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PRZEDSTAWICIELSTUWA: 
fa RANUWICZE — ul, Szeptyckiego — A. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Rach*. 

HORODZIEJ — Księgarnia Koi. „Ruch“ 
KLECK — Sklep „jedność* 

LIDA — uł. Suwalska 13 — S. Mateski. 

ŁUNINIŁ C — Księgarnia Kol. „Ruch”. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
MIORY — Ejdeiman 
MIESWIEŻ ui. Ratuszowa — Księgarnia jaźwińskiego. 
NOWOGRODEK — Kiosk St. Michalskiego. 
W..ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 

TASTE TTT NASA ЙУ ЭК, льг NIEZ PSK ISTKS NET KSS 

gr. 40. Za tekstem 15 gr. 
    

     

Zagraniczne 50 proc. drożej. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach 

głoszenia cyfrowe i tabelaryczne 12 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administację zmieniane dowolnie. 

Łaszuk. DRUJA — Kowkin. 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

PODBRODZIE — ul. Wilenska 15 T. Gurwicz 
VINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnci 

Księgarnia T-wa „Ruch” 3 
SŁONIM — Księgarnia |. Ryppa u. Mickiewicza 10. 

| STOŁPCE — 

SMORGONIE -- Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

| ST. ŚWIĘCIANY —- M, Lewin — Biuro gazetowe uł. 3 Maj 4 

WARSZAWA 

na stronie 2-eji i3 

Ars longa est Dookoła paktu czterech mocarstw 
Mętne wyjaśnienia premjera Deladier 

Umarł Tomkowicz... Stanisław Tom- 
kowicz... Przed dwoma tygodniami, w 
jasny wiosenny dzień odbył się jego po- 
grzeb w Krakowie... Uroczystą mszę Św. 
odprawiono przed ołtarzem — arcydzie- 
łem Stwosza, w kościele Marjackim, -- - 
później kondukt pogrzebowy wyruszył w 
kierunku cmentarza rakowickiego. Na 
półtora kilometra rozciągnął się ten po- 
chód... 

Za trumną niestrudzonego, 
pracownika szedł cały Kraków. 

Otwierała pochód rzesza dzieci i ubogich, 
pozostających pod opieką instytucyj humanita: 
nych, w których Zmarły działał ofiarnie, oraz 
delegacje z chorągwiami. Następnie kroczyiy 
długie szpalery duchowieństwa zakonnego i 
świeckiego, członkowie kapituły katedralnej, 
oraz prowadzący kondukt ks. prepozyt Masny 
w licznej asyście. Za karawanem postępowała 
rodzina Zmarłego państwo Borowscy z dzieć- 
mi i najbliższe grono przyjaciół, następnie re- 
prezentujący p. ministra oświaty konserwalor 
generalny dr. Jerzy Remer, p. wojewoda Kwa- 
Śniewski z zastępem przedstawicieli władz, bar- 
dzo liczni członkowie zaprzyjaźnionych ze Zmar 
łym najwybitniejszych rodów polskich, prezy- 
djum miasta i Rada miejska z prez. dr. Ka- 
plickim na czele, prezydjum Pol. Akademii 
Umiej. z prez. Kostaneckim na czele, senat 
Uniw. Jagiell. х rektorem  Kutrzebą i zastę- 
pem profesorów, senat i profesorowie Akade- 
mji Sztuk Pięknych, wydział Tow. Miłośników 
Krakowa z prez. D-rem Muczkowskim, repre- 
zentacje licznych towarzystw i  organizacyj 
kulturalnych i naukowych całej Polski, wresz- 
cie olbrzymie rzesze publiczności. 

cichego 

Urządzono wspaniały pogrzeb: Kra- 
ków umie organizować dostojne uroczy- 
stości... I oto skończył się żywot człowie- 
ka, który w ciągu kilku dziesięcioleci 
(umarł, mając ośmdziesiąt parę lat) wier 
nie służył nauce i sztuce. Przemawiając 
nad trumną Zmarłego, dr. |. Remer, kou- 
serwator generalny, reprezentujący na 
pogrzebie ministra W. R. i ©. P. тоссс 
zaakcentował, iż ś. p. St. Tomkowicz 
życie swe pojmował i układał, jako speł 
nienie obowiązku wobec nauki i sztuki: 

Tym dwom dziedzinom twórczości służy 
ś.p. dr. Stanisław Tomkowicz od zarania swej 
młodości, aż do ostatniego tchu, wydobywając 
z długiego żywota wartości, które pozostaną 
w historji nietylko jako żywy pomnik Jego za- 
sług, lecz przedewszystkiem jako niezniszczal- 
ne zdobycze prawdy i piękna. 

W. zabytkach sztuki widział wcielenie się 
i uosobienie obrazu duchowego stanu epoki, 
streszczenie historji narodu, jego logos i ethos. 

„Są to portrety — pisał — których żad- 
ne opisy, ani analizy zastąpić nie zdołają. Są 
to lepsze od dyplomów i kronik źródła do 
dziejów kultury, bo na tych dokumentach ży- 
wemi głoskami zapisało się co społeczeństwo 
wydało najświetniejszego. 

Uczył zatem ś.p. Tomkowicz ze swej wia- 
snej, bo własną pracą i własnem doświadcze- 
niem zdobytej katedry  zabytkoznawstwa, dzie 
jów Sztuki w Polsce i ochrony zabytków, po- 
jętej przez Niego w najszerszem znaczeniu: mi- 
łośnictwa, poznania i poszanowania. 

Jaki dorobek pozostawił po sobie śp. 
Stanisław Tomkowicz? Niesposób му - 
mienić tytułów wszystkich jego prac z 
dziedziny historji sztuki i kultury, oraz 
z zakresu konserwacji zabytków. Rozrzu- 
cone są te prace po różnych czasopis- 
mach i doraźnych publikacjach, — są 
dla szerszego ogółu niewidoczne, mato 
znane, lub nawet w wielu wypadkach cał 
kiem nieznane, choć razem zebrane zło- 
żyły się na kilkanaście pokaźnych tomów. 
— ale te cenne prace nie są  jedynen 
dziełem życia ś.p. St. Tomkowicza. Nie- 
tylko zapomocą pióra odtwarzał on na- 
szą przeszłość i reztaczał nad jej przeja- 
wami troskliwą opiekę, starając się sia 
przeszłości wychować ludzi przyszłości, 
całe jego życie przecież było tym włas- 
nie czynem. ы 

W dziejach kultury polskiej ś.p. SŁ 
Tomkowicz trwałą i wdzięczną pamięć 
po sobie pozostawi nietylko jako uczony 
badacz dziejów polskiej kultury i sztu- 

ki, ale i jako właściwy organizator prac 
konserwatorskich. 

Pierwszych konserwatorów w Gali- 
cji (a więc i wogóle na ziemiach pol- 

skich) mianowano w r. 1856, ale organi- 
zacja prac nie wytrzymała dłuższej prć- 
by, to też po trzydziestu latach powsta- 
ła konieczność reformy i w tym właśnie 
okresie wystąpił ś.p. z inicjatywą, która 
doprowadziła do pomyślnego załatwienia 
sprawy i wciągnęła go do czynnej pra- 
“y na stanowiskach: sekretarza Komisji 
Šo badanią historji sztuki, konserwatora 
komie Południowego Galicji zachodniej, 

watora krakowskiego, przewodni- 

  

czącego Grona konserwatorów Galicji za- chodniej i t.d. 
__ Piećdziesiąt lat pracy, — któż ogai- 

nie całokształt dorobku, — któż zmierzy i oceni zasługi? 
Pracując na terenie Małopolski i szczególnem uczuciem otaczając królew- ski Kraków, ś.p. St. Tomkowicz szerzył 

znajomość przeszłości, poszanowanie dia 
niej, zrozumienie olbrzymiej wartości ar- 
tystycznej i wychowawczej zabytków, 
— wreszcie szkolił szeregi swych na- 
stępców — entuzjastów sztuki, — oraz 
zakładał trwałe fundamenty pod gmach 
polskiego konserwatorstwa. ! 

L A ać DO LE 

To też rola ś.p. Tomkowicza w dzie- 
jach naszej kultury jest bardzo wielka, 
— w zakresie zaś konserwatorstwa 
jedyna. 

Dr. ]. Remer tak mówi o Ś.p. St. Toin- 
kowiczu: 

„Obowiązki konserwatora zabytków poj- 
mował Tomkowicz zawsze, jako służbę dła 1dei 
piękna i prawdy. W ideologji polskiego kon- 
serwatora pozostanie na zawsze postacią sztai:- 
darową. Wiarę swą w żywotność narodu cze:- 
pał z wiedzy o sztuce minionych epok. Pielę- 
gnowanie dokumentów i pracy kulturalnej 
dawnych wieków uważał za obowiązek każdego 
społeczeństwa. Słowem i czynem zapobiegał 
uszczuplaniu i niszczeniu majątku narodowe- 
go w dziedzinie zabytków sztuki i kultury. Kon 
serwatorstwo polskie zawdzięcza mu swój sztan 
dar, wiarę, wiedzę i czyn“.. 

Piękne słowa, mocne słowa!.. Są one 
nietylko wyrazem uznania i hołdu, ale i 
programem na przyszłość.. 

Umarł Tomkowicz... Stanisław Toin- 
kowicz — wierny sługa nauki i sztuki, 
tej ARS, która łączy w sobie te dwa po- 
jęcia... Urządzono mu w Krakowie wspa- 
niały pogrzeb, — z różnych miast pol- 
skich wysłano delegacje, lub depesze 
kondolencyjne.. 

Odruch społeczeństwa był - wielki i 
szczery, — ale czyż można poprzestać 

na rzuceniu kwiatów na mogiłę człowie- 
ka, który wciąż żyje w swem dziele? 
Czy przedewszystkiem świat artystyczny 
spełnił swój obowiązek wobec Zmarie- 
go i wobec sztuki? 

Narzekamy wciąż na poniewierkę, ja- 
kiej doznaje w życiu współczesnem nau- 
ka i sztuka, — załamujemy ręce nad 
umysłową i duchową płytkością tłumów, 
dla których bożyszczem jest kino i sport, 
— ale jakże bezradni jesteśmy wobec 
tych zjawisk, —- jak nie umiemy wyzy- 
skiwać momentów, mających olbrzymie. 
znaczenie wychowawcze i zdolnych do 
zapalania wyobraźni. 

Tłum szuka ludzi silnych, tłum chce 
ulegać autorytetom, tłumom trzeba za- 
imponować niezwykłością. 

A czyż takie np. ciche, lecz peine trii- 
dów i 
wicza nie nadaje się do spopularyzowania 
w celu chociażby tylko — podniesienia 
autorytetu sztuki i nauki? 

Czy szersze masy, a nawet ludzie 
inteligentni, zdają sobie dokładnie spra- 
wę z tego, czem jest życie entuzjasty nau- 
ki i sztuki?., Czy potrafią ogarnąć ol- 
brzymi wysiłek, dokonywańy przez jedno 
stki, które mają przed sobą wielki cel? 
Czy rozumieją, jaką potęgą jest nauka i 
sztuka i czem jest prawdziwy uczony i 
prawdziwy artysta?.. 

Tak świat naukowy, jak i świat ar- 
tystyczny muszą korzystać z każdej oka- 
zji, aby popularyzować dostojność i po- 
tęgę swych idej przewodnich, — muszą 
szczególnie troskliwie dbać o to, żeby 
wysiłek najwybitniejszych swych przed- 
stawicieli był znany szerszym masom, --- 
aby pamięć o tych, którzy odeszli po 
ciężkich i owocnych trudach, trwała jak 
najdłużej. 

Postać ś.p. Stanisława Tomkowicza 
tak bardzo się nadaje do spopularyzowa- 
nia... 

Ale tem musieliby się zająć nasi ar- 
tyści (nie koniecznie członkowie „Smor- 
gonji*), dla których hasłem jest „Ars 
longa'... i którzy służbie sztuce 'są od- 
dani bez zastrzeżeń.. 

W. Charkiewicz. 

  

walk wewnętrznych życie Tomko- 

PARYŻ. PAT. — Premjer Daladier 
па wczorajszem posiedzeniu Izby Deputo 
wanych podczas dyskusji aad budżetem 
MSZ wygłosit dłuższe przemówienie, w 
ktorem między ianemi omówił stanowisko 
Francji w sprawie paktu 4 mocarstw. 

Premjer omówił stosunek do Ligi Na- 
roaow, której Francja nigdy nie myśli 0- 
puścić. Podkreślając kurtuazyjny stosu- 
nek rządu włoskiego do rządu francuskie 
go, premjer cytuje pogląd Mussoliniego, 
że poprawa gospodarcza świata może na- 
stąpić tylko wtenczas, jeżeli zostaną ust:- 
nięte chmury z horyzontu dyplomatyczne 
go. Niema mowy o stwarzaniu nowych 
sojuszów, któreby decydowały o zmianie 
granic, Próba taka rozbiłaby się o ideo- 
logję irancuską tówności narodów. Upra- 
wnienia zainteresowanych państw nie 
mogą być zmieniane bez ich poprzedniej 
zgody i bez odwołania się do Ligi N 

Nowy projekt musi być logiczneńu 
przedłużeniem wielkich konstrukcyj pacy 
fistycznych, mianowicie paktu Ligi Naro- 
dów, paktu Brianda i Kelloga i paktu lo- 
carneńskiego. Celem projektu współpracy 
państw może być tylko utrzymanie poko- 
ju z zachowaniem praw wszystkich. Pre- 
miej rozwijał dalej znaczenie i rolę art. 
19 paktu Ligi Narodów, który Francja 0- 
cenia należycie. Artykuł ten tworzy pod- 
stawę dla procedury pokojowej. Słowo 
„rewizja” nie może zawierać w sobie i 
ukrywać wiele pożądliwości i nienawiś- 
ci, zwłaszcza w obecnym momencie prze- 
budzenia się niektórych nacjonalizmów. 

Premjer podkreślił z naciskiem, że ża 
dne zobowiązania nie będą przez rząd 
francuski zaciągnięte, zanim parlament 
francuski nie wypowie się. Premjer stwier 
dził na zakeńczenie, że Francja dąży do 
współpracy nad utrzymaniem pokoju pod 
opieką wszystkich narodów. Niema pracy 
bardziej szlachetnej, aniżeli praca nad za 
pewnieniem zaufania i* bezpieczeństwa. 
Francja nie odczuwa ani nienawiści, ani 
obawy i jest przekonana, że współpraca 
śmiędzynarodowa może oprzeć się tylko 
na sprawiedliwości. Mowę Daladier okta 
skiwano bardzo żywo. 

Niemcy w przeded 
LONDYN. PAT. — Odmowa Banku Rze- 

Szy udzielenia dodatkowych gwarancyj na po- 
życzone 14 miljonów funtów Bankowi Rzeszy 
w czasie kryzysu finansowego w czerwcu 1931 
roku przez Bank Angielski, Bank Francuski, 
Federal Reserve Bank w Nowym Yorku i Bank 
Wypłat Międzynarodowych oraz jednoczesne o 
świadczenie, że Bank Rzeszy zwróci pożyczkę 
w całości w złocie, jest powodem alarmu w ko- 
łach finansowych Londynu. 

Pożyczka ta przyznana była dla zachowa- 
nia rezerwy złota Banku Rzeszy na poziomie, 
umożliwiającym zatrzymanie parytetu złota, a 
przez to spłacenie zobowiązań, wynikających 
z planu Dawesa i Younga. Nieoczekiwana de- 
cyzja zwrotu pożyczki z 1931roku w złocie po- 
zbawi Bank Rzeszy należytej rezerwy złota, a 
obieg banknotów pokryty będzie w 5 proc. 

W konsekwencji Niemcy — jak twierdzi 
Daily Herald — zapewne porzucą parytet złoty 
i przeprowadzą redukcję swych zobowiązań, 
wynikających z planu Dawesa i Younga. 

„Daily Herald“ oświadcza dalej, że pry- 
watni posiadacze pożyczki Dawesa i Younga 
są zagrożeni. Chodzi o prywatne inwestycje, 
wartości 107 miljonów funtów. Posunięcie nie- 

ZANIEPOKOJENIE W BELGII. 

BRUKSELA PAT. — W dalszym ciż- 
-gu pakt czterech mocarstw wywołuje w 
Belgji wielkie zaniepokojenie. — Prasa z 
wielkiem zaciekawieniem śledzi rokowa- 

"nia, które są na ten temat prowadzune w 
Paryżu i żywo interesuje się stanowis- 
kiem Polski. 

Omawiając zaś ostatnie wydarzenia 
w Niemczech prasa stwierdza, że w cią- 
gu kilku tygodni Niemcy zniweczyły to 
wszystko, co potrafiły uzyskać w ciągu 
ostatnich lat. 

WIELKA RADA FASZYSTOWSKA A:- 
CEPTUJE POLITYKĘ MUSSOLINIEGO. 

RZYM. PAT. Stefani podaje, że 
Wielka Rada Faszystowska, która obra- 
dowała pod przewodnictwem Mussolinic 
go, po dłuższej dyskusji przyjęła przez a- 
klamację rezolucję, aprobującą akcję sze- 
fa rządu faszystowskiego, zmierzającą do 
zapewnienia pokoju w Europie i rozpo- 
częcia dzieła odbudowy. Wielka kada 
Faszystowska uważa, że zasadnicze i 
podstawowe części planu Mac Donalda 
powinny pozostać bez zmiany. Uchwała 
kończy się wyrażeniem nadziei, że „no- 
wa atmosfera polityczna uczyni możliwą 
współpracę nawet w dziedzinie ekononti-- 
cznej”. 

PARYŻ. PAT. — W izbie Deputowa- 
nych w głosowaniu nad budżetem MSZ 
430 głosów padło za budżetem, a 107 
przeciwko, 0 

ZDECYDOWANE STANOWISKO 
TITULESCU. 

