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POLSKA POLITYKA 

  

ORSKA. 
(Wywiad przedstawiciela agencji „Iskra* z ministrem 

przemysłu i handlu p. Al. Prystorem/. 

Sprawy połilyki morskiej —— oś- 
wiadczył p. minister Prystor — skła- 
dają się zasadniczo z dwóch działów: 

ienia portów morskich i za- 
i. Zacznę od tego dru- 

j żywego. podiega- 
wpływom konjunk- 

  

   
   

jaeego zmiennym 
tury światowej. 

Jesteśmy Świadkami dotąd nigdy 

nienotowanego kr 1 żeglugi mor- 

skiej. Frachty spadły poniżej 
kości notowanych w r. 1886 
cześmie koszty ckspłoatacyjne w 
ku z rozwojem techniki 1 

zmaezaie. Spadek zaś przewozów mor- 

skiek, który jest następstwem ogółno- 

panującego kryzysu gospodarczego. 

spaewodował iż w obrębie wód europej 
skrceh i Zjednoczonego Królestwa W. 

Brytasji obęcnie leży unieruchomio- 

wych wiele statków, liczących ogółem 

ekolo 8 m. ton. Kryzys panujący w ru- 

eku emigracyjnym daje się przytem 
szczególnie ostro odczuwać wszystkim 
tym przedsiębiorstwom žeglugowym, 

których działalność była nastawiona 

«a przewóz emigrantów. Stan ten, 

który uwidocznił się w końcu roku 
zessłego, zmusił ministerstwo do prze- 

prowadzenia gruntownych studjów. 

równocześnie do uzgodnienia. całego 

szeregu zagadnień tak w łonie rządu, 

jak i z naszymi zagranicznymi wspól- 

mikami. Tem trzeba sobie tłumaczyć 
fakt, że na pojawiające się różne ar- 
kykuży, przedstawiające sprawę na- 

szej żegługi w świetle niewłaściwem 
1 nieraz bardzo pesymmistycznem, do- 

tychczas nie reagowałem. Obeenie, 

miająe jaż plan wytknięty, program 

ustalony, chętnie korzystam, aby za 

pośrednictwem Pana poinformować 

epimję publiczną. Jeżeli chodzi o nasze 

przedsiębiorstwa żeglugowe, to wię- 

eej niż skromny stan ich flot w znacz- 

nym stopniu ułatwia nam przetrwanie 

kryzysu. s 

Państwowe przedsiębiorstwo „Że- 

gluga Polska”, posiadające statki wy- 

łącznie towarowe, pracuje dotychczas 

bcz unieruchamiania swych jednostek. 

©czywiste jest przytem, że wyjątko- 

wo miski poziom frachtów daje się i tu 

dotkliwie odczuć i nie pozwala osiąg- 

nąć takich rezultatów finansowych, 

jakiebyśmy sobie życzyli. Podam Pa- 

mu kilka liczb końcowych, ilustrują- 

eych dostatecznie dobrze rezultaty 

ekspłoatacyjne tego przedsiębiorstwa. 
W ciągu trzech lat eksploatacyjnych 
+ į 1928—3, 1929—30 i 1930—81 

„Żegługa Polska* przewiozła 390.000 

tona, i 555.000 tonn i 560.000 tonn. 

Jednocześnie w odpowiednich łatach 

z dokonanych przewozów zostało za- 

imkasowane 5.826 tys. zł., 7.818 tys. zł. 

i 8.117 tys. zł. Porównywując te licz- 

by seożemy Śmiało powiedzieć, że wy- 
niki nietylko nie są złe, ale przeciwnie 
dają powód do patrzenia w przyszłość 

z wielką dozą optymizmu. 
Połsko-Brytyjskie Tow. Okrętowe 

utrzymuje nadal regularnie linje do 
iemdynu i Hull. Znaczny wzrosi na- 
szego eksportu, szczególniej przemysłu 

     

  

     

    

   

  

  

  

refnego, spowodował, że obecnie siai- | 
ki odchodzą z pełnym iadunkiem. 
Niałe tego, przystępujemy do znaczne- 
go rezszerzenia pomieszczen chłodzo- 
nych, gdyż wymaga tego siały wzrost 
naszego wywozu. Sytuacja więc i tu 
nie przedstawia się dla nas żie, gdyż 
jesteśmy krajem, posiadającym wiel- 
«ie możliwości eksportowe. a rozpo- 
rządzającym w stosunku do iego nie- 
współmiernie małą ilością statków Już 
w ciągu pierwszych 9 miesięcy swego 
istnienia t. j. do końca roku 1929 
statki Polsko-Brytyjskiego Tow. Okrę- 
:ewego przewiozły towarów wartości 
"koło 86.000.000 zł. Kok ubiegły dał 
liczbę przeszło dwukrotnie większą. 
"Tak wielkie sumy sa wynikiem tego, 

że obie linje Połbriiu przewożą wy- 

łącznie towary wysokowarłosciowe. 
Najtrudniejsza jest sytuacja na- 

szego transatlantyckiego low. Okrę- 

owego. Linja Gdynia- Ameryka ist- 

udała zawsze jako przedsiębiorstwo 
par excellence emigracyjne i dłatego 
zraniejszenie emigracji uderzyło ją 
najbołeśniej. Lecz i tych przejściowych 
trudności nie należy wyołbrzymiać i 
brac zbyt nerwowo. Wahania konjun- 
ktury, zwłaszcza w dziedzinie emigra- 
crjmej, nie są zjawiskiem nowem, jak 
zwykłe po przejściowej depresji na- 
stgpi i tu znaczne ożywienie. Natu- 

  

  

ralne jest, że lmja nasza siara się wejść 
w ścisłą współpracę z linjami tych kra 
jów. do których wywozimy za jej po- 
miocą emigrantów. Uważam bowiem, 

že najzdrowszą podstawą istnienia li- 

uji transailantyckiej jest oparcie jej 

na ścisłej współpracy kraju emigracy j- 

nego z imigracyjnym. 
Nasza linja prowadzi już od dłuż- 

szego czasu bezpośrednie pertraktacje 

'z linjami Slanów Zjednoczonych i Ka- 

už celu znalezienia warunków i 

płas: jrzny iej współpracy. 4. jedną 

z wych linij zosiał już zawariy ukiad. 

z drugą zaś pertraktacje są w toku. 

Jeżeli w kilku słowach streściłem 

sytuację naszych przedsiębiorstw żeg- 
lizowych to dlatego, ażeby na tle tej 
oceny uzasadnić swój pogłąd na dal- 
sze zadania naszej polityki morskiej. 
Twórcza praca mojego poprzednika 

została zapoczątkowana pod znakiem 
zupełnego braku jakichkolwiekbad4 

dorobków rządów poprzednich w dzie- 
dzinie żeglugi morskiej. Oheenie, po- 
siadając już pewne zaczątki (loty han- 
dlowej i sprawdzian ic eksploatacyj- 

nych możliwości, zapocz4tkowalistiv 

następny rozdział naszej polityki mor- 
skiej. 

Po przeprowadzeniu odpowiednich 
studjów Departament Morski mojego 
ministerstwa opracował plan polityki 
morskiej obiiczony na najbliższe 19- 

lecie. Jasne jest, że plan taki może być 

tylko planem ramowym. przewid 
cym pewie zasady, któremi w najbliz- 
szem dziesięcioleciu kierować się bę- 
dziemy. Korzystne będzie zapoznanie 
opinji publicznej z tem, że w ciągu 
tego 10-lecia zamierzałem przeprowa- 

uzic budowę szere statków  mor- 
skich i to przy najszerszem wykorzy- 
staniu materjałów i pracy krajowej. 

W budowie statków morskich uczest- 

nicza przemysły wszelkiego rodzaju z 

iežkim przemysiem na czele. Jedną 
4% zasad więc. na kiórych oparty zo- 
sta nasz I0-ietni plan. jesl uzyskanie 

bardzo znacznych zamowień dla na- 
szego przemysłu i bardzo znacznego 

zatrudnienia dla naszych sił robo- 
szych i fachowców. Nie możemy jed- 

паК zapominać, że nasze gospodarst- 

wo krajowe, nie mając Golycnczas wła 

snych portow i wiasnych okrelow. 

rausi swą strukfure gospodarczą slap- 

niowo i melodycznie zimieniać w kie- 
iubku wykoszystania naszego dostępu 
do morza. Zadanie la jesl iem więcej 
trudne. że w większości wypadków 

musi się ono tego dopiero uczyc. Rów- 
rołegie handet nasz bedzie musiał rów 
au,67 wykazac większą preżność w kie- 
sunku naszego odemka morskiego i 

nawiazywania bezposrednich siosun- 

ków z zamorskimi sasładami, szuka- 

nia nowych dróg i rynkow zbytu. sio- 
"sm nowych  możtiwości ekspansji. 

Od wyników tej pracy i przegrupowa- 

nia naszego życia gospodarczego jest 

bezposrednio zależny nasz program 

rozbudowy tloty handiowej. 

Po okresie więc pionierskiej pracy 

iworczej, jaką rząd wział na siebie, 
siosmy przed ok m planowej, spo- 
kojne( »keji. mającej na celu nietviko 

uniocn'ente icgo, co Już na morzu po- 

siadamy, lecz 1 dalsza rozbudowę i roż- . 

woj naszej marynarki handlowej z 

rewnoczesnem przeciągnięciem do tej 

pracy naszych 5Й gospodarczych i 

kapitałów prywatnych. 

Rzad uważa bowiem, że jest obo- 

wiązany w dziedzinie inorskiej jedy- 

nie łorować drogę dla micjatywy i ka- 

pildow prywainych. W tym też celu 

rząć w przyszłości przekształci p. p. 

. Żegluga Porska* na towarzystwo ak- 

ne i będzie stopniowo odstępował 

ONA zainieresowanym w przewozie 

masowych ładunków sterom gospo- 

darczym. 
Byłem przygotowany na to, że Pan 

mnie zapyła. od kiedy zaczniemy bu- 
iować nowe statki i jakie mianowicie. 

Otoż. jak wiadomo, „Żegluga Polska'* - 
pie wadzi maiemi słatkami regularną 
vie do krarów nadbałtyckich. Linja 

ta rozwija doskonale, ale ze wzglę- 
uu na warunki piywania w zimie, co 
sie odbywą przy pomocy łamaczy lo- 
dów .linja la wymaga statków specja!- 

nych, t.j. takich, ażeby mogły i w 
„imie utrzymywać swoje rejsy. Dwa 
statki na linji bałtyckiej będą więc 
pierwszemi z serji zamierzonych. 

I w dziedzinie organizacji i ekspło- 

    

   

    

    

   

    

    

    

   

  

   

    

            

  

   

    

  

   

      

głoszemia cyfrowe i tabelaryczne 

Wilno, Środa 8 Kwietnia 1931 r. 

NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

Montagu Norman, 

     

    

  
generalny dyrektor Banku Angielskiogo 

w podróży do Afryki. 

krachu Banku Handio- 
wego w Łodzi. 

ŁÓDŹ, 7. IV. (Pat). „Republika“ 
podaj - że spółka akcyjna „Warrant”, 
której właścicielem w 90 proc. był u- 
padty Bank Handlowy w Łodzi, nie 
doznała żadnego uszczerbku wskutek 

tego żeakcje tej spółki zdeponowane 
są w bankach angielskich, będących 
wierzycielami Banku Handlowego 

w Łodzi. 
ŁÓDŹ, 7. 1V. (Pat). „Kurjer Łódz- 

ki* donosi o spodziewanym przyjeź- 
dzie do Łodzi przedstawicieli kapiia- 
łu angielskiego. zaangażowanego w u- 
padiym Banku Handlowym oraz spec 

i' Ministerstwa Skarbn. 
ei Mini- 

stan 

Echa 

    

    

    

    +, Jak i dełeg 
> rbu zbadać mają 

interesów upadłego Banku. 
Log 

Pancernik niemiecki „A'. 
KRERLIN. Pał. — „Vossische Zig.” donosi 

że nowozbudowany w dokach kilońskich 

pancernik niemiecki „A“ w polowie maja 
sy zony zostanie na wode. Aktu chrztu 
panecernika dokona osobiście prezydent Hin- 
denbury. Pod względem technicznym budo: 
wa pancernika przedstawia szereg niespo 
dzinnek. (Wa zmniejszenia wagi użyto szcze 
gólnie lekkiego metalu do konstrukeji. Ol- 

brzymie zniwzenie posiada konstrukcja mo- 
torów © sile napędowej 58000 HP. Zasiąg 
pancernika wynesi 10000 mil morskich. Szy 
bkošė 26 mil rx godzinę. Pozatem, pancer- 
nik «xopatrzony jest w nowoczesne urzą- 
dzeniu bojowe. Między innemi w urządze- 
nia dla obrony przed minami morskieiai, 
vmožiwiajace swobodne przepływanie 
przez pola miaowe. 

Odnalezienie zwłok 
Cecconi'ego. 

RZYM. Pat. — W odległości 2 mii ad 
brzegów «dnałeziono zwłoki łotnika Ceceo- 
niego. 

ałacji naszych dwóch portów mini- 
sterstwo wypracowało program, mają- 
cy na celu pełne ich równouprawnie- 
nie i wykorzystanie. Budowa portu 
gyńskiego, pomimo zarzutów, jakie 
słyszymy ze strony Gdańska, w ni- 
czem nie zmniejsza naszego zaintere 
sowania się portem gdańskim. Polskie 
zycie gospodarcze nie zniosłoby mono 
p au jednego portu, gdyby ten port 
rawet był stuprocentowo w posiada- 
» u państwa polskiego. Dlatego budo- 
wa portu gdyńskiego była komieczno- 
ścią gospodarczą, a miała na celu rów- 
niez skierowanie uwagi całego społe- 
czeństwa na problem morski i nastas 
wienie naszego handlu oraz przeniysłu 

w tym kierunku. 
Dało to doskonałe wyniki, potę- 

gująe nasz obrót morski i gruntując 
oraz zawiązując ścisłe węzły całej Pol- 
*wi z morzem. Na tem Gdańsk gospo- 
darczo jedynie wygrywa, czego dowo- 
Gem, że poniimo ogólnego spadku ob- 
sotów z zagranicą nieiylko u nas, ale 
na całym Świecie oba porty razem 
zwiększyły swe obroty w r. 1950. Zu- 
peinie jest naturalne bowiem, że wszel- 
kie wzmożenie zainteresowania nasze- 

g» życia gospodarczego, wszelkie wy- 

+ Iki realizujące nasz dostęp do morza, 

wychodzą pośrednio na korzyść Gdań- 

ska, a nawet więcej na korzyść Gdań- 

swa, który ma wszelkie dane uchwyce 
nia większej części tego ruchu, aniżeli 

na korzyść Gdyni. Polska bowiem w 

całej swej polityce taryfowo-kolejowej 
i portowej traktuje osa porty jedna- 

Lewo. : 

Co się t; czy zagadnienia admini- 
ego, to chcemy postawić port 

gdyński w tych samych warunkach 

>ganizacyjnych co port gdańska i @а- 

icgo w krótkim czasie rząd wniesie 

vstawę o autonomicznej organizacji 

portu gdyńskiego z przyciągmęciem 

do tej administracji naszego samorzą- 

du gospodarczego, mając nadzicję, że 

tem jeszcze więcej złączymmy nasz prze- 

miyst i sand z portem \ 
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„Times” o Marszałku Piłsudskim. 

  

LONDYN, 7. IV. (Pat). Dzisiejszy 
„Times“ zamieszcza obszerną, bardzo 
życzliwą ocenę książki Cilliego e Mar- 
szałku Piłsudskim, podkreślając, że 
z pośród wielkich mężów stanu, kió 

rzy wypłynęli na widownię po wojnie 
jak Lenin, Kemal. Masaryk, Mussoli 
ni, Piłsudski, jedynie Masaryk oraz 
przedewszystkiem Piłsudski byli . juź 
w okresie przedwojennym znani w 
swych krajach jako działacze naro- 

dowi. 

Piłsudski — pisze „Times — już 
w roku 1905 przewidywał dalszy bieg 
wydarzeń, w czem w pewnej mierze 
dorównywał mu tylko Lenin. Zasłu- 
ga Marszałka Piłsudskiego dla Polski 
polega — według dziennika — na 
tem, iż dowiódł on wątpiącemu spo- 
łeczeństwu, że całkowita niepodległość 

jest nieylko niezbędna, ale i możliwa 
Piłsudski przewidywał wypadki, a 
gdy one następowały był całkowicie 

przygotowany do ich wykorzystania. 

Wizyta niemieckich mężów stanu 
w Londynie. 

Zaproszenie rządu angielskiego. 

