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NĘDZA RÓLNIKA Pp 
Budżet roku 1932 — 33 przewidywał 

wpływy z podatku gruntowego na sumię 

(zaokrągloną do miilj.) 54 milj. złotych. 

Ten sam budżet przewidywał podatek od 

nieruchomości na 66 milj., a podatek prze 

mystowy 230 milį. 

Obecnie mamy nowy podatek mająt- 

kowy, który będzie ściągany w procencie 

od dotychczas płaconych podatków. Ra- 

zem podatek ten ma dać 24 miljony, a 

mianowicie: 
przemysłowy od 230 milj. ma dać 1044 milį. 

od nieruchomości od 66 milj. ma dać 35 milj. 
gruntowy od'54 milj. ma dać 10  milj. 

Pamiętajmy, że zwolnienia i  degre-- 

sja jest taka, że ziemianie dopłacą więcej: 

40 procent dotąd płaconego podatku! 

P. H. Grabiański wykazywat w „Rul- 

niku Ekonomišcie“, że jeśli ceny płodów 

rolnych, czyli dochody rolnika w roku 

1927 przyjmiemy za 100, to ceny te wy- 

nosiły w roku 1928 około 90, w roku 

1929 około 80, w roku 1930 — 62, w ro- 

ku 1931 już tylko 56. — Są to oczywi- 

ście tylko oficjalne wskaźniki giełdowe. 

— ceny o których rolnik, zwłaszcza na 

kresach, marzyć nie może, Realne docho- 

dy rolnika wynoszą dziś 25 do 30 proc. 

normalnych. 

Równocześnie wpłaty podatku grun- 

towego wynosiły: 
W roku 1927 — 28 64 milj. złotych. 
» „1928 — 29 64 , я 

» „ 1929 — 30 51 , » 
1930 — 31 50 „ ” Žas 

„1931 — 32 46 

Przypis podatku gruntowego wynosił 

przez cały prawie czas 70 miljonów zł. 

” ” ” 

Wpływy z-mońnopoli państwowych 
wynosiły: 
W roku 1828 — 29 890 milj. złotych. 
„» 1929 — 30 886 „ ” 
„„ » 1930 — 31 805 „ ” 

1931 — 32 б ” „ ” 

Laostr2enie stosunkow aagielsko-:1 

  

   

  

     

Czyżby może obniżono ceny wy:o- 

bów monopolowych? Bynajmniej! Ceny 

podwyższono. jeżeli wpływy spadły, to 

dlatego, że kupujemy mniej tych wyro- 

bów, że nie mamy za co ich kupować. 

Wpływy skarbowe z ceł wynosiły: 

W roku 1929 — 30 

1955 — 31 

1931 — 32 

395 milj. złotych. 
258 
157 

„» ” , 

om» ” ” 

Czyżby nasza produkcja tak się wzma 

gła, że możemy się obejść bez imporiu? 

Nigdy w życiu! Polska ma złowrogi re- 

kord największego na świecie zmniejsze- 

nia produkcji rodzimej. Jeżeli obywatele 
sprowadzają o 60 proc. mniej niż daw- 

niej, to dlatego, że nie mają za co spro- 

wadzač. 

Co te wszystkie cytry znaczą? 
Dochód rolnika spadł o 75 proc. 
Kupno towarów obcych spadło o 60 proc. 
Kupno towarów monopol. spadło o 30 proc. 
Wpłaty na pod. gruntowy spadły 25 proc. 

To znaczy, że płatnicy są prawie w 

stanie ruiny albo zupełnie w stanie ruiny, 

że nie mają już ani na towary monopolo- 

we, ani na inne, że są w takiem położe- 

niu, iż mimo śruby nie mogą płacić podat- 

ku. Płacą mniej podatku, ale zmniejszenie 

jest tu najlżejsze. Na podatek idą ostatnie 

grosze, ale idą. 

Jeżeli nie przystąpimy do zwolnienia 

produkcji z ciężarów, jakich nie może 

znieść, będą dalej padać warsztaty pracy, 

zwiększać się będzie liczna i nędza bez- 

robotnego prołetarjatu, i wkońcu. skupi 

się wszystko na pracującej inteligencji 

urzędniczej, której zabraknie na etaty i 

pensje. 

Aleksander Bocheński. 

Telefony: Redakcji — 17-52, Admintswacji — 228. 
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przystąpieniu Francji do paktu 4-t 
Rada ministrów 

PARYŻ. PAT. — Wczoraj w pałacu Eli- 
zejskim pod przewodnictwem prezydenta Re- 

publiki Lebruna odbyło się posiedzenie rady 
ministrów. 

Agencja Havasa stwierdza, że posiedzenie 
to poświęcone było zagadnieniom gospodarczym 

oraz sprawie paktu 4 mocarstw. Rada minist- 
rów przyjęła projekt memorandum, zgodnie z 

uchwałonym przez radę gabinetową. Treść me 

morandum ma być niezwłocznie przesłana rzą- 

dom Anglji i Włoch. 
W kołach zbliżonych do francuskiego mini- 

sterstwa spraw zagranicznych przypuszczają, 

że minister spraw zagranicznych Paul-Boncour 

złoży parlamentowi wyjaśnienie, dotyczące me- 

morandum francuskiego w czasie debaty nad 
preliminarzme budżetowym ministerstwa spraw 
zagranicznych, która oczekiwana jest w najbliż 
szy piątek. 

KONFERENCJA AMBASADORA CHŁA- 
POWSKIEGO Z MIN. PAUL-BONCOUR 

PARYŻ. PAT. — Ambasador Chłapowski 
odbył w dniu 5 bm. konierencję z ministrem 
spraw zagranicznych Paul-Boncourem, któremu 
przedstawił punkt widzenia Polski w sprawie. 
paktu 4 mocarstw. 

TITULESCU PRZYJECHAŁ DO LON- 
DYNU. 

LONDYN. PAT. Wczoraj wieczorem 
przybył tu z Paryża rumuński ininister spraw 
zagranicznych Titulescu i zabawi kilka dni. — 
Odbędzie on rozmowy z premjerem Mac Do- 
naldem i ministrem Simonem na temat stano- 
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CENY OGŁOSZEŃ: wiersz 

zaakceptowała decyzję 
wiska Małej Ententy wobec projektu paktu 4 
mocarstw. 

GIEŁDA ZWYŻKUJE. 

PARYŻ. PAT. Giełda wczorajsza w 
związku z wiadomościami o memorandum rzą- 
du trancuskiego wykazała w dalszym ciągu ten 
dencję zwyžkową, Jak twierdzi „L“ Information“ 
giełda paryska już obecnie dyskontuje eiekt w 
polityce międzynarodowej stanowiska francus- 
kiego, w kierunku wyjaśnienia europejskiej at- 
mosiery politycznej. 

BAŁAMUCTWA PRASY .PARYSKIEJ 

PARYŻ. PAT. — „La Liberte“ omawiając 
wczorajsze posiedzenie francuskiej rady minis- 
trów notuje pogłoskę, że rząd francuski przy- 
jął klauzulę, przewidującą zaproszenie delegaia 
Polski do wzięcia udziału w dyskusji w spra- 
wie paktu 4 mocarstw. 

„Paris-Soir* donosi, że zatwierdzony wczo 
raj tekst noty francuskiej przedstawiony będzie 
w najogólniejszych zarysach parlamentowi już 
w dniu dzisiejszym. Memorandum francuskie 
ma być bardzo obszerne i zredagowane ostroż- 
nie. Francja zgadza się na rozpoczęcie rokowań 
celem określenia sposobów rzeczywistej współ- 
pracy wielkich mocarstw, któraby dawała moż 
ność usunięcia chronicznej rywalizacji między 
niemi. Dziennik twierdzi, że rząd francuski, wier 
ny swej zasadniczej doktrynie, zaproponuje roz- 
szerzenie pierwotnego projektu w ten sposób, 
aby go wcielić w ramy paktu Ligi Narodów i 
w ten sposób uszanować przepisy tego paktu. 
Konsekwencją tego będzie, że wszystkie poro- 
zumienia, które zostaną zawarte następnie mię- 
dzy państwami, przystępującemi do paktu tej 
współpracy, będą musiały być zgodne z zasa- 
dami Ligi Narodów. 

  

Rozstrzygnięcie sporu o Grenlandję 
Wyrok trybunału Haskiego w sprawie zatargu 

  

HAGA. PAT. W sprawie sporu norwe- 
зКо - duńskiego 0 wschodnią  Grenlandję 
Stały Trybunał Sprawiedliwości Miedzy- 
nłamodowej wypowiedział się na korzyść — 
Danji 12 głosami przeciwiko2. Trybunał u- 
świadczył, że okupacja teryitorjum Gren- 
landji przez Nonwegję była bezprawna. 

МЕСИ 
  

  

Handiowa misja sowiecka w Londynie szykuje się do odjazdu 
LONDYN. PAT. — Minister spraw 

zagranicznych Simon motywował wczo- 
raj przed Izbą Gmin projekt ustawy 0 za- 
kazie przywozu sowieckich towarów. 

Przedstawił przebieg wydarzeń w Mo 
skwie w związku z aresztowaniem inży- 
nierów angielskich. 

Simon oświadczył z naciskiem, że 
wszelkie zarzuty i dowody uzyskane sy- 
stemem sowieckim przeciwko aresztowa- 
nym, są fałszywe. 

Wobec sytuacji, jaka powstała, mini- 

ster nie widzi płaszczyzny а dobrych 
stosunków między Wielką Brytanją a So 
wietami. 

Kontynuowanie w tych warunkach ro 
kowań handlowych jest niewskazane, 
gdyż atmosiera, stworzona przez sowie- 
ty nie nadaje się do rozmów o klauzuli 
największego uprzywilejowania. 

Wroga atmosiera, jaka ujawniła się 
w Izbie Gmin wobec Sowietów, czyni 
przyjęcie projektu ustawy o zakazie przy 
wozu i wprowadzeniu licencyj przywo- 
zowych, przesądzonem. Ustawa wejdzie 
w życie 18 kwietnia, po wygaśnięciu o- 
becnej umowy handlowej, wypowiedzia- 
nej już przez Wielką Brytanję na 17-g0 

kwietnia. 
W związku z tem sowiecka misja 

handlowa szykuje się do odjazdu i jak 

donoszą z kół sowieckich, z dniem 16 b. 

m. misja handlowa zostanie zamknięta. 
W Londynie pozostaną jedynie przed 

stawicielstwa gospodarczych instytucyj 
sowieckich, dokonujących samodzieluie 

operacyj handlowych, jak Syndykatu na- 
ttowego, Syndykatu drzewnego, Centroso 
juzu itp. 

„BIAŁA KSIĘGA". 

LONDYN. PAT. — Wczoraj wieczorem zo 
stała ogłoszona Biała Księga, zawierająca ko- 
respondencję Foreign-Ofiice z ambasadą Wiel- 
kiej Brytanji w Moskwie w sprawie aresztowa- 
nia inżynierów, zatrudnionych przez Metropoli- 
tain Vickers Comp. w Moskwie. 

LONDYN. PAT. — Cała prasa londyńska 
publikuje dzisiaj ogłoszoną przez rząd w ior- 
mie „Białej Księgi” korespondencję dyploma- 
tyczną ambasadora brytyjskiego w Moskwie, 
Qvey'a z Foreign Ofiice. Korespondencja ia, 
a zwłaszcza telegramy Ovey'a do Londynu, 

wskazują na to, że Ovey przedstawił sprawę 
aresztowania inżynierów angielskich w sposób 
tak bardzo ałarmujący, że ponosi odpowiedział 
ność za stanowisko, zajęte w tej sprawie przez 
rząd brytyjski. Ovey w swych telegramach, o- 
ceniając postępowanie rządu sowieckiego, mó- 
wił o rządach terroru w Rosji i o okropnych 
metodach GPU. 

„Daily Herald“, krytykując ogłoszoną „Bia 
łą Księgę" stwierdza, że ambasador Ovey od 
samego początku nie zdradzał zamiaru ostroż- 
niejszego postępowania, lecz przeciwnie, zamie 
rzał do zerwania stosunków handlowych, a o 
ile możności także dyplomatycznych. „Daily 
Herald* oskarża ambasadora o bardzo niedy- 
plomatyczne stanowisko. 

ZWOLNIENIE INŻYNIERÓW ANG. 

MOSKWA. PAT. — Na mocy postanowie- 
nia , prokuratora Trybunału Najwyższego inzy- 
nierowie angielscy Cushney i Thornton, oskai- 
żeni o sabotaż, zostali w dniu wczorajszym wy 
puszczeni na wolność po złożeniu kaucji przez 
firmę Metropolitain Vickers Comp. i to po pod- 
pisaniu zobowiązania, że nie opuszczą Rosji 

ml a i WOTAODARSZJ ! КЕОЛ НСЕа 

Zgon biskupa przemyskiego Anatola Nowaka 
* PRZEMYŚL. PAT. — Biskup Przetny 

ski da Nowak, który zachorował w 
ubiegły piątek ną! ostre zapalenie płuc, 
zmarł w środę rano około g. 6-tej. 

Ś. p. ks. biskup Anatol Nowak urodził się 12 paźdz, 1868 r. Święowi 
1885 roku, zaś w 1900 rów zogłaj ye 

” 

wany biskupem tytularnym i sufraganem 
krakowskim. 30 grudnia tegoż roku był 
konsekrowany na biskupa w Krakowie. W 
1924 roku Ś, p. biskup Nował: mianowany 
został biskupem przemyskim. Zmarły po- 
siadał tytuł hrabiego rzymskiego, prałata. 
Domu Ojea Świętego i asystenta przy tro- 
nie papieskim. 

Mac Donald pojedzie do Waszyngtonu 
LONDYN. PAT. — Zapadła decyzja, 

iż Mac Donald wyjedzie do Waszyngto- 
nu w czwartek, dnia 13 kwietnia i pozo- 
stanie tam 2 do 3 dni. Przeprowadzi on 
z prez. Rooseveltem rozmowy, wyjaśnia- 
jące sprawę długów wojennych oraz kwe 

stje konferencji ekonomicznej i rozbroje- 
niowej. 

Mac Donald pojedzie do Ameryki w 
podwójnym charakterze: jako premjer 
brytyjski i jako przewodniczący wszech- 
światowej konierencji ekonomicznej. 

i w oznaczonym terminie stawią się na wezwa- 
nie sądu. 

MOSKWA. PAT. — Akt oskarżenia w pro 
cesie przeciwko oskarżonym o sabotaż inżynie- 
rom angielskim opublikowany będzie najdalej 
w ciągu 3 dni. 

  

..norwesko-duńskiego 
OSLO. PAIT. W zawiązku z oświadcze- 

niem wydanem przez Stały Trybunał Spra- 
"wiedliwości międzynaordowej w Hadze, w 
sprawach Girenlandji wschodniej, gazeta 
„Niorsk Telegram byraa* zamieszcza wy- 
wiiad z premjerem i ministrem spraw za- 
granicznych Mowindklem. 

„Oświadczył on, że Nonwegja stała w 
pierwszym rzędzie wśród (państw które 
dążyły dlo tego, ażeby konflikty byty те- 
gulowame wyrokami sądowymi albo też w 
drodze rozjemstwia o charakterze między- 
narodowym. Jest więc nzeczą jasną, że 
teraz, gdy zapadła: częściowa decyzja 
prawma mt konflikcie duńsko - norweski: 
Nonwegja podporządkowuje się orzecze- 
miu sądu i dobre stosunki sąsiedzkie po- 
między obu państwami pozostają nieza- 
mącome. Imteresy gospodarcze i przemy- 
słowe Nonwegji w: Grenlandji wseholniej 

  

   objęte są traktaltem norwieskim z roku 
1924, który obowiązuje do roku 1944. 

w. Włodzimierowa. 
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rady gabinetowej 
Załamanie się linji francuskiej 

Wiadomość o przystąpieniu Francji do 

paktu 4-rech mocarstw, prasa polska potrakto- 

wała bardzo rozmaicie. Widać to chociażby z 
tytułów, w jakie dzienniki zaopatrzyły tę nie- 

zmiernie ważną, informację. W Wilnie więc mo 

gliśmy przeczytać, że decyzja francuskiej rady 

gabinetowej jest „zajęciem stanowiska wobec 

paktu czterech mocarstw w ramach Ligi Na- 
rodów* lub też, że memorandum francuskie 

jest „kontrprojektem plaru Mussoliniego". Te 

tytuły Świadczą, jak wielki chaos panuje u nas 

w ocenie wydarzeń politycznych na terenie mię 

dzynarodowym. Jedynie „Gazeta Polska" decy 

zję francuską nazwała wyraźnie „załamaniem 

się linji" a w artykule pt. „Puste krzesełko” po 
stwierdzeniu wielkiej ewolucji, jaka zaszła w 

stanowisku Francji w ciągu paru zaledwie dni, 

czytamy: 

Brak decyzji ze strony rządu francuskiego 
do powiedzenia wyrażnego „Nie*, może mieć 
bardzo rozmaite powody. Ałe może mieć jeden 
tylko skutek. Ten właśnie, przeciwko któremu 
komunikat Havasa tak mocno się zastrzega.— 
Pakt 4-rech rozbija Ligę Narodów i żadne za- 
strzeżenia nic tu nie pomogą. 

Drugim wynikiem przyjęcia przez Francję 
sugestji paktu rzymskiego — będzie ogranicze- 
nie swobody ruchów tego mocarstwa, a zatem 
zakończenie okresu polityki francuskiej w wiel- 
kim styłu. Jeśli pakt 4-rech w tej czy innej for- 
mie dojdzie do skutku — zakończenie dominu- 
jacej roli Francji na kontynencie europejskim 
będzie taksamo nieuniknione, jak nieuniknioną 
jest niemożliwość swobodnego poruszania się 
przez kogoś, kto się dał skuć w łańcuchy, na- 
wet gdyby procesowi skuwania towarzyszyły 
najdalej idące „zastrzeženia“. 

