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Na drodze do Anschlussu? 
Protokuł austrjacko-niemiecki о 

unji celnej z dn. 23 marca r. b. wy- 

wołał wstrząśnienie centrów politycz- 

nych Europy i nie przestaje być sen- 

sącją chwili bieżącej, służąc za temat 

do gorącej polemiki polityków i publi- 

cystów. Moment zaskoczenia użyty 

został z precyzją przypominającą po- 

<zątek wielkich ofensyw niemieckich 

z czasów ostatniej wojny. I rzeczy- 

wiście wypadek ten znamionuje po- 

czątek nowego okresu wytężonej ak- 

tywności politycznej zgnębionej i skło- 

potanej lecz mimo to coraz bardziej 

kłótliwej i bezradnej siaruszki-Euro- 

PY- | 

W ciągu ubiegłych dwóch tygodni 

kontury nowej kwestji europejskiej, 

wywołującej kolizję sprzecznych ten- 

dencyj i interesów, zarysowały się z 

dostateczną wyrazistością. 

maju na sesji Rady Ligi w Genewie 

zmierzą się siły wprawiające te ten- 

dencje w ruch i zanim tam zostaną 

określone ramy dalszego rozwoju im- 

prezy anschlussowej —— przynajmniej 

pod względem formalno-prawnym — 

można już dziś z pewnem powodze- 

Zanim w 

niem poddać ocenie to co się stało i 

zorjentować się w układzie głównych 

sił w tej sprawie mających coś do po- 

wiedzenia, lub też do zdziałania. 

Dziwnym trafem wizycie min. Cur- 

liisa w Wiedniu w początku marca 

nikt nie przypisywał konkretnych ce- 
lów politycznych. Miała ło być w о- 

gólnem mniemaniu rewizyta na po- 

przednią bytność w Berlinie dr. Scho- 

bera w czasie jego kanclerstwa, mają- 

ca charakter jedynie demonstracji 

bliskich i serdecznych stosunków łą- 

czących dwa niemieckie pod wzglę- 

dem narodowym kraje. Jakim sposo- 

bem właśnie w owej sprawie całkowi- 

cie zawiodły wszelkie środki i źródła 

informacyjne, któremi posługuje się 

dyplomacja, jest kwestją bardzo cie- 

kawą i trudną do rozstrzygnięcia. 

Przypuszczeniu, że w państwach b. 

koalicjj o projektach wiedeńskich 

więdziano, lecz o nich milczano, prze- 

czy kategorycznie i bardzo jaskrawo 

przemówienie Brianda we francuskiej 

Izbie Deputowanych z dn. 3 marca: 

„Co się tyczy rewizji traktatów, niegdyś 

Anschluss stanowił niebezpieczeństwo n 

bardziej bliskie. Mówiono mnie 

„Pan jest ślepy. Jutro lub pojutrze, Ansehluss 

     
wówczas: 

zostanie zrealizowany pomimo Pana i prze- 

jakikolwiek 

Austrja umocniła w 

ństwowości i zajęła 

ciwko zamach”. 

Miesiące, lata upłynęł 

Panu przez 

  

sobie poczucie swej 

  

własne miejsce w kole innych państw na. 

równej z niemi stopie. Żąda ona łyiko, co jest 

rzeczą zupełnie naturalną, aby w tych gra 

micach, które dla niej stworzyły traktaty, za 

pewniono jej warunki swobodnego rozwoju. 

unożna było uważać 
   

"To, co kiedyś 

  

wojny, obecnie złagodniało, powoli się stu, 

szowało. Nie znikając zupełnie, niebezpie- 

czeństwo to nie posiada przynajmniej tego 

charakteru ostrego, na jaki 

wnie przed dwoma laty". 

wskazywano 

Gdyby Briand wiedział, że w tym 

samym czasie, kiedy powyższe waż- 

kic słowa wypowiadał, przychodzi 

w Wiedniu do uzgodnienia treści pro- 

tokułu, który w 3 tygodnie potem zo- 

stat ogłoszony oszczędziłby sobie nie- 

chybnie nieprzyjemności, która go 

wskutek tego spotkała. _ Konfuzja 

Brianda wskazuje jednak na brak w 

jego urzędzie, zarówno jak w urzę- 

dach polityki zagranicznej 

państw należytej oceny cełów i me- 

tod polityki niemieckiej. To też opu- 

blikowanie protokułu -wiedeńskiego 

spadło na nieprzygotowaną opinję 

Jak grom z jasnego nieba, wywołując 

największe zaniepokojenie we Francji 

1 Czechosłowacji. Wszelako nawet 

lewicowa prasa franćuska stara się o 

utrzymanie spokoju w ocenie nowej 

sytuacji, unikając czynienia z lego po- 

wedu wyrzutów Briandowi i dość ła- 

godnie monitując autorów protokułu 

Za tajemniczość w jakiej prowadzili 

innych 

” 

swoje pertraktacje. Natomiast nie. 

chętne Briandowi dzienniki francu- 

skie Echo de Paris, Journal des 

Debats — uderzyły na alarm, kwali- 

fikując porozumienie wiedeńskie ja- 

ko „pierwszy etap Anschlussu*. 

  

W tem postawieniu kwestji tkwi 

niewątpliwie pewna przesada. Istotny 

dzisiejszy sens protokułu wiedeńskie- 

go polega na uzgodnieniu przez oba 

rządy — niemiecki i austrjacki — za- 

sad przyszłego traktatu, o którego za- 

warcie miały się zaraz po Wielkiejno- 

cy rozpocząć pertraktacje. Zasady te 

są następujące: 

1) jedność przepisów i taryf cel- 

nych na terytorjach obu państw; 

2) zniesienie ceł w ruchu towaro- 

wym pomiędzy niemi; 

3) podział dochodów z ceł podług 

klucza, który zostanie postanowiony: 

4) zawieranie traktatów handlo- 

wych z innemi państwami oddzielnie 

lecz za wspólnem porozumieniem i, 

w miarę możliwości, po wspólnie pro- 

wadzonych rokowaniach; 

5) dostosowanie traktatów już za- 

wartych przez jedną z układających 

się stron z inpemi państwami do treś- 

ci przyszłego traktatu niemiecko-au- 

strjackiego. 

Wprowadzenie tych zasad w życie 

oznaczałoby istotnie nie co innego jak 

stworzenie z Austrji i Niemiec jednego 

obszaru celnego, którego administra - 

cja jedynie byłaby sprawowana przez 

każde z tych państw na swojem tery 

torjum. Ale to jest jeszcze dalekiem. 

Ponieważ eksport z Rzeszy Niemiec- 
kiej dó Austrji od r. 1925 stale wzrasta 

przewyższając przeszło o 100 proc. su- 

mę eksportu Austrji do Niemiec, jed- 

nocześnie zaś eksport. austrjacki do 

państw sukcesyjnych zmniejsza się 

wskutek dążenia tych ostatnich do roz 

woju własnego przemysłu, przemysł 

austrjacki tracił coraz bardziej pod- 

stawy samodzielnego istnienia, które 

fundowało się dawniej na pojemności 

wielkiego rynku wewnętrznego całej 

monarchji austro-węgierskiej.  Połą- 

czenie się z Niemcami bynajmniej go 

jednak nie ratuje i oznacza tylko cał- 

kowitą jego absorbcję przez przemysł 

niemiecki. Lecz tonący, jak wiadomo, 

brzytwy się chwyta. Sfery gospodar- 

cze austrjackie zdają się spekulować, 

chociaż z wielkim strachem w  du- 

szy — na politycznych ambicjach nie- 

mieckich, które zdaniem ich, za do- 

browolne oddanie się im Austrji, bę- 

dą musiały dbać o to, aby w objęciach 

Kzeszy czuła się ona lepiej niż dotąd. 

Jest w tych pobudkach więcej despe- 

racji niż zimnego wyrachowania. 

Realizacja protokułu wiedeńskiego 

jest związana z wielkiemi trudnościa- 

mi — poza politycznemi —- gospodar: 

czej natury. I Austrja i Niemey posia- 

dają szereg traktatów handlowych, 

zawierających klauzulę największego 

uprzywilejowania, zgodńie z którą każ 

da dalej idąca koneesja udzielona no- 

wemu kontrahentowi nabiera auto- 

matycznie mocy obowiązującej wobec 

dawnego kontrahenta. Skoro zatem 

Niemcy znoszą cła na łowary austr- 

jackie, muszą się zgodzić na wwóz bez 

cła towarów francuskich, traktat bo- 

wiem handlowy niemiecko-francuski 

nie zawiera zastrzeżenia, że klauzula 

największego uprzywilejowania nie 

znajduje zastosowania w unjach cel- 

nych, natomiast art. ! protokułu wie- 

denskiego stanowi, że przyszła unja 

celna austrjacko-niemiecka musi cał- 

respektować zobowiązania 

każdej ze stron powzięte wobec 

państw trzecich. 

kowicie 

To jest jeden twardy orzech do 

zgryzienia dła autorów unii. 

Drugi mieści się w zobowiązaniu 

przyjętem przez Austrję w r. 1922 w 

chwili udzielenia jej za pośrednict- 

wem Ligi Narodów pomocy finanso- 

wej przez państwa koalicji. Podpisany 

wowczas przez ks. Seipła w Genewie 

protokuł nakładał na Austrję zobo- 

wiązanie „powstrzymania się od 

wszelkich układów gospodarczych lub 

finensowych, które bezpośredniu lub 

pośrednio naruszałyby jej niepodle- 

glošė“. 

Autorzy protokułu będą się spie- 

rali ze swymi przeciwnikami o to, czy 

projektowana przez nich unja celna 

narusza (compromet)  niepodt >głość 

słabszego kontrahenta, czy też nie. 

Trybunał, który będzie zapewne roz- 

strzygał ten spór zarówno jak inne po- 

dobne wątpliwości, stanowić ms Ra- 

da Ligi Narodów. Henderson w dnni 

50 marca wysunął tę propozycję w 

izbie Gmin, a Curtius już nazajutrz w 

parlamencie niemieckim wyraził na 

lo swoją zgodę, podkreślając, žv dy- 

skusja w Radzie Ligi dotyczyć bę łzie 

tylko jurydycznej strony  kwestji 

(zgodność protokułu z zobowiązania- 

mi traktatowemi Niemiec i Austrjij. 

Od pełnego rezerwy i umiarkowa 

nia stanowiska Anglji odbija mocno 

stanowisko zajęte w dn. 28 marca 

przez Brianda w Senacie. Dotkliwie 

urażony posunięciem austro-niemiec- 

kiem w momencie kiedy najmniej go 

się spodziewał doznawszy przykrej 

konfuzji na dwa miesiące przed wybo- 

zami na. Prezydenta Francji, które 

zyt kar- 

jery politycznej, zapałał Briand gnie- 

wem i oświadczył twardo wobec se- 

natorów: 

  

miały zaprowadzić go ma s 

„Jeżeli Panowie obdarzacie mnie nadał 

zaufaniem, zewrzyjcie się wokoło mnie i pod- 

trzymajcie cały mój autorytet, konieczny dla 

triumfu tezy, którą żdecydowany jestem bro- 

nić. Teza la jest następująca: to co Austrja 

i Niemcy zamierzyły, jest sprzeczne z pra- 

wem i traktatami i w miarę możliwości, nie 

dopuszczę do wykonania tych zamierzeń”. 

Wygłąda jednak na to, że owa 

„miara możliwości** okaże się bardzo 

skąpa i stanowcza zapowiedź Brianda 

zostanie w Genewie 1 w równoległych 

iozmowach politycznych z rządami 

innych państw znacznie rozwodniona. 

Już bowiem pozycja Włoch, pomimo 

odprężenia jakie pomiędzy niemi a 

Francją nastąpiło w wyniku układu 

morskiego, jest niezmiernie daleka od 

  

chęci okazywania silnego sprzeciwu 

zamiarom austrjacko-niemieckim. Na 

zgromadzeniu publicznem w dniu 4 

b. m. Mussolini w swem przemówie- 

niu zaznaczył, iż w ostatnich czasach 

zaszły trzy ważne wydarzenia w poli- 

tyce międzynarodowej: układ morski 

włosko-francuski, ugoda Gandhi'ego 

4 Anglją i preliminarja unji celnej au- 

slrjacko-niemieckiej, — oświadczając 

przytem, że wszystkie te wydarzenia 

należy oceniać przychylnie, w zależ- 

ności jednak od dalszego rozwoju wy- 

padków. 

Dotychczas jedynie Czechosłowa- 

cja przez usta Benesza zajęła identy- 

czne stanowisko z Francją, inne pań- 

stwa Małej Ententy dotąd wyraźnie 

się nie wypowiedziały. 

Stosunek Polski do tej sprawy po- 

siada sporo cech odrębnych. Interesa 

Polski są tutaj zaangażowane i bez- 

pośrednio i pośrednio, nie układają się 

jednak w ramy utartych poglądów 

panujących dotychczas we Francji 

lub w państwach Małej Ententy na 

kwestję Anschlussu. Nie przesądzając 

stanowiska jakie zapewne Min. Zale- 

ski zajmie w najbliższym czasie wobec 

protokułu wiedeńskiego, sprobujemy 

rozważyć tę kwestję w następnym ar- 

tykule. 

Testis. 
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Dookoła wizyty niemieckiej 
w Londynie. 

PARYŻ 8.4. Pat. — + Omawiając 
projekt „spotkania w Londynie kilka 
ministrów, Emil Bure w dzienniku 
„LOrdre* zaznacza, że jest rzeczą 
prawie pewną, iż Briand do Londynu 
nie pojedzie i że nie spotka się 2 kan- 
clerzem Brueningiem i ministremCu- 
rtiusem, znalazłby się bowiem w nie- 
przyjemnej sytuacji. Jeżeli Briand do 
puści do tego, aby nawiązał się w 
Londynie sojusz angielsko-niemiecko- 
włoski przed sesją komisji studjow 
do spraw unji europejskiej, która ma 
być otwarta w Genewie 15 maja, to 
położenie jego nie będzie lepsze. Sy- 
tuacja ta wynika stąd, że Briand 
stracił dużo cennego czasu od chwili, 

gdy dowiedział się, że Anschłuss sta- 
je się faktem dokonanym. 

WIEDEŃ, 8. IV. (Pat). Odroczenie 
podróży londyńskiej Brueninga i Cur 
tiusa wywołało w prasie wiedeńskiej 
wielkie rozczarowanie. „Neues Wie- 
ner Journal* zarzuca Anglji prowa- 
dzenie dwulicowej polityki. „Nene 
Freie Presse" twierdzi, że odroczenie 
tej podróży nastąpiło prawdopodob- 
nie z powodu sprzeciwu Francji. Od- 
roczenie podróży do końca maja 02- 
nacza, zdaniem dziennika — zupełną 
zmianę sytuacji. Anglja pragnie wido- 
cznie doczekać się, dopóki Ligi Na- 
rodów nie wypowie się w sprawie u- 
nji celnej niemiecko-austrjackiej. Ró- 
wnież i w sprawie rozbrojenia prag- 
nie zapewne Anglja, aby nastąpiły 
wiążące umowy, zanim niemieccy 
mężowie stanu przybędą do Londynu 

PARYŻ, 8. IV. (Pat). „Łe Matin" 
dowiaduje się, że Henderson w czasie 
konferencji z Briandem podczas swe- 
go ostatniego pobytu w Paryżu, nie 
zamierzał zaprosić na konferencję do 
Londynu także przedstawicieli Włoch 
Obecnie zaś Foreign Office zwróciło 
się z zaproszeniem do Grandiego, 
który jeszcze nie udzielił odpowiedzi. 
Dziennik wyraża przypuszczenie, że 
jeżeli Grandi istotnie pojedzie do 
tehquers, Briand postara się również 

waiąć udział w konferencji. „Le Ma- 
tin" przypuszcza również, że Foreign 
Office umyślnie odsunęło datę kon- 
ferencji pragnąc zapewnić w niej u- 
dział Brianda. 

PARYŻ, 8. IV. (Pat). Prasa wie- 
ezorna zamieszcza obszerne komert'- 
tarze o projektowanej przez ministra 
Hendersona konferencji w Londynie 
z udziałem kanclerza Brueninga i mi- 
nistra Curtiusa. 

Prawicowy „Jaurnal des Debats* 
zaznacza, że Briand stanął wobec sy- 
tuacji, która obróci się na jego nie- 
korzyść w każdym wypadku, cokol- 
wiekby uczynił. Trudno mu bowiem 
nie wziąć udziału w rozmowach Hen- 
dersona z Curtiusem, a jeszcze nie- 
bezpieczniej być przy tem obecnym. 
gdyż będzie musiał pójść na ustępst- 
wa. 

Socjalistyczny „Le Soir* jest tego 
samego zdania. We wstępnym arty- 
kue Plaul Louis, znany ze swoich 
tendencyj pacyfistycznych, oświad- 
cza, że Europa przeżywa obecnie bar 
dzo ciężkie chwile. Nikt zaprzeczyć 
tumu nie może. Od roku 1919 nigdy 
bardziej niż obecnie nie było tak 
skomplikowanych zagadnień do roz- 
strzygnięcia. 3 

, „Le Temps* wnosi pewną nutę uspo 
sojenia do tych alarmujących enun- 
ejacyj. Zrozumiałe jest — pisze ten 
dziennik, — że wiadoniość o zamie- 
rzonem odroczeniu do 28 maja konfe- 
rencji londyńskiej wywołała w Berli- 
nie pewne rozczarowanie. Tłumaczy 
się ono przedewszystkiem tem, że 
Niemcy miały dziwne złudzenie co do 
możliwości, jakie się nasuwały dla 
eksploatowania zaproszenia angiel- 
skiego dla prywatnych cełów ich po- 
lityki. Należy oczekiwać ostatecznej 
decyzji Londynu co do daty i charak- 
teru konferencji, aby określić jej 
prawdziwe znaczenie. Aż do tego cza- 
su wskazana jest w jednym i w dru- 
gim kierunku jak największa rezer- 
wa. 