ŁONDYN 6.4. Pat. — Dzisiejszy 
„„Times“ zamieszcza następującą pół 

oficjalną informację: „Rząd brytyj- 

ski skierował przed kiiku tygodniami 
za pośrednictwem ambasady niemiee- 
kiej w Lendynie zaproszenie do kan: 
clerza Rzeszy Brueninga, oraz do nie- 
mieckiego min. spraw zagranicznych 

Curtiusa, ażeby w kwietniu przybyli 
do Londynu z prywatną przyjaciel- 

ską wizytą. Okazało się jednak, że 

przeprowadzenie wizyty w bież. mie- 
Siącu napotyka na trudności, ałko- 
wiem zarówno kanclerz, jak i min. 
spraw zagr. są obciążeni zabowiąza- 
niami. Wobee tego zaproszenia przy- 
jęte zostały w zasadzie na maj. Rząd 
ma nadzieję, że również Briand bę- 
dzie obecny przy tem spotkaniu”, 

BERLIN 6.4. Pat. — W związku 
z iniormacjami „Timesa* ogłasza bin 
ro Wolita następujący komunikat: 

Odmowa 
PARYŻ 7.4. Pat. — Jak sie de- 

wiaduje „Eeho de Paris*, Briand ed- 
mówił wzięcia udziału w konferencji 
londyńskiej Mae Donałda, Henderse- 
na, Brueninga i Curtiusa, wyrażająe 
przytem żal z powodu niemożności 

Wizyta nie nastąpi 

LONDYN 7.4. Pat. — Wedłag wia- 
domości z kół dobrze poinłormowa 
nych wizyta kanclerza Brueninga i 
ministra Curtiusa w Anglji nie nastą- 
pi wcześniej niż w końcu maja. W 
związku ze swoją bytnością w Pary- 
żu minister Hendersou pragnie się 
spotkać z Curtiusem i omówić 2 nim 
szereg zagadnień, ohchedzących oba 

„Wiademość „Timesa* jest prawdzi- 

wa. Rząd angielski zamierza w naj- 

bliższym ezasie wystosować ofiejatne 

aaproszenie do kanclerza Brueninga 

& min. Curtiusa, aby przybyli do Che- 

quers. Ze strony niemieckiej propo- 

ayeja ta spotkała się z radosnem przy 

jęciem. Kanclerz Bruening i min. 

Curtius chętnie wyjadą do Anglji. 

BERLIN 7.4. Pat. — Według ia- 

formaeyj „Vossicke Zig““, kanelerz 
Bruening i minister Curtius przybę- 

dą 1 maja do Chexuers, siedziby pre- 

mjera angielskiego Mac Donalda. W 
ėzasie jednedniowego tylko pohyta 
omówione mają być w obeeności an- 
giełskiego ministra spraw zagraniez- 

nych Hendersona aktualne zagadnie- 
nia polityczne dotyczące przedewszy- 

stkiem przygotowań do konferencji 

rezbrojeniowej oraz unji celnej z 
Niemeami i Austrją. 

Brianda. 
uezestajezenia w obradach. Wedłe in- 

formaeyj „Journała”, data spotkania 
jest niewygodna dla Brianda, gdyż 

jest zbyt blisko terminu wybirów pre- 

zydenta. у 

przed końcem maja. 

państwa. Pragnienie to jest powodem 
wysłosowanego dn Niemiee zaprosze- 

* mia. Ageneja Reutera dowiaduje się, 
że rozmowy nie będą się toczyły we- 
die ściśle określonego programu, lecz 
okejmą eały szereg zagadnień, mię- 
dzy innemi niemał napewno dotyczyć 
będą unji gospodarczej  austrjaeko - 
niemieckiej. 

Dymisja rządu rumuńskiego. 
BUKARESZT 6.4. Pat. — Agen- 

€ja Rador donosi: W celu nmożliwie- 
nia połączenia wszystkich sił pelity- 
cznych kraju, "prezes rady ministrów 
Mironescu, złożył królowi dymisję ea 
łego gabinetu. Dymisja zestała przy- 
jęta. 

BUKARESZT 6.4. Pat. — Krół po- 
wierzył telegraficznie misję utworze- 
nia nowego gabinetu posłowi rumuń- 
skiemu w Londynie, Titulesea. Tita- 
lescu przerwał niezwłoeznie wypoczy- 
nek w Bournemouth i wyjechał do 
Rumun ji. г 

BUKARESZT 7.4. Pał. — Przed 
złożeniem dymisji, Mironeseu przy- 

jai przywódeę partji liberałnej, Du- 
ea, następnie Jerzego Bratianu, oraz 
przywódeę stronnietwa naejonalisty- 
cznego, prof. Jorgę. W kołach poli- 
tycznych przypuszezają, że zawezwa- 
ny telegraficznie z Londynu Titule- 
seu uczyni próbę utworzenia gabine- 
tm koneentracyjnego. Król powierzył 
kierownietwo spraw państwowych do 
ezasu ukonstytuowania się nowego 
gabinetu, ustępującemu premjerowi 
Mironescu. Król odłożył konferencję 
z przywódcami stronnictw, do czasu 
przyjazdu Tituleseu do Bukaresztu, 
ee nastąpi we Środę. 
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Rewolucja na' Maderze. 
LONDYN 7.4. ATE -- Na Made- 

rze wybuchła rewolucja wojskowa 
przeciwko rządewi centralnemu. Na 
czele rewolucji stanął Goza Dias, któ- 
ry ogłosił proklamaeję, stwierdzającą 
iż oddziaiy wojskowe na Maderze wy- 
powiadają posłuszeństwo rządowi, 
który nie uwzględnia potrzeb miejsco 
wej ludności. 

BARAJEZ 7.4. Pat. — Z pograni- 
sza hiszpańsko-purtugalskiege dono- 
Szą, że krążownik „„Carvallar* odpły- 
nął w kieranku Madery. W ślad za 
nim udał się parowiec „Pedro Ge- 
mez* z transportem wojska, mater- 
jałów wojennych oraz trzema hydre- 

płanami. Niezależnie od tego kano- 
nierki, stojące na kotwiey na wys- 
pach Kanaryjskich, mają niezwłocz- 
nie udać się na Maderę. Dziś rano 
wyruszają przeciwko rewuloejonis- 
tem pułk piechoty, pułk strzelców, 
pułk artylerji i pułk eiężkich karabi- 
nów maszynowych. 2 

LONDYN 7.4. Pat. — W związku 
z zaburzeniami na Maderze krążow- 
nik angielski „London* wyruszył we 
wtorek z Gibraltaru w kierunku Ma- 
dery w celu roztoczenia opieki nad 
zamieszkałymi tam obywatelami an- 
gielskimi. 

Napad na statek polski. 
GDAŃSK 7.4. Pat, — W drugie święto 

Wielkiejnocy niewykryci dotychėzas spraw- 
cy napadli na znajdujący się w doku Sehi- 
chau w reperacji statek Kopernik, należący 
do polskiej łuszezarni ryżu w Gdyni. Zło- 
czyńcy  poraniłi dozorującego marynarza 
Władysława Jeżyka, wyrywszy mu na pier- 
siach nożem znak hitlerowski Haekenkrenz. 
Również na leżących w kajneie i na pokła- 
dzie przedmiotach oraz przechowywanej tam 

fladze polskiej wyryto tenże znak. 
Na wniosek komisarza Rzeczypospolitej 

Polskiej w Gdańsku łuszezarnia ryżu zarzą: 
dziła natychmiastowe wycofanie tego stut- 
ku ze stoezni Schiehau, przyczem wpłynę- 
ła ze strony polskiej odpewiednia interpe- 
laeja w Senacie. W razie powtórzenia się 
podobnych zajść cofnięte zostaną wszystkie 
obstalanki rządowe, udzielane stoczni na ie- 
rytorjum gdańskiem. ! 
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Z Białorusi Sowieckiej. 
Święta Wielkanocne na terenie 

Białorusi- Sowieckiej. 

Święta Wiełkancene na terenie Białuru- 
si Sowieckiej mimo nadzwyczaj silnej am- 

tyreligijnej kampanji były przez ludność 
białoruską i polską obchodzone nader urt- 

i bezbožnikow urządziły we wszy. 
abrykuch, zakładach przemysłowyeł: 

Mińska, Połoeka, Orszy i innych miast an- 
tyreligijne demonsirzeje. 

inyeh miastach i wsiach bez 
cy znaczną ilość odezw i pia 

ów oraz urządzili 30 ruchomych wystaw 
anłyreligijnych. 

W kołehozach w ciągu dni świątecznych 
przeprowadzony był „zasiew hezbożnyeh he- 
ktorów*. 

W pierwszy dzień świąt w szeregu mia- 
stach specjalne autobusy z kezbożnikami @- 
rządzały widowiska kinowe i przedstawi*- 
nia antyreligijne. 

W szkołach nauczyciele w dniach świs- 
tecznych mieli specjalne antyreligijne sd- 
esyty. W sklepach, piekarniach i eukier- 
niach wzbronione pod karą przygotowywa- 
nia i sprzedawania babek, tortów i t p. 

BEAC: 

Wznowienie rokowań w Spra. 
wie traktatu morskiego. 

LONDYN 7.4. Pat. — Agencja 
Reutera dowiaduje się, że rozmowy 
angielsko-francusko-włoskie w kwest- 
ji traktatu morskiego podjęte zostanę 
ponownie w Foreign Office w począ- 
tkach przyszłego tygodnia. 

  

    

  

Naprężona sytuacja 
w Palestynie. 

WIEDEŃ 7.4. Pat. — „Neue Fre- 
ie Presse* donosi z Londynu: Skut- 
kiem zbiegu świąt chrześcijańskich. 
mahometańskich i żydowskich panu- 
je w Palestynie sytuacja nadzwyczaj 
naprężona, kióra przypomina czasy 
obejmujące krwawe wypadki w sier- 
pniu 1929 roku. Wojska angielskie w 
Egipcie pozostają w pogotowiu, aby 
ewentualnie samolotami odlecieć de 
Jerozolimy. W Jerozolimie oddziały 

policji i wojska zostały silnie uzbrojo- 
ne i rozmieszczone w punktach stra- 
tegicznych miasta. Odbyły się demon- 
stracje, skierowane przeciw Żydom. 
częściowo zaś przeciw Anglikom. 

Przed wyborami w. mistrza 
maltańskiego. 

RZYM, 7. IV. (Pat). Oczekuje się 
tu wyboru nowego wielkiego mistrza 
Zakonu Kawalerów Maltańskich we- 
dług rytuału ustanowionego przez M. 
W. de Rohan w 1780 roku zgodnie z 
przepisami bulli Papieża Urbana VIII 
Dygnitarze Zakonu zbierają się na 
conclave zaprzysięgając przed wyba- 
rem posłuszeństwo nowemu zwierzch- 
nikowi, a zaraz po wyborach wszystkie 
akty muszą być odesłane do Watyka- 
nu, poczem Ojciec Święty  osobnena 
breve potwierdza wybór. Wiełkiemie 
Mistrzowi Zakonu przysługują tytu- 
ły Księcia, Eminencji i Jego Wysokoś- 
ci. Rząd Włoski dekretem z 1929 ro 
ku przyznał W. Mistrzowi prawa i 
przywileje przysługujące kardynałom. 
EE A sa 

PIANISTKA KONCERTOWA 
absołwentka Wiedeńskiej Akademji 

Muzycznej i Musikhochschułe 
udziela lekcyj fortepjanu 

ulica Dąbrowskiego Nr. 12, m. 2. 
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ZMODERNIZOWANY WATYKAN. 
Podobnie jak wielka rewoicja 

francuska rozwaliła zmurszały gmach 
przeżytków feodalnych i wniosła po- 

lężny, ożywczy prąd šwiežego powie- 

trza w zatęchłą atmosferę Europy, 

wiełka wojna światowa wstrząsnęła 

do gruniu krajami i kontynentami. 

I w jednym I w drugim wypadku 

wśród potoku krwi i huku armat, na- 

rodził się nowy porządek, nowy świat 

pojęć i dążeń. Pod niejdnym względem 

się cofnięto, pod wiełu względami po- 

sunięto się naprzód. Możnaby mówić 

i o postępie i o regresie. 
Na jedną tyłko cechę okresu współ 

czesnego muszą się zgodzić zarówno 

zwolennicy nowych czasów jak też 

ebrońcy starego Świata: na potężny 

i nieustanny postęp techniki. Ani woj- 

ay, ani przewroiy go nie powstrzy- 

mują. Technika rwie we wściekłym 

pędzie naprzód, nie oglądając się na 

nikogo i na nie. Wynalazki, udosko- 

nalenia, udogodnienia, nowe. jakieś 

maszyny, aparaty, przyrządy. nowe 

próby i eksperymenty, niesłychane ja- 

kieś wyczyny i kombinacje — wszyst- 

ko to sypie się na głowy oszoł 

ludzkości jak z rękawa, nie dając na- 

wef czasu do namysłu i oceny now 

dobrodziejstw. Tu chirurg jakiś roz 

ста 1х serce samobójcy, któ- 

ry —— 0 dziwo! — czuje się połem 

doskonale: ówdzie okulista przypala 

słepcom siatkówki oczne i przywraca 

utracony zdawałoby się beznadziejnie 

wzrok; tam lotnik skonstruował sa- 

miołot-helikopter, który może się wzbić 

w górę zupełnie pionowo; znów che- 

mik wynalazł gaz, którego drobna 

ilość wystarczy do wytrucia wielkiego 

miasta; zaś fizyk... Ale któż zdoła to 

wszystko wyliczyć? Dość powićdzieć, 

że urzędy patentowe zasypane są po- 

mysłami wynalazców i nie mogą na- 

dążyć z wydawaniem patentów. 

To się nazywa duch czasu. Tak 

wyglądają postęp i cywilizacja współ- 

czesna, w technicznem, zewnętrznem 

i materjalnem tego słowa znaczeniu. 

Temu to wszechwładnemu ducho- 

wi czasu nie oparł się nawet Watykan. 

Zresztą nie miał potrzeby się opierać. 

Już to trzeba przyznać, że Watykan. 

w swej mądrej, przwidującej, opartej 

na tysiącletniem doświadczeniu poli- 

tyce, zasadniczo konserwatywnej, u- 

umiał zawsze dostosować się do tła 

epoki. Jeżeli pozostawał wtyłe. to 

zwykle pozornie tylko, ze względu na 

swój prestige moralny. 

Odkąd podpisany został pomiędzy 

papieżem a rządem włoskim słynny 

pakt lateraneński, kładący kres dłu- 

„goletniemu zatargowi, wiele się w Wa- 

tykanie zmieniło. Rzechby można, iż 

z chwilą, gdy dostojny więzień poczuł 

ме wolny, otworzył on naścieżaj 

drzwi i okna swego dotychczasowego 

więzienia, a przez te otwarte drzwi 

+ okna runęła do wewnątrz technika 

"współczesna. ч 
Sam wielki Marconi zainstalował 

w Watykanie radjostację i oto niedaw- 

mo popłynęły w świat na falach eteru 

—gporaz pierwszy w dziejach  ludz- 

kości — słowa Chrystusowego na- 

„miestnika. Pewna firma amerykańska 

   

  

       

  

   

  

oplotła pałac watykański tysiącem 
drutów telefonicznych. Watykan pe- 
siada dziś własną centrałę telefonicz- 
ną, zaś papież — szezerozłoty aparat, 
ofiarowany mu przez Amerykanów 
ku uczczeniu tej doniosłej w dziejach 
Watykanu chwili. > > 

Papież bić kazał osobne menety 
państewka Kościelnego. Watykan ma 

dziś własną mennicę i własną walutę. - 

Ostatnio Watykan zaangażował na 
stanowisko dyrektora oddziału hebra- 
istycznego bibljoteki watykańskiej ro- 
dowitego Żyda, nazwiskiem Naftali 
Fryd. Ciekawe, co też na to powiedzą 
nasi antysemici? Żyd w Watykanie! 
Horrendum! A jednak papież umiał 
wznieść się ponad rasowo-religijne 
przesądy i ocenić wybitne zasługi na 
ukowe p. Fryda, angażując go na tak 

zaszczytne stanowisko. Mało tego! Pa- 

pież polecił dostarczać wybitnemu 

hebraiście koszernego jadła i umożłi- 
wić mu codzienne odprawianie ure- 
czystych modłów: To się nazywa pó- 
stęp i prawdziwa kuliura. 

A propos bibljoteki watykańskiej. 
Należy ona — jak wiadomo — do 

najbogatszych w całym świecie. Ustę- 

pując liczebnością paryskiej Bibijote- 
ce Narodowej i księgozbiorowi Bri- 

tish Museum, dorównywa im, a może 

nawet je przewyższa pod względem 

ilości .„białych kruków* i doboru cen- 

nych dzieł. Jeżeli chodzi np. 6 oddział 

hebraistyczny, to — w zakresie ręko- 

pisów staro-hebrajskich — załedwie 

British Museum i bibljoteka uniwer- 

sytetu jerozolimskiego mógłyby rywa- 

hzować z Watykanem. 

Odwieczna siedziba papieży me- 

dernizuje się w szybkiem tempie. Mó- 

wią też coraz więcej o tem, że Pius Xi 

spędzi lato poza obrębem pałaców 

watykańskich. Byłby to też ewenement 

nielada. W związku z tem, przenieś- 

my się na chwilę z Wiecznego Miasta 

do położonego nad pięknem jezierem 

Albono zamku Castel Gondolfe. 

Stara, utrzymana w poważnym 

stylu. a wzniesiona w pierwszej poło- 

wie XVII w. przez papieża Urbana 

VIII budowła. Stanowiła ona w «ciągu 

dwustu kilkudziesięciu łat łetnią re- 

zydencję papieży. Ostatni raz bawił 

tu na wywczasach letnich w 1869 r. 

Pius IX. Od chwili tej ubiegają 62, 

lata. Kurz pokrył grubą warstwą sta- 

rošwieckie meble w Castel Gondolie. 

1 oto teraz, od kilku tygodni w starej 

siedzibie wre praca. Uwijają się mu- 

rarze, cieśle, malarze, tapicerzy. lnsta- 

luje się centralne ogrzewanie. Przebu- 

dowuje się dach, na którym ma ре- 

wstać wspaniały taras z widokiem na 

jezioro i siniejące wdali góry. Wywozi 

się stosy starych gratów. Z Rzymu 

przybywają natomiast ciężarowe auta, 

naładowane mebłami współczesnemi. 