Wnosząc z komunikatu Havasa możnaby 
sądzić, że w Paryżu na tle owych „zastrzežen“ 
właśnie istnieją dość daleko posunięte iluzje. 
Sprostowanie jednej z tych iluzyj ze strony poł 
skiej, jest nietylko naszem dobrem prawem, a- 
le wprost obowiązkiem. 

Mamy tu na myśli ów passus komunikatu 
francuskiego, w którym mowa o „przystawia- 
nem krzesełku". 

Nie możemy oczywiście mówić nic 0 in- 
nych. Ale nie wydaje nam się, aby rząd polski 
zechciał zgodzić się na tego rodzaju procedurę. 
Polska jest związana paktem Ligi Narodów i 
temsamem przyjęła za obowiązującą tezę szcze 
gólną procedurę załatwiania spraw międzynaro 
dowych, jaką pakt ligi przewidział. Pozatem 
Polska jest gotowa oczywiście prowadzić zwy- 
kłe liberalne rozmowy dyplomatyczne z każdem 
— wielkiem czy małem państwem. Ale Polska 
nie może być przez nikogo zobligowana do sia 
dania na „przystawionem* krzesełku wtedy, 
gdy ją o to poproszą. Liczenie na takie postę- 
powanie sojusznika polskiego jest ze strony 
francuskiej iluzją. Sposób pogodzenia dotych- 
czasowej polityki francuskiej z nową polityką 
Mussoliniego — przez „przystawione krzesel- 

ko*, nic nie załatwia i nic nie rozwiązuje. 
Postanowienia Rady Czterech w żadnym 

wypadku nie będą dla Polski wiążące, gdyż jej 
„przystawione krzesełko" będzie stale — puste. 

  

Antysemickie zarządzenia rządu Rzeszy 
ZAKAZ UBOJU RYTUALNEGO. 

BERLIN. PAT. Gabinet Rzeszy 
na posiedzeniu wtorkowem uchwalił sze- 
reg projektów ustaw, m. in. w sprawie 
zniesienia na całym obszarze Rzeszy u- 
boju rytualnego. Pozatem minister spraw 
zagranicznych upoważniony został do 
wprowadzenia w życie w przyśpieszo- 
nem tempie dwustronnych umów han- 
dlowych z krajami zagranicznetni. 

Według nowego rozporządzenia, de- 
cyzja Reichstagu nie jest potrzebna, a 
wystarczy porozumienie się ministra 
spraw zagranicznych z zainteresowany- 
mi ministrami. Ponadto uchwalono usta- 
wę, obostrzającą kary za zamachy bom - 
bowe i inne przestępstwa, zagrażające 
bezpieczeństwu publicznemu. Przewidzia 
no w tych wypadkach karę Śmierci. Za- 
rządzenie to motywowane jest powtarza- 
niem się ostatnio takich zamachów, zwła 
szcza w Hamburgu. Wbrew oczekiwa- 
niom, gabinet nie omawiał na wtorko- 
wem posiedzeniu spraw zagranicznych, 
które prawdopodobnie wejdą na porzą- 
dek obrad następnego posiedzenia, wy- 
znaczonego na piątek. 

We wtorkowem posiedzeniu wziął po 
raz pierwszy udział prezydent Banku 
Rzeszy Schacht. 

PAPEN I GOERING WYBIERAJĄ SIĘ 
DO RZYMU. * 

BERLIN. PAT. — Prasa pisze 0 blis- 
kim wyjeździe vice-kanclerza Papena i 
ministra Goeringa do Rzymu, celem na- 
wiązania kontaktu z kołami watykańskie- 
ин w sprawie zmiany stanowiska katoli- 
ków niemieckich wobeć nowego rządu 
Rzeszy. 

REFERAT DLA ZWALCZANIA 
KORUPCJI. 

BERLIN. PAT. — Komisaryczny minister 
sprawiedliwości w Prusach powołał do życia 
specjalny referat do zwalczania korupcji w ad- 

  

ministracji państwowej w życiu gospodarczem 
i finansowem. Rejerat ten ma na cełu scentra- 
lizowanie walki z szerzącą się, zwłaszcza w 0- 
statnich latach, korupcją. 

ZWOLNIE CATCHPOOLA. 
BERLIN. PAT. — Aresztowany  przed- 

wczoraj dziennikarz angielski Catchpoole został 
wypuszczony” na wolność. Według doniesień 
prasowych, w sprawie tej interwenjowała am- 
basada angielska w Berlinie. 

RUGOWANIE ŻYDÓW. 
BERLIN. PAT. — Niemieckie związki bok- 

serów zawodowych i amatorskich wykluczyły 
ze wszystkich klubów sportowych w  związ- 
kach tych zrzeszonych zawodników  żydow- 
skich, odmawiając im prawa uczestnictwa + 
walki. Wzbronione jest również przyjmowanię 
nowych członków Żydów. jednocześnie mają 

być usunięci wszyscy członkowie honorowi 
Żydzi. Zarządzono zwolnienie wszystkich leka- 
rzy i funkcjonarjauszy Żydów. Żydzi mają 
wzbroniony wstęp do klubów bokserskich. Nie 
wolńo posługiwać się przy organizowaniu me- 
czów kapitałami żydowskiemi i żydowskimi 
managerami. 

PONOWNA „INTERWENCJA POSŁA 

WYSOCKIEGO. 

BERLIN. PAT. — Nawiązując do poprzed 

nich interwencyj poselstwa polskiego w urzę- 

dzie spraw zagranicznych, poseł Rzeczypospo- 

litej Polskiej dr. Alired Wysocki interwenjowat 

wczoraj ponownie u ministra Spraw zagr. 

a 

Mniejszość polska na Śląsku niemieckim 
ma zapewnioną 

BERLIN. PAT. — Biuro Conti komu- 
nikuje, że delegacja mniejszości polskiej 
na Górnym Śląsku niemieckim przyjęta 
została wczoraj w Opolu przez nadprezy 
denta prowincji dr. Lukaschka, którzy 

„przyrzekł jej pełną ochronę praw, przysłu 
gujących ludności polskiej na podstawie 
umowy genewskiej. W razie konieczności 

ochronę praw 
udzielona będzie ochrona policyjna. 

Również partja narodowo - socjalis- 
tyczna — jak głosi komunikat — wydała 
ścisłą instrukcję, zabraniającą kategory - 
cznie jakichkolwiek indywidualnych wy- 
stąpień przeciwko członkom mniejszości 

narodowej. 
т——— " 

Ambasador sawiecki protestuje w Berlinie 
MOSKWA. PAT. Prasa podaje że am- 

basador ZSRR w  Berillimie Chinczuk  od- 

wiedził ministra spraw zagranicznych ;— 
Niemiec von Neuratha i wręczył mu w 
imieniu rządu sowiieckiiego wi streszczeniiu 
pnotest, złożony przez Liitwiinowa ma rę- 
ee von Dimeksena, ambasadora miemiec- 
kiego wi Moskwie. "Ze swej stromy amba- 
sadlor Chińczuk powtónzył protest! w imie- 
niu rządu sowiieckiego: przeciwiko pogwał- 
ceniu praw i interesów: ZSSR przez ue- 

й dokonane w sowiecekich przedsta- 
wiicielstwach handlowych w Hamburgu i 
   

  

  

    

w Lipsku, przez akty gwałtu, aresztowania 
i złe traktowanie obywateli sowiedkich. 

Von Neurath obiecał przedsięwziąć — 
wszystkie komieczne środki! w celu zapo- 
bieżenia powtórzeniu się podobnych fak- 
tów w przyszłości. 

Agencja TASS informuje ma podstawi 
wie otrzymanych wiadomości, że ikomu- 
nikaty prasy niemieckiiej  zmiekształcają- 
ce odpowiedź, udzieloną ambasadorowi 
Chińczukowi przez von Neuratha, mie po- 
chodziły z miemieckiego ministerstwa — 
spraw zagranicznych. 
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   Komunikaty oraz 

Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
dostarczenie n-ru dowodowego 20 groszy. 

KINIE TYCH WETOEKONCKY DET" LYKCAPACK TRWYPNESRAKRE 

TELEGRAMY 
AUDJENCJE U PANA rREZYLEn. m 

RŁECZYPOSPOLITEJ. 

WARSZAWA. PAT. Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej przyjął w dniu 5 bm. przed 
południem posła polskiego w Rydze p. Beczko- 
wicza, a następnie posła polskiego w Teheranie 
p. Hempla. 

uARDYNAŁ KAKOWSKI U OJCA św. 

RZYM. PAT. [Papież przyjął dzisiaj ma 
specjalnej audjeneji ks. kardynała Kakow- 
skiego, Ks. kardynał Kakowski jutno wy- 
jeżdża z pawimotem do kmaju. |: 

REIS „KOŚCIUSZKI*. 

GDYNIA. PAT. Dziś wyruszył w 
pierwszą podróż po remoncie statek „Ko- 
ściuszko”, udając się do Nowego Yorku. 
Statek „ Kościuszko” który będzie utrzy- 
mywał komumikację na: linji Gidymiia — Ame 
myka, ma miejsce statku Pułaski, który 
idzie ido remontu, zabrał na pokład 97 pa- 
sażerów,  tramspont towarów i drzewa oraz 
kilkąset worków poczty. 

HITLEROWCY W KŁAJPEDZIE. 

KŁAJPEDA. PIAT. Akeja hitlerowców. 
na terenie kłajpedzkim w ostatnich  cza- 
sach staje się coraz bardziej intensywna. 
Litewska policja poliityezna %padła ma 
trop tajnej orgamiizacji hitlerowskiej któ- 
ra została założona przez miejscywego 
kupca Stillgera. Według niesprawdzonych 
pogłosek, ma zebramiu organizacji tej był 
obecny emisarjusz ceutrali partji raro- 
dowo - socjalistycznej. 

ZNIESIENIE EMBARGA NA ZŁOTO 
W STANACH ZJEDNOCZONYCH 

WASZYNGTON. PAT. Prezydent. 
Roesevelit wydał rozporządzenie, znoszące 
embargo mia złoto. 

KONFERENCJA KOLEJOWA 
W BUKARESZCIE. 

BUKARESZT. PAT. (W dniu 5 b. m. 
nozpoczęły się tu obrady Kkontterencji kole- 
jowej w której biorą udział przedstawi- 
ciele Polski, Niemiec, Austrji, Węgier, 
Czechosłowacji, Jugosławii i Bułgarii. — 
Przedmiotem obrad jest przedewszystkiem 
kwestja walutowa mw międzynarodowym 
ruchu kolejowym. Dyrektor kolei ramuń- 
skich wysunął propozycję przyjęcia za 
podstawę taryfy międzynarodowej  fran- 

cuskiego framka złotego, 

BANKI WZNOWIŁY DZIAŁALNOŚĆ 
W AMERYCE. 

LONDYN. PAT. Jak donoszą z Wa- 
szymnigtonu, sekretarz skarbu Woodim wi 
przemówieniu radjowem wczoraj wieczo- 
rem. oświałdczył, że 12.737 banków zostało 
ponownie otwartych na dzień 4 kwietnia. 
Od 4marca do 31 marca ogółem 1.160 
miljonów dolarów wpłynęło z powrotem do 
banków, z czego 600 miljonów.: w złocie lub 
w. złotych centyfikattach, 

Ii MIĘDZYNARODOWY KONGRES 
PRAWA KARNEGO. 

PALERMO. PAT. — Rozpoczęły się tu 
obrady III międzynarodowego kongresu 
prawa karnego. Inauguracji dokonał wło- 
ski minister sprawiedliwości. [W kongre- 
sie biorą mdział delegacje 20 państw. De- 
legatem Polski jest! p. Rappoport, 

F.JTA POWIETRZNA WŁOCH. 

MARSYTJ. A. PIAT. — Jeden z wielkieh 
dzienników tutejszych podkreśla, że pod- 
CZAS gdy w roku 1922 aeronautyka włoska 
posiadała 76 aparatów z 500 oficerami i 
żołnierzami, to w roku 1933 Włochy rozpo- 
rządzają 1507 aparatami, a liczba czyn- 
nych oficerów, i żołnierzy wzrosła: do 22193 

„ROZBROJONE” NIEMCY. 
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W dniu l-go kwietnią odbyła się w nie- 
mieckim porcie wojennym Wilhelmshafen wśród 
niezwykłej pompy uroczystość oddania flocie 
wojennej nowowybudowanego potężnego pan- 
cernika „Deutschland*. Dowódca pancernika 
kpt. Fischel wygłosił przy tej okazji do załogi 
przemówienie, w którem podkreślił wielkie zna- 
czenie nazwy nadanej okrętowi oraz dzień obję- 
cia przez pancernik służby we flocie niemiec- 

kiej. Na zdjęciu naszem widzimy pancernik 
„Deutschland“. ы <a 
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SILVA RERUM ANTYNIEMIECKA AKCJA ŻYDÓW 
Dziennik Poznański (79) 

sprawę katolickiej radjostacji. 

Watykan posiadi potężną stację nadawczą, 
skonstruowaną pod tchnieniem genjainego wi- 
zjonera radjoznawstwa, inż. Marconiego, przed 
którą staje i nie wzdryga się przemawiać do 
powszechności kościelnej sam Namiestnik Chcy 
stusa. Rośnie szereg rozgłośni katolickich w 
Europie, nawet w protestanckiej Holandji i w 
pół prawosławnej jugosławji. Za Francją, Ka- 
nadą, Niemcami i Włochami w urządzaniu dni 
i tygodni katolickich idą materjalistyczne Sta- 
ny Zjednoczone, gdzie się całemi tygodniami 
wykłada doniosłość i treść encykliki Quadra- 
gesimo anno*. Powstaje szereg nawet specjal- 
nych czasopism w rodzaju irancuskiego „Les 
dossiers de la radio". 

W tym rozmachu Akcji Katolickiej na te- 
renie radja, Polska winna znaleźć odpowiednie 

porusza 

W BELGII. 
BRUKSELA. PAT. — Akcja antyniemiecka 

Żydów belgijskich z każdą chwilą staje się co- 
raz silniejsza. W Antwerpji, gdzie kolonja ży- 
dowska jest bardzo liczna, właściciele - kin, 
wskutek zupełnego bojkotu iilmów niemieskica 
przez Żydów, ponieśli znaczne straty, W dziel- 
nicy żydowskiej zapanował prawdziwy teror 
względem kupców, którzy mimo ostrzeżeń u- 
trzymywali nadal stosdhki handlowe z Niem- 
cami. Zanotowano szereg wypadków pobicia 
za nieprzylączenie się do bojkota. We wszyst- 
kich większych miastach odbyły się wielkie ze- 
brania żydowskie, protestujące przeciwko prze 
śladowaniom żydów w Niemczech. 

Prasa belgijska, pisząc o prześladowaniach 
żydów w Niemczech, zaznacza, że na 33 nagro- 
dy Nobla, przyznane Niemcom, 12 nagród o- 

> -dla siebie miejsce, a jeżeli go -dotąd-nie-zdoby-—trzymali żydzi niemieccy, co nie stoi w żad: 

Podróż Normana Davisa 
Po Londynie — Paryż 

* 

  

ła, to tylko dzięki nieuświadomieniu sobie zna- 
czenia tego środka propagandy. Dzisiaj już 
inaczej na te sprawy patrzymy. Rozumiemy, ze 
trzeba użyć nieraz tych samych środków sa- 
moobrony, których się trzyma wróg Kościoła, 
oczywiście o ile uczciwe i godziwe. : 

Jakže jest w Polsce? Czy dotychczas 
nic się nie robi w tym kierunku? 

Mamy już początki i to dość dobre. Do 
naszego radja znajdują dostęp mówcy, kazno- 
dzieje, konierencjoniści, nabożeństwa, uroczy- 
stości i imprezy katolickie. Któż z nas nie 
słucha nabożeństw i wspaniałych kazań archi- 
katedry prymasowskiej, z jej najlepszym chó- 
rem gregorjańskim z Poznania, nieszporów w 
Ostrej Bramie wileńskiej, konferencyj apolo- 
getycznych z Katowic, prelekcyj misyjnych z 
Warszawy, ks. Rękasa ze Lwowa z jego cie-- 
płemi słowami dla chorych, wreszcie tych po- 
tężnych w swojej wymowie nabożeństw i ob- 
chodów transmitowanych od czasu do czasu 
z Częstochowy. 

Potrzebuje jednak to wszystko oparcia Ог- 
ganizacyjnego. A tego dotąd niema. Jeszcze nikt 
nie pomyślał o powołaniu do życia Stowarzy- 
szenia Przyjaciół Katolickiego Radja. 

O.0. Jezuici w Krakowie posunęli się 
jeszcze dalej i zainicjowali zorganizo- 
wanie nowej radjostacji, któraby wyłącz- 
nie zajęła się prowadzeniem akcji anty- 
bezbożniczej. 

Doskonała inicjatywa wychodzi z Krakowa, 
ze środowiska jednego z najcenniejszych w 
Polsce zgromadzeń zakonnych, idea Założenia 
Radjostacji nadawczo-odbiorczej, którejby ce- 
łem było odpieranie i osłabianie bezbożniczej 
propagandy bolszewickiej. Istnieje pono projekt 
przekształcenia, istniejącego w Warszawie tn 
stytutu do badania bolszewizmu na taką radjo- 
stację. Sądzę atoli, że zaciśnianie programu i 
działalności podobnej rozgłości wyłącznie do 
kontrakcji bezbożnictwu, nie byłoby wskazane, 
potrzebna jest bowiem taka instytucja o cha- 
rakterze jaknajogólniejszym, dla wszystkich 
problemów potężnego, wszechstronnego i różno 
rodnego życia religii i Kościoła. Robota ta 
wydać już ma podstawy przyszłości, jak gło- 
si odezwa, szeroko rozkolportowana po Polsce, 

e się cieszy poparciem wysokich czynni- 
ow. 