Definitywne ustalenie terminu. 

LONDYN, 8. IV. (Pat). W dnin 8 
b. m. przed południem podsekretarz 
stanu Foreign Office Wensitiard we- 
zwał do siebie ambasadora niemiee- 
kiego von Nenartha i oświadczył mu 
że rząd brytyjski wohee licznych zo- 
bowiązań premjera Mae Donalda w 
początku maja oraz konieczności wy- 
jazdu ministra Hendersena do Gene- 
wy 12 maja, pragnąłby, aby wizyta 
Brueninga i Curtiusa odbyła się w 
terminie późniejszym, aniżeli sugero- 
wano w Berlinie. Rząd brytyjski pro- 

Program 
BERLIN, 8. IV. (Pat). Prasa oma- 

wia obszernie program wizyty kan- 
elerza Brueninga i ministra Cartiusa 
w Anglji. Goście niemiecey spędzą 
pierwszy dzień w Londynie, poczem 
wyjadą do Chequers, letniej siedziby 
premjera Mae Donalda, skąd po 2- 
dniowym pobycie wrócą do Londynu, 
gdzie kanelerz Bruening zostanie 
przyjęty na audjeneji przez króła an- 
gielskiego. 

ponuje datę między 5 a 9 czerwca rb. 
Po skomunikowaniu się telefonicznie 
z Berlinem ambasador niemiecki od- 
wiedził po południu Hendersona i 
wyraził ma gotowość rządu Rzeszy 
przyjęcia daty, proponowanej przez 
rząd brytyjski. Bruening i Curtius 
przybędą więc do Londynu w piątek 
5 ezerwcz rano. Dzień sobotni goście 
niemieecy spędzą w posiadłości prem- 
jera w Chequers, jako jego prywatni 
goście. Odjazd do Londynu nastąpi 
we wtorek 9 czerwca wieczorem. 

  

pobytu. 
Szczegóły programu 'konfereneji 

dotychezas nie zostały ustalone. Q- 
mówiono tylko, że w rozmowach po- 
ruszone będą wszystkie tematy, in 
teresujące oba kraje. W pierwszym 
rzędzie rozmowy toczyć się będą w 
sprawie konferencji rozbrojeniowej, 
zagadnień  reparacyj niemieckich, 
światowego kryzysu gospodarczego, 
wreszcie międzynarodowych stosun- 
ków gospodarczych i bezrobocia. 

PEDROSA 

Wizyta marynarki angielskiej w Kilonii? 
BERLIN, 8. IV. (Pat). „Vorwa- 

crts“ donosi, že wezoraį w kolach 
londyńskich krążyła pogłoska © ocze 
kiwanem zaproszeniu przez rząd Rze- 
Szy oficerów i żołnierzy angielskiej 
marynarki wojennej do portu w Ki- 
lonji. Wizyta marynarki angielskiej 
nastąpićby miała w lecie w czasie 
wycieczki na wody bałtyckie. Wia- 
domość ta nie została potwierdzona. 
Pogłoski te jednak zdają się być pra- 
wdopodobne, albowiem z żadnej 

strony im nie zaprzeczają. 
LONDYVN, 8. IV. (Pat). Ageneja 

Reutera dowiaduje się, że dotychezas 
mie ustalono terminu wizyty tloty 
brytyjskiej na wodach niemieckich. 
Jest jednak rzeczą prawdopodobną, 
że pierwsza tego rodzaju wizyta od 
czasu wielkiej wojny nastąpi w Ki- 
lonji lab w Wilhelmshaien. Projekt 
tej wizyty został gorąco przyjęty 
przez rząd niemiecki i marynarkę 
niemiecką. 

Przedstawiciele przemysłu Z. S. R. R. 
w Niemczech. 

BERLIN, 8. IV. (Pat). Przybył tu 
w dniu 8 b. m. Piatakow, członek pre- 
zydjum Najwyższej Rady Gospodar- 
czej Z. S. R. R. W ciągu bieżącego ty- 
godnia oczekują przyjazdu pozosła- 

iych członków delegacji sowieckiej 
kióra prowadzić ma w dalszym ciągu 
rokowania z przedstawicielami prze- 
mysłu niemieckiego. 

Lotnik polski uległ wypadkowi. | 
BANGKOK, 8. IV. (Pat). Agencja Rente- 

ra podaje, że lotnik polski Czarkowski, któ- 
ry rozpoczął niedawno podróż naokoło świa- 
ta, wylatująe z Londynu, przyczem zauia- 
rem jego było odbycie części trasy położe- 
nej nad lądami drogą powietrzną, zań resa- 

ty okrętem, uległ wypadkowi w odległości 

360 mil od Bangkoku. Czarkowski ranny 
jest w głowę. Został on odtransportowany 
samolotem sanitarnym do Bangkoku. Zań- 
ważyć należy, že p. Czarkowski eałą pod- 
róż odbywa na własny koszt. 

"Ta same 7% 
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burmistrz Nowego Yorku Grozi mu dymisja 
z powodu skandalicznych stosunków w tam- 

tejszej policji. 

WIADOMOSCI z KOWNA 
POCIĄGNIĘCIE DO ODPOWIEDZIALNO- 

ŚCI BISKUPA. 
Biskup Rajnis został pociągnięty do od- 

powiedzialności sądowej za przemówienie 
antyrządowe na konferencji kleru katol':- 
kiego. Jak wiadomo, pociągnięty był rów- 
nież do odpowiedzialności za wygłoszenie 
kazania przeciwrządowego ks. Krupawi- 
cius. я 

USIŁOWANIE ZAŁAGODZENIA ZATARGU. 

Przedstawiciele duchowieństwa z zastęp- 
čą nuncjusza msgr. Faidutti na czeie pro- 
wadzą rokowania z przedstawicielami rządu 
w sprawie wynalezienia dróg do zlikwido- 
wania obecnego zatargu. 

POWRÓT Z OBOZU KONCENTRACYJ 
NEGO. 

Były minister Karwelis powrócił do Ko- 
wna po odbyciu kary administracyjnej w 
Worniach. 

SZCZEGÓŁY POŻARU W PŁUNGIANACH 

Jak wiadomo, 31 marca wybuchł w 
fiungianach olbrzymi pożar, którego pastwą 
padła niemal połowa miasteczka. Pożar za 
czął się przy prospekcie Witolda w donnz: 
Nr. 1 należącym do Resta i spustoszył: pro- 
spekt Witolda, ul. Kulową, Szacką i część 
rynku. W dzielnicy tej spłonęło przeszło 84 
domy mieszkalne i 70 innych budynków. W 
liczbie tej 22 domy były ubezpieczone w 
powiatowym urzędzie państwowego t-wa u- 
bezpieczeń i 40 — w t-wie prywatnem na a 
gólną sumę 350 tys. litów. Straty sięgaj:ę 
półtora miljona litów: 259 rodzin zostało 
bez dachu nad głową. Przypuszczalną przy 
czyną kotostrofy były wadliwe kominy. 

TRZY OFIARY PRĄDU ELEKTRYCZNEGO. 

W okolicy Kowna wydarzył się okropny 
wypadek. Ktoś przyczepił drut do przewo- 
dów elektrycznych. Bawiąca się w pobliżu 
dziewczynka dotknęła się do drutu i z>- 
stała porażona na śmierć prądem wysokie- 
go napięcia. Przechodząca mimo kobieta po- 
Śpieszyła z pomocą leżącej dziewczynce t 
również padła trupem, zaczepiwszy o drut. 
wreszcie jakaś dziewczynka, której ślub 
miał się odbyć nazajutrz, podbiegła do oliar 
1 sama uległa temuż losowi. 

Kto wygrał? 

WARSZAWA, 8. IV. (Pat). W dn. 
25 ciągnienia 5 klasy 22 Polskiej Pań- 
stwowej Loterji Klasowej główniejsze 
wygrane padły na numery: po 5 ty- 
sięcy złotych na Nr. 67.548, 160.581; 
po 3 tysiące złotych na Nr. 85.640. 
11.106; po 2 tysiące złotych na Nr. 
5.658, 19605, 24.572, 26.462, 41.600, 
48.424, 57.992, 64.916, 79.776, 86.518. 
87.269, 88.576, 88.617, 88.892, 100.611 
104.691, 105.719, 105.960, 135.884, 
161.255, 168.725 i 182.773. 
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Reichstag niemiecki poszedł na 

długie. bardzo długie wakacje, gdyż 

« ile nie zajdzie nie nieprzewidzianego 

io zbierze się dopiero w jesieni. A 

uatychm po odznaczeniu jego 0b- 

rad pojawił się dekret prezydenta 

Hindenburga, na mocy. uprawnień, 

przysługujących mu z tytułu art. 48 

konstytucji, który śmiało można naz- 

wać sensacyjnym. 
Dekret prezydenta zawiesza, wzglę- 

dnie zaostrza eg postanowień kon 

stytucji w kwestji zgromadzeń, agita- 

cji politycznej i wolności prasy. Zgro- 

madzenia publiczne i pochody muszą 

yć zgłaszane do władz poli ych 

a te mogą zać urządzenie ich, o 

ileby wzgłędy na spokój publiczny 

domagały się tego. Odezwy i afisze 

propagandowo - polityczne podlegają 

prewencyjnej cenzurze, aby ien 

sposób uniknąć wszystkiego, co jest 

wymierzone przeciw obowiązującemu 

ustrojowi i' bezpieczeństwu publicz- 

nemu. Organy prasowe za wykrocze- 

nią w tej dziedzinie mogą być zawie- 

szane na czas dłuższy. Wszelkim 

prėbom  ominięcia takiego zakazu 

kładzie się w ten sposób kres, że za- 

kazane będą również ewentualne pi- 

„na wychodzące pod innemi tytuła- 

mi, a stanowiące ciąg dalszy pism za- 

i ych. 
ać sobie należy pytanie prze- 

ciw komu wymierzone są przedewszy 

stkiem te zarządzenia i jaki jest ich 

podkład faktyczny? 

Hindenburg uderzył w stół a Hi- 

Her odezwał się natychmiast, wyjaś- 

niając w ten sposób sytuację. Odez- 

wał się w sposób sprzeczny z dotych- 

czasowem zachowaniem się narodo- 

wych socjalistów. Na cios wymierzo- 

ny w niego odpowiada nie pchnię- 

ciem ze swej strony, lecz uchyleniem 

się chwiłowem od wałki, aby w ten 

sposób osłabić siłę uderzenia. Ostrze- 

ga mianowicie swoich towarzyszy par 

tyjnych, aby poddali się nakazom za- 

«wartym w dekrecie prezydenia i nie 

narażali stronnictwa na dalsze repre- 

sje. Gdy przypomnimy sobie butę i 

agresywność hitlerowców po rozegra- 

niu ostatniej batalji wyborczej do 

Reichstagu, to zauważymy, że straci- 

li bardzo wiele na pewności siebie i. 

na rewolucyjnym, antyrepublikań- 

skim impecie. : 

Dekret prezydenta da się przede- 

wszystkiem uzasadnić prymitywnemi 

obowiązkami które państwo ma wo- 

ec swoich obywateli. W razie dal- 

szego tolerowania czynnej akcji. hit- 

lerowców  stałyby się Niemcy tere- 

nem kompletnej anarchji, której nie 

może strawić żaden ustrój. Hitlerow- 

cy kpili sobie w żywe oczy z 

i jego władz. Urządzali zbrojne, nie- 

rządko krwawe napady na zgroma- 

dzenia swoich przeciwników politycz- 

nych, organizowali zamachy, pogro- 

my i t. d. Ich oddziały szt:rmowe i 

ochronne stanowiły rodzaj prywatne- 

go woj jącego raz po raz 
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ENBURG CONTRA HITLER? 
krwawe utarczki 4 komunistami. Po- 

waga państwa nazewnątrz i nazew- 

nątrz narażona była w ten sposób na 

największe  niebezpieczeństwo. i na 

tem tle musiało przyjść do wydania 

dekretu. 
W intencji wielu urzędów i władz 

prowinejonalnych postanówienia de- 

kretu Hindenburga odnosiłyby się w 
równej mierze a nawet większej do 
komunistów. Nie możemy bowiem za- 
pominać, ile żywiołów prawicowych 
pozostało jeszcze w urzędach republi- 
kańskich, zwłaszcza poza Prusami 

rządzonemi energiczną ręką socjalis- 
tów Brauna i Severinga. Ale komuniś- 

ci obecnie są barankami w porówna- 

niu z wilkami hitlerowskimi, „które 
zresztą również poczynają łagodnieć 

pod uderzeniami kija. Moskwa przy- 
tem znacznie osłabiła tętno swojej 
międzynarodowej propagandy prze- 
wrotowej i prowadzi ją raczej ze 
wzgłędu na nastroje wewnętrzne w 

Sowietach. 

Rząd Rzeszy, padejmując daleko 
idące iniejaływy w rodzaju Anschlu- 

ss'u nie mógł tolerować dalej jaskra- 
sh objawów akcji rozkładowej. 

Wielki klub hitlerowski w Reichsta- 

gu skompromitował się swoją bezpło 
dną i hałaśliwą demagogją i musiał 
poszukać wyjścia z kłopotliwej sy- 
tuacji w dobrowolnej secesji z par- 
lamentu. Co gorsze zrąził do siebie 
część popierających go dotąd sfer 
bankowo-przemysłowych. О 

  

  

Tem się też tłumaczy, że stronni- 
ctwo ludowe, reprezentujące te sfe- 
ry. a idące dotąd nieraz na rękę na- 
rodowym socjalistom, odsuwa się od 
nich obecnie, zadając im m. in. do- 
tkliwą klęskę w Wejmarze, gdzie 
sztandarowy minister hitlerowski 
Frick został zmuszony do ustąpienia. 

Hitler znajduje się w niełatwej sy- 
tuacji, gdyż rewolucjoniście nieswojo 

musi być w skórze przymusowego ра- 

cyfizmu. Ałe polityka niemiecka zaw- 

sze pełna jest niejasnośći i niespodzia 

nek i dlatego i obecny konflikt poli- 

tyczny może być tylko jednym z jej 

etapów. Polityka restytucji potęgi 

Niemiec wypływa z pierwiastków 
wspólnych tak hitlerowcom, jak i ich 

przeciwnikom i dlatego konflikty na- 

wet ostre mogą przecież być tyłko 
*hwilowe. 

Z. R. 

BERLIN, 8. IV. (Pat). Konwent 
sen jorów odrzucił dziś wnioski komu- 

nistów Oraz  niemiecko-narodowych 

i hitlerowców, domagające się wcześ- 

niejszego zwołania Reichstagu celem 

zajęcia stanowiska wobec dekretu pre- 

zydenta Rzeszy z dnia 28 marca D. r. 

7Ха zwołaniem Reichstagu głosówali 

tylko wnioskodawcy. W uzasadnieniu 

wniosku przedstawiciel niemiecko-na- 
rodowych powoływał się na art. 24 

konstytucji, przewidujący zwołanie 

Keichstagu na żądanie 173 posłów.   

Bankructwo Banku Handlowego w Łodzi. 

Sprawa bankructwa Banku Han- 

<dlowego w Łodzi, rozrasta się do roz- 

miafów wielkiej afery. Okazuje się, 

"że bank ten, uchodzący w oczach sze- 

rokiej opinji za, jedną z poważniej- 

szych instytucyj od szeregu lat stał na 

„glinianych nogach”. Pasywa banku 

sięgają podobno olbrzymiej sumy 28 

milj. złotych. Głównymi poszkodowa- 

nymi są finansiści angielscy, którzy 

od szeregu lat podtrzymywali bank 

kredytami i wreszcie ich odmówili. 

Wierzyciele ci jednak mają zabezpie- 

czenie w akcjach składów iowaro- 

wych „Warrant*, które były w 90 

proc. w posiadaniu upadłego banku i 

zabezpieczenie na nieruchomościach 

banku na-15 milį. złotych. Najwięk- 

sze straty poniosą drobni wierzyciele 

którzy bankowi temu powierzyli swo 

je lokaty, uważając go za „najpew- 

niejszy”. 

Obecnie mówi się głośno, że bank 

przez szereg lat trzymał się sztucznie 

różnemi „kombinacjami* i tem zdo- 

bywał sobie wkłady. Mówi się też o 

  

  

      

miljonowych stratach i nadużyciach, 

i tak np. w czasie głośnego okradze- 

nia skarbea tego banku przed dwo- 

ma laty łupem bandytów miało paść 

nie 300 tysięcy złotych, a półtora mi- 

Ijona. Poszczególni dyrektorzy, czy 

urzędnicy banku mieli też uprawiać 

spekulacje, które naraziły bank na 

wielkie straty. A 

Wprost nieprawdopodobnie brzmią 

takie np. wieści, że na pół godziny 

przed ogłoszeniem upadłości, bank 

przyjął od jednego z kupców wkład 

w sumie 100 tys. zł. i wypłacił więk- 

szą lokatę jednej z instytucyj, która 

widocznie „w porę* została poinfor- 

mowana. Główni akcjonarjusze bah- 

ku również mieli wycofać „w porę* 
swoje kapitały. 

Te sensacyjne rewelacje zaos- 

trzają obraz tego bankructwa, a sku- 

На jego już są obecnie bardzo po- 

ważne. Pisma łódzkie dońoszą, że w 

pozostałych bankach łódzkich odby- 

wa się masowe odbieranie wkładów. 

