatą

 

PRLEÓLĄT KRAWIECNI
miesięcznik. Dwa razy do roku do wy-
boru: żurnale męskie lub damskie, Bo-
gato ilustrowany.
męskie i damskie, przegl. mody, towaro-
znawstwo, najnowsze kroje. tego
sias się: „Przegląd Stolarski“, „War-
sz

Numera okazowe bezpłatnie — wysyła

PAR — POLSKA AGENCJA REKLAMY

Franciszek Krajna, Poznań, Aleje Mar-

20

gu A
pOMieszkanie do wynaję-Mieszkan da z 5 poka Tai,

ipokoje

Pokój umeblowany
do wynajęcia ul. Teat-
ralna Nr. 9 m.1. 8615

DZIENNIKBICEŃSKI

SPORT.
Kompromitacja hokeja polskiego

w Ameryce,

Dużo i to nawet bardzo dużo pisało
się o wyjeździe hokeistów polskich do
Ameryki Prasa cała jakby przeczuwała
ich klęski na boiskach i uważała, iż le-
piej będzie, jeżeli ostatnie miejsce pozo-
stawimy Niemcom.

Tymczasem p. Polakiewicz, organi-
zator wycieczki, uważał wręcz przeciw-
nie i wysnuł jakąś niezrozumiałą dła ni-
kogo „ideologię wyjazdu”. Hokeiści
Polscy nie żegnani wyjechali do Ameryki,
a po skandalicznym meczu w Warszawie
nikt nie łudził się nadzieją zdobycia za-
szczytnego wyniku.

Odbywał się mecz za meczem, nad-
chodziła wiadomość za wiadomością,
klęska za klęską.

Hokeiści po przegranych wrócili do
kraju i rozjechali się do domów.

Zdawało się, że prócz indywidualnych
wrażeń z wycieczki i prócz sporządzenia
bilansu przegranych bramek nie pozosta-
ną żadne wspomnienia. Przysłowie jed-
nak mówi, że szydło zawsze wylezie z
worka, że oliwa wypłynie na wierzch.

Jeden z dziennikarzy zdemaskował
aferę p. Polakiewicza w Ameryce i za-
mieścił sensacyjny artykuł o ekspery-
mentach, jakie zaprodukował w Ameryce
p. Polakiewicz na współkę z p. Sach-
sem (?!)

Dowiadujemy się z tego artykułu, że
kierownicy ekspedycji Polskiej wynajęli
w Amerycie kilku graczy, których po
przebraniu w strój reprezentacji Polskiej,
wstawili do składu, z myślą, że lepiej bę-
dą grać od naszych.

Eksperyment się nie udał, mecz
przegrano, (a gdyby się i udał — 7). Mo-
że właśnie dobrze, że przegrano, bo był-
by jeszcze większy skandal.

Zabroniono o tem mówić graczom!
Czyż nie jest to większą aferą od

Petkiewicza!
Kto za to, że sport Polski został.

skompromitowany, odpowiada?
eżeli p. Polakiewicz, to, ciekawi

jesteśmy, czem on odpowie, że naraził
na wstyd tych wszystkich, którzy teraz
na letnią wybierają się olimpjadę i jakie
pozostawił mniemanie o naszym sporcie
wśród kolonji polskiej?

P. Polakiewicz jest prezesem związ-
ku hokejowego, który miał doradcę swe-
$0 p. Sachsa (?!) Może temu panu zale-
żało na tem, żeby skompromitować sport
Polski!?...

Dowiadujemy się również, iż ostat-
nio zarząd Polskiego Związku Hokejo-
wego wyraził podziękowanie pp. Pola-
kiewiczowi i Sachsowi za położone trudy
przy kierownictwie wycieczki hokejowej
do Ameryki!

Afera ta jest najlepszym dowodem,
do jakiego stopnia spaczyła się idea
sportu amatorskiego. Zapewne taki p.
Polakiewicz razem z p. Sachsem nie
wiedzą, czem są w sporcie tradycja i ety-
ka i czem są barwy państwowe?

Czyż nie lepiej było usłuchać głosu
społeczeństwa sportowego i pozostać w
domu? Ale u nas wciąż ambicja jedno-
stki jest silniejsza od ambicji społeczeń-
stwa.

Sto tysięcy dolarów!