Słusznie stwierdzają inicjatorzy tego dzie- 
ła, że akcja propagandowa bolszewickiego bez- 
bożnictwa przybiera ostatniemi czasy tak ogrom 
ne rozmiary, że zaczyna zagrażać bardzo po- 
ważnie całemu katolickiemu zachodowi, a w 
pierwszym rzędzie naszej Polsce, w której po- 
kazują się raz po raz bardzo zastraszające obja 

_ wy rosnącej niewiary., 
6Ё 

| czynić nowa Katolicka Radjostacja. Co do szcze 
Trzeba się temu przeciwstawić. Ma to u- 

 Tajemnica.. Nie jest to całkiem do- 
brze, gdyż ze względu na akcję zbierania 
funduszu na cele budowy radjostacji kato- 
lickiej, należałoby dokładnie poinformo- 
wać ogół o miejscu tej stacji i o pro-. 
gram. 

Jedno tylko wiadome, że stacja ta jako od- 
biorcza będzie wykrywać i w komunikatach 
dla prasy należycie oświetlać ateistyczną pro- 
pagandę, czy to uprawianą przez radjo, czy 
przez drukowane słowo, czy przez osobiste 
działanie emisarjuszów; jako madawcza bę- 
dzie ciągle uświadamiać Polsce i zagranicy 
bołszewickie niebezpieczeństwo i wprost dro- 
gą radjową przeciwdziałać rozsyłanym błuźnier 
stwom i  fałszom. 

Nie jest to całkowity program przysz- 
łej radjostacji. To też trzeba uzbroić się 
w cierpliwość i czekać szczegółow- 
szych wiadomości. Lector. 

Przy licznych dolegliwościach kobiecych, natu- 

ralna woda gorzka „Franciszka-Józefa* sprawia 

znakomitą ulgę. Zalecana przez lekarzy. 

  

nym stosunku procentowym ludności żydow- 
skiej w Niemczech, która nie wynosi nawet je: 
den na sto. 

Propaganda antyniemiecka, jaka toczy się 
od szeregu tygodni w prasie belgijskiej, w os- 
statnich dniach uległa jeszcze większemu na- 
tężeniu. Komunikaty poselstwa niemieckiego, 
protestujące przeciwko temu, nie są wogóie 
zamieszczane, wzgłędnie bywają zaopatrywa- 
ne takiemi komentarzami, że osiągają wręcz 
odwrotny skutek. 

WE FRANCJI. 
PARYŻ. PAT. — W Paryżu odbywają się 

w dalszym ciągu wiece publiczne, na których 
uchwalane są rezołucje, protestujące przeciwko 
prześladowaniu żydów w Niemczech. W šro- 
dę odbył się wiec, zorganizowany przez uni: 
wersytet orjentalny. Rada administracyjna kon- 
federacji syndykatów lekarzy iraneuskich oraz 

  

WASZYNGTON. PAT. Departament 
stanu zaprzecza pogłoskom, jakoby (w cza- 
sie swego pobytu wi Londynie Norman 
Davis poczynił jakieś propozycje w spra- 
wie uregulowania długów wojennych, czy 
też redukcji długu angielskiego. 4 dru- 
giej stromy panuje tu wrażenie, że pre- 
zydent Roosevelt życzy sobie, aby Mae 
Donald przybył miebawem do Waszyngto- 
nu. Jak sądzą, projekt ustawy na którym 
ma się oprzeć Roosevelt przy rokowaniach 
w: sprawach taryfowych, jest już ukończo- 
m У. 
"NOWY YORK. PAT. „New York Ti- 

mes“ donosi, že Norman Davis przedsia- 
mwiił rządom głównych państw projekt zwo- 

łamia wi majbliższej przyszłości do  Wa- 
szyngtonu międzynarodowego komitetu, — 
mającego się zająć przygotowaniami  do' 
świiatowej konferencji ekoniomieznej. 

PARYŻ. PAT. Wczoraj przybył tu szef 
amerykańskiej delegacji na konferencję 
rozbrojeniową Niorman Davis. W czasie 
godzinnej konferencji z Paul - Boncourem 
— Norman Davis przedstawił punkt wi- 
dzenia Stanów Zjednoczonych, którz uwa- 
żają, że należałoby  poczymić decydujące 
kroki w sprawie rozbrojenia. Paul - Bon- 
cour poinformował amerykańskiego mię- 
ża stamu o zapatrywaniach rządu fran- 
cuskiego ma rozbrojenie *raz przebiegu 
rokowań.w sprawie paktu 4 niocarstw. 

Sytuacja polityczna w Gdańsku 
WNIOSEK CENTRUM I HITLEROWCÓ w O ROZWIĄZANIU SEJMU GDAŃSK. 

GDAŃSK. PAT. W włylniiku odbytych 
wczoraj wieczorem manad frakcji centrum 
i niemiecko - narodowych zapadła decyzja 
zgłoszenia do Sejmu gdańskiego wniosku 
io jego rozwiązamie i rozpisanie mowych wy- 
borów. Winiiosek tem dziś w południe został 
formalmie złożony prezydjum '/ Sejmu i po- 
winien wejść pod obrady plenum mnie wieze 
śniej miiż po 8 dnliach. [Ponieważ jpantje 

koalicji senackiej dążą do możliwie szyb- 

  

NOWY YORK. PAT. — Dalsze poszuki- 
wania szczątków sterowca „Akron* podjęte 20 
stały w dniu 7 bm. Znany meteorolog Kimball 
wyraził przekonanie, że „Akron* padł ofiarą 
pionowych prądów powietrznych, które mogły 
uszkodzić metalowy szkielet i zmusić sterowiec 

do opuszczenia się. Kierownik łaboratorjum a- 
_ gółów jeszcze tajemnica. Widać w opracowaniu. eronautycznego wyraża przypuszczenie, że 

„Akron* porwany został przez gwałtowny wir 

powietrzny, wytworzony przy zetknięciu się 2 
burz, nadciągających z rozmaitych stron. 
Co mówi zastępca komendanta 

STANY ZJEDNOCONE NIE BĘDĄ 
WIĘCEJ BUDOWAŁY STEROWCÓW 

NOWY YORK. PAT. — Zastępca komen- 
danta sterowca „Akron“ kpt. Wiley, znajdują- 

cy się obecnie w szpitalu, jako jeden z 5 ura- 
towanych członków załogi sterowca, oświad- 

czył, że nie ma żadnej pewności co do przy- 
czyny katastrofy. Nic nie pozwala mu przy- 
puszczać, że w sterowiec uderzył piorun. Ka- 

tastrofa nie została spowodowana również ani 

przez eksplozję, ani przez pożar. Kpt. Wiley 
przypuszcza, — że decydującym momentein 
była chwila, kiedy uszkodzony został ster stat- 
ku. Sterowiec pochylił się wówczas gwałtow- 
nie ku dołowi. Kiedy zderzył się z falami, woda 

błyskawicznie wypełniła wszystkie kabiny. Ka- 
pitan zdołał wydostać się na powierzchnię wo- 

dy i był świadkiem, jak uszkodzony kadłub od- 
dala się, pędzony przez wiatr i oświetlony 

TEATR WIELKI NA POHULANCE 
„CZERWONA LIMUZYNA'* — SZTUKA W TRZECH AKTACH TADEUSZA 

ŁOPALEWSKIEGO 

Tadeusz Łopalewski należy do ludzi 
naprawdę żywych, — do pisarzy stale 
idących naprzód, szukających nowych 
dróg i rzetelnie pracujących nad sobą. 
Obcowanie z Łopalewskim sprawia przy- 

jemność. 
" Poeta, powieściopisarz i dramaturg 

— trzema drogami dąży Łopalewski do 
głównego celu artysty: znalezienia sie- 
bie w sztuce. 3 

Jako poeta, przebył on wielką drogę 
od subtelnych liryk do twardego eposu 
ruskiego. Ma w swym poetyckim dorob- 
ku rzeczy naprawdę nieprzeciętnej warto- 
ści, ale najkompletniej, najciekawiej i 
najwspanialej wypowiedział się, jako tłu 
macz „bylin“. Zresztą, wyraz „tłumacz* 
jest może najmniej stosowny: jest Łopa - 
lewski wspaniałym odtwórcą bylin, — 
poetą, który tak się zżył ze światem le- 
gendarnych bohaterów Rusi, — wolnej, 
dumnej Rusi, — że w zdumienie i zachwyt 
wprowadza każdego, kto zna oryginał i 
może ocenić imponujące opanowanie for 
my i doskonałe odczucie ducha eposu. 

Jako powieściopisarz, nie znalazł je- 
szcze Łopalewski właściwego wyrazu dla 
siebie i nie przekroczył granic popraw- 
ności. 

Jako dramaturg, doszedł do „Czerwo- 
nej limuzyny”... 

Doszedł... Czy znaczy to, że „Czer- 
wona limuzyna” jest szczytem, jaki Łopa- 
lewski osiągnął w dziedzinie dramatu? — 
Chyba nie! Czy jednak będzie Łopalew- 

_ ski zczasem spoglądać na ten swój utwór 
| z pobłażliwym uśmiechem, jak już spoglą 

  

da na niektóre swoje młodzieńcze utwo- 
ry? — Można wątpić! 

„Czerwona MAĆ jest rzeczą doj- 
rzalą. To nie „Aurelcia“, którą Wilno 
zobaczyło w stanie jeszcze nieco suro- 
wym. „Czerwona limuzyna* wykazuje 
dobrą robotę literacką i znajomość sce- 
ny: trzy poprzednie debiuty nie poszły 
na marne. „Czerwona limuzyna zacieka- 
wia widza, intryguje: każdy akt kończy 
się „haczykiem*,, który zmusza do za- 
stanawiania się: co będzie dalej, — wy- 
wołuje dyskusje i komentarze. Łopałew- 
ski już zdobył sekret panowania nad wi 
dzem. jest to zdobycz olbrzymia, choś 
jednocześnie bardzo niebezpieczna, gdyż 
niejednego pisarza popchnęła na drogę 
zręcznej blagi. Znając Łopalewskiego, 
nie przypuszczamy dla niego tej smutnej 
ewentualności. 

„Czerwona limuzyna* jest sztuką 

współczesną, a raczej nowoczesną. Rodo- 
wód swój wywodzi ona, jak się zdaje 
(czy autor nie zaprzeczy?), od sztuk 

W. Somerset Maughama i B. Shaw*a, 
szczególnie  „Lichwy mieszkaniowej“ 
Shaw'a, ale to bynajmniej nie može świad 
czyć o niej ujemnie, — raz, że wzory są 
doskonałe, po drugie zaś, że tematy spo- 
łeczne są obecnie w powietrzu: chcemy, 
czy nie chcemy, oddychamy niemi, żyje- 
my niemi. Nędzą artystyczną jest naj- 
zręczniejszy nawet reportaż sceniczny, 
natomiast wchłonięcie przez sztukę pier- 
wiastków aktualnych i syntetyczne prze- 
procowanie ich jest miarą żywotności i 
wiecznej młodości sztuki. Ideologicznie 

kiego wyjaśnienia sytuacji, posiedzenie 
Sejmu odbędzie się najprawdopodobniej w 
Wielki Czwartek 13 b. m. 

Po przyjęciu winilosku, co nie ulega wąt- 
pliwiości, wybory powiinny być wyzmiaczone 
zgodnie z konstytucją majwcześniej po 
6, a najpóźniej po 8 tygodniach od chwili 
przyjęcia uchwały 0 mozwiiązaniu Sej- 
mu, czyli prawdopodobhniie już 28 maja. 

ma LO LOL 

Po kafastrofie „Akronu“ 
Sterowiec- padł ofiarą wiru powietrznego 

przez błyskawice. Kpt. Wiley, który utrzymy- 

wał się przez czas dłuższy: na powierzchni mo- 
rza walcząc z falami, został wyratowany przez 

parowiec „Phoebus', 

Stany Zjednocone nie będą więcej budowały 
sterowców ; 

CO MÓWI ZASTĘPCA KOMENDANTA 

WASZYNGTON. PAT. — Przewodniczący 
komisji dla spraw marynarki Izby Reprezentan 
tów po otrzymaniu wiadomości o katastrolach, 

  

komitet towarzystwa literatów francuskich о- 
głosiły dziś energiczny protest przeciwko prze- 
śladowaniom żydów w Niemczech. 

PROTEST LABOUR PARTY. 

LONDYN. PAT. Brytyjska Labour 
Party i Rada Trade Unionów organizują w 
przyszłą środę wiec protestacyjny przeciwko 
metodcm, stosowanym przez rząd Hitlera. 

W Izbie Gmin grupa posłów konserwatyw 
nych zgłosiła następujący wniosek dla debaty 
parlamentarnej: 

„Izba zwraca uwagę rządu na niekorzyst- 
ne dla stosunków angielsko - niemieckich skut- 
Ki, wywołane przez prześladowania Żydów w 
Niemczech i wzywa rząd do dania jak najprę- 
dzej wyrazu swej opinii na odpowiedniej dro- 
dze dyplomatycznej”, : 

PRZYJAZD ŻYDÓW DO POLSKI 

KRÓLEWSKA HUTA. РАТ. — Wczoraj 
rano pociągiem pośpiesznym Berlin — Buka- 
reszt przybyła z Niemiec do Polski przez pas 
graniczny Bytom - Dworzec, grupa obywatel: 
polskich wyznania mojżeszowego, którzy ucie- 
kli z Niemiec do Polski na skutek prześladowań 
hitlerowskich. Jeden z uciekinierów Juda Grub- 
mer ma jeszcze widoczne ślady ran, zadanych 
mu przez hitlerowców, drugi zaś Izrael Szraj- 
ber stwierdza, że hitlerowcy  obezwiadnili go 
siłą i obcięli mu brodę. 

SIEDZIBA MAKABI PRZENIESIONA 
DO LONDYNU. 

WARSZAWA. PAT.—Egzekutywa wszech 
światowego związku Makabi, mająca dotąd 
swą siedzibę w Berlinie, przeniosła się do Lon- 
dynu. 

* * ос 

ŁÓDŹ. PAT. Zarząd Stowarzyszenia 
Fabrykantów Wyrobów Pończoszniczych mia- 

sta Łodzi i okolic powziął jednomyślna uchwałę 

następującej treści: 
W związku z prześladowaniami, na które 

narażeni są Żydzi polscy w Niemczech ze stra- 
ny partji narodowo - socjalistycznej, Stowarzy- 
szenie Fabrykantów Wyrobów Pończoszniczych 

m. Łodzi i okolic postanawia przyłączyć się do 
ogólnego protestu świata kulturalnego przeciw- 

ko tym niebywałym w historji gwałtom i zare- 
agować graźbą bojkotu towarów niemieckich. 

Podając to do wiadomości ogółu swych człon- 
ków, zarząd wzywa ich do zastosowania się w 

tej mierze do dalszych zarządzeń Stowarzysze- 

nia. Projektowane konkretne decyzje bojkoto- 
we zarząd uzależnia od dalszych posunięć rzą- 
du niemieckiego. 

  

w których zginęły sterowce „Akron* i „|-—-3“ 
oświadczył, że Stany Zjednoczone nie będą już 

więcej budowały sterowców. 

' £ AA 

** BEACH HAWEN. PAT. — Według ostat- 
nich oficjałnych wiadomości, katastrofa sterow 

ca marynarki wojskowej „J—-3'* zakończyła się 
śmiercią dwóch członków załogi, w tej liczbie 
komendanta. Załoga statku składała się z 7 o- 

sób. 5 czionków załogi uratowano.    
Ostatnie zdjęcie „Akronu”. 

AS SNS INT KN ISI I INT A I LAIDOS TIA ISIN TIE 0 

„Czerwona limuzyna“ jest najbliższa sztu 
ce, o której Łopalewski nie mógł wie- 
dzieć, pisząc „Limuzynę'*, i której praw 
dopodobnie wogóle nie zna, bo ukazała 
się ona w druku przed kilku zaledwie 
dniami, — sztuce Ewy Szelburg Zarem- 
biny p.t. „Sygnały”. 

Człowiek tworzy maszyny, žeby pa- 
nować nad człowiekiem i sam staje się 
niewolnikiem maszyny. Człowiek groma- 
dzi kapitały, zdobywa miljony, aż wre- 
szcie stwierdza, że jest nędzarzem. Czło- 
wiek daje możność pracy i egzystencji 
tysiącom ludzi, uważa więc siebie za do- 
broczyńcę i jest przeklinany przez te 
tysiące, jako despota i wyzyskiwacz. 

Błędne Koło. Matnia, w której się du- 
si współczesny człowiek, świadek i ofia- 
ra załamujących się form życia społecz- 
nego i ekonomicznego. 

Ewa Szelburg Zarembina, opracowu- 
jąc ten temat, operowała symbolami i 
dała mocną, nieco przejaskrawioną syn- 
tezę, — Łopalewski potraktował zagad- 
nienie społeczne w sztuce o wiele łagod- 
niej i bardziej realistycznie, — to też 
na plan pierwszy wysunęły się nie pier- 
wiastki społeczne, jak to, zdaje się, było „dełka?... Jeżeli tak, to przecież 
w zamiarach autora, lecz dramat jednost- 
ki, — Elżbiety, córki Urjasza. 