LONDYN. PAT. — Obecny w Londy 

mie minister spraw zagranicznych Rumu- 

gii Titulescu, który przybył na skutek na 

legań Mac Donalda, pragnącego rozmė- 

wić się z nim, kontierował po południu 

najpierw z Simonem, a potem z Mac Do- 

naldem. 

Z kół poselstwa rumuńskiego w Lon- 

dynie zapewniono korespondenta PAT, 

że Titulescu w rozmowach tych zajął sta 

nowisko zdecydowane, odrzucajac wszel- 

niu porzucenia parytetu złota 
inieckie zagraża równowadze finansowej — о- 
šwiadcza „Daily Herald“. 

„„ „LONDYN. PAT. — Jako skutek wiadomo- 
ści o rzekomej bić w Niemczech — w City 
londyńskiem wyzbywano się dzisiaj gwałtow- 
nie niemieckich pożyczek Dawesa i Younga. 
7-procentowa pożyczka Dawesa spadła na gieł- 
o 8 i pół punkta do 75. 5-procentowa Younga 
spadła o 5 punktów do 60. jest to najniższy 
kurs tych pożyczek w roku bieżącym. Najwyż- 
Szy kurs wynosił w tym roku 100 za pożyczkę 
Dawesa i 92 za pożyczkę Vounga. 

ki kompromis i stojąc, podobnie jak Pol- 

ska, na stanowisku bezwzglę.cnej odmio- 

wy współpracy z proponowanym: paktem 

4 mocarstw. Titulescu pozostanie w Lon 

dynie do poniedziałku. 

GŁOSY PRASY. 

LONDYN. PAT. — Pod nagłówkiem „Poł- 
ska i pakt 4 mocarstw“ „Manchester Guardian“ 
pisze, że rozmowa ambasadora polskiego z sir 
johnem Simonem w poniedziałek wieczorem 
wywołała w kołach politycznych duże Zainterc- 
sowanie. Według wiadomości dziennika, amba- 
sador Skirmunt wskazać miał na to, że z pol- 
skiego punktu widzenia w Europie, rządzonej 
zasadami, zawartemi w pakcie Ligi Narodów, 
stwarzanie jakiejkolwiek grupy mocarstw celem 
narzucenia im decyzji wprost tub pośrednio in- 
nym członkom Ligi jest niedopuszczalne. Pol- 
ska nie pozwoli na siebie wpływać przez tego 
rodzaju układ i odmówiłaby nawet wzięcia u- 
działa w naradach zainicjowanych przez podo- 
bne ugrupowanie 4 mocarstw bez upoważnie- 
nia Rady Ligi Narodów. 

MOSKWA. PAT. — „Izwiestja* i „Praw- 
da" zamieszczają na pierwszej stronie w cha- 
rakterze depeszy z Warszawy obszerne stresz- 
czenie artykułu „Gazety Polskiej" z dnia 4-go 
kwietnia o pakcie 4 mocarstw. Tezy artykulu 
„Gazety Polskiej" wydrukowane są grubemi 
czcionkami, podobnie jak ustęp o zainteresowa 
niu Poiski i ZSRR. wszystkiemi poruszanemi w 
Rzymie zagadnieniami. 

NOWY PREZYDENT ŁOTWY 

  

W dniu wczorajszym sejm łotewski dokonał 
wyrobu nowego prezydenta republiki łotew- 
skiej. W głosowaniu uczestniczyło 96 posłów. 
Już w pierwszem głosowaniu kandydat związku 
chłopskiego, obecny prezydent Albert Kwiesis 
otrzymał 52 głosy i tem samem wybrany zo- 
stał ponownie na trzyletnią kadencję. Na zdję 
ciu naszem widzimy prezydenta  Kwiesisa. 

RODZEERERÓCETO KRERANIAPA BRODA RTW WOOY PORZE OOO ENNAS TSV 

Sytuacja polityczna w Gdańsku 
SENAT NIE ZGŁOSIŁ DYMISJI. 

GDAŃSK. PAT. — Senat postanowił nie 
zgłaszać dymisji i pozostawać u władzy aż do 
czasu odbycia się senackich wyborów. Z dru- 
giej strony według pogłosek, notowanych przez 
prasę, istnieć ma zamiar pozostawienia nadal w 
mocy powszechnego zakazu odbywania zebrań 
publicznych. 

  

Podróż MacDonalna do Waszyngtonu 
Wyjazd nastąpi w sobotę 11 kwietnia 

LONDYN. PAT. Data wyjazdu 
premjera Mac Donalda do Waszyngtonu 
została przesunięta o 2 dni. 

Angielski premjer wyjedzie w sobctę 
15 kwietnia. Przesunięcie terminu wyja- 
zdu nastąpiło z tego powodu, że Mac 
Donald pragnie jechać na pokładzie pa- 
rowca Berengaria, na którym już jeździł 

do Ameryki przed trzema łaty. : 
„Berengaria“ właśnie odpływa dopie- 

ro 15 kwietnia. — Premjerowi towarzy- 
szyć ma między innymi ekspert finans)- 
wy rządu brytyjskiego sir Fryderyk Roos. 

Z Nowego Yorku nadchodzą wiada- 
mości, że również delegat rządu francus- 

kiego ma wyjechać do Waszyngtonu i że 
ma wziąć udział w rozmowie Mac Do- 
nalda z Rooseveltem. 

OFICJALNIE ROZBROJENIE — NIE- 
OFICJALNIE REWIZJA DŁUGÓW 

LONDYN. PAT. — W związku z wy- 
jazdem Mac Donalda do Waszyngtonu: 
na uwagę zasługuje fakt, że ze strony an- 
gielskiej podkreślają, jakoby podróż ta 
miała na celu omówienie sprawy rozbro- 
jenia i wszechświatowej konierencji gos- 
podarczej, a nie sprawy rewizji długó v 
wojennych. Roosevelt miał jakoby dać do 

Zasady polityki zagranicznej Raosevelta 
NOWY YORK. PAT. „New York Ti- 

mes“ zamieszcza główine zasady, ma ja- 
kich ma się operać polityka zagwaniiczna 
prezydenta Roosevelta, a które dotychczas 
mzekomo nie zostaly ujawinione. "Według 
dziennika, Roosevelt postara się zwołać, 
w Waszyngtonie wstępnie zebranie przed 
stawiicieli głównych mocarsiiwi w eelu przy- 
giotlowania gospodarczej konferencji świa- 
towiej. Dalej Roosevelt zażąda od Kon- 
giresu pełniomocniictw, upoważniających go 
do zawarcia międzynanodowych  tnakta- 

tów handlowych i do odroczenia płatnoś- 
ci z (tytułu długów: wiojennych przypada- 
jących iw! terminile 15 ezenwca. 

Przed załatwieniem powyżej wymie- 
miiomych spnaiw Roosevelt  zdecydowamy 
jest wslirzymać iwiszelką działalność w 
sprawach Dalekiego Wschodu. Ostatnim 
wreszcie punktem . programu ma być u- 
trzymanie powiązaniia spraw długów — о- 
jenmych i rozbrojenia z zagadnieniamii go- 
spodariczemi. 

S GS CAĆ 
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zrozumienia za pośrednictwem Normana 
Davisa, że nie ma nic przeciwko przyjaz- 
dowi Mac Donaida do Waszyngtonu i go 
tów jest wysłać olicjalne zaproszenie, je- 
żeli premjer angielski zobowiąże się, że 
długi wojenne nie będą oficjalnym. ujaw- 
nionym tematem rozmów. 

Prezydent Stanów Zjednoczonych ti- 
znaje za możliwe, w razie gdy dojdzie 
do porozumienia z Mac Donaldem w tych 
sprawach, od których zależy powodzenie 
wszechświatowej konferencji gospodat- 
czej, zwrócić się do Kongresu o nadanie 
mu specjalnych pełnomocnictw do odro- 
czenia płatności rat, przypadających 15 
czerwca aż do czasu konkretnego załat- 
wienia zadań wszechświatowej konferen 
cji gospodarczej. 

Gdyby jednak Mac Donald nalegał 

na oficjalne rozpatrywanie sprawy dłu- 
gów, to Roosevelt nie widziałby szans pe 
wności uzyskania zgody Kongresu na mo 
ratorjum i uważałby za bezcelowy w tych 
warunkach przyjazd Mac Donalda. Mac 
Donald zgodził się ta warunki Roose- 
velta i jedzie do Waszyngtonu oficjalnie 
nie dla omówienia sprawy długów, lecz 
tylko rozbrojenia i Kkonierencji gospo- 
darczej. 

    

SEJM ZWOŁANY NA 13 BM. 

GDAŃSK. PAT. — Na dzień 3 bm. zwo- 
łane zostało posiedzenie Sejmu gdańskiego. je- 
dynym punktem porządku dziennego jest wnio- 
sek o samorozwiązanie się i wyznaczenie no- 
wych wyborów. Będzie to więc ostatnie posie- 
dzenie Sejmu, obranego w listopadzie. 

ODEZWA HITLEROWCÓW. 
GDAŃSK. PAT. — W dniu wczorajszym 

hitlerowcy ogłosili odezwę, w której stwierdza- 
ja fakt rozbicia koalicji senackiej i w związku 
z przewidzianemi na dzień 28 maja wyborami 
wzywają do walki o władzę na drodze legalnej 
i konstytucyjnej. Naszem hasłem wyborczea 
jest — kończy odezwa — „Precz z reakcją! -— 
Gdańsk powinien się stać narodowe - socjalis- 
tycznym““, 3 

AKCJA ANTYSEMICKA W GDAŃSKU. 

GDAŃSK. PAT. — Antysemicka akcja hit- 
lerowska przejawiła się w ostrej formie podczas 
ostatniego targu w miejscowości Nytychu. Roz- 
rzucono tam ulotki hitlerowskie, wzywające do 
bojkotu żydów, zaś grupy  umundurowanych 
hitlerowców krążyły dookoła straganów, wzy- 
wały do zaprzestania kupowania towarów u ży 
dów. Hitlerowcy wsiłowali przytem wywracać 
stragany kupców - żydów. 
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SOWIETY ANULUJĄ OBSTALUNKI 

W NIEMCZECH. 

BERLIN. PAT. — Prasa hugenbergowska 
donosi © licznych i bezwzględnych anulowa- 
niach obstalunków, poczynionych przez sowiee 
kie organizacje handłowe w Niemczech. Jako 
motyw podawany jest fakt, że umowy te nie 
zostały przez odnośne firmy potwierdzone bez 
zastrzeżeń. 

Równocześnie prasa donosi o nawiązaniu 
w Warszawie rokowań z sowieckiem przedsta- 
wicielstwem handlowem o dostawę 30 tysięcy 

tonn wyrobów włókienniczych dla przemysłu 

górnośląskiego. 
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WOŁOŻYN —- Liberman, Kiosk gazetowy 

— Kiosk Księg. Kol. „Ruch”. 

ch, fo 25 prog. drożej. oraz z prowincji o 25 proc. 
Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
dostarczenie n-ru dowodowego 20 groszy. 

BA SIERRA NET I 

TELEGRAMY 
POGRZEB SP. BISKUPA NOWAKA. 

PRZEMYŚL. PAT. Pogrzeb ks. biskupa 
Anatola Niowakła odbędzie się w sobotę — 
przed południem. Zwłoki będą złożone w 
podziemiach kaliedry przemyskiej. Na u- 
roczystości pogrzebowie zapowiedzeli swój 
przyjazd liczni biskupi z całej Polski. 

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WY*- 
NAGRODZENIA ADWOKATÓW. 

WARSZAWA, PAT. W Dzienniku Us- 
aw Nr. 24 z dmiia 6 kwietnia 1933 r. uka- 
zało się rozporządzenie ministra sprawied- 
Tiwości z da. 1 kwietnia 1933 r. w sprawie 
wiymagtiodzeniia. adwokatów: za wykonywa- 
nie czynności zawodowych, wydane ma 
podsitajwłie prawa o ustnoju adwokatury. 
W. związku z tem traci moc poprzednie roz- 
porządzenie miniistina sprawiedliwości w 
tym prziejdmiocie. у 

TŁOCZYŃSKI PRZED MIKROFONEM. 

Tłoczyński Igiacy, wicemistrz Polski w 
tenisie sitiamnlle w. sobotę 8 Kwietnia przed 
mikrofonem Polskiego Radja i udzieli wy 
wiadu med. (Włodarezykiowi ma temat os- 
tatnich twystępów В zwticięstw  maszych 

tenisistów nia Rivierze. w 

REIS „POLONII*. 

GDYNIA. PAT. Dyrekcja linji Gdynia 
— Ameryka w Gdyni otrzymała od kpt, — 
Stankiiewiieza komendanta statku trams- 
alilantyckiego „Polonia" który płynie z 
wycieczką turystyczną ma morze Śród- 
ziemnie, radijotelegriam z meldunkiem, że 
podróż odbyjwa. się normialmiie i wszyscy: pa- 
saženowie czują się dobrze. 

NORMAN DAWIS JEDZIE DO 
BERLINA. 

LONDYN. PAT. Departament stamu 
potwierdza wiadomość, że specjalny de- 

it amierykański w Furopie Norman: 
is, który chwilowo bawi w Paryżu, w 

piątek po południu odjeżdża do Berlina, — 
gdzile przeprowadzi z miemieckim  mini- 
strem spmaw  zagraniezmych rozmowę 
dotyczącą mispółdziałaniia Niemiec w kon 
feremcji miozbrojeniiowiej i ekonomicznej. 

STRAJK NA UNIWERSYTECIE 
PARYSKIM. 

PARYŻ. PAT. W jwiyfkonamiiu  zamzą- 
dzenia ogólnego związku studenckiego — 
część stiudenitów!  umiiwersyteliu paryskiego 
prizystiąpiła, dziś do strajku. Ruch tem mie 
objął wydziału prawa ti humanistycznego. 
Na wydziałach medyczniym, i filozoficznym 
większość młodzieży nie przystąpiła do 
strajku. Niia bnuliwiamze St. Michel odbył 
ły się manifestacje studemckiie, które policja. 
zlikwidowała . 

MINISTER SKARBU FRANCJI ŻĄDA 
REDUKCJI WYDATKÓW. 

PARYŻ. PAT. Komisja finansowa Izby 
zakończyła prace nad ustawą  finanso- 
wą dążącą do częściąwego chociażby zire- 
alizowiamia budżetu ma rok 1933. Mimi- 
ster budżetu Lamomreux zwrócił się z żą- 
daniem zmniejszenia wydatków o 1.700 
mail jonówi framków oraz zapowiedział że o 
ile cały szereg  pienwiotnych wnosków 
rządowych, mających ma celu zrównowia- 
żenie budżetu nie zosłłanie przez parla- 
mieni! uwzględniionty, będzie zmuszony w 
czasie dyskusji budżełowiej ma plenum 
Tzby postawić (kwestję zaufahiia. " 

IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 1944 ROKU 
W PRADZE CZESKIEJ. 

PRAGA. [PIATT. Czeski komitet olimpij- 
ski postanowil, wi porozumieniu z cen- 
trialą Sokola czeskiiego, zgłosić ma ręce — 
międzynarodowego komitetu olimpijskiego 
winiilosek i powienzenie czeskiemu komiite- 
towi olimpijskiemu organizacji igrzysk 
olimpijskich 'w roku 1944. Igmzyskia % о- 
byłyby się wi Pradze. 

   

   

Zniesienie prohibicji 
w 20 stanach Ameryki 
NOWY YORK. PAT. — Zniesienie 

prohibicji ma nastąpić w następujących 
stanach: Waszyngton, Oregon, Nevada, 
Kalifornja, Arizona, Montana, Wisconsin, 
Iilinois, Missouri; Indiana, Kentucky, N.- 
York, Pensylwanja, New Jersey, okręg 
Kolumbji, Delawar i Maryland (te dwa 
ostatnie częściowo), Wirginja Zachodnia 
— po dniu 9 maja, Wyoming po dniu 18 
maja i Dacota północna po dniu 1 lipca. 
Dookoła paktu czterech mocarstw 

Sprawa wydania 
Matuszki 

WIEDEŃ. PAT. — Na żądanie Węgier co 
do wydania Sylwestra Matuszki, sprawcy za- 
machu kolejowego pod Bia Torbagy, rząd au- 
strjacki odpowiedział, że gotów jest wydać Ma 
tuszkę władzom węgierskim, ale tylko na 6 ty- 
godni, gdyż po tym terminie Matuszka musiał- 
by powrócić do Austrji, gdzie ma odsiedzieć 5- 
letnią karę więzienia. 

Obecnie dzienniki podają, że rząd węgiet- 
ski nie zgadza się na tę propozycję, ponieważ 
jego zdaniem nie wypada, by własne państwo 
miało wydawać zbrodniarza w ręce państwa 
obcego. Rząd węgierski zażąda tedy wydania 
Matuszki dopiero po zupełnem odcierpieniu prze 

zeń kary w Austrji, a więc dopiero w roku 1937 

 



Bolączka, o której raz po raz się mó- 
wi, lecz której się nie zwalcza należycie. 
Plaga straszliwa i ohydna, bo dotycząca 
osób, pogrążonych w cierpieniu. Cmentar 
ni złodzieje!.. Na ten temat rozległy się 
dwa głosy: we Lwowie i w Warszawie. 

Gazeta Lwowska (95) pisze: 
„Homo homini lupus* mówi przysłowie. 

Odnosi się ono jednak tylko do krzywd, okru- 
cieństw i podłości, do jakich zdolny jest czło 
wiek, w stosunku do drugiego człowieka —- 
żywego. Istnieje natomiast jeszcze inny rodzaj 
rabusiów, którzy jak hjeny i szakale, żerują 
na trupach, ciągnąc kradzione zyski z ludzkie- 
go nieszczęścia, ze śmierci, pogrzebów i cmen 
tarzy, z kultu rodzin dla zmarłych. 

