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P. Gabrys 
Przed kiłku tygodniami 

wychodzić w Genewie czasopismo p. t 

„Revue des Nationalitćs et des Mino- 

ritės Nationales“ (Przegląd narodo- 

wości i mniejszości narodowych). Ja- 

ko wydawcy figurują Litwin p. Ga- 

brys i Francuz p: Pólissier. 

zaczęło 

Kto zacz jest p. Pólissier i skąd się 

biorą jego zainteresowania zagadnie- 

miami narodowošciowemi, naogėt bar- 

dzo mało znanemi i omawianemi we 

- Francji, — o tem nic nam nie wiado- 

"mo. Natomiast p. Gabrys jest działa- 

czem politycznym oddawna znanym. 

jeszcze z czasów wielkiej wojny, kiedy 

prowadził w Szwajcarji bardzo ener- 

giczną kampanję za niepodległością 

Łitwy, pragnąc skłonić do realizacji 

aspiracyj litewskich państwa koalicji 

przeciwaiemieckiej. Ponieważ jedno- 

<ześnie połitycy litewscy, pozostający 

w kraju, zdecydowali się oprzeć spra- 

wę niepodległości Litwy na współdzia- 

łaniu z okupacyjnemi władzami nie- 

mieckiemi, p. Gabrys w swej akcji 

prolitewskiej wśród państw koalicji 

mapotykał na wielkie przeszkody i mu- 

siał albo usprawiedliwiać politykę 

swoich rodaków w kraju względami 

przejściowego oóportunizmu, albo ją 

etwarcie zwalczać, wysuwając zara- 

zem maksymalny program terytorjal- 

my Litwy, przekraczający o wiełe to, 

eo można było w najlepszym razie u- 

zyskać od Niemców w wyniku ich 

zwycięstwa. 

* Znaną jest ogólnie ogłoszona przez. 

p. Gabrysa mapka zakreślająca grani- 

«e przyszłego państwa litewskiego aż 

po Narew i dopływy Prypeci. Sądząc 

z tego rozmachu włączającego do pań- 

stwowości litewskiej ogromne obszary 

ziem etnograficznie polskich i biało- 

ruskich, można byłoby uważać go za 

zwolennika programu restytuowania 

państwowości Wielkiego Księstwa Li- 

tewskiego, gdyby nie to, že p. Gabrys 

był takim samym conajmniej nacjona- 

listą, jak jego rodacy współpracujący 

z Niemcami w Wilnie i Kownie. „Wiel 

ka Litwa“ p. Gabrysa miała być także 

Litwą etnograficznie i językowo litew- 

ską. O uznawaniu przez niego współ- 

rzędności politycznej na tem terytor- 

jum elementów polskiego i białoru- 

skiego mowy być nie mogło. 

Aspiracyj terytorjalnych p. Gabry- 

sa nikt zdaje się z Litwinów nie prześ- 

cignął. Rozwiązanie jednak kwestji 

niepodległości Litwy nie poszło, po- 

mimo klęski niemieckiej, po linji jego 

zamierzeń. Niemcy, którzy wszędzie 

wojnę przegrali. wygrali ją dziwnym 

splotem zdarzeń, w jednym punkcie 

Europy: na terenie b. gubernji kowień- 

skiej, dzisiejszej Republiki Litewskiej 

która pozostała na długo pod ich do- 
minującym wpływem. Nie znalazło 

się wskutek tego w niej dla p. Gabrysa 

i jego ambicji wiełe pola do popisu. 

Wszedł on w konflikt z rządzącemi 

ed końca wojny Litwą czynnikami i 

pozostał na — dobrowolnej czy przy- 

musowej, tego już nie wiemy — emi- 

gracji w Szwajcarji, Wołdemaras na- 

potkał w nim swego zawziętego prze- 

eiwnika a i po jego upadku, p. Gabrys 
mie potrafił ułożyć się z dzisiejszymi 

władcami Litwy, pozostając w stanow 

czej opozycji. 

W Genewie p. Gabrys przedstawi- 

cielom Litwy nie sprzyja i nie pomaga. 

Pragnąc przeto „utopić* go, zaczęto 

pomawiać go o zaprzedanie się Polsce 
i zaangażowanie się na służbę, jej in- 

teresów, mimo że antyniemiecka dzia- 

łalność p. Gabrysa nie przestała zara- 
zem być antypolską. tak jak nią była 

ed początku. : 

W pierwszym nunierze swego cza- 

sopisma zamieścili wydawcy artykuł, 

którego autorem ma być jakaś „wy- 

bitna osobistość z pośród dyplomacji 
biorącej przed 12 laty udział w poko- 
jewej konferencji paryskiej”. We 

Za numer dowodowy %0 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-ciołamowy. Administvacja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

redivivus. 
wschodnio-pruskiej prasie niemieckiej 

artykuł ten wywołał głośny oddźwięk, 

który obrócił się ostrzem również prze- 

ciw Polsce. 

O cóż tam chodzi? 

Autor proponuje rozstrzygnięcie 

kwestji rewizji wschodnich granic nie- 

mieckich podług następującej recep- 

ty: Prusy Wschodnie zostaną podzie- 

lone pomiędzy Połskę i Litwę. Połska 

weźmie 25.000 kim., Litwa — 10.000 

klm.. Reszta, t. j. około 2.000 klm.* 

z Królewcem stanie się wolnem mia- 

stem pod wspólnym polsko-litewskim 

zarządem. Wzamian za to proponuje 

autor oddanie Niemcom niektórych 

kolonij. 

Prasa królewiecka dopatruje się 

w tym projekcie inspiracji polskiej, 

„wygrywającej pożałowania godne po- 

gorszenie się stosunków niemiecko-li- 

tewskich z powodu Kłajpedy". Po- 

twierdzeniem tego przypuszczenia słu- 

żyć ma opinja „Expressu Porannego” 

który omawiając projekt powyższy, 

miał uznać jego słuszność i oświadczyć 

że „dopóki nad Bałtykiem istnieć bę- 

dzie bastjon niemiecki, dopóty Europa 

Wschodnia a nawet cała Europa nie 

zazna spokoju”. 