Urjasz, miljoner i właściciel olbrzy- 
miej fabryki obuwia, nie robił wrażenia 
potentata w stylu Forda czy Kreugera, — 
był o wiele mniejszy, a wskutek tego 
mniej groźny i charakterystyczny. Nie 
może on być traktowany, jako symbol, 
— raczej jako typ. Atmosfera, jaką wy- 
twarza naokoło siebie Urjasz i której 
ofiarą pada sam, również nie jest czemś 
nieodłącznem od pojęcia kapitalizmu, — 
jest to atmosfera wyzysku i zakłamania 

się, która może się wytworzyć w naj- 
przeróżniejszych warunkach. 

Właśnie: jako symbol Urjasz budzi 
pewne zastrzeżenia, — jako typ jest bez 
zarzutu. To samo dotyczy postaci Elżbie- 
ty. Jak zaznaczył sam autor w wywiedzie 
na temat sztuki, Elżbieta jest nowoczesną 
panną, która została tylko opromieniona 
całym urokiem romantyzmu. O tem jed- 
nak doprawdy nie można wnioskować 
ze sztuki. 

Na czem polega nowoczesność Elż- 
biety? — Bodaj na tem tylko, że skończy- 
ła kursy szoferów i umie sama kierować 
samochodem. Na czem polega jej roman- 

tyzm? — Na tem, że dusi się w zatrutej 
atmosferze i _ pragnie światła i lotu. 

Jak dalece Elżbieta nie jest ani no- 
woczesna, ani romantyczna, dowodzi jej 
zamążpójście. Czy naprawdę nowoczesiia 
panna nie da sobie rady w życiu bez о- 
parcia się o męża? Czy romantyczna pan 
na wyjdzie zamąż za człowieka nie ko- 
chanego — i to z własnej a nieprzymu- 
szonej woli?.. 

Czy nie jest Elżbieta tęczowym mo- 
tylem, który się wylęgł na pustynii któ- 
ry ma tak Śliczne i tak słabiutkie skrzy- 

jest to 

typ odwieczny!.. 

Ale rozważania na temat bohaterów 

sztuki są nieco niebezpieczne ze wzglę 

du na to, że autor dał ich charakterysty- 

kę w rozmowie z kol. Wysz., — trzeba 
więc albo przyjąć bez zastrzeżeń tę cha- 

rakterystykę, albo już lepiej milczeć... 
Tak jedno, jak drugię, jest jednak trud - 

ne do wykonania, bo nasuwają się pyta- 

nia, które zawierają w sobie pierwiastki 

przekory. 
Czy naprawdę np. „nowoczesna pan- 

na powinnaby kochać pieniądz” i że pc- 

Podhalznie w Warszawie 

  

w  charakterystycznych 
WYG 

ОЫ 
W dniu dzisieįszym rozpoczęły się w Warszawie uroczystości, związane z 10-leciem istnie- 
nia warszawskiego Ogniska Związku 
Związku Ognisk z całego Podhala. Na zdjęciu 

Podhalan przy bardzo licznym udziale delegatów 
naszem widzimy 3-ch delegatów z Podha!a 
strojach góralskich. 

PIRACI ŻĄDAJĄ MILJONA DOLARÓW 
OKUPU. 

LONDYN. (PAT. — Jeden z 4 oficerów 
porwanych przez chińskich korsarzy z po- 
kładu okmętu „Nan-Czang*, powrócił do 
New-Czwang. Oficer ten zwolniony zosta! 
plrzez piratów, by, mógł zakomunikować 
żądanie okupu. Trzej pozostali oficerowie 
trzymani są pod! silną strażą w okolicach 

Pan-Szamu. 
NEW CHANG. PAT. [Piraci chiińsey, 

którzy porwali 4 oficerów angielskich za- 
wiadomili, że rozstrzelają tych oficerów, 
jeżeli w określonym termiinie nie rzyma 
ją okupu yy: wysokości 1 miljona doiarów 
oraz karabinó wmaszymowych wraz z amu- 
micją. 

JAPOŃCZYCY ZAJĘLI 
TAG. 

TIENTSIN, PAT. Po uporczywych iwał-- 
kach trwających przez cały dzień, Japon- 
czycy podeszli! pod Cžing - wan - tao. 

AWARJA SAMOLOTU EKSPEDYCJI 
HUTSONA. 

BOMBAY. PAT. Jeden! z samolotów — 
ekspedycji Hutsoma, Które  przeleciały 
wczoraj nad Eywierestem, był zmuszony do 
lądowania w pobliżu gramicy Dinajpur. — 
Samolot opuścił się na ziemię z powodu 
'bmaku benzyny. Drwaj lotnicy, któnzy się 
w nim znajdowali doznali podczas lądowa- 
nia lekkich obrażeń cielesnych. 

POŻAR ZNISZCZYŁ MIASTO. 

WASZYNGTON. PAT. IPortowe mia- 
sto Telawi wi republice Honduras zostało 
wi 8/4 umiszezone przez olbrzymi pożar, 
który dotychczas niie został jeszce ugaszo- 
ny. Nanjazie brak bliższych szczegółów. 

DEMONSTRACJE ANTYNIEMIECKIE 
W STRASBURGU. 

STRASBURG. PAT. — Wczoraj wieczu- 
rem w czasie przedstawienia w teatrze muej- 
skim w Strasburgu studenci uniwersytetu U1- 
tejszego urządzili manitestację przeciwko przy- 
byłej tu niemieckiej trupie teatralnej. Trupę tę 
poparli autonomiści alzaccy. Policja poleciła 
zawiesić przedstawienie. Studenci uformowali 
pochód, który, przechodząc ulicami miasta, wy- 
bił okna w redakcji pisma autonomistycznego. 

ZAMORDOWANIE BANKIERA 

NOWY YORK. PAT. Prezes Nationał 
Banku w Larchmont jw stanie Nowy York 
zostalł zabity, wystrzałem z rawolweru. — 
Zarząd (bamku objął kurator. 

Kto wygrał? 
/'WARSZAWA. [PAT. W! 24 dni ciągnie- 

nia V klasy 27 Polskiej Państwowej Lio- 
terji Klasowej wygrana 100 tysięcy zło- 
tych padła ma Nr. 40,047, 75 tysięcy — 
53,208, 20 tysięcy — 66.700, po 15 tysięcy 
złotych — 78.673, 78.983. 

CZING - WAN- 

SAMOCHÓD OSOBOWY 

Nowej marki „B U i € iĘ ** 

model 25/25 — na chodzie — kompletnie nie drogo sprzedam za gotówkę. — Zgłoszenia 
1 ieformacje: Hotel Europa pok. 16 х 

stawa inna jest dowodem romantyczno- 
ści? 

Czy rzeczywiście _wychowawczyn: 
Elżbiety, Flora „reprezentuje obłudę", 
choć sama Elżbieta stwierdza, iż zaw- 
dzięcza Florze zdolność do szlachetniej- 
szych pragnień? Czy istotnie motorem 
akcji staje się „konflikt nowoczesnej 
dziewczyny, otoczonej mgłą romantyzmu, 
z człowiekiem, symbolizującym kapital“'? 

Czy nie jest to, wracając do poprzed- 

niego porównania, raczej próba lotu sła- 

bego motylka w pustyni, który rwie się 
ku słońcu, w przestworza, i nie zdaje 
sobie sprawy, w jakim kierunku trzeba 
lecieć, aby znaleźć kwitnącą oazę?.. 

Ale tak, czy owak, będziemy  inter- 
pretować sztukę, tak czy inaczej będzie- 
my podchodzić do poszczególnych po- 
staci, — jedno nie ulega wątpliwości, iż 
sztuka jest ciekawa i godra widzenia! 

Dobrze opracowana literacko, „Czer: 
wona limuzyna” znalazła świetną oprawę 
sceniczn; pomysłu W. Makojnika, zaw- 
sze stę odznaczającego twórczą inwencją 

Artyści mieli przed sobą dość trudne 

zadanie przedewszystkiem wskutek wy- 

szukanych dialogów, wymagających: do- 

brego opanowania pamięciowego I Żyw- 

szego tempa. ; 

Na premjerze pod tym względem nie 
wszystko było w porządku... 

Obsada ról naogół szczęśliwa. Na czo 
ło wysunęła się p. T. Koronkiewiczów- 
na, która niezwykle wnikliwie i subtel- 
nie odtworzyła postać Elżbiety. Nie wiem, 
czy ta I-'žbieta naprawdę staczała walkę 
z „człowiekiem, symbolizującym kapitał ` 

ale rwała się do szczęścia w SpOS00 

wzruszający... Publiczność premjerowa 

(pełna sala) szczególnie — i całkiem 

słusznie — wyróżniła artystkę. Buki:t 

Bilans Banku Poiskiego 
WARSZAWA. PAT. Bilans Banku 

Polskiego na ultimo marca, wobec zmienio- 
nej na mocy ustawy z jdmia 24 marca r. b. 
zasady pokrycia obiegu biletów i natych- 
miast płatnych zobowiązań nieuwazględnia 
dotąd stosowanego podziału pieniędzy i 
należności zagranicznych ma zaliczone i 
niezaliczone do pokrycia. 

Obie te propozycje, 'wskutek wyelimi- 
nowania. walut ii dewiz ze statutowego (po- 

krycia, zostałyj połączone w jedno. Stan 
tej pozycji w porównaniu z łączną sumą 
walut i dewiz wt poprzedhiiej dekadzie po- 
większył się o 16,6 miiljonów: zł. do 96,8 
miljomów zł. 'Wzmosti ten nastąpił wi wy- 
niku zamiamy; części zapasu złota na dewi- 
zy. 

Zapas złota obniżył się o 22,9 miljonów 
i wymosi obecnie 490,7 miiljonów złotych. 
Suma wykorzystanych kredytów zwiększy 
ła się o 58,7 miljonów złotych, przyczem 
portfel wekslowy wzrósł o 55,7 miljonów 
do 597,3 miljonów, zaś pożyczki zastawowe 
o 3, miljomy do 103,8 miljonów: zł, 

Zapas polskich monet: srebrnych i bilo- 
mu obniżył się o blisko 1 miljon zł. do 
sumy 48,1 miljona. IPozycja „inne aktywa” 
zmniejszyła się o 12,3 miljomów: zł. do 128,7 
miljonów zł.” Natomiast pozycja „inne pa- 
sywa“ wzosla o 148 miljonėw do 256,4 
miljonėw.  Niatbomiasti płatne zobowiązania 
zmniejszyły się o 12 miljonów zł. do 188,7 
miljonów. złotych. Obieg biletów: banko- 
wych, główmie wskutek wzrostu: portfelu 
wekslowego powiększył się o 35,4 miljo- 
mów, podnosząc się do sumy 1 miłjard, — 
18,8 miljonów zł. 

Pokrycie złotem obiegu i matychmiast 

płatnych zobowiązań, obliczone zgodnie ze 
zmienionym statutem, wynosi 46,40 iproe. 
czyli 16,40 ponad normę statutową. 

W. ciągu ostatniej dekady marca Bank 
Polski przekazał zagramicę 600 tysięcy 
dolarów ma obsługę 7 proc. pożyczki sta- 
bilizacyjnej pożyczki 467 tysięcy dolarów 

na obsługę 6 proc. pożyczki dolarowej i 
1178 tysięcy dolarów ma obsługę 6 i pół 
proc. pożyczki zapalczanej, 170 tysięcy do- 
larów długu polikwidacyjnego t.. zw. po- 
austrjadkiego i 840 tys, dolarów na. wykup 
i obsługę bonów! Ministerstwa Komumika- 
cji. Łącznie opłaty te wynosiły 29 miljo- 
nów. zł. Stopa dyskontowa Banku 6 proc. 
zastiawowia T proc. 

APR. 15 

DOLAR W WARSZAWIE. 

WARSZAWA, PAT. [Przedgiełda. 
Dolary 8,88 3/4, dolary złote 9,06, ubie — 
4.73 i pół t = 
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kwiatów, rzucony jej na scenę, był wyra- 
zem uznania. 

Dobry, jako typ, był Urjasz w inter- 
pretacji p. St. Janowskiego. Świetna, 
choć doprawdy nie obłudna, była p. Ła- 
dosiówna, jako Flora. Dlaczego ta wybi- 
tnie utalentowana artystka występuje tak 
rzadko 1 w rolach, nie zawsze dla niej 

odpowiednich? Dżieje się wyraźna krzyw 
da artystce i publiczności! 

Dyr. M. Szpakiewicz walecznie się 
borykał z nieco papierową postacią Emi- 

la Sabinka, który psychologicznie jest 
niedociągnięty: w 1-m akcie dość ujmu ̀ 
jący, bo zuchwały i niesłychanie spryt- 
ny młodzieniec, w 2-m, po pół roku — 

obrzydliwy  karjerowicz, odpychający 
od siebie córkę miljonera  (conajmnicį 
brak przezorności!), w trzecim — bez- 
duszny manekin, —zmiany zbyt gwałto- 
wne i dlatego trudne do scenicznego 
oszliiowania. 

Miller, sekretarz Urjasza, w interpre- 
tacji p. А. Łodzińskiego, był postacią ba:- 

dzo charakterystyczną, ale czy nie za 
wielkim ciamajdą, jak na plenipotenta 
króla obuwia? P. M. Koczyrkiewicz, ja- 
ko redaktor Rotter, był całkiem na miej- 
SCU. 

Podsumujmy wrażenia i uwagi: sztu 

ka jest ciekawa i żywo napisana, wysta- 
wa bardzo dobra, wykonanie... Ale poco 
są te zapewnienia?. 

Niech szanowni Czytelnicy (szczegol- 
nie zaš Czytelniczki!) pošpieszą na Pc- 
hulankę i tam przekonają się 0 szlachet 
ności współczesnych romantyczek i nie- 
godziwości płci brzydkiej!. I niech sami 
osądzą wartość sztuki i gry artystów!.. 

Warto się zainteresować „Czerwoną 
limuzyną ''!... W.



ч 

Sprawy podatku prze- 
mystowego od obrotu 
oraz interpretacji przepisów 

podatkowych 
Wileńska Izba Przemysłowo - Handlowa 

strzymałą od p. prezesa |Izby Skarbowej w 
Wilnie szereg informacyj, dotyczących usto- 
sunkowania się wiadz skarbowych do aktual- 
wych zagadnień podatkowych, poruszonych w 
swoim cząsie przez Izbę Przemysłowo - Han- 

| dlowa. : 
ug Według tych informacyj, w marcu br. Od- 

|. był się zjazd Kierowników Urzędów Skarbo- 
, wych z Okręgu Wileńskiej Izby Skarbowej, na 

którym udzielono wytycznych co do wymiaru 
tku przemysłowego od obrotu za. rok 1932 

Na tle ogólnej zniżki obrotów, wywołanej kry- 
zyseni, która jednak w odniesieniu do poszcze: 
gólnych branż wykazuje dużą rozpiętość, zwró 
cono szczególną uwagę kierowników urzędów 

° ma konieczność prawidłowego ujęcia obrotów 
' i należytego uzasadnienia stawianych w tym 

kierunku wniosków. — Podkreślono, iż wy- 
miary, w miarę możliwości, winny być oparte 
ma podstawach realnych z uwzględnieniem 
konjunktury gospodarczej w każdej branży, a 
mawet w poszczególnem przedsiębiorstwie. 

Na tymże zjeździe uchwalono, aby stosunek 
władz podatkowych I-szej instancji względem 
płatników, prowadzących księgi handlowe, był 
macechowany specjalną życzliwością z zazna- 
czeniem, że należy unikać dyskwalifikacji ksiąg 
z powodu drobnych usterek formalnych, które 
mie zmierzają do uszczuplenia podstaw wy- 
miari. 

Ustalono następnie, że księgi 

WILNO. Wczoraj w nocy w pociągu wa*- 

szawskim idącym do Wilna, wynikły ponownie 

zajścia, wywołane przez pijanych poborowych 

mieszkańców Warszawy. 
Służba kolejowa, nie mogąc dać rady z a- 

wanturnikami, którzy po ruszeniu pociągu z 

Grodna, demolowali wagony, powiadomiła o 
zajściach Orany, gdzie w chwili przybycia po- 

| 
| 

WILNO. We wsi Szklary gm. jaźwińskiej 
został rozszarpany przez byka handlarz bydła 
Szmuł Chackielewicz. Jeden z chiopów. |]. Saliń- 
ski, który pośpieszył zaatakowanemu z pomocą, 

  

handlowe, + T Czwartek 
' zarówno prawidłowe jak i uproszczone, mogą 4 2 
| mieć i dowóddwć (art. 76 ust, 3 s Lig Dzis 6 Wschód słońca g. 4,49 

wy o państwowym podatku przemysi (owym), В 
| oraz dać przedsiębiorstwu korzyści, przewidzia KZ na Zachód słońca g. 5,57 

ue w ustawie o państ. podatku przemysłowym, $7 Bojeści МВ 
tyłko od dnia ich założenia. Zaznaczono atoli, Zumsuwasow 
iż, o ile księgi zostały założone w ciągu roku 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

z dnia 5 kwietnia 1933 r. 
Ciśnienie średnie: 755. 

Temperatura średnia: +2. 

Temperatura najwyższa: +3. 

Temperatura najniższa: +1. 

Opad w mm.: 6. 

Wiatr: północny. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: rano deszcz. 

PROGNOZA POGODY P.LM.-a 

idła wymiaru podatku przyjęte, obroty za czas 
od ich założenia — należy ustalać e kierunku 
odpowiednim do osiągniętych w esie pro- 

+ wadzenia ksiąg. » 
2 W sprawie opinjowania obrotów przez 

|| rzeczoznawców, lzba Skarbowa wystosowała 
|. w dniu 28 lutego okólnik do Urzędów Skarbo- 

wych, w których podkreśliła obowiązek powo- 
, ływania rzeczoznawców  przedewszystkiem z 

(7 list kaudydatów przedstawionych przez organi- 
|| zacje samorządu gospodarczego, Oraz zaleciła 

| honorowanie opinji rzeczoznawców, gdy tako- 
wi wykażą się dostateczną orjentacją w sto- 
sunkach gospodarczych danej branży, a zwłasz 
cza bezwzględną objektywnością. 