Gazeta przytacza szereg przykładów 
okradania cmentarzy lwowskich i przy- 
tacza głos Kurjera Porannego, zarysowu- 
jącego ponury obraz organizacji wyzysku 
i złodziejstwa na cmentarzach: 

Zaledwie otworzą się przed trumną wrota 
cmentarza, już nieboszczyk staje się objektem 
„zainteresowania hyjen. Niewidzialne indywidua 
zapuszczają swe macki, zgóry obliczając zysk, 
jaki się da z nieboszczyka, a raczej z żywych, 
bliskich nieboszczykowi, wyciągnąć, 

Zaczyna się od grabarza. On jest pierw- 
szym, który węszy i ugania się za zarobkiem. 
Tu jeszcze jest wszystko w porządku legal- 
nie. jeśli grób jest opodatkowany, to znaczy, 
jeśli grabarz otrzymuje miesięczny haracz 
za pielęgnowanie grobu, wtedy wszystko w 
porządku. Zostawmy jednak nieboszczyka na 
iasce boskiej, a po kilku miesiącach, niekiedy 
tygodniach, grób zostaje ogołocony ze wszyst- 
kiego, co przedstawia jaka taką choćby groszo- 
wą wartość. 

Mój Boże!... Jakże to niestety, jest do- 
brze znane każdemu, kto ma jakiś drogi 
grób na naszych cmentarzach!... Kto nie 
miał do czynienia z grabarzami, kto nie 
przekonał się o ich bezczelności w doma- 
ganiu się coraz to innego haraczu za czy! 
ności, które, zdawałoby się, są ich bezpo- 
średnim obowiązkiem? . 

Nie ulega wątpliwości, że od zacho- 
wania się grabarza i jego sumienności 
zależy bardzo wiele, jeżeli nie wszystko. 
Złodzieje dobrze wiedzą, gdzie można 
kraść bezkarnie! Co kradną cmentarni zło 

dzieje? 
Najczęstszym przedmiotem kradzieży są 

kwiaty, Codziennie, głównie o wczesnym ranku, 
włóczą się między grobami złodzieje, kradnący 
kwiaty doniczkowe. Kwiaty te dostarczane są 
następnie sprzedawcom przed bramami. cmen- 
tarzy i dostają się na inny S = SE 
giną, odbywając taką wędrówkę nieraz po kil- 
ka razy, dopóki nie zwiędną. Ogrodnicy я 
okolic cmentarzy walczą z plagą kradziežy kwia 
tów i niejednokrotnie udaje im się zdeinasko- 

wać nieuczciwych i niefachowych  konkuren- 
tów, jest to jednak kropla w morzu. 

Przy wieńcach metalowych operuje inna 
kategorja hjen. Tu przestępcy cmentarni stano- 
wią juž Zor; owaną szajkę, na której czele 
stoją „fabrykanci* wieńców. Dwie takie tajne 
fabryki wieńców metalowych policja wykryła 
niedawno w dzielnicy powązkowskiej. W okoii- 
cy Powązek też koncentruje się ten „przemys Ё 

Skradzione wieńce wędrują do potajemnych 
łabryk, gdzie są odnawiane i jako nowe dostar 
czane do zakładów pogrzebowych. Stwierdzo- 
no, że wieńce te, oczywiście po znacznie niż- 
szych cenach od cen rynkowych, nabywane są 
nawet przez niektore pierwszorzędne zakłady 
pogrzebowe. jedna z takich iabryk w okolicy 
Okopowej, wykryta przez policję, mieściła się 
w szopie, zamaskowana, sprytnie garażem. Ist- 
niała już 15 lat. 

Pomyśleć tylko: w ciągu piętnastu lai 
istniała w Warszawie zakonspirowana fa- 
bryka przerabiania kradzionych wieńcć w 
cmentarnych !... 

Nie dość tego: 
Zdarza się także, że uszkadzane są pomni- 

ki w częściach kamiennych, a nawet całe po- 
mmniki wydostają się poza mury cmentarne. 
Przed kilku tygodniami na tyłach cmentarza 
ewangelickiego patrol policyjny znalazł porzu- 
cony przez złodziejów cały blok kamienny z 
grobowca. 

W roku ubiegtym do władz prokuratorskich 
dotarła sprawa Kradzieży pomników jednego z 
cmentarzy na Woli. Pomniki te wędrowały do 
jednego ze znanych przedsiębiorców pomniko- 
wych na Bródnie. 

Tak się dzieje w Warszawie i 
wie.. Czy tylko w tych miastach?... 

W związku ze zbliżającą się wiosną 
rozpocznie się akcja złodziejska na cn:en 
tarzach. 

Czy na to doprawdy 
rady?!.. 

Lwo- 

niema  żadt:ej 
Lector. 

Środa literacka poetów „Žagarow- 
Pionów* składała się z trzech aktów. 
Akt pierwszy był zawiązaniem akcji, za- 
dzierżgnięciem węzła dramatycznego, do- 
konanem przez p. St. Jędrychowskiego w 
programowem expose. Akt drugi — na 
estradzie ukazuje się pięciu poetów, de- 
klamujących wiersze: napięcie akcji, 
punkt szczytowy. Akt trzeci był rozwią- 
zaniem. 

Licznie zgromadzona publiczność 
(wśród której zauważyliśmy jednego wy- 
sokiego urzędnika, dwóch wyższych oli- 
cerów, wfiele młodych studentek, dużo 
młodych studentów i ciebie, Janie Ka- 
pało) licznie zgromadzona publiczność 

przysłuchiwała się sprawom na estradzie 
„ze zdumiewającą biernością. Rybiai apa 
styczna jest publiczność: polska: nic jej 
nie może wyprowadzić z myślowego kwie 
tyzmu, nic jej nie wzruszy, nie wstrzą- 
śnie, nie rozbechta. 

— Gdyby to Francja — myślałem —— 
coby się działo w takiej wypełnionej sal- 
<e, w tym dymie papierosów, w oparach 
młodości. Jakie ogłuszające brawa, jakie 
porywające okrzyki wstrząsałyby mura- 
mi tego przybytku poezji! Ile inwektyw i 
wyzwisk ciśniętoby na estradę! Dźwięcz- 

„ne słowo „stupide* rozbrzmiewałoby w 
chórze epitetów najdelikatniej. ile zgni- 
łych jaj pękłoby z trzaskiem. Jaki sple4- 
dor reklamy spłynąłby stąd na występu- 
jących poetów. Jakże byliby szczęśliwi! 
A tutaj co? Siedzą wszyscy jak kołki, 
niemrawo i bezwładnie, nie wiedzą: kla- 
Skać, gwizdać czy Śmiać się? Dziwnie 

Od Archidjecezjalniego Instytutu Ak- 
cji Katolickej, otrzymaliśmy pismo nastę- 
pujące: 

Idzie przez społeczeństiwio nasze ożyw- 
czy prąd uczuć ii iwoli zmierzający do urze- 
czywistnieniia dawmych, ‘а wkiąż na czasie 

zamierzeń beatyfikacji i kanonizacji 
Wiielkiej maszej Królowej Jadwigi, dzię- 
ki któnej Rzeczpospolita wieszła wi jeden 
najświetmiejszy okres swidich dziejów. — 
Dziś w dobie zapoznawiania istothiyen war- 
tości duchowtych, od których zależy nawet 
powodzenie i rozwój potęgi nazewnątrz 
trzeba wszystkich myśli, uczucia i wolę 
koncenlirować dokoła wielkich, historycz- 
mych, realnych postiaci i wykazać dzię- 
ki czemu dochodziliśmy do wielkości i na- 
nmodpwej i państwiowej i politycznej. 

Kraków, który najwięcej Królowej Ja- 
dwidze zawidzięcza  piensszy skierował u- 
wagę [Polski mia tą świetlaną pos'ać, któ- 
ra powiimniaa nam przewodzić, jakio Orędo- 
wniczka przed Bogiem z naszych Ołtarzy. 
Wamszamwa. poszła za Krakowem. A teraz 
kolej ma Wiilno, które przecie jest przed- 
miotem ofiary Królewskiego serea, dzię- 
ki któremu przyjęliśmy  chszest święty, 
rozszerzając pamniowanie Krzyża daleko na 
wschód Eumopy. 

Dnia 14 marca b. r. z inicjawywy Ar- 

chiidiecezjalnego Instytutu Akcji Katoli- 
ckiej w Wiilmie odbyło się zebramie Komi- 
tetu Omganizacyjnego  Unoczystośc: ku 
czci Krėlowej Jadwigi.  Protekilona: mad 
pracami objął łaskawie Jego Ekscelencja 
Ksiądz Arcybiskup Romuald Jatbrzykow- 
ski Metriopolita Wileński. Na czele Komi- 
tetu stamął, uproszony przez zebramych, -— 
(Prezes Arehidiecezjalnego Instiyttiutu Ak- 
cji Katolickiej Dr. Kazimierz Niżyński, — 
Dyrektor Banku Związku Spółek Zarobko- 
wtydh. Tenmim| uroczystości został wiyzma- 
czony ma dzień 30 kwietnia b. r. (nmiedzie- 
ła). Nabożeństwo, celebrowane będzie — 
przez Jegio Ekscelencję Ks, Arcybiskupa 
(Romualda. Jalbraykowįskiego, Metiropolltę 
Wileūskiego w Ostrej Bramie, uroczysta 
zaś akademja odbędzie się rw! Teatinze Pol- 
skim na Pohulance. Co najwybitniejsze je- 
dniostki m. Wilma przymzekły swą pomoce i 
poparcie, (prace więc Kiomiłetu są w ca- 
łej pełni i niemal już wszystko jest przy- 
gońtowiane. [Wszyscy - przedstawiciele pra- 

SSE: OWU 

SILVA RERUM Przed uroczystościami ku czci Królowej Jadwigi 
sy przynzekli majdalej (idącą pnopagamidę 
prasową za pomocą szeregu antyikiutów, — 
dotyczących zarówtnio osoby Królowej Ja- 
dwigi, jak samydh uroczystości. Riadjo 
Wileńskie wsitaywiia, do swoich programów 
ma dzień 30 kwiietniia b. r. transmisje na- 
bożeństwa z Osltirej Bramy i! Uroczystości 
Akademi w Teatrze na Pohulanice, a przed 
itiem, pomaidto odbędzie się parę odezytów 
radjowych mła ten temat. Komitet uczy- 
nił usilnie starania, by uroczystości wileń- 
skie zostały transmitowane na całą Pol- 
skę i sprawa ta została pomyślnie zalat- 
mwiicina. 

Sfery Umiiwiersytedkiie idą ze wszechmiar 
ma rękę, niajwtybitniejsi! jprofesorojxiie przy- 
nzekli swój udział, "Wlojsko czyni wszelkie 
ułatwienia, są wszelkie (danie, że wszyst. 
kie sztandary i chorągwie (wojskowe we- 

zmą udział w uroczystiości. Niewątpliwie, 
że sfery szkiolne uczynią (wiszystiko, co w 
iidh mocy leży, aby i w szkołach Średnich 
i powszechiniych (uroczystość mie przeszła 
bez echa. Udział zaś przedstawicieli naj- 
wtyższych władz i unzędów państwowych 
mie ulega najmniejszej wąłipliwiości. 

  

Bezpośrednia komunikacja Gdynia—Ameryka 

  

Statek motorowy „Pacific* należący do 
dniu f-go bm. regularną komunikację pomiędz 

Jonson Line w Sztokholmie, zainaugurowai w 
y Gdynią a portami Ameryki Południowej. 

Na zdjęciu naszem widzimy statek „* acific* zakotwiczony w porcie Gdyni przy na- 
brzeżu polskiem. 

    

„Dzień pracy niemieckiej" 
będzie uroczyście obchodzony w dniu 1-go maja 

BERLIN. PAT. — Dzień 1-go maja będzie 
w całej Rzeszy obchodzony uroczyście jako 
„dzień pracy niemieckiej". Dzień ten ogłoszony 
będzie jako święto narodowe niemieckie. Par- 
tja narodowo - socjalistyczna w dniu tym zwo- 
ła w Berlinie wielki wiec publiczny, na którym 
Hitler odczyta manifest do narodu. 

Manifest będzie transmitowany przez wszy 
stkie rozgłośnie niemieckie. W maniiestacji ber 
lińskiej ma wziąć udział pół miljona. Podobne 
obchody będą zorganizowane przez narodo- 
wych socjalistów w całych Niemczech 

NAPAD NA STUDENTÓW POLSKICH. 

WROCŁAW. PAT. — Bojówki hitlerow - 
skie dokonały we wtorek wieczorem napadu aa 
kilku studentów Polaków, w czasie gdy wra- 
cali do domów. Dwaj studenci pobici i pokaie- 
czeni zdołali wyrwać się napastnikom i ujść — 
Dwaj inni studenci nazwiskiem Kania i Jankow 

Bank angielski kupuje złoto. 
LONDYN. PAT. Bank Angielsik  do- 

kionał wczaraj zmiacznego zakupu złota i 
doprowadził obednie swe rezenwy złota do 
młajwyższego poziomu, kiedykolwiek posia- 
(ddamego. [Zapas złotia Bamiku wymosi w 
dniu dzisiejszym 177.380.570 funtów. 

Najwtyższy stan! złołła posiadanego — 

   PRAWNICY! 
przywiozłem d> Wilna, Cena egzemplarza zł, 

Nainowsze praktyczne wzory podań i pism procesowych w za- 
kresie procedury cywiluej, ekrekucyjne!, ksrnej, skarbowej, etc. 

goddz. 5—7 wiecz. 

przez Banik Angielski wynosił w czerweu 
1928 roku 176.584,788 funtów.  Doprowa- 
idzemie zapasu złota Banku Angielskiego 
do Itialkiegio majwyžszegio  stianiu  Ikiomentto- 
rwiajnie. jest w: sferach finiansowycdh Liondy- 
mu jako zapowiedź szybkiego powrotu do 
złotego parytetu. 

   

  

   

5. Wiidomość: Hotel Europejski, pok. 16, 
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Orkiestra góralska w Warszawie ‚    
W związku z odbywającemi się w Wurszawie uroczystościami 10-lecia warszawskiego 

Ogniska Związku Podhalan, przybyła do Warszawy liczna grupa górali z Zakopanego i innych 
okolic Podkarpacia z własną orkiestrą. W dniu wczorajszym orkiestra ta koncertowała w jed: 
nym z kinoteatrów warszawskich. W czasie koncertu zaprodukowano też tańce góralskie oraz 

odśpiewano szereg pieśni góralskich. 
SZ REZ WORDZIE POCOO OO OZ IIS, 

ŚWIATOBURSTWO czy BAŁAGAN? 
obojętna jest publiczność nasza. Jakże 
niewspółmierny do tej obojętności był 
wysiłek sześciu młodych ludzi, którzy za 
wszelką cenę pragnęli ją rozgrzać! Prag- 
nęli połaskotać, podrażnić, wkońcu na- 
wet poprostu spełniać jej życzenia. 

— Co państwo wolicie? — pytał Cze- 
sław Miłosz: — wiersze mistyczne czy 
rewolucyjne? 

Że niby ma i taki i taki towar. Ale 
publiczność nie wiedziała co wybrać. 
Więc Czesław Miłosz musiał odczytać 
długi wiersz rewolucyjny i jeszcze dłuż- 
szy mistyczny. 

W akcie trzecim próbowali poeci spro 
wokowač dyskusję. Naprzód ostro i sta- 
nowczo: 

— Przystępujemy do dyskusji. 
Milczenie było odpowiedzią. Więc za- 

częli zalecać się a prosić. 
— Może kto z państwa zabierze głos 

Może pani? Może pan? Może Jan Kapa- 
ła? 

Tu i tam ktoś kogoś trącił łokcietn. 
— A możeby pan Stefan Jędrychow- 

ski coś powiedział? 

Jednakowoż p. Jędrychowskiemu nie 
wypadało. Zresztą wyczerpał całą swą 
wiedzę literacko-socjologiczną w słowie 
wstępnem. Odczytać je po raz drugi? 
Nie uchodzi. P. Stefan Jędrychowski niil- 
czał przeto, uśmiechając się ironicznie. 

— Nu, i publika! — mówił zapewne 
w duszy: — i z taką publiką robić re- 
wolucję... 

Tylko jeden siwy mecenas Zagórski 
uratował wkońcu honor młodzieży. Po- 

wiedział, że literatura polska jest inna niż 
literatura rosyjska, francuska. i niemiec- 
ka. Powiedział, że dopóki żył Żeromski, 
to pisał i tworzył, i był sumieniem na- 
rodowem. Ale jak umarł Stefan Żeromski, 
to zabrakło sumienia narodowego... 

Smutna to prawda. Gorzka, możua 
powiedzieć, prawda. I ten gorzki momeni 
stał się rozwiązaniem  brzemiennego w 
niespełnione nadzieje wieczoru. 

Dlaczego efekt jego był niespodzie- 
wanie nikły? Wydaje mi się, że zawiniii 
w tem sami poeci, że zawinił ich nomen- 
clator — p. Jędrychowski. Chciałby ich 
prezentować publiczności jako šwiato- 
burców i burzycieli, a tymczasem wy- 
Szło, że są oni n. to niegrzeczne dzieci, 
ni to wesołki. Bardzo przykre uczucie. 
Doznałem go jednak, i muszę szczerze 
wyspowiadać się z tego. Pod koniec swc- 
go exposć p. Jędrychowski zaatakował 
Leona Chwistka, który — zdaniem jego 
— radzi zupełnie serjo społeczeństwu 
polskiemu specjalizować się w funkcji 
bawienia Europy. P. Jędrychowski mó- 
wił o Leonie Chwistku z pogardą. Wsze- 
lako, odnosiło się zupełnie serjo wrażenie, 
że poeci „Pionów* usiłują na małym od- 
cinku kultury wileńskiej, jakim jest Cela 
Konrada, wprowadzić w czyn postulat 
Chwistka. Było to bardzo przykre. 