Wyrażaliśmy niejednokrotnie prze- 

konanie, że wszelkie tego rodzaju re- 
toryczne zwroty w prasie polskiej są 

szkodliwe, zwłaszcza, że nie mają one 

żadnego uzasadnienia w dążeniach 

politycznie wyrobionego  społeczeń- 

stwa i w. polityce rządu: Trudno 

wprawdzie żądać od „Expressu Poran- 

nego“, aby się z temi względami Ńczył, 

ale bądź co bądź nie zawadzi więcej 

oględności. 

Polska w stosunku do Prus 

Wschodnich nie ma innych aspiracyj, 

poza normalizacją stosunków gospo- 

darczo-handlowych, która udostępni 

jej porty wschodnio-pruskie. Dzisiej- 

sze sztuczne izolowanie Prus Wsch. 

najbardziej szkodzi tej właśnie pro- 

wincji. Ale Niemcy czynią to świado- 

mie, aby stworzyć pozorne argumenty 

dla swej propagandy rewizyjnej. Z 

chwilą kiedy ta kampanja zrobi klapę 

Prusy Wschodnie same się przekonają 

o konieczności gospodarczej współ- 

pracy z Polską, która ciężkostrawnej 

kiełbasy wschodnio-pruskiej, nadzia- 
nej 3-ma miljonami Niemców, łykać 

nie ma ani potrzeby ani chęci. 

Składając za pośrednictwem swe 

go współpracownika ofertę co do pó- 

działu Prus Wschodnich, nie zastano- 

wił się p. Gabrys jeszcze nad tem, że 

realizacja jej możliwą byłaby jedynie 

w wypadku wojny polsko-niemieckiej 

w której po stronie Polski brałaby u- 

dział Litwa w charakterze aljanta. Ja- 

kie to jest dalekie od przypuszczałnej 

nawet rzeczywistości — o tem p. Ga- 

brys równie dobrze wie jak i my. Pol- 

ska prowadzić wojny z Niemcami nie 

zamierza, a w razie wszczęcia jej przez 

Niemcy, miałaby Litwę przeciwko so- 
bie, po stronie przeciwnika. Taki jest 

dziś stan rzeczy i my mamy na niego 

oczy otwarte. 

Artykuł w piśmie p. Gabrysa po- 

budził prasę wschodnio-pruską do tro- 

ski o szybsze wyrównanie w drodze 

ugody spornych kwestyj niemiecko- 

litewskich na tle Kłajpedy i do ostrze- 

gania Litwy przed godzeniem się z 

Polską. Tem bardziej niedorzecznem 

staje się przypisywanie jakimś czynni- 

kom polskim inspiracji owego arty- 

kułu. 
Testis. 

w sprawie austrjacko- 
niemieckie] umowy celnej. 

GENEWA 13.4. Pat. — Do sekre- 
tarjatu generalnego Ligi Narodów 
wpłynęło pismo od rządu brytyjskie- 
go, w którem rząd brytyjski domaga 
się wniesienia sprawy austrjacko-nie- 
mieckiej umowy celnej na porządek 
dzienny majowej sesji Rady. 
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Teoretyczne obrady. Sesja RZA dg ma być zwołana WIADOMOSCI z KOWNA 
mala. 

Tel. od wł. kor. z Warezawy. 

(Tel. ed wl. kor. z Warszawy). 

W Prezydjum Rady Ministrow 0- 
braduje międzyministerjalna komisja 
dla rozpatrzenia zagadnienia budow- 
nietwa mieszkaniowego. Komisja jako 
cel swych obrad przyjęła projekt min. 
robót publicznych zastanawiając się 
nad możliwością zastosowania zasad 
budownictwa mieszkaniowego do о- 
becnej sytuacji gospodarczej. Rozwa- 
żania komisji wobec tej sytuacji posia 
dają charakter raczej teoretyczny. 

Padziękowanie. 

WARSZAWA, 13. IV. (Pat). Sekre- 
tarjat osobisty p. Marszałaka Piłsud- 
skiego z polecenia p. Marszałka uprzej 
mie dziękuje wszystkim którzy nade- 
słali życzenia wielkanocne. 

Ziazd chirurgów. 

WARSZAWA, ć3. IV. (Pat), W po- 
niedziałek 1 b. m. w sali wykładowej 
pierwszej kliniki chirurgicznej szpi- 
tala Dzieciątka Jezus, odbyło się ot- 
warcie XXVI zjazdu chirurgów pol- 
skieh. Zjazd poprzedzony został ogól- 
nem zebraniem T-wa Chirurgów Pal- 
skich, na- którem dokonano wyboru 
zarządu. Prezesem T-wa obrano dr. 
Budkiewicza, wiceprezesem docenta 
dr. Wojciechowskiego. Zjazd zgroma- 
dził około 200 uczestników. )W godzi- 

nach popołudniowych odbyło się 

pierwsze posiedzenie naukowe, które- 

go program wypełniło zagadnienie: 

„Obecne poglądy na zapalenie wyrost- 
ka robaczkowego i na jego leczenie. 

Referat w tej kwestji wygłosił dr. 
Glatzel z Krakowa, koreferentem był 

dr. Michejda z Wilna. Po referatach 
wywiązała się obszerna dyskusja. We 
wtorek w godzinach 8 i pół do 12 od- 
będą się operacje i pokazy w szpita- 

lach, po południu zaś nastąpi drugie 
posiedzenie naukowe. 

Skazanie redaktorów 
za oszczerstwa. 

WARSZAWA, 13. IV. (Pat). W 
dniach 10 i 11 kwietnia r. b. Sąd Okrę- 
gowy w Białej Podlaskiej, na sesji wy- 
jazdowej w Ostrowiu pow. włodaw- 
ski, rozpatrywał sprawę redaktorów 
pism „Polska“, „ABC“, „Wieczór 
Warszawski” i „Głos Lubelski*, oskar 
żonych o oszczerstwo, popełnione 

przez zamieszczenie artykułów, zarzu- 

cających naczelnikowi wydziału ku- 

ratorjum lubelskiego dr. Janowi Bar- 
chanowi popełnienie błuźnierstwa, 2 

umieszczonych pod tytułem: „„Niesły- 
chane bluźnierstwo. Delegat Kurator- 
jum Lubelskiego lży publicznie Jezusa 
Chrystusa". Po rozpatrzeniu sprawy i 

przesłuchaniu świadków Sąd Okręgo- 

wy wydał wyrok, skazujący redakto- 

ra „Polski* na 4 miesiące więzienia. 

redaktorów „ABC, „Wieczoru War- 

szawskiego“ i ,„Głosu Lubelskiego na. 

trzy miesiące: więzienia, wszystkich 

bez zamiany na grzywnę. 