Co się tyczy poruszonej przez Izbę Prze- na dzień dzisiejszy: 

R kind M Pogoda o zachmurzeniu zmiennem, przewa. 
tranzakcyj ziemiopłodami, dokonywanych na nie dużem, z przelotnemi opadami w postaci 

giełdzie (pojęcie „innych  ziemiopiodow“ — mieszanej. Nocą miejscami przymrozki. Dniem 
art. 3 p. 14 ustawy o państw. podatku przemy- temperatura Kilka stopni powyżej zera. Pory- 
słowym) w szczególności w odniesieniu do Inu У Ž : S E & 
— lzba Skarbowa zwrėčila się do Ministerstwa wiste wiatry północno - zachodnie i północn 
Skarbu, przedkładając Ministerstwu podania 
Giełdy Zbożowo - Towarowej i Lniarskiej w 
Wilnie, tudzież Związku dla Handłu i Eksportu 
Lniarskiego w Wilnie i prosząc o kompetentne 
wyjaśnienia. Ze swej strony Wileńska Izba 
Skarbowa wypowiedziała się za zwolnieniem 

! od podatku przemysłowego od obrotu tranzak- 
cyj lnu wszelkiego rodzaju, dokonywanych na 
Giełdzie Wileńskiej ze względu na wybitae go- 
spodarcze znaczenie produkcji Inu dla Ziem 
Wschodnich. Dotąd jeszcze Ministerstwo Skar 

” bu nie udzielilo odpowiedzi w tej sprawie. 

z SĄDÓW 
MAŁŻEŃSTWO DLA ŽYRA EW O 

ozbarwiii za: samo wiolne : Winni žądlainlia į pobierania cen wyż- 
Na kiędectm sakołnych sć szych od ustalonych będą karani w dro- 

ciel Tadeusz [Wojcicki miał bogatą żonię, dze administracyjnej w, myśl art. 4 io 

lecz mie miał pieniędzy. rozporządzenia. Prezydenta Rzeczy pospoli- 
iPewnego razu spotkał swego przyja- tej z dnia 31 sierpnia 1926 r. o zabezpie- 

ciela Bolesława [Pawłowskiego i począł czeniu podaży przedmiotów powszechiego 
się wywnętrzać ze swych kłopotów: finan- użytku (D. U. В. Р. 91 poz, 527) aresztem 
sowych.  Prajwidziwego przyjaciela poz- do 6 tygodni lub grzywną do 3 tysięcy zł. 
uasz w biedzie — Pawłowski zaś należał a- _ — NOWA JEŹDNIA NA UL. NIEMIE- 
kurat do tych „prawdziwych” przyjaciół . CKIEJ. Układanie nowej jeźdni z kostki 

— Brak ci pieniędzy — glupstwo. — kamiennej na ul. Niemieckiej, rozpocznie 

Zmam jednego frajera ma Zwierzyńcu, któ- Się zaraz po świętach. Roboty zostały po- 
ry pożyczy, „ dzielone na dwa etapy. Z wiosną ułożony 

; Właściciel większej gotówki, nie był ZoSlamie odeineik do ul. Żydowskiej. Resz- 
_ jednak frajerem. Gdyby zgłosili się doń fa zostamie wykończona na jesieni po zgru- 

_ dwaj panowie z prośbą o pożyczkę zeodził Powaniu dalszych zapasów kostki. 

_. się ma udzielenie takowej lecz pod warun-  — ROBOTY CHODNIKOWE. W dru- 
_ kiem, że odpowiedni 1000 — złotowy wek- giej poławie bież. miesiąca magistrat przy- 

sel zażyruje żona Wojciekiego. Nazaju'rz -stąpi do układania mowych chodników ma. 
MWbjcieki przyniósł błankiet mwekslowy z kilku ulicach w śródmieściu. Przy »ka- 
madpisem zony. zji należy zwrócić uwagę na chodnik na 

i — Tak, to jest mieźle. Widzi pan ja jea- ul. Wileńskiej od Mickiewicza do Mostowej 
j nak chciałbym ażeby weksel podpisano w jako zupełnie zniszczony i pełen "vybojów. 

mojej obecności — ROBOTNICY SEZONOWI W MA- 
1 Ządania podobnego majmniej się SPO- GISTRAOTE, U miceprezydenia miasta by- 
| Gziewali przyjaciele. Wiedzieli, że Wojcicka ła onegdaj delegacja robotników sezono- 
| żadnego piiekšsla mężewi nie żynuje. Od wych. Imtenwenjujący zostali zapewnieni, 
|. ezego jednak jest spryt. że projektowane roboty przy układaniu 

— Tem dureń chce widzieć żonę — do- jeźdni, chodnikowe i ziemne wkrótce z0- 
- drze. staną rozpoczęte i będą prowadzone w 

Następnego dniia drogocenny weksel — jaknajszerszym zakresie lecz w miarę po- - podpisała skąpa małżonka. Trzeba atoli siadanych funduszów. 
|| trafu, že niezadiugo przezomy jwierzyciel — — (PRZED UDZIELANIEM POZYCZKI 

|| dowiedział się, ku swej rozpaczy, że ową NA REMONT. W związku ze złożeniem do 
„żoną* mie była autentyczna żona Wojcie- Komitetu Rozbudowy licznych podań © 

) Kiego lecz_miejąka Marja Bireto. Poprostu pożyczki na drobne remonty, — technicy 
, odkupił ją i kazał grać wolę małżonki. miejscy badają obecnie stan skazanych 

|, W dniu wczorajszym exnauczyciel i je- w podaniach budowli, m» celu ustalenia, —- 
go „żona” zajęli miejsce ma ławie oskar- czy faktycznie wymagają one remontu. 
żonych w. Sądzie Okręgowym Sąd stanął 1 i ATEEJI su OE — REGULACJA ULICY 1 BATERJI. 

- dopuścili się og pstwo jakiego Ng ul. 1 Baterji zostanie zniesiony drewnia 
musi być przykład- ny most mad kanałem łączącym Wilję z 

ва 1 mok więzienie. Reni ja AAŻOL- nądbrzeżnym tartakiem. Kana: ma hyč 
ona została ma skutek amnestji o połowę, ta zmniej: zasypany. : 

— Z DZIAŁALNOŚCI POGOTOWIA. 
SGI TTT TTE W mareu Pogotowie Ratunkowe intenwen- 

'GiEtDA zBoZ0wO - TOwAROwA JMESO W 620 wypaldkavi, w Item 340 wy- 
; I LNIARSKA W WILNIE — BEZROBOCTE. W ub. iygodniu bez- 

Z DNIA 5 KWIETNIA 1933 r. robocie w: mieście zmniejszyło się o 19 о- 
Zai В ob i wyniosi obecnie 6790 bezrobotnych, 
‹ a giełdowe odbywają się w poniedział- 800 i (mymoe: (0 2 y 

ki, środy i czwartki). Sezon wiosenny wpłynie bezwzględnie na 

Ceny za f q. (100 kg.) parytet Wilno. 

NABOŻEŃSTWA 
— Adoracja. Zarząd Katolickiego Związk 

Polek przypomina, że 7 b.m. jako w pierwszy 
piątek miesiąca odbędzie się w kaplicy Ser 
Eucharystycznego (Mickiewicza 19 — 2) adco- 
racja Przenajświętszego Sakramentu od godz. 
4,30 do 7.30, zakończona błogosławieństwem 

Przenajśw. Sakramentu. 

MIEJSKA 
— CENY NA CHLEB. Starosta Grodz- 

kii podaje do ogólmej wiadomości, iż % 
dniem 6 kwietnia b. r. ustala następujące 
ceny ma chleb (za jeden kiiogram w deta- 
lu): ; 

Chleb рубюму biały, 50 proe. żytni — 
36 gr., sitkiowy żyńini — 30 gr. razowy żyt- 

u 
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stopniowe zmniejszanie bezmobocia. 
swą ka SZA SKARBOWA 

NOR tet wane waz), baniilowej ja- —7ZE STOWARZYSZENIA URZĘD- 
Żyto znieją, imo w! %otych za 100 kz. NrKOW SKARBOWYCH, 'W dniu 24 mar- 

Pszenica z, 19. — Tend. słaba. | * ca 1933 roku na Walnem Zebraniu Koła 
słaba. bierama 688 g/1 — 31. Tendencja Wileńskiego Stowarzyszenia  Urzędniików 

Owies zg) Skarbowych został rybrany i następnie u- Bo zbierany 14.25 — 1450 Tenidenc. Kkonstytuowiał się Zarząd Koła, jak mastę- pokojna. puje: 

Mąka pszenna Azerowa A luks. 56, Prezes — Bronakowski Władysław. z 
"56.25. Tehdencja św OS a WAREZ 
Mako žytmia do 55 pigo, 32 — 1230,05 — 127010. Len krzep. Druja — 
Mąka żytnia jdlo 65 proc, 27,— 
Mąka żytnia wazciya 22.50 — 22.75 
Otręby Żytniie 10. — 

Siemię Inllane — 38,35, Temdencja mocna. 
Wszystkie następne notowania ustalone 

1039,20 — 1082,50. Lem! trzep, Diokszyce — 

1190,75 — 1212,40. Len trzep. Traby — 
1299,00 — 1320,65. Surqwiec (syree) 

Hoduciszki! 649,50 — 692,80. i 

(Reissflachs) słany 70/30 — 714,45 — 

й — 736,10. Targaniec moczony T — 822,70 — 

Są ma podstawie cen orjentacyjnych i rozu- 886,00. Lem czesany: bas. I skała 303,10 — „ =ieją się za 1000 toni f-co st. załadow.: 197015 — 1991,80. Kadziel Horodziejska 

| len trzepany Wołożyn bas. I sk. 2165v basl. 995,90 — 1017.55.   

$ & 

Znowu awantury pobor owych 
ciągu wagony zostały zrewidowane przez od- 

dział KOP i policję. Sześciu pijanych awantur- 
ników aresztowano. 

W wagonach wybito 9 szyb. W dalszą 
drogę do Wilna poborowi odjechali pod eskor 
tą, mimo to pod Landwarowem pobili dotkli- 

wie dwóch pasażerów: A. Butrymowicza i J. 

Aronowicza z Landwarowa. 

Zabity przez byka 
został dotkliwie poraniony. Wypadek zdarzył 
się w chwili gdy Chackielewicz pertraktował o 
kupno byka i nie zauważył, że złośliwe żwierzę 
zdołało zerwać łańcuch. 

  

wiceprezes — Korecki Mieczysław — Se- 
kretarz — Antomiiewiicz Kazimierz, skarb- 
nik — Marja Poskoczymówna, kierownik 
Działu Gospodarczego — Sikorski Tade- 
msz. Zastępcy: Wiojcicki Kazimierz, i Mi- 
ciukiewicz Aleksander. 

Na pienwszem posiedzeniu zarządu u- 
tworzono sekcję kulturalno - oświatową, 
powierzając jej kierowniicbwio kol, Kliazi- 
mierzowi Wojcickiemu, z upoważniieniem 
powołania podsekcji sportowo - turysty- 
cznej (Kol. Aleksander Miciukiewicz). 

POCZTOWA 

— WZNOWIENIE POCZTOWEJ KO- 
MUNIKACJI LOTNICZEJ Z NIEKTÓRE- 
MI KRAJAMI. W związku ze wztowieniem 

komunikacji lotniczej na linjach 1) War- 
szawa — Praga — Strasburg — Paryż, — 
2) Lwów, — Czerniowce — Bukareszt — 
Sofja — Thessaloniiki, 3) (Wilno — Riga 
— Tallin i uzyskaniem w ten sposób korzy 
stnych połączeń z szeregiem ikrajów, za- 
rząd pocztowy wznawia przyjmowanie 

presyłek lotniczych do Belgji,  Bulgarji, 
Danji, Framieji, Holandji, (Węgier, Nowego 

Yorku, Estonji, Finlandji, Łotwy i Szwe- 
cji. Wszelkich informacyj udzielają wszy- 
stkie urzędy pocztowe. 

— RUCH TELEGRAFTOZNY Z ES- 
TONJĄ. Ministerstwo Poczt wprawadzi- 
ło ogólny ruch telefoniczny między Pol- 
ską a Estonją ma zasadach obowiązują- 
cych w obrocie z Niemcami. Niedopuszczal- 
ne są jedynie rozmowy błyskawiiczne oraz z 
wezwaniem do rozmówinicy poza miejsco- 
wym oktręgiem doręczeń. 

SZKO! NA 
— Kierownictwo kursu Pedagogiczno-Meto- 

dycznego Stow. Naucz. Szkół Zaw. podaje do į, 
wiadomości, że we czwartek dnia 6 bm. o g. 
5,15 po południu (Wileńska 10) odbędzie się 
zakończenie kursu z udziałem p. kuratora, przed 
stawicieli kuratorjum i Stowarzyszenia Nauczy- 
cieli Szkół Zawodowych. 

Na program złożą się: 1) omówienie akiu- 
alnych zagadnień szkolnictwa zawodowego — 
(wnioski kursu), oraz 2) okolicznościowe prze- 
mówienia. Wszyscy uczestnicy kursu proszeni 
są o punktualne i konieczne przybycie. 

AKADEMICKĄ 
— Rekolekcje akademickie odbędą się w ko 

ściele św. Jana w dniu 10, 11 i 12 kwietnia r.b. 
o godzinie 7 wieczorem. 

Konferencje wygłosi ks. dr. Kazimierz Ku- 
charski T. J. 

— ZEBRIANIE KOŁA (POLONISTOW. 
nauczycieli szkół średnich odbędzie się — 
dnia 7-go kwietnia (piątek) o godz. 19,30 
w. lokalu gimnazjum państwowego im. E. 
Orzeszkowej jw Wilnie. 

Na porządku dziennym referat kol. 
Chmielewskiej na (temat „Nauka języka 
polskiego w klasach IV i V*. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Klub Włóczęgów w Wilnie. W piątek, 

dnia 7 bm. w lokalu przy ul. Przejazd 12 odbe- 
dzie się 119-te zebranie Klubu Włóczęgów. Po. 
czątek o godz. 19,30. Na porządku dziennym 
sprawy administracyjne klubu. Wstęp tylko dia 
członków. + 

RÓŻNE 
— Zarząd Koła Związku Oficerów Rezer- 

wy zawiadamia swych członków, iż w dniu 7 
maja r.b., odbędzie się wycieczka Z.O.R. na to- 
tnisko w Porubanku. — W programie wycieczki 
1) zwiedzanie lotniska wojskowego i cywilne- 
go, 2) zapoznanie się z aparatami lotniczemi, 
3) loty pasażerskie, 4) demonstracja artylerji 
przeciwlotniczej. — Koszt uczestnictwa wynos: 
1 zł. 50 gr. łącznie z przejazdem  autobusein 
firmy „Arbon*, w obie strony. Zapisy przyj: 
muje Sekretarjat Z.O.R. codzień codzień — ul. 
Wileńska 33, tel. 75. 

— Państwowa Komisja Egzaminacyjna 
przy Wydziale Sztuk Pięknych UŚB. dla egza- 
minów z rysunku, jako przedmiotu nauczania 
w szkołach średnich ogólno-kształcących i se- 
minarjach nauczycielskich podaje niniejszem do 
wiadomości kandydatów, życzących przystąpić 
do egzaminów w terminie wiosennym r.b., że 
podania o dopuszczenie do egzamminu wraz z 
załącznikami, należy składać na imię przewod- 
niczącego Komisji w _ Dziekanacie Wydziału 
Sztuk Pięknych do dnia 6 maja r.b. włącznie, 
w godzinach od 14 do 16. 

— ŚRODA LITERAOKIA, Expost p. 
St. Jedrychowskiego i. wiersze pięciu po- 
etów. z Pionów złożyły się ma wezorajszą 
środę literacką. Sprawiozdaniie z niej po- 
damy: w numerze jutrzejszym. 

— Herbatka kowieńska odroczona do s0- 
boty. — Związek Polaków Ziemi Kowieńskiej 
w Wilnie podaje, iż z przyczyn niezależnych od 
siebie, zmuszony jest wyznaczone na dzień 6 
bm. zebranie towarzyskie Związku odroczyć 
na dzień 8 kwietnia (sobota) na godz. 20-tą.-— 
Zebranie to odbędzie się w lokalu „Wilbi* ul. 
Zamkowa Nr. 3 m. 3. Na porządku dziennym 
referat p. T. Nagurskiego pt.: „Kłajpeda —Kc- 
wno — Wilno“. Wstęp dla członków i wprowa- 
dzonych gości-sympatyków 50 gr. akad. 25 gr. 
Bezrobotni członkowie — bezpłatnie. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance — gra dziś 

po raz trzeci nadzwyczaj ciekawą sztukę Ta- 
deusza Łopalewskiego „Czerwona limuzyna”, w 
której obok autora zasłużone oklaski zbierają: 
Koronkiewiczówna, Janowski i dyr. Szpakie- 
wicz na czele świetnie zgranego zespołu, w ra- 
mach wysoce artystycznych dekoracyj Makoj- 
nika. Jutro po raz czwarty „Czerwona limu— 
zyna”. 

— „Cały dzień bez kłamstwa”. W sobotę 
8 b.m. o godz. 8 wiecz. w Teatrze na Pohu- 
lance grana będzie tryskająca dowcipem i hu- 
morem, amerykańska farsa „Cały dzień bez 
kłamstwa". 