Mistrzyni świata w jezdni figurowej
na łyżwach Sonia Henie otrzymała pro-
pozycję  trzymiesięcznego tournće po
meryce za 100,000 dolarów.

Dwudziestoletnia Sonia odmówiła
tej kuszącej propozycji,
Igrzyska sportowe młodzieży szkolnej.

W Bydgoszczy 5 czerwca odbędą się
wielkie zawody sportowe młodzieży
szkolnej w grach sportowych, lekkiej
atletyce, kolarstwie i w gimnastyce.

Udział brać mają wszystkie szkoły
średnie w całej Polsce.

Przypuszczać należy, iż wileńscy
uczniowie godnie zaprezentują się w
Bydgoszczy.

Ja.-Nie.

KOMUNIKAT.

Zarząd Sekcji Tenisowej Akademic-
kiego Związku Sportowego w Wilnie, po-
daje niniejszem do wiadomości Członków,
iż od dnia 10 kwietnia b. r. korty
A. Z. S-u, mieszczące się przy ul. Za-
kretowej 23, są. zdolne do użytku.
Wszelkie informacje, oraz zapisy można
uskuteczniać narazie we środy od godz.
19-ej do 21-ej w lokalu Związku, Ś-to
Jańska 10 (U. S. B.).

ROZMAITOSCI.
ZWIERCIADŁO GŁUPOTY.

Rok 1931 obfitował na całym świe-
cie w rozmaite drobne, ale zabawne w
swej sprzeczności zdarzenia. Oto garść
tych zdarzeń, zebrana na chybił trafił.
Na pewnym balu londyńskim, urządzo-
nym pod hasłem „Kupujcie tylko towary
krajowe”, najpiękniejsza maska otrzyma-
ła w nagrodę serwis... z zagranicznej por-
celany.

Austrajacki szampion boksu, Franz
Andrysek, został w czasie sprzeczki po-
bity przez swą gospodynię.

Pewien młodzieniec w Londynie,
otworzył sobie żyły i rzucił się w zamia-
rze samobjczym do Tamizy. Jakiś prze-
chodzeń krzyknął mu: „Wyłaź pan z wo-
dy! A gdy nie chciał, zawołał wyciągając
rewolwer: Wyłaź pan, bo strzelam! I sa-
mobójca posłusznie wyszedł z wody.

W jednym z urzędów celnych w A-
meryce nie wiedziano, w której rubryce
zaprotokułować cenną kolekcję motyli.
Wreszcie wpisano ją jako „drob“. Jedno-
cześnie urząd celny w Marsylji oclił
mumję egipską jako „suszoną rybę".
W mieście Seattle w Stanach Zjed-

noczonych odbył się ślub, podczas któ-
rego młoda para była w  pidżamach.
Czas to pieniądz...

Mieszkaniec Chicago 82-letni Ben-
jamin rozwiódł się ze swoją 79-letnią żo-
ną. Zdradziła go bowiem z 80-letnim
Fredem Mayerem. W Anglji wyszła usta-
wa, nakazująca akuszerkom umiejętność
prowadzenia motocyklu, względnie samo-
lotu, by mogły szybko zjawiać się z po-
mocą, lub same powędrować na drugi
świat...

W niemieckiem miasteczku Chocie-
buszu władze więzienne schwyciły więź-
nia, który zdołał umknąć w czasie prze-
chadzki po dziedzińcu więziennym. Gdy
przyprowadzono zbiega z powrotem, na-
czelnik więzienia zaproponował mu, by
zademonstrował mu, jak przelazł przez
wysoki mur więzienny. Więzień pokazał
i to tak dobrze, że tym razem nie schwy-
tano go już więcej.

OBOJE RAZEM MIELI 16 LAT.
W Plymouth w Angljj ma być są-

dzony bardzo oryginalny wypadek kra-
dzieży automobilu, dokonanej przez 10-
letniego chłapca i romantycznej uciecz-
ki z 6-cio letnią dziewczynką.