Walne zebranie Tow. Zbliże- 
nia Estońsko-Polskiego. 

TALLIN, 13. IV. (Pat). Odbyło się 

łu walne zebranie Towarzystwa Zbłi- 

żenia Estońsko-Polskiego, na którem 

dokonano wyboru nowych władz. Pre- 

zesem towarzystwa został obrany prze 
wodniczący parlamentu estońskiege 

Einbund członkami zarządu za$—gen. 

Losman, prof. Piip, prof. Madison. 

Członkami honorowymi zosłali: b. 

marszałek Senatu polskiego prof. Szy- 

mański, gen. Laidoner, b. naczelnik 

państwa estońskiego p. Strandman. 

poseł Rzeczypospolitej Polskiej w Tal- 

linie p. Libicki oraz obecny poseł w 

Finlandji p. Harwat. Towarzystwo w 

roku bieżącym urządza wystawę gra- 

tiki polskiej. Dzień 3 maja będzie u- 
roczyście obchodzony, przyczem za 
pomocą radja zostaną wygłoszone od- 
czyty o Polsce. W kinematografach 

wyświetlane będą polskie obrazy. 

Nowa linja okrętowa. 

GDYNIA 13.4. Pat. —  Armator 

koloński Edmund Halma, w porozu- 

mieniu z Polską Agencją Morską, u- 

ruchomił nową regularną linję okrę- 

tową Gdynia — Rotterdam, łącząca 

również porty nadreńskie Duisburg, 

Diisseldorf, Neuss, Ruhrort i Kolonję. 

Statki tej linji odchodzą z Gdyni dwa 

razy miesięcznie. 

Na mieliznie. 
LONDYN 13.4. Pal. — Pomimo wysił- 

ków 4 wielkich holowników nie zdołano 
wyhołować w czasie przypływu okrętu „Sta- 

łendam*, należącego do linji okrętowej Hol- 

lan—America, o pajemności 20 tysięcy ton. 
który w sobotę wieczorem osiadł na mieli- 

źmie w pobliżu wyspy Wight. Pracy holo- 
wników przyglądały się wielkie tłumy. 

Pan Prezydent Raeczypospolitej 
powrócił wczoraj w godz. południo- 
wych ze Spały do Warszawy. 

Jutro rozpoczną się rozmowy poli- 
tyczne w ezasie których adecydowana 
ma być również data zwołania nad- 
wzyczajnej sesji konstytueyjnej Sej- 
mu. Utrzymuje się pogłoska, że datą 
zwołania Sejmu będzie dzień 8 maja. 
W pierwszym rzędzie tematem obrad 
Sejma byłaby pożyczka francuska, 

która do tego czasu prawdopod. będzie 
definitwnie załatwiona. Dalej ciało u- 
stawodawcze miałoby zająć się sprawa 
mi samorządowemi wreszcie prace nad 
rewizją konstytucji w komisji konsty- 
tucyjnej. Pan Prezydent Rzeczypo- 
spolitej odbędzie konferencję z Panem 
premjerem Sławkiem oraz kilkoma 
ministrami, między innymi z. min. 
skarbu Matuszewskim. 

Wycieczka przemysłowców polskich do 
Moskwy odłożyła swój wyjazd wskutek 

komentarzy prasy sowieckiej. 
Tel. od wł. koresp. z Warszawy. 

„ W poniedziałek dnia 13 b. m. mia 

ła wyjechać do Moskwy dełegacja prze 

mysłowców połskieh pod przewodnict 

wem p. Wierzbiekiego. Fymczasem 

wezoraj rano w kilka dziennikach wa 

rszawskich ukazała się depesza z Ry- 

gi, że w mińskim dzienniku „Orka 4 

datą 6 kwietnia ukazać się miał komu 

nikat, pochodzący jakoby z Komisar- 

jatu Handlu zagranieznego, w którym 

twierdzono, że wskutek przedłużające 

go się kryzysu polskiego przemysłu 
grozi mn zamarcie, o ile nie nastąpi 

wzmożenie stosunków ekonomicznych 

z Rosją Sowiecką. 

Wiadomość o iym komunikacie. 

oświetlająca sprzecznie z rzeczywistoś 

cią sytuację w Polsee i komentująca 

fałszywie projektowaną wycieczkę zja 

wiła się niemal na chwilę przed odej 

ściem pociągu moskiewskiego, wobec 

czego wycieczka przemysłowców pol 

skich opuściła dworzec, polecając u- 

przednio odczepić od pociągu zdąża- 

jącego do Stołpców wagon salonowy 

ZSSR. w Warszawie w związku z tem 

Przedstawicielstwo dyplomatyczne 

przeznaczony dla niej. 

ogłosiło oficjalny komunikat, w któ- 

rym kałegorycznie zaprzecza, jakoby 

Komisarjat Ludowy Handlu Zagrani- 

cznego miał ogłosić komunikat o wy- 

cieczce przemysłowców polskich do 

Moskwy. 

Wobec tego delegacja polska uzna- 

ła sprawę za wyczerpaną i sytuację 

za całkowicie wyjaśnioną i postanowi 

ła wyjechać do Moskwy we wtorek 

łub środę bież. tygodnia. 

„ 

Proces o zamach na poselstwo 
sowieckie. 

Polański skazany został na 10 łat ciężkiego więzienia. 