— Najbliższa premjera! — Będzie nią zna- 
komita komedja Słonimskiego „Lekarz Bezdom- 
ny”, w reżyserji St. Daczyńskiego, który równo- 

о 

  

JAN KUCZYŃSKI. Praktyczne wiadomości 
z astronomji żeglarskiej, Warszawa 1932 r. 
Główna Księgarnia Wojskowa, cena zł. 2.50. 

Polski Związek Żeglarski w swym progrs- 
mie wiedzy do uzyskania stopnia kapitana 
względnie sternika morskiej żeglugi jachtowej, 
umieścił, między innemi, konieczność posia . 
nia znajomości astronomji dla potrzeb żeglar- 
skich. 

Te konieczne warunki z astronomii żeglar- 
skiej, zmuszały rzesze naszych jachtsmanó v 
do korzystania z szeregu obszernych i bardzo 
kosztownych dzieł, przeznaczonych wyłącziie 
dla ludzi, pracujących stale w zawodzie mary- 
narskim. 

Brak odpowiedniego, przystępnego  pou- 
ręcznika był poważną luką w naszej coraz sze- 
rzej rozwijającej się w tym kierunku literaturze. 

‚ Ргаса Jana Kuczyńskiego „Praktyczne 
wiadomości z astronomii żeglarskiej", w zupeł 
ności wypełnią tę lukę. 

.. Zarówno osoba autora, znanego w szero- 
kich rzeszach naszych  jachtsmanów i poza 
tem „doskonałego fachowca w tej dziedzinie, 
jak i treść zwięzła, oraz bardzo przystępna i 
wyczerpująca książki, daje gwarancję jej po- 
czytności i uznania w szeregach tych, dla 
których jest przeznaczona. 

„Autor zapomocą licznych przykładów  ilu- 
struje sposób użycia tablic nautycznych ce 
lem określenia całkowitej pozycji statku. 

Zaznaczyć przytem należy, że autor w 
przykładach swych przerabia wszystkie mo- 

źliwe pomoce niemieckie (tablice nautyczne 
Breusinga rocznik astronomiczny „Nautische 
Jahrbuch), oraz .pomoce angielskie (tablice 
azymutalne Burdwooda, astronomiczne 
telli'ego). 

Poza ten użył w swej pracy szeregu typo- 
wych „reprodukcyj z wymienionych pomocy nie- 
mieckich i angielskich, które wraz z przykia- 
dami, według nich rozwiązywanemi całkowi- 
cie wyczerpują omawiany temat. 

JÓZEF MIRKI: „Współpraca 

Mar- 

młodzieży w 
pracy wychowawczej szkoły*. Tomik 10-ty 

Bibljoteki „Współpraca domu i szkoły”. Wy- 
danie Il. 1933 r. Książnica-Atlas, Lwów —- 
Warszawa. 

Autor wyjaśnia przedewszystkiem samą 
genezę tego zagadnienia zapomocą faktów o- 
gólniejszych z dziedziny gospodarczej, społecz- 
nej i politycznej, oraz wiąże je następnie z 
psychologją społeczną młodzieży, poczem przed 
stawia rozmaite jego formy w ramach dzisiej- 
szej szkoły. Formy te polegają zasadniczo na 
organizowaniu się młodzieży w grupy życia i 
pracy. Organizowanie się to wypływa z natu- 
ralnych potrzeb rozwojowych młodzieży i do- 
konywa się samorzutnie. Autor wykazuje, że 
dawna szkoła zaniedbywała tę potrzebę, tra- 
ktując zbiorowość młodzieży, nie jako grupę, 
lecz jako masę, i dostosowując do takiego 
poglądu swoje metody wychowania i naucza- 
nia. Scharakteryzowawszy ogólne formy, jakie 
przybierać mogą grupy pracy i życia młodzie- 
ży, autor przechodzi do t. zw. samorządu, jako 
ostatecznego ogniwa w rozwoju form grupo- 
wych, omawiając jego historję, rozmaite jego 
ormy, oraz warunki powodzenia i pożytki 
wychowawcze. 

Szczegółowy przegląd zagadnień, poru- 
szonych przez autora, podaje następujący 
„Spis treści": 1. Etymologiczne i semazjolo- 
giczne uwagi o karności, Il. Karność w znacze- 
niu pedagogicznem, III. Karność na terenie szko- 
ły, IV Istota kary. V. Metodyka karności, VI 

KERERSIEC8 GROWPYTYKOYCOW SZERZEJ POWROT 
cześnie grać będzie jedną z głównych ról, w о- 
toczeniu najwybitniejszych sił naszego zespołu: 
Zielińskiej, Biernackiej, Grolickiego» Neubeita, 
Szymańskiego, Skolimowskiego, Martyki i in: 
nych. — Nowe dekoracje Makojnika. — Sztuka 
ta cieszyła się wszędzie ogromnem powodze- 
niem dzięki swojej istotnej wartości literackiej, 
to podkreśliła z uznaniem cała prasa. 

— Teatr muzyczny „Lutnia*, Ostatnie wy- 
stępy Elny Gistedt. — Dziś barwna rewia „Po- 
ciąg wiosenny” w wykonaniu całego zespołu 
artystycznego z Elną Gistedt na czele. W szyst- 
kie bilety sprzedane Początex wyjątkowu J g: 
7,30 w. Jutro w daiszym ciągu grana będzie re- 
wja w 20-tu obrazach pt. „Pociąg wiosenny* z 
udziałem Elny Gistedt, która w dniach najbliż- 
szych kończy swe występy w Wilnie Ceny zni- 
żone. Zniżki ważne. 

Zniżki do teatru „Lutnia*. Zamówienia na 
nowe zniżki teatralne przesyłać należy do admi- 
nistracji teatru „Lutnia“ od 11— 2 pop. 

— Dziś jedyny występ Deli Lipińskiej —. 
czarującej pieśniarki, która wykona całkiem 
łowy program piosenek charakt. i parodyj w 
językach polskim, rosyjskim, francuskim. P. Li- 
pińska jest obywatelką rumuńską, gwiazdą ekra 
nu polskiego, świetną rywalką Gilbert i Mistin- 
guette. Recital odbędzie się dziś, we czwartek 
6 bm. o godz. 8 wiecz. w sali Konserwatorjum 
(Wielka 47 — wejście od ul. Końskiej 1). Szcze- 
góły w afiszach. Bilety w kasie Konserwatorjum 
(Końska 1). 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWA — Łzy dwudziestołetniej. 

HELIOS — Ojcowie i dzieci 
HOLLYWOOD — 24 godziny. 
CASINO — Węgierska. miłość.. 
PAN — Śmiech w piekle 
LUX — Tommy boy. 

ŚW. — Klątwa rodu manda- 
rymów. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Okradzione mieszkania. Do mieszkania 

p. Julji Andruszkiewiczowej przy ul. Cmentar- 
nej 9 przez okno dostali się w dniu 4 bm. zło- 
dzieje i wynieśli różne części garderoby dam- 
skiej, których wartość poszkodowana oblicza na 
500 zł. Sprawcy kradzieży zbiegli. 

— Z niezamkniętego mieszkania Róży Wi- 
nokur (Rudnicka 10) skradziono garderobę dam 
ską wartości 60 zł. Policja wyśledziła, iż kra- 
dzieży dokonał zawodowy złodziej Mejer Jofie 
„zatrzymała go z częścią skradzionych rzeczy. 

e 25 Ze składu w podwórzu domu Słowiańska 
5 skradziono w nocy z 3 na 4 bm. na szkodę 
J. Paszkiewicza mięso i nabiał wartości 30 zł. 
Ujęty na miejscu kradzieży sprawca porzucił 
skradzione produkty i zbiegł. 

— Fałszywy bilon. Za usiłowanie PUsZCcze- 
nia w obieg na rynku Łukiskim fałszywej mo- 
nety 2-złotowej zatrzymano Mojżesza Szerem.- 
sza Sawicz 8. Monetę odebrano. 

— W komisarjacie policji zdeponował iał- 

szywą monetę 2-złotową p. L. Bujnowski Listo- 
padowa 5. Otrzymał ją od nieznanej z nazwi- 

ska kobiety. 
— _ Przechodzień pod dorożką. Na ul. Nie- 

mieckiej dorożka, powożona przez Wincentego 
Misielewicza Niedźwiedzia 15, najechała a 
przechodzącego przez jezdnię Józefa Tepajlisa 
Tatarska 24. Doznał on lekkich obrażeń ciała. 

— Uczeń szkoły rzemieślniczo - budowła- 
nej St. Pluszcz (Kopanica 5) nagle zasłabł i 
przewieziony przez Pogotowie Ratunkowe do 
szpitała żydowskiego, niebawem zmarł. Przyczy 
ny śmierci narazie nie ustalono. Zwłoki zabez- 
pieczono do dyspozycji władz prokuratorskich. 

— NAGŁE ZGONY. Podczas kąpieli w ła- 
źni przy ul. Popławskiej 3 zmarła nagle 57-let- 

POPIERAJCIE L.O.P.PJ 

POGRZEB 

  

ze ŚWIĘTORZECZHIC 

TEKLI PAWLIKOWSKIEJ 
odbędzie się w sobotę, dnia 8 kwietnia 1933 r. w grobach rodzinnych w 
majątku Malinowszczyzna, st. kol. Prudy. W Wilnie nabożeństwo żałobne 

odprawione zostanie dnia 6 kwietnia o godzinie 9-tej w kościele św. Jana. 

O tych żałobnych obrzędach zawiadamia. 
MĄŻ, CÓRKA, SYN, SYNOWA I RODZINA 

  

    
   

MARJA 
+ 

WIŚNIEWSKA 
Siostra I Kliniki Wewn. U. S. B. 

zmarła dnia 5 kwietnia r. b. w wieku Jat 79 

Pogrzeb odbędzie się w grobach rcdzinnych w Stsrosielcach, 

O bolesnej stracie dzielnej inieodżałowanej pracowniczki zawiadamiają 

Profesor i persenel I Klinik: Wewn. 

    

Włamanie de kasy Stefczyka 
BRASŁAW. W nocy z ł na 2 bm. z lo- 

kalu Kasy Steiczyka w Opsie zrabowano że- 
lazną kasetkę podręczną z wekslami na sunię 
900 zł., wystawionych in blanco przez dłużni- 
ków Spółdzielni Spożywców w Opsie oraz z go- 
tówką w kwocie 109 zł. Skradziono тагатеш 

pieczęcie Kasy. Tej samej nocy dokonano wła- 
mań do dwóch piwnic. Kasetkę znaleziono w 
krzakach, w odległości 70 metrów od drogi 
Opsa — Widze, na drugim kilometrze od Opsy. 
Kasetka była rozbita, weksle i gotówka zginęły 

Areszty komunistów 
BRASŁAW. W dniu 3 bm. władze policyj- 

ne aresztowały na terenie miasteczka Widze po- 
wiatu brasławskiego 18 osób, podejrzanych o 

nia Petronela Szkornikowa (Majowa 19). Przy- 
czyna Śmierci narazie nieustalona. Zwłoki za- 
bezpieczono do dyspozycji władz prokurat. : 

— RĘKA W MASZYNIE. 11-letnia Bejla 
Winer (Żydowska 8) pracująca w piekarni przy 
ul. Sawicz 5, należącej do Hirsza Świrskiego, 
włożyła przez nieostrożność tewą rękę pomię 
dzy walce maszyny, służącej do wyrabiania ma- 
cy. Doznała ona zmiażdżenia kiści. „Pogotowie 
Ratunkowe po udzieleniu pierwszej pomocy, 
przewiozło Winerowne do szpitala ŚW. Jakóba. 
Życiu jej niebezpieczeństwo nie grozi. 

— KRADZIEŻE W! MONOPOLU SIPI- 
RYTUSOWYM. Ujawniiono systematyczne 
kradzieże wódek w składach — monopolu 
spirytusowego. Policja po zorjentowaniu 
się na miejscu aresztowała dwie osoby. 

WILNO-TROKI. 

— NOWORODEK ZJEDZONY PRZEZ 
SZCZURY. W Rutkowszczyźnie gm. tur- 
gielskiej w stodole Michaliny Jurgielewi- 
czowej, wdowy, znaleziono pod słomą 
czaszkę noworodka. Dochodzenie wyka- 
zało, że Jurgielewiczowa w marcu b. r. 
urodziła dziecko i rzuciła je do słomy w 
stodole, gdzie najprawdopodobniej szczu- 
ry i koty pożarły noworodka. Czaszkę za- 
bezpieczono do dałszego Śledztwa. 

ŚWIĘCIANY 

— FAŁSZERZE PIENIĘDZY. W dniu 
4 bm. w Nowo-Święcianach wykryto od- 
lewnię fałszywych monet jednozłotowych. 
Jako podejrzani zostali zatrzymani: Kule- 
sza Aleksander, Wiruć Zygmunt, Boczelis 
Stanisław, Sklennik Stanisław i Kupryn 
Jan. — Podczas rewizji u wyżej wymie- 
nionych znaleziono 5 monet 1-złotowych 
lałszywych i materjał, z którego monety 
były wyrabiane. Resztę puścili w obieg. 
Fałszywe jednozłotówki były odlewane ze 
stopu babitu i cyny. 

MOŁODECZNO 
— ŚMIERĆ W TRYBACH KIERATU. 

We wsi Jakowicze gminy bienickiej w 
czasie rżnięcia sieczki przez Łukasza Ko- 
moka przy pomocy kieratu, wydarzył się 
nieszczęśliwy wypadek: 7letni synek Ko- 
moka Teodor, pragnąc przejechać się na 
dyszlu kieratu, wpadł pomiędzy tryby, 
łączące dyszel z właściwym kieratem. — 
Głowa dziecka uległa zmiażdżeniu. Chło- 
piec zginął na miejscu. 

POSTAWY. 

— POŻAR WSI. W nocy z 1 na 2 bm. ©- 
koło godz. 24 wybuchł pożar w zabudowaniach 
gospodarczych Chichicza Szymona we wsi Za- 
mosze gminy miadziolskiej. Spłonęła stodoła i 
szopa Chichicza, skąd płomienie przerzuciły się 
na budynki sąsiadów. Spaliły się trzy stodoły, 
dwa śpichrze i szopa Natalji Rowdo, Chaiimo- 
wa Suszko i Romana Suszko. Straty przewy;. 
szają kwotę 4.000 zł. Przyczyna pożaru niewy- 
jaśniona. а 

— 

„U nas w Polsce" 
. Żydowska firma G. Pirotzki w Wil- 

nie prosi nas o przedrukowanie listu, któ 
ry wysłała do swego kontrahenta w 
Niemczech. Żądanie to spełniamy, zacho- 
wując w zupełności treść oryginału. 

Wilno, dnia 5 kwietnia 1933 r. 
Firma Max Klinger, Neu-Babelsberg. 

Otrzymałem list Pański z dn. 31/II1 1933 
r. i mogę Pana uspokoić, że transport towaru, 
w kwocie przeszło $ 1000.— został klientowi 
wręczony zgodnie z Pańskiem zleceniem. Mo- 
żesz Pan zatem być zupełnie spokojnym co do 
pewności Pańskiego kapitału, ponieważ u nas 
w Polsce dzięki Bogu jeszcze dla każdego czło 
wieka istnieje prawo, nawet dla niemca teraż- 
niejszego. No, bym się starał, że przedsiębior- 
stwo Pańskie się rozwijało — jest wykłuczc- 
nem, na odwrót: „Póty w Niemczech panować 
będzie banda rozbójników z Hitlerem na czeie 
— która udręcza i tortuje moich braci ŻYDÓW 
w Niemczech, póki nie możesz Pan oczekiwać 
odemnie, jako od Domu Komisyjno - Ekspor- 
towo - Międzynarodowego nic — tylko ujmę". 

Proszę mnie swymi listami nie bezpokoić 
aż do czasu, kiedy Pan będziesz jako niemiec 
miał prawo na moralność ludzką. 

Bez jakiegobądź szacunku G. Pirotzki Wilno. 

przynależność do Komunistycznej Partji Zachod- 
niej Białorusi. Zatrzymanych przekazano do dys 
pozycji władz śledczych w Święcianach. 

  

Grganizacja produkcji i handlu 
terpentyną i smołą 

Przemysł slichej destylacji drzewa na te- 
renie województw  północno-wschodnich, re- 
prezentowany: przez zgórą 200 przedsiębiorstw, 
aczkolwiek rozdrobniony, posiada jednak sto- 
sunkowo poważne znaczenie gospodarcze na 
tym terenie, mając mocne oparcie o źródła su- 
rowcowe. 

lzba Przem.-Handl. w Wilnie, doceniając 
znaczenie tej gałęzi życia gospodarczego swego 
terenu, w porozumieniu z przedstawicielami te- 

o przemysłu, zwołała ostatnio na dzień 3 kwiet 
kia r.b. zjazd producentów smoły i terpentyny 
Ziem Północno-Wschodnich, który był jedno- 
cześnie zebraniem organizacyjnem spółdzielni 
tych producentów. 

W zjeździe wzięli stosunkowo liczny udział 
wytwórczy terpentyny kotłowej i smoły, produ- 
kowanych na eksport. Zjazd postanowił założe- 
nie projektowanej spółdzielni pod nazwą „Terp- 
smoś* i po dłuższej dyskusji uchwalił jej statut 
Spółdzielnia będzie miała za zadanie podniesie- 
nie sprawności technicznej i handlowej prze- 
mysłu suchej dystylacji drzewa w woj. wschod- 
nich; będzie ona mogła się zajmować zbytem 
produkcji swych członków,  uszlachetnianiem 
produktów i t.d. Ponadto zebranie uchwaliło 
regulamin w sprawie normowania produkcji i 
sprzedaży. W myśl tego regulaminu sprzedaż 
produkcji członków spółdzielni „Terpsmoł" od- 
bywać się będzie wyłącznie za pośrednictweni 
spółdzielni. Spółdzielnia ma również prawo w 
okresach trudności zbytu ograniczyć produk- 
cję swych członków. Zjazd dokonał wyboru 
władz spółdzielni, przyczem w skład zarządu 
weszli p.p.: Lippman Romm z Wilna, Lejzer 
Kapłan z Wilejki Powiatowej i Tewel Gienie- 
chowicz z pow. Dziśnieńskiego, a jako zastęj'- 
ca p. Izaak Gulkowicz z Wilna. 