W warszawskich kołach bankowych 

LISTY WARSZAWSKIE. 
Salon w przedpokoju —Więcej przygotowań, niż świąt. — Instytucje na wyrost. — Co 

komu imponuje? — Rotszyld i książę. 

Jakiś cudzoziemiec miał kiedyś po 

wiedzieć o Warszawie, że jest to wspa- 

niałe przedmieście stolicy, której... nie 

ma. Określenie może nazbyt złośliwe, 

ale nie pozbawione potrosze słusznoś- 

ci. Gość, przybywający na dworzec 

Główny (wciąż dotąd prowizoryczny i 

cdrapany), nie wyobraża sobie, iż wje- 

chał odrazu do samego centrum sioli- 

<y wiełkiego państwa. Sądzi, że to do- 
A piero coś w rodzaju przedsionka. 

mając przed oczami taki wcale prz 

woity wstęp, oczekuje Bóg wie ja а20 

dalszego ciągu.. Tymczasem owego dal 

szego ciągu już prawie nie znajduje. 

Do tej właściwości warszawskiej u 

podobniły się w dużym stopniu i jej 

święta. Główną ich częścią są — przy 

gotowania. Tradycja każe zaopatry- 

wać dom, jak przed oblężeniem: jakby 

prowjantów miało starczyć na tydzień 

cały dla rodziny i niezliczonych gości. 

Stary to obyczaj, przyniesiony z dwo- 

rów i dworków wiejskich, w których 

urabiały się wszelkię obrzędy domowe 

polskiego mieszczaństwa. 

A tymczasem rzeczywistość zdąży- 

    

— Bezwiedny komik-—Moskwa i jej owczarnia. 

ła już odbiec od dawnych, sielskich sto 
suńków. Nietyłko nie widać gromad- 
nych najazdów gości, nietylko niema 
komu pochłaniać stosów bab, kiełbas, 
szynek mazurków, ale wszelkie zapasy 
okazują się rzeczą zbyteczną, wobec 
znacznie skróconego czasu trwania 
świąt. Już bowiem w poniedziałek 
wielkanocny wszystko kupić można; 
więc suto zastawiony stół potrzebny 
jest maximum na dwa dni. : 

Jest to jeden z przykładów wyra- 
stania społeczeństw z instytucyj, wy- 
tworzonych przez warunki i stosunki 
minione. Instytucje owe - inercyjnie 
trwają dłużej niż są potrzebne; zacho- 
wują się nawet wówczas, gdy żadne- 
go sensu już nie mają i raczej kłopot 
sprawiają niz przyjemność. 

Niewątpliwie jednym z powodów 
tego ich przeżywania własnej treści 
jest fakt, że ną względnie małym obsza 
rze Europy, to co dla jednych naro- 
dów. jest wciąż jeszcze teraźniejszością 
dia innych przeszłość już stanowi. 
Dzieje się to nietylko w dziedzinie or- 
ganizacji życia, ale i w sferze uczuć. 
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„Miss Filipiny" 
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Wiceminister ks. Żongołłowicz 
w Katowicach. 

KATOWICE, 8. iV. (Pat). W dniu 
8 b. m. wieczorem przybył do Katowie 

wiceminister W. R. i O. P. ks. dr. Żon- 

gołłowicz celem wzięcia udziału w 
wałnym zjeździe delegatów Towarzy- 

stwa Nauczycieli Szkół Średnich i 
Wyższych. Na dworeu powitał wice- 

ministra ks. Żongołłowicza imieniem 
władz wojewódzkich naczelnik wy- 

działu oświecenia publicznego dr. Rę- 

gorówicz. Ks. wiceminister odjechał 

samochodem do gmachu wojewódz- 

twa, gdzie zamieszkał jako gość woje- 

wody dr. Grażyńskiego. 

z 

    

Ograniczenia dła zagranicz- 
nych artystów. 

WARSZAWA, 8. Iv. (Pat). W 

związku z powziętemi na walnym 

zjeździe Związku artystów Scen Pol- 

skich uchwałami, zezwalającemi czion 

kom tej organizacji na występowanie 

w zakładach gastronomicznych przy 

stolikach, komisarjat rządu m. st. 

Warszawy, na zasądzie rozporządze- 

nia Prezydenta Rzeczypospolitej o 0- 

chronie rynku pracy, powstrzymał 

wydawanie zezwoleń na wjazd arty- 

stów cudzoziemców do Polski. Powyż- 

sze zarządzenie wydane zostało w 

związku z panującem wśród artystów 

bczrobociem. 
—— 

Sukcesy Polaków w Łotwie. 

Jak wiadomo w końcu marca w 

Łotwie odhyły się wybory do samo- 

rządów miejskich: W szeregu ма5Ё 

i miasteczek wysławili swe listy na- 

1odowe również Polacy. Wynik stwier 

dził'sukces wyborów list połśkich, któ- 

re wszędzie uzyskały znaczny przy- 

zost głosów w porównaniu z poprzed- 

niemi wyborami w 1928 r. 

Połacy uzyskali nast. ilość manda- 

  

-„tow do rad miejskich w miastach (w 

aawiasach liczba mandatów w wybo- 
rach w 1928 r.): 

Dyneburg 10 (8); Krasławiu 7 (5); 

Urzywie 6 (--; Hłukszcie 2 (—); Rze- 

życy 1 (1); Lucynie 1 (1); Rydze 2 (1): 

Libawie 1 (1). (niai 

Zwłaszcza znaczny sukces odnie- 

sh Polacy w Dyneburgu. Na. polsko- 

katolicką listę Związku Polaków w 

iotwie padło 3.571 głosów, podczas 

gdy w 1928 r. uzyskała oną 2.912. W 

dyneburskiej radzie miejskiej frakcja 

polska będzie najliczniejsza, mając 10 

radnych na ogólną ilość 60. 

ABEC II ORLEN 

Pepierajeie przemysł krajowy 
KITI EITI RING IAA KNM 

panuje również zaniepokojenie z po- 

wodu masowego popytu na papiery 

procentowe, na które przenoszą się 

kapitały z łokat. Bankructwo banku 
łódzkiego jest skandalem odosobnio- 
nym, ale wiadomy jest fakt, że każde 
bankructwo banku, szczególnie takie- 
go jak łódzki, przynosi ogromne kio- 
poty najsolidniejszym nawet ban- 

kom. 

Oto np. jedną z obecnych sensacyj 
Warszawy jest skandal w rodzinie nie- 
jakich Apanowiczów. Młody Apano- 
wicz, studjujący w Szwajcarji przy- 
wiózł sobie stamtąd narzeczoną. Oj- 
ciec, wielki pan, zaprotestował przeci 
wko temu małżeństwu i — jakkol- 
wiek syn zrzekł się wszelkich praw do 
sukcesji postanowił do ślubu nie dopu- 
ścić. Zaalarmował policję, zmobilizo- 
wał prasę, nastąpiło aresztowanie na- 
rzeczonego, szkałowanie narzeczonej o 

której w jednym z dzienników napisa- 
no że chciała za wszelką cenę zostać 

„panią Apanowiczową”. Na to rałody 

Apanowicz odpowiada: „Ten pan któ- 

ry jej to insynuował, zapomina, żej 
to jest Szwajcarka, a Szwajcarzy inne 
mają zapatrywania na zaszczyty to- 
warzyskie i rodowe“. ' 

i rzeczywišcie: každy kto zna 
Szwajcarję i Szwajcarów, wie, że to, 
eo imponuje warszawskiemu reporte- 
rowi, żadnego może na nich nie spra- 
wiać wrażenia. Opowiadają, że do Rot- 

szyłda przyszedł jakiś utytułowany 
magnat węgierski. „Proszę, niech pan 
zajmie krzesło* — powiada bankier, 
nie odrywając oczu od księgi andlo- 
wej. Oburzyło to arystokratę. „Panie 
Rolszyld — odzywa się. — Ja jestem 
książę X." — „To proszę zająć dwa 
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W BIEŻĄCYM SEZONIE LETNIM ODBĘDĄ SIĘ NASTĘPUJACE 

WYCIECZKI TRANSATLANTYCKIE OKRĘTEM „POLONIA*: 

PO MORZU BAŁTYCKIEM — o 
Trasa — Ryga, Tallin, Helsingfors, Stokholm, Visby. 

NA FJORDY NORWEGII — od 
Trasa — Kopenhaga, Bergen, Sognefiord, Moldefiord, Nordkap, Trondheim. 

PO MORZU PÓŁNOCNEM — od 6 sierpnia do 17 sierpnia. Bilety od 375 zł. 
Trasa — Kopenhaga, Londyn, Rotterdam, Kanał Kiloński. 

PO ATLANTYKU transatl. okręt. „KOŚCIUSZKO"—od 29 lipca do 26 sierpnia 
"Trasa — Gdynia, Halifax, New York, Niagara. 

3 WYCIECZKI DO KOPENHAGI! 
i „PUŁASKI*. Bilety od 150 zł. 

Informacje 1 sprzedaż biletów w biurze 
ul. Martzałkowska 116, w oddziałach prowincjonalnych, oraz biurach „WAGONS- 

LITS COOK", „ORBIS*, 

Paszporty | wizy zagraniczne, z wyjątkiem do St. Zjednocz. A. Р., zbędne. 

LETNIE WYCIECZKI MORSKIE 
  

d I do 10 czerwca. Bilety od 325 zł. 

18 lipca do 2 sierpnia. Biłety od 500 zł. 

Bilety od 1975 zł. 
— transatlant. okrętami „KOŚCIUSZKO* 
Odjazd 20 maja, 24 czerwca i 16 września. 

LINJI GDYNIA-AMERYKA: w Warszawie, 

FRACOPOL* i „POLTUR“. 

uk i PAKREWOZIECWWACTCH WARARZKAZE VAL TAR 

Wybory burmistrza w. Chicago. 
Zwyciężył kandydat demokratów. 

CHICAGO, 8. IV. (Pat). W wybo- 
rach na burmistrza miasta został wy- 
brany Czermak, który według ofi- 
ejalnych obliczeń otrzymał 667.629 
głosów. Drugi zkolei kandydat Thkom- 
pson otrzymał 475.613 głosów. Po 
ogłoszeniu rezultatów wyborów mia- 
sto przybrało wygląd odświętny. 
Mieszkańcy miasta ckazują żywe swą 
radość. Urządzono szereg iluminacyj. 
Przebieg wyborów był stesunkowe 

spokojny. W niektórych chwilach 
dochodziło wszakże de energieznej 
wymiany zdań, a nawet bójek, Poli- 
cja jednak zawsze inierwenjowała w 
porę. Zmobilizowane zostały wszyst- 

kie oddziały policjantów i detekty- 
wów. Polieja patrolowała w automo- 
bilach pancernych. Czermak był kan- 
dydatem demokratycznym Thompson 
zaś, dotychezasowy burmistrz, kandy- 
datem republikańskim. 

ARRAS 

Zakończenie straiku 
PARYŻ, 8. IV. (Pat). Górnicy, na- 

ieżący do zjednoczonych syndykatów 

górników we Francji. 
w departamencie Pas de Calais, po- 
wrócili do pracy. 

A Pa a YE 
| 

Berengaria utkneła na mieliźnie. 
LONDYN, 8. IV. (Pat). Parowiee „Berrn= 

garia*, jeden z największych parowców 
świata, utknął na mieliźnie wpobliżu wyspy 
Wight z powodu gęstej mgły. Parowiec u- 
nieruchomiony był przez 14 godzin, poczem 
we środę o świcie został wyhołowany z-wiel- 
kim wysiłkiem przez 6 holowników. Wiado- 

Katastrof 
LONDYN, 8. IV. (Pat). W Ismailia w 

Egipcie wydarzyła się katastrofa lotnicza, 
w której zginął jeden lotnik, a dwaj inni 
odnieśli ciężkie rany. Jest to już 16 ka- 

Bodaj to 
RZYM, 8. IV. (Pat). Dzienniki donoszą z 

Medjołanu, że sensację w mieście wywoł:ł 
przejeżdżający ulicami automobil, z któ- 

mość o ufknięciu na mieliźnie „Berengarji* 
w chwili, gdy chliżała się już do celu podró- 
ży, wywołała sensację wśród pasażerów, któ- 
rych wysadzono na pobliski brzeg. Szkody 
są stosunkowo niewielkie, wypadek ten jed- 
nak może opóźnić o kilka tygodni normal- 
ay kurs statkn. 

a letnicza. 
qastrofa w lotnictwie wojskowem Wielkiej 
Brytanji w ciągu bieżącego roku. W kata 
strofach tych zginęło ogółem 34 osoby. 

— W nas. 
rego rozrzucano prawdziwę banknoty 50- 
lirowe. Policja wdrożyła dochodzenie ce- 
lem wyświetlenia tego dziwnego zdarzenia. 

„Tunel nieszczęścia”. 
NOWY YORK, 8. IV. (Pat). W tunelu wy- 

kopanym na głębokości 605 sióp pod pozio- 
mem miasta, w związku z budową podziem- 
nego rurociągu, nastąpiła straszliwa eksplo- 
zja, skutkiem której dwóch robotników po- 

niosło śmierć, wiełu zaś zostało raniomych. 
'Tuneł ten nosi nazwę ,, tunelu nieszczęścia” 
z powodu wielkiej ilości ofiar. które dotych- 
ezas straciły w nim życie. 

Śmiertelny upadek. 
MEDJOLAN, 8. IV. (Pat). W czasie na- 

prawy wiszącego mostu, most potrącił 3-ch 
wysokości 22 robotników którzy spadli z 

   PL. ORZESZKOWEJ a. 

„BIBLIOTEKA NOWOŚCI” 
KOMPLETNA BELETRYSTYKA DO OSTATNICH NO- 
WOŚCI W JĘZYKU POLSKIM ORAZ W OBCYCH. — 
LEKTURA SZKOLNA. 

ŻDY ABONENT OTRZYMA PREMJUM. 

CZYNNA OD GODZ. li-ej DO 18 ej. ` 

KAUCJA 5 ZŁ. 

Zjazd delegatów stowarz. 

studentów polskich we Francji 

PARYŻ, ,8. IV. (Pat). We wtorek 
i srodę obradował w Paryżu zjazd de- 
legatów stowarzyszeń studentów pol- 
skich z całej Francji. Zjazd miał na 
celu zorganizowanie związku, grupu- 
jącego ogół polskiej młodzieży akade- 
mickiej we Francji. W zjeździe wzię- 
li udział przedstawiciele Grenoble, Lil- 
le, Nancy i Paryża. Obradom prze- 
wodniczył p. Grossman z Paryża. 

Zjazd opracował i uchwalił statut 

związku oraz wybrał zarząd, którego 

  

krzesła” — odrzekł tamten, nie zmie- 

niając ani tonu, ani pozycji. 
Ta anegdota mimowoli przypom- 

niała mi się, kiedym w Warszawie 

przeglądał wydane niedawno pamięt- 

niki p. Hipolita Korwina-Milewskiego. 
Jego owerniacko-gaskońska fanfaro- 
nada, wielkopańska nonszalancja, z 
jaką wypowiada — obok spostrzeżeń 
trafnych — poglądy żywe jeszcze i 
aktualne w okolicach Smorgoń, na 

gruncie tutejszym sprawiają wrażenie 

bez porównania komiezniejsze, aniżeli 

np. w Wilnie. 
„Książka pisana jest tonem człowie- 

ka pewnego siebie, człowieka, najgię- 

biej przekonanego, że samo jego na- 
zwisko imponuje czytelnikowi. 

I to sprawia, że autor ani się spo- 

strzegł, jak z męża stanu przeobraził 

się... w wesołka. Znakomita bowiem 

większość czytelników warszawskich 

pojęcia nie ma, co to za jeden ten pan 
Korwin-Milewski; a gdyby ten ostatni 
zaczął nawet legitymować się sw>imi 
antenatami, mało korauby tem zaim- 
ponował. mowach” 

Bo i z tego Warszawa już wyrosła. 
Nawet sami pamiętamy, jak stopnio- 

wo wyrastała. Jeszcze kilkanaście lat 

temu „Kurjer Warszawski“ trzymał 

heraldyka, który wyjaśniał ciekawym, 

metrów. Dwóch robotników poniosło śmierć 
trzeci zaś odniósł poważne rany. 

    

   
    
   

  

PL. ORZESZKOWEJ 3. 

DZIAŁ NAUKOWY. KA- 

ABORAMERT 2 ZŁ. 

prezesem został p. Karłowski, prezes 
paryskiego związku studentów Pola- 
ków. 

Poważny charakter obrad rokuje 
nadzieje powstania nowego, silnego 
związku polskiego. Obrady zaszczy- 
uł swą obecnością konsuł generalny 
p. Poznański i rektor polskiej misji 
katolickiej w Paryżu ks. Ładoga. 

OE ZEE O zez 

PIANISTKA KONCERTOWA 
absolwentka Wiedeńskiej Akademji 

- Muzycznej i Musikhochschule 
udziela lekcyj fortepjanu 
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jaki herb jakiej należy się rodzinie. 
Ale z biegiem czasu te jego infarma- 
cje zaczęły być przedmiotem kpin i 
redakcja rubrykę skasowała. 

Herby przestały masom warszew- 
skim imponować. Jest to niewątpliwie 
jedna z właściwości „regjonalnych*, 
odróżniająca Polskę rdzenną od Bia- 
żorusi, gdzie kilkunasto-morgowy szla- 
chetka wciąż jeszcze pamięta o swo- 
im klejnocie rodowym i ma się za coś 
znacznie lepszego od „chama. 