Słowem, restauracja w tempie amery- 

kańskiem , pod znakiem ostatniej 

techniki i komfortu. Papież ma zamiar 

spędzić w Casteł Gondolfo lato. ; 

Jak widzimy, Watykan dzielnie 

podąża za duchem czasu i prącym 

całą parą naprzód postępem technicz- 

nymi. 4. Tadziewicz. 
У 1 

      

Strajk górników we Francji. 

LILLE, 7. IV. (Pat)). Dzień wczo- 

rajszy upłynął w zupełnym spokoju 

w departamentach Nord, Pas de Ca- 

łais i Anzin. Miały tylko miejsce drob- 

ne incydenty, wywołane przez komu- 

nistów. Na zebraniu górników depar- 

łamentu Gard postanowiono  jedno- 

myślnie rozpocząć dziś strajk na znak 

  

solidarności z górnikami zagłębia de- 

partameniu Nord. 

PARYŻ, 7. IV. (Pat). Strajkujący 

górnicy. należący do syndykatów ko- 

munistycznych departamentów Nord 

i Pas de Calais, postanowili powrócić 

do pracy w dniu 8 b. m. Zawiadamia- 

ją oni o swej decyzji górników z Gard. 

  

Nowe pokłady złota. 

WIEDEŃ 7.4. Pat. — Dzienniki wiedeń- 

skie donoszą z Rio-de-Janeiro, że w stanie 

brazylijskim Minas Geraes odkryto pokja- 

dy złota skutkiem czego zapunowala praw- 

dziwa gorączka złota przypominającą ed- 
krycie w Klondike.. Tysiące esób zdążaja 

do Minas Geraes, aby rozpocząć poszukiwa- 

nia. | 

KUR“ EA 

Zakończenie rządowej akcji 
obniżenia 680. 

Ministerstwo Przemysłu i Handlu 
opublikowało następującej tareści o- 

sicjalne oświadczenie w sprawie rzą- 

dowej akcji obniżenia cen: 

„Rozpoczynając akcję obniżenia 

cen, Rząd wyszedł z założenia koniecz- 

ności przyśpieszenia i zgeneralizowa- 

nia obniżenia cen artykułów przemy- 

słowych w celu zmniejszenia rozpięto- 

sci między poziomem cen tych arty- 

sułów, a poziomem cen płodów rol- 

nych, które. katastrofalnie spadły i 

jeszcze w początkach b. r. nie zdra- 

dzały żadnej tendencji ku zwyżce. 

W obniżeniu cen artykułów przemy- 

słowych Rząd widział również koniecz 

ność i wobec tego że analogiczne ceny 

produkcji zagranicznej kształtowały 

się znacznie niżej od cen polskich, 

stwarzając dła przemysłu polskiego 

niebezpieczeństwo zarówno na rynku 

«b: tu eksportowego, jak i rynku we- 

wnętrznego przez możliwości ewentu- 

uirego zwiększenia importu. 

Prowadząc z jednej strony tę akcję 

zmiżkową, nie zaniechał Rząd także 

wysiłku w kierunku podniesienia cen 

pł dów rolnych u producenta. Ta 

dwustronna akcja dała dodatnie wy- 

niki, gdyż obecnie daje się stwierdzić 

poprawa cen płodów iolnych z ten- 

deucją ku zwyżce. W ten sposób więc 

nastąpiłe _ zmniejszenie rozpiętości 

między cenaini płodów rolnych a ce- 

nami artykułów przemysłowych, do 

czego właśnie zmierzaia akcja rządo- 

wa. Wpływanie na zniżkę cen artyku- 

łów przemysłowych w handlu detalicz- 

usm leży obecnie całkowicie w rękach 

konsumentów, którzy mają możność 

zdyskontowania obniżki cen artyku- 

jów przemysłówych, przeprowadzonej 

przez Rząd, u źródła jej produkcji. 

Reasumując, Ministerstwo Przemysłu 

1 Handlu zawiadamia, aż w wyniku 

osiągniętych rezultatów uznało swoją 

akcję w dziedzinie obniżenia cen arty- 

kułów przemysłowych za ukończoną. 

Według poszczególnych grup arty- 

kułów zniża cen od 1 stycznia do 

v0 marca i. b. kształtowała się na- 

  

  

  

stepująco: В 

Artykuły spożywcze od 10 do 

37.0"; 
artykuły włókiennicze i konfekcja 

od 4 do 26*/6; : : 

artykuły apteczne od 7 do 34'jo: 

artykuły kosmetyczne od 8 do 

28'/e:. ‘ t ‚ 

artykuły różne (naczynia i t. p.) 

od 6 do 18/,: 

papier drukowy 5'/o; 5 

nawozy sztuczne od 1.4 do 23/0; 

cement zależnie od wagi od 7 do 

t2'fe; 
węgiel oG'3 do 5; 
żełazo 3,06'/o: 

nafta 36; ° 

benzyna 3,5'/o. 
NJ 

Zjazd lekarzy uzdrowiskowych. 
Związek Lekarzy Państwa Polskiego 

zwołuje na dzień 26 kwietnia r. b. w War 

szawie Zjazd lekarzy balneologów i klima- 

tologów w celu naradzenia się nad całym 

szeregiem spraw żywo obchodzących leka- 

rzy, działających na terenie zdrojowisk i 

uzdrowisk. Organizacją Zjazdu zajmuje się 

istniejąca przy Związku Lekarzy P. P. Se- 

kcja lekarzy uzdrowiskowych, która pod kie 

runkiem dr. L. Dydyńskiego opracowała pro 

gram Zjazdu, wysuwając kilka zasadniczych 

tematów do dyskusji. 

Biure Zjazdu mieści się w lokalu Zwią 

zku Lek. P.P. (Warzs. Chmielna 58 — tel 

1772-65) i udziela w sprawach Zjazdu wszal- 

kich wyjaśnień. 

Rubte-prnoei „ŁOWICZAMIU” 
OTWARTY CAŁY ROK 

    

  

    

"Silne lotnictwo 

to potęga Państwa! 
  

WT BEN 'S RH 

Polski Związek Paneuropejski 
o układzie celnym niemiecko-austrjackim. 

WARSZAWWA, 7. IV. (Pat). Pol- 
ski Związek Paneuropejski na zwy- 
czajnem walnem zgromadzeniu, na 
wniosek p. prezesa Aleksandra, Led- 
niekiego, uchwalił rezołucję, w której 
między innemi zaznacza:- Uważając. 
że ogłoszony układ celny między Rze- 
szą Niemicką a Republiką Austrjacką 
mógłby stanąć w sprzeczności z du- 
chem i przepisami obowiązujących 
traktatów międzynarodowych stwier- 
dza, że układ ten niepokojem napełnia 
ogół przyjaciół Paneuropy, gdyż przez 
swój separatystyczny charakter, od- 
gradzający państwa umowne od reszty 
Europy jeszcze silniejszemi barjerami 
oraz przez swe podłoże pohtyczne, 

        

PEACE OE ZNANY      

przyczyni się do wzmożenia antagoniz - 
mów i do zniszczenia tego wszystkie- 
go, co dotąd z wielkim wysiłkiem po- 

„ wszechnym było czynione dła budowy 
pokoju i konsolidacji paneuropejskiej, 
a w szczególności do osłabienia mo- 
żliwości utworzenia jednolitego frontu 
w obronie zagrożonej zachodniej kul 
tury i podstaw ustroju europejskiego. 
Zwyczajne walne zebranie postanawia 
rezolucję zakomunikować p. ministro- 
wi spraw zagranicznych Rzeczypospo- 
litej Polskiej Augustowi Zaleskiemu w 
Warszawie i p. prezesowi Centralnego 
Komitetu Paneuropejskiego hr. R. N. 
Coudenhove-Kalergi w Wiedniu 

  

Katestrofa lotnicza. 

Jak donosiłiśmy, niedawno zdarzyła się straszna katastrofa lotnicza, 

  

w której ponieśli 

śmierć dwaj młodzi piloci por. Likowski i por Żebrowski. Piłaci. dość nisko lecąc na 
samolocie wojskowym nad Ul Marszałkowską z przyczyn dotychczas niewyjaśnionych, 
poczęli nagle spadać na ziemię Samolot runął on teren Min. Spraw Wojskowych. 
Wszelki ratunek okazał się spóźnibny. Z pod szczę'ków płonącego seroplanu wydobyto 
zwłoki obu pilotów. Na ilustracji widzimy płonący samolot w kilka chwil po katastrofie. 

  

Nowe dominium brytyjskie. 
SYDNEY 7.4. Pat. — W mero- 

stwie w Maitland odbyło się zbioro- 
we wystąpienie na rzecz secesji pół- 
nocnej ezęści prowincji Nowej Połu- 
dniowej Walji. W zebrania wzięło 

udział 150 delegatów ze wspomniane- 
go terytorjum, którzy przyjęli pro- 
jekt konstytucji newego kraju związ- 
kowego, mającego przyjąć nazwę No- 
wej Anglji. 

309-iecie uniwersytetu dorpackiego. 
TALLIN 7.4. Pat. — W dniu. 30 

czerwca 1932 roku upływa 300-lecie 
od czasu założenia uniwersytetu w 
Dorpacie (Tartu). W związku z 1а 
historyczną datą przystąpiono już do 

Stanowisko Niemiec 
GENEWA 7. 4. Pat. — y 

przesłały do Ligi Narodów pismo, 
stwierdzające odbiór wystosowanej 
przez Ligę Narodów prośby © dostar- 
czenie danych, potrzebnych dła kon- 
ferencji rozbrojeniowej, w celu usta- 
lenia metody i rozmiarów redukcji o- 

Niemcy 

przygotowań do obchodu uroczystego 
rocznicy. Spodziewany jest znaczny 
napływ przedstawicieli uniwersyte- 
tów europejskich. й 

wobec rozbrojenia. 
raz ograniczenia zbrojeń. Niemcy wy- 
rażają życzenie, aby sesja majowa Ra- 
dy Ligi rozważyła  wzmiankowaną 
sprawę tak, aby żądane dane mogły 
być zareklamowane od wszystkich 
państw wedlug identycznego wzoru. 

    

Gandhi domaga się uznania niepodiegłości 
indyj. 

BOMBAJ 7.4. Pat. — Gandhi od- 
był dłuższą rozmowę z wicekrólem 
w sprawie programu konferencji lon- 
dyńskiej domagając się ponownie u-. 
znania niezawisłości :Indyj. Gandhi oś 
wiadczył, iż indje nie mają nie wspól- 

  

nego z dominjami angielskiemi, ani 

z punktu widzenia etnicznego, ani kuł 
turalnego. Zamiast nadania Indjom 
charakteru dominjum Gandhi wolał- 
by raczej wprowadzenie statutu naw- 
pół kontraktowego sojuszu z Anglją. 

  

Najgenjalniejs>y artysta film. 

wszystkich czasów i krajów 

    

EMIL JANNINGS 
zabłyśnie całą potęgą swego oszałamiającego talentu w swej najnowszej i najwspa- 

nialszej kreacji dźwiękowe 

NIEBIESKI MOTYL 
- Jutro w kinie „HOLLYWOOD“ 

į 

į 
(ANIOŁ) | 

  

  

Nr. 79 12021) 

Pogrzeb ofiar trzęsienia 
ziemi. 

NOWY YORK 7.4. Pat. — Według ebii- 
czeń „Timesa*; dotychczas ed chwili kata- 
strofy trzęsienia ziemi w Managua pogrze- 
bano 975 ofiar. Z pod gruzów wydobywa 
się w dalszym ciągu zwłoki zasypanych. 
Wczoraj trafiono w czasie przeszukiwania 
gruzów na dwóch chłopczyków, którzy da- 
wali jeszeze znaki życia. Pezostawałi о5 
pod gruzami od tygodnia. Zdaje się, że obaj 
oni dostali obłędu. 

    

Włamanie do kasy fabrycznej. 
KRAKÓW, 7. IV. (Pat). Podczas świąt do- 

konano włamania do dyrekcji fabryki sody 
„dd ** w Borku Faleckim pod Krakowein 
Sprawcy weszli niepostrzeżenie do wnętrza 
fabryki, wybili otwór w murze i dostali się 
do biura gdzie stała k ncerna. Po rez 
biciu kasy rakiem włam) e skradli 12 

sięcy złotych, poczem zbiegli. 

Pożar w kopalni. 
JHARBIN, 7. IV. (Pal. W kopalniach 

w Fu-Czan w żar, który trwa 
je godzin. 

  

   

    

   

        

   

    

    

Demonstracje komunistyczne. 
BERLIN, 7. II. (Pat). W czasie Świąt 

komuni zorg; i w Brunšwiku po 
ód demons Policja imterwenio 

„ rozpras ac demonstrantów. Areszto- 
ne 340 osób. Również w Hamburgu po 

licja rozproszyła grupy demonstrujących ke- 
munistow 

u NATEA EE OREREZTORFREKOGNĄE STD ^ > 

WŚRÓD PISM 
zyt „Naokolo Świata* (Nr. 

83) przynosi tne iłustracje oraz nie- 

zwykle , na którą składają się feł 

jetony, nowelki, wspomnienia, artykuły po- 
no-naukowe, karła humoru etc 
aktualnych znajdujemy opowia- 

dania p. t. Historja Prima-aprilisu, karyka- 
tury Wałentynowicza p. t. „Wiosna idzie”. 

W dziedzinie humoru musimy zanotować 
„Szkic psychologiczny”: „Bujna imaginacia 

* jurkowskiego, „Na jednym z 
dworców stołecznych* Kiihna oraz „Ręce 
Wierzbickiego. Bardzo zajmujący feljetoa 
A. Zagórnej wtajemnicza nas w osobliwe 
praktyki derwiszów: B. Szarlitt mówi e 
„akademji detektywów". W. Kołomłocki -— 
„o skrzydlatych rzemieślnikach*. Sensat 
ną nowelę Br. Stefanowskiego p. Ь , 
niądze* $ ie ilustrował Kamil Mackie- 
wicz. Wśród iunych prac „Naokoło Świa- 
ta* wymienić należy zabawny „Atak 
grubasów*, wspomnienia podróżnicze „Su 
mochodem na pogranicza Liberji“, „Tajeni- 
nice wułkanów', „W gościnie u ehińczy- 
ka” etc. Na uwagę zasługuje fakt otworze- 
nia łamów miesięcznika dla ciekawszych 
zdjęć czytelników, o czem redakcja zawia- 

damia amatorów-fotografów. 

— ©О reklamie i ogłoszeniach. Ukazał 
się numer 3-ci miesięcznika „Prasa* orga- 
nu Polskiego Związku Wydawców Daienni- 
ków i Czasopism, redagowanego przez Sta- 
nisława Kauzika. Na treść 28 stronicowe- 
go zeszytu dużego formatu „Prasy* składa 
się w pierwszym rzędzie 6 artykułów po 
święconych sprawom ogłoszeniowym i wy- 
dawniczym: Franciszka  Głowińskiego — 
„Prasa, propaganda i reklama", Stanisława 
Zenona Zakrzewskiego — „Stosunek @о о- 
głoszeń”, Jana Stamsława  Szezerbińskiego 

„Dziennik podstawą polityki ogłoszenie 
wej', Jana Kuczabińskiego — „Dwie bołącz 
ki“, Marjana Grzegorczyka — „Francusti 
kodeks ogłoszeniowy, „Dzieje efemerydy". 
Następują potem bogate działy informacyi 
ne o działalności Związku Wydawców Dzien 
ników i Czasopism, oraz o działalności Sym 
dykatów Dziennikarzy Polskich i innych or 
ganizacjach dziennikarskich w m. marcu. 
informacje z życia prasy polskiej i zagrani- 
cznej, przegląd ustaw i rozporządzeń, sądo- 
wnictwo a prasa, dane o rynku krajowym 
papieru i farb. Zamyka numer przeglądu 
piśmiennictwa fachowego. Zeszyt marcowy” 
„Prasy“ z uwagi na poświęcenie go spra - 
wom ogłoszeniowym zawiera ciekawy ma- 
terjał dla każdego wydawcy, kupca, prze- 
mysłowca, fachowca a także wszystkich, któ 
rzy interesują się w Polsce życiem pracowe 
wydawniczym. 
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| PORTRET 
iAdama Mickiewicza 

| Reprodvkcja z oryginału olejnego pędz- 

у la zięcia Wieszcza T. Goreckiego. 

a DO NABYCIA: 
na składzie głównym w Księgarni 

Św. Wojciecha w Wilnie, oraz we 
wszystkich księgarniach. 

Cena 2 zł. 
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Sprawa Kudrewicza. 
Sprawa „prowokacji , czy też tak 

zwanego „spisku”  Kudrewicza nie 

pi zestała poruszać umysłów od stu 

łat. Jaż wspóicześni zajmowali się ży- 

wo tem zagodnieniem, a w dwa lata 

po powstaniu, bo już w r. 1833. w 

wychodzących w Paryżu pod redakcją 

Feliksa Wrolnowskiego pamiętnikach. 

zbiorowwych, odnoszących się do po- 

wstania na ziemiach litewskich, jest 

ta kwestja poruszona. Wprawdzie na- 

razie wiadomości są skąpe i niejasne. 

ele już w 1844 r., w pamiętnikach pod 

redakcją Ksawerego Bronikowskiego, 

cównież wychodzących w Paryżu, 

,kwestji tej poświęcono jest sporo miej 

sca i wiele rzeczy wyświetlono. 