Publiczność niewątpliwie odczuwała 
dwuznaczność sytuacji. Publiczność była 
zakłopotana: nie mogła zorjentować się, 
gdzie kończy się światoburstwo, a zaczy- 
na bałagan. Dlatego zachowywała się 
obojętnie i nie chciała dyskusji. 

Istotnie, czy można dyskutować nad 
założeniem p. Jędrychowskiego, że — z 
jednej strony grupa poetów  „Pionów*, 
jest pozycją, która musi być uwzględnio- 

ski oraz znajdujący się w ich towarzystwie 
nauczyciel polskiej szkoły mniejszościowej ua 
Śląsku opolskim Straszyński, zostali przez na- 
pastników porwani i uprowadzeni w niewiado- 
mym kierunku. Do środy wieczorem nie można 
było uzyskać żadnych iniormacyj o losie upro- 
wadzonych. 

PIŁA. PAT. — W dalszym ciągu rewizyj 
przeprowadzanych ostatnio wśród Polaków na 
pograniczu, donoszą z Wielkiej Dąbrówki o re- 
wizjach u miejscowych działaczy polskich Kas 
przaka, Kleszki i Budycha. W wyniku rewizji 
zabrano u Budycha kilka pism i wydawnictw 
polskich, wychodzących legalnie w Nieniczech: 
książkę do nabożeństwa oraz dokumenty miej- 
scowego oddziału Związku Połaków w Niem- 
czech. 

ESSEN. .PAT. — W miejscowości Herne 
nieznani sprawcy rozbili witrynę, znajdującą 
się przed redakcją jedynego w zachodnich oko- 
licach Niemiec dziennika polskiego „Naród, a 
następnie zupełnie ją usunęli. 

REPRESJE ANTYSEMICKIE W NIEM- 
CZECH NIE USTAJĄ. 

BERLIN. PAT. — Biuro Wolifa donosi o 
nowych zarządzeniach przeciwko Żydom w 
Niemczech. Pełnomocnik Rzeszy w Badenji po- 
lecił przymusowo urlopować wszystkich Żydów 
zatrudnionych w służbie państwowej, w przed 
siębiorstwach państwowych, samorządowych 
oraz w szkolnictwie prywatnem. Bawarski ini- 
nister finansów nakazał skreślił niewypłacone 

Kto wygrał? 
WARSZAWA. (PAT. [W! 25-m dhiiu cią- 

gnienia V klasy: 26 Polskiej Państwowiej 
Lpoterji Klasowej główniiejsze wygrane -- 
radły na. mastępujące numery: 

15 tysięcy złotych — 88.616, 10. tysięcy 
— 81.936, po 5 tysięcy — 31.875, 66.733, 
86.115 125.343. 

Giełda warszawska 
Z DNILA 6 IKWIIETNIIA. 1933 R. 

Liondym 30,52 — 30,67 — 30,37. Nowy 
York 8,910 — 8.930 — 8.990. Nowy Yonk 
Ikiajbeł 8.918 — 8,8938 — 8,898, (Paryż 35,08 
— 35.17 — 34,99. IStokiholm 161,85 162,65 
— 161,05 Szwajcarja 172,30 — 172,28 
172,72 — 1074,86, [Włochy 45,67 — 45,89 — 
45,45. Bierliini ryt obir. mieof. 211,00 — 210,75 
Temdencja niejednolita. 

AKCJE. 74 — 78,50 — 73,75. Tend. 

Pożyczki polskie wm Nowym Yorku: — 
Dolariowa 51 5/8. Diillonowska 60. Stalbili- 
zacyjna 52,75. (Wiarszawskia: 36.50, Śląska 
40,50. 
Dolar w lobrotach prywatnych: 8,88 i pół. 

Rubel: 4,73 w: żądaniu, 4,72 w płaceniu 

DOLAR W WARSZAWIE. 

WARSZIAJWA, PAT.  (Przedgiełda. 
Dolar 8,88 1/2, (dolar złotły 9.06 1/2, rube! 
4,73 w żądaminu, 4,72 w płaceniiu. 

na w bilansie literatury narodowej; z 
drugiej zaś, jako grupa jest ona obec- 
nie w stanie rozkładu, a z trzeciej — że 
„funkcja jej jest więcej destrukcyjna, niż 
konstruktywna, mimo stosowania zasad 
konstruktywizmu w destrukcji". Świato- 
burstwo, czy humorystyka? — oto py- 
tanie. | : 

Albo, czy można dyskutować nad tein, 
że trzej poeci kolejno występują z wier- 
szami o Daniłyszynie? Są to — Zagórski, 
Maśliński i Putrament. „Posłuchajcie 
naszych pieśni o dwu szubienicach“ — 
mówią do publiczności. Piękne to, ani 
słowa. Wiadomo, że serca poetów są 
czułe, wrażliwe i protestujące przeciw 
każdej nieprawości. Ale śpiew trzech pc- 
„etów na ten sam temat zakrawa na koi!- 
szacht, którego cele nie wydają się al- 
truigtyczne, lecz zgoła samolubne i in- 
teresowne. 

— Zróbmy szlagier wieczoru z Dani- 
łyszyna. Może ten przebój roznamiętni 
publiczność. 

I przeholowali. Stracili miarę. Zapo- 
mnieli o  aforyzmie znienawidzonego 
przez nich Boya, który powiedział: 
„gdzie dużo pompatycznych słów na 
ustach, tam często szwindel w drodze ''. 
I dlatego publiczność milczała. Nikt nie 
syknął, gdy po raz trzeci opiewano Da- 
niłyszyna. Każdy zapewne pomyślał: Co 
za niesforne chłopaki. Niech tam. Niech 
tam. Niech się wyszumią. Mało mają je- 
szcze taktu, albowiem są młodzi. Wyle- 
ciało im z głowy, że oprócz Daniłyszyna 
mieliśmy Tadeusza Hołówkę. 

Szlagierowe wiersze 0 Daniłyszynie 
miały być prawdopodobnie rewolucyjne- 
mi. Z rewolucyjnością ich trudno pogo- 
dzić fakt, podkreślony z naciskiem przez ” 

dotąd a przewidziane w budżecie sumy na izra- 
elickie cele religijne. 

W Kolonji powołany został specjalny komi 
sarz narodowo - socjalistyczny, którego zada- 
nier będzie usunięcie żydowskich handlarzy 
bydła i rzeźników z hal i rzeźni. 

ESSEN. PAT. — Hitlerowska „Nationałzei- 
tung" podaje, że prezydent policji w Duessel- 
dorfie wstrzymał wydanie paszportów Žydom- 
obywatelom niemieckim. Równocześnie zarzą- 
dził zbadanie, którzy Żydzi (religja nie gra roli, 
jedynie pochodzenie), są już w posiadaniu pa- 
szportów. Ci, którzy już posiadają paszporty, 
również nie będą mogli wyjechać zagranicę. 

ESSEN. PAT. — Do konsulatu Rzeczypos- 
politej w Essen zgłosiła się delegacja matek i 
żon aresztowanych w Dortmundzie obywateli 
polskich-żydów z prośbą © spowodowanie 
zwolnienia uwięzionych. Konsul Wdziekoński 
ponownie interwenjował u władz niemieckich 
w sprawie uwięzionych. 

WARSZAWSKI OD ZIAŁ FABRYCZNY 

MOŻ 
MICKIEWiCZĄ 4 

Poleca 
ua nadchodzące święta najwytworniejsze 

Czekoladki — Максерану — karmelki 
iebywaly asortyment 

czekoladnyh JAJEK 
z niespodziankami 

Kuraych skorupek napełnionych czekoladą, 
jadalnych marcepanowy. h święconek. Wielki 
wybór galanterji świą ecznej oraz pięknych 

bonbonierek. 
Niezrównanej jakości herbatę chińską 

firmy KANTON-TEA 

oraz wyborową kawę „ARABIA”     

ZAUNIUSOWY 
PRIMA APRILIS 

Od lat już wałkowany jest problem bloku 

bałtyckiego Litwy, Łotwy i Estonji. Tego rodza- 

ju koncepcja jest niezmiernie popularną i popie- 

raną przez opinję tych państw. Trudności zre- 

alizowania tego bloku wypływały stąd, że Łotwa 

i Estonja chciałyby powiązać współpracę z Pa! 

ską. Litwie zaś przeszkadza sprawa wileńska. 

Dotychczas jednak Litwa zachowując daleko *- 

dącą wstrzemięźliwość, nie odważyła się jednak 

zupełnie otwarcie wystąpić przeciwko popularnei 

koncepcji. Dopiero przed kilku tygodniami, n:i- 

nister spraw zagranicznych Zaunius, naraził sie 

opinji łotewsko - estońskiej, wyraźnem posta- 

wieniem kropki nad „i*. Oświadczył, że projekt 

bloku bałtyckiego wogóle jest nierealny, że nie- 
ma sobie czem głowy zawracać, że Litwa tylko 

pod tym warunkiem zawrze sojusz z Estonją i 

Łotwą, o ile te państwa staną z otwartą przy'- 

bicą po stronie Kowna w sporze o Wilno. 

Enuncjacja litewskiego ministra spraw za- 

granicznych poruszyła prasę bałtycką. Od kilku 

niemal tygodni toczy się zażarta polemika gazet 

ryskich i kowieńskich, właśnie w tej sprawie. 

Zainteresowanie problemem w Rydze było tak 

wielkie, że w dniu 1 kwietnia, tradycyjnego 

prima-aprilis, aż dwa pisma łotewskie „Brihva 
Zeme“ i „Pehdeja Brihdi“ wpadty na pomysł 

następującego żartu: 

„Minister Zaunius na posiedzeniu Rady mi- 
nistrów zadeklarował się jako wyraźny stronnik 
sojuszu państw bałtyckich. 

Ponieważ Zaunius powszechnie uważany 

jest za reprezentanta polityki  filoniemieckiej, 

więc dla „kawału* dodano jeszcze: 

„Stanowisko Zauniusa spowodowane zosta- 
ło niebezpieczeństwem hitleryzmu w Niemczech, 

przeto minister widzi się zniewolony do zmiany 

dotychczasowej polityki zagranicznej, do nawi4- 
zania stosunków z Polską, w obronie przed 

wspólnym wrogiem Niemcami" itd. — Wszyst- 

kie te „wiadomości* upstrzone zostały dodatko- 

wemi informacjami o zamachu hitlerowców na 

Kłajpedę, o jakiemś tajemniczem posiedzeniu 
Rady Ministrów w Kownie, o dymisji tegoż Zau- 
niusa, o stanowisku w tej sprawie prezydenta 
Smetony itd. itd. 

Ten prima-aprilis udał się nadspodziewanie. 

Przedewszystkiem dało się nabrać wychodzące 

w Wilnie „Russkoje Słowo, zamieszczając w do 

brej wierze sensacyjne wiadomości z Kowna. — 
Gorzej jednak „wpadły* niektóre gazety wa*- 

szawskie. Oto dnia 5-go bm. jedna z nich za- 
mieściła jako najaktualniejszą sensację, tłustym 

drukiem depeszę własną o „zmianie litewskiej 

polityki zagranicznej, nazajutrz zaś, 6-go bm. 

dalsze „rewelacje“ z własnemi komentarzami i 

wstępnym artykułem na pierwszej stronicy. 

Przyznać należy, iż dzieje dziennikarstwa da 
wno nie notowały tak niezwykłego powodzenia 

prima-aprilisowego żartu. — Wszelako ostatni 

wypadek nasuwa nam, w Wilnie, pewne reilek- 

sje: 

Aż dwa pisma w. Rydze wpadają na podo- 

bny pomysł. Dowodzi to życzliwości i zaintere- 

sowania problemem połsko - litewskim. Sam ka- 

wał wydał im się popularny, ponieważ dotyczył 

popularnych zagednień. 

Jakże te sprawy obce i dalekie muszą być 

dla Warszawy, jak mało wzbudzają zaintereso - 

wania, skoro najpoważniejsze pisma dały się 

„nabrać* na ten, dla mniej więcej zorjentowa- 

ego dziennikarza, białemi nićmi szyty żart. 

Wstrząsająca katastrofa lotnicza w Toruniu 
Zderzenie się samolotów w powietrzu 

TORUŃ. PAT. — W dniu 6 bm. wyda- 

rzyła się tu katastrofa lotnicza. Samolot woj: 

skowy spadł z wysokości około 400 metrów na 

dom mieszkalny przy ul. Reya. Katastrofa ua- 

stąpiła wskutek zderzenia się 2 samolotow čwi- 

czebnych. jeden z samolotów, pilotowany przez 

por. Zawadzkiego, runął na ziemię, grzebiąc 

pod sobą pilota. Drugi, pilotowany przez pov. 

Jastrzębskiego, wylądował szczęśliwie na łot- 

nisku. @ 

p. St. Jedrychowskiego. Twierdził on, że 
„Žagary-Piony“ nie mogły być i nie 
były, a należy przypuszczać że nie będą 
już nigdy grupę poetów rewolucyjnych 

i proletarjackich*. Czemże więc są? 
„Funkcja ich jest więcej destrukcyj- 

na niż konstruktywna, mimo stosowa'iia 
zasad konstruktywizmu w  destrukcji'.. 
Solve mihi hunc syllogismum.  Destru- 
kcyjny konstruktywizm czy  konstrukty- 
wny destruktywizm? Światoburstwo czy 
bałagan? . 

W chaotycznem exposė p. St. Jędiy- 
chowskiego nie znajdziemy odpowiedzi 
na to dręczące i ponure zapytanie. Jed- 
na tylko jego uwaga może stać się pun- 
ktem wyjścia do refleksyj: „Żagary-Pio- 
ny, oznajmił p. Jędrychowski, są obec- 
nie w stanie rozkładu. 

W listopadzie roku zeszłego miałem 
przyjemność napisania trzech feljetonów 
o Miłoszu, Bujnickim i Zagórskim. P. 
St. jędrychowski w obszernej odpowie- 
dzi wytknął mi potem dziewięć błędów, 
których dopuściłem się względem  „Piu- 
nów*. Nie orjentuję się w tych błędach 
i w ich destrukcyjnie-konstruktywnei 
interpertacji p. jędrychowskiego. Wiem 
tylko jedno: dowodziłem, że Miłosz, Bitj- 
nicki i Zagórski są prawdziwymi poeta- 
mi, którym powinno być ciasno w kou- 
struktywnej socjologji „Pionów*. Dowc- 
dziłem, że Miłosz, Bujnicki i Zagórski 
nie mają pionu. Innemi słowy: albo oni 
termentem swojej poezji rozsadzą „Pio- 
ny“ i zwyciężą, albo supremacja socjo- 
logji nad poezją (jest to postulat literac- 
ki p. Jędrychowskiego) zabije w Miłoszu, 
Bujnickim i Zagórskim poetów. To ież, 
w sposób przewrotny i intrygancki га- 
dziłem im, by wynieśli się z „Pionów*. P. 

Z pod szczątków spalonego aparatu wydo- 

byto zwęglone zwłoki por. Zawadzkiego. Wsku 

tek zapalenia się benzyny odniosła ciężkie po- 

parzenia dwu i pół letnia Tobjaszówna. Dom, 

na który spadł samolot, jest poważnie uszko- 

'dzony. Runęła jedna Ściana. Na miejsce wy- 

padku przybyły władze wojskowe, przedstawi- 

ciele O. K. z gen. Pasławskim na czele, żan- 

darinerja, policja itd. 

Jędrychowski zaprotestował / wówczas 
gorąco. 

Upłynęło kilka miesięcy. P. Jędry- 
chowski oświadcza publicznie: „Żagary- 
Piony, jako grupa są obecnie w stanie 
rozkładu. . 

Jakże ja się cieszę, że Stefan Jędry- 
chowski powtarza moje słowa. Jakże się 
cieszę, że grupa już umarła! Umarła, tyl- 
ko bowiem trup może się rozkładać. Umar 
ła, ale ożyli poeci. 

Tego trupa „Pionów* chciano raz je- 
szcze na wczorajszej Środzie literackiej 
zgalwanizować. Poruszył się tu i tam, 
ale po zapachu czuć było, że znajduje się 
w stanie rozkładu. 

— Czego państwo chcecie? — pytał 
Czesław Miłosz: — wierszy mistycznych 
czy rewolucyjnych? Mam i jeden i dru 
gi gatunek. 

Czy to pytanie młodego poety ше 
świadczy o rozkładzie, zamęcie i chao- 
sie? Czyż w listopadzie nie napisałem o 
„rozterce* poetów Pionów? 

— A które wiersze są właściwie pań- 
skie? — chciałoby się zapytać poety: — 
mistyczne czy rewolucyjne? Które pan 
pisze dła siebie, a które pisał pan na ob- 
stalunek grupy? Ja twierdziłem, że mii- 
styczne — to właśnie pańskie. 

Środa „Pionów*  była- przypieczęto- 
waniem ich klęski, była ucztą Baltaza:a. 
Niema już grupy „poetyckiej „Żagary- 
Piony'. Jest tylko kilku wybitnych poe- 
tów. Wydali oni świeżutkie zbiory poe- 
zyj. O tych zbiorach trzeba napisać osó- 
bno: można z nich wyciągnąć bardzo Cie- 

kawe wnioski. Wysz 

"
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Sprawy teatru muzycz- 
nego w Wiinie 

Po dziesięciołetniej przerwie zdołano 

wskrzesić w Wilnie stały teatr muzycz- 

ny, na zasadach samowystarczalności — - 

W tym celu pozyskane zostały do wspói- 

pracy najwybitniejsze siły teatralne Pol-- 

ski, co umożliwiło postawienie teatru na 

wysokim poziomie artystycznym. : 
W przysztym sezonie teatralnym dzia 

łalność tego teatru, który zyskał uznanie 
całej prasy i społeczeństwa, — będzie 
kontynuowana, a nawet rozszerzona, 

przez włączenie do repertuaru tego tea- 
tru kilku wartościowych oper, klasycz- 
nych operetek, jak również zorganizowa- 
nie stałych koncertów symfonicznych. 