WARSZAWA. (3.4. Pat. — W 

czwartym dniu procesu Jana Połań 

skiego, zabrał głos prokurator Nisen- 

zon, który wygłosił półteragodzinne 

przemówienie, podkreślając na wste 

pie, że zamach na poselstwo sowieckie 

w Warszawie był czynem, godzącym / 

w interesy państwa polskiego, jako 

państwa, które daje przedstawicielstu 

ZSSR. gościnę. To teź gdy ujawniono 

przyrząd wybuchowy, władze bezpie- 

czeństwa rozwinęły całą swą energję, 

aby sprawcę zamachu schwytać. Pro- 

kurator, powołując się na wyniki eks- 

pertyzy pirotechnicznej, zbija twier- 

dzenie Polańskiego, że motywem je- 

go czynu miała być ehęć demonstra- 

cji przeciwko regimowi sowieckiemu. 

Przeciwnie — twierdzi prokurator — 

wszystko przemawia za tem, że za: 

mach był rzeczywisty. Tezie Połań- 

skiego wierzyć nie można, gdyż zezna 

nia jego są pełne sprzeczńości. Polań- 

ski oświadezył, że jako chrześcijanin 
nie chciał nie złego zrobić, a tylko za- 

protestować przeciwko metodom bol- 

szewieckim. Przechodząc do charakte- 

rystyki oskarżonego, prokurator wska 

zuje, że Połański zionął nienawiścią 

do komunistów. okazał się również 

wrogiem Połaków. o czem Świadczy 

list jego napisany do prezesa rady mi 

nistrów Jugosławji. Wszak te uczucia 

nienawiści — mówił prokurator — 

nie licnją z uczuciami chrześcijańskie 

mi. Prokurator oświadcza, że eelem 
czynu Połańskiego było uszkodzenie 

gmachu poselstwa sowieckiego, a w 

następstwie dokonanie zabójstwa na 

osobach tam się znajdujących, które 

podlegają prawu eksterytorjalności. 

Kończąc, prokurator Nisenzon popie- 

ra oskarżenie zawarie w akcie oskar- 

żenia i domaga się surowej kary. 

Obrońca Zygmunt Hofmokl-Ostro- 

wski oświadcza, że jedyną tezą słusz 

ną, dlaczego Polański dokonał swego 

czynu, jest teza oskarżonego. miano- 

wicie chęć demonstracji. Był to za- 

mach urojony. Czyn Polańskiego był 

zdaniem obrońcy, czynem fanatyka, a 

dokonał on go, wiedząc zgóry, że nie 

może mieć on złych skutków. Dlatego 

też unieszkodliwił przyrząd wybucho- 

wy. W konkluzji obrońca domaga się 

uniewinnienia oskarżonego. 

W dalszym ciągu rozprawy zabrał 

głos drugi obrońca mecenas Hofmokl 

Ostrowski junior, prosząc sąd o uwol 

nienie oskarżonego ze względu na to, 

że zamach był fikcyjny, a oskarżone- 

mu chodziło o zaprotestowanie prze- 

ciwko metodom bolszewickim. 

Zkolei nastąpiła replika prokurato 

ra, w której domaga się surowego wy 

miaru kary ze względu na to, że os- 

karżony Polański czynem swoim 

chciał wywołać konflikt między Pol- 

ską a Sowietami, a dowody posiadane 

przez sąd wskazują na to, że Polański 

miał zamiar dokonać zamach na 

gmach poselstwa sowieckiego. Po kró- 

tkiem przemówieniu mecenasa  Hof- 

mokl-Ostrowskiego seniora, który po- 

wtórnie wnosi o uniewinnienie oskar- 

żonego, przemawiał Polański, prosząe 

sąd o uniewinnienie go ze wzglę- 

du na to, że nie miał on zamiaru 

dokonać zamachu, a chodziło mu o 

zamanifestowanie swej nienawiści do 

bolszewików. 
Po tem przemówieniu sąd udał- 

się na naradę po której ogłosił wyrok 
na mocy którego Polański został ska- 
zany na 10 lat ciężkiego więzienia 0- 
raz 600 złotych opłat sądowych za u- 
siłowanie dokonania zamachu na 
gmach poselstwa sowieckiego w War 
szawie. 

ma уой а 

W Austrii również ma nastąpić redukcja 
płac urzędniczych. 

WIEDEŃ, 13. IV. (Pat). Rząd au- 
strjacki planuje, jak donosi „Sonn 
und Montags ztg.* redukcję płac urzęd 
niezych. Między mnemi ma być skre- 
ślony 60 proe. dodatek do pensji, do- 

tychczas wypłacany w czerwcu i grud- 
niu. Ponadto funkcjonarjusze pań- 
stwowi będą ponosili również i koszty 
ubezpieczeń społecznych. 

POWRÓT NUNCJUSZA. 

W dniu 13 b. m. powrócił do Kowna nun 
cjusz apostolski Bartoloni. 

KONFERENCJA NARODOWCÓW. 

Na konferencji narodowców, odbywającej 
się w Kownie w której wzięli udział przed 
stawiciele wszystkich oddziałów prowincjo- 
nalnych oraz członkowie centralnego «o 
mitetu, wygłosił dłuższe przemówienie pre- 
mjer Tubelis. 

Jak donosi „Rytas“, prezes centralnego 
komitetu p. Łapenas w swem przemówieniu 
stwierdził, iż praca niektórych organów pro- 
wincjonalnych nie była zgodna z dyrekty 
wami cetnralnego komitetu, z drugiej zaś 
strony centralny komiłet nie sołidaryzoweż 
się z działalnością rządu. Wobec stwierdze- 
nia rozbieżności, które zarysowały się po- 
między centralnym komitetem a rządem, 
przyjęto wniosek w sprawie rozwiązania 
komitetu centralnego: i uchwalono przepro- 
wadzić wybory na następnej konferencji, 
w przyszłym miesiącu. Poruszono również 
kwestję rozłamu w partji, żadnych jednak 
konkretnych wniosków nie powzięto, posta- 
nawiając kwestję tę rozpatrzyć na konfe- 
rencji majowej. 

NOWA PARTJA POLITYCZNA. 