Zdawałoby się, że z biegiem 

czasu rola Kkudrewicza w całej tej ak- 

cji będzie coraz bardziej wyjaśnianą., 

»ź wreszcie się dotrze do prawdy. Jed- 

rak stało się wręcz odwrotnie, bo naj- 

obszerniejsze dzieło, które w czasach 

późniejszych zajmowało się wogóle 

  

powstaniem, t. j. „Historja powstaniu . 

isiopadowego” 5t. Barzykowskiego z 

" о54 roku, całe to zagadnienie zagma- 

* trwało i zaciemniło, gdyż nietylko nie 

wniosło czegoś nowego, ałe zarówno 

fakty jak i nazwiska już ustalone 

przeinaczyło, lub wręcz stwarzało 
jakieś nowe likcje. 

Bynajmniej i artykuł dzisiejszy nie 
;.sci sobie pretensji do wyczerpania 
danego zagadnienia. Nie pozwała na to 

i+ak niektórych źródeł archiwalnych, 
które w czasie toczącego się Śledztwa 
wywędrowały z kancelarji generał- 
gubernatora wileńskiego na rozpatrze- 
nie do Dybicza. Ze sztabem jego armji 
50 ukończonej wojnie zostały one 
pizewiezione do Petersburga, by w 
/chwili obecnej znaleźć się w „Centrar- 
ci iwie““ moskiwskim. Gdy się uda. do 
nich dotrzeć. sprawa będzie osłatecz 
nie wyjaśnioną. Obecnie pósiadając 

   
respondencję Chrapowickiego z cesa- 
rzcm Mikołajem I, jak zarówno z Dy- 
biczem, postaramy się 0 iłe możności 

rzucić trochę światła. 

Działalność Kudrewicza nie była 

rzeczą nieznaną gen.-gubernatorowi 

w .ieńskiemu Od początku akcja jego 

była wykonywaną na specjałne pote- 

« nie władz przełożonych. Miał on złe- 

cenie — śledzić wszystkie ruchy w 

inicście, wejść w kontakt z ciemen- 

iami mniej pewnemi i ich nazwiska” 
donieść swym przełożonym. Jeduąk na 
tem praca jego nie ograniczała się, ka- 

zano też Kudrewiczowi obserwować 

niepewne żywioły i na prowincji, a 

nazwiska bardziej zaangażowanych 
obywateli w sprawę powstańczą prze- 

syłać Chrapowickiemu. 

Jednak sprawa napozór tak pre- 
sta zaczęła się gmatwać. Kudrewicz—- 
miody  dwudziestokiikoietni  junkier 
Staroingermonlandzkiego pułku pie-| 

  

   

/ 

iynie wyrok komisji šledezej i ko-. 

choty, wziąż się energicznie do pracy 
Aie tu właśnie nastąpiło pewne ol- 
chyłenie od danej mu instrukcji. Miał 
ziecone — sledzić akcję spiskowa — 
on postanowił sam spisek zorganizo- 
wać. Co go mogło spowodować do ta- 
kiego kroku: Może lepiej będzie, gdy 
miast dawania gotowego wys niku. 
przedstawię przebieg całej sprasy, a 
czytełnik sam wysnuje wnioski. Jaka 
były uczeń uniwersytetu, Kudrew! z 
am dła swej akcji pozyskać 

rzedewszystkiem młodzież akausmic 
ką. Niezbyt io mu szło, a marńdar ofi- 
cua armji rosyjskiej bynajmniej n'e 
wzbudzał wicikiego zaufania i sprzwv 

n.e ułatwiai. Jednak „czerwony kci- 
mcerz miaż 1 pewne swoje zalety. 
"woztaczał on przed słuchaczann pięk- 
ny obraz wyzwołonej Ojczyzny, a po- 
słać jego: średniego wzrostu, o żywych 
ruchach, przy mowie rozważnej i jak- 
by powołniej o pałających oczach — 
robiła wrażenie i choć w pierwszej 
chwiłi budzić mogła pewne zastrzeże- 
nia, to przy bliższem poznaniu nabie- 
rała cech symapałycznych. 

Kudrewicz otwarcie przyznawał się, 
że mu przełożeni połecili śledzić po- 
ruszenia patrjotów, ale on chce wyko- 
rzystać to swoje stanowisko i korzy- 
stając z szerokich uprawnień i zaufa- 
nia władz, zorganizować spisek, by 
pozniej w stosownej cawili rowa- 

  

. dzić spiskowców do arsenału, wydać 
im broń i wzniecić w mieście powsła 
nc. Jednak mimo tak pięknych per- 
spektyw praca nie posuwała się po- 
myšinie; miano wiele zastrzeżeń i 

wprost posądzano go o zdradę. Tylko 
wytrwałości i znacznym funduszom 
dyspozycyjnym zawdzięcza, że zcza- 
sem udało się mu zosganizować pe- 
wien związek nietylko z młodzieży 
akademickiej. ale też 1 rzemieślniczej. 
Spisano pewne deklaracje i złożono 
przysięgę przed ks. Wojtkiewiczem w 
domu Szuica na ulicy Niemieckiej. 
Aadrewiez doniósł władzom O isinie- 
niu spisku, aie zamilezał. że sam stoi 
na jego czele, zamilezał też o złożonej 
przysiędze, chociaż pierwolnie zawia- 
dómił gen.-gabernatora, że ma ona być 
wwkonaną 14 marca. Zdziwiło Ю0 СЫга 
powickiego, że Kudrewiez tego dnia 
nie był w Wiinie, ale wyjechai na pro- 
wineję niby dla śledzenia tam roboty 
spiskowej, niemniej dziwnem wyda- 
wało się i io. że dotychczas nie dał 
wykazów spiskowców. To wzbudziło 
podejrzenie gubernatora o ile począt- 
kowo nie co do jawnej zdrady Kudre- 
wicza, to przynajmniej — znacznej 
jego lekkomyślności. Kazał go przeto 
śledzić. Lecz z pomocą Chrapowickie- 
mu przyszło oskarżenie trzech współ- 
towarzyszy Audrewicza, podporuczni- 
ków wo rosyjskich. Wysockiego. 
Lenziewicza 1 Ruteckiego, którzy о- 

skarżyli go o organizowanie przeciw 
rządowi spisku, zarówno śród łudno- 

śei cywilnej jak i wojskowych. To był 
umre ment decydujący tem bardziej, że 
zbliżał się termin powstania, wyzna- 
ezonego poprzednio przez samego Ku- 
drewicza gdzieś na 2—3 kwietnia, a 
оп żadnych konkretnych danych o 
nim jeszcze nie podał. 

  

Gen. gubernator kazał d. 26 marca 
aresztować kudrewicza. a wraz z nim: 

podoficera Przewłoekiego, porucznika 
wojsk polskich Baczyńskiego, szlach- 
cica Finka-żawis Dnia 1 kwietnia 
donosił: Chrapowicki cesarzowi Miko- 
lJa,owi i Dybiczowi o wykryciu spisku 
i utworzeniu komisji śledczej pod pre- 
Aydencją Graffa, która miała ustalić 
stopień ich winy. Początkowo jednak 
oszarżeni nie przyznawali się do ni- 
czego. Dopiero zczasem jeden przy- 
znał się, że ich zadaniem było wznie- 
cenie powsłania w Wilnie na wzór 
warszawskiego. Przyznał się wtedy i 
Kudrewicz, że celem jego było powsta- 
nie, które miało w mieście wybuchnąć 
2 kwietnia. 

   

    

   

Gdy wina wszystkum wyżej wy- 
nienionym członkom została udowod- 
niona przynajmniej formalnie, zostali 
oni 4 kwietnia oddani pod sąd wojen- 
ny. który dcchodzenie swe ukończył 
dn. 6 kwietn'a. Kudrewicza oskarżono 
że wedle jego dobrowolnego zeznania, 
n iał on wzniec bunt” i z tego po- 
yodu trzymał się spiskowców wbrew 
pelceeniom jakie na niego władza zio- 
zyła t. j. informowania jej © postępach 
roboty spiskcwej, lecz on zaufanie jej 
n: dužyt i sam stanął na czele spisku. 
Przewłockiego oskarżono o współini- 
cjatorstwo, ułożenie sygnałów alarmo- 
wych, oraz chęć zatrucia żołnierzy, 
gdyż on jako magazynier miał dostęp 
do składów żywności. Oskarżali go 
o to: Rutecki, Lenziewicz, Koch i Do- 
browolski. Przewłocki początkowo za- 
przeczał wszystkiemu, później tłuma- 

  

'czył się. że nie pamięła o ezemś po- 
dobnem, iecz gdy powyższe zeznania 
potwierdził 1 Mkudrewicz — uznano 
jego winę. Rewnież Zawiszę i Baczyń- 
skiego oskarzono o iniejatorstwo po- 
wslania. Na tej podstawie sąd opie- 
rając się o ustawę wojskową wydał 
na oskarżonych dnia 7 kwietnia wyrok 
śmierci, o czem pułkownik Jukiczew- 
zawiadomił gub. Chrapowickiego. Gu- 
bernator wyrok zatwierdził, wykona- 

no go koło więzienia łakiskiego 8-go 

kwietnia 6 godzinie 5 rano. 

Skazańcy szli na smierć śmiało. 

ginęli z okrzykiem na ustach: „Niech 
żyje Polska”. Padłi Kudrewicz, Prz 
wioeki. Baczyński, Fink-Zawisza i 
Srokowski. W dni kilka później jesz- 
cze kilka osób padło od kul moskiew- 
*s'ch na czele z ks. Wojtkiewiczem, 
który w międzyczasie został pojmany 
i osadzony. W kilka dni po egzekucji 
nadeszły pisma od Mikołaja i Dybicza, 
zarówno jecen jak i drugi doradzali 
najsurowszą karę i aby wykonać ją 
w ciągu 24 godzin, gdyż to da dobry 
przykład i mnych powstrzyma od po- 
idobnych knowań. Z boku na tych 
spóźnionyćl. radach widnieje notatka 
zrobiona ręką (hrapowiekiego: „is- 
połnieno*! 

  

   

Trzej podporucznicy za doniesie- 
nie zostali mianowani porucznikami. 
Tak się zakcńczyła tragedja Kudrewi- 
cza i towarzyszy. Ich otoczone nim- 
bem męczenstwa, jego napiętnowane 
stygmatem zdrady. Czy słnsznie? 

K. B.
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Aresztowanie naczelnika Urzędu Skarbowego. 
GRODNO IP: 

władz sądów 
   polecenie 

h zosia: aresztowe i 
„sadzony w więzieniu były naczel: 
urzędu skar Grodnie Leon 
Luba. Aresziowanie naczelnika Luby 

      

    

    
wego w 

pozostaje prawodopodobnie w związ- 
ku z przeprowadzonemi oslalnio re- 
wizjami u szeregu miejscowych prze- 
mysłowców i kupców, podejrzanych 
o nadużycia podatkowe.    

Żywa pochodnia na zabawie świątecznej. 
We wsi Ustronie pow. wilejskiego odby- 

wsła się wezta weselna w mieszkaniu Wła 

słysława Kozłowskiego. Podczas ueziy kie- 

“y śeie kyli już dobrze pod ..gazem* w;- 
nikła bójkz pomiędzy ni onem i A- 

drem Karewsi W obronie Karew- 
w stanęli Antoni i Boiesiaw Trzecia- 

e į Emiljan Kańko. 
Ww irakeie bėiki Ante Trzeciak porwał 

łapę i rzuci nią w Mirona. Wsk 
uderzenia femna poilukla sie i 

awieje obiala › 
zmienił się w ż5 
powstał popjoch. 

ę rówaiież i ua Urz. 

  

  

  

    

     

      

    

    

   

  

    

  

* mieszkania. 
Ni jac na grożące niebezpieczeń- 

stwo pożaru bojka na nowo rozgorzaia na 
podwórku. 

Na szęzeście przybyla połicja która roz- 
broiła uczesiników awantury. 

Na połu „bitwy* pozostali ciężko ranni 
Antoni Trzeciak, Fmiijan Kańko i Aleksan- 
der Karewski. Przewiezieno ich w stanie 
ciężkim do szpitala powiniowego. Przewie- 
ziono rów de szpiiała poparzonego Ja- 
na Mirona. Powstały w demu Kozłowskiego 
pożar ugaszono. 

              

   

(6). 

Kradzież czy defraudacja? 
Oszmiams (Pat) — W doiu 2ZJI r. b. 

ł Oszmiana podczas re kasu- 
wniono brak w kasie gołówki 4806 

i Ale 

der oświadczył, iż pow zastała 
przekszana w urzędzie pocziowym м Во- 

kurniszkach na P. K. O., lecz po spraw- 
dzeniu na poczcie ustalono, że zapis w księ- 

   

    

na 

wej 
mi. Zawiadowcea stacji Ty: 

   san    

  

    
dze jest fikcyjny. Tyszkiewicz zeznał, że 
pieniądze w sumie 4800 zł. wykradzione 
mu z hiurka w jego nieobecności, mu zbiór-     

  

  

wie przez kogo, W z ku z powyższem 

Wyszkiewicz zosiał zawieszony w ćzynnoŚ- 
ciach siużbowzeh, Doekodzenie przeprowa- 
dza Się. 

    
   

Tragiczna śmierć ai 00 konstruktora 
roni. 

We wsi Kołonja, gminy widzkiej, pow. 
brasławskiego 16-toleini Denis Denikin ma- 

mipułajac rewolwerem włąsnej konsirukcii 

spowodował wys!rzał. 
Kula trafila go-w głowę powdując natych- 

miastową śmierć. (C). 

LiDA 
— Samobójstwo na tle 
W' wielką Sobotę pozbaw 

strzałem z rewolweru tutejsza mieszkanka 
Misówna Serafina. Natychmiastowa pomoc 
lekarska okazała się bezskuieczna. Źwłoki 
zabezpieczono na miejscu do przybycia władz 
sądowych. Przyczyna — zawód miłosny. 

+ Bójka podezas ehrzcin. W nocy z 5 
ma b-go b. m. we wsi  Białozoryszki 

Tipniskie podczas odbywających się tam 

chrzcin powstała bójka, w trakcie której cięż 
ko poraniony został w bok i płuca mieszka- 

miec tej wsi Zdanowicz Michał. Rannego od- 
wieziono natychmiast do szpitała w Sobotni- 

kach. Domniemanego sprawcę Łoszakowskie 
ge Wiktora, mieszkańca tejże wsi przekazano 
«lo dyspozycji władz sądowych. 

+ Pożary. W dniu 4-go kwietnia 193: r 
we wsi Nacza gminy raduńskiej spłonęła su- 
szarnis Inu na szkodę Wróblewskiego Anto 
uiego. Podobny wypadek miał miejsce 5-g0 
kwietnia u Zacharjewicza Jana, mieszkańca 
kolonji Litwica gminy bieniakońskiej. Obie 
suszarnie spłonęły z powodu nadmiernego 

rozpałenia pieców. wskutek czego zapalił się 

len. a następnie zabudowania. 

Dnia 4 kwietnia w nocy wskutek nieostroż 

«ego obchodzenia się z ogniem wybuchł po- 
żar w osadzie Staniewicze u osadnika woj- 
skowego Szałachowskiego Józefa. Pastw. 

ognia padły stodoła, chlew i inne zabudowa- 

mia. Straty wynoszą około 4 tysięcy złotych. 
Pożar został zlokalizowany przez straż poź 
ną z majątku Iwje. | 

— Kurs świetlicowy. W czasie od 13 do 

18 kwieinia b. r. będzie się, odbywał w 

szkołe rolniczej w Berdówce 5-dniowy kurs 

świetlicowy dla nauczycielstwa szkół pow- 

szechnych powiatu lidzkiego. W kursie wez- 

ma udział jako słuchacze najbardziej czynni 

w pracy społecznej nauczyciełe tutejszego po 
wiatu, aby po powrocie prowadzić na swych 
płacówkach szerszą pracę oświatową. Pod- 
€zas trwania kursu, poza wykładami teore- 
ycznemi, zorganizowane będą różne przed- 

sławienia i wieczory, a mianowicie: „Wie- 

czór Orkana jako  regjonalisty  Podhala“, 

/ Wileńszezyzna jako regjon z Nowogródczyz- 

" „Kobieta w społeczeństwie”, „Šwiecone“ 

„Zwiazek Strzelecki", „Wieczór młodej wsi” 

«raz „Wieś przyszłości”. Wyznaczenie szkoły 

roluiczej w Berdówce na siedzibę kursu po- 

siada specjalne znaczenie ze względu na po- 

łączenie pracy społeczno-oświatowej z pracą 

rolnicze na terenie tutejszego powiatu. 

NOWA WILEJKA 
-—  Święcone dla biednych. Bez szumu 

i krzyku urządziło Tow. Św. Wincentego 

a Pauło przy parafji wojskowej w Nowej 

wiiejce „Święcone” dla ókoło 100 najbied 

niejszych mieszkańców Nowej Wilejki bez 

różnicy wyzna Skromna ta uroczystość 

odbyła się w czwartek dnia 2 b. m. o godz. 

% popoł. przy ulicy Rzemieślniczej Nr. 10 

w obecnošei przedstawicieli duchowiefnslwa 
i władz. Po okolicznościowych przemowie- 
nach wydano około 100 porcyj żywnoścći»- 
wy składających się z kilowej bułk 
pół kiła kiełbasy, 2 jajek i ćwierć kiła ca- 

kru. Dary te aczkolwiek skromne, stanowią 
dla niejednych bardzo poważny zasiłek, a 
može nawet i całe Święcone, przyjęte zosta 

ły z wielką radością i wdzięcznością. 
O powyższej uroczystości wspomnieć na 

łeży dlatego, że zapewne nie wszystkim wia 

domo. że Tow. Ś. Wincentego ało z ini- 

cjatywy ks. kap. Nowaka i p. kpt. Jadwigi 

    
     

   

  

   

      

          

  

  

  

  

     

  

  

  

    

  

Majerskiej zaledwie przed 6-ma tygodniami 
do życia powołane i liczy 38 członkiń. wszy 
stko żony wojskowych. Do Jego - 

dn. wchodzą jako przewodnicząca p. kpt. 
Majerska. p. wachm. Mazurowa jako sekre- 

ip. wachm. Nowakowa jako skarbni- 
: patronuje ks. kap. Nowak. 