Nie ostatni to z motywów niepo- 
rozumień pomiędzy t. zw. „Kresami 

Wschodniemi* a prowincjami nieco 

bardziej uzachodnionemi. Światopo- 
_gląd zależny od ustroju stanowego, na 
owych „Kresach jest jeszcze żywy, 
aktualny, podczas gdy w zachodnich 
połaciach Rzplitej coraz bardziej idzie 
on w zapomnienie. 

W związku ze zbliżającym się 

dniem 1-ym maja i krążącemi pogłos 
kami o tarciach śród komunistów pol 
skich, miałem ciekawą rozmowę z о- 
sobistością, nieźle w tych sprawach 
zorjentowaną. I oto uwagi, które u- 
słyszałem: 

„Zależność komunistów zachod- 
nio-europejskich od Moskwy nie da 
się chyba długo utrzymać”. 

— Dlaczego?   
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' Wizyta egzotycznych władców 
TOKJO, 8. IV. (Pat). Król i królo- 

wa Sjamu byli przyjęci w dniu 8 b. 

m. rano na audjencji przez cesarza i 

cesarzową w pałacu cesarskim. W cza 

sie audjencji nastąpiła serdeczna wy- 

miana powitań w języku angielskim 

oraz wymiana podarunków. Fe po- 

łudniu królewska para sjamska będzie 

uczestniczyła w wałce kwiatów, urzą- 

czonej z okazji uroczystości na cześć 

Buddy. 

Roziam wšrėd pariji komu- 
nistycznej pogłębia się. 
Bezwzględną, nieprzejednaną walkę z 

prawicowem odchyleniem propaguje usilnie 

5 Zjazd Kom. Partji Polskiej, gdyż wałka ta 

dyktowana jest: niebezpieczną sytuacją we- 

wnętrz: a mianowicie osłabiena ezujnoš- 

cią pa statniemi czasy. Walka o dykta- 

turę proletarjaiu i kwestja: przyciągnięcia 

jak najszerszych mas na swoją stronę traci 

obecnie na swej intensywnańei, gdyż masy 

same coraz częściej wypowiadają się prza- 

eiwko dyktaturze komunistów, soraz więk- 

sza ilość tych mas staje pe stronie ebozm 

patrjotycznego. Bolszewiey czują iż usuwz 

im się ziemia z pod nóg i winę łego przy- 

pisują prawicowemu odehyłeniu. Lecz sóż 

mówić o K. P. P., kiedy prawieowey nie da- 

ją się wytępić z łona samego Kominternu. 

gdzie wypowiedziano im  nieprzejednaną 

walkę. 
Na 5 Zjeździe K. P. P. prawieewey za- 

ciekle bronili swych pozycyj, wytykająe blę- 

dy lewicy i jej bezwzględne traktowanie 

mas ludneści, która została ostatecznie 

zgnębiona w swych ludzkich mezneiaeh. O- 

becnie solą w eku Kominterna jest opozy- 

cyjna grupa, stworzona przes Kostrzewę, 

Bartoszewicza i Warskiego, która mie daje 

się przejednać i nie wchodzi w żadne ukła- 

dy ze zwolennikami stalinowskiej linji, «a 
mad wszeikiemi uchwałami Kaminternu prze- 

chodzi do porządku dziennege, mie zwraca- 

jąc poprostu na nie uwagi. Cała lewiea bol- 
szewieka bije na alarm, iż wymienieni wyżej 
przywódcy prawiey zdobyli ebeenie wśród 
masy robotniczej wielką popułarność i siali 
się dla partji komunistycznej bardzo niebez- 
pieczni, zagrażając jej jednolitości. Porozu- 
mienia z nimi osiągnąć nie mośna, obietni- 
cami nie dają się skusić. Więe cóż robić? 

Lewieowcy sturają się osjabić autorytet 
Warskiego, Kostrzewy i Barteszewicza, roz 
powszechniając ułotki o ieh zdradzie ita, 
lecz narazie hez wyników. Rozłam dalej pe- 
głębia się. 

Turniej szachowy. 
WARSZAWA, 8. IV. (Patj.. Wi trzeciej 

rundzie turnieju szachowego o mistrzostwo 
Warszawy Reisner wygrał z Makarczykiena 
Kremer przegrał z Jagielskim. Pozatem par- 
tja Łowcki—Kipier została prezrwana w: po- 
zycji lepszej dla Kipiera, a partja Najdort — 
Frydman i Klepfisz—Głocer zostały przer 
wane w pozycjach mniej więcej równych. 
Stan turnieju po trzech rundach przedsta 
wia się następująco: Frydman — 2 p. i 1 
partja niedokończona, Jagielski — 2 p. 
Glocer — półtora p. i į niedokończona, 
Najdorf — 1 punkt i dwie partje niedokoń- 
czone, Kipier — 1 p. i jedna niedokończo- 
na, Reisner i Kremer — po t punkcie, Łow- 
cki — pół p. i jedna niedokończona oraz 
Kełpfisz i Makarczyk mają po 0 p. 1 2 par 
tje niedokończone. 

Komercjalizacja prasy w USL. 
Prasa umezykańska jest terenem inwe 

stycji kapitałów, jak kino lub radjo, a za- 
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*tem ma charakter nawskroś komerejalav. 
"ylko przejściowo, w okresach wyborów 
prezydenta albo walki o prohibicję, wzras- 
ta zainteresowanie polityczne  przeciętne- 
go Amerykanina i wtedy prasa zamieszcza 
materjał polityczny.  Normałnie daje onn 
tylko informacje w możliwie sensacyjnych 
formach. ' 

Ostatnio zaczął się popułaryzować w 
Stanach Zjednoczonych mowy typ pisma 
porannego, które zawiera tylko tytuły i 
ilustracje. Wprowadziła je pierwsza „Chi- 
cago Tribune*, wielki organ partji repu- 
blikańskiej, który bije w niedzielę 1.180 
tys. egzemplarzy (w dnie powszednie 670 
tys.), celem zdobycia rannego czytelnika, 
o kłórego w wielkich miastach amerykań- 
skich najtrudniej (gazetę ezyta się prze- 
ważnie po pracy). „Daily News“ (mrowojor 
skie pismo poranne) kupują pasażerowie 
kolei podziemnych, tramwajów,  autoba- 
sów. Przeglądają w czasie jazdy a potem 
wyrzucają. Ulice New-Yorku zarzueone są 
wprost. w rannych godzinach gazetami, 
które automobile specjalnego przedsiębior- 
stwa zbierają i odwożą do papierni dła 
przeróbki. 

Prasa znajduje się w rękach  wielkiel 
trustów, z których największym rozgłosem 
cieszy się trust Hearsta. Jest om właścicie- 
lem 27 dzienników, tygodnika „/The Ame- 
rican Weekły*, o nakładzie prawie 4 mil- | 
jonów egzemplarzy, ajencji telegraficznej 
„International News Service”, szeregu kin 
a nawet wydawnictw książkowych. Jest te 
jeden z tych kapitalistów prasowych, któ- 
ry podobnie jak Beaverbrook w Angiji a 
Hugenberg w Niemczech, próbuje odegrać 
również i pewną rolę polityczną. 

Konkurentem Hearsta jest Serips, szef 
trustu prasowego „Serips-Hovard Syndica- 
tė“, wlašciciel 30 lokalnych pism o łącznym 
nakładzie 2 miljonów egzemplarzy, — огад 
światowej ajencji prasowej „United Press“ 
z której korzysta obecnie i polska prasa 
stołeczna. J. B. 

— „Bo, mimo całej swejej rewo- 
lucyjności, bolszewicy rosyjscy tkwią 
wciąż jeszcze w ustroju stanowym. 
dła Zachodu już niezrozumiałym. Ta- 
kie np. zjawisko, jak ograniczanie 
praw dzieci burżuazji z racji ich „po- 
chodzenia” nie da się pogódzić z świa 
topoglądem ludzi, którzy już zape- 
mnieli o możliwości dziedziczenia za- 
równo przywilejów, jak i ciężarów 
rodowych. Podobnie też operowanie 
terminami: „chłop*, „włościanin* — 
lam, gdzie klasowe zróżniczkowanie 
społeczeństwa pozwala odróżniać tyl- 
ko „robotnika rolnego", wprowadza 
reminiscencję czwartego stana, nie 
mieszczącego się w sferze pojęć 
współczesnego europejskiego rewolu- 
ejonisty“. 

Są to, zdaje mi się, uwagi zupełnie 
słuszne. Pozwalają też nam one zro- 
zumieć, dlaczego agitacja bołszewi- 
cka działa wciąż dotąd moeniej na 
społeczeństwa zacofane, aniżeli na te 
które wyraźnie już wyrastają z ustro- 
ju kapitalistyczmego. 

Benedyki Horta. 

 



Nr. 80 (2022). 

WIEŚCI | OBR 

    

ZK z KR 

  

Tragiczny wypadek pod Głębokiem. 
Dwóch ułanów żywcem zasypanych ziemią. 

Niezwykle tragiczny wypadek miał 

miejsce przed dwoma dniami na dro- 

dze pomiędzy Berezweczem 2 wsią 

Muszkatowo w gm. głebockiej pow. 

dziśnieńskiega. 

Przech ułanów 23 pułku stacjonu- 

jącego w Berezweczu udało się po 

piasek, wydobywany z giębokiego wy 

źłobienia w zboczu piasczystej góry. 

Nad wyżłobieniem zwisała dużych ro- 

zmiarów zimarznięta bryła ziemi po- 

krytz grubą warstwą Śniegu. 

Podczas roboty bryła ta niespo- 

dzianie się obkerwała grzebiąc pod so- 

ba 2-ch ułanów i tylko 3-ciemu uda- 

łe się szczęśliwie wybiee z zagłębie- 

mia jeszcze przed runięciem ziemi. 

   

  

  

  

  

    

Władze Śledcze powiatu  wileńsko-troc- 

kiego, pracują obeenie nad wykryciem zbro- 

alniczego podpalenia, które miało miejste we 

wsi Góry (gminy orańskiej). 
We wspomnianej wsi znajdował się duży 

młyn wodny Sebastjana Budrewicza. Wezo- 

raj wieczorem, kiedy w młynie nikogo nie 

by! nagłe wybuchł w nim pożar, który 

2x błyskawiczną szybkością objął eały gmach 

Zanim przystąpiono do akcił ratunkowej. 

  

Uratowany ułan natychmiast za- 

alarmował 0 wypadku pobliską wieś, 

skąd przyhiegło kilkunastu wieśnia- 
ków zaopatrzonych w łopaty i łomy. 
Po 15-tominutowej gorączkowej pra- 

cy udało się zasypanych wydobyć, 
wszystkie jednak starania przybyłego 
w międzyczasie lekarza nie dały po- 
żądanego rezultatu i nieszezęśiiwych 
żołnierzy nie udało się wyrwać śmier- 

©. 

Tragieznie zmarłymi są Tomasz 
Lemański z okolic Podbrodzia i Bor- 
kowski Stanisław z pod Brześcia. O 
tragicznym ich losie dowództwo puł- 
ku powiadomiło rodziny. (e). 

?brodnicze podpalenie młynu wodnego. 
główny budynek młynu padł pastwą płomie- 

ni. 
Wdrożone natychmiast dochodzenie po- 

lieyjne ustaliłe, że pożar powstał wskutek 

podpalenia, © czem Świadczy znaleziona 

wpobliżu młynu flaszka od nafty i cały sze- 

reg innych szczegółów. 
Osoby podpalacza narazie nie ujawnio* 

me. (0). 

® 

Groźny pożar. i 

We wsi Kowałonki, powiatu dziśnieńskie 

go, powstał pożar, przyczem pastwą płomie- 

mi padły eztery domy, 13 stodół, 4 chlewy, 

3 warzywnie, jeden spichrz oraz wiele ia- 
wentarza. Straty wynoszą 22 tys. zł. 

Przybór Niemna. : 
W związku z ruszeniem łodów na gór- 

mych dopływach Niemea xuzeznie przybrał. 
  

OSZMIANA 
+ Kilka słów 0 zjeździe delegatów od- 

aiziałów Związku Strzeleckiego pow. 082- 

smiańskiego. Zjazd jaki się odbył w Osz- 

anianie wprowadził do życia strzeleckiego 

ożywienie, podniecił do szlachetnego współ 

zawodnictwa, wywarł wpływ na zwiększe- 

«ie postępów, pogłębił i ujednostajnił kie- 

wunek pogłądów i pracy. Można się było 

szczerze wypowiedzieć, zaczerpnąć sił i za- 

chęty. Dobra jednostka zawsze wywiera 

potężny i niezaprzeczony wpływ na życie 

    

P i OZONE IE Weelkoo ZGAREUORA 

Niebezpieczeństwo powodzi w Grodnie na- 

razie nie grozi. 

i 

społeczne. A Związek Strzelecki jest taką 
jednostką skupiającą dzielnych i światłych 
obywateli. Żadnych dróg i środków jakie 
nas zbliżyć mogą ku możliwej doskonałoś- 
ci nie należy lekceważyć i pomijać. 

Jedną z takich dróg są Zjazdy, które 

wytwarzają wzajemne koleżeńskie współ- 
życie co dało się żacbserwować nietylko 
przy ogólnej herbatce, ale też i w cząsie 
obrad. To też nie dziwnego, że drugiego 
zjaźdu oczekujemy pełni najlepszych na- 
dziei. + L. 0. 

  

Boćki przyleciały. 

  

Wielkanoc 

nych nad Wilnem przeleciało duże 

stado bocianów. O przylocie becianów 

z całej Wileń- 

Drugiego dnia świąt 

donoszą nam również 

szczyzny. 
W zupełnej sprzeczności natomiast 

z przylotem tych miłych gości, ozna- 

czejących zwykłe nastanie upragnio- 

nej wiosny, jest stan faktyczny pógody* 

która po paru pięknych dniach znów 

się pogorszyła. Wczoraj np. w godzi- 

nach wieczorowych przeciągnęła nad 

Milnem niezwykle silna burza śnieżna, 
białą powłoką przykrywając znów da- 

chy i ulice. 

Pomimo wszystko jednak przylot 

bocianów — miłych wróżbitów — ka- 

że że mieć nedzieję, już najbliższe 

dni przyniosą znaczne ocieplenie. 

  

Sędzia pod sądem. 
Strach ma wielkie oczy. 

W moey na 25 lipca ub. r. p. sędzia Jan 
Gołębiowski jadąc autem przez szosę wio- 

dącą z Grodna do Druskienik, wpobliżu wsi 
Krynicznej został zatrzymany przez kilku 
nieznajomych ludzi. 

Sądząc, iż są to bandyci p. sędzia wyjał 

rewoiwer i oddał w kierunku napastników 

-szereg strzałów które w skutkach swych о- 

kazały się fatalne. 

Ciężko ranny został Chaim Jelin, który 
niebawem zmarł, zaś Abram Lewin i Szy- 
nen Kleinbort odnieśli rany postrzalowe 
które jednak nie pociągnęły za sobą graź- 
miejszych następstw. 

Okazało się, iż nastąpiła tu fatalna po- 
mmayłka, gdyż nieznajomi nie mieli złych za- 
miarów względem p. Gołębiowskiego. 

- Sprawa ta oparła się o sąd grodzieński, 
który zważywszy okoliczności wypadku, uz- 
nał podsądnego za usprawiedliwionego i od 
winy go uwolnił. 

Naskutek protestu urzędu prokurator- 
skiego, który nie zgodził się z orzeczeniem 
sądu, sprawa ta była przedmiotem badań 
sądu apelacyjnego w Wilnie któremu prze- 
wodniczył p. sędzia Suszczewicz. 

Po przeprowadzonym raz jeszcze prze- 
wodzie sądowym i wysłuchaniu oświetleń 
prokuratora i oborny, sąd uznał za ywłaści- 
we zmienić wyrok pierwszej jastażeją a 
uwzględniając daleko idące okoliczności ła- 
godzące, skazał p. sędziego, Gołębiowskiego 
na półroczny areszt, zawieszając wykonanie 
wyroku na okres 3 lat. Ka-er. 

Niepoprawny Cžyžyk. 
Z łupem wyfrunął przez okno. 

Zamieszkały w Szczuczynie przy ulicy 
Nowy Świat p. Bolesław Żukowski w paź- 
dzierniku ub. roku, udając się do kościoła 
pozostawił mieszkanie: pod opieką swego 

sublokatora Józefa Czyżyka, który zajmo- 
wał pokój łączący się z pozostałą częścią 
mieszkania. 

Gdy po kilku godzinach gospodarz wró- 
<ił, uderzony został tem że nie znalazł Czy- 
żyka i jego rzeczy, a okno w jego pokoju, 
mimo chłodnego dnia jesiennego stało otwo- 
rem, świadcząc, iż tą drogą musiał opuścić 
mieszkanie. 

Nadto p. Żukowski skonstatował, iż 
zamek w drzwiach prowadzących do dalsze- 
go mieszkania jest wyłamany. Wiedziony 
złem przeczuciem p. Ż. udał się do ostatnie- 
go pokoju i iu znalazł walizkę, w której 

przechowywał swe Jszcsędno ci, гохегуана, 
a przez uczyniony otwór złoczyńca wyjął 
1020 złotych. E 

Wszystko wskazywało na to, iż sprawcą 
kradzieży jest nie kto inny tylko Czyżyk. 
W. przekonaniu tem utwierdzała i ta okoli- 
czność, iż Czyżyk nie zjawił się już więcej. 

  

Policja ustaliła, iż Czyżyk mimo to, że 
liczył załedwie 23 lata już był trzy razy ka- 
rany przez sądy za kradzieże dokonane, a 
wobec tego wytężyła siły by niebezpiecznego 
złoczyńcę unieszkodliwić, 

Mijały jednak dnie, a na ślad jego nie 
można było natrafić. Dopiero po tygodniu 
patrol policyjny zdołał schwytać sprytnego 
Czyżyka a po przeprowadzeniu dochodzenia 
pierwiastkowego przekazał go do dyspozy- 
cji sądu. 