Jak podaje „Rytas“, związek rolniczy 
„Jedność rolników (Ukininku sajunga) zmie 
nił swój program w tym sensie, że stał sie 
polityczną partją rolników. 3 

POSEL BALTRUSZAITIS PODAL SIĘ DO 
DYMISJL 

Dotychczasowy poseł litewski w Moskwie 
Bałtruszajtis, który urząd swój pełnił od | 
chwili uznania niepodległości Litwy przez 
Rosję Sowiecką, podał się do dymisji. W 
najbliższych dniach sprawa tej dymisji Бе- 
dzie definitywnie rozstrzygnięta. 

BÓJKA PRZED KOŚCIOŁEM. 
W. czasie nabożeństwa w Olicie ks. Pa- 

włauskas rozpoczął wygłaszać kazanie an- 
tyrządowe, które zakończył na płacu przed 
kościołem. Wśród zebranych rozległy się 

głosy protestu lub okrzyki, a wkróce po- 
tem wywiązała się bójka; która musiała li- 
kwidować policja, 7 osób została aresztowa- 
nych. Dotkliwie pobito kilkanaście osob, 
w tej licbie ks. Pawłauskasa. 

AFERA FAŁSZOWANIA PASZPORTÓW 

Liczba osób, zamieszanych w aferę fa?- 
szowania paszportów, stale wzrasta. Na mo- 
ey decyzji sędziego śledczego zostali areszto- 
wani dyrektor departamentu samorządowego 
ministerstwa spraw wewnętrznych Jasukajtise 
oraz komendant policji na powiat telszecka 
Ropeczkis. 

WYKONANIE WYROKU. 

Prezydent Smetona odrzucił podanie Wik 
kiskasa o ułaskawienie wobec czego w dnite 
13 b. m. wyrok śmierci został wykonany. 

  

Szpiegostwo sowieckie 
w Niemczech. 

BERLIN, 13. IV. (Pat). Wielkie 
wrażenie wykołała tu wiadomość w» 
wykryciu zorganizowanego szpiego- 
stwa przemysłowego, uprawianego 
przez członków partji komunistycznej 
w zakładach chemicznych I. G. Fer- 
ben w Hóchst. Policja w toku docho- 
dzeń aresztowała m. in. sekretarza ko- 
munistycznych organizacyj zawodo- 
wych robotników, zajętych w przemy- 
śle chemicznym Ericka Steffena z Bec- 
lina. Miał on odgrywać rolę łącznika 
między  aresztowanym — szpiegiem 
Dienstbachem. a sowieckim przedsta-. 
wicielem handlowem w Berlinie. 

Według informacyj prasy berłin- 
skiej koła polityczne niemieckie wyra-" 
żają przypuszczenie,. że fakt wykrycia 
przemysłowego szpiegostwa na rzecz 
Sowietów wpłynąć musi na stosunki 
niemiecko-sowieckie, o ile dochodze- 
nia potwierdzą podejrzenie co do u- 
działu sowieckiego przedstawiciela 
handlowego w tej sprawie, W tym 
„wypadku rząd Rzeszy będzie musiał 
podjąć kroki dyplomatyczne. 

Nowy rekord kobiecy 
szybkości. 

DETROIT 13.4. Pat. — Lotniczka Ni- 
cholis ustanowiła nowy rekord kobiecy szy- 
bkości lotu, osiągając 210,685 mił na godz. 
Poprzedni rekord należy do lotniczki Put 
nam i wynosił 181 „157 mil naGodzinę. 

Zderzenie się okrętów. 
KOPENHAGA 13.4. Pat. — Parowiec po?- 

ski „Wisla“ zderzył się ubiegłej nocy w od 
ległości 5 mil na południe od półwyspu Gie- 
dser ze statkiem „Inwennu*. Statek ten, n:= 
odniosłszy żadnych uszkodzeń popłynął + 
dalszą drogę, natomiast Wisła, mając prze- 
dziurawiony bok, osiadła na mieliźnie. Za- 
łoga nie znajduje się w niebezpieczeństwie. 
Е Wysłano okręt ratowniczy z pomocą „W*- 

je". 

Kto wygrał? 
WARSZAWA, 13. IV. (Pat). 13 b 

m. w 27 dniu ciągnienia 5 kiasy 22 
Połskiej Loterji Państwowej główniej- 
sze wygrane padły na numery nastę- 
pujące: 15 tysięcy złotych — 125.04, 
po 5 tysięcy — 36.040 i 109.967, 3 ty». 
21.638, po 2 tys, — 3.452, 21.438, 
34.292, 36.612, 37.017, 42.105, 52.651 
123.076, 125.828, 126.436, 146.991. 
153.600 i 166.470. 

a 

Popierajcie przemyst krajowy 
  

  

     



    

Oryginalny Kościół. 
Jak donoszą depesze z Londynu, 

król angielski zatwierdził po raz trzeci 
z rzędu nominację niejakiego Jamesa 
Browna, socjalistycznego posła szkoc 
kiego do angielskiej Izby Gmin. na sta 
nowisko t. zw. lorda-koznisarza, w 
związku z synodem Kościoła szkockie- 
go. 

Fakt powyższy nie stanowiłhy nie 
szczególnego, gdyby nie charakter fun 
kcyj, związanych z godnością wyso- 
kiego lorda-komisarza. 

Jak wiadomo głową Kościoła an- 
'glikańskiego jest sam król angielski 
Osobę króla może jednak w pewnych 
wypadkach reprezentować mianowa- 
ny ad hoc dygnitarz, odbierając przy- 
tem królewskie honory. Na tem właś- 
nie cała oryginał Kościoła szkoc- 
kiego, będącego, ściśle mówiąc. tylko 
filją prowincjonalną Kościoła angli- 
kańskiego, polega. 

Mister Brown, noszący zreszłą naj 
pospolitsze w całym Albionie nazwi- 
sko, ma prawo do zamieszkiwania —- 
na czas pełnienia swych wysokich fun 
kcyj namiestnika głowy Kościoła — 
w pałacu królewskim Holyrood w E- 
dynburgu. Mister Brown, jeden z wie- 
łotysięcznej rzeszy Brownów, będzie 
w ciągu dwóch tygodni — tak diugo 
bowiem trwa przepisowo synod szkoe 
ki — przechadzał się po lśniących po- 
sadzkach królewskich apartamentów 
jadł z pozłacanych półmisków i wy- 
sypiał się na pierzynach z edredonowe 
go puchu. Szczęśliwy mister Brown! 