Mimo tak krótkiej działalności należą 
się całemu Towarzysiwu, a w szczególności 

Zarządowi z p. przewodniczącą na czele, za 
tak energiczną i niesirudzoną pracę, pełne 

słowa uznania. 
W imieniu obdarowanych należy się 

wszystkim ofiarodawcom za ofiarowane pro 
dukty i gotówkę. Magisiralowi zaś m. No- 
wej Wilejki za udzieloną zapomogę w wy- 
sokości zł. 160, na urządzenie Święconego 

serdeczne „Bóg zapłać”. 
Dówiadujemy się, kpt. Majerscy od 

chodzą na nowy przydział służbowy, wobec 
czego apelujemy już teraz do Zarządu To- 
warzysiwa, by zapoczątkowana przez p. kpt. 

Majerską praca była i nadal tak owocna i 
dawała jak najlepsze rezultaty w opiece 
nad najbiedniejszymi mieszkańcami m. No- 
wej Wilejki. (wjan). 

ŚWIĘCIANY 
-+ Zamiast życzeń 

    

N     

  

         

  

   

  

    

  

świątecznych złożyli 

    

   

  

     

„na rzecz Koła Towarz Przyjaciół 
Związku Strzeleckiego w & P- 
Balun Michal, inspektor szkolny — 5 zł. 
p. Motylewski Damazy, dyrektor Seminar* 
jum Nauce kiego — 5 zł, p. Jankow- 
ski Wiktor. inspektor samorządowy — 5 zł., 
por. Czarkowski Karol — 5 zł., p. Roga'c- 
wicz Witołd — 3 zł., p. Jodko Władysław. 
zast. insp. samorz. — 2 zł. p. Chomicki 
Mieczysław. nauczyciel Seminarjum — 3 zł., 
p. Rutkowski Jan, zelnik poczty — 3 zł 
p. Jonak Łudwik. kierownik Kasy Chorych 
— 5 zł. i p. Oberleilner Jan, komendant 
powiat. Zw. Strzeleckiego — 5 zł. 

Z POGRAMICZA 
+ Krwawe awantury strażników sowiet- 

kich. Donoszą nam z pogranicza, iż w W. 
Scbotę na terenie odcinka granicznego Iwie- 
niec doszło do krwawej awantury wywołanej 
przez pijanyc' strażników sowieckich. Pod 
wpływem alkoholu rozpoczęli oni strzelaninę 
wgłąb terytor'um polskiego, niszcząc jedno- 
cześnie wiechv graniczne. Nieszcęście chciało, 

    

  

  

    

"iż na odległość strzałów znalazła się 36-letnia 
mieszkanka wsi Kurłaniki Marja Szewczen- 
kowa, ugodzona zabąkaną kułą od- 
niosła ciężki postrzał w okolicę klatki pier- 
siwej. 

Zaalarmowane 
coaki K. O. Ku. 
ze strażnikami sowieckimi 
ucieczki. 

W związku z tem tragicznem w skutkach 
zajściem graniczne wiadze polskie zamierzają 
zwrócić się do władz sowieckich zżądaniem 

ukarania winnych. 

   

strzałami nadbiegły pla- 
które po krótkiej utarczce 

zmusiły ich do     

WPOĘGOODODIA OWOPDOWDOWE PA 06 PODOLA 

„BIBLIOTEKA NOWOŚCI* 
PLAC ORZESZKOWEJ Nr. 3. 

Kompletna beletrystyka do ostatnich , 
nowości w jęz. połakim oraz w obcych, 
Lektura szkolna. — Dział naukowy. 

Każdy abonent otrzyma premjum. 

-i Czynna od godz. ll-ej do IB-ej. :- 

KAUCJA 5 Zł. ABONAMENT 2 ZE 

ROPREDOWNDE2 WODE NORADE LA: 60100 PORE NI 

  

Krwawe pokłosie dni Światecznych 

   
Ubiegłe dwa dni wiełkanocnyceh 

mie ebeszły się bez .a chuligaństwa 

i bójek, sżezególnie na peryteriach iniasia. 
zdzie „obywatełe* byli najwięcej podhunza- 
rzeni i aktywni. 

jak wynika ze statystyki .pogołowia ra- 
łunkowe w obu dniach interwenjowało w 
46 kilku wypsdkach. 

W. pierwszym dniu świąt doszło do krwa- 

      

wej awantery przy ulicy Łegjonowej Nr.“ 
150, gdzie na tle porachunków osobistych 
wynikła bójka pomiędzy Jabłońskim Mi- 
ohałem (Legjonowa 168) i Audruszkiewi- 
czem Bronisławem (Legjonowa 134). 

Podezas tej bójki Jahioński cięzko pora- 
mij nożem w głowę i piersi Andruszkiewicza. 
©Ww stanie eiężkim przewieziono go do szpi- 
191а żydowskiego. Jabłońskiego zatrzymano. 

Do wielkiej awantury doszło również w 
pierwszym dniu świąt przy ulicy Bagatela 6 

w Wilnie i na prowincji. 
gdzie grupa „zawianych* uliezników wdawia 

się do mieszkania braci Józefa i Jana Wa- 
silewskich i poczęlz demolować mieszkanie 
nie pozostawiając. jsk się mówi, kamiema 
na kamieniu. Podczas wynikłej bójki obaj 
bracia zosłali zranieni nożami . Pomocy u- 
dzieliło im pogotowie ratunkowe. 

Nie mniejsza awzułnra rozegrała się rów 
nież na ulicy Niemieckiej, gdzie jakiś je- 
gomość podczas bójki dobył nawet rewolwe- 
ru, zanim jednak zdażył zrobić z niego u- 

Żyjek zosiał rozhrajoay przez polłiejapia 1 
odprowadzony do |-go komisarjatu P. P. 

Wywiadowea policji śiedczej zatrzymał 
na Zarzeczu podbumoerzonego osobnike, wi 

схасево się wpobliżu  mosiu rozbijaniem 
przechodniów. ” 

W porównaniu z pierwszym dniem 
świąt, drugi dzień był o wiele spokojniej- 

Szy. 

    

   
  

  

  

Zabójstwa, bójki i awantury na prowincji. 
W dniach tych i na prowincji zanotowa- 

no szereg krwawych wypadków. 
We wsi Krupie (gminy święciańskiej) 

podezas kłótni mieszkaniec tejże wsi Woj 
szkun Stanisław przebił nożem Kromiłowa 
Bronisławę. W drodze do szpitała Kromiłc- 
wa zmarła. Zabójeę aresztowano i osadzo- 
ne w więzieniu powiatowem w Święcianach. 

We wsi Chociłowicze (gmny wilejskiej) 
podhumerzeni mieszkańcy zaczęli grać w 
Śmieżki. Niewinna gra przeszła wkrótce w. 
bójkę. podczas której został przebity nożem 

      

przez Szturklisa Władysława, Snarski Józef. 
Snavskiego Józefa w stanie beznadziejnym 
przewieziono do szpitała w Wilejce. Sztur. 
lisa aresztowano, 

We wsi Łuczajka (gminy głębockiej) wy- 
nikła bójka pomiędzy braćmi Pietkiewicza- 
mi, podczas której został Śmiertelnie zra- 
niony Makar Pietkiewiez, którego przewie- 
zieono do Szpitała. Braci jego Adrjana i Jana 
aresztowano. Podobne bójki zanotowano r6- 
wnież w. szeregu innych wsi. 

(€). 

KR d E-—-R W_I LE K S £ 1 

i ODEZWA yw 
Komitetu Mickiewiczowskiego w Nowogródku. 

  

Z powodu 75-lecia 
Miekiewieza, Komitet Mickiewiczow- 
ski w Nowogródku na uroczystem 
posiedzeniu odbytem dnia 26 b. m. 
pod przewodnictwem Pana Wojewo 
dy Nowogródzkiego Zygmunta Вест- 
kowicza uchwalił zorganizować w 
czerwcu r. b. „Dni Mickiewiczow- 
skie”, poświęcone pamięci Tego, któ 
ry tę Ziemię Nowogródzką tak uko- 

chał. że w całej Jego twórczości nie- 
ma jednego dzieła. w któremby nie 
dźwięczały wspomnienia o Niej i tęs- 

knota za Nią. 
Tu więc — na tej ziemi — obec 

nie wolnej i nieskrępowanej żadnym 
obcym uciskiem, najmilszym mu bę 
dzie hołd. w którym powinien wziąć 

    

udział całv Naród Polski i tu. 
gdzie myśl Jego najczęściej przebywa 
ła — zjednoczyć się we wspólnym 

  

celu — okazania, iż Duch Jego wśród 
nas: żyje i uirwalenia Jego pamięci 
dła nasiępnych pokoleń. 

Hołd ten musi być zbiorowy i 
czynny. — Niech z całego kraju przy 
bywają pielgrzymki tych. którzy od 
dzieciństwa czerpali z Jego słów i 
myśli. mądorść, piękno 1 oiuchę — 
do tych miejsc gdzie On swe „siel- 
skie. anielskie" lata przeżywał i tu 
— opodal Jego rodzinnego dworku, 
w tym „grodzie zamkowym, wśród 
„pagórków leśnych i łąk zielonych”. 
nad polami Liiewki. gdzie cień Gražy 
ny biadzi. gdzie każda droga, każda 
nazwa jest pamiąlką — usypać Mu 
wspólnemi siłami KOPIEC, któryby. 
gdy nas już nie będzie, świadczył wo 
bec naszych następców. żeśmy. zdol- 
ni byli ocenić i zrozumieć, iż Duchy 
wielkie żyją zawsze w swych Naro- 
dach i że lch to zasługą jest, jeżeli 
iskry przez Nich rozetlone nie zaga- 
sają w ciągu nawet długich dziejo- 

wych nocy. 

Niech przybywają tu wszyscy — 
poznać tę Ziemię co jest „jak zdro- 

wie”. — Gdzie wśród cieinnych. Sos- 
nowych lasów — śpią zaklęte jezio- 
ra — a lud — obecnie iak jak wów- 

  

   
      

     

    

   

śmierci Adama cząs — wierzy: w cuda, „ma serce i 
patrzy w serce”. 

; Niech na czas tych „Dni Mickie- 
wiczowskich* zgromadzą się tutaj 

rozproszone Jego pamiąt- 
1 „Niech każdy posiadający ja- 

kikolwiek przedmiot związany z Zie 
mią Nowogródzką — poczuwa się do 
obowiązku użyczyć go na te dni do 

Wystawy Regjonałnej w Nowogródku 
— ze szczególnem uwzględnieniem 
działu pamiątek Mickiewiczowskich 
— lub też do projektowanego w 
następstwie. — Stałego Muzeum. — 
aby wszyscy odbywający pielgrzym- 
kę „.w Nowogródzkiej stronie* — mo 
gli jednocześnie oglądać pisma, dru- 
ki, portrety, rysunki, sprzęty, tkani- 
ny miejscowe i odtworzyć sobie w ten 
sposób — możliwie najdokładniej — 
charakter epoki i otoczenia w jakiem 
wzrósł i żył Mickiewicz i to. czem о- 
becnie kraj Jego rodzinny się odzna- 

cza. 
Komitet Miekiewiczowski wierzy 

mocno, iż jego gorący apel do całe- 
go polskiego społeczeństwa nie pozo- 
stanie bez odpowiedzi i że dni czerw- 
cowe staną się uroczysiem Świętem 

Ducha — a Nowogródek punkiem 

zbornym. gdzie wszystkie dzielnice 

Polski zjednoczą się pod hasłem kul 
tu Genjusza. Dobra i Piękna. 

Program obchodu przewiduje 
zjazd delegacyj z całej Polski, węd- 
rówki młodzieży. pielgrzymki zespo- 
łów literackich i artysiycznych jak 
również przedstawicieli całego społe 

czeństwa. — zbiorowe sypanie Kop- 

ca Miekiewiezowskiego. zwiedzanie 

pamiątkowych miejscowości i Wysta 
wę Regjonalną Nowogródzką ze spe- 

ejalnym dziaem  Mickiewiezowskim 
— ewentualnie — zapoczątkowanie 

muzeum. 

Osoby zainieresowane otrzyma ją 

bliższe i dokładne informacje w No- 

wogródku: Urząd Wojewódzki. pan 

inżynier Žmigrodzki. 

  

  

  

     

    

   

METR TY WA WPAWZWEJRIZNAOKH ZOO WORA CARRAZEŃ 

Biuna igtnicotwo te POtĘOR war BTW ei 

ESET IT TAI EN DIETOS TA ENA ANAIEKKIBEIIS 

Zjazd organizacyj kupiectwa 
z woj. wileńskiego, nowogródzkiego, poleskiego 

i białostockiego. 

Dnia 26 b. m. w Wilnie odbędzie 

się walny zjazd organizacyj kupie: 

ctwa województwa wileńskiego. 

Na zjeździe mają być również re- 

prezentowane delegacje organizacyj 

kupieckich województw nowogródz- 

kiego. poleskiego i białostockiego. 

Zjazd poruszy zagadnienia cięż- 

kiego kryzysu gospodarczego oraz ©- 

mówi najżywotniejsze sprawy kupie- 

ctwa na ziemiach naszych jak rów- 

nież sprawy organizacyjne. 

  

Zuchwała ucieczka trzech więźniów 
z więzienia wojskowego na Antokolu. 

  

Aioksy, łalkianow (AloszkB). 
Dnia 6 b. m. władze śledcze zaałarmowa- 

ne zostały wiadomością o sensacyjnej ucie- 
ezce trzech więźniów z wojskowego więzi 
mia śledczego na Antokolu. Zbiegami oka 
zali się znany włamywacz, dczerter Ałeksy 
łmkjanow veł „Ałoszka* — zawodowy zło- 
dziej również dezerter Boltuć Kugenjusz za- 
mieszkały przy ulicy Koszykowej Nr. 20, 
ewentuainie Piwnej Nr. 11 i Pogelman lee 
z Warszawy znany pod przezwiskiem „Cza- 
rny Kot“. 

Ucieczkę więżniów zauwažono w godzi- 

nach popołudniowych. Wohec tego, że zbi 
głi więźniowie byk 
łudniem nie ułesa walpii 
nastąpiła wśród białego dnia między  g0- 
dziną 12-ią a pierwszą, podczas zmiany war- 
ty więziennej. 

Ucieczkę' zauważył dozorca więzienny. 
który zajrzawszy do celi zajmowanej prz 
wspomnianych aresztowanych, spostrzegł, że 

   

   

    

PRZEPIŁÓWANE KRATY I PRZYMOCO- 

WANY DO KRAT SZNUR upewniły dozor- 
cc, iż więźniowie zbiegłi. 

O ed fiu natychm 
ministracji więziennej 
ulega wątpliwoś 
ezki był Łukjanow 
kinier z ró 

      

t zameldował ad- 
zęto pościg. Ni 
nizatorem ucie- 

  

   
    

    

  

  

  

  

          

Jako sprytny „ueiekinier* przed trzema 

laty zbiegł z więzienia Łukiskiego i od te- 

go czasu zdążył aż cztery razy uciekać z za 

krat. 

W końcu grudnia r. ub. policja wileńska 

zaniepokojona została szeregiem sprytnych, 

w identyczny sposób dokonywanych kra- 

dzieży. Po długiem dochodzeniu ustalono, 

że kradzież dokonywała BANDA  ZŁO- 

DZIEJSKA, NA CZELE KTÓREJ STAŁ ŁU 
KJANOÓW. 

7 stycznia r. b. wywiadowey wydziału 

Śledczego aresztował Łukjanowa w jego 

kryjówee przy ulicy Wileńskiej. Jako dezer 

tera przekazano go wówczas žandarmerji. 

Nazajutrz jednak uciekt on z aresztu i do- 

piero po trzynastu dniach ponownie został 

aresztowany przez wywiadowców wydziaju 

śledczego w dobrze zakonspirowanej meli- 

nie przy ulicy Jatkowej Nr. 4. Widząe, że 

wkraczaja de meliny wywiadowcy ŁUKJA- 

NOW UKRYŁ SIĘ W SZAFIE gdzie został 

aresztowany, zanim zdążył z broni, kłorą 

przy nim znaleziono zrobić użytek. 

Pod silną eskortą odsiawiono go do w 

skowego w enia Śłeńczego na Antokolu i 
oszdzeno w celi wieszezącej sie na najwyż- 

szem pięirze tyłnej oficyny. JEDYNE ZA- 
KRATOWANE OKNO CEŁI WYCHODZĘ © 
NAD WILJĘ. 

Z Łakjanowem siedzieli w jednej celi 

Bołtuć i Pogeiman. Dochodzenie ustaliła, że 

aresztowani w nieustalony dotychesas spo 

sób otrzymali pilnik. przy pomocy. którego 

przepiłowali kraty, poczem na przymoce: 
wanym do krat rze zrobionym z przes- 

cieradeł opuścili się na brzeg Wilji i zbie- 
gli. 