Teatr tego typu, zwłaszcza na Zie- 
imiach Północno - Wschodnich, jest wy- 

soce pożądany, a nawet konieczny, zarć- 
wno ze względów kulturalnych, jak i po- 
litycznych. : 

Zamierzenia te spotkały się z wielkiem 

uznaniem czynników miarodajnych i będą 

przedmiotem obrad na walnym zjeździe 

delegatów ZASP-u w Warszawie. : 

Notatka nasza 'w sprawie uzyskania 

miejskiej pomocy finansowej dla Teatru 

muzycznego, dotyczyła właśnie sezonu 

przyszłego, o rozszerzonym zakresie dzia 

iainošci. 

Państwowy fundusz 
weterynaryjny: 

Ostatnio został opracowany projekt ustawy 

o utworzeniu państwowego funduszu weteryna- 
ryjnego, którego celem jest przedewszystkiera 

pokrywanie wydatków państwowej służby wete- 

rynaryjnej z opłat uiszczanych przy uboju zwie- 

rząt. Wpływy z tych opłat mają być również o- 
bracane i na inne cele weterynaryjno - hodo- 
wlane. : 3 

Izba P.-H. w Wilnie wypowiedziała się prze 
ciwko obciążaniu hodowców kosztami utrzyma- 

nia państwowej służby weterynaryjnej, gdyż po- 
wyższa dziedzina bezpośrednio wypływa z o- 
gólnych zadań państwa, a w szczególności z 

troski o zdrowie mieszkańców i dlatego powyż- 
sze wydatki pokrywane być muszą z ogólnych 
środków budżetowych, tj. jak to było dotych- 
czas. Ponadto obciążenie uboju bydła nowemi, 
dość znacznemi opłatami, które w myśl projek- 
tu wynosić mają 2 proc. od wartości szacunko- 
wej bydła rogatego i zwierząt jednokopytowych 
il proc. w pozostałych wypadkach, mogłoby 
spowodować rozrost tajnego uboju, który i tak 
jest dość znaczny oraz wpłynąć na stan hodo- 
wii w kraju. ; = : 

Izba stoi na stanowisku raczej zmniejszenia 
kosztów uboju, niż ich powiększania. 

—— 

Słonimskie sposoby za- 
: bijania 
Eljasz Kurmapn miał brata Jana. Z 

nieznanych bliżej posłodów, postanowił go 
wyprawić ma tamten świat. Nie chciał 
wyszalkże mazać rąk kniwią brata. Zwró- 
cit się z propozycją morderstwa do zna- 
joraka, Konstanttego Kiomara. 

— Tysiąc złotych idostainiesz — powie- 
dział mu. 

— Ładmy grosz — odrzekł Komar: — 
ale jest“ przeszkioda. 

— Jaka? 

— Niedawino kiarany byłem za zame.. 
dowanie swego bralta. Teraz chcesz, żebym 
zalbił twojego. Zarobić dobrze, ale do- 
raźmiak pewny, 

— Więc odmajwiasz? 
— Tego miitpowiiedziałen. Trzeba tylko 

imaczejprzystąpić do rzeczy. Ot, sąsiad 
Antoni Nionko, tem jeszcze nikosv» nie za- 
bū. Pójdę ja do niego. Pogadam. Może u- 
ladzim. 

Anttonii Niorko zgodził ię. Wziął ob- 
cięty karabin: z dwoma nabojami, butelkę 
wódki, i ranikiem 29 marcu wyszadł na 
drogę pomiędzy Jacewiieczami a Ladzinami. 

Zaczail się w lesie, przez który riiała prze- 
chodzić zdobycz, to znaczy Jaaa Kurman, 

Po pewnym czaślie posłyszał  chrzęst 
gałęzi i kmoki. Idzie. 

— Stój, ręce dogóry! 
Krzyknął i zastanowił się: poco wła- 

ściwie krzyknął, kiedy miał | poprosiu 
strzełać ? Wiidocznie nieprzywykłszy. Ale 
skoro kazał podnieść ręce dogóry, mależa- 
ło zrobić z tego użytek. Powiedział wiięc: 

— Dawaj forsę! \ 

Kurmain wiyjąl dwlie pigciozlotowki i 
m ma zilemię. Niomkio, podniósł, scho- 

— Trzeba strzelać — myśli. I pociągnął 
za cyngieł, Lecz Karabin nie wypalił. 
Patrzy Norko: w: pośpiechu zapomniał go 
naładować. A Kurman tymczasem stoi i 
czeka, co to będzie, 

—- Siadaj na ziemię, cholero — krzyk- 
nien Noriko: — i czekaj, aż wiałła- 

„ Kurnman posłuszniie usiadł i czekał, — 
póki straszny zbój mlie załatwi] się z bronią. 
Trwało to minutę, może dwie, bo Norko 
niebardzo był wprawny. 

— Gotowie — zawołał wreszcie: -- uwi- 
ga! strzelam! 

I wypalił w siedzącą ofiarę. Wyjpaliw- 
Szy, nie stwierdził miawet, czy zabił, czy 
nie j odrazu w nogi, rzucając po drodze ka- 
rabin. Zdążył tylko spostrzec, jak ofiara 
awala się po stirzaie z miejsca i również * 
W mogi, ale wi przeciwną stronę. 

Naturalnie, Nioskę natychmiast aresz- 
Nario di przekazano sądowi doražnemu. 

potmafią ludzie w Słonimszczyźnie Wy- 
tońać „егув!о mobołty, 

„NASIONA 
tkj, seradelli i różnych in= 

zych roślin Pastewnych oraz łubinów 

Poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a. 

Ofiary 
Od chorej dla dzieci Domu Dzieciątka je- 

zus na święcone zł. 4. AZ 
Marja Pietkiewiczowa na gruźlicznych 2 zł., 

    

mą ociemniałych 2 zł. 

KRONIKA 
wildfirka 

PIĄTEK 
Dzis 7 

{7 Belešci MB, 
jatro 

i Djenizego 
 WOESURSERYSEA 

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

z dnia 6 kwietnia 1933 r. 

Ciśnienie średnie: 758.. 

Temperatura średnia: 3. 

Temperatura najwyższa: 7. 

Temperatura najniższa: —1. 

Opad w mm.: —. 

Wiatr: północno-zachodni. 

'Tendencja: spadek. 
Uwagi: chmurno. 

PROGNOZA POGODY P.1.M.-a 
na dzień dzisiejszy: 

Zachmurzenie zmienne z większemi rozpo- 

godzeniami. Po nocnych przymrozkach dniem 

temperatura do 7 stopni; słabe wiatry północno 

zachodnie i zachodnie. 

Wschód słońca g. 4,49 

Zachód słońca g. 5,57 

  

URZĘDOWA 

— PRZYJĘCI PRZEZ PP. WOJEWODĘ. 

Przyjęte były ma posłuchaniu u p. wojewło- 

dy: Jaszczołta delegacje następujących ю- 

ganizacyj, które przybyły przedsiawić się: 

Pelski Czeńwony Krzyż -- prezes wicewo- 

jemoda Jankowski, pp. Izydorczykowa, — 

płk. Kiakszto, dyr Wysocki, Związek Wła- 
ścicieli większych nieruchomości — PP. 
Iżycki Hermam, Igin. Bohdanowicz, Ka- 

bacznik, Klub Żydowskiej Myśli Państ- 

wowej — prez. dr. Hirschbere, pp. Stru- 
gacz i Kasztański, Związek Pracy Oby- 
wiałtelskiej Kobiet panie dr. Rostkowska i 
stiarościna. Tramecourtowa, Związek Po- 
laków; Ziemi Kowieńskiiej — pp. Babjański, 
dyr. Glatmam i Zabielski, Koło wileńskie 
Zw. Inwalidów R. P. — pp. Borysewicz i 
inż, Ostrowski, 

MIEJSKA 

— SPŁATA POZYCZKI ANGIELSKIEJ 
W połowie maja przypada termin  spłatły 
kolejnej raty skonwertowanej pożyczki 
angielskiej. Swój udział rm spłacie w wy- 
solkości 150 tys. zł. magistrat włniesie w 
w przepisaniym terminie do kas skarbo- 
wych. 

— INSTYTUT RZEMIEŚLNICZY. — 
Organizacja Tnstytutu Rzemieślniiczego — 
postępuje miaprzód. Otiwiarcie instytutu — 
miastąpii w bież, miesiącu. 

KOLEJOWA ° 
— 0 BEZPIECZEŃSTWO W POCIĄ- 

GACH. W związku z ostatnio wynikłemi 
zajściami w pociągach, transporty włiozą- 
ce poborowych będą miały specjalną och- 
monę wojskową i policyjną, której zala- 
miem będzie czuwać nad spokojera wśród 
Jadący *h. 

AKADEMICKA 
. — Zarząd Sodalicji Marjańskiej Akademi- 

ków USB. podaje do wiadomości, 3 rekolekcje 
zamknięte rozpoczną się dnia 8 bm. o godz. 19 
w „Betanji“ (ul. Konarskiego 33). 

SZKOI NA 
— Komisja egzaminów istwowych w 

Wilnie dla nauczycieli szkół šešiais ein du 
wiadomošci, že egzaminy paūstwowe na nauczy 
cieli szkół średnich (nowego typu) w okresie 
egzaminacyjnym wiosennym br. rozpoczną się 
dnia 22 maja. Kandydaci dopuszczeni do egza- 
minu w myśl par. 12 rozporządzenia Ministra 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 
z dnia 9 października 1924 r. Dz. Urzęd. Nr. !8 
poz. 185, którzy pragną przystąpić doń w tym 
okresie, winni zgłosić się pisemnie do Komisji 
egzaminacyjnej w terminie do 10 maja br., skia 
dając jednocześnie opłatę 75 zł. 

Rozkład i terminy egzaminów będą podane 
do wiadomości zainteresowanych drogą ogłosze 
nia w lokalu Komisji egzaminacyjnej (Uniwe-- 
sytet, ul. Uniwersytecka 3, II p.) 

HARCERSKA 
— Pod znakiem fijołka. Harcerki i harcerze 

Gedyminowego Grodu zapraszają wszystkich 
mieszkańców na prawie wiosenny wieczór har- 
cerski „Pod znakiem fijołka”, który odbędzie się 
w sobotę dnia 8-go kwietnia br. w Małej Sali 

Miejskiej (ul. Końska 3), celem rozproszenia kry 
zysowych nastrojów i zasilenia funduszu na bu- 
dowę Stanicy Harcerskiej im. Biskupa W. Ban- 
durskiego. 

Pragram wieczoru wypełnią pokazy drużyn 
harcerek i harcerzy, oraz koncert orkiesty 1 p. p. 
Legionów. 

ŻYDOWSKA 
— Z GMINY ŻYDOWSKIEJ. Wileń- 

ska Gmlina Żydowska wyasygnowała od- 
powiednie funjdusze nia pomoc biednym, -- - 
chcąc w tem sposób dopomóc im zaopa- 
trzyć się w niezbędne antykuły śwłąteczne, 
Darmową macą obdzielonio 14 tysięcy 0- 
sób. 
— UCIEKINIERZY ŻYDOWSCY Z NTĘ- 

MIEC. 'Wiezoraj przybyło do Wiilna 11 ro- 
dziim żydowskich z Berlina i Królewca, — 
które zbliegły do Polski przed prześlado- 
waniiamii. Są to przeważnie właściciele 
siklepėw. 

Interesa swioje zbiegowie porzucili na 
pastwę losu. 

Większość prizybyłych jeszcze wczoraj 
odjechała do gwych rodzin na priowiinieji. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Do wiadomości nauczycieli - połonistów. 

Zebranie „Koła Polonistów* Nauczycieli szkół 
średnich odbędzie się dnia T-go kwietnia (pia- 
tek) o godz. 19,30 w lokalu gimnazjum państ- 
wowego im. El. Orzeszkowej w Wilnie. 
fowskiej onym referat kol. Chmie- 

na temat: „Nauka języ! ski у 
klasach 4-tej i S-tejf, © PY 

„ — Klub Włóczęgów w Wilnie. W piątek 
dnia 7 bm. w lokalu przy ul. Przejazd 12 odbę- 
dzie się 119 zebranie Klubu Włóczgów. Począ- 
tek o godz. 19,30. Na porządku dziennym spra- 
wy administracyjne klubu. — Wstęp tylko dla 
członków. Е 

— Staraniem Zwiążku Zawodowego Rolni- 
ków z Wyższem Wykształceniem w Wilnie od- 
będzie się w sobotę 8 bm. w lokalu Tow. Orga- 
nizacji i Kółek Rolniczych (ul. Mickiewicza 28) 
zebranie dyskusyjne, na którem inż. Władysław 
Jacewicz wygłosi referat pt. „Rentowność me- 
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TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance — gra dzis 

7 b.m. o godz. 8 wiecz. ostatnią nowosč zna- 
nego i cenionego autora wileńskiego Tadeusza 
Łopalewskiego „Czerwoną limuzynę”, która co- 
dziennie gromadzi tłumy publiczności. 

ljoracyj rolnych w dobie obecnego kryzysu*.—- 
Początek o godz. 17. Wstęp wolny, goście mile 8 b.m. o godz. 8 wiecz. szampańska farsa anic- 
widziani. rykańska „Cały dzień bez kłamstwa”, zmusza- 

— Związek Cechów. Dnia 3 bm. odbyło sie jąca widzów każdem słowem i każdą sytuacją 
miesięczne zebranie delegatów Zw. Cechów. Re do bezustannego śmiechu. 3 
prezentowano 13 cechów. Przewodniczył vice - — W niedzielę premjera bajeczki dla dzie- 
prezes Michał Żytkiewicz. Między innemi byiy ci! Młodociane Wilno powita z pewnością z za- 
omawiane sprawy: obniżenia ryczałtu przy wy- pałem wiadomość, że w niedzielę 9 kwietnia o 
miarze podatku obrotowego o 40 proc., — w iej godz. 12 w poł. w Teatrze na Pohulance odbę 
sprawie dyr. Izby Młynarczyk interwenjował w dzie się premjera prześlicznej bajki p.t. „Czer- 
Ministerstwie, lecz ostateczne wyniki nie są zna wony kapturek*, z milutką Felicją Trapszówne 
ne. O nowej ustawie o Funduszu Pracy (w któ- (niezapomniany jaś z Niebieskiego ptaka) w 

— „Cały dzień bez kłamstwa”. W sobotę | 

rej Zw. Cechów składał memorjał do Izby P.-H. 
dyrektor Młynarczyk poinformował, iż zawdzi 
czając senatorowi Wiechowiakowi zakłady 8- 
kat. zostaną od ciężarów tych zwolnione. Wn 
sek Zw. Cechów o podatku majątkowym — no- 
wej daninie narazie owoców nie dał. 

Następnie. uchwalono, by na. miesięcznych 
zebraniach delegaci obowiązkowo składali spra- 
wozdania z działalności ich cechów. Przyjęto 
również wniosek obniżenia wpłat na rzecz Zw. 
Cechów. Wniosek zaś o zorganizowanie Walne- 
go Zebrania Mistrzów wszystkich cechów odrzu 
cono ze względu na to, iż odbędzie się spraw.- 
zdawczy zjazd z całego województwa, który 
zorganizować ma jeszcze w tym roku Izba Rze- 
mieślnicza, o czem zapewniali radni Izby i dy- 
rektor Młynarczyk. 

W sprawie tegorocznych Targów w Wilnie, 
zebranie popiera stanowisko Izby, która jest za 
zorganizowaniem. 

Z poglądem Izby o szkodliwości tanich ;:0- 
ciągów do Warszawy nie wszyscy się zgodzili. 

Sprawę opinji do nowej ustawy o dosta- 
wach rządowych, uchwalono opracować jak naj- 
szybciej, by na zebraniu w Izbie mieć gotowy 
materjał. Zebranie zamknięto o godz. 12. 

RÓŻNE 
— „Dar Narodowy 3-go Maja". Pan Mini- 

ster Spraw Wewnętrznych udzielił Polskim To- 
warzystwom Oświatowym zezwolenia na urzą- 
dzenie na całym terenie Rzeczypospolitej Po'- 
skiej w czasie od dnia 3 do 9 maja włącznie — 
zbiórki publicznej p. n. „Dar Narodowy 3-go 
Maja“. — Pan Minister WR i OP pismem z dt. 
3 bm. N I Pol. 632/33, zezwolił na przeprowa- 
dzenie zbiórki „Daru Narodowego” w szkołach, 
zrajdujących się na terenie okręgów szkolnyc!. 

— WYCIECZKA Z KOWNA. W czasie 
świątecznym przybywa do Wilna wycieczka 
oświańtowców litewskich z Kowna. W Wii- 
nie projektowama jest wycieczka sfer han- 
dlowych do Kowna, która zabawi w Ko- 
wnie cały tydzień poświiąteczny. 

— TOWARY POLSKIE DO KOWNA. — 
Ostatnio przez Raczki via Prusy i Dyne- 
Iburg: via Łotwa, pnzeszło do Kowna kilka 
wagcnów manufaktury polskiej, zakupilo- 
nej przez kupców. litewskich iw iPolsce. — 
(Ponaidto odeszły transporty cukru, miaf- 
ty, i węgla. Ruch towarowy z Litwą zwol- 
na lecz stalle wzrasta, 

— KOMUNIKACJA LOTNICZA Z RY- 
GĄ I TALLINEM. Przerwana na okres 
zimowy komunikacja lotnicza z Rygą i Tal 
linem ma być podjęta w. dniu 15 b. m. — 
Termini ten nie jest ostateczny, bowiem 
niewykluczone, że warunki atmosferycz- 
me każą przesunąć termin wznowienia 
lotów do 1 maja, 

— OPŁATY OD SCHOWIKÓW, Z dnliiem 
1 b. m. przestała obowiiążywać opłata od 
safesówi iw! wysokości 5 zł. pobierana do- 
tychezas na nzecz bezrobotnych. 