ZAWODOWĄ I PRAWNĄ —

przynosi

RrzemięślnikOWi
czasopismo fachowe

Działy: krawiectwo

etalowy“, „Gazeta Malarska”,
„Powszechna Gazeta Fryzjerska”.

wydawca:

cinkowskiego 11. =
==

PO z wanną
analiz. | ze wszelkiemi

nowoczes. wygodami ul.
Teatralna 9 m. 1 (na Po-
huiance) w godz. 9—10'|,
13i pėl.-6.

lody wejście niekrępu-
Zygmun-

8699—1 i od 3—5 pp. 8701

 

5 go 3—2 od g. 11 do 14.
8689

2 mieszkania 4-pokojo- Pokój umablowany wy-
we świeżo odremonto-

== wane z elektrycznością jące parter.
do wynajęcia. Finna 5/2. towska 20 m. 1 do 11-ej dobrze polecona.

Matka chłopca jest pianistką i od-
bywa tournee artystyczne po Ameryce;
ojciec już nie żyje. Chłopiec mieszkał
u babki i u niej wykombinował całą a-
wanturę. Troszcząc się o wygody w po-
dróży, rozpoczął od kradzieży dwóch ple-
dów, a następnie porwał auto sportowe
na dwie osoby.

Nie napotkał żadnych trudności po-
dróży. Zrabowawszy benzynę znikli obo-
je.

Pojechali do Londynu. Podróż ich
trwała dwa dni bez najmniejszych prze-
szkód. Odwiedzili plac Brighton'a, a noc
spędzili w New-Forest. Potem oczywi-
ście zostali złapani.

Chłopak poświęcił ostatnie swe o-
szczędności na kupno mleka dla swej ma
łej i uroczej towarzyszki.

NAJBOGATSI LUDZIE
W_ NIEMCZECH.

Do najbogatszych ludzi Niemiec
przedwojennych należeli w pierwszym
rzędzie: cesarz Wilhelm II, rozporzą-
dzający majątkiem wartości 364 miljo-
nów marek, oraz dochodem wysokości
24.200.000 marek, wielki książę Adolf
Fryderyk Mecklemburg-Strelitz z 355 mil
jonami marek, książę Guido Henckel von
Bohlen z 320 miljonami marek, książę
Guido Henckel von Donnersmark z ka-
pitałem 290 miljonów marek i baronowa
Rotschild ze 163 miljonami marek.

Wczasach dzisiejszych niektóre z
powyższych fortun upadły, wzrosły na-
tomiast inne, niemniej jednak Rodolphe
Martin, autor słynnego „Rocznika Miljo-
nerów”, utrzymuje, iż w chwili obecnej
najbogatszym Niemcem jest nadal eks-
kajzer Wilhelm, którego majątek wynosił
w r. 1931 420 miljonów marek.

HAZARD ZANIKA.

Kasyna gry na Rivierze poniosły
podczas świąt wielkie straty. Zarów-
no przy grze w baccarat jak i przy
rulecie szczęście sprzyjało graczom tak
w Monte Carlo, jak w Nizzy i Cannes.
Bank tracił po miljonie frankówwięcej
podczas jednej nocy. Kasyno w Monte
Carlo narzeka na ostrożność graczy,
którzy po wygranej odchodzą od stołu
i nie dają bankowi szans odegrania się.

W roli Atamana Sumnego H. A. Schlettow. Z dostosowaną do ШБЩЕНЕННИИИ
akcji muzyką wystąpi orkiestra pod batutą: M. Salnieklego. Po-

czątek seansów o godzinie 4, 6, 8 I 10 w. Ceny miejsc:balkon 30 gr. parter 60 gr. Kasa czynna odgodziny3,30 do 10 w.

EUPOWA
NOWOCZESNĄ TECHNIKĘ WARSZTA-
TOWĄ — SPRAWOZDANIA Z ORGA-
NIZACYJ ZAWOD. — ZMIANY USTA-
WODAWSTWA PRZEM. — PORADĘ

   

 

    

Kąpiele

Do wynajęcia 4, 5 16
pokojowemieszkanie
walne od podatku о-
kalewego suche, jasne
i ze wszelkiemi nowo-
czesnemi wygodami ul.

Wiłkomierska 5-a.
8610

16412—1 o

 

Pokój umebi. odnow.
słon. suchy, ciepły z e-
lekt. i wygod. do wyna-
jęcia dla pań. Zawalna
16-57. 8694—2

 

Szukam mieszkania
pok. na |piętrze, z

wygodami, niedaleko od
Katedry. Warunki proszę
składać w magazynie
W-go Węcewicza ul. Mi-
ckiewicza Nr. 7. 8617—0

Pokój do wynajęcia ze

 

Truskawiec— Otwarty!
wrócą Ci siły i zdrowie !!