Po wykryciu zuehwałej ucieczki doko- 
nanej x nieźwykłą precyzją i śmiałością na 
miejsce wypadku przybyli wywiadowcy wy 

Z PSEM POQOLICYJ 

              

  

   

    

  M 

  

Pies narazie wpadł na trop zbiegów lecz 
po kilkunastu krokach widocznie z powo- 
du wiłgoci i rozłopów stracił węch i zgubił 

ślady prowadzące wzdłuż Wi Zachodri 
również przypuszczenie, że złe 
dostali się w tem miejscu na dwugi bzzeć 
Wilji. 

Daisze poszukiwania za zbiegami trwa- 
ją dotychczas bez rezułiatu. Prowadzene 

t również dechodzenie celem ustalenia 
szezegółów ucieczki. у 

Najeiskawszem bodaj z tej całej historji 
jest to. że po ostainiem aresztowaniu Lu- 

kjauow zapowiedzisį wywiadoweom, tę swo 
ją ucieczkę. 

   
       

    
  

  

   
   

Zniechęcony do życia przez bóle reumatyczne. 
W dobie obecnego kry 

ski małerjalne łeżą się już 
dego brzemieniem. Gdy dręczą kogoś je: 
nieustanne boieści, temu doprawdy žy 

przykrzyć się może. Dłatego też bardzo cieć 
kawem jest pismo p. Pawła Manna, Warsza- 
wa, Konarskiego 5, w kiórem czytamy m. in 
od lai cierp; na reumatyzm. Dokuczliwe 
bałe wprost obrzydziły mi życie, czyniąc mię 
mezdolnym do pracy. Stosowałem wiele środ- 
ków, ale skutek był niestety tylko przejścio- 
w'y. gdyż po krótkim czasie bóle powracały. 
Przypadkowo » mojej niedoli opowiedziałem 
jednemu znajomemu. Poradził mi spróbować 
labiuetlki Togal, które sam z nadzwyczajnym 
wynikiem stosował, cierpiąc na bóle neurolo- 
giczne. Posłuchałem : jego rady i nabyłem 
w apłece Togal. Z radością stwierdzić muszę, 

u codzienne tro-    
     

     
  

    

     

    

iż rezultat jest wprost bajeczny. Już od trzech 
miesięcy nie dokuczają mi żadne bóle i czu- 
jąc się teraz zupenie zdrowym, powróciłem 
dv.pracy. Z wdzięcznością i czysiem sumie- 
niem polecam każdemu cierpiącemu tabletki 
Togal, jako zbawienny środek. Rzeczywiście 
przeciwko bólom reumat nym,  podagrze, 
bółom i rwaniu w stawach. iamaniu w koś- 
ciach, bółom nerwowym i głowy. grypie i 
irzeziębieniom niema nie lepszego nad Togali 
Povwierdza to dobitnie przeszło 6000 lekarzy. 
w tej liczbie wiełu słynnych profesorów. 
'Togal w naturalny sposób usuwa pierwiastki 
chorobotwórcze i jest nieszkodliwy dla serca. 
żosądka i innvch organów. I“ e udręczo- 
nych odzyskaio dzięki tabletkom Togal swe 
zdrowie. Wypróbujcie i przekonajcie się 
sani! Da nabycia we wszystkich aptekach. 

  

   

   
  

  

   

        

pon Dziś: Dionizego b. 
| Środa 

į Jutro: Marji Kleof. 

  

Wschód słońca—g. 4 m. 57. 

Zachód » — . 18 о. 19. 

Spąstrzoženis Zaklaiu Moteorologįi U, S. B. 

w Wilnie z dnia 7 IV—1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 753 

  

  

Temperatura średnia + I? C. 

je najwyžsza: Ą- 50 C. 

s najniższa: — 29 C. 

Opad w milimetrach: ślad: 

Wiatr przeważający: zachodni. 

Tendeneja barom.: stan stały, potem wzrost. 

Uwagi: półpochmurno, przelotny drobny śnieg 

MIEJSKA 

— Skwer na miejscu rynku nowogró?z- 

kiego. Magisirat m. Wilna czyni 

przygotowania do przeniesienia rynku nowo 
osłaja:e 

zajmowanym dolych 

  

ierenie 
sk urzadzony 

grodzkiego. Na 
czaś D'zez rv 

  
zostame Skwer     

    

         

  

dla siku osolicznej ludnosci. 
— Automa' ielefonierny. l): 

został zAainsiatowanv «iom:i 4Aeleroa c uv 

w lokalu aneki miejskiej w Wilnie p 

ulicy Wileńskiej 23 i oddany do wy ku pl 

    

blicznego. Z au.omaiu tego moga byc Ua 

dzone iylko rozmowy miejstowe. 6 m'nu'o- 

we, po wrzuceniu do skrzynki aniomutu 

15 gr. w trzech moneiach o-groszowycii 

— Rejestracia rowerów. Z dniem 10 40 

kwietnia r. b. 
syerów. 

" Zmiana z 

iozpoczyna Się rejestracja To- 

   

      

w rejestracyjnych i kari ro- 

werowych odl e się będzie w lokalu Ma- 

s'stratu (ret ruchu kołowego pokój 58) 
w porządku nasiępujacym: 

Właściciele rowerów winni zgiasić sie w 

dniach niżej podanych według numerów re- 

jestracyjnych z roku 1930-go 10 kwieinja 

1 Nr. i do 00; 11 — od Nr. 101 do 206: 

13 — od Nr. 201 do 300; 14 — od Nr. sdi 

  

    

    

         

    

     
    

    

do 400; 15 — od Nr. 401 do 500: 16 — od 

N. : 17 — od Ar. 601 700: 

& — od Nr. 501 do 800, 20 — od ‚ 801 

do 900; 21 — od Nr. 901 do 1000: 22 — 

od Nr. 1001 ao 1100; 25 — od Nr. 1101 

do- 1200; 24 — od Nr. 1201 do 1300: 23 <— 

od N 1301: do 1400; 27 — od AV“ 101 

di: 1500: 28 od Nr. 1501 do 1600: 29 - 

od N 1601 «ło 1700: 30 od Nr. 1701 do 

66-00: i man od Nr. 1801 do 1760, 2 — 
eu Nr. 1901 do 1950. 

W dnach 4 i 5 maja beda latwiani 

erzyści nizrejstrowani w r. 1950. 

Pragnacym uzyskać ujrawn ena poraz 

pier beda wydawane kaviv. raweiowe 

i numerki od 10 kwieinia do 2 ma w w g0- 

dzinach od io do l4-ej a polem notma nie 

w godzinach „irzedowych. 

Stare znaki rowerowe z 1930 roku szważ- 

"ne tylko do 2 maja 1731 roku. 

WOJSKOWA. 

— Powołanie na ćwiczenia podoficerów i 

szeregowych rezerwy. Jak się dowiadu mA 

w r. bieżącym będą powołani na ćwiczena 

szeregowi rezerwy | podolicerow'e, klorzy 

podlegali powołaniu na ćwiczenia w roku 

ubiegłym, lecz z różnych przyczyn ich ie 

odbyli. 
Ż 'pośród szeregowych rezerwy pon 

wyszczegolnionych tylko ci bedą powolan. 

którzy otrzymają kariy powoła 

7 rocznika 1907-go podoficerowie i sze 

regowi х łączności i loiniciwa. 

Z rocznika 1905: 
a) podoficerowie, słarsi szeregowi ze 

wszystkich rodzajów broni oraz marynarki 

wojennej za wyjątkiem loinic wa i barono 

v) szeregowi łączności oraz pewne К: 

gorje specialistów z pozostałych broni. słu 

żby oraz marynarki wojennej, za wyją: klem 

loiniciwa i balonow. 
Z roczników 1903 i 1900 podoficerow: 

ze wszystkich rodzajów bioni i suv o 

szeregowi-specjaliści  niekiorycu 1odza,vw 

broni. 

      

  

  

   
   

          

Z rocznika 1898 i pewne kai pod- 
oficerów broni oraz szeregowi-specja,.ści Z 
niektorych broni. 

gie 

Z POCZTY. 
— Nowy urząd nocztowy Z dnem 10 

  

kwietnia b. r. zosiawie uruciom/ony urzad 
pocztowy VI klasy, Słonm 2 w powecie 
słonimskim. 

GOSPODARCZA 
— Zeznania o dochodzie, Przynom namy 

iż z dmiem I maja r. b. umywa iermon s 
dania zeznań o dochodzie z» ros ubieziy 

Obowiążek złożćnią zcznań Spoczywa na 
kupcach 1 przemysiowcaca 
trzech kategory 

Osoby, kioie ohowiazku tego nie 
nią ulegną dotkiiwym warom p/eniężuym 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Ukowstytuowanie się Zarzadu Zwiazku 

absolweniow U B. Onegdaj ukonsiytus 
Zarząd Zwiazku absolwentow U 

iu  Wiłeńskie: W Sklad Zarzad. 
p. Gharkiewicz, jako p WDN CZ 

reiarz p. Kon. skarbnik "©. hóeno 
. Na czionków iu wybrani zosia 

M. Bujwid. Ze R. Jakimowi 

Ww. Mevszlawicz. ewodniczański, W. 
Sukienaic Rudnicki. 
Zarząd zamierza przystąpić do Sporządze- 
nia wpisu wszysikich kióre ukońc 
ły Uiwersyteł Wileński od chwili wskrzesze- 

nia Wszechnicy S. B. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zarząd Zwiazku Absolwentów Gimaa- 

zjam dJezauów W Wiinie  Doosi 

Związku o poz ir у 
„Wiełkanocne ró › 
8 b. m. o godz. 16 w iokaiu przy ul. Wiel- 

kiej 64. 

— Zebranie Gran 

wiłeńskieh. W dniu 

pierwszych 

   «пе!- * зе 

    

   

            

   

  

    
      

  

   

    

   

  

0501 

  

   
bycie na 

odbedz'c 

      
  

jne architektów 
a T. w loka 

Wiłnie przy 
branie organiza- 

kich. 

rozpatwzony i 

        
m 

Techników w 

  

Stowarzyszenia 
ul. Wileńskiej odbyio sie 

arcmiekiow 
Na zeoraniu zosiai 

  

  

  

wileń 

  

przy- 

VASARIO ITS DRT 

Popierajeis przemyw krejowy 

  

i ‚ й 
jazd burmistrzów. 

Jak się dowiadujemy. wyznaczo 
ny na dzień 11 i (2 b. m. w Barano- 
wiczach ziazd burmisirów woje- 
wództw wileńskiego i nowogródzkie- 
go nie dojdzie do skutku w terminie 
powyższym, ze względu na odbywa: 
jący się równocześnie zjazd przedsta - 

      

   

„ wicieli samorządów powiałowych w 
Warszawie. 

W związku z tem zjazd burmi- 
strzów zosłał przesunięty na dzień * 
2 i 3 maja r. b. : 

  

jętyv. Słałut Siowarzyszenia Techników w 
Wiinie oraz zosgały dokonane wybory nowe 

go Zarządu 
Na prez 
arch. 

arch. * 
ski. na s 

tarza arch. 

a Stowarzyszenia 
Przygodzki, na viceprezesow 

strzencewicz i arch. Wojciechow - 
rbnika arch. Paprocki. na sekre- 
Girin. 

został wybra 

  

    

    

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Tradycyjne święeene Z. M. R. W dniu 

6 b. m. Oddziai Z. M. R. im. brjela Na- 

rutowiczać zorzyanizował we własnej Świet- 

przy ul W. 

    

     
   

  

licy Pohulanka 14 tradycyjne 

święcone na które przykhyłi licznie ezłon 

kowie < zaproszeni przedsławiciele Za- 

rządu Ceniraii z p. J. Łazarewiczem 1 4. 

Zdrojewskim na czele. 
okolicznościowe wygłosił 

Centrain Janusz 
Przemowienie 

jes Zarządu 

  

vice-r 

  

20 p. 
Zdrojewski. w którem podkreślił znaczenie 
i wsoczysiości oraz wzniósł toast na cześć 

rzemioa po > 
Na proćram iszy uroczystości złóżyły 

  

sie przemówienia i zostaiy odczyłane powi! 
a nadesłane przez pokrewne orga 

    

dźwiękach własnego zespołu mu- 

zyczneco, <piewając wspólnik pieśni wiełka- 
nocne Świecnie zabawiała się młodzież 

rzemiesinicza, ochoczo i wesoło. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Żydzi wobec projektn zmiany kalea- 

   

  

darra. SA ( uem posiedzeniu gininy Žy- 
dowskóei zł odezyłany adesłany 2 
Zurychu wo P eciwko Pre 
jeklowanej pozez Lo gę Narodów reformie ka 

leus za. 2 
o ło powiadamia. że w naj- 

ona w Wiedniu 

gmin żydowskich, ua 
kalendarza z0- 

przedyskulowane. 
Na ziazd ten rownież został zaproszony 

  

      
zwajwie 

  
wici 
jeue reformy 

A wszechs rotńie 

    

  

  

bukinių zmev żydowskiej w Wilnie. 

Żabrani posiasow d wać na zjazd 
z ramienia w saskiej gminy żydowskiej b 

senatora Rubsusziejna. 

RÓŻNE. 
— Chorohy zakaźne. W ubiegłym tygod 

zakażne w Wiiaie chorowa- 

        

niu naj charaby 
ło 40 oseb, w iej liczbie na ospę wietrzną 
1: tyfus brzus lvius płamisty 4: płe 

  

(zgon 1); krz 

       
nice o: beóniu ‹ 1 Ё 

Siec 4: grype -© 9 lzgonów 6); i 

jaglicę 3 
Ogo'em nasku'ek powyższych osób po- 

niosio śmierć 7 osub. 

— Podziekowanie. Zarzad Oddziału Zrze 

  

   

  

szenia Moo e'v bBzemieślniczej im. Mar- 
szaika Jozefa |łsuaskiego, tą drogą skła- 
da serdeczne podz ekowanie J. W. Pani 
kiawe. dy cii. Pansiwowej Szkoły Hand 
lowo-Przemysowej im. Emy Dmochowskiej 
za łaskawe udzielenie lokała na urządzenie 
zabawy towarzyskiej w dniu 6 b. m. na ce 

Je kuliuralno-oswialowe. : 

э © 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dzis « 

godz. 8 „Ten. kiorego biją po twarzy” L. 
Andreiewa. Sztuka ciesząca się niesłabną- 
cem powodzeniem dzieki arcyciekawej treś 
ci, barwnemu środowisku oraz świetnej grze 
wykonawców z dyr. Zelwerowiczem na cze- 

le. 
— Teatr Miejski w „lułni*. Dziś o godz. 

8 ukaże się po raz 5-ty pogodna i pełna hu 
moru komedia Mariusza Maszyńskiego „Ko- 

niec i początek”. Sziuka la będzie niewątpii- 
wie czeszy ę w Wilnie równem powodze- 
niem. jak w slolicy. 7 

— Wieczór pieśni Wiktora Chenkina. We 
czwariek nadehodznev o godz. 8 m. 30 wie- 
czorem odbedzie się w Teatrze „Lutnia* 

r pieśni wszechświalowej sławy” śpie 
Miklora Chenkina. Znakomity arty 

    

+ž a 

  

     

    

waka. 
sła wykona szereg pieśni stylowych. chara. 

  

  kterw mych 002 komicznych. Wiktor 
Ci wystapi w oryginalnych  kostju- 
mach i elravakiecvzacji. Г 

Pozostałe biety w kasie zamawiań ed 
11—9 wiecz. 

   

  

    

  

  

-— Wycicoy Modzelewskiej i Węgierki. 
Znakomici a,tyści łesirów slołecznych, u- 
lubieńce publicenaści. Marja Modzelewska   

oraz Alekvander Wecierko wystąpią wkrót 
ce zascianie w Wilnie w świelnej sztuce 
LV | amherthier". 

będą 
neula „Pan 

    Wyslępy znakomiłych artystów 

niewąjpówie wie Irakeją dla Wilna. 
Poranek batelowy p. Sawinej-Deł- 

0'a7 jej udyenie. W *łę 12 kwiet- 
nia o godz. 3. 30 p. p. odbe sie po 

owy n. L. S |-Dolskiej. W pre 
mie: Czy *° <palet w „2 

charaktery: 

    

   

    

    

  

niedz 

  

    
   

Kapłure 
klasyczne i 

pów 

мопу      

   

    

    SZ afiszach. 

SRODA, 1931 

8: Czas. 1205: Muzyka operowa (pły- 
homuu ksi meteor. 14.40: Odczyt 

{2.45: Progtam dzienny 
„Sportowiec — człowiek nówoczesny” 

16.10. Komunikat dla Zegługi. 16.15: 

dnia 8 kwietnia roku. 

         

  

Avavejo dia dzieci 1645: Koncert dla mło- 
dziesy |piviv). 17.15; „Ze Śląska nad Bał- 
lyk“ — odczył. 17,45: Koncert. 18.45: Chwii- 
ha strzelecka. 19.006: Recitał fortepianowy 
Wsiewołoda Pastuchowa. 19.30: Program na 
czwariek i rozm. 19.40: Prasowy dziennik 
radjowy Pogadanka radjotechniczna 
20.15: Pog: « muzyczna. 20.30: Koncert 
21.00: Andvcia parodystyczna 21.3 Kon 
cert popu Wiozna nie jest zie- 

fełj. 22.15: Wałce Straussa (płyty: 
Komunikaty i muzyka taneczna. 

     

    
      
     

  

   

CZWARTEK, dnia 9 kwietnia. 