Sprawą tą zajął się sąd okręgowy w skła 

dzie: wice prezesa wydz. karnego p. M. Ka- 
duszkiewicza i pp. sędziów St. Miłaszewicza 
i J. Zaniewskiego. 

Podsądny przyznał się do winy, twier- 
dząc iż działał przez lekkomyślność, gdyż 
za zdobyte w ten sposób pieniądze chciał 
się elegancko ubrać i wesoło zabawić. 

Sąd zgodnie z wnioskiem wiceprokuratu- 
ra p. Szemiotha, na zasadzie art. 578 cz. 1 
k. k. skazał na zamknięcie w domu poprawy 
przez 3 lata. 

Niepoprawny Czyżyk znalazł się po raz 
czwarty w klatce Ka-er. 

  

i Rękawiczki A 
imitaaja duńskich, eleganckie torebki i parasolki 

z największego wyboru polecą 

POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA 
Franciszka Frliczki | Zamkowa 2, tel. 6-46 i 

KU RJ E R 

Narada z biskupami 
prawosławnymi. 

W lokalu prezydjum rady mini- 
strów odbyła się narada w sprawie 
dalszych prac komisyj zebrania przed 

soborowego. W naradzie wzięli u- 
dział: arcybiskup wileński Teodoz- 
jusz, w zastępstwie chorego metropo- 

lity Dionizego, oraz przedstawiciele 
iządu: pp. F. Potocki, dyrektor depar- 
tamentu wyznań ,H. Józewski, woje- 
woda wołyński, i H. Suchenek-Suche- 
cki, naczelnik wydziału narodowoś- 

diowego ministerstwa spraw wewnę- 
trznych. Narada ustaliła przypuszcza! 
ne terminy zwołania posiedzeń komi- 
syj zebrania przedsoborowego po pra 
wosławnych Świętach  Wielkanoc- 
nych. 

Z Sądu Pracy. 
W dniu 8 b. m. Sąd Pracy w Wilnie roz- 

poznawał szereg spraw z o: rżenia Inspek- 
cji Pracy o nieprzestrzeganie przepisów obo 
wiązujących o kaucjach i czasie pracy w 
przemyśle i handlu oraz o pracy młodocia- 
nych i kobiet. Między innemi wyrokiem Sądu 
Pracy za przekroczenie przepisów o kau- 
cjach zostali ukarani: Stanisław Tuczyński. 
kierownik / przedsiębiorstwa autobusowego, 
zam. przy ul. Sokolej 16 na karę grzywny 
500 zł. lub 1*/» miesiąca aresztu; Moroz Mi 
chai przedsiębiorca autobusowy, zam. przy 
ul. Szeptyckiego 16—12 na karę grzywny 
200 zł. lub 1%/: miesiąca aresztu; przedsiębior- 
cy autobusowi Józeł Czerczyk, zam. przy Ul 
Krakowskiej 21 i Bernard Ossowski, zam. 
przy zauł. Warszawskim 11, każdy na karę 
grzywny 300 zł. łub 1 miesiąc aresztu. były 
kierownik mecuanicznej pralni parówej Mie- 
czysław Szadryszewski na karę grzywny 
200 zł. tub 2 tygodnie areszłu oraz przesię- 
biopca autobusowy Pinkus Okuniew, zam. 
przy ul. Kwaszelnej 21 na karę grzywny 
200 zł lub 2 tygodnie aresztu. Za zatrudnie- 
nie młodocianych w godzinach nadliczbo- 

wych został ukarany karą grzywny 150 zł. 
lub 2 tyg. aresztu Kazimierz Miranowski, 
właściciel warsztatu stołarskiego przy ui. Łu- 

kiskiej 20. 
Oprócz tego za zatrudnienie robotników 

w niedziele i dnie świąteczne szereg przed: 

sw;biorstw zostało vkaranych karą grzywuy 

od 20 do 50 zł. 

   
     

   
   

  

   

Sruwtekł 

Wkłady oszczędnościowe 
w P.K.0. w m-cu marcu 1931 r. 

Miesiąc marzec wykazuje dalszy znacz- 

ny wzrost zarówno kapitału oszczędnościo- 

wego, jak i liczby oszczędzających. 
W. ciągu miesiąca marca wkłady osz- 

czędnościowe w P.K.O. wzrosły o 7.906.609 

zł. i wynosiły w dniu 31. II. 1931 r. zł. 

249.181.978, zaś łącznie z wkładami pocho- 

dzącemi z waloryzocji — zł. 283.091.068. 

Liczba oszczędzających w P.K.O. zwię- 

kszyła się w ciągu okresu sprawozdawcze- 

go o dalszych 14.197 nowych uczestników 
i wynosiła na koniec marca r. b. 617.22! 
oszczędzających, zaś łącznie z książeczka- 
mi pochodzącemi z waloryzacji 659.851 
oszczędzających. 

Tragiczne skutki karygodnego 
niedbalstwa właściciela domu 

W dniu 7 b. m. na przechodzącą chodai- 
kiem Mikułewiezównę Miechalinę (Zawalna 
57) z dachu domu Nr. 556 przy ul. Zawalnej 
spadła bryła zmarzniętego śniegu, wskułek 
czego Mikułewiczówna doznała lekkiego @- 
szkodzenia ciała oraz wybicia zęba. Pogo- 
towie ratunkowe po udzieleniu pomocy 0d- 
wiozło Mikulewiezównę do mieszkania. 

Pa 

     
| PORTRET | 
! Adama Mickiewicza|) 

fi Reprodukcja z oryginału olejnego pędz- 

la zięcia Wieszeza T. Goreckiego. 

JH DO NABYCIA: 

И ва składzie głównym w Księgarni j | 
| |Św. Wojciecha w Wilnie, oraz wef| 

wszystkich księgarniach. j 

Cena 2 zł. 

KINA LFILMY 
„DROGA DO RAJU* 

„Hollywood“. 

Dlaczego „droga do raju“? Niewiadomo, 
pewnie to kiepski pomysł tytułowy danego 
biura filmowego. Właściwym tytułem jest 
figurujący jako podtytuł: „Trzech ze stacji 
benzynowej” najzupełniej związany treś- 
cią filmu, czego o pierwszym powiedzieć 
nie można. 

Sam film? Dobrze zrobiona, b. miła kino- 

operetka. Wykonanie aktorskie, zdjęcia. me- 
lodje, synchronizacja, akcja fabuły, wszystko 
doskonale zestrojone i technicznie i stylowo, 
wesołe, żywe, dowcipne. 

Liljan Harvey ze swojej drobnej osóbki 
1ozłacza tyle czaru, że przeświella nim cały 
film, zešpodkowuje najwięcej uwagi widza. 
Olga Czechow jest tu tak ładna, jak jeszcze 
nigdy jej takiej ładnej nie widziałem. Wy- 
daje się, że po pewnej, duższej przerwie, od 
czasu gdyśmy ją w przedostatnim jej filmie 
oglądali, nietylko nie przybyło jej lat ale 
ubyło, czas działa na nią inaczej, niż na in- 
pych, a zwaszcza... inne. 4 

Henry Garat i jego towarzysze, oraz star- 
szy znacznie 'do nich sympatyczny aktor, 
doskonale odtwarzający postacie panów w 

    

"pewnym już wieku (tu jako ojciec Liljan), 
aktor w postaci adwokata i inni epizodyczni 
-—wszyscy bardzo a bardzo A propos. Pierw- 
sza czwórka zwłaszcza, jest kapitalna. 

Bardzo ym plusem „Trzech ze stacji 
benzynowej” jest umiejętne połączenie walo- 
rów czysto kinowych ze styłem operetki, co 
dotychczas, naprawdę udane było tylko w 
„Paradzie miłości* Pozatem niema tu zwyk 
łego szablonu operetkowego, przesady due- 
tów; częste dosyć miłe piosenki są bardzo 
zręcznie wplecione w akcję, nie deformują 
treści przez stwarzanie jakiegoś straszydła 
sztucznego, w rodzaju szczególnie nieznośnej 
pod tym względem „Rio Rity* np. 

1 jeszcze jedno. Z wielką satysfakcją za- 
miast niezrozumiałego, amerykańskiego beł- 
kotu, słyszeliśmy przyjemną, dobrą francusz- 
czyznę (francuska wersja niemieckiego fil- 
mu). Co za ulga! : 

Nad program ciekawy dodatek dźwięko- 
wy tygodnik filmowy Foxa i świetny film 
rysunkowo-dźwiękowy, rysowany przez pol- 
ską sławę w tej dziedzinie na zagraniczn. 
widnokręgu, Leona Małachowskiego, 
po bezskutecznych próbach zrealizowania w 
Polsce filmu rysunkowego, udał się zagra- 
nicę, gdzie (narazie w Niemczech) święci 
triumfy. (sk) 

      

który _ 

W ILE Ń SK | 

Zjazd kupiectwa żydowskiego. 
W numerze wczorajszym donosi- 

liśmy o mającym się odbyć w dniu 26 
b. m. zjeździe organizacyj kupieckich. 
Zjazd ten zwołany zostaje przez Wi- 
leński Związek kupców żydowskich i 
odbędzie się w lókalu związku przy ul. 

W. Pohulance 5. 
Poza przedstawicielami kupiectwa 

żydowskiego z województw sąsiednich 
spodziewany jest również udział w ob- 
radach zjazdu delegaia centrali kup- 
ców żydowskich w Warszawie. 

  

Zbieg z więzienia antokolskiego 
został ujęty. 

We wczorajszym numerze „Kurjera Wi- 
ieńskiego* denosiliśmy 0 zuchwałej ueiccz- 
ee z więzienia antokolskiego trzech groz- 
mych włamywaczy i dezerterów 2e znanym 
Łukjanowem na czele. 

Po otrzymaniu wiadomości o ueleczee,i 
która miała miejsce między godziną 12-tą 
a l-szą w dzień, policja wileńska rozpoczę- 
ła energiczne poszukiwania szczególnie bar- 
dzo: niebezpiecznego Łukjanowa. 

Rozesłano listy gończe do wszystkieh po: 
sterunków P. P., przeprowadzono generalną 
obławę w szeregu melin złodziejskieh i po- 
dejrzanych lokalach noenych, jednakowoż 
na ślad „Ałoszki* nie natrafiono. Niezra- 
żeni tem agenci wydziału śledezego w dał: 
szym ciągu obserwowali podejrzane meliny. 
Szezególną obserwację roztoczono nad ke- 
chanką Łukjanowa przypuszczając że bę- 
dzie ona usiłowała z nim się zobaczyć. Pa 
dłuższej obserwacji wczoraj udało się po- 
lieji ustalić, że Łukjanow ukrywa się w me- 
linie złodziejskiej przy ulicy Lwowskiej Nr. 
57. 

Postanowiono więc natyehmiast praepro- 
wadzić rewizję w podejrzanym lokalu, a 
obawiająe się, że bandyta będzie się bronią 
wysłano 12 wywiadowców wydziału  śled- 
czego i kilku tunkejonarjuszów policji mun- 
durowej. Po przybyciu na miejsce, policja , 

stron, poczem wywiadowcy z rewolweranii 
w rękach wkroczyli do kryjówki. 

W chwili wkraczania policji Łukjanow 

nie spodziewając się, że został już wytro- 

piony leżał spokojnie na tapczanie. Widek 

wkraczającej polieji przeraził go, lecz prė- 

dko zorjentował się w sytuacji, zerwał się 

i usiłował wyskoczyć przez okno. Jednak 

groźba luf erwolwerowych, zmusiła go do 

poddania się i wyciągnął ręce, na które 

nałożono kajdanki. 
Po przewiezieniu do wydziału. śledczege 

Łukjanow opowiedział szczegóły swej ucie- 

ezki z więzienia. Według jego zeznania po 
wydostaniu się z za murów więzienia prze- 
prawił się on przez Wilję na drugi brzeg 

skacząc z jednej kry na drugą. Pozatem 0Ś- 
wiadezyl, że miał zamiar zbiec do Litwy. 
lecz przedtem chciał dokonać w Wilnie kra- 

dzieży celem zaopatrzenia się w odpowie- 

dnie ubranie i gotówkę. 
Na zapytanie jednego z wywiadoweów, 

czy znowu myśli © ucieczce, odpowiedział, 

iż jest przekonany, że wkrótee znowu 0с- 

dzie na wolności. 
Niebezpiecznego bandytę zakutego w kaj- 

dany przewieziono pod silną  eskorią do 
więzienia Antokolskiego, i osadzono w w bar 
dziej bezpiecznej celi. 

Towarzyszy Łukjanowa narazie nie ujęto. 

osaczyła „podejrzany lokal ze wszystkich (0). 

D ISI RI a DS O RINDI LRLS ALI 

c,
 je 

Ś. 

O EE EAT 

| Czwartek | 

| -g | 

| Kwiecień 

    Dziś: Marji Kleof. ' 

jutro: Ezechiela pr. 

Wechód słońca—-g. 4 m. 55. 

Zachód ‚ — к. 18 ; 21. 

Spostrzoženia Zakladn Maisorolagį! V. $. В. 
w Wilnie z dnia 8 IV—1981 roka. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 759 

   

Temperatura średnia — 29 C. 

» najwyższa: + 1° С. 

я najniższa: — 4* С. 

Opad w milimetrach: 0,5 

Wiatr przeważający: zachodni. 

Tendencja barom.: wzrost. 

Uwagi: półpochmurno, śnieg. 

SAMORZĄDOWA. 

— Naprawa dróg w pow. wileńsko-troc- 

RONIK 

kim. W związku ze złym stanem dróg na * 

terenie powiatu wileńsko-trockiego oraz zna 

cznemi szkodami wyrządzonemi przez osta- 

tnie roztopy — Sejmik przystąpił do opra- 

cowania szczegółowego planu naprawy dróg 

i szos . 
Na ceł ten w nowym budżecie przewi- 

"dziane zostały specjalne kredyty. 

"MIEJSKA 

— Magistrat szuka wyjścia. Nowowybu- 

dowany gmach szkoły powszechnej na An- 

tokolu w dalszym ciągu pozostaje niespła- 

cony Z powodu braku funduszów Magistrat 

nie jest w stanie uregulować przedsiębiorcy 

sumy 150 tysięcy złotych, a należnej ża wy- 

konane roboty. Dotychczasowe starania 3a- 

morządu wileńskiego o pożyczkę nie dopro 

wadziły do pomyśln. rezultatu. Nie zrażony 

tem Magistrat ponowił obecnie starania w 

Banku Gospodarstwa Krajowego i ma na- 

dzieję, że tym razem doprowadzą one do 

pomyślnego wyniku. 

" — Rozbudowa elektrowni miejskiej. 
Opracowany w najdrobniejszych szczegółach 

plan rozbudowy elektrowni miejskiej napo- 

tyka na duże trudności przy realizacji ze 

względu na szczupły zasób kredytów, jakic- 

mi rozporządza miasto. W związku z lem 

w początkach przyszłego tygodnia zwołane 

zostanie posiedzenie radzieckiej Komisji Te- 

chnicznej dla omówienia w całokształcie tej 

sprawy. 

GOSPODARCZA 

— Wznowienie praey w hucie szklanej. 
Onegdaj uruchomiona została po dłuższej 

przerwie huta szklana „Vitrum”, która za- 
trudniła kilkudziesięciu bezrobotnych. 

— Łikwidseja przedsiębiorstw handlowych 

i przemysłowych. Podług zaczerpniętych ze 

źródeł miarodajnych danych w ciągu mie 

siąca marca zlikwidowano w Wilnie 21 prze 

dsiębiorstw handlowych i rzemieślniczych. 

W miesiącu bieżącym natomiast daje się za- 

uważyć znaczne odprężenie. Ilość likwidu- 

jących się przedsiębiorstw handlowych sypa- 

dła do minimum i prawie równoważy się 

ze zgłoszeniami na otwarcie nowych skie- 

pów. Są to jednak wyłącznie sodówiarnie 

i budki z napojami chłodzącemi. 
Z większych przedsiębiorstw w m-cu bież. 

uległy zlikwidowaniu fabryka konserw „Del- 

fin* oraz przedsiębiorstwo handłowo-prze- 

mysłowe Wajnsztejna przy ul. Trockiej. 
Naskutek likwidacji tych zakładów stra- 

ciło pracę około 50 robotników. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— Lustracja spółdzielni i Kas Stefczyka 
Jak się dowiadujemy, w Il-ej połowie bież 
miesiąca na terenie województwa wileńsk:c- 
go przeprowadzona zostanie ścisła. lustracja 
spółdzielni i kas Stefczyka. 

Z ramienia Państwowej Rady Spółdzie!- 
czej kontroli dokonają lustratorzy Związku 

  

Rewizyjnego. j 
— Baczność! Oficerowie Rezerwy! Zwią- 

zek Oficerów Rezerwy — Kolo Wileńskie 
wzywa swoich członków Oficerów Rezer- 
wy związanych służbą cywilną z urzędami 
państwowemi ewentualnie Monopolem Spi- 
rytusowym i Tytuniowym, łub innemi, © 
stawienie się w przeciągu dni  nabliż. w 
lokału Związku (uł. Mickiewicza 13) po- 
między godz. 18—20. 

— Święcone legunów. Dnia 12 kwietnia 
b. r. o godz. 12.30 odbędzie się wspólne Św 
cone, urządzane przez Oddział Wileński 
Związku Legjonistów w sali hotelu Georges'a. 
w Święconem uczestniczyć będą wszyscz 
członkowie Związku Legjonistów oraz le- 
gjoniści w czynnej służbie wojskowej bez 
różnicy szarż, oraz sympatycy Związku, któ- 
rzy wpiszą się na listy uczestników. 