Jedź do Truskawca na tani sezon
wiosenny kwiecień—maj II

Informacyj żądać—mieszkania zamawiać tylko
przez Zarząd Zdrojowy — Truskawiec.

HEMOROIDY

 

Prawo życia i śmierci.
Według doniesień gazet, czeski

Związek lekarzy wystąpił z żąda-
niem, aby zostało prawnie dozwo-
lone uśmiercanie nieuleczalnie cho
rego człowieka. Na temat ten wy-
powiedział się jeden ze znanych
lekarzy w ien sposób:

Problem, czy człowiek cierpią
cy na nieuleczalną chorobę może
być uśmiercony, to jest, czy leka-
rzowi może być dane prawo przed
wczesnego skrócenia cierpień
istoty ludzkiej, był już często prze-
dmiotem dyskusji, zarówno w ko-
łach fachowów jak i laików. Ni-
śdy jednak nie osiąnięto w tej
kwestji jednomyślności, a ponie-
waż rozbieżność zdań i w przy-
szłości jest rzeczą zupełnie pewną,
więc problem ten śmiało zaliczyć
można do kategorji kwestji niero-
związanych.

Z puktu widzenia lekarza, o ile
chce on uważać się za sumienne-

go, odpowiedź na pytanie to może
być tylko jedna, mianowicie: Nie!
Na czem bowiem polega zadanie
lekarza? Zadaniem jego jest,
wszelkiemi wiadomemi mu sposo-
bami i środkami medycyny rato-
wać pacjenta. Ratować zaś zna-
czy: przedłużać życie. Maksyma
ta powinna być niewzruszenie za-
kotwiczona w umysłowości każde-
go lekarza i może być przekroczo-
na jedynie w rzadkich wypadkach,
a mianowicie wówczas, kiedy cho-
dzi o uśmierzenie strasznych bo-
leści przedśmiertnych za pomocą
środków znieczulających, nawet
na ryzyko, że skutkiem ich zasto-
sowania, życie, a właściwie już
tylko oddychanie znajdującego się
w agonji człowieka, zostanie o kil-
ka godzin skrócone. Jest to jed-
nak zupełnie coś innego, aniżeli
świadome spowodowanie końca
życia chorego. Bowiem w. pierw-
szym wypadku jest zawsze jeszcze
nadzieja ratunku, gdy zaś w dru-
gim, wyrok śmiertelny musi być z
natury rzeczy przewidywany,

Teraz wypełnia się pytanie,
decydujące dla omawianego pró-
blemu, kiedy pacjent uchodzić mo-
że za beznadziejnie straconego i
komu przysługuje prawo wyroko-
wania, że niema już dlań ratunku?
Oczywiście, wiedza medyczna jest
już na tyle zaawansowana, że roz-
wój procesu rozkładowego potrafi
z wielką dokładnością śledzić i
koniec tego procesu dość ściśle
przewidzieć.

Pomimo to jednak zdarzały się
już niejednokrotnie wypadki, kie-
dy prognostyczne orzeczenie leka-
rzy okazało się mylnem. Tego ro-
dzaju niespodzianki zachodziłyi
zachodzą w praktyce każdego do-
świadczonego lekarza. Czy wobec
tego może być postawione nie-
omylne twierdzenie, że śmierć
chorego musi wkrótce nastąpić?
Przyjąwszy nawet, że stwierdzenie
takie mogłoby być z absolutną
pewnością dokładne, to znów na-
suwa się pytanie, jaki lekarz,
wzgl. jakie forum, mogłoby uzur-
pować sobie prawo decyzji wzglę-
dem życia lub śmierci człowieka?
Gdyby się nawet udało i tę trud-
ność przezwyciężyć, to pozostało-
by otwarte pytanie, czy choremu
może być odebrane prawo stano-
wienia o sąpie.