11.58: Czas, 12.05: Muzyka taneczna (pły 

   

        

   
   

    

ty). 138.10: Komunikaty meteorologiczne. 
1460: „Kacik dia Pan“, 14.40: Odczyty dla * 
maturzystów. 15.50: Va słowiańskiej Ri- 
vierye”. 16.10: Komunikat dła żeglugi. 16. 
Program dzienny. 16.20: Koncert symfoni- 
czny. (pivty). „dak użytkować porę 
leininą — odczyt. 17.45: Kon- 
ceri muzyki dowskiej. Wyk. chór wiei- 

i Komunikat 
Akademickiego Koła Misyjnego. 19.00: „(e 
się dzieje w Walnie?“ — pogadanka. 19.20 
Komumkat Związku Młodzieży Polskiej. 
19.50: Komunikat sportowy. 1 : Program 
na piątek. 19.40: Prasowy dziennik radjowy. : 
20.00:-..24 godziny dookoła świała* — felje- 
ton. 20.15: Pogadanka o Finlandji, 20.3%. 
Koncert narodowościowy finiandzki. 2 
22.30: Komunikaty i muzyka taneczna. 
Słuchowisko. | r 

(W TANK ACOWSZRKANK TCC AEA TT NEI | 

Zamiast życzeń świątecznych, 
P. o. Wojewoda Wileński, naczelnicy 

wydziałów, dyrektor robót publicznych t- 
urzędnicy urzędu wojewódzkiego na Żłobek 
im. Marji w Wilnie — zł. 121.7 ь 

* 

Dła najbiedniejszych Witełd Czyż 16 144 | 
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Prace Komitetu Kodyfikacyj- 
nego Min. Poczt i Telegrafów. 

Žostaly op“. cowane i wyszły z druku ua- 
stypające dalsze tomy skodyiikowanych prze- 
pisew pocztowych: 

1) Przepis? o pobieraniu i zarachowaniu 
taryfowych należności telefonicznych stron 
36, cena 1 zł. 50 gr. 

2) Międzysarodowa Konwencja i Między- 
maredowy Regulamin Telegraficzny. stron 
186, cena 3 zł. 

Powyższe wydawnictwa można zamawiać 
we wszystkich urzędach pocztowych. 

NA WILENSKIM BRUKU 
ZAMACH SAMOBOJCZY 76-LENIEGO 

STARCA. 

Wczoraj o godz. wpół do piątej w aey 
usiłował popelnić samobójstwo, przez zatru- 
eiesię jodyną 70-cioletni Mowsza Kapłan. 
Powód — niesnaski z młodą żoną. Przewie 

stalony. też. 

SAMOBÓJSTWO KUPCA. 

W dniu wczorajszym o godzinie 7.30 po- 
pełnił samobójstwo wystrzałem z rewolweru 
50-cioletni kupiec Pioir Dziewiecki, zamiesz- 

    

Zaaurży pozostawił list następującej lako- 
mieznej treści: „W mojej śmierci proszę ni- 
kogo nie winnić. Odbieram sobie życie dobro- 
wolnie“. Powód samobójstwa nie został u 
staalony. 

PODRZUTKI ŚWIĄTECZNE. 

5 b. m. przy ul. Subocz 12 znaleziono 
podrzutka płci żeńskiej w wieku około 2 
tygodni, którego umieszczono w przytułku 
Dzieciątka Jezus. 

b b. m. przy ul. Szklanej 7 znaleziono 
podizutka płci żeńskiej w wieku około 2 ty- 
godni, którego umieszczono w przytułku 

    

ZAMACHY SAMOBÓJCZE. 

d b. m. prz: ulicy Połockiej 1 Mickiewicz 
Stanisław wypił esencji octowej. Pogotowie 
ratankowe odwiozło desperata w stanie nie- 
zagrażającym życiu do szpitala Żydowskiego. 

o b. m. Azorowska Stanisława w bramie 
przy ulicy Arsenalskiej 6 wypiła esencji oc- 
kowe odwiozło Klatko w stanie ciężkim do 
szpitala Sawicz w stanie, niezagrażającym 

życiu. 

ZACZADZENIE. 

6 b. m. przy ulicy Ś-to Jańskiej 5 uległy 
zaczadzeniu K'atko Liba i Szabat Rocha. przy- 
czem Klatko wstając z łóżka, upadła na pod- 

łogę i złamaja lewą nogę. Pogotowie rakra- 
kowe odwiozo Klatke w stanie ciężkim do 

szpitała Żydowskiego. 
KRADZIEŻE. 

Z 2 ma 3 b. m. nieznani sprawcy prze- 
dosiali się do sklepu win i wódek przy ul. 

Zuwalnej 55, skąd na szkodę Codzina Dawida 
sKiadli płasze4 męski i różnych wódek na 
suraę 935 zł. oraz weksle na sumę 100 zł. 
Kradzieży dozunał Rutowicz Piotr. którego 
zatrzymano. 

4 b. m. ze stacji towarowej Wilno skra- 
dziono węgiel kamienny na szkodę Dyrekcji 
P. K. P. Sprawca kradzieży Łopatowski Sta- 
nisław został zatrzymany. 

Na. 79 (20213 

ZA TRZY OSTATNIE DOBY. 
Od 4 do 7 b. m. zanotowano wypadków 

77, w tem kradzieży 7, opilstwa 26, jpazekie- 
czeń administreeyjnych 18. 

Uwaga 2 
Kupcie i przekonacie-się, że 
najwyśmienitszy 

KOLNIERZYK 
to z €zerwoną 35 
która zapobiega nisz- 

czeniu krawatów. 

  

А Цёеізк.:-г 
BĄŁŃ WEJSZŚ 

Rwebramska 5. | 

NT 
KINO-TEATR 

„HELIUS“ 
i 83, tel. 

SZWIĘKOWKH KINO 

„BILDKOK   Miekiew. 22, tel. 15-28 

Dźwiękowe Kino 

C ai į N © Wspaniała opowieść miłosna. 

uł. Wielka 47, tel. 

Dzieciątka Jezus. 

Gena bil.: Parter 60 gr., Balkon 30 gr. 

Od dnia 5 do 9 kwietnia 1931 roku 
włącznie będzie wyświetlany film 

kały przy ulicy Tyzenhauzowskiej Nr. 6. 

na tłe życia letników amerykańskich. LOTNIK = 
Jack Holt : Liia Lee. W rolach głównych: 

Kasa czynna od g. 3 m. 30. — Początek seansów od godz. 4-ej. — sa do program: Wilki i szakale morza ; 

ODWIECZNA PIEŚŃ Monumentalny  arcyfilm 
Dziś! 3 „iękowy! Genjalnytwór 
=== króla reżys. E. Dupenta 

Wielkie dźwiękowe arcydzieło dramatyczne. Konflikt miłości i rasy. Odwieczna walka dwóch światów. 

W rolach głównych: Mary Glory znakomita śpiewaczka „Habimy”, Miriam Elias, Max Udian i Henryk Garat, 

NAD PROGRAM: Wszechświatowy przegląd dźwiękowy „Foxa' (ostatnie nowiny). 

Wkrótce największe 
przeboje wszechświatowe 

Początek o godz. 2, 4, 6, 8 i 1030 — Na pierwszy seans ceny zniżune. 

Dyrekcja kina Hollywood zawiadamia Sz. Bubliezność, że z przyczyn od niej niezależnych film ten m: się 

szosamiszić Droga do raju (l 16 stól KENYDOWĘ) Stzzz wedsie OS 
W rolach głównych: Czarująca gwiazda ulubienica publiczności Qiga Czechowa i Liljana Harvey. 

Przepiękna muzyka! Czarujący śpiew! Film obfituje w mnóstwo niezm. interes. intryg i przekomiczn. sytuacyj. 

NAD PROGRAM: Dodatek i tygodnik dźwiękowzy „FOXA*. — Początek o godz. 2, 4, 6, Bi 10'15 

Potężny przebój dźwiękowy, który zachwy- PO HOD NIA BA RU 
Dziśl Е ( л 

cił światl Film nad filmy! ei r į Ё FA (RAR ARDY LIMIE JANEK) 

śpiewne arcydzieło ze Serji“ 

LAURA LA PLANTE : John Beles 
Dla młedzieży dozwolone. Seansy © godz. 2, 4, 6, 8 i 10:15 

W jarzmie grzechu (it ne) 

  

W rol. gł. ulubien. publiczn. 
Śpiew —Chór—Balet—Przepych—Wystawa. 1541 

Dziś ostatni dzień! 

Śpieszcie ujrzeć ten nad- 

  

  
  

  

  

KINO-TEATR zwyczajny filmi 
«e | Wzruszający dramat na tle miłości, cierpienia i szczęścia. Nietylko RAE arcydzieło sezonu, ałe najwięk- 

p d techniki filmowej. W rol. у я i ezarująca, »4odka Początek o g. 2-ej 

* A N S sajpiekaiejoze „gwiazdy Europy L lian Hai Daivis; Ligia z „Quo Vadis“ Śliży Verno: a Ceny od 40 groszy 

WIELKA 42 a и 
Naipotęžniejsze arcy- Ofi Wkrótce 

Anons! me Ofiara nocy "ei. 
;rog Świąteezny. Zachwycający krą cjowy friml Rehordcv y sutces SiS ny. Emo Ty Dziś! Wielki, wspaniały program 

Wspaniały dramat-komedjowy, w lu aż tech. 

p.t Księżniczka- -Cyrkėwka (Ks. 0iga) W rolsch głównych: ulubieniec publiczności 

i HARRY LIEDTKE, oraz prześliczna HILDA ROSZ. - Wyb'tnie *moejennjąca treść! — Porywujące momenty. 
Porrątek seansów u god. 5 — w dni św'ateczne © godz. 4. 

śsłęak dworea kołejow.) Następny prodram: POD BANDERĄ MIŁOŚCI z MARJĄ BOGDA, ZBYSZKIEM SAWAREM i ian. 

KINO -TEATR Dziśl Powieść M l "r э D į k Ф « 

YLOWY z orainosc pani LUIS iej 
Potężny dramat obyczajowy erotyczny w 10 aktach. Nie mający nic wspólnego z dźwiękowym. Zupełnie EJ 

wydańie. W rol główn: Zofja Batycka, Adolf Dymsza i inni. — NAD PROGRAM: Najnowsze arcydzieło 

ulisa Wiolka 36. 193 1. C= © wolność Ameryki" p. t WYBUCH W PROCHOWNI epokowy dramat w 8 aktach. 
  

SDRZEWKA | i KRZEWY S 
OWOCOWE 

Zaaklimatyzowane, wyhodowane na miejscu w szkółkach. 

® Nowy, wielki, 
wiosenny Szkółki 

3
0
0
6
6
6
6
 

     

    

Wilno, Zawalna 6 m. 2. 
Ceny przystępne. 4 

60050000888982144242866 

2 )° К 1 е е Te | 

RUDGE-WITWORTH 
modele na 1931 r. nadeszły. 54/V1 

Warsztaty i stacja obslugi dla motocykli, silników przy- 

czepnych do rowerów i łodzi. Wilno, zauł. Bernardyński 8. 

ł kurs motocyklowy dwutygodniowy rozpoczyna się E 

8-g0 kwietnia o so: 
zauł. Bernardyński B. 

Okazyjnie do sprzedania Silnik przyczepny do ło- 

dzi „Ewinrud“—7 K.M.—2 cyl. Wilno, zauł. Bernardyński 8. 

— HODOWLA KUR KARMAZYNÓW — 
Rhode Island Red 

Aleksandra Kwiatkowskiego 
poczta Kolonja Wileńska k/Wilna, 

sprzedaje jaja wylęgowe po 70 groszy sztuka. 
  

  

Na raty—-5 zł. tygodniowo! 

WyŻYMmACZKi owzzaniowane, 
e oraz wszelkie wyroby platerowane 

Norbiina I Frageta. 
F-ma „Wygoda“ W. Pohūlenks 16 m. 36 e 

ė _"_ Zawiadomienie. 

@ 

[>] 

dobry wybór polecają na sezon ® 

Mozelewskie przy Kolonji e 

Wileńskiej.     
3 Okręgowe Szefostwo Budownictwa Grodno za- 

wiadamia, że w dniu 20 kwietnia 1931 roku godz. 0 
SNY się przetarg nieograniczony na budowę dro- 

gi dojazdowej w Lidzie, remont koszar Kościuszki w 
AE Je [e | | FIEIEJEJ FEFIEFEJE B | EE Suwałkach, dokończenie budowy sztrzelnicy szkolnej 

w Suwałkach, oraz robociznę robót budowy stajen w 
Podbrodziu. 

M 0 T 0 c Y K LE Szczegółowe ogłoszenie ukaże się w „Białostoc- 
kim Dzienniku Wojewódzkim” w Białymstoku i „Prze- 
glądzie Technicznym* w Warszawie. 

3 Okręgowe Szefostwo Eecakaiciva 
L. d. 2168/Bud. 
  

Zawiadomienie. 
3 Okręgowe Szefostwo Budownictwa Grodno za- 

19 — Zapisy i informacje Wilno, wiadamia, że w dniu 17 kwietnia 1931 r. godz. 12 od- 
FI będzie się w Kwatermistrzostwie 5 p. p. Leg. w Wil- 
TI nie przetarg nieograniczony na dokończenie budowy 

strzelnicy szkolnej 1 i 5 p. p. Leg. w Wilnie. 
Cl „Wileńskim Szczegółowe ogłoszenie ukaże się w 

s Dzienniku Wojewódzkim*. 

Szefostwo Budownictwa O. K. lil. 

Wspaniały draroat filmowy wykonany ; 

„Wale miłości, „Na Zachodzie bez zmian” i „łonie Oarlo". | 

LUX 
wiakiewieza 12, £.15-02 

tejegtr MandIOWY. 
Do Rejestru Handłowego Dział B, 
Sądu Okr. w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy dodatkowe: 

W dniu 23.X. 1930 r. 
98. II. Firma: „Budwił Spółka ż ograniczoną od- 

powiedzialnością”*. Na likwidatora wyznaczono adw. 
Bronisława Kiasawakiżgo, zam. w Wiłnie, ul. Mickie- 
wicza 19 — 24, Na mocy decerzji Sądu Okręgowego 
w Wilnie VI Wydziału Rejestru Handlowego z dn. 7 

} 2) Pierwszy sensacyjny 

Kino - Teatr ži 

| 
i film polski p. t. 

  

$ marca 1929 r. zarządzono likwidację spėlki i wyžna- 
57/V1 ezono likwidatora z urzędu. 

W dniu 27.1. 1981 r. 
200. II. Firma: Wileńskie Towarzystwo Handlo- 

we Palatine Spółka z ograniczoną odpowiedzialno- 
ścią”. Na likwidatora wyznaczono Adolfa Babiańskie- 
go, zam. w Wilnie, ul. W. Pohulanka 4] — 2 Na 
mocy decyzji Sądu Okręgowego w Wilnie VI Wy- 
działu Rejestru Hendlowego z dn. 22 listopada 1930r. 
zarządzono likwidację spółki i wyznaczono likwidsto- 
ra z urzędu 58/V1 

W dniu 28.11. 1931 r. 
470. Il. Firma: „Dom Handlowo - Ekspedycyjny 

Wilsped Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. 
Udziałowiec Mojżesz Miłejkowski wystąpił ze spółki 
i utracił prawo łącznego podpisywania za spółkę. 

6/VI 
W dniu 28.1. 1931 r. 

407. I. Firma: „Browar Parowy i Fabryka Słodu 
w Czerwonym Dworze Spółkaz ograniczoną odpowie- 
dzialnością*. Na likwidatora powołane Mojżesza Ani- 
łowicza zam. w Wiłnie, uł. Mostowa -:7. Zgłoszono 
likwidację spółki 7/V1 

22. V. Firma: „Pierwsza Wileńska Spółka Parce- 

lacyjna — spółka z ograniczoną 'odpowiedzialnością*. 
Po przerachowaniu bilansu na dzień 1 lipca 1928 r. 
w myśl Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dn. 22-1Il. 1948 r. i podwyższeniu kapitału © 348 zł. 

04 gr. kapitał zakładowy obecnie wynosi 12000 zło- 
tych podzielony na 60 udziałów po 200 zł. każdy, 
całkowicie wpłacony. Zarządcą spółki na rok 1931 
pozostaje nadal Mieczysław Szymonowicz. Wpisano 

na mocy uchwał Nadzwyczajnych Walnych Zgroma- 
dzeń udziałowców z dnią 3! grudnia 1928 r. i z dnia 
3 lutego 1931 r. 8/vl 

Do Rejestru Handlowego Dział A, 
Sądu Okr. w Wilnie, wciągnięto na- 

stępujące wpisy dodatkowe: 

W dniu 4.XIH. 1930 r. 
2818. V. Firma: „Wileńskie Biuro Radjotechnicz- 

ne — Bracia A. i Z. Hattowscy, wł. Adam Hattow- 
ski* Na mocy decyzji Sądu Okręgowego w Wilnie 
| Wydziału Cywilnego z dn 10—18 listopada 1930 r. 
przedsiębiorstwo firmowe uznano za upadłe w handlu 
i kuratorem masy upadłościowej mianowano adwoka- 
ta Jana Wiścickiego z urzędu. 9/VI 

W dniu 26.11. 1931 r. 
Firma: „Reprezentacja Browaru Okocim- 

skiego Jana Gótza na Wileńszczyznę Salomon i Leon 
Wohlmanowie i inż. Jakób Chomet S-ka“. Siedziba 
przedsiębiorttwa została przeniesiona pod Nr. 17 przy 

   
  

6619. II. 

  

ul. Piłsudskiego w Wilnie. 10/v1 

W dniu 11.11. 1931 r. 
1227. Il. Firma: „Lipszes Jankiel* Przedmiot: 

Sklep spożywczo - kolonjalny. Siedziba przedsiębior- 
stwa została przeniesiona pod Nr. 12 przy ul. Stefań- 
skiej w Wilnie. Właściciel zam. w Wilnie, ul. Kwia- 
towa 3 — 2 u/vi 

W dsiu 2.1. 1981 r. 
2847. Il. Firma: „Gurwicz Hirsz”. Przedmiot: 

Skłep bakalejne galanteryjny i spożywczy. 12/V1 

W dniu 26.II. 1931 r. 
3226. Il. Firma: „Ryjer Jankiel*. Przedmiot: Sklep 

naczyń szklanych i fajansowych. Siedziba przy ul. Za- 
walnej 48 w Wilnie. 13/V1 

W dniu 9.1. 1981 r. 
12617. 1. 