  

Nr. 
przynosi na wstępie interesujące omówienie wy- 
darzeń politycznych (Kronika tygodniowa), Al. 
Bregman kreśli sylwetkę szefa rządu brytyjskie 
go, R. Macdonalda, j. E. Skiwski na margine- 
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sie książki Irzykowskiego p.t. „Benjaminek* 
poruszą szereg aktualnych zagadnień literac- 
kich. Artykuł „Warszawka i rzęczy poważne” 
stanowi drugą część cyklu feljetonów  Skiw- 
skiego; redakcja zapowiada ciąg dalszy dysku- 
sji. Z innych artykułów trzeba wymienić felje-: 
ton G. Timofiejewa o życiu literackiem i tea- 
tralnem Łodzi, P. Hulki-Laskowskiego o „Dy- 
sku olimpijskim" Padarewskiego, K. Stromen- 
gera o „Muzyce widzianej”, W. Husarskiego 0 
St. Tomkowiczu. Stałe rubryki „Idee i zdarze- 
nia" i „Wśród zagadnień życia umysłowego” 
oraz opowiadanie „Rok 5584“ J. E. Skiwskiego, 
składają się na urozmaiconą treść numeru. 

— UTWIORZENIE KOMITETU PO- 

WIATOWEGO DLA RATOWANIA BAZY 

IIKI WILEŃSKIEJ. W dniu 4 b. m. w sa- 
1i konferencyjniej starostwa odbyło się or- 

gamlizacyjne zebranie Komitetu Ratowa- 

mia Bazyliki Wileńskiej. а 
Zagail zebranie pam starost Neugeba- 

uer, który przedstawił zebranym eele i 

zadamia zebramia, poczem sekretarz p. 

Głąbik odczytał regulamin Komitetu, kió- 

ry został przyjęty. 2 
Następnie wybnano zarząd Powiatowe- 

go Komitetu w składzie przewodniczącego 
pana starosty Neugebauera, w iceprzewod- 
niiczącego ks. dziekana Lucjana Żołądkow- 

skiego, skarbnika dyr. Jasinowskiego i 
sekretarza S. Głąbika oraz czlonka та 
rządu p. Gėrską. 

Następnie utworzony w nyśl regula- 
mini ukomitet miejski na czele z p. bunmi- 

strzem Jarmulskim, oraz 16 komitetów pa- 

rafjalnych ma: czele tych komitetów sta- 
ną księża proboszcze odnośnych parafji. 

iPo zebramiu odbyło się posiedzenie za- 
rządu Powiałbowiego Komitetu Miejskiego. 

— WALNE ZGROMADZENIE PATRO- 
NATU NAD WIĘŻNIAMI (W dmiu 9 
kwietniia r. b. odbędzie się walne zgroma- 
dzenie [Patronatu nad wiięźmiami, 

 



& 

Ujęcie zabójców Karakulki i Kownackiej 
W sprawie zabójstwa Kiarakulki Jana 

i jego kochanki Klownadkiiej Marji policja 
(po usilnych dochodzeniiach zatrzymała — 
Filmończyka Mikołaja i brata zamordowa- 
mego, Klarakulkę Michała, zamieszkałego 
w osadzie Ściborowski Bór, w: powiecie 
slonimskim. 

W czasie rewizji u Fiilomończyka Mi- 
chała znaleziomo skrwajwilone ubranie i 
Filmończyk tłumaczył się, że ubranie za- 
plamił knwiią zabitego przy myciu jego 
zwłok przed pogrzebem, co później iokkaza- 
ło się mieprawdą. Wreszcie przyznał się 
«do zabójstwa którego dolkomał wspólnie 
z bratem zamordowiamego Miidhałem Ka- 
rakulką. S 

Do zbrodni mamówiił go Michał Karca- 
kiulko, który przedtem poczęstował go -— 
wiódką 'i przyrzekł zapłacić mu 50 złotych. 

OWN: TNN ОИ ЦПТАОНОСо ZONE 

   
— DOBRE MIEJSCE DLA LITERA- 

TURY KOMUNISTYCZNEJ. W dniu 28 

marca mieszkaniec wsi Torkacze gminy 
Ikuszelewskiej Aleksy Mojsiejczyk, zma- 
lazł pod gałęziami na swem podwórku u- 

kryte kilkanaście egzemplarzy literatury 

komunistycznej, już nieco uszkodzonej — 
msikutek działań ałttmosferycznych. Stąd 
sądzić mależy, że literatura przeleżała pod 

Obaj urządzili zasadzkę na ofilary w le- 
sie przy drodze Kiozłowszczyzna — Chomi- 
«ze, a. Zamondowiawszy oboje, idobili ich 
kiołami, masakrując w majokropniejszy 
spesób 'twanze. 

Zalbójstwia Kowmackiej dokonali Fiil- 
mończylk, zaś Karakulkę Jana zamordował 

brat. jego Michał, który do winy: mie przy- 
zmlaje się, msiłując wykazać fałszywe ali- 
bi. jodem. zabójstwia jest zemsta Ka- 

Michała mad bratem Janem i je- 
gie KiochianikąjK'owłnlacdką Marją, która w 
styczmiu b. r. podpaliła stodołę rodziny. 

Karakulków. iPodpalenia tego Klowmacka 
dokonała z zemsty nad lojcem awiego ko- 
chainka; [Pawłem  Kiarakulką, który był 
przeciwny utrzymyiwianiiu stosunku  miło- 

sitegło syma: Jania z Kiownadką. Dalsze do- 
chodzetniia są w toku. | 

ENEKSWIE: WHAPRRYANNZCTOC: NENA 

ka 
— KOŁO KIRAJOZNAWCZE PRZY 

'PAŃSTWOWIEJ ŚRIEDNIEJ SZKOLE W 
ŻYROWICACH [PRACUJE. Staraniem 

Koła Krajoznawczego w Żynowieach urzą- 
dzony został odczyt p. imstruktora Jana 
Fikusa na temat, „Śląsk*, który zgroma- 
dził około stu osób — miejscowej inteligen- 
cji i młodzieży szkolnej. IDochód z odczytu 
wi wysokości 28 zł. został przeznaczony na 

    
   

    

kupą gałęzi: czas dłuższy: wcale niezłe miej polskie szkoły w Niemczech. 
sce dla tak wartościowej lektury . 

grodźięhyk 
IW! ponie- 

działek dnia 10 b. m. w foyer teatru miej- 
skiego odbędzie się wieczór literacki. 

W priogramie referat mec. Firstenber- 
ga p. t. „Przestępca". 

Początek o godz. 8.30. 
— UCIECZKA Z ARESZTU. W: dniu 

26 marca miieszkańce wsi Donoszewicze 
gm. Łasza Dawid Tolkocz, Ostap Świrba, 
Samuel Hajduk i Romam Sawioniewiez od- 
'bywając karę aresztu w areszcie gminnym 
w. Kwasówce przed terminem ich: zwolmie- 
mia wyłamadi drzwi i uciekli. 
— DZIECKO POD KOŁAMI AUTOBUSU 
W dniu 3 b. m. w m. Krynkach na ul. Po- 

hulance podczas przejazdu autobusu male- 
żącego ido Łopaty: Majrema, a prowiadzo- 
mego przez szofera Kirepko Bolesława —- 
został uderzony i odrzucony na bruk 6 
letni chłopak Gioldini Abram,  dozmając 
pęknięcia czaszki, — wskutek czego na- 
stąpił wylew knwii do mózgu. IPodczas u- 
dzielanej pomocy lekarskiej Goldin zmarł. 

Szofera: Zalimzymamo. 
ZAIPASY. PRZEDSŠWIATIECZNE. 

Paweł Szpak zameldował 'o kradzieży mia je- 

go szkodę za [pomocą iwywiiercemia: otwiotru 

w ścianie sklepy, przez miewykrytego — 
sprawcę — mięsa wieprzowego i wędliny, 
wartości 280 zł. oraz gotówki 7 zł 50 gr. 

— PRZYJACIELE DROBIU. W dniu 
4 Ъ. m. przez Wydział Śledczy zatrzyma- 
ny został zawodowy złodziej Arciszew- 
ski  Stamiisiaw, który idokoniał (kradzieży 
kur, wiartości 16 zł. ma szkodę Bielewicz 
Marji. Skrałdziome kumy: przyjął ma „odkar- 
miemie i ogrzanie" Borikowski Bronisław u 
którego je zmaleziono i zwrócomo właści- 
cielowi. 

— KOŃ ZABIŁ OZŁOWIEKA. W dniu 
1 b. m. na placu obok wsi etaoinetaointa 
1 b. m. na polu obok wsi Hanarówka gm. 
Gudziewicze, mieszkaniec tejże Trojgiel A- 
leksander w czasie zbierania kamieni zo- 
stał uderzony przez konia w głowię, dozna- 
jąc pęknięcia czaszki, co  spowiodowalo 
natychmiastową śmierć. 

— TEATR MIEJSKI. Najbliższą prem- 
jerą teatru miejscowego będzie słynna — 

sztuka Ricceta „Ulica”, która dzięki awej 
bogatej treści i niecodziennej formie sta- 
ła się wszędzie przebojem teatralnym tak 
zagramiezmych jak i krajowych. 
+TYPYWYTYTYYWYWYYYWYWYVYYYYYYTYWYYTYYYTYTYYW 

Dźwiękowe Kino „APOŁLO* 
Dominikańska nr. 26. 

Rewalacyśny film o głębokiej treści, wyła- 
śniający kim jest kobieta, która nie po- 
zmiaje swojej córki (p. t. в 

serce Matki 
WYNNE GIBSON i PAT OBRIEN 

Wiiarę! miłość! dziecko! szezęście! utraciła 
„kobieta, która zamordowała swego męża. 

Plocz. seams. o godz. 6, 8, i 10.15 
WSTĘP 49 GROSZY. 

KAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAAALAAA LAA AAA, 

  

  

FELICJA: ROMANOWSKA. 

Wileńska powieść kryminalna 
LII. 

Nie będę oczywiście . przytaczał 

de drzwiami. 
tworzyć całej tej demagogji). Wspomnę j 
dynie o iaktach najistotniejszych, dotyczą- 

prowadzonego cych bezpośrednio sprawy, 
śledztwa, no i... Agatki. 

Przedewszystkiem więc Henryk D. (po- 
znałem ga odrazu po głosie) wykładał pla: 
akcji terorystycznej. Twierdził, że dotych- 

est 
zi. 

czasowa działalność demonstracyjna, 
niejako platoniczną i do celu nie prowad 
Wydawanie :konspiracyjnych druków, 
dezw, broszurek, 

  

bierze. Wszyscy mają tego dość. Dlatego 
właśnie przed kilku laty powstał projekt 
wydawania literatury komunistycznej lega!- 
nie. Pod płaszczykiem problemów społecz- 
no-literackich, nowych prądów ideologicz- 
nych, uprawiano agitację, celem zbolszew- 
zowania społeczeństwa i to tego bardziej 
wartościowego, „wierchuszek* jak ich n 
wają w Moskwie, inteligencji i młodzież 
— Ale cóż zrobić — mówił — kiedy i tego 
nikt już czytać nie chce. 

Tłumów na ulicę wyprowadzić nie spo- 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz, 

całej 
rozwiekłej mowy, słyszanej przezemnie po- 

(Nie potrafiłbym nawet od- 

wywieszanie transparen- 
tów — dobre było kiedyś. Dziś nikogo nie 

Patrjotyczmy cel, jaki przyświecał or- 

ganizatorom tej imprezy, wimien znaleźć 
na 'terenie Słonima silny cddzwigk, 'bo- 
wiem iw miejscowem społeczeństwie kwe- 
stja szkolmictwa polskiego w Niemczech 
jest ogólnie docenianą, lecz w tej dzie- 
dzinie mie konikretnego dotąd nie zdziała- 
mo. Może tedy subtelne wyczucie mło- 
dzieży, potrzeby przyjścia z pomocą noda- 
kom zamieszkałym w! Niemczech, będzie 
tym momentem zwrotnym i ma terenie 

Słomima znajdzie licznych zwolenników. 

— PAN DYREKTOR KOSTRO Z0- 
STAJE. Donoszą nam z Żymowie, że pogło 
ska w sprawie zamierzonego przeniesienia 
p. Dyrektora  Kiostry do Lublina — jest 
miylną i mie odpowiada! rzeczywistości, gdyż 
pan: Kiostrio dyrektor średniej szkoły rol- 
miczej w Żyrwowicach, długoletni pedagog i 
naa pozostaje nadal na swem stano- 

Wis je 

— ZNALEZIENIE ZWŁOK NOWOROD- 
(KA. Dnia 3 b. m. o godz. 16-tej przez dzie- 
ci Barancewicza zamieszkałego w Słoni- 
mie przy ul. [Podgórnej, na łąkach w; uro- 
czysku „Flamesūwika“ pod kmzakiem  zna- 
leziono  zwiloki moworodka płci męskiej z 
wozdziiobaną przez wnronły piersią i zupeł- 
mym. brakiem lewej ręki i prawej stiopy. — 
Zwłoki dostarczono do kostnicy szpitala 

miejskiego w Słonimie. Dochodzenie pro- 
mwaidzi Komlisamjat P. P. 

— POŽAR. Dnla 3 b. m. o godz. 13 
min. 30 w domu Paryckiego Abrama przy 
ul. Różańskiej Nr. 29 w Słonimie od na- 
grzanego pieca zatliła się ściana. Zaalar- 
mowana straż ogmiowa po przybyciu ma 
miejsce wyrąbała część ściany i ogień w 
zarodku stłumiła. Straty mieznaczne. — 
Wypadków z ludźmi nie było. 

W dniu 3 b. m. o godz, 19-tej we wsi 
Koszłowicze gminy  Dziewiątkowickiej — 
spalił się dom mieszkalny z przybudówiką 
chlewu na szkodę braci Bazylego, Andrze- 
ja i Jama Łysieniów. Stralty: wymoszą 1000 
zł. Budynek ubezpieczony był ma 700. zł. 
(Pożar powstał wskutek mieostrożnego ob- - 
chodzenia się z ogmiem. 
CA BEZROBOTNI. Stan bezrobotnych 

ma terenie m. Słonima ma dzień 4 b. m, 
przedstawia się następująco:  wobotników 
przemysłu budowlanego 37, innych wy- 
kwalifikowanych 21, miewykwalifikowa- 
mych 145, pracowników umysłowych 36, 

Razem 239, z tego otrzymują zapomo- 
gi 34. 

SKŁAD SUKNA, WEŁNY A £ . 

| Z. KAZASKI 
WIELKA 36. | 
Nsdeszły 

ostatnie nowości 
sezonu wiosennego. | 
materjały damskie i męskie na ubra- 

nia, suknie i palta. 

Ceny wyjątkowo niskie! 

    

® #   

Radjo wiieńskie 
CZWARTEK, DNIA 6 KWIETNIA 1933 R. 

11.40: Przegląd prasy, komun. meteor., czas. 
12.10: Muzyka z płyt. 12.30: Komun. meteor. 
12.35: Poranek szkolny. 14.40: Program dzien- 
ny. 14.45: Serenady (płyty) 15.15: Giełda rol- 
nicza. 15.25: Komun. Akad. Koła Misyjnego. 
15,35: „Przedszkole i jego rola w życiu dziec- 
ka“ odczyt. 15.50: Koncert dla młodzieży (pły- 
ty). Czesi w muzyce. 16.25: Francuski. 16.40: 
„Tajemnica Żelaznej Maski* — odczyt: 17.00: 
Koncert kameralny (płyty). 17.40: Odczyt aktu 
alny. 17.55: Program na piątek. 18.00: „Odsiecz 
Wiednia“ — odczyt. 18.20: Wiad. bieżące. 18.25 
Muzyka taneczna (płyty) 18.40: Komun. litew- 
ski. 18.45: Rozmait. 18.55: Rekolekcje radjowe 
— prowadzi ks. prof. H. Hlebowicz. 19.15: 
„Kwiaty na cmentarzach" 19.30: Recytacje w 
wykonaniu ].. Braunówny. Utwory Antoniego 
Słonimskiego z lat 1931 — 33. 19.45: Prasowy 
dz. radjowy. 20.00: Słuchowisko. 20.45: Kon- 
cert, wiad. sportowe, dodatek do pras. dz. radj. 
d.c. koncertu. 22.20: Przemówienie Vernon Bar- 
tlettta — „Wrażenia z Polski* (w języku an- 
gielskim). 22.35: Muzyka. 22.55: Komun. me- 
teorologiczny. 23.00: Retransmisje stacyj za- 
granicznych. 

Wyiątkowa okazja przeń Świętami | 
Wyprzedaż likwidacyjna 

płyt gramofonowych 
i gramofonów 

za bezcen 

„START” 
WILNO, KRÓLEWSKA 1. 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilmie 

VII rewliru, zamieszkały: w Wilnie przy ul. 
Uniwersyteckiej Nr. 1 m. 9 na moey art. 
1030 U. P. С. ogłasza, 

21 kwietnia 1933 r. odbędzie się sprzedaż 
z licytacji publicznej majątku ruchomego 
składającego się z mebli, i maszyny do szy- 
cia,  oszacowanego na sumę złotych 1040, 
miależącego (do Bolesława. i Marji Szałkiow- 
skich, znajdującego się w maj. Korweli- 
szki, gm. miemenczyńskiej, powi. wileńsko- 
trockiego, na zaspokojenie pretensji Ban- 
ku Związku Spółek Zarobkowych ©4- 
dział w Wilnie, 

(Powyższy majątek ruchom można: og- 
łądać pod powyższym adresem w dniu li- 
cytacji. 