Listy są wyłożone w Kasynie Z. O. R. 
(Kasyno Oficerskie ul. Mickiewicza 11), w ło- 
kalu Związku Legjonistów ul. Żeligowskiego 
Nr. 4 (Federacja P. Z. O. O.), oraz w cu- 
kierni B. Sztralla, ul. Mickiewicza 10. Uczest 

nietwo od 4 zł. Ewentualne przemówienia 
'uprasza się zgłaszać przy wpisaniu się na listę 
uczestników. Listy wyłożone będą do dnia 

    

  

10 kwietnia b. r. włącznie. Zarząd Oddziału 

Związku Legjonistów przyjmuje również w 

tym terminie zgłoszenia pisemne (ul. Żeli 
gowskiego 4). 

Święeone w Związku Strzeleckim. W 
trzeci dzień świąf. 7 kwieinią, sala Garnizonu 
Związku Strzeleckiego w Wilnie zmieśrić nie 

mogła gości i członków Związku Strzelec 
kiego, przybyłych na' tradycyjne wspólne 
święcone. Około 300 osób zasiadło dookoła 

stołów, skromnie, lecz obficie zastawiony ch. 

Wśród gości zauważyć można było vice- 
prezesa Towarzystwa Przyjaciół Związku 
Slrzeleckiego p. Ratyńskicgo, v.-prezesa Za- 
rządu Podokręgu Z. S. ppłk. Dobaczewskiego 
z małżonką, zastępcę starosty pow. wileńsko- 

trockiego p. Pokrzewińskiego, komendanta 
Podokręgu i wielu innych, którzy na miłej 

pogawędce szybko spędzili kilka . godzin. 

A potem stoły poszły w kąt i rozpoczęła się 
zabawa przy dźwiękach orkiestry  strzełec- 

  

kiej, trwającą aż do godziny 3 nad ranem. 

Serdeczny i pogodny nastrój panujący na 

święconem, dowiódł raz jeszcze, że człon- 
kowie Zw. Strzeleckiego są zawsze zwartą 

rodziną. wspóliie spędzającą wszystkie ra- 

dosne chwile i wolne od codziennej pracy. 

— Kolektura Łoterji Państw. Zw. Strzel. 

Zarząd Podokręgu Związku Strzeleckiego w 

Wiinie uruchomił ostatnio kolekturę łoterji, 

przyjmująca zamówienia na losy pod adre- 

sem Wilno, ul Żeligowskiego 4. względnie 

telefonicznie na Nr. 18-23. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Doroczne Walne Zgromadzenie Ku- 

ratorjnm nad Ociemniałymi. w Wilnie od- 

będzie się dnia 23 kwietnia w Małej sali 

Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego 0 

godzinie 19 i w drugim terminie o godz. 

"20-ej. Porządek dzienny: 1) sprawozdanie 

* 

Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 2) wybory 

członków do Zarządu i do Komisji Rewi- 

zyjnej, 3) wolne wnioski. Osobne zapro- 

szenia rozsyłane nie będą. 
— Walne zebranie Wil. T. W. W nie 

dzielę dnia 17 kwietnia r. b. o godz. 46-ej 

we własnym lokalu (ul. Mickiewicza 15) 

odbędzie się Doroczne Ogólne Zgromadze- 

nie członków Wil. Tow. Wioślarskiego, z 

następującym porźądkiem dziennym: 
1) zagajenie zebrania i wybór przewo- 

dniczącego; 2) zatwierdzenie protokółu z 

poprzedniego Ogólnego Zebrania; 3) spra- 

wozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 
rok 1930; 4) «uchwalenie budżetu na rok 

1931; 5) sprawa budowy nowej przystani; 

6) wybór nowych członków Zarządu i Ko- 

misji Rewizyjnej, na miejsce ustępujących* 

7) wolne wnioski. * 
Na mocy $ 27 Statutu Towarzystwa, о- 

gólne zgromadzenie jest prawomocne w 
pierwszym terminie, bez względu na ilość 
członków Towarzystwa. 

'SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 

-— Kontrola zakładów rzemieślniczych. 
Magistrat m. Wilna zamierza wkrótce prze 
prowadzić generalną kontrolę wszystkich za- 
kładów rzemieśłniczych na terenie m. Wil- 
na. Kontrola ta będzje miała na celu stwier- 
dzenie czy rzemieślnicy nie posiadający ‘у- 
tułu „mistrza* zatrudniają u siebie pracow- 
ników w charakterze terminatorów, co jak 
wiadomo, nie jest dozwolone. 

Wińni pociągnięci zostaną do ódpowie- 
dzialności karnej, przewidzianej ustawą. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Strajk włoski w hucie Kalwaryjskiej. 
W związku z obniżeniem o 12 proc. płac 
robotnikom w hucie Kalwaryjskiej wybucuł 
strajk włoski. Mimo: czynionych wysiłków 
dotychczas strajku zlikwidować nie udało 
się. 

\ 

RÓŻNE. 

-— Podziękowanie. Zurząd Opieki Rodzi- 

cielskiej przy gimn. im. Lelewela tą drogą 
składa serdeczne podziękowanie Sz. paniom 
7. Płejewskiej, I. Miłkowskiej i Konstanty- 
nowiczowtj; oraz pp: kpt. Góreckiemu, Bu- 
kowskiemu, Tełmaszewskiemu, Milechiemu, 
Kiecowi i Szczepańskiemu, za łaskawy u- 
dział w koncercie, dnia 14.4] r. b. dochód 
z którego przeznaczony był na wpisy dla 
niezamożnych uczniów, tegoż gimnazjum. 

-— Podziękowanie. Słuchacze Kursu Rol 
niczego. dla Osadników woj. Wileńskiego 
składają tą drogą podziękowanie wszys*- 
kim osobom, które się przyczyniły do хог- 
ganizowania Il-go miesięcznego kursu dla 
Osadników przy Państw. Średniej Szkole 
Ogrodniczej w Wilnie: p. posłowi W. Ka- 
mińskiemu, Radzie Wojewódzkiej Związku 
Osadników w Wilnie, dyrektorowi Państw. 
Średniej Szkoły Ogrodniczej w Wilnie, p. 
R. Krausowi, kierownikowi Il-go Kursu p. 
Jurkowskiemu oraz wszystkim prelegentom 
Kursu, kierownikowi internatu przy Pań- 
stwowej Średniej Szkole Ogrodniczej p. M. 
Szrede, p. prezesowi Wil. Tow. Org. i Kó- 
łek Roln. K. Wagnerowi za pozwolenie 
awiedzenia dóbr Solecznickich oraz za ser-. 
deczne przyjęcie Kursu Osadników. 
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Para wieśniaków rosyjskich, 

    

członków „Kołchozu”. 

TTT TIT 

TEATR | MUZYKA 
"Teatr Miejski na Pohałanee. Dziś w 

dalszym ciągu pełna napięcia tragicznege, 
4 Andrejewa „Ten, którego 

biją po t . Publiczność oklaskuje cv- 
dziennie świetną grę zespołu z dyr. Želwe- 

rowiezem na czele. 
— Najbliższa premjera. Najbliższą prem- 

jerą w Teatrze na Pohułance będzie ostai- 

nia nowość, sensacyjna powieść sceniczna 

    

  

* Leo Lenz'a podług J. O. Carding'a „W. nac 
ze środy na czwartek*. w reżyserji R. Wa- 
siłewskiego. Do sztuki tej przygotowano ne- 
wą efektowną wystawę. 

— Teatr Miejski w „Lutui*. Dziś o godz 

8-ej „Koniec i początek*, doskonała pełea 

humoru komedja M. Maszyńskiego, w świe 
tnej obsadzie premjerowej, którą stanowią: 
H. Dunin - Rychłowska, I. Jasińska-Detkow- 
ska, C. Szurszewska, J. Lubiakowski, M. Wy- 

У , oraz K. Wyrwicz-Wichrowski, 
który sztukę tę wyreżyserował. 

— „Sztuba* jako przedstawienie popo- 
łudniowe w Teatrze na Pohulanee. Doskonu- 
ła szłuka K. Leczyckiego, „Sztuba”, ukaże 
się w niedzielę dn. 12 b. m. o godz. $ m. 
30 po cenach zniżonych. W Teatrze na Pe- 
hulance. Aktualność poruszanych w sztuce 
zagadnień, oraz wysoce artystyczne wyko- 
nanie zapewniaj ą„Sztubie* długotrwałe ps- 
wodzenie. 

— Występy rosyjskiego teatru dramaty- 

cznego z Rygi. Znakomity zespół rosyjskiego 
teatru dramatycznego 2 Rygi rozpoczyna 

24-go b. m. szereg gościnnych występów, kió 
re się odbędą w Teatrze „Lutnia*. W reper- 

tuarze: „Miłość starcza”, „Biała Gwardja, 
„Las*, „Dobra wróżka”, „Dziwak“ + „Wiecz- 

ne pióro". 
— Występy A. Zelwerowicza w Waraza- 

wie. Dyrekcja Teatrów Miejskich w Warsza- 
wie pozyskała na szereg występów gościn- 
nych A. Zełwerowicza, Dyrektora Teatrów 
Miejskich Z. A. S. P. w Wilnie. 

Dyr Zełwerowicz występować będzie w 
Warszawie w sztuce Molnara „Raz, dwa, 
trzy”. 

Występy rozpoczną się w połowie maja. 

— Balet „Czerwony Kapturek* w Tea- 
trze Miejskim „Łutnia*. W. niedzielę dnia 
12-go kwietnia o godz. 3.30 po poł. odbe- 
dzie się poranek baletowy*p. Sawinej-Dol 
skiej oraz jej uczenic. Wystawiony będzie 
2-aktowy balet „Czerwony Kapturek*, uk- 
ładu p. Sawinej - Dołskiej według bajki 
francuskiego pisarza Pieroi'a. Każdy z nas 
zna tę bajkę, a każde dziecko chętnie słn- 
cha opowieści o „Czerwonym Kapturku“, 
tem więc przyjemniej będzie zobaczyć zna- 
jome już nam postaci w balecie pod tą sa- 
mą nazwą. Po balecie przez p. Sawiną- 
Dolskę oraz jej uczenice będą wykonane 
łańce klasyczne i narodowe. Biłety do na- 
bycia w kasie Teatru „Łutnia*. Początek 
o godzinie 3.30 po poł. 

, 1 
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RABA 
CZWARTEK, dnia 9 kwietnia. a 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka taneczna (pły- 
ty). 13.10: Komunikaty meteorołogiczne. 
14.00: „Kącik dia Pań". 14.40: Odczyty dła 
maturzystów. 15.50: „Na słowiańskiej Ri- 
vierze”. 16.10: Komunikat dla żeglugi. 16.14: 
Program dzienny. 16.20: Koncert symfoni- 
czny (płyty). 17 „Jak użytkować porę 
letniną dla zdrowia* — odczyt. 17.45: Kon- 
cert muzyki owsk Wyk. chór wiei- 
kiej synagogi Wiln 18.45: Komunikat 
Akademickiego Kola Misyjnego. 19.00: „Cam 
się dzieje w Wilnie?“ — pogadanka. 19.26: 
Komunikat Związku Młodzieży Polskiej. 
19.30: Komunikat sportowy. 19.35: Programa 

„na piątek. 19.40: Prasowy dziennik radjowy. 
720.00: „24 godziny dookoła świata” — felje- 

ton. 20.15: Pogadanka o Finłandji. 20.36: 
Koncert narodowościowy finlandzki. 21.45: 
22.30: Komunikaty i muzyka taneczna. 
Słuchowisko. 
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PIĄTEK, dnia. 10 kwietnia 1981 r. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka popułarna 
(płyty). 13.10: Komunikaty meteorologiczne. 
14.40: Odczyty dla msiurzystów. 15.50: Le- 
kcja francuskiego. 16.10: Komunikat dła że- 
glugi. 16.25: Program dzienny. 16.30: Ков- 
cert życzeń (płyty). 17.15: „Bitwa pod Iga- 
niami* — odczyt. 17.45: Koncert ze Lwo- 
wa. 18.45: Kom. L O P P. 1900: Komunikat 
Towarzystwa do badania lnstorji obrony 
Lwowa. 19.15: „Osobliwości świaia filmowe- 
go“ — feljeton 19.30: Program na sobotę 
i rozmaitości. 19.40: Parsowy dziennik radj. 
20.00: Pogadanka muzyczna 20.15: Koncert 
symfoniczny. W przerwie „Przegląd filmo- 

*. Po koncercie komunikaty. wy“. 

NOWINKI RADJOWE. 
MUZYKA I POEZJA ŻYDOWSKA. 

Dzisiejszy koncert muzyki żydowskiej , 
przyniesie ciekawe i głębokie nastrojowe pre- 
dukcje chóru synagogalnego oraz recytacje 
poezyj hebrajskich w przekładach polskich. 
Recytacje wykona p. Tadeusz Byrski. 

£O SIĘ DZIEJE W WILNIE? 

Prof. Mieczysłiiw Limanowski wygłosi dziś 
o godz. 19.00 swą zwykłą pogadankę .,Co się 
dzieje w Wilnie*, jak zwykle niezwykłą. 
Pogadanka ta była odłożona na czwartek z 
niedzieli. 

KONCERT NARODOWOŚCIOWY FIŃSKI 

O godz. ,20.30 odbędzie się koncert po- 
święcony mało znanej słuchaczom  padjo- 
wym muzyce fińskiej w wykonaniu Orkiestry 
Połskiego Radja, pod dyr. Józefa Ozimińskie- 
go oraz z udziałem znakomitego pianisty 
prof. Jerzego Żurawlewa. W programie jest 
suita „Krół Krystjan II" oraz poemat sym- 
foniczny „Finlandja* najznakomił. kompo- 
zytora finlandzkiego Sibeliusa. Prof. Żuraw- 
lew odegra koncert fortepianowy Palmgrona. 
Utwory fińskich kompozytorów odznaczają 
się subtelnem pięknem i charakierystycznemi 
harmonjami, właściwemi ładom północnyrą. | 
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ZZA ZOZ, 

Piatiletka a moda damska. 
Stalin, dyktator Z. S. R. R., pogardza 

dyktatorami mody damskiej światowej, jak 
Patou lub Chanel; kobiety w Rosji nadał 
woszą krótkie suknie z przed kiłku lat. 

Według statystyki sowieckiego przemy- 
sła tekstylnego, dzięki krótkim sukniom, w 
ciągu jednego roku oszczędza się kilkaset 
miljonów metrów materjału, wobec czego 
„wzorowe suknie dla robotnic są krótkie. 

Kilka lat temu, kiedy nastała moda krót 
kich sukien, nie przypuszczano, że w Rosji 
moda ta przyjmie się wobec długotrwałej 
zimy rosyjskiej z ostremi mrozami. Ale 
zarówno młode jak i starsze kobiety mu 
siały się, poddać modzie, bo zgadzała się 
ona tym razem z interesami ustroju so- 
wieckiego. 

Lekceważąco ustosunkowała się rów- 
aiež piatiletka do kosmetyków damskich. 
Kupuje się zagranicą maszyny, bawełnę, 
herbatę, ale na ołówki do warg, puder i 
perfumy kredytów niema. Miejscowi „kos 
metycy* wyrabiają ołówki do barwienia 
warg, ale są one z tak podłego materjału, 
że zostawiają tłuste i brudne ślady przy 
największej nawet umiejętności. barwienia 

Również miejscowy puder, jako że nie za- 
wiera niezbędnych części składowych, zbi- 
ja się w kuleczki, jak mąka w brytwanie. 

M. D. 

BETA ITT TAKAS STTAS 

WŚRÓD PISM 
— Nr. 14 „Wiadomości Literackieh* li 

czy 8 stron druku i zawiera: akt 1 nowej 
sztuki Nałkowskiej p. t. „Dzień jego pow- 
rotu*, studjum Nowaczyńskiego o Faleń- 
skim, nowelę Conrada „Jutro* w przekła- 
dzie Zagórskiej, całą stronę recenzyj z 

LOTNIK 
Cena bil.: 

tm Miejski: 
Parter 60 gr., Balkon 30 gr. 

Od dnia 5 do 9 kwietnia 
włącznie będzie wyświetlany film 

książek pióra prof. Kridla, Wąsowskiego, 
Piwińskiego, Lieberta, Zawodzińskiego i 

Czachowskiego, uwagi Boya - Żeleńskiego 
na marginesie procesu dr. Wolfa, feljeton 
Winawera „Ceduła giełdowa*, recenzje te- 
atralne Słonimskiego, karykaturę Czermań- 
skiego, aktualności. 

— Ostatni numer wileńskiego czasopisma 
„Źródła Moey* został w całości poświęcony 
uroczystościom= jubileuszowym Uniwersytetu 
Stefana Batorego. Otwiera numer artykuł 
prof. Stanisława Trzebińskiego p. t. „Pro- 
legomena do uroczystości jubileuszowych 
U. S. В.“. Dalej następują artykuły: prof 
Ferdynanda Ruszczyca p. t, „Odnowienie 
murów uniwersyteckich'*, Heleny Romer — 
„Otwarcie celi Konrada'*, prof Mieczysława 
Limanowskiego — „Złożenie prochów Lele- 
wela*, Wiktora Piotrowicza — „O Lelewe- 
lu“ Wyśpiańskiego", Mikołaja Dzikowskiego 
— „Wystawa jubileuszowa U. S. B. w Wil- 

nie“, Ks. prof. Czesława Falkowskiego — 
„Sprawózdanie rektora Uniwersytetu za rok 
1928-29“, prof Stanisława Pigonia — „Księ- 
cia Kuratora Adama Czartoryskiego troski 
o język i literaturę polską* oraz Walerjana 
Charkiewicza — „Pierwszy Zjazd Absolwen- 
tów U. S. B.*. Ponadto znajdujemy w tym 
zeszycie obszerne sprawozdanie z przebiegu 
uroczystości jubileuszowych, teksty wygło- 
szonych przemówień, spis nadesłanych na 
jubileusz adresów i życzeń od uczelni za- 
granicznych oraz sporą ilość ilustracyj. 