Jest on „nikczemnego stanu”, jak 
by powiedział Zagłóba. Pochodzi z u- 

bogiej rodziny rzemieślniczej i od 12 
roku życia pracował w ciągu długich 
29-ciu lat w kopalni węglą, jako gór- 
nik. W 1918 r. wybrano go do parla- 
mentu. Nie zmieniło to jednak skrom- 
nych upodobań starego górnika, | W 
dalszym ciągu zamieszkuje on z żoną 
w małym domku z ogródkiem уу та 
ło znanej miejscowości  Annbank w 
hrabstwie Ayrshire. W dalszym ciągu 
pyka fajeczkę, nosi wyszarzaną. kra- 
ciastą kapotę i zrzędzi na żonę, gdy 
ta przypali pieczony własnoręcznie 
plum-pudding. Trzeba wiedzieć, że pa 
ni Brown służących nie uznaje i wszy 
stko robi sama. Przywykła do tego już 
w czasach panieńskieh, kiedy praco - 
wała szereg lat — jako zwykła robot- 
nica — w fabrycę maszyn rolniczych. 

  

  

    

   

  

W ciągu 15 dni będą państwo 
Brown ośrodkiem zainteresowania ca- 
łego Edynburgu. Zgodnie ze starym 
ceremonjałem powita: ich na dworcu 
stolicy Szkocji cała elita arystokracji 
tamtejszej. Zagrzmi 21 strzałów ar- 
matnich. Honorowa kompanja strzel- 
ców szkockich w narodowych spódni- 
<czkach do kolan sprezentuje broń. 
Przy dźwiękach orkiestry wsiądą pań- 
stwo Brown do wspaniałego, zdebne- 
go w herby królewskie i ciągnienego 
przez czwórkę białych jak śnieg koni 
powozu. Zadzwonią podkowy konnej 
eskorty wojskowej i powóz. przy 0- 
krzykach tłumu, ruszy zwolna po uli 
each Edynburgu. Ztyłu pociągną dłu- 
gim rzędem powozy i auta dostojni- 
ków kościelnych, przedstawicieli 
władz municypalnych, członków ary- 
stokracji. е 

Po dwóch tygodniach zrzuci mi- 
ster Brown swe galowe szaty i znów 
przywdzienie kraciastą kopotkę. Po- 
wróci wraz z żoną do skromnego mie 
szkanka w Annbank. Stanie się zno- 
wu jednym z tysięcy Brownów, roz- 
sianych po niezmierzonych połaciach 
brytyjskiego imperjum. 

A T POTBCZAOPY 

  

Mister Brown nie przejmuje się zby 
tnio zaszczytami. Jest juž stary ma 
68 lat, zna przemijającą wartość wszy 
stkich rzeczy doczesnych. Mozolny ży 
wot wykuwającego w głębi czarnego 
szybu swój chleb codzienny górnika, 
nauczył go pobłażliwości dla świata i 
wpoił weń głęboką filozofję kontento- 
wania się małem. Mister Brown jest za 
wsze jednaki. Czy we wspaniałych sza 
tach namiestnika królewskiego, przed 
którym chylą się najdumniejszc głowy 
czionków starych rodów szkockich, 

czy też w swej szarej kapocie w krat- 
ki — mister Brown ujmuje ludzi szcze 
rą prostotą i serdeczną dobrocią. .Je- 
go Wysokość z pałacu królewskiego 
w  Holyrood, czy zwykły „„mister 
Brown: z domeczku w Annbank ma/za 
wsze dla każdego przyjazny uśmiech i 
życzliwą dłoń. 

  

Co dziwniejsza, to samo cechuje i 
panią Brown. Markiza czy księżna 
przydawana na czas trwania synodu 
szkockiego do boku mistres Brown w 
charakterze „dame d'honneur* nie mo 
że się zwykle nadziwić wrodzonemu 
taktowi i miłemu obejściu żony zwy- 
kiego górnika. 

„Jimmy Brown and his missus'--- 
mówiąc narzeczem szkockiem -— są 
bardzo popularni. Chłodni zwykle i 
zamknięci w sobie wyspiarze alhjoń- 
scy okazują starej parze na każdym 
kroku wzruszające względy. Nawet 
dumna arystokracja szkocka, traktu- 
jąca zwykle „ludzi z niższej sfery* z 
całą rasową pogardą, odnosi się do 
Brownów bardzo ciepło. 

Na zakończenie parę słów o Koś- 
ciele anglikańskim. Będąc urzędowem 
wyznaniem w Anglji, datuje się on od 
1534 r., kiedy to osławiony król an- 
gielski Henryk VIII, satyr i lubieżnik, 
hołdujący wszystkim siedmiu grze- 
chom śmiertelnym, ze szczególnem u- 
względnieniem grzechu „nieczystości'* 
zerwał z Rzymem z powodu odmowy 
papieża udzielenia rozwodu z Katarzy 
ną Aragońską, legalną królewską mał- 
żonką. Bezpośrednim wynikiem zer- 
wania było utworzenie Kościoła angli 
kańskiego z królem, jako głową, na 
czele. Oczywiście rozwód króła z Ka- 
tarzyną Aragońską niezwłocznie z0- 
stał ogłoszony. Król poślubił Annę Bo- 
leyn. Ceremonję tę powtarzał Henryk 
VIII aż sześć razy w swem niedługiem 
bo tylko 56-letniem życiu. Wynika z 
tego, że Kościół anglikański stworzo- 
ny został ku dogodzeniu mocno przy- 
ziemnym aspiracjom samowładcy. 

Anglikanizm, opierając się na ofi- 
cjalnem „wyznaniu wiary” z 1562 r., 
będącem zresztą tyłko echem tez pro- 
testanekich Lutra, zachował wiele pun 
któw stycznych z katolicyzmem. Szcze 
gólnie, jeżeli chodzi o hierarchję koś- 
cielną. 