Mojem zdaniem powiada
cytowany uczony — każdy czło-
wiek ma wyłączne prawo decydo-
wania o swojem życiu. Zwolen-
nicy poglądu, że nieuleczalnie cho-
ry może być uśmiercony, odpo-
wiadają na to, że chorego należy
przekonać, iż życie jego nie może

    
  

 

truskawieckie I „Naftusia“

nica,
wszelkiemi wygodami ko:
ło ul. Miekiewicza do- p
chód roczny 16,500 zł. \
brutto. Cena 11,000 dol, Akuszerki
7AŽaupaokonago

` ol |może pozo-
stać ha Mpotėda | AKUSZERKA
dol. płatnych po kilku MARJA LAKNEROWA
latach na nizkiem opro-

 

Pan Pętelka wybrał się

być już uratowane i skłonić go do
dobrowolnego zeczenia _ się
dalszego życia. ten sposób
prawo stanowienia o sobie nie by-
łoby naruszone. Tak to wygląda
w teorji. Atoli w praktyce byłoby
trudno znaleźć kogokolwiek, kto-
by zechciał podjąć się tej „deli-
katnej" misji. Z pewnością żaden
lekarz nie zdecyduje się objaśnić
chorego o beznadziejności jego
stanu. Przeciwnie, sumienny le-
karz starać się będzie, zataić po-
ważny stan choroby przed swym
pacjentem i do ostatniej chwili u-
trzymywać w nim nadzieję powro-
tu do zdrowia. A czynić to będzie
nietylko powodowany uczuciem
ludzkości, ale i z powodów objek-
tywnych, gdyż żaden człowiek nie
może sobie rościć prawa do nie-
omylności.

Dodajemy, że ze stanowiska
religji katolickiej, sprawa przed-
stawia się bardzo jasno i nie do-
puszcza żadnych kompromisów:
Życie człowieka jest w ręku Boga
i Jemu tylko przysługuje prawo
wyroku życia lub śmierci.

EELOWATAIZAZOEI siai AA GANI а

0d Administracji.
Wszystkim naszym Prenumera-
torom miejscowym którzy za-
legają z opłatą prenumeraty
„Dziennika Wileńskiego" będzie-
my zmuszeni bezwzględnie
wstrzymać przesyłanie pisma
od 16 Kwietnia 1932 roku.

 

KTO WYGRAŁ NA LOTERJI?
, W dwudziestym piątym dniu

ciągnienia 5-ej klasy 24-tej pol-
skiej loterji państwowej, większe
wygrane padły na numery nastę-
pujące:

po 5.000 zł. N-ry: 719
38482 57873 58943 138697.

Zł. 5.000 na Nr. 122348.
Ł 3.000 na Nr. 118746.
ZŁ. 2.000 na N-ry: 20396 28235

33660 34944 36062 41121 44354
53637 58043 72613 74597 84007
91632 96033 98783 102295 117235

 

132132 132504 134583 145544
149895.

ZŁ 1.000 na N-ry: 925 4618
5976 6144 13754 14784 21660
27457 27791 29399 37760 40757
41543 44790 45036 47950 48332
55417 56744 58574 59507 68520
70813 75249 77805 82071 82320
84083 87758 91027 94377 98766
102405 103160 112278 117380
123581 129344 133855 136451
137494 144763 146881 148456
153680 154413 154874 155413
156163 _ 158862.

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 12. IV. 1932 r.
Walaty i

Dolary8,89 —8,91 —B,87.
Holandja 361,20—362,10—-360,30
Londyn 33,80—33,82 33,98—33,64.
> LSS ASRR.
wy Vor! bel 8,907—8,97—8,887.

paryż 85.15—35.14—35243506 0
Praga 26,38—26,44—26,32
Szwajcarja 173,70—174,13—173,27.

Einaolaoirlin w obro: nieoficjalnych 211,70.
Tendencja niejednolita. н

Paplery ргосеп!оме.
39/, požyczka budowlana 38,25—38.

4, pożyczka inwestycyjna 88—u7,50.
5/, Konwersyjna 39,25. 6%, dolarowa
57—59,50—56,75. 4 1 dolarowa 49—48,90.
7% Stabilizacyjna 55—54,25—54,50. 8%
obl. bud. B. G. K. 93. 7% L. Z. ziem-
skie dol. 54,50—53. 4'|,0/, ziemskie 40,60.
8%/, warszawskie 62—61,50. 8%, Łodzi
60,75. Tendencja słabsza.