Stroną artystyczną numeru kierował prof. 
Ferdynand Ruszczyc. 

Cena zeszytu zł. 8 50 gr., skład główny 
w skięgarni Św. Wojciecha w Wilnie. 

— „Polacy zagranicą* Miesięcznik po- 
święcony sprawom społecznym, kulturalnym 
i gospodarczym. Organ Rady Organizacyj- 
nej Polaków z Zagranicy. (R. II. Nr. 5;. 
Cena 1 zt. 50 gr. 

  

1931 roku 

Ukazał się Nr. 3 miesięcznika „Polacy 
Zagranicą”, zawierający artykuły, bieżącą 
kronikę i sprawozdanie z prac Rady Orga- 
nizacyjnej Polaków z Zagranicy, które wyda 
je już drugi rok czasopismo, specjalnie po- 
święcone sprawom społecznym, kulturalnym 
i gospodarczym Polonji Zagranicznej. 

W otrzymanym numerze mieszczą się 
artykuły natsępujące: K. Z. Jak się kształ 
tuje życie polskie wychodźtwa w Stanach 
Zjednoczonych A. P. — T. Katelbach. Za- 
kordonowy odłam Polonji Zagranicznej. 
J. Wołkowicz. Rozwój polskiej pracy harcer 
skiej zagranicą. — W. Sworakowski. Za- 
gadnienie spisu i statystyki Polonji Zagra- 
nicznej. 

Artykuły te dotyczą podstawowych spraw 
z dziedziny życia polskiego zagranicą i od- 
znaczają się żywem, aktualnem ujęciem kwe- 
styj, które w kraju u nas powinny być sze 
roko znane i nawet popularne, bo dotyczą 
wszak jednej czwartej części narodu nasze 
go, zamieszkałej we wszystkich niemal kra 
jach świata. 

  

— Jako zeszyt 11 serji „Sprawozdań i 
przyczynków naukowych* Instytutu Bada- 
nia Konjunktur Gospodarczych i Cen, opu- 
blikowane zostało opracowanie Ludwika 
Landaua p. t. Skład zawodowy ludności Pol 
ski, jako podstawa badania struktury go- 
spodarczej. Badaniu poddano wszelkie ma- 
terjały, dotyczące sprawy struktury zawo- 
dowej ludności punkt wjścia stanowiły wy- 
niki spisu ludności z 1921 r., uzupełnione 
i skorygowane według świeższych danych 
statystycznych (jak zwłaszcza statlstyki prze 
mysłowej) celem odtworzenia składu lud- 
ności w 1927 roku; włączono do opracowa- 
nią także oparte częściowo na spisie przed- 
wojennym, częściowo na szacunkach — @а- 
ne dla obszarów nie objętych przez spis 
z 1921 r. — Górnego Śląska i Wileńszczy- 

Wapaniały dramet filmowy wykonany 
na tle życia lotników amerykańskich. 

Aktów 10. 

zny. Uzyskany stąd materjał opracowano w 
ten sposób, by określić podział ludności 
według dwóch kryterjów: 1) według gałę- 
zi, z działalnością których związane jest o- 
siąganie przez daną warstwę dochodu — a 
więc podział na ludność związaną z rolni- 
ctwem, przemysłem, handlem, rzemiosłein, 
świadczeniem usług w przedsiębiorstwacn i 
poza niemi (służba domowa i dozorcy), «e 
służbą publiczną: pocztą i kolejami, admi- 
nistracją kościołem i istotucjami społecz- 
nemi; 2) według stanowiska spałecznego, a 
więc formy osiągania dochodu związanego 
z tem w znacznej mierze typu konsumpcji 
— z tego punktu widzenia rozróżniono lud- 
ność korzystającą z zysku przedsiębiorcy, 
wolne zawody, drobne warsztaty (rzemio- 
sło, drobny handel i t. p.), włościan, pracow 
ników umysłowych, robotników poza rol. 
nymi wraz ze służbą i funkcjonarjuszami 
niższymi, robotników rolnych i nie rozpo- 
rządzających dochodem. Podział ludności 
Polski porównano z analogicznym podzia- 
łem dla Niemiec, ujawniając różnice, wyni 
kające z mniejszego udziału przedsiębiorstw 
kapitalistycznych w życiu gospodarczem Pol 
ski. Poza przewagą ludności rolniczej także 
i w strukturze pozostałej części ludności 
Polska wykazuje wielkie różnice w porów- 

naniu z Niemcami: z pracy najemnej żyje 
60 proc. ludności — w Niemczech 80 proc. 
w przemyśle i handlu zatrudnionych jest 
33 proc. pracowników umysłowych i 57 
proc. robotników — w Niemczech odsetki 
te wynoszą odpowiednio 52 proc. i 69 proc 
Różnice w strukturze pociągają za sobą i 
różnice w rozwoju gospodarczym, o których 
broszura daje ogólny pogląd. : ŚA 

Popierajele przemysż krajowy 
WYZNACZ RADŁOWA KT TRZOAĄSTENECE 

  

i i Aaiejowe | Dziś! 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
* HISTORJA ZE SKARBEM NA PIECU. 

Przed kilku dniami do wydziała śledeze- 
go zgłosił się właściciel restauarcji przy ul. 
Tatarskiej Nr. 20 Tadeusz Głowacz i złożył 
następujące zameldowanie. 

Na piecu w restauracji przechowywał 
skarb bo aż 1.000 złotych, o pieniądzach tych 
nie wiedziała prócz niego żadna żywa dusza. 

Jednakowoż, kiedy przed świętami zaj- 
rzał na piec spostrzegł że skarb znikł jak 
kamfora. Nie ulegało więc wątpliwości, że 
ktoś go skradł. Meldujący zapewniał że kra- 
dzieży mógł dokonać tylko ktoś z domow- 
ników. Zarządzono rewizję w jego własnem 
mieszkaniu. i „skarb* odnaleziono w jednym 
z butów właściciela mieszkania. Złodziej 
przestraszył si ęwidocznie następstw swego 
czynu i niepostrzeżenie skradzioną gotówkę 
podrzucił. (C). 

PRZEDMAJOWE PRZYGOTOWANIA KO- 
MUNISTÓW.. 

W ręce władz bezpieczeństwa wpadły o- 
kólniki i zarządzenia wydane do komuni- 
stycznych komitetów miejskich i wiejskich 
przez centralny komitet K. P. Z. B. 

W okólnikach tych zarządza się podbu- 
rzać tłumy pracujących do aktywnych wy- 
stąpień, urządzać demonstracje osobne, jak 
również łączyć się z innemi demonstracjaini 
urządzanemi przez partje socjalistyczne i 
związki zawodowe. 

Władze bezpieczeństwa zatrzymały po- 
zatem kilku agitatorów z odpowiedniemi in- 
strukcjami i bibułą agitacyjną. ie) 

ROZRZUCENIE BIBULY PRZY ULICY 
SZKLANEJ. 

Ubiegłej nocy jacyś nieznani osobnicy 
porozrzucali w okolicy ulicy Szkłlanej nie- 

® 

+ Ksiežnicžka-Cyrkėwka (Ks. Oiga) 

Nr. 80 (2022) 

wielką ilość ulotek komunistyoznych, przė- 
ważnie o treści antyreligijnej. 

Ulotki skonfiskowano. 

(6). 
ARESZTOWANIE POSZUKIWANEJ 

PRZEZ SĄD OKRĘGOWY W STRYJU. 

W dniu wczorajszym wywiadowcy wy- 
działu śledczego apesztowali w Wilnie poszu- 
kiwaną przez Sąd Okręgowy w Stryju nie- 
jaką Annę Bołtaziuk, byłą nauczycielkę. 
Aresztowaną osadzono w areszcie centralnym: 
i powiadomiono prokuratora Sądu Okr. w. 
Stryju. (c) 

KRADZIEŻ. 

Szapiro Mina (Kalwaryska 41) zamełdo- 
wała o kradzieży z niezamkniętego miesz- 
kania garderoby i bielizny damskiej war- 
tości 55 zł. Ustalono, że kradzieży tej doko- 
nała Rynkiewicz. Stanisława (Kalwaryjska 
41), która po kradzieży zbiegła. 

ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

W dniu 7 b. m. Płaszczewski Wacław z 
zawodu rakarz, zam. przy ulicy Piłsudskie- 
go 54 w bramie domu Nr. 111 przy ul. No- 
wogródzkiej w celu pozbawienia się życia 
wypił esencji octowej. Pogotowie ratunko- 
we odwiozło desperata w stanie niezagraża- 
jącym życiu do szpitala żydowskiego. 

    

bę myjjjj nowej konstrukcji, ; 
Раги!! Eorohe prędko i oszezędnie 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wlino, Zawalna 11-a. 

į Ceny niskie. 2008 Ceny niskie. 
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Wielki, wspaniały program świąteczny. Zachwycający przetojowy film! Rekordory sukces świsiowy 
Wspaniały dramat-komedjowy w lu aktech. 
W rolach głównych: ulubieniec publiczności 

HARRY LIEDTKE, oraz prześliczna HILDA ROSZ. 
Poesątek seausow o goń. 

GNIS KO! 
sok ilworca kale'ne.) 

SALA BIEJSKA 

Asirsbrameža 5. 

Wybitnie emocjonująca treść! — Porywające m: n.erty. 
W rolach głównych: 5— w dni świateczne © podz 4. Jack Holt ; Lila Lee. 

Kiss czynna od g. 3 m. 30. — Początek seansów od godz. 4-ej. — Następny program: Wiiki i szakale morza 

  

Dówiękowy 
KINO-TRATR 

„RBLIOS" 
Wileńska 35, tel. 9.28 Wkrótce 

przeboje wszechświatowe 

Młosokiewtaly Aaa 
zwiękowyl GERAIS war 
króla reżys. E. Dupenta 

Konflikt Wielkie dźwiękowe arcydzieło dramatyczne. 

NAD PROGRAM: 

największe 

Początek o godz. 2, 4, 6, 8 i 10:30 

ODWIECZNA PILS 
M eli 

miłości i rasy. Odwieczna walka dwóch światów. 
W rolach głównych: Mary Glory znakomita śpiewaczka „Habimy”, Miriam Eilas, Max Udian i Henryk Garat, 

Wszechświatowy przegląd dźwiękowy „Foxa' (ostatnie nowiny). 

„Wale miłość, „Na Zachodzie bez zmian” | „Monte Carlo“. 
— Na pierwszy seans ceny zniżcne. 

  

PŹZWIĘKOWR KINO 

„BÓLLJYDÓO 
Mickiew. 22, tel. 15-28   Dziš premjera! 

genjalaiejszy artysta film 
wszystk. czasów i krajów 

Naj- 

W roli artystki kabaret. Loli-Loli 
nowa rewelacja artyzmu filmowego 

Emil Jannings 
NIEBIESKI MOTYL (Aniotb) 

Mariena Dietrich 

zabłyśnie całą potęgą swego oszałamia” 
jącego talentu w swej najnowszej i naj- 
wspanialszej kreacji dźwiękowej p. t. 

Wstrząsejący dram. 
miłości i pokusy, 
poświęc. i zdrady. 

uosobienie najsilniejszego napię- 
cia „wampiryzmu” erotycznego. 

NAD PROGRAM: Dodatek i tygodnik dźwiękowzy „FOXA*. — Początek o godz. 2, 4, 6, 8i 10'15 
  

KINO-TEATR 

„PAN“ 

Dziś wielka premjerai 
Motto: 
Najpotężniejsze arcydzieło erotyczne p. t. 

W rolach 
głównych 

Po raz pierwszy w Wilnieł 
„Pierwsza kobieta w życiu mężczyzny". O FIARNA NOC 

Dramat ilustrujący odwieczny konflikt miłosny dwu pierwotnych natur. 

Gharles Farel Po zzz dn zzo Nieba” Mary Dunkaa jako „Jege pierwsza kobieta”. 
Początek o godz, l-ej. Ceny od 40 gr. 

    WIELKA 44 

(NOM 
Wkrótce na naszym ekranie 
Największe Arcydzieło Filmowel 
Wszechświatowy szlagier Indyjski grobowiec 
  

Dźwiękowe Kino 

Cū/INS 
1541 ul. Wielka 47, tel. 

„Dziš! Najwspanialszy 
super-film dźwięk. świato- 
wej produkcji francuskiej 

Realiz. słyn. arcydzieła Aleksandra 
Dumasa (ojca) — W rolach główn.: 

Naszyj 
© Wstrząs. 

nik królowej ::: miłosny 

Marcelia Jefferson i Diana Karenne 
NAD PROGRAM: Rewelacyjny dodatek dźwiękowy „Foxa*. — Seansy o godz. 2, 4, 6,8 i 10'30 
  

Poszokuję posdy 

godgotuai 
w majątku. 

Posiadam dobre świa- 
dectwo. Oferty pro- 
szę nadsyłać do Ad- 
ministracji „K. Wil., 
pod Nr 8248 dla p. X. 

  

Tysiące chorych 
ma katar żołądka, wzdę- 
tia, kureze, bóle, niestra- 
wmość, zgagę, nudność, 
wymioty, brak apetysu, 
ogólne osłabienie, ecetora 
odzyskało zdrowie 

używając ziółka sławnego 

ma cały świat Dr. Dietla 
profesora Uniwersytetu Ja” 
giellońskiego. Żądajcie 
bezpłatnej broszury po- 

  

  uczającej. 

Adres: Liszki — Apteka. 

LSK. SYARDZĄ 4 

Wydawca, Kupiec, Przemysłowiec, 
Fachowiec Rekiamy 

znajdzie 

tiekawy materjał dotyczący reklamy i ogłoszeń 
w zeszycie 3-cim miesięcznika 

„PRASA” 
„23 RSW. Związku Wydawców Dzienników 
i Czasopism. Nr. 3-ci „PRASY* zawiera treść nastę- 

pującą: artykuły: Fr Głowińskiego — „Prasa, propagan- 
da i reklama". St. Z. Zakrzewskiego — „Stosunek do 
ogłoszeń”. ] St. Szczerbińskiego— „Dziennik podsta- 
wą polityki ogłoszeniowej . ]. K. Uczabińskiego — 
„Dwie bołączki*. M. Grzegorczyka — „Francuski ko- 
deks ogloszeniowy“ oraz działy następujące: Z dzia- 
łalności Polskiego Związku Wydawców Dzienników 
i Czasopism oraz Związku Syndykatów Dziennikarzy, 
Kronika Krajowa, Rynek Krajowy, Przegląd Ustaw 
i Rozporządzeń, Sądownictwo ą Prasa, Kronika Za- 
graniczna, Przegląd Piśmiennictwa. 

Objętość zeszytu 28 stronic. Cena | zł. 

Do nabycia we wszystkich większych księ- 
garniach i u sprzedawców Tow. „Ruch“ na 
większych dworcach kolejow. oraz w Admi- 
nistracji „PRASY“: Warszawa, Krakowskie 
Przedmieście Nr. 40, m. II, telefon 540.00. 
Konto P. k. O. 18.606 

  

    

  

Lejegtr ManAIOWY. 
Do Rejestru Handlowego Dział A, 
Sądu Okr. w Wilńie, wciągnięto na- 

stępujące wpisy pierwotne: 

W dniu 10.11. 1931 r. 
12618. I. Firma: „Michel Alperowicz i Dawid Ka- 

cew — Handel towarów spożywczych w Rakowie 
Spółka”. Sklep towarów spożywczych. Siedziba w Ra- 
kowie, pow. Mołodeckiego. Firma istnieje od dn. | 
stycznia 1931 r. Wspólnicy—Michel Alperowicz i Da- 
wid Kacew zam. w Rakowie pow. Mołodeckiego. 
Spółka firmowa zawarta na mocy aktu zeznanego 
przed Aleksandrem Wojciechowskim Notarjuszem w 
Rakowie w dn. 22-I. 1931 r. za Nr 165 na czas nie- 
ograniczony. Zarząd należy do obu wspólników. 
Weksle, umowy i wszelkie zobowiązania w imieniu 
spółki podpisują obaj wspólnicy lub jeden Michel 
Alperowicz pod stemplem firmowym. Wszelkie pełno- 
moeniectwa, rachunki, korespondencję, pokwitowania z 
odbioru z urzędów pocztowych korespondencji zwyk- 
tej. poleconej, przekazów pieniężnych, przesyłek pocz- 
towych i kolejowych podpisuje każdy ze wspólników 
pod stemplem firmowym. Wszelkie sprawy sądowe w 
imieniu spółki prowadzić może każdy ze wspólników 
i ma prawo reprezentować spółkę przed wszelkiemi 

  

  

Następny prodram: POD BANDERĄ MIŁOŚCI z MARJĄ BOGDA, ZBYSZKIEM SAWANEM | inn. 
  

Dziši 

Gabrjeii Zapolskiej p. r. 

Powiešč KINO -TEATR 

| STYLOWY 
silea Wisika 36. wydańle: 

W rol główn: 

Moralność pani Dulskiej 
Potężny dramat obyczajowy erotyczny w 10 aktach. Nie mający nic wspólnego z dźwiękowym. Zupełnie EJ 

Zofja Batycka, Adolf Dymsza i inni — NAD PROGRAM: Najnowsze arcydzieło 
1931 r. „Walki o wolność Ameryki" p. t WYBUCH W PROCHOWNI epokowy dramat w 8 aktach. 
  

władzami oraz składać we wszystkich instytucjach 
państwowych oświadczenia i wyjaśnienia w sprawach 
spółki. ‚ 16/М1 

W dniu 11.II. 1931 r. 