Dzisiaj, wobec powszechnego upa - 
dku religijności, mówićby można o Ko 
ściele anglikańskim  nietyle jako © 
przejawie głębszej jakiejś treści ducho 
wej, ile jako o kompleksie pewnych 
tradycyjnych ceremonij  zewnetrz- 
nych, do których Anglicy okazują ta- 
kie przywiązanie. 
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najmodniejszej bielizny męskiej już otrzymaliśmy 

-" Pelska $kładnica Galanteryjna 
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I MAKLER — POETA WOLNOŚCI. 
„ Wraże sa z teat ów war zaw "nh 

(„O żonach złych i dobrych", Adolfa Nowaczńskiego — Teatr Narodowy. „Mam prawo 
odejść, W. Somerset Maughama — Teatr Nowy 

Ze sztuki Nowaczyńskiego: „O żo 
nach złych i dobrych“ — jasno wyni 
ka, że gdy rozpróżniaczony i. po czę- 
ści, zrujnowany hrabia żeni się z o- 
ktorką u szczytu sławy — robi Świet 
ną partję, podczas gdy aktorka popeł 
nia mezaljans. i 

Nic prawdziwszego. Założenie traf 
ne i dowcipne, ale zupełnie niewyzys- 
kane: sztuka sama w sobie jest strasz- 
liwie jednostajna, mimo dobrej gry 
artystów i nieustannego miotania się 
ich po scenie. 

Ze środowiska przedstawionego i 
z całego biegu akcji również wynika, 
że autor chciał odtworzyć śmiertelną 
nudę kołtunerji rozpróżniaczonej ary 
stokracji. Niestety zapomniał przytera 
o rzeczy bardzo zasadniczej, a mianó- 
wicie o tem, że nudę wolno przedsta: 
wiać jedynie — w sposób interesujący 
W, przeciwnym razie autor zasługuje 
ma odsiedzenie wszystkich  przedsta- 
wień swojej sztuki — w teatrze. Jest 
to najlżejsza kara, jaką powinno się 
wymierzyć Nowaczyńskiemu za te je- 
go „żony* dobre, a przedewszystkiem 
złe. 
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Po przytlaczającej nudzie wieczo 
ru spędzonego w teatrze Narodowyin 

— sztuka Maugham'a w Nowym, zda 
się być dla umysłu i dła nerwów orze 
źwiającą kąpielą. „Mam prawo o- 
dejść'' — to jedna z owych rzadkich 
sztuk, które swą wielką, życiową pra- 
wdą i ciekawem zagadnieniem, pory- 
wają do tego stopnia, że, w miarę roz- 
woju akcji — autor zajmuje na scenie 
coraz to większe miejsce, aż, wkońcu, 

spycha na ostatni plan i dekorację i 
reżyserję i nawet grę artystów. To, 
o czem mówi się, jest tak zasadnicze, 
tak niesłychanie ważne, że wszystko 
inne maleje, prawie niknie. 

Niezmiernie prawdziwa—sztuka ta 
nawet w konstrukcji zachowała nie- 
przerwalną ciągłość życia ,„Mam pra- 

wo odejść '—to właściwie jeden wiel- 
ki akt z dwiema przerwami, a nie jak 
zwykle: trzy akty luźno zczepione. Gdy 
kurtyna podnosi się — zastajemy te 
same osoby w tej samej pozie, mówią 
ce dalej o tem samem, o czem mówi- 
ły przed jej zapadnięciem. Ciągłość ta 
nietylko nie razi, lecz nawet ma w so 
bie coś głęboko zastanawiającego, sym 
bolicznego nieomal. 
‚„ Brydziūski nie mógł doprawdy wy 
brać lepszej roli na swój jubileusz, jak 
właśnie rolę maklera Charlie Battle, 
którą odtwarza z dużym  artystycz- 

KU R J E R 

„Krwawiąca rana Tyrolu". 

WIEDEŃ, 13. IV. (Pat). „Reichs- 
post“ zamieszcza szczegółowe spra- 
wozdanie z manifestacji na rzecz po- 
łudniowego Tyrolu, odbytej we ubie- 
głym tygodniu w Innsbrucku. Były 
poseł do parlamentu włoskiego dr. 
Reut-Nicołutti przedstawił wynik swej 
podróży do Ameryki i Anglji, twier- 
dząc że opinja publiczna tych państw, 
jako też i Francji jest usposobiona 
przychyłnie dla rewizji kwestji po- 
łudniowo-tyroiskiej. Grunt pod rewi- 
zję granic Breneru jest należycie za- 
granicą przygotowany. 

Gzłonek austrjackiej rady narodo- 
wej prof. Kołb oświadczył, że propa- 
ganda na rzecz południowego Tyrolu 
rozpocznie się obecnie we wzmożonej 
formie. Niechaj wszystkie narody wie- 
dzą, że krwawiąca rana Tyrolu jest 
także raną zadaną sercom wszystkich 
tyrolczyków. 

Latnicy polscy wylądowali 
“ w Hiszpanii. 

BARCELONA 13.4, Pat. — Polski lot do- 
okoła Afryki zbliża się ku zwycięskiemu 
końcowi. Lotnicy kpt. Skarżyński i por. inż. 
Markiewiez wystartowali w niedzielę o 5. 
7 min. 35 rano z Casablanca z zamiarera 
przebycia w jednym etapie przestrzeni Ca- 
sablanca— Barcelona, wynoszącej 1300 km. 

w linji powietrznej. Fatalna pogoda, paau- 
jąca u brzegów Pisepanji na morzu Śród- 
ziemnem zmusiła lotników do lądowanix 
w Alicante w Hiszpanji, przyczem арага ' 
uległ lekkiemu uszkodzeniu. Start do Bar- 
celony nastąpi przypuszezalnie w poniedzis- 
łek 13 b. m. : 

Katastrofa lotnicza. 

HELSINGFORS 134. Pat. — Ną lotnisku 
w Wyborgu wydarzyła się katastrofa lot- 
nicza, w której zginęli kpt. Hellstroem i me- 
chanik Till. Lotnicy mieli dokonać loiu o 
krężnego nad. Finlandją, jednak wkrótce 
po starcie silnik przestał działać i samolot 
straciwszy równowagę, runął na ziemię. 

Powrót „Zeppelina”. 