Tatarska 5. Splep owocowy. Firma istnieje od 1919 r. 

Dziś podwójny program! 

1) Najlepsza kreacja genjalnego komika 

Firma: „Wrzecion Hinda* w Wilnie, ul. | 

Charlie Chaplin + 
Arcywesola komedja w 10 aktach, pobudzająca wszystkich do wybuchów huraganowego śmiechw. 

10 aktów niezwykł ych przygód człowieka bez: 

  

Rywal Torreadora 

ej Juljusz Stępowski. 
Poczętżk © godz. |-ej. Geny miejsc sd 48 ar. Martwy weze| 444 

Do Rejestru Handlowego Dział A, 
Sądu Okr. w Wiinie, wciągnięto na- 

stępujące wpisy pierwotne: 
W dniu 19.11. 1931 r. 

12633. |. Firma: „Okularjum Kurc i Magun — 
Spółka firmowa" ' Zaklad optyczny. Siedziba w Wil- 
nie, przy ul. Mickiewicza 4. Przedsiębiorstwo istnieje 
od dnia 27 stycznia 1930 r. Wspólnicy zam w Wilnie: 
Lejzer Msgun przy ul. Skopówka 6 i Michał Kure ; 
wizy AL Słowackiego 17. Spółka fiumawa orzeboział: 
cona z firmy jednoosobowej: „Magun Lejzer' istnieje 
na mocy umowy zawartej w dniu 25 kwietnia 1930 r. 
uzupełnionej umową dodatkową z dn. 8 listopada 
1930 r. na czasokres do dnia 27 stycznia 1933 r. z 
automatycznem przedłużeniem na łat trzy i t. d. o ile 
na dwa miesiące przed upływem terminu umowy ni- 

niejs żaden ze wspólników nie zgłosi żądania roz- 
wiązania spółki. Zarząd należy do obu wspólników: 
Wszelkie umowy, weksle, indosy, czeki, zobowiązania 
i inne dokumenty podpisują pod stemplem firmowym 
«baj wspólnicy. Wszelką korespondencję oraz pokwi- 
tewania z odbioru korespondencji, pieniędzy, przesy- 
łek i przekazów podpisuje każdy ze wspólników 
pod stemplem firmowym. Plenipotencje na prowadze 
nie "spraw aeądowych podpisuje Michał Kure pod 
stemplem firmowym. 15/v1 

13 zł. 1 m. p. 

UJ Dad, brzaza, sūsaa, Osa 
Składnica Państw. Materjałów Drzewnych 
przy D. L. P. Wilno, Wielka 66, tel. 14-49. 

: Podgórna 7, tel. 18-37 
Składy: Piłsudskiego 67 

Stale suche deski podłogowe, 
szalówka, stolarka i inne 

NA SPŁATY. 
HAE IO AINA ESTONIA ATRI 

   

  

ISK
?) 

UWAGA! 

  

ftytwalifitowany z dłngofetnią samodzielną praktyką 

kino mecha -eeklyotechnik 
poszukuje pracy 

w swojej specjalnosci w Wilnie lub na ikos 
Wiadomość: ulica Ostrobramska Mr. 15, m. 2. 
  

  

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

jadalne, sy piałae i ga- 
binetowa, kredensy, 

stoły, raaly, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

„olej 
w różnych walutach, 

zwrot terminowy 

Dom H.-K. „Zachgta“ 
Mickiewicza |, tel. 9-05 

KAWIARNIA 
i JADŁODAJNIA, 

„MIÓŻSWIANKA” 

  

  

  a togodnych warankach AE i, 
I NA RATY. Wydaje śniadanie, obil 

ydaje śniadania, obiady 
NADESZŁY NOWOŚCI. | | ; kolacje — zdrowe, tanio 

1178 i obficie. Obiad I złoty. 
Abonament miesięcznie za 
30 obiadów — 25 złotych. 
Zimne i gorące zekęski 

Piwo. Gabinety. 

ZIEMIANKA 
wdowa, wiek średni, zna- 
jomość francuskiego, pra- 
ktyka przy pielęgnowaniu 
chorych. Przyjmie pielęg- 
nowanie. Adres w admi- 
nistracji gazety pod A.K.P. 

— A 

(EKSPERT) 
z dużą praktyką bankową. 
przemysłowo-handlową 

i fabryczną, poszukuje 
pracy na skromnych wa- 
runkach; zgodziłby się na 
wyjazd. Łaskawe oferty 
do Redakcji „Kurj. Wil." 

pod „Buchalter“. 

STUDENT 
poszukuje korepetycji w ZE: kwit lombard. 
zakresie 6-ciu klas Gimn. (Biskupia 12) Nr. 90722 

  

  

Di. GINSBERG 
choroby akórne, wane 
ryczne i moszopłciawe 

Wileńska 3 : 

  

| morzopłe! wa, 

ulica Mickiewicza 4, 

  

Й. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopiciswe, 

ul. Wiełka Nr. 21, 
teł. 9-21, od 9—1 i 3-8. 

W.Z.P. 29% 

| qAkuszerka | 

Marja Li LA 
przyjmuje od 9 rnae 
7 wiecz. ul. Mickiewiteeg8 
m. 4, W. Zdr. Mr 3083. 

Poszukuję 
posady 

rządcy demu 
w domach rządowych iu» 
prywatnych. Posiadam do- 
bre świadectwa. Łaskawe 
oferty proszę nadsyłać de 
Redakcji „Kurjera Wilaąś- 
skiego* pod Nr. 87.871 

dla W. S. 

Oszczędności 
swoje złote i dolary ulo- 
kuj na wysokie oprocen- 
towanie. Gotówka twojm 
jest zabezpieczona  zło- 
tem, srebrem i drogiemi 
kamieniami. LOMBARfP 
Płac katedralny, Biskapiu 
Nr. 12, Wydaje pożyczki 

pod zastaw: złota, srebra, 
brylantów, futer, mebli. 
pianin, samochodów 3 
wszelkich towarów. 

3908 —3 - 

  

  

  

B. naucz. gimazjum 

udziela koropetycje 
i przygotowuje do egza- 
minów ze  wszystkice 
przedmiotów w zakrocie 
gimnazjum. Specjalność: 
matematyka, język polski. 
Łaskawe zgłoszenia dw 
Administracji „Kurj. W." 

pod „Nauczyciel*. 

Poszukuję 

pokoju 
w centrum miasta z for- 
Spianem Oferty de red.. 
„Kurjera Wileńskiego" — 

Jagiellońska 3 

  

    

  

"UDZIELAM 
korepetycyj 

Specjalność matematyke. 
Zgłoszenia do admintstr. 
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MIGNON G. EBERHART. 

       | ulį =! 52/V1    LELLLLTL] 

Gdy pacient przemówi... 
Pewieść nagrodzona na konkursie Scotland Yardu. 

Przekład autoryzowany z angielskiego. 

ROZDZIAŁ XL 

Podwójnie umarły. 

Lance O'Leary przysunął się do 

sefy, przyglądając się wyblakłemu płu 

szowemu ziełlonemu obiciu. 

— Panie O* Leary — zaczęłam bez 

wstępu — proszę mi dać na noc du- 

żą elektryczną latarkę i postawić w 

tym pokoju dwóch policjantów. Ina- 

czej wyjadę z pacjentem do szpitala. 

Jaż mam za dużo tego dobrego. 

— Dobrze, panno Saro — zgodził 

się bez namysłu. — Dostanie pani 

straż i światło, a na dodatek dam pa- 

ni rewolwer. у 
— O, nie chcę rewolweru! — cof- 

męłam się przed wyciągnietą ku 50- 

bie okropnością. — Więcej się boję 

rewolweru, niż — to jest wolę solidny 

pogrzebacz. I ma się rozumieć, zosta: 

„aę. Nigdy nie zostawiam niczego nie 

dokończonego. 

Uśmiechnął się i nie odpowiedział. 

Popatrzyłam na jego zamyśloną twarz 

i na rękę, na której ważył rewolwer 

i zapytałam irochę nieśmiało: 

— Czy pan co wykrył” Czy pau 

wie, kto zamordował Grondala? 

— (oś niecoś wykrytem —— odpo- 
wiedział powoli. Mówił serdecznym 
przyjacielskim tonem, jakim posługi 
wał się zwykłe w stosunku do mnie. 

tak jakbyśmy byli starymi przyjaciół 

mi. I rzeczywiście byliśmy. —Coś nie 

coś. To dziwna sprawa. panno Saro. 
bardzo dziwna. Jesiem moralnie prze 
konany, że Adolf Federie i Grondał 
zginęli z jednakowego powodu i przy- 
puszczalnie z jednej ręki. A Grondal 

  

  

zosłał zabiły -— dwa razy. 
— Dwa razy! Co pan mówi? 

- Dwa razy — powtórzył. —— O- 

  

głędziny lekarskie wykazały. że otrzy- 
imał uderzenie w serce, ód którego 
mógł zginąć na miejscu. A jednak wi 
docznie w ciągu owych dziesięciu mi- 
nut zoslał uduszony siruną od skrzy: 
pięc. y więc wdie osoby dybaly 
na jego e? (zy leż człowiek. który 
zadał mu cios, zeszedł za nim i dodu- 
sił dła wszelkiej pewnc struną od 
skrzypiec? Bo przy inie. Grou- 
dał zdołał jeszcze zejść nadół o wias- 
nych siłach i runął na sofę. na której 
skonal. 

— Mówi pan: 
dał cios? 

  

   

   

  

  

    
   

człowiek. który za- 

k Międawnictwo „Kurjer Wilenski“ 8-ka z ogr. odp. 

L. dz. 2169/Bud. 

— Tak, chociaż mogła to być ko- 
bieta. Eusiachy ma wrażenie, że sły- 

"szał głos kobiecy! Cios mógł być za- 
dany — rozejrzał się naokoło — cięż- 
kiemi szczypcami, albo żelazkiem do 
prasowania. Ale Grondal mógł się rów 
nież zatoczyć i uderzyć piersiami o 
jakiś twardy kant. Stało się to prawdo 
podobnie w trakcie bójki, o której mó 
wił Eustąchy. : Naturalnie lekarz nie 
miał czasu zbadać ciała bardzo dokła- 
dnie. Następne oględziny mogą wyka- 
zać co innego. A propos, kto gra na 
skrzypcach? 

— Е ustachy. To jest nie słyszałam, 
žeby klo inny gral. 

O'Leary podszedł do stołu i popat 
rzył uważnie na stare skrzypce. 

— Brak jednej struny. 
Przypomniałam sobie wieczór kon 

ceriu. 
‚ — Wiedy. kiedy on na nich grat, 

byiy cziery struny. Pamiętam, jak je 
stroił. Odróżniłam cztery dźwięki. Nie 
mógł sobie długo. dać rady. 

— Więc nie jest wykluczone, że 
lamia struna pochodzi z tych skrzy- 
piec — zauważył O'Leary. — Zerwa- 
no ją nagle w gwałtownej potrzebie. 
Jeżeli mi pani powie, kto ją zerwał — 
ałe naturalnie pani nie wie. 

— To znaczy, że nie ma pan dotąd 
żadnych poszlak? — zapytałam z roz 

paczą. 
— Owszem, mam — odpad z bla- 

dym uśmiechem. —. Pani mi ich do- 
starczyła. — Ale czy nas one gdzie za 

  Właścicieł — Wrzecion Hinda, zam. tamze. 

prowadzą?... Niech mi pani znajdzie 
posiadacza klucza od tego pokoju na 
górze i niech mi pani znajdzie... urwał 
jakby uderzony nagłą myślą, poczem 
ciągnął dalej. — Ciężka sprawa. Mu- 
szę ją jakoś rozwiązać. Przecież mo- 
tyw zbrodni musi się gdzieś kryć. — 
Zmarszczył brwi. — Pamięta pani, że 
Mittie Frisling podsłuchała Grondala, 
gdy opowiadał nam o spotkaniu z nią 
na schodach _w noe Śmierci Adolfa. 
Ale nie sądzę, żeby go miała zabijać 
z takiego powodu. 

— Chociaż stropił się, gdy spo- 
strzegł, że został przez nią podsłucha- 
ny — wtrąciłam —I Eustachmu zda- 
wało się, że słyszał głos kobiecy. 

— Eustachy zeznał również, że o- 
soba, która była z Grondalem, powie: 
działa: „„Ja wezmę pieniądze*. Czy pa 
ni nie uderzył związek tego zdania z 
telefonem Lonergana? 

-— Ależ naturalnie. — O,Leary był 
zbyt spostrzegawczy. Pomimo stałego 
zasępienia Lonergana miałam do nie- 
go sympatję. # Ч° 

-— Warto się nad tem zastanowić 
— rzekł O'Leary. — Niech się pani 
nie przejmuje śledztwem. To będzie 
tylko formalność. — Skinął głową i 
opuścił pokój. Zauważyłam. że jego 
żywe ruchy stały się jakby: ociężałe. 
Widocznie przykra sprawa działała na 
niego przygnębiająco. 

Poranek minął szybko. 
Przyjeżdżały i odjeżdżały auta — 

policyjne, reporterskie i prywatne — 
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z gapiami, którzy przybywałi również 
pieszo, pomimo okropnej drogi i pa- 
trzyli na dom przez pręty bramy z cho 
robliwą ciekawością. Ośmiu czy dzie- 
sięciu uliczników i roznosicieli gazet, 
podobnych do przemokłych, zabłoco- 
nych wróbli, wdrapało się na mur о- 
grodzenia, ale policjant ich przepę- 
dził. 

Eustachy rzucił się niczem furja 
na kilku reporterów. Uciekli w po 
płochu, zadając kłam swej zawodowej 
nieustraszoności, gdyż Eustachy spu- 
ścił z łańcucha Konrada. Tylko idjo- 
ta narażałby się na zęby bestji w ro- 
dzaju Konrada, a reporterzy nie są 
idjotami. March rozgniewała się za to 
na Eustachego. Izabella, która weszła 
właśnie dohallu, dorzuciia swoje, Mi- 
ttie wypadła galopem z bibljoteki, ob- 
sypując Izabellę stekiem  histerycz- 
nych zniewag. Zjawili się również Di- 

muck, Kema i Lonergan i wybuchła 
gwałtowna, szkaradna awantura, ja- 
kie w tym domu były na porządku 
dziennym. Szłam właśnie na górę po 
świeżą bieliznę pościełową i byłam 

jej świadkiem. 
Szłam dosyc wolno, jak przystoi 

memu wiekowi i wadze i wysłucha- 
łam wszystkiego od początku do koń- 
ca. March uciszyła wrzawę ostrym, 
władczym głosem, nakazując han- 
dzie rozejść się do roboty. 

Śledztwo odbyło się formalnie i nie 
dorzuciło do sprawy nic nowego. Orze 
czono poprostu, że Jem Grondal zgi- 

Druk. „Zaicz“, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 8-40 

unieważnia się.   dla W. K. 

nął z nieznanej ręki czy rąk. 
Powróciłam do pokoju wieżowege. 

gdzie już czekał mój doktór. Był a- 
gromnie podniecony i powiedział mi. 
że w całem B. — nie mówią o niczem 
innem tyłko o tych dwóch morderst- 
wach. Sądzę, że tylko przez ciekawość 
nie wyprawił mnie i mego pacjenta 
(którego stan polepszył się wyraźnie! 
w bezpieczne mury szpitala. Został 
dłuższą chwilę i odjechał dopiero aa 
telefoniczne wezwanie ze Św. Anny. 

Z tego dnia pozostało mi jeszeze- 
wspomnienie kilku incydentów. głów 
nie zaś niefortunnej wyprawy nu 
strych. Po odejściu doktora zakrząt- 
nęłam się koło chorego i uporządkowa 
łam trochę pokój. Dziwnie mi było, 
że Grondal nie przyszedł jak zwykie 
z miotełką i ścierką. Tyłko Eustachy 
nadciągnął z naręczem drzewa. a za 
nim Lonergan, zbierający upuszczone 
kawałki i uzbrojony w szczotkę, któ- 
rą zamiótł przed kominkiem, ale jak 
niedbale, to iepiej o tem nie mówić. 
Nagle pożałowałam Grondala z ciem- 
ną pokiereszowaną twarzą i poważ- 
ną godnością niezbędnej osoby w do- 

mu i pomyślałam z goryczą, że moje- 
podejrzenia względem niego były o- 
krutnie niesłuszne. 

Śmierć: jego zwęziła zakres podei 
rzeń. Zastanowiłam się nad tem i 
przyszła mi zdumiewająca myśl. Zdzi- 
wiłam się tylko, że wcześniej na aią 
nie wpadłam. 

(D. C. N.) 

Redaktor odpowiedzialny Władysław Moukiewicz 

 