12619. I. Firma: „Izaak Matłowski — Sklep skór* 
w Wilnie, ul. Gaona 18. Sklep skór. Firma istnieje od 
1931 r. Właściciel — Matłowski lzaak zam. w Wilnie, 
przy ul Stefańskiej 14 — 1. 17/V1 

12620. I. Firma: „Wolezkiewicz Jozef“ w Holu- 
bach, gm. Orla, pow. Szczuczyńskiego. Sklep spożyw- 
czy itytoniowy. Firma istnieje od 1926 r. Właściciel 
Wołczkiewicz Józef, zam. tamże. 18/v1 

W dniu 20.II. 1931 r. 
12645. I. Firma: „Wanagiel Ignacy“ we wsi Wiel- 

kie Kniazikowce, gm. Lipniskiej, pow. Lidzkiego. 
Sklep drobnych towarów i wyrobów tytoniowych. 
Firma istnieje od 1928 r. Właściciel — Wanagiel Igna- 
cy, zam. tamże. 19/V1 

W dniu 24.II. 1931 r. 
12646. 1. Firma: 

Wielka 39. Sklep bławatny. Firma 
Właściciel — Sinuk Paulina, zam. tamże. 

„Sinuk Paulina* w Wilnie, ul* 
nieje od 1931 r. 

20/У1 

  

  

12647. 1. Firma: „Skłep kolonjalno - spożywczy 
Bejla Mankiewicz" w Wilnie, uł. Legjonowa 40. Sprze- 
daż artykułów spożywczych Firma istnieje od 1930 r. 
Właściciel — Bejla Mankiewicz, zam. tamże. 21/V1 

12648. |. Firma: „Fabryka Garbarska Bracia M. i 
$. Margolis. Spółka firmowa”. Fabryka garbarska. Sie- 
dziba w Wilnie, ul. Staro Szlachturna 9. Przedsiębior- 
stwo istnieje od dn. 7 stycznia 1931 r. Wspólnicy: 
Majrym Margolis zam. w Białymstoku przy ul Fabry- 
cznej 13 i Szmuel Margolis w Wilnie przy ul. Staro 
Szlachturnej 9. Spółka firmowa zawarta na mocy sktu 
zeznanego przed Bolesławem Urbanowiczem Notarju- 
szem w Białymstoku w dniu 7 stycznia 1931 r. za Nr. 
49 na czas nieograniczony. Zarząd należy do obu 
wspólników. Wszelkie zobowiązania spółki wekele, 
żyra, czeki, przekazy pełnomocnictwa, umowy, kontrak- 
ty podpisują pod stemplem firmowym każdy ze wspól- 
ników samodzielnie. Zawierać akty notarjalne, naby- 
cia dla spółki nieruchomych majątków, przyjmować 
zobowiązania tyczące się wypłaty reszty szacunku, wy- 
pożyczać sumy, zabezpieczać na hipotekach nierucho- 
mości spółkowych sumy z procentami i „ewikcje na 

wszelkiego rodzaju zobowiązania, wykreś ć z hipotek 
sumy i kaucje mocen jest każdy wspólnik samodziel- 
nie. Również każdy wspólnik mocen jest otrzymywać 
z urzędów pocztowych wszelką korespondencję zwy- 
czajną, poleconą, pieniężną ze stacyj kolejowych i ko- 
mór celnych, frachty, towary i ładunki. Każdy spółnik 

przedstawia spółkę przed wszelkiemi władzami, sąda- 
mi i instytucjami i mocen jest prowadzić wszelkie 
sprawy sądowe, uczestniczyć w sprawach sądowych, 
otrzymywać decyzje i tytuły wykonawcze, zakańczać 
sprawy polubownie, dawać upoważnienia do prowa- 
dzenia spraw adwokatom i obrońcom i spełniać od- 
nośne formalności. z2/V1 

W dniu 26.11. 1931 r. 

    

W dniu 26.II. 1931 r. 
12650. |. Firma: „Kac Liba* w Wilnie, ul. Po- 

łocka 60. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1928 r. 
Właściciel — Kac Liba, zam. tamże. 24/VI 

12651. I. Firma: „Zajazd Szymona Lichtzona* w 
Wilnie, ul. Wiłkomierska 28. Zajazd. Firma istnieje 
od 1928 r. Właściciel—Lichtzon Szymon, zam. tamże. 

25/V1 

12652. I. Firma: „Lubecki Fiszel* w Zabłociu, 
pow. Lidzkiego. Sklep drobnych towarów. Firma istnie- 
je od 1927 r. Właściciel—Lubecki Fiszel, zam tamże.   

    

    

:6/VI 

12653. I. Firma: „Maszkiewicz Zofja* w Wilnie, 
ul Zarzecze 8. Mleczarnia. Firma istnieje od 1929 r. 
Właściciel — Maszkiewicz Zofja, zam. tamże. 27/VI 

12654. |. Firma: „Rynkun Bolesław" w Wilnie, 

  

przy ul. Połockiej 9 — 2. Jadlodai z wyszynkiem 
piwa i moszczu owocowego. Firma istnieje od 1930 r. 
Właściciel — Rynkun Bolesław, zam. tamże. 28/У1 

    

12655. I. Firma: „Ilja Szaftan“ w Nowo-Šwigcia- 
nach, pow. Święciańskiego. Sklep spożywczo-galante- 
ryjny. Firma istnieje od 1931 r. Właściciel — Szaftan 
Ilja, zam. tamże. 29/V1 

12656. I. Firma: Złocowska Sora Leja* w Ostry- 
nie, pow. Szczuczyńskiego. Sprzedaż wyrobów tyto- 
niowych i towarów spożywczych. Firma istnieje od 
1927 r. Właściciel—Złacowska Leja-Sora, zam. tamże. 

30/VI 
W dniu 27.1. 1981 r. 

12657. I. Firma: „Juraszek Wacław” w Wilnie, uł. 
Zarzecze 21 — 20. Splep win, wódek i produktów 
spożywczych. Firma istnieje od 1927 r. Wlašciciel — 
Juraszek Wacław, zam. tamże. 3i5V1 

W dniu 26.11. 1931 r. 
12658. I. Firma: „Goldin Mera* w Wilnie, ul. 

Krupnicza 1. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 
1928 r. Właściciel— Goldzin Mera, zam. tamże. 37/Vvl 

W dzxiu 26.1. 1931 r. 
12659. 1. Firma: „Bejnes Gofung* w Wilnie, ul. 

Zamkowa 22. Sklep artykułów piśmiennych. Firma 
istnieje od 1929 r. Właściciel — Bejnes Gofung, zam. 
w Wilnie przy ul. Literackiej 8 — 16. 33/V1 

W. JUREWICZ 
byty majster firmy 

„PAWEŁ BURE" 
poleca najlepsze zegarki, sztućem, 
obrączki śiubne i inne rzeczy. 
Gwarantowana naprara zegarków 
1 biżuterji po cenie przystepnej 

Oszacowanie kamieni bezpłatne. 

  

  

  

            

  

KURIER WILEŃSKI 
Spółka z ogr. odpow. 

DRUKARNIA 
INTROLIGATORNIA 
BZNICZE 
Vilno, šw. Jaiska Ar. 1 

Telefon 3-40. 

Dzieła książkowe, 
druki, książki dła 
urzędów, bilety wi- 
zytowe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 

I! i wszelkiego rodza- 
ju roboty drukarskie 

|  WYKONYWA 
+  PUNKTUALNIE 

— TANIO — 
ij SOLIDNIE 
В 
Мупизштишсилиитнишиио 

I. Blnmowicz. 
AL weneryczne, 

skórne i moczopłciowe,. 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8.. 

ТРО 

Akuszerka 

Marja Bracia 
przyjmoje od'9 rano dė 
7 wiecz. ul. Mickiewicza 30 
m. 4. W. Zdr. Nr 3093. 

    

  

  
  

  

gub. kwit lombardowy 
(Biskupia 12) Nr. 77:52 

unieważnia się 

Poszukuję posady 
mamki, "5:1 

ulica Gdańska 4—4 

RUTYNOWANY. 

Mithalter -bilancisia 
poszukuje pracy 

chociażby dorywczej 
tbilansy, kontaola i t. p.).. 
Zwracać się: Państwoweu 
Szkoła Techniezna (ulica 
Holendernia) do wice-dy— 

rektora inż. Mersona. 

  

  

      

    

  

    
MIGNON 6. EBERHART. 

Gdy pacjent przemówi... 

Powieść nagrodzona na konkursie Scotland Yardu. 
Przekład autoryzowany z angielskiego. 

A może w tym wielkim, starym do 
mu przebywał ktoś? 

— Cudownie! Dobra nowina, pan- 
no Keate. — Spojrzał na mnie z uprzej- 
mym, wesołym błyskiem oczu. 

— To będzie, narazie, wszystko. 
Dziękuję wam, panowie, rzekł O,Leary 
tak energicznym głosem,, że tamci za- 
pomnieli, że to oni przyszli go pytać i 
wynieśli się z pokoju, dziwiąc się praw 
dopodobnie samym sobie. 

Gdy umilkł odgłos ięh kroków, O* 
Leary uniósł kurtynę i wyjrzał na ko- 
rytarz, widocznie sprawdzając, czy w 
nim kogo niema. Nie spostrzegłam, aby 
w trakcie rozmowy z Eustachym i Di- 
muckiem, wyszło najaw co godnego u- 
wagi, lecz oczy młodego detektywa pło 
nęły takim przenikli wym, czujnym bla 
skiem, że ogarnęło manie zaciekawienie. 

— Stanie się przed ranem, panno 
Keate. Jestem tego pewny. Czy pani za 
uważyła, że Eustachy nie wspomniał o 
zielonym słoniu? — urwał. rozglądając 

się szybko po pokoju. — Teren akcji 
jest przygotowany — dodał Żeby mi pa 
ni tylko zechciała pomóc, panno Kea- 
te! Chciałbym panią prosić o niebezpie 
czną przysługę. — Popatrzył na mnie 
poważnym wzrokiem. — Chociaż; z 
drugiej strony nie prosiłbym pani o 
to, gdybym nie był pewny, że panią o 
bronię. Czy pani mi ufa? 

— O co idzie? — zapytałam uprzej 
mie, woląc nie przyrzekać na ślepo. 

—- Niech pani posłucha -— odrzekł 
niskim, wzburzonym głosem. — Po 
pierwsze, chciałbym, żeby się pani 
skarżyła dziś wieczorem przy obiedzie 
na ogromną senność. Nie będzie to kła 
mstewem, bo ostatnio miała pani bar- 
dzo mało snu. Niech pani to powie w 
taki sposób, aby wszyscy odnieśli wra 
żenie, że o północy będzie pani spała 
jak kamień. 

— Wcale nie trudne żądanie — od 
powiedziałam prędko. — Co dalej? 

— Następnie powróciwszy do tego 

pokoju, usiądzie pani na tym fotelu 
koło łóżka, plecami do ściany „tak, że 
by mieć oko na wieżę i na drzwi do pa 
sażu... ' 

Przerwaiam. 
— Więc pan się spodziewa, że ktoś 

zejdzie z góry? Bo jeżeli tak, to ja nie.. 
— W razie czego ja tu będę blisko 

-— odpowiedział z gotowością, któraby 
mnie może zupełnie uspokoiła, gdyby 
nie to, że mówiąc zniżył głos do niedo 
słyszalnego prawie szeptu i rzucił trwa 
żne spojrzenie w kierunku wieży. 

— Będzie pani siedziała — ciągnął 
szeptem — w tej pozie do wpół do pier 
wszej. Prawda, że o tej godzinie cho- 
dzi pani po gorącą wodę. Do tego cza 
su będzie spokój i nie potrzebuje pani 
się denerwować. Potem zgasi pani 0- 
strożnie łampę koło łóżka i przekręci 
tamtą na stole. A sama pani stanie z 
drugiej strony łóżka. Ukryje się pani 
w cieniu kotary. Miejsca jest dosyć. 
Weźmie pani gwizdek policyjny i bę- 
dzie go trzymać w ręku i — czy będzie 
pani mogła ukryć się za kotarą w ten 
sposób, żeby być schowaną, a jednot 
cześnie widzieć, co się dzieje w pokoju 

Skoczył za łóżko i zaczął poruszać 
fałdy zakurzonej kotary, zwieszającej 
się ze staroświeckiego baldachimu. By 
ło to urządzenie zabójczo niehigjenicz- 

  

12649. 1. Firma: „Kac izrael" w Wilnie, ul. Za- ь 
walna 60. Sprzedaż wyrobów wiejsko - rymarskich. WILNO, ul. Adama Mickiewicza 4. Pianino do wyna 
Firma istnieje od 1927 r. Właścicieł Kac Izrael zam. 2125—0 х i jęcia 
w Wiłnie, przy ul. Końskiej 5 — 4. 23/VI Wiłkomierska 3—20. 

ne i od pierwszego dnia Świerzbiły — Nie wiem — odparł osżbry. — go, — rzekł O'Leary — widzi pani, 
mnie palce, aby zerwać te szmaty i 
wyrzucić je za okno. 

— Gzy kto.. czy pan przypuszcza, 
że morderca... że... — zająknęłam się 

i urwałam. 
— Tak, odpowiedział z mrożącą 

krew w żyłach nonszalancją. — Kiedy 
przyjdzie, pani zaczeka, dopóki się on 
nie pochyli na łóżkiem, poczem zaala 
rmuje pani nas gwizdkiem. 

— Со!? 
— Panno Saro pani pacjent, pomi- 

mo, že zdrowie jego się poprawiło, 
znajduje się teraz w większem niebez- 
pieczeństwie niż kiedykolwiek. 

— Ale w takim razie pan powinien 
go pilnować. Nie pozwolę panu ryzy- 
kować. 

— Czy pani sądzi, że gdybym nie 
był w możności obronić pani i jego, to- 
bym .przedsięwziął ten plan? — Zapy- 
tał surowo O* Leary. 

Naturalnie nie myślałam tak, lecz 
sama perspektywa tego rodzaju cza- 
tów i odpowiedzialności za życie pa- 
cjenta przejęła mnie zimnym dresz- 
czem. 

— (Chyba pąn nie przypuszcza, że 
Karol Federie zechce zamordować 
swego ojca? — zapytałam z przeraże- 

niem. 

    

Desperat zdolny jest do wielu rzeczy, 
eby uratować siebie 1 przeprowadzić 
swoje zamiary. A to, co wiemy o Ka- 
rolu Federie, nie świadczy o nim do- 
brze. ‚ 

—- Čzy pan nie kaže go odrazu are 
sztować? zapytałam cierpko, niezado- 
wolona, że intruz błąka się swobodnie 
po całym domu. 

Lance O'Leary wzruszył ramiona- 
mi. 

— Panno Saro, czy mamy przeciw 
niemu choć cień dowodu winy? Nic, 
oprócz podejrzeń. 

— Niewinny człowiek nie ukrywał 
by się w ten sposób. 

— Racja, ale czyż wszyscy domo- 
wnicy, co do jednego, nie zachowują 
się podejrzanie? Czy które z nichi ro- 
bi wrażenie niewinnej osoby? | 

Miał słuszność. Podejrzewałam wszy 
stkich oprócz March, chociaż gdybym 
się powodowała nie impulsem, ale logi 
ką, ją podejrzewałabym najwięcej. To 
dowodzi do jakiego stanu doprowadził 
mnie pobyt w domu Federie'ch, bo z 

natury nie jestem podejrzliwa. Sama 
nie mam nic do ukrywania i sądzę in 
nych podług siebie. 

—- Jestem pewny, że ani pani, ani 
pani pacjentowi nie stanie się nic złe- 

panno Saro, rzecz przedstawia się tak 
że tajemnica zielonego słonia jest zna 
na staremu Federie, bo on ją tam u- 
krył. Pytanie, czy ta tajemnica doty- 
czy miejsca, w którem śą ukryte pie- 
niądze, czy też czego innego, jest rze- 
czą drugorzędną. March wie tylko, że 
słoń ma jakąś wartość. Mittie wie, że- 
Adolf miał go w ręku w chwili šmier- 
ci i że potem słoń zniknął. Adolf poz- 
nał tajemnicę zielonego cacka i w 
chwilę potem zginął. Grondal też się 
pewnie czegoś dowiedział i prawdopo 
dobnie zdradził się z tem i dlatego z0- 
stał zamordowany. Ten kto zabił tych 
dwóch ludzi wie, że odzyskanie zmys- 
łów przez starego Federie będzie dla 

niego wyrokiem śmierci. 
— Przypuśćmy, że w słoniu kryje 

się testament niekorzystny dla March. 
Czy wtedy jej przypisałby pan te dwa 
zabójstwa? — zaoponowałam. 

O'Leary uśmiechnął się słabo i po- 
trząsnął głową. 

‚  — Tam jest coś innego, panno Sa- 
ro. Taki testament nie spowodował- 
by nigdy tego rodzaju okropności. Na- 
turalnie nie jestem bezwzględnie pew- 
ny, że się nie mylę, ale — spróbujemy. 
I zresztą — no, zobaczymy. 

D: <. B. 

В Druk. „Znicz“, Wilno, ul. Š-to Jaūska 1, telefom 3-40 Wydawnictwo „Kurjer Wileūski“ 
‚ 

S-ka z ogr. odp. Redaktor odpowiedziałny Władysław Monkiewicz