— OENY WĘGLA. Zalecona urzędowo 
znižka cen węgla, nie została dotychczas 
wpriowadzoma. Wobec zmiany cennika ke- 
palnie automatycznie cofnęly hurtowni: 20 
proc. t. zw. rabaty ukryte, uniemożliwia 
jąc tem zastosowamie niowiych cen. 

— DOSTAWY DLA WIOJSKA. Woj- 
sko zaproponowało mzemieślnikiom _ dosta- 
wę niektórych antykułów. Sprawa ta będzie 
tematem szeregu rozmów, zainteresowanych 
rzemieślników ( 

—- BOJKIOT TOWARÓW. NEEMIEC- 
KICH. Akcja bojkotu towarów nilemiec- 
kich koordyniowana jest przez żydowikiie 
korporacje kupieckie. Ostalinilo wśród ilnii- 
cjatorówi bojkotu omawiana była sprawa 
Sposobów dopilnowania, czy iwsizyscy ży- dzi stosują się do zaleceń komitetu bojko- 
towiego, oraz mepresji  jalkije będą stoso- 
wami wiobee opomych. 

Specjalma uwiaga będzie zwirócoma mia 
hurtownie apteczne, które dotychczas  za- 
opatrywały się w towary miemiiedkiie, 

— ZBIÓRKA FANTÓW NA LOTERJ 
NA BEZROBOTNYCH molzpoczmiie sie i 19 b. m., W šrodę po Wielkanocy. 

Zbi6rkę przepromadzač będą panie ko- 
= Związików spolecznych przy pomo- 

„— Wynik zbiórki na ratowanie Baz: — Rea uliczna w dniu 2 kwietnia br. a. PN Ratowania Bazyliki Wileńskiej dała A zł. 76 gr., ze sprzedaży broszur „Bazylika ileńska" i innych druków sumę 162 zł. 25 gr. 
= Komitet Rodzicielski Szkoiy Powszechnej Nr. 30 w Wilnie urządza w niedaige 9 ala uliczną kwestę na rzecz kolonij letnich dla: naj- biedniejszych dzieci. W zrozumieniu ich ciężkich warunków życiowych, Komitet Rodzicielski Fra- <w im przyjść z pomocą, tym najbiedniejszym erę i tą drogą odnosi się do ofiarności pu- 

Pamiętajmy, że młodzież to podi Ora Sį czeństwa, to jej kwiat i ea Nena stwo musi być silne i zdrowe. — Dopomóżmy więc bodaj kilkoma groszami do polepszenia warunków dziatwie, dajmy jej możność uciesze- nia się stonkiem i šwiežem powietrzem, ktėrego nie mają w swych mokrych i ciemnych sutere- nach. A więc w niedzielę wszyscy pośpieszą, aby złożyć do puszki grosze dla biednej dziatwy 
‚ — Podziękowanie. Wszystkim t drzy w jakikolwiek sposób opo iogii ! is Tow. Pań Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo przy urządzeniu koncertu w dniu 1 kwietnia w „Ognisku“, a w szczególności Szanownemu Pa- nu Profesorowi Gałkowskiemu, P.p. Cumftównie Jagminównie P.p. Kpt. Goreckiemu i Rewkow- skiemu, składamy najserdeczniejsze Bóg zapłać za Ich nadzwyczaj chętne, bezinteresowne i wy- soce artystyczne wykonanie programu. Е Czysty dochód z koncertu, po odtrąceniu 

podatków i rozchodów wynosi 270 zł. Zarząd. 
— Sprostowanie. W „Ostatnich Wiadomoż- 

ciach” i „Wieczorze Wilna" w związku z targ- 
nięciem się na życie siostry śp. Marji Wiszniew- 
skiej, zostały umieszczone wzmianki, że zmarła 
byla morfinistką. My, długoletni współpracow- 
nicy stwierdzamy z całą stanowczością fałszy- 
wość tego twierdzenia, gdyż $p. Marja Wiszniew 
ska nigdy nie była morfinistką. Dr. Helena Cyn- 
kutis, dr. Helena Sochaczewska, siostry: Róża 
Jasińska, Sielankowa, Cichocka, Olekiewiczowa, 
Wojcieszonok, Orłowska, Żebrowska. 

STD TELESIS SEK NAT OP TTTEESKCA. 
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roli tytułowej. 
W oprawie naprawdę bajecznych dekora- 

i cyj Makojnika — zobaczą dzieci znaną sobie 
postać Czerwonego kapturka, jej mamy i bab- 
ci, złego wilka, wiernego Burka, dzielnego ga- 
jowego, ogromnie śmiesznego Głuptaska i ko. 
lorowych krasnoludków z ich pięknym królem 
na czele. — Tańce ptaszków, robaczków Świę- 
tojańskich i t.p. — wykona balet p. Sowiny- 
Dolskiej. 

— Premjera Słonimskiego w Wilnie. W te- 
atrze na Pohulance wkrótce odbędzie się рте- 
mjera interesującej sztuki p.t. „Lekarz bezdom- 
ny*, znakomitego autora „Murzyna Warszaw- 
skiego'* — Słonimskiego. : 

— Teatr muzyczny „Lutnia“. Ostatnie wy- 
stępy Elny Gistedt. Wobec kończących się wy- 
stępów Elny Gistedt, celem udostępnienia pu- 
bliczności ostatnich widowisk z udziałem tej 
znakomitej artystki — wyznaczono w ciągu naj- 
bliższych trzech dni — ceny propagandowe. 

Dziś więc ukaże się po cenach propagan- 
dowych pełna humoru i finezji barwna rewia 
„Pociąg* wiosenny* w 20-stu obrazach z udzia- 
łem Elny Gistedt, najwybitniejszych artystow, 
oraz zespołu girls. Zniżni nie ważne. 

— Popoludniówka niedzielna w  „Lutni*. 
W niedzielę nadchodzącą ujrzymy na przec- 
stawieniu popołudniowem po cenach propagan- 
dowych melodyjną operetkę Lehara „Wesoła 
wdówka z Elną Gistedt w roli tytułowej. Po- 
czątek o godz. 4. Ceny propagandowe. 

eppina". Pożegnalny występ Elny 
Gistedt odbędzie się w poniedziałek najbliższy 
w wytwornej komedji muzycznej Stolza „Pep- 
pina“. Ceny miejsc na to widowisko zostały 
specjalnie zniżone, od 30 gr. do 2,50 gr. 

— Wieczór muzyczny w Konserwatorjum. 
W sobotę dnia 8 b.m. o godz. 8 wiecz odbę- 
dzie się wieczór muzyczny uczniów i uczenie 
Konserwatorjum Muzycznego w Wilnie. Popi- 
sywać się będą kłasy: fortepianu, skrzypiec, 
śpiewu solowego, oraz zespoły. Karty wstępu w 
sekretarjacie Konserwatorjum (ul. Końska 1) 
od godz. 4 od 8 wiecz. 

— GOŚCINA DYR. ZE(.WEROWICZA 
W WILNIE. Powtracając z Rygii z zespo- 
łem swego Instytutu dramatycznego, dyr. 
Zelwerowicz — jak się dowiadujemy 
unządzi w Lutni w dniu 25 p. m. wieczór 
przeznaczając całkowity dochód ua rzecz 
bezncbotnych. — — 2 

— Staraniem Tow. Pań Miłosierdzia św. 
Wincentego a Paulo odbędzie się koncert w sali 
gimnazjum Lelewela dnia 9-go kwietnia na rzecz 
najbiedniejszych naszego miasta. Początek o go- 
dzinie 8-mej wiecz. Kasa otwarta od 7 wiecz. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

REW JA — Łzy dwudziestoletniej. 

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

ŚWIATOWID — Klątwa rodu manda- 
rymów, 

  

    

  

Фаа R tak 2 Aku spleszy 

W p San ASPIRINY ! 
Do nabycia wa wszystkich aptekach. 

IA 

WYPADKI 1 KRADZIEZE 

— Wypadki w cyfrach. Od godz. 9 @та 5 
bm. do godz. 9 dnia 6 bm. policja interwenjowa- 
ła w 41 wypadkach, w tem było 7 kradzieży, 1 
fałsz. moneta, | samobójstwo, 1 bójka i obraz. 
ciała, | uszkodzenie cudzego mienia, 1 potajem 
ny ubój bydła, 10 wypadków przekroczenia prze 
pisów sanitarnych, 1 przepisów meldunkowych, 
З о handlu, 2 o ruchu kołowym, 12 opilstwa i 
zakłócenia spokoju publicznego. 

„, — Miłe sąsiedztwo. Izaak Szufjan zawiado- 
mił policję, że z mieszkania jego przy ul. Zarzecz 
nej 9 giną systematycznie różne rzeczy. Stwier- 
dził on brak niektórych części nakrycia stołowe- 
go, bielizny i drobiazgów, łącznej wartości trzy- 
dziestu kilku złotych. Dochodzenia policyjne wy- 
kazały, że kradzieży dokonywały dwie sąsiadki 
zamieszkałe w tym samym domu. Narazie ich nie 
zatrzymano. 

— Fałszywy bilon. P. M. Słodzińska (Mar- 
cowa 5) złożyła w komisarjacie PP Nr. 1 fał- 
szywą monetę 2-złotową, którą otrzymała ud 
Chai Braz, zamieszkałej przy Żaułku Kuchar- 
skim 3. Wydział Śledczy wdrożył dochodzenia. 

„— Alarm pożarowy. Wczoraj w dzień za- 
paliły się sadze w kominie przy ul. Szopena 8. 
Straż ogniowa ogień ugasiła. 

— UJĘTY WŁAMYWACZ. Do mieszkania 
Cycenasa Jana (Wielka 12) w dniu 5 bm. nie 
mal w samo południe, podczas nieobecności do- 
ww dostali i po ah zamka zło- 

unosząc rozmaitego rodzaju garderobę 
męską i damską, oraz różne Ocenił 
je właściciel na 250 zł. Zawiadomiona policja 
wdrożyła niezwłocznie dochodzenia, dzięki któ- 
rym złodzieja ujęte wraz z większą częścią 
skradzionych rzeczy. Jest to zawodowy 
Bojch Tewel, zam. przy ul. Kijowskiej 22. 

— KRADZIEŻE W MONOPOLU SPI- 
RYTUSOWYM. W związku z ujawnie- 
niem systematycznych kradzieży w Mono- 
polu Spirytusowym, aresztowano jak noto 
waliśmy wczoraj 2 osoby. 

Są to dozorcy monopolowi, którzy do- 
puszczali się kradzieży spirytusu z cystern 
cechitjąc je następnie fałszywemi plomba- 
mi, licząc że kradzieże nie zostaną zauwa- 
żene. Gdy stwierdzono brak wagi w jed- 
nej z cystern (16 litrów) wszczęto śledz- 
two, które odrazu doprowadziło do wy- 
krycia winnych. 

— ZŁODZIEJE W SYNAGODZE. Nocy u- 
biegłej jacyś złodzieje skradli z synagogi przy 
ul. Niemieckiej 6 większą ilość żarówek. 

— SPADŁA ZE STRYCHU. Pod ciężarem 
przebywającej na strychu M. Kropiago (Stara 
Grodzieńska 22) załamały się deski w suficie, 
tak że Kropiago wpadła do mieszkania. 

Z powodu dotkliwych obrażeń odwieziono 
ja do szpitała. 
> POSTAWY 

— TRUP W RZECE. Z rzeki Miadziołki w 
obrębie miasta Postaw wyłowiono zwłoki męż- 
czyzny w wieku od 50 do 60 lat. Tożsamości 

  

dotychczas nie ustałono. 

SIŁA ZŁEGO 
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RA FILMOWEJ TAŚMIE 

„ŁZY. DWUDZIESTOLETNTEJ* 
„REWJA“ 

Czy może być coś bardziej bezsensowhnie- 

W oryginiale czeskim nazywa się film 
wyraźniej — „Z soboty ma niedzielę". 
Dlaczego nie zostawić tego tytułu. Ta- 
jemnica ciemnych czeluści naszych biur 

Pawła unzędniezka pragnie się zaba- 
wiić. No, cóż krew nie woda. Nawinął się 
bogaty bubek, płaci grubo, proponuje mi- 
łe tete a tete. Dziewoja oburzona uciekła. 
Zai pieniądze nie chce. Woli to samo zno- 
bić z biednym: muzykiem który sprawę 
pojmuje iidealniej, Perypetje miłosne so- 

botniej nocy omal mie kończą się samo- 
bójczą śmiercią urzędniczki. Odratowano 
ją jedniak i ma pociechę zostawiono mu- 
zyka z idealnem pojmowaniem sprawy. 

Twórcą tego filmu jest reżyser czeski 
Machaty. Ma om za sobą mocno reklamo- 
wiany film. „Erolticon“, Osobiście nie mogę 
przetnawić pozerstwa Machaty'ego. _Niie- 
wątpliwie są u niego ciekawe chwyty — 
„moniłażowe i próby oryginalnego podejścia: 
do tematu — ale patos i! pompatyczność 
stylu — nie budzi hammonijnych wrażeń. 
„Eraticon“ ciekawy jeszcze był ze wzglę- 
du na studjum uczuć miłosnych. „Łzy dwiu- 
dziestoletniiej* mie poza  rozwiałkiąwialniiem 
banalnego tematu nie przyniosły. Opano- 
wanie formy: mie jest wszystkiem. 

Zapowiiedziiamy jest mowy film Macha- 
ty'ego p. t. „Ekstaza“. Ma (to być synteza jego twórczości. - 

Dodańiki madprogramiowie są dwa. 
Pierwszy to filmowa ilustracja do sensa- 
cyjnego procesu Gorgonowej. Kto się ine 

2 rL 

NA JEDNEGO 

CI KTORZY BIORA - 

SUBSYDJA: , 
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W sprawie barwników przezna- 
czonych do barwienia artykułów 
żywności i przedmiotów użytku 

Rozporządzeniem Min. Spr. Wewn. z dnia 
20 stycznia 1930 r. (Dz. Ust. Nr. 5 poz. 15 par. 
7), został unormowany sposób wprowadzania 
w obieg barwników, przeznaczonych do barwie- 

— nia artykułów żywności i przedmiotów użytku, 
przyczem w rozdziale I p. C. powyższego roz- 
porządzenia zostało zastrzeżone, że tylko bars:- 
niki rejestrowane mogą być używane do bar- 
wienia tych artykułów. 

Wobec tego, że od daty ogłoszenia pow. 
rozporządzenia minęło 3 lata i, jak ustalonem zo- 
stało, niektóre wytwórnie artykułów żywnościo- 
wych i przedmiotów użytku używają do barwie- 
nia tych fabrykatów barwników niereįstrowa- 
nych, Państwowy Zakład Badania ii 
Przedmiotów Użytku w Wilnie powiadomił Izb & 
P.H. w Wilnie, że ma zamiar wkrótce przystą- 
pić do kontroli tych barwników na terenie wo- 
jewództw Nowogródzkiego i Wileńskiego. W ra- 
zie ujawnienia przy kontroli odnośnych wytwór 
ni barwników nierejestrowanych, będą one prze: 
organa kontrolne wymienionego Zakładu Bada- 
nia żywności konfiskowane, a winni używania 
takowych pociągani do odpowiedzialności sądo- 
wej z art. 35 rozp. z dnia 22 marca 1923 r. (Dz. 
Ust. 36 p. 343). 

Potrzebna kasjerka 
z dobrą prezencją i kaucją do nowopowsta- 

jącego oddziału tabryki krajowej. 
Zgłaszać się ul Słacka 3-a m. 1 godz, 10—12 

  

  
  

feresuje całą tą gorgonjadą może zobaczyć 
wizję tokalmą w; Brzuchowiicach. Drugi: do- 
datek wyciągnięto z lamusu. Jest to naj- 
mniej potrzebna reklama (zresztą prze- 
starzała) pontu w gdańsku. Mamy iwła- 
sną Gdynię i nie potrzebujemy być „zaple 
czem'* dla Gdańska. Tad. ©.



  

nowogtódzka 
—WYJAZD P. WOJEWODY ŚWIDER- 
SKIEGO DO WARSZAWY. W daniu 5 b. 
m. p. wojewoda Świderskń wyjechał nia 
kilka dni w sprawach służbowych do Wiar- 
SZaiWIY. 

- HARCERSTWO NOWIOGRÓDZKIE 
w DNIU IMIENIN PRZEWODNICZĄCE- 
GO KPH. Onegdaj przypadały imieniny 
Prizerwłodniczącego Kioła Przyjaciół Hareer- 
stwa w Nowiogródku — p. wicewiojewody 
Godlewskiego. _ Hlancerstiwio mowiogródzkie 
które zma i mależycie oleeniia pracę dla niej 
i zasługi, postanowiło w tym dniiu zadoku- 
memtować wdłaięczmość i pnzywiiązamie do 
talk zacnego Opiekuna. 

W tym celu unfządziło w sali Giuin. 
Państw. Żenowiiskio, ma które zaproszono 
Solenizaniia. Przybyły wównież pozaszkol- 
ne družyny, wizględnie ich przedstawiciele 

Wieczór imieninojwy zagaił p. prof. 
Amgustym. (W! imieniu drużyn  giminiazjal- 
nych mówca złożył p. woj. Godlewskiemu 
życzenia i podziękiowamia, poczem nastąpi- 

ly męczenia launek od poszczególnych -— 
drużyn. Każda drużynia w szczególny: spo- 
sób chciała zaznaczyć swioją sympatję de 
Solenizamta. Więc 2-ga d-ma im. Elizy 
Orzeszkowej  dedyikiowiała wiersz, ułożomiy: 
specjalnie ma tem dzień, a harcerze 3-ej 
drużyny im. Mamszałka (Piłsudskiego od- 
dali ze siwego tialbonu żeglanskiego do dy- | 
spozycji mową łódź, kltórą p. wiieejwioje- 
«moda: zańniteresował silę i mastępnego dnia 
obejrzeł w świietlicy drużyny. 