    

  

  
  

Komomik A. Uszynsk? 
i a 1 

UWAGAI 
Sulep win, wódek i tovarėw spožywczych 

ZWIEDRYŃSKIEGO 
Został przeniesiony do nowego lokalu 

WILEŃSKA 36. Tel. 12-24, 
ATMKTTNT TEST SERIO PTORPTZZOTATOSYCZTCONKE TROTRATTYTACK 

OGŁOSZENIE 
Komomik Sądu Grodzkiego w: Wiilmie 

VII rewiru, zamieszkały w Wilnie przy ul. 
Uniwersyteckiej Nir. 1 m. 9. ma mocy art. 
602 į 603 K. P. C. ogłasza, że w dniu 
10 kwietniia 1933 m. od godziiniy 10 mano (me 
późmiej jednak miiż dwie godziny) odbędzie 
się sprzedaż z licytacji publicznej majątku 
ruchomego, znajdującego się m Wiilmie — 
przy (ul. Rudniekiej Nir. 6, składającego 
się z piiantlna i. krzeseł, oszacowanego ma 
lączną sumę złotych 536, należącego du 
Żydowskiego Imstyttutu Muzycznego. 

Powyższe ruchomości można oglądać 
w dniu licytacji pod powyższym adresem. 

Komornik 4, Uszyński 

Materjał sosnowy, 
budulec, przy stacji Ponary do sprze- 
dania dla pp. Osadników Jagiellonowa. 
Ceny b. przystępne, można z dosta- 

wą. Wiadomość: ul. Zygmuntowska 

6—1, godz, 9 —3, 

PLAC 
w Zwierzyńcn róg Tomsszs-Zane i Fabrycz 
nej do sprzedania.— Dowiedzieć się: Wielka 

10 m 1 do 10 rano i od 2—3 po. 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 
średka ed edcisków 

Prow. A. PAKA. j 

Polski sklep materjałów piśmienych 

„ELEONORA" 
Ś to Jańska Nr. 1. 

wszelkie papiery, materjały biurowe, ma- 
larskie, kreślarskie, bilety wizytowe i t.p. 

CENY KONKURENCYJNE. 

  

  

  

  

  

  

  

  

że w. dniu. 
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KINO REWJ2| **° 
OSTROBRAMSKA 5 

Balkon 

30 gr. 
nr wszystkie seanse 

100 proc. Czeski film dźwiękowy p. t. 

Łzy Dwudziestol 
Reżyser; twórca „Erotikonn* G. Mschaty. — Nadprogram: 

RiTY GORGONOWEJ 

  

Wizja lokalna na   Początek o godzinie 5, 7, 9 w soboty i niedzieele od godz. Srej. 

Dziś! 

etniej 
Sensacyiny proces 

  KINO REWJ 
OSTROBRAMSKA 5 
  

Parter 

49 gr. 
miejscn zbredni 

na wtzystkie sesuce       

Dźwiękowe ino 

All 
Symiorja szešciu 
Richardo Coriez i 

“|; OJCOWIE I DZIECI — 
> „Pod samowarem 

Balkon 49 gr. 2alter na i s, 80 gr. na pozost. od 90 

Premiera! Rewelacyjny program. 

6& Film w kol. natur. z rosyj 
skiemi Śpiewami i tańcami, 

   

  

miljonów wspaviały film z udziałem ulub. kobić 
bshat. f. „Kobicta z bocznej ulicy* Ireny 

8 „Makabjada w Zakopanem W r. 
gr. — Seanse o g 4, 6, 8 i 1015,     

  

CENY ZNACZNIE ZNIŻONE! 

Pim 
tel. 528 UWYGA: Uczta dia 

miłośników muzyki. 

Dziś największa sensacja sezonu 1933 
Premiera jednocześnie z Warszawą! — Arcydzieło osnnte na autentycznych przeżyciach 

Smiech w Piekl 
W rol. gł: Pat, O'brien, Gloria Stuart i in. 

Fenomenalna gra. Mistrzowska reżyserja. Nowy temat, Oryginalna treść, 

SYMFONJA Į Uwertura „Oberon* w wyk. najsł. orkiestry śwista. Seanse 4, 6, 8i 1041 

e 

‹ 

  

Dzis! Pierwszy Super Szlagier 

Węgiersk 
czarnjąco urocza, Rozsi Ba rsoni 
kusząco: ponętna 

„CASINO” 
Produkcji Węgierskiej p. t. 

iki Tibor Halmay, ham: rem 
Wspaniałe arcydzieło filmowe pulsujące werwą i temperamentem madziarskim. F.lm owis= 
ny czarem węgierskiej muzyki. — Nad program: Urozmaicone dodatki ażwiękowe i naj 

М 

  

owszy tygoduik dźwiękowy Foxa 

Bilans Wileńskiego Prywatnego Banku Handlowego Sp. Akc. 
na 31 grudnia 1932 r. 

    

  

     

      
   

    

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  kobiece, weneryczne — 

  

  

    

  

OTOP WYDECH 

Złote i grosze Złote i grosze 
AKTYWA ž PASYWA: ———— 
Kasa i sumy do dyspozycji: kapitały własne: 

a) gotowizna w kasie 175.5€9,65 a) zakładowy 2.500.000,— 
b) pozostałość w B-ku Polskim, b) zapasowy 127,906.81 2.627.908,81 

ю P.K.O. i B-ku Gosp. Kraj. 322.654,45 498 224,10 S : SEUL RCANE 
upony ST ai a) terminowe 353 000,11 : 

Waluty zagraniczne” 284.756.49 b) 4 vista 235373092 5.706 731,0 
AE wartościowe własne 3 Rachunki bieżące (salda kredytowe a 

a) pożyczki państwowe 383,25 otwartego kredytu) 33.656, 0 
3) Rane hipoteczne 630.162,24 Zobowiązania inkasowe 19 789.16 

c) akcje 496.378,28 1.126.9:3,77  Redyskonto weksli 1.129 004,74 
Udziały j akcje w przeds. konsorcj. "MRPO R 25 200 Banki krajowe 169 918,4 
Papiery wart. ustaw. kapit. zapas. 64 552,32 Banki zagraniczne 31 598,5 
p krajowe 35.750,47 Różne rachunki | ! 3 346 373 © 
NE WE 57.525,95 A i Li“ roku przyszłego 1933 a 
Veksle zdyskontowane : Straty i zyski * 

Rachunki bieżące (Salda debetowe 1967.56077 LTC TT 3 
otwartego kredytu): 
a) zabezpieczone 2.828.419,39 
b) niezabezpieczone 265 461.95 4 093 881,34 

Pożyczki terminowe kas > pad 25.60 
Ruchomości 80.275.54 
Nieruchomošci 901 053.-- 
Różne rachunki 685.509,09 
Koszty handl. roku przyszłego 1933 18.689,07 

ZA Suma bilansowa 10.101.585.66 Suma bilansowa „585, 
Udzielone gwarancje 133.183, -- Zobowiązania z tytułu udziel. gwarancyj 133.183,— # 
Irkaso 574.12988 Różni za inkaso 574.129,88) 

R a ze m 10 808 898,84 Razem. 10.808 828.8: 

4 
į Rachunek Strat i Zyskūw za 1932 r. 
į A Złote i grosze Złote 1 grosze 
z Aaa dochodowego za а Pozostałość zysków z lat ubiegłych: 
ubiegły rok operacyjny 13 663,63 a) przeniesienie z roku 1930 2 247,91 

Saldo na 1932 rok "49 407,03 £3.090,66 __ b) przeniesienie z roku ubiegł. 60.842,75 63 090,66) 
Procenty i prowizje zapłacone "413 044,54 'Pozostałość zysku z 1931 roku 49.407;03 
Koszty OWC: RAWY AN Procenty i prowizje pobrane 807.240,96 

a) podatki i świadczenia 62.892,02 Zysk na papierach procentowych 96 307,10 
b) wydatki osob. i rzecz. 462,571,96  525.464,05 Żysk na walutach zagranicznych i 

Amortyzacja nieruchomości 4.578,— dewizach 26.662 67 
Odpisano na straty 44.682 22 987768,81 Zysk na korespondentach zagranicznych 2.397,30 
Pozostałość zysku 2.703,82 Zysk na kuponach 1.138,36 

& х Dochód z eksploatacji nieruchomości 6.461,27 
Zwrot sum dawniej odpisanych 5: 23 85494 94! 665,60 

990.47 2,63 990 472,6: 

= "————— ZZA = dA 0 — — Aka a r" SĄ 

! Lekarze Zeidowl KuPno DO. WYNAJĘCIA 
_______ ; ec ОМЕ | SPRZEDAŻ M LESZKANI A 

chor. skórne, wenery -  "«v*”YWVWYYVYVYYYGWY 1 - 5-pokojowe — ze 
orsz DORTOR czne, narządów moczo- KUPIĘ wszystkiemi wygoda - 

wszelkie uarzędzia i przybory mleczarskie Blumowicz wych. małą maszyaę do pis: mi. Wiłkomierska 5 a. 
—_ 0d 9 do I, 5 do 8-- nia używaną wdobryn — — — —- poleca choroby weneryczne : о 

z skórne i moczopiciowe. WIĘCZorem. ul. Mickie - stanie. Oferty do Ać 

Zygmunt Nagrodzki | wielka 21, żel. 921. ay miajstiacji Słowa" pod 
d9— 113 — SS W.ins, Zasalna 11-a- p W.Z.P. 23 ZELD у z — : 

акувалчджаа с>Э GWICZOWA KANALAS — SCHOROWANA — 

  

arządów . moczowych LEKZIE wdowa z dwiema cór - 
od. 12 — 2 i od 4-6  rwewvrovwrywowywovywy Kami W oplakanem ро- 

ul. Mickiewicza 24 — łożeniu: wała o pomoc, 

tel. 277 MIESZKANIE by podleczyć i lepiej 

® 10) ||| 1 6 - pokojowe, , pokój odżywiać zaa > 

i Ž а A dła służby, ,ze wszelkie mniejsze ofiary w ubra ARR z placem obszaru 1580 sąžni kw. Kea Pay na SGŁAŚCYE mi wygodami do wy- niu lub, gotówce skla- 

Sołtaniszkach do sprzedania. Las sosnowy. Miejscowość sło- poi zy najęcia. Dobroczynny 2 dać proszę, pod, ееа 

ы i ŚĆ Adm. „Sł 4 5 Bi z p -a. Wiadomość u do- S. do. redakcji Stowa. 
neczna. Wiadomość w m owa SIĄ „e # о ; ы 

  

sob.' Ostatnie nadužycia, 
canie gotówką partyjną 

nikt nam nie wierzy. 
tylko system teroru. ©- 

na swój rachunek jakiegoś 

może się do tego przyznać, 
nalna”. 

„ł oto niewidzialna, tajem 
wskazała nam kierunek, olśniła 
ktoś, 

Omal nie spadłem po tych 
schodów. Najważniejsza, 

   
k 

  

to 

— Slyszycie, slyszycie wyr 
nie oni porwali Agatkę! 

Słuchałem dalej. 

  

zy 

  

W,      
  

okupu, grozić, wymuszać 

ki jakie się spodoba. 
   

    

kradzieże, ob:2- 
na cele prywatne, 

tak zraziło warstwy robotnicze do partji, “+ 
Pozostał zatem 

Zabijanie, strzelanie z ukrycia nie daje 
odpowiedniego efektu — „Łatwo jest wziąć 

zabitego poli- 
cianta, Ale gdzie dowód, że uczynili to na- 
si bojowcy“. — Každa banda terorystyczi:. 

nawet krymi- 

nieznany porwał dziecko wojewody.. 

domość! Trąciłem nieznacznie Bluma w bok 

„A więc postanowiliśmy wyzyskać pur- 
dziecka na swój rachunek, dalej po- 

rywać własnemi rękami, wybitnych ui 
i działaczy, polityków itd. Będzie 

nóż na gardłach ofiar — dyktować wz 

  

23) 

wiadowcę. — 
dokonać"... 

i doganiać. Wtedy by 

  

nicza. ręka j 
pomysłem: į 

powiedž.   

  

  

słowach ze | — Ach, tysiące mam projektów! —- od- szałem stuk potrącanych mebli, gdzieś spa- 
rewelacyjna wia- | parł Henryk D. dły talerze, krzyki, brzęk rozbitej szyby. — 

} „Ładna perspegtywa* — pomyślałem. Blum wypadł na ulicę, 
ażniet > 0329 — A kogo teraz porwiemy? LIN 

i — Co znaczy kogo! — odezwał się ja- ы SE Е Stał З: 

|  kiś żyd. — Po mojemu tylko prezesa Izby „Nadzieje zawiodły. 8. da a Še 
1 Skarboweį Ratyūskiego. później, że Blum odrazu zaa armował całą 
| Ale skarcił go głos Henryka D. | ulicę, że wołał policji. Musiało jednak upiy- 

— Co wam jest, towarzyszu! Przecież | nąć kilkanaście minut, zanim przybyła po- 
   

    

i trzy listycznego Wilna. 
| ziemianie, kupcy, 

r słówcy... 

  

Obecnie posiadamy w swem ręku wy- 
bitnego urzędnika policji 

Wiecie, jak mieliśmy tego 

Dowiedziałem się przeto całej prawdy: 
oto w obawie, aby nie aresztowano szo- 
iera, podano umyślnie fałszywy numer 44ty. 
Taksówka z naklejonym numerem 167 stała 
przed barem, a szofer powiedział, że wi- 
dział, jak tamta odjechała. Ja miałem wsiąść 

tem zbornym był las w Ponarach. Tam о- 
czekiwało właśnie tych czterech przybyłych 
—- Ponieważ wahałem się i nie siadłem do j 
taksówki, przeto porwano mnie do baru, a 
tamci nie doczekawszy wrócili. 

Co teraz z nim zrobimy? — Usły- 
szałem głos i przyznam szczerze, że ocze- 

kiwałem z niekłamaną ciekawością na od- 

to największy wróg burżuazyjnego, kapita- 
Dopieroby się cieszyli 
rzemieślnicy, 

Drukarnia Wydawnictwa „SŁOWA* 
„a 

  

Nagle stato się. 
Blum, podsłuchując pod drzwiami, w 

nader niewygodnej pozie, osunął się nagle” 
nie znalazł dla nogi oparcia i z hałasem po- 
czął spadać ze schodów. Głosy odrazu i!- 

i grożnego wy- 

x 

milkły, W następnej sekundzie zgrzytuął 
klucz i snop jasnego Światła oślepił mnie 
zupełnie. Jakieś ręce porwały mnie za gat- 
dło i ścisnęły mocno. Tymczasem Blum sko 

" czył na nogi i сает ogromnėm cielskicm, 
jak taranem, uderzył w ciżbę komunistów. 
W powietrzu mignęły pięście. Osaczyli go. 
Bronił się, odpychał, deptał, walił na oślep 
i przedzierał się ku następnym drzwiom.— 
Wiedziałem, że jeśli uda się mu wydostać 
— jesteśmy obaj uratowani. Osobiście by- 
łern zbyt wyczerpany i słaby, aby stawić 
opór. — Stefan J. zastąpił mu drogę, ale 
Blum pchnął go ze straszną siłą, otworzył 
irzwi i przeskoczył do korytarza. Zdala sły- 

mnie złapano. Punk- 

    
     
moc. Tymczasem zamknięto lokal. Mnie pe- 

| nownie związano, wsadzono brudną szmatę 
do ust i wszyscy komuniści wybiegli, niosąc 1 

przemys | : 
mnie na rękach, na korytarz. Okazało się,   
      

TORWAR ARA WZORCOWA DPT TO LEN TNT ATI 

Redaktor w/z. Witold Tatarzyński. 

ойИ (TAR m Boka GK POROST AGO 

lokał miał trzy wejścia. Jedno od Zawał- że 
nej, drugie od Zaułku Lidzkiego, trzecie za= 

prowadziło z tyłu na małe podwórze. Tam 

pomiędzy składami, całym labiryntem ma- 

łych domków, podwórek, ogródków, dosta- 

liśmy się w małą wliczzkę. Nie mogłem się 

zorjentować w topografii. Zaje 

się w dzielnicy pomiędzy Zawalna, Niem © 

ką i Rudnicką. Typowe ghetto wileńskie 

Ciemności sprzyjały ucieczce. W pewnein 

miejscu, przez dziurę W parkanie, dostaliś- 

my się do małego budynku. Tam mnie u- 

kryto. — Leżałem z jakąś godzinę. Liczy- 

jem uderzenia własnego serca, wytężałen: 

słuch, Każdy: szmer budził nadzieję. Może 

już idzie ratunek? Ale cisza panowała pie- 
kielna. Później przyszli moi oprawcy i wy- 
nieśli, zupełnie inną drogą na ulicę. Była te 
Rudnicka. Stał kryty samochód. Wtłoczońe 
mnie do środka. Zauważyłem, że pięciu por 

zostałych przy mnie komunistów było baż 

dzo zdenerwowanych, (reszta rozbiegła się 

po wyjściu z baru), choć nic prawie ze 597 

bą nie rozmawiali. Pojechaliśmy. 
- Teraz znów zawiązano fi oczy. SA. 

łem się pamiętać kierunek. Wbrew Ska 

waniom, jazda trwała bardzo krótko Kilka 

minut zaledwie... Gdzie to mogło BY 
myślałem. —  Bosaki, Bazyljańska, * 
bramska? 
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