Akcje
Bank Polski 84. Lilpop 15— 15,25.

pełskie w Nowym Yerka:
Dolarowa 55,50. Dilionowska 57,25. Sta-
Mzęgrica 53. Warszawska 38,50. Slą-

ska 37. " я

 

Do sprzedania: |) dom
drewniany pętrowy 2,
mieszkania luksusowe 5 | LEKARZE
i 4 pokojowe, oraz do-
mek 3 pokojowy, zieml
1500 sąż, młody owoco-
wy ogrod. Snipiszki przy
K aKasa
cena 27, zł. 2) Kamie- N

18 mieszkań ze Mickiewicza 12, róg Ta-

——572

Ir. A. Cymbler
Chor. WENERYCZNE i
SKÓRNE. Tel. 15-64.

tarskiej9—2i5—8.

| GOW 51

tece 5,000

pezylnieje od godz. 9 do
w. Kasztanowa 7 m, 5.

WZP69

 

centowaniu. Informacje
Mickiewicza 46 m. 9 о4
15 do 16. Pośrednictwo

a sIAW a
Przeciążony. | «K "wos: m

pularna* stanowi nie-
odzowną książkę dla

uływalnością Telefonu ui wycieczkęz rzyjacialem | każdego iniligenine-
Ludwisarska 7 m. 1. | ri ai aaaa|OWY PROGUHietką: ы '7:…:‚::'.:‘1'.'..5;'.':'.к K o Do czyszczenia na| bladowani cięžkiemi ple- Kai, Książka powinna CKRUDAKCZENOCICZA: upn kuskucie koniczynę cakami czekają na auto- byč w každym domu

PRACA Sprzedaż <zerwoną | białą oraz| bus. Nareszcie nadjechał| kujturalnym. Materjałtymotkę przyjmuje | Przepełniony. Pomimo to bogaty opracowany
©AORABPYZAKOAICZJOOPECZWENE Т Skład maszyn i na-| obaj wtłoczyli się do nie- przystępnie. Żądaj
Ochmistrzyni w  star- rzędzi rolniczych | go. Autobus ruszył, ale| „roszektów:„Kieszon-
szym wieku wykwalifi- ZYGMUNTA z. motorem coś fest nie| koy Encykiopedjakowana, ze znajomością osobowe, używana, tanio| gu, NAGRODZKIEGO| V Porządku. Populara“, Krakėw, J6-
kuchni poszukuje posa- można nabyć w Wilnie, Wilno, Zawalna 1t-a. — Czemu nie zdejmu-| zefitów 10. 618—2 o
dy za skromnem wyna-
grodzeniem. Ostrobram-
ska 22—11, —1gro marek: Ford

 

Potrzebna(ny) praco:
wniczka(k) do biura mier-
niczego na prowincji.
Zgłaszać się šw. Ignace-

DOM drewnia
tem 200 sąžai
wyjazdu sprz

 

Panienka potrzebna do
dziecka (6 let) z szyciem

Кге-
towa 7 m. 10. 8698 rego 16.

Lombard, ul. Biskupia 4,
tel. 14—10pestepalacych

lo i
landoletka, Buick torp.,
2 Fiat torp., Paige karet.,
Overland karet., Lorain-
Ditrich terp., Cottin land
1 Vauxhall-torpedo.

 

dolarów. Zauł. Bato-

torpe ZA |

lub okolicach Pohulanki
Zakretu Pośrednictwo
wykluczone, zgłoszenia
pisemne lub osobiste od
11 — 2 Zygmuntowska 4

4. 8702—2m. 14.

DOKA

184—8 o

ny z pla
z powodu
edam za ny!

8700--2

jesz plecaka?--pyta Het-
ka Pętelkę.

Pan Pętelka ociągając
się zaczyna odpinać pie-
cak i wkońcu stawia go

Kupię dom murowany z na ziemi.
ogrodem w śródmieściu chwili autobus staje.

— A widzisz! Zaraz
wiedziałem, że taki bę- PYła go Jakłś przecho-
dzie skutek.
autobus jest przeciążo-

Ti T

 
 

Oszczędni Szkoci.

Rzecz się ma w Aber-
W tej samej deen na ulicy. Mały chlo-

piec lamentuje rzewnie.
— Co ci się stało? —

dzień.
OE Zgubiłem penny...

— Nie chł

łatwiej swoją

 

Mlydawce:ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI, ||| „Dinkamis/
„PLLM: 4 SR: X

Č w Wilnie. ) *)
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ge,MaasLo _ RedaktorodpowiedztałapiJAROSŁABI NIECIECK?,
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