Gdy już złożono życzenia — przemówił 
Czcigodny  Solenizani, (W głosie przebi- 
jało się wzruszenie. Sam zazniaczył, że 
mie potrafi z tego powodu wyrazić tego, 
co w danej chwili czuje. Zyczenia przyjął 
i dziękował za. wyrazy uzmamiia. Szamiow- 
my mówca mie przypisuje sobie — 
wspomnianych zasług, uważa  bowiiem, 
że wszelka praca powimna płynąć z umi 
łowania samego celu, z umiłowania idei, 

dia której się pracuje. Z talkiej miłości. ro- 
dzą się wielkie czymy. IPnzykładem tlakiiej 
miłości, która wsikirzesiiła IPoliskę, jest 
Marszałek Józef (Piłsudski. 

Nakitąpiła część druga: wieczoru : poka- 
zy i zalbawy, howanzyskie. Hiarcenze dru- 
żymiy. giimmaz. produkiowialł  humorystycz- 
mie inseenizacje co wysłołało wśród — й- 
dzów talk wesoły i beztroski: mastinėj, jak 
pogodne i radosne jest życie harcerskie 

Śmiiemy przypuszczać, że p. wicewoje- 
wioda Głodlewyski czuł się w tej utmo- 
sferze doskomale i odczuł ciepło serde- 
czniości jakiem  Glo darzy młodzież har- 
carska w: Nowogródku. 

— KRONIKA KRYMINALNA. W mo- 
dy ma 5 b. m. Marja Lewkiewicz, służąca 
maj, Mamysńn (pow. miowiogródzkiego, za- 

dusiła a: pęczak słymikia 
Tłumaczy się, że zadusiła — 

z. w czasie snu przez mieostrożność. 

qrodźięh/ka 
ER ROZJEMOCZEGO. W 

«miu 7 b. m. nastąpi rozprawa Urzędu 
Rozjemczego do spraw kredytowych małej 
własności nollmej Na ponządku dziennym 16 
spnaiw. 

— WALNY ZJAZD O. T. O. i K. R. W 
dnifu 9 kiwiietnia o godz. 13-tej w lokalu 
sejmiku grodzieńskiego odbędzie zę Kaz rwial- 
my zjazd delegatów Okręgowego 
rzystwa Organizacyj i Kółek nas 
«z pow.  Grodzieńskiegio. 
TYTYTYYYYYYPYTYWWY TYTYYYYYYTYYYTYYTTYYPYYYY 

Dźwiękowe Kino „APOŁLO" 
Dominikańska nr. 26, 

Rewelacyjny film o głębokiej treści, wyja- 
śniający kim jest kobieta, która nie po- 
zmiaje swojej córki p. t. 

Serce Matki 
WYNNE GIBSON i (PAT OBRIEN 

Wliarę! miłość! dziecko! szczęście! utraciła 
kobieta, która zamordowała swego męża. 

Pocz. seans, o godz. 6, 8, i 10.15 
WSTĘP 49 GROSZY. 

  

  

—DOROCZNE ZEBRANIE ODDZIA - 
ŁU T-WA „PRZYSTAŃ*. W dhiu 7 b. m. 
w sali magistratu odbędzie się doroczne 
zebranie «złonfków oddziału miejskiego 

Początek lo godz. 19-tej . 

— ZAKUP KONI DLA WOJSKA. — 
Ziwzeszenie Stowarzyszeń Hodowców K'o- 
mia: Remoniowego w (Warszawie, podaje do 
wiadomości że w: dniu 9 maja b. r w 
Gnodnie odbędzie się zakup koni wszelkich 
typów do wojska w wieku od 4 do 6 lat. 

Konie winne być doprowadzone rw йи 
zakupu o godz. 7-ej manio na miejsce spę- 
du, celem ońbtrzymaniia specjalnej kamtki od 
inispektloma chowru koni, bez której komi- 
sja nie będzie ogiiądać konia. Konie win- 
mie być wypioczęte i dobnze oczyszczone. 

Na sprzedanego konia winna być do- 
Stlairczoma parciana uździnica i powróz, 
książeczkę  końską, oraz  zaświiadcze- 
nie gminne. z 

— AMAMDORZY OGÓRKÓW. Sobot- 
midki Jalkób zam. przy ul. Górnej 1, zamel- 
dowiał io kradzieży na jego szkodę przez 
mieznamych sprawców ogórków, wartości 
30 zł. Amatorów ogórkówi poszukuje po- 
lieja. 

— Z ZEMSTY (POBIŁ ŻONĘ. Bnawer- 
miami Wigdor zam. przy ul, [Wiróblewsikie- 
go 18, zameldował o pobieiu jego żony — 
przez Hundo Stamisława, zam. podftym 
samem mumerem. 

— PODZIAŁ ZIEMI ZAKOŃCZONY 
ŚMIERCIĄ. W (dniu 5 b. m. we wsi Alek- 
samdrowjo gm. Żydomia 'w czasie kłótnii o 
podział ziemii, Krop  Sebaslijam uderzył 
widłami w pienś  Doromiejezyikia Teodora 

wiskutek czego ten zmarł, Mordencę za- 
trzymamjo. 

— IPREMJERA W TEATRZE MIEJ- 
SKIM, (W piątek 7 b. m. o godz. 8.15 prem- 
jena słynnej sztuki Riece'a „Ulica, która 
dzieki swej bogatej (ireści i niecodziennej 
(ffommie istałaosię wiszędzie pirzebojem se- 
ziomów: tealtirallnych. Reż. dyr. Kmolkowskie- 
go. 

Udział bierze mony zespół artysty 
czmy. 

rłoniińrka 
— ZEBRANIE |PREZYDJUM PTK W 

SŁONIMIE ORAZ OPIEKUNÓW I DIE- 
LEGATÓW KÓŁEK MŁODZ. KRAJO- 
ZNAMCZYCH. Wiobea nieodbycia się ze- 
brania [Prezydjum PTK, Opiekunów i De- 
legatów! Kół Młodzieży Krajozn. (w: dniu 
2 kwietniia r. b., Zarząd PTK Słomim wy- 

zmaczył mowy termin zebrania. Jak mas 
informują odbędzie się ono w dnilu 8 kwie- 
itnlila: m. b. lo godz. 18-tej w stiarostwie, 

Na zebraniu tem delegaci Kółek złożą 
sprawozdanie z działalmości za okres u- 
biegły zie specjalnem uwzględnieniem prace 
niad wykończeniem szlaków: turystycznych 
Następnie omóliony zostanie plan pracy 
mia majbliższą przyszłość oraz uzgodniony 
będzie termin! kursu przewodników po 
Słonimie, 
— ZEBRANIE ZARZĄDU PTK SŁONIM 
W. dniach majbliższych zwołany zostaniie 
Zarząd PTK w Słoniimie, na którym zlo- 
żone zostaniie sprawozdanie moeznie z dzila- 
łallności Oddziału, dokonany będzie wiybór 
delegatów na Zjazd Delegatów PTK w 
Wamszawiie, któny 'w roku bieżącym wy- 
zniaczonły został ma dzień 30 kwietnia r. b., 
maszikiieoyyany zostanie plan pracy ma naj- 
bliższą pnzyszłość, ustalony termin wial- 
nego zebrania oraz rozpatrzona zostanie 

'a- Sprawa ewent. utworzenia sekcji turysty- 
ki wodnej i miłośników miasta. 

Jak widzimy z powyższego porządek 
dzienny zebramia jest obfity i niezmiernie 
liniteresujący. [Positawienie bowiem na po- 
rządku dziennym sprawy uiwionzenia — 
sekcji miłośników miiasta z wsiągi na ko- 
mlieczność _ zainteresowania się  estetycz- 
pa wz jego i upiększeniem w >0- 
ku wiielkich uroczystości świiadczy o wy- 
czuciu (przez T-wo potrzeb, jakich tak 
bamdzo mam brakło. To też witamy iai- 
cjaliywę p. majona Zielińskiego, Prezasa 
Oddziału PTK. z wielkiem zadowoleniem. 
Dio aid Itej, jaik @ do opisanlia przebiegu 
ego (mažnego  posiledzenia  — powrócimy 
miebawem. 

baranijuic 
— AMWIANS KIEROWINIKA WYDZ. 

ŚLEDCZEGO. Kierownik Wydziału Śled- 
czego aspirant Framciszaek Buszkiewicz z0- 
stat arwansoqwamy do stopnia  podkłomi- 
Samza. 

— WALNIE ZGROMADZENIE FHRDE- 
RACJI. W dhiu 9 b. m. odbędzie się doro- 
ezny wałlniy zjazd delegatów Związku Re- 

zenwistów i Fedemacji Zw. Obnońców Oj- 
czyzniy. 

— WIALNE ZEBRANIE KOŁA LOPP 
W WOLNEJ. W dhiu 2 kwietnia r. b. w 
salli gminnej oldbyiło się walne zgromadze- 
nie Koła LOPP. [Po odczytaniu pnotokó- 
łu poprzedlniego posiedzieniia przedłożo- 
no sprawozdanie z działalności onaz pro- 
tokuł komisji rewizyjnej, a po przyjęciu 
sprawozdań przystąpiono do wybom аю- 

wiego zanzadu w sikłaid lkitóregio weszli p. 
p. Piotrowicz Władysław, Sitłańczakówina 
Marja, Bonyjsewicz (Wtodzimiierz, Rymkar- 
Ski Władysław, dr. Malasiński Wiłnieenty i 
Szwarianowiicz Stanisław oraz kiomiisję me- 
wilzyjną w. składzie pp. Urbanowicza Wła- 
dysława, Oliferko  Miichała i Aleksandra 
Malkarewiiiczia. 

— KWESTA. IW dniach 1, 2, i 3 kwiet- 
mia Komitet do Spraw  Bezrobocia urzą- 
dził kwestę uliczną na dokarmianie dzie- 
ci. Jak nie narzekają ludzie ma ciężkie 
czasy jedmak ludziska widząc nędzę — 

śpieszą z pomocą, (to też kwesta: dała nie- 
złe wyniki, gdyż ogólmy dochód wynliósł 
4ТТ zł. 84 gr. 

(W kiwešcie przyjmiowali udział pp. — 
Neugebamerowa, Piekarska,  Wiinnikowa, 
Hołówkowa, Głębikowia, Szańłiowa, Lisów- 
mia, Weberowa, Jarmiulska, Tecowa, Czy- 
żowa i Biernacka, 

— NIESZCZĄSLIWIY WYPADEK W 
dniiu 3 b. m. Romahni Płatek lał: 14 zam, w 
Lachowiczach, stinzelając z łuku trafił w 
Okio Adamiowi Siergiejowi.  Siengiiej stma- 
cit wznok. 

— SAMOBOJSTIWO. W dniu 1 b, m. 
Tacjania Byczko lat 23 mieszkamkia wsi Pa- 
lenlilezyce gm.  Stołowiicze ipo sprzeczce z 
rodziicamii wydaliła się z dami ii tu po niej 
šlad zaginął. W aniu 3 kiwłielimiia zwłoki 
Byczkówiny odnaleziono w rowie w odle- 

głości: 250 mtlr. odl wsi Poleniczyce. Na 
ciele jej mie znialeziolnio odzmiak <gwałtow- 
inej śmierci. Według przeprowadzonych 
mmtywiiadówi należy, przypuszczać, że Bycz- 
Ikėwinia utopiła się tw tymże rowie. 

— PORZUCONE DZIECKO. W dniu 
4 b. m. o godz. 11 w wagonie iosobowłym 
Nr. 15157 ma torze zapasowym na st. Ba- 
malniowiicze — Poleskile w przedziale służbo- 
wym zmaleziono dziedko płci żeńskiej z 
kartką z klfórej wynika, że dziecko uro- 
dzone jest! 11 marca nileochhizezone, i po- 
rzucone (pnzez matkę z powodu miemożno- 
ści wytdhowanila: gio przez maajikę. Dziieckio 
pmzesłamo: do Żłobka ia magisttratowii przy 
była. jeszcze jednia córka, Ikliūrą musi się 
opiekować . 

— ZAOPATRUJĄ SIĘ NA ŚWIĘTA. 
W a SE m. Janowii Stańskiemu zam, 

przy osowej ska! 2 i OE j idziiono 2 szymki i 

W dniu 4 b. m. Marji Koziabo zam. 
przy ul. Traugutta skiradziono 3 gęsie i 
jedną (kiaczikę. 

Rądla wileńskie 
PiĄTEK, DNIA 7 KWIETNIA 1933 R. 
11.40: Przegląd prasy, komun. meteor., czas. 

12.10: Muzyka z płyt. 13.20: Komun. meteor. 
14.40: Program dzienny. 14,45: Muzyka ope- 
retkowa (płyty) 15.15: Giełda rolnicza. 15.25: 
Komun. Wil. Tow. Org. i Kół Roln. 15.35: Na 
skrzydłach pieśni (płyty) 16.20: „Cyprjan Nor- 
wid* — odczyt dla maturzystów. 16.40: „Chleb 
w życiu człowieka* — odczyt. 17.00: Koncert. 
komunikaty, d.c. koncertu 17.55: Program na 
sobotę18.z0: „Polska współczesna” — odczyt 
dla maturzystów. 18.20: Wiad. bieżące. 18.25: 
Muzyka taneczna. 18.40: Ze spraw litewskich 
18.55: Rekolekcje radjowe — pogad. II, prowa- 
dzi ks. prof. H. Hlebowicz. 19.15: Rozmait. 
19.20: „O Inie i wełnie* — pogad. 19.30: „An- 
toni Lange* — felj. 19.45: Prasowy dz. radi. 
20.00: Słowo wstępne do koncertu europejskie- 
go. 20.15: Koncert Europejski Polski (transm. z 
Filhm. Warsz.). Ork. filh. pod dyr. G. Fitelber- 
ga i W. Bierdiajewa E. Bandrowska-Turska 
(śpiew) Karol Szymanowski (fort.) i prof. L. 
Urstein (akomp.) 22:40: Wiad. sportowe, doa. 

-do prasowego dziennika radjowego. Komuin- 

  

  

  

   
   
   

  

KINO REWJA | "p 
„OSTROBRAMSKA 5 

В alkon 

30 gr. 
nr wszystkie seanse   

100 proc. Czeski film dzwięsowy p. L. 

RZY DWUDZIESTOLETNIEJ 
Reżysei: twórca „Erotikonu* G. Michaty. — Nadprogrsm: Sensacyiny proces 

RITY GORGONGWEJ 
Początek o godzinie 5, 7. 9 w sobrty i niedziele od godz 3-ej 

Wizja lokalna na mi 

>" | KINO REWJA 
OSTROBRAKSKA 5 | 

Parter 

49 gr. 
na wszystkie sesuse 

lejscn zbrodni     

  

„CASINO“ 
Dziś! Pierwszy Super Szlagier Pr odukcji Węgierskiej p. t. 

WĘGIERSKA MIŁOŚĆ 
czarująco urocza, 
kusząco- ponętna Rozsi Barsoni 
Wspaniałe arcydzieło łilmowe pulsnjące werwą i 
ny czarem węgierskiej muzyki. — Nad program: 

nowszy tygodnik dźw 

i dziarski nam rem Tibor Halmay, 
temperamentem madziarskim. Flm owia- 
Urozmaicone dodatki ażwiękcwe i naj- 

iękowy Foxa. 

  

Dan * 1) oai flm o 
przeżycia: 

tel. 528 

  

SMIECH 

PIEKLE 
Nowy temat! Orygiualaa treść! 

Kolosalny program — Rewelacj 
suuty naautect 

sh » $ymfonja 
dla miłośników muzyki 

Uwert. „Oberon“ 
w wykonaniu najsłynniejszej orkiestry 

świata. — Idealne nagranie. 

Niema słów podziwu. 

a dla wszystkich! 
3) Świetna, cndowra 

komedja 

Czarownik Slim 
W rel. gł, Słynny 

Olśniewaiące widoki przyrody w Chi- 
nsch. — Smiech. Hiomor. 

  

Dźwiękowe kino 

„Н, 
UWAGAI 

Sklep win, wódek i towarów spożywczych 

ZWIEDRYNSKIEGO 
Został przeniesiony do nowego lokslu 

WILEŃSKA 36. Tel. 12-24, 
RAZER 

  

  

Aiatkowa okazja przed Świętami | 
Wyprzedaż likwidacyjna 

płyt gramofonowych 
i gramofonów 

za bezcen 

„START“ 
WILNO, KRÓLEWSKA 1. 

Konkurs 
Magistrat m. Wilna ogłasza niniejszem kon 

kurs na stanowiska: 

1) KOMENDANTA STRAŻY POŻARNEJ 
m. WILNA — 
z uposażeniem w-g VII st. sł. płac urzędników 
państwowych + bezpłatnie mieszkanie służbo- 
we (bez opału i Światła) oraz umundurowa- 
nie na 1 rok. 

2) PODŁNSPEKTORA STRAŻY POŻARNEJ 
m. WILNA — 

z uposażeniem w-g VIII st. sł. płac urzędników 
państwowych + bezpłatne mieszkanie służbo- 
we (bez opału i światła) oraz umundurowa- 
nie na 1 rok. ? 

O stanowiska powyžsze ubiegač się mogą 
kandydaci, którzy: 

a) nie przekroczyli 45 lat wieku, 
b) posiadają obywatelstwo polskie i 

skazitelną przeszłość, 
c) posiadają odbytą służbę wojskową (pier 

wszeństwo mają oficerowie rezerwy), 
d) posiadają fachowe przygotowanie w za 

kresie pożarnictwa oraz praktykę zawodową 
(na stanowisko komendanta conajmniej 5 lat, 
na stanowisko podinspektora conajmniej 3 la- 

ta), 
Podania należycie udokumentowane należy 

składać do Wydziału Prezydjalnego Magistratu 
m. Wilna (Wilno, ul. Dominikańska 2) do dnia 
15-go kwietnia 1933 roku. 

PREZYDENT MIASTA WILNA 
(Dr. W. Maleszewski). 

Lecznica Liiewsk. Stow. Póm. Sanitarnej 
Wilno, ul. Wileńską 28, tel. 846 

Lekarze specjaliści przyjmują od 10—2 
GABINET RENTGEN ELEKTROLECZNICZY 

(kwarc. Solnx, Djatermija) 

czynny od 11 — 6 popołudnin 

Opłata za utrzymanie i wszełkia zabiegi 

    

nic- 

  

» OJCOWIE I DZIECI — 
» „Pod samowarem" 

Balkon 49 gr. Pałter na i s. 80 gr. na pozost cd 90 gr. — Seanse ов 4, 6, 8 1 10.15, 

Rewelacyjny program. 

z rosyjskiemi 
Śpiewami i tańcami, 

gr 
Symfonja sześciu miijonów wspaviały film z udziałem ulub, kobiet 
Ricardo Cortez i A ; . „Kobieta z bocznej ulicy* Ireny Dunne. 

a Makabjada w Zakopanem w r. 1933. 

  

ZARZĄD SPÓŁKI AKCYJNEJ 
pod fi DOKTOR 3PRZEDAJE SIĘ DOM. 

firmą murowany, piętrowy w 
„WILEŃSKA FABRYKA DRUTU I GwożDzi”  ZEŃÓOWICZ  Sródmieśći:. S 

= SP. AKC. chor. skórne, wenery - 30.000 zł. Adres dowie 

niniejszem zawiadamia p.p. Akcjonarjuszów, 
iż zgodnie z art. 16 statutu, w dniu 29 kwietnia 
1933 r. o godz. 18, w lokalu Wileńskiego Pry- 
watnego Banku Handlowego w Wilnie, przy 
ul. Mickiewicza Nr. 8, odbędzie się Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Akcjonarjuszów z nastę- 
pującym porządkiem dziennym: 

1) Zagajenie i wybór przewodniczącego; 
2) rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu, oraz 
rachunku strat i zysków za rok 1932 i udzie - 
lenie Zarządowi absolutorium; 3) sprawa dal- 
szego istnienia Spółki Akcyjnej, ewentualnie li- 
kwidacja spółki i wybór Komisji Likwidacyjnej 

oraz określenie jej uprawnień; 4) Zatwierdzenie 
preliminarza wydatków administracyjno-fabrycz- 
nych na rok 1933; 5) ustalenie wynagrodze- 
nia dla członków Komisji Rewizyjnej; 6) Wy- 
bór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
1) wolne wnioski. Akcjonarjusze życzący sobie 
wziąć udział w Walnem Zgromadzeniu, winni 
w terminie do godziny 12 dnia 21 kwietnia r.b. 
złożyć w Zarządzie Spółki (Wilno, Mickiewicza 
Nr. 8) swoje akcje i dowody depozytowe o 
złożonych na przechowanie akcjach w insty- 
tucjach kredytowych. Upoważnienie na prawo 
głosu w formie listu winno być złożone w Za- 
rządzie nie później jak na trzy dni przed dniem 
Walnego Zgromadzenia. Termin zgłoszeń spraw 
PE (atr. 18 statutu) upływa 14 kwie- 
nia r.b. 

czne, narządów moczo- dzieć się w redakcji. 
wych. Zo — —— 2-4 

ой 9 @ 1, 5 do 8-- DO WYNAJĘCIA 
wieczorem. ul. Mickie - LOKAŁ 

wicza 24. 8 - mio pokojowy z 
DOKTOR dużą kuchnią — nada- 

ZELDOWICZOWA i się na biuro luo 
kobiece, weneryczne —- przedsiębiorstwo — han- 
arządów . moczowych dlowe. W. Pohutanka | 9 

od 12 — 2 iod 4 -6 
ul. Mickiewicza 24 — „po | WYNAJĘCIA. 

tel. 277. szkanie 5 pokojowe 
2 c = 2 bal- 

onem, ogródek, ładnie 
Dr. Wolfson odremontowaue — pri 

I. Artyleryjskiej X= 8 Choroby skórne, were 2 
ry:zne i moczopłciowe ge 2. Dozorca pokaże. Szczegóły: Gresowski Wileńska sie: ži Garbarska 1, + 82 

  

      

KupPNo WE 
1 SPRZEDAŻ Posady 

P"YYTYWWYYWYVYVYVYTY FTETYWYYTEWYTYWYYK" 

SKUPIE = 
Potrzebny ekonom 

do niednzego mzjątku 

msłą maszynę do pisa- 
ais używaną w dobrym 
stanie. Ołerty do koło Wilna. Zgłaszać si 
ministracji „Słowa* pod listownie tyko z ge. 
A, W. M. N ważnemi referencjatmi. 

  

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, 

M. Hurczyn mai, Pod- 
brzesk p. Podbrzezie — 
pow. Wileńsko=Trocki.. 

SPRZEDAJE SIĘ 
lada biurowa 13 mtr, i 
kabina kisowa szklana. 
lałormacje ul. Mickie« WŁA ZE EEEFGZEBEBSE CAI 

.  RÓŻRE 
RERIOZREK CKE 

Pragnę 
spędzić tydzień Świą- 
teczny na wsi, w zu- 

      

  

  

  

SUR pełnym s okoju. Waru- 
DO WYNAJĘCIA Таа 4 ZE SĘ nek: Cisza i wzorowa 

Lekarze DOKTOR MIESZKANIE czystość, — Zgłoszenia 
BZONEWZERYCZ BSACZI Janina 3 pokoje ze wszelkiemi przyjmuje „Słowo* pod 

-- PIOTROWICZ - =. — Tartaki' „J.M.Z.* 
4-а L — 

Dr.Ginsber G JURCZENKOWA --— SCHOROWANA — 
choroby skórne wene- 
ryczne i moczopłciowe. 
Wileńska 3, od 8 — I 

i 4 — 8, Tel. 567. 

POPIERAJCIE fi piętro 
przyj maje 

L.O.P.P_ «577. 

przeprowadziła się 

wileńska 34 

  

ordynator Szpit. Sawicz M. IESZKA NIE wdowa z dwiema cór: 
cheroby skórne, wene- 3 pokojowe do wyna- kami w opłakanem po- 
ryczne i moczopłciowe jęcia. Blisko koszar —- łożeniu woła o pomoc, 

Artyleryjska 1, dozorca by podleczyć i 
wskaże. 

lepiej 
odżywiać córeczki. Naj 

— — — <— — — — mniejsze ofiary w ubra 
DWA POKOJE niu lub gotowce skla- 

z wygodami do wyna- dać proszę pod literą 
jida Ul. Piwna 6-8. S. do redakcji Słowa. 
  

  

od 5 — 7 wiecz. 

Domek z placem obszaru 1500 sążni kw. 

neczna. Wiadomość w Adm. 
ж     lekarskie i rentgen. zostata obnižona. 

Sołtaniszkach do sprzedania. Las sosnowy. Miejscowość sło- 

Zguby 

ZG UBION A 
legitymację szkolną nr. 
61 na nazwisko Haliny 
Eycnlerówny — niniej. 
szem nuieważuia się — 

„Słowa”, -- 

uroczo położony na 

  

  

  e 

FELICJA ROMANOWSKA. 24) 

wWiieńska powieść kryminalna 
Lili. 

Znalazłszy się w tajemniczym piwnicz- 
nym gabinecie, starosta począł przede- 

wszystkiem szukać kontaktu elektrycznego. 
Dostrzegł go przy drzwiach żelaznych, z po 
za których dochodził ów: niezrozumiały ryk. 
Oślepiające światło zalało gabinet. Może 
pięćset, może tysiąc świec liczyła żarówka, 
umieszczona U pitiapu. 

— Trudno przypuścić — pomyślał sta- 
rosta — żeby oryginalni właściciele tej u- 
bikacji byli abonentami elektrowni. Nape- 
wno kradną światło, a inżynier Glatman ani 
domyśla się tego. 

— Hej, panowie — 
do towarzyszy — onych 
straszno. 

Członkowie wyprawy pokolei ładowali 
się do piwnicy. Nareszcie można było u- 
siąść wygodnie i rozprostować zmęczone 
czołganiem się nogi. Przyjemne uczucie spo- 
czynku ogarnęło wszystkich. Niepokój znik- 
nął, jakby go kto ręką odjął. W rogu, na e- 
tażerce zauważono papierosy, całe kolekcje 
monopolowe. Zapalono więc Triumf, Złotą 
Panią, najprzedniejsze Egipskie i Sfinksy. 
Aromatyczne wyroby Państwowego Mono- 
polu wprawiły wszystkich w znakomity na- 
strój. 

— Co to jest jednak dobry papieros— 
zauważył starosta, puszczając kłęby wonne- 
go dymu: — człowiek czuje się jak nowo- 
narodzone dziecię. Odświeżony, rześki, pe- 
łen ochoty do życia i radości. Niemasz, pro- 
szę panów, wyższej rozkoszy nad smaczny 
papieros. 

— Szczególnie papieros monopolowy — 
dodał profesór Limanowski, zaciągając się 
Egipskim: — i, co najważniejsze, bezustni- 

zwrócił się głośno 
Tu wcale nie 

  

kowy, w samospalającej się bibułce. Eksta- 
za obejmuje człowieka, 

— Tak, tak — przywtórzył pan jerzy 
Hoppen: — i pomyśleć, że mając tak zna- 
komite, własne wyroby tytoniowe, tylu lu- 
dzi pali u nas szwarcówki. Ale z nami tak 
zawsze: cudze chwalimy, swego nie znamy, 
sami nie wiemy co posiadamy. 

— Niestety, ma pan rację — pokiwał 
melanchclijnie głową profesor Morelowski: 
—- to największa nasza wada narodowa, 
specjalnie, powiedziałbym, rozpleniona w 
Wilnie. Dziwne to miasto, które nigdy nie 
umiało ocenić ani swych wartości materjal- 
nych, ani duchowych, ani też ludzi pracu- 
iących dla niego. Niewdzięczne, powiedział- 
bym, miasto. 

Coś jakby smutek, coś jakby gorycz za- 
barwito słowa proiesora, i lekki cień padł 
na chwilę na całe towarzystwo, rozparte 
wygodnie dookoła stołu. Krótkie milczenie 
przerwał Kazimierz Kwiatkowski: 

— Ruszajmy jednak dalej. Albo chodźmy 
spówrotem, bo tutaj nic nie wysiedzimy. 

— Zaraz, zaraz — zakrzątnął się staro- 
sta: — musimy zbadać tylko, gdzie wła:- 
ciwie jesteśmy. 

Już pobieżna lustracja pokoju udowodni- 
ła niezbicie," że jest on kryjówką komunis- 
tyczną. Na ścianie wisiały portrety Lenina, 
Trockiego, Dąbala, Brunona Jasieńskiego, 
Jana Kapały, Stalina, Marxa i wielu innych 
znakomitych działaczów komunizmu. Bibljo- 
teka wypełniona była publikacjami bolsze- 
wickiemi, a pod stołem leżały sterty ulotek, 
odezw i broszur wywrotowych. 

— jJaczejka, jak pragnę zdrowia, jaczej- 
ka! — wykrzyknął uradowany starosta: — 
i powiedzcie panowie, czy los nam nie sprzy   

ja? A mówiłem, żeby wziąć Iskandra! Kto 
miał rację? Takie odkrycie, takie fenome- 
nalne odkrycie! Co znaczą wszystkie Barba- 
ry wobec tego jądra zarazy komunistycznej, 
na które natrafiliśmy. Oj, weżmiemy się, we- 
źmiemy do likwidacji! 

1 starosta uderzył się w piersi. W tym 
momencie za drzwiami r ł się znowu 
ów tajemniczy głos, o którym panowie, za- 
jęci obserwacjami, zapomnieli zupełnie. 

— Co to może być? — zapytał konser- 
wator. 

Starosta przyłożył ucho do drzwi. — 
Wszyscy zastygli w oczekiwaniu. 

Nasłuchawszy się, zbliżył się starosta 
na palcach i z palcem na ustach do towa- 
rzyszy. 

— Niepotrzebnie rozmawialiśmy tak gło- 
śno — rzekł szeptem: — rozmowa mogła 
nas zdradzić. 'Jak myślicie, panowie, co nam 
wypada czynić? 

— Poprostu zapytać, kto tam — palnął 
Kazimierz Kwiatkowski, I w samej rzeczy, 
była to jedyna zdrowa rada, wkroczyć bo- 
wiem do następnej ubikacji nie było spo- 
sobu, gdyż ciężkie, żelazne, zamknięte na 
wszystkie spusty drzwi broniły dostępu. 

— Chyba, że tak — zgodził się starosta 
i przytknąwszy usta do dziurki od klucza 
zapytał: 

— Kto tam? 

— To ja, Mańkowski. Ratunku. 

Starosta odskoczył w najwyższej kon- 
sternacji. 

— Moi panowie, moi panowie — począł 
wyrzucać z siebie gwałtownie, biegając tam 
i spowrotem po tej piwnicy, gdzie spotyka- 
ły ich jedna za drugą niespodzianki: — tam 
jest Mańkowski. Słyszycie?  Mań-kow-ski! 
A mówiłem, że trzeba Iskandra, że to ma 
związek z Agatką! Nie chcieliście słuchać. 
Świdrygiełło był wam w głowie. Radźcież 

  

teraz, lecz pamiętajcie, że niema chwili do 
stracenia. 

I nie czekając na opinję towarzyszów, 
starosta natychmiast począł wydawać dys- 
pozycje: 

— Panie Kazimierzu, pan jest najsilniej- 
szy z nas wszystkich. Niech pan momental- 
nie wraca na powierzchnię ziemi tą samą 
drogą, którą przyszliśmy. Niech pan telefo- 
nuje do policji i do wydziału śledczego. Kil- 
ku wywiadowców, kilku mundurowych. Od- 
powiednie narzędzia do wywalania drzwi, 
instrumenty do rozpruwania kas ogniotrwa- 
łych, ewentualnie, gdyby nie znalazło się te- 
go pod ręką, to paczkę wytrychów. Osta- 
tecznie nabój dynamitu. Zaklinam pana na 
wszystko, niech się pan śpieszy. 

Co było robić? Istotnie, ratowanie Mas- 
kowskiego stało się najpilniejszem zada- 
niem, i malarz, acz niezbyt chętnie, zapa- 
wszy latarkę, przecisnął się przez otwo i 
zniknął w czeluściach korytarza. 

Starosta rozpoczął tymczasem krótką in- 

dagację Mańkowskiego. 
— Hallo, panie Mańkowski! Tu mówi 

starosta grodzki Kowalski! Skąd się pan tu 
wziął? 

— Poznaję pana po głosie, panie staro- 
sto — usłyszeli panowie stłumiony przez 

zelazne drzwi krzyk nieszczęsnego poszuki- 

wacza Agatki: — skąd się pan tu wziął? 

Czy pana starostę porwali również komu- 

niści? 
—- Na miłość boską, nie krzycz pan tak, 

panie Mańkowski! Krzyk może nas zdra- 
dzić! * 

— Niech się pan nie obawia — wrzesz- 
czał Mańkowski: nikogo tu niema. Ci 
dranie zamknęłi mnie, a sami poszli. Z 102- 
mowy wywnioskowałem, że posiedzenie ich 

odbędzie się dopiero wieczorem. A teraz 

która godzina, bo mi zabrali zegarek? 

Była godzina 11 zrana. Czasu więć dość. 
Wyjaśniwszy w kilku słowach Mańkow- 

„wnicach,. jak wreszcie 

  

skiemu sytuaćję, starosta skolei dowiedział 
się od niego, jak wsadzony z zawiązanemi 
oczyma i kneblem w ustach do auta, został 
przewieziony w kierunku, jak” przypuszczał, 
Ostrobramskiej, jak go wyniesiono z samo- 
chodu, prowadzono wdół po schodach i pi- 

uwolnionego z pęt, 
umieszczono w pa oto pokoju, gdzie się 
obecnie znajduje. jest tu całkiem wygodnie: 
kanapa, stół, Światło elektryczne,  butełka 
piwa, trochę jedzenia i kilka numerów „Iz- 
wiestij”. Wychodząc i zaryglowując drzwi, 
komuniści mówili coś o wieczornem posie- 
dzeniu. — Mamy więc dużo czasu „przed 
sobą — powiedział jeden z nich; i stąd 
Mańkowski wnosił, że nieprędko powrócą. 

Tak brzmiała jego relacja. 
— To pan więc tak ryczał? — zapytał 

jeszcze starosta. 
— A ja. Nie mogłem już z nudów wy- 

trzymać, 
Sytuacja wyjaśniała się potrochu. Pozo- 

stawała jednak kwestja najważniejsza: jaką 
ma łączność korytarz, odkryty przez zakry- 
stjana, z tą kryjówką komunistów, do której 
trafił Mańkowski i na którą naa» się 
przypadkowo wyprawa konserwatorska: — 
Była to rzeczywiście zagadka. 

— Gdzież my, u djabła jesteśmy? — 
rzucił pytanie profesor Limanowski, pytanie, 
które tylokrotnie powracało na usta człon- 
ków wyprawy. 

Z rozwiązaniem zagadki pośpieszył kon- 
serwator Lorentz. Milczał on dotychczas, 
lecz widać było, że myśl jego intensywnie 
pracuje. Usłyszawszy, że Mańkowski mówił 
o ulicy Ostrobramskiej i o prowadzeniu go 
wdół, po schodach i piwnicach, konserwa- 
tor uderzył się w czoło. 

— Sprawa jest całkiem jasna — 
dział. - 

Wszyscy panowie zwrócili na niego py” 

tające spojrzenia. 

powie 
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