WIEDEŃ 13.4. Pat. — W drodze pow- 
otrnej z Egiptu przeleciał wczoraj o półno- 
cy sterowiec „Graf Zeppelin* ponad Wied- 
niem w kierunku Friedrichshafen, 

DRZEWKA 
MORWOWE 

DO HODOWLI. 
JEDWABNIKÓW 

WYSOKOPIENNE, 
ALEJOWE, 

KRZEWY, 
SADZONKI. 
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Najlepsze odmiany 
4 5-cioletnie 

w cenie od 5 groszy do 5 zł. za szte 

Szkółki Centr. Doświadczalnej 
Stacji Jedwibniczej w  Kilanówku 

pod War-zawą. 

"Żądajcie wysyłki cennika gratis. 
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Kompletaa beletrystyka do os- 
tatnich nowości w języku pol- 
skim oraz w obcych. — Lek 
tura szkolna — Dział nauko- 
wy. — Każdy abonent otrzyma 
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Popierajele przemysł krajowy 

nym umiarem. Zrywając z banałem 
wszelkich kanonów narzucanych do- 
tychczas — Maugham wprowadza bo 
hatera swojej sztuki dopiero po pierw 
szej przerwie swej wielkiej jednoakió- 
wki, czyli, mówiąc potocznie: dopie- 
ro w drugim akcie. Akt pierwszy za- 
poznaje nas z rodziną maklera, i to 
od strony. zakulisowej. Składa się 0: 
z żony Charlie Battle'a, kobiety jesz- 
cze niestarej i dobrze zachowanej i 
— z dwojga dzieci prawie dorosłych. 
Jest tam również przyjaciółka pani 
Battle: zalotna i romantyczna aż do 
granic histerji, mimo, że ma osienina- 
stoletnią córkę, którą, mówiąc nawia- 
sem gra Ola Łeszczyńska ze zwykłym 
sobie wdziękiem: 

Rodzina maklera Baitle jest popra- 
wna, ale rozdwojona. Wyczuwa się ja 
sno od początku, że każdy żyje tam 
własnem życiem, z życiem reszty 
sprzągniętem wyłącznie stroną mater- 
jalną: dorastające dzieci systematycz- 
nie otępiają się nadmiarem sportów 
i zażywają błogiej bezmyślności — żo 
na nudzi się przy mężu jednostajnym 
i jak twierdzi, całkowicie wyzbytym 
poczucia humoru — a mąż, no cóż — 
pracuje na wszystkich, z wyjątkiem 
samego siebie. Ot, prostym i odwiecz- 
nie ustanowionym zwyczajem haruje 
na cały dom. A dom jest niesłychanie 
poprawny. Bardzo „correct* bardzo 
w dobrym tonie. Coś tak, jakby-się je- 
chało w bezdeń otchłani wygodhyia 
sleepingiem. 

Wszystko w tej rodzinie jest jasne 
i proste. Mówi się tam spokojnie na- 
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Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że dnia 14 b. 
m. wyjeżdża do Paryża kurjer dyplo- 
matyczny Min. Spraw Zagranicznych 
który wiezie dokumenty ratyfikacyjne 
o przyłączeniu się Poiski do umów 
podpisanych w Hadze. Frawdopodob 
nie wręczenie tych dokumentów fran 
cuskiemu Min. Spraw Zagran. przez 
ambasadora Polski nastąpi w ponie- 

     

  

nia. 
Jednocześnie się dowiadujemy, że 

tego samego dnia i o tej samej godzi- 
nie nastąpi wymiana dokumentów ra 
tyfikacyjnych polsko-niemieckich, bę- 
dących wynikiem umów haskich. Wy- 
miana nastąpi w Warszawie. Ze stro- 
ny polskiej dokona jej p. min. Zaleski 
ze strony zaś niemieckiej poseł nie- 
miecki w Warszawie. 

T. N. 5. W. 

Rozpoczął się w Katowicrch trzydniowy jedenasty walny zjazd T.N S.W. Obrady zjazdu 
otworzył prezes T.N.S W. prof. dr. Sierpiński 
przedstawiciel rządu, wygłosił wojewoda dr. 

Pierwsze przemówienie powitalne, jako 
Grażyński. Imieniem ministra W. R. i O. P. 

powitał zjazd wiceminister ks. dr. Żongołłowicz Dalszą część posiedzenia inauguracyjnego 
wypełniły referaty ks. biskupa Szlagowskiego na temat „Etyka w wychowaniu” i naczel- 
nika wydziału kuratorjum szkolnego okręgu krakowskiego, d-ra Ziemnowicza, p. t „Wy- 
chowanie państwowe w szkole”. Posiedzenie popołudniowe rezpoczęło się od odczytania 
telegramów powitalnych, następnie zaś p. Grabowski, sekretarz generalny Towarzystwa, 
odczytał sprawozdanie prezydjum zarządu głównego, zać p. Kopczewski złożył sprawozda- 

nie z działalności skarbnika Towarzystwa. 

  

Zwycięstwo republikanów hiszpańskich 
w wyborach municypalnych. 

MADRYT 13.4. Pat. — Wezoraj- 
sze wybory munieypalne obejmują 
administracyjnie 49 prowincyj. Do 
godziny I w nocy znane były wyniki 
wyborów z 45 miast. Kadyks wybrał 
jednomyślnie 40 radnych monarchi- 
stów. Avilia, Burgos i Pompeluna wy- 
brały większość monarchistów. Repu- 
blikanie odnieśli sukces we wszyst- 
kich innych miastach, z wyjątkiem 
Orense, gdzie wybrano i1 repablika- 
nów i 11 monarchistów. W 10 okrę- 

gach Madrytu wybrano 20 monarchi- 
stów. Macia, przemawiając w Barce- 
lonie wobec tłumów, oświadczył mię- 
dzy innemi, iż wobec triumfu repu- 
błikanów król winien opuścić kraj. 
Królowie, którzy nie dają posłuchu 
woli narodu, spodziewać się powinni 
łosu Ludwika XVI. W ezasie wybo- 
rów doszło do różnych incydentów 
w Madryeie, Waleneji i Santander. 
Było kilku rannych. Patrole policji 
krążą po głównych ulicach Madrytu. 

ii 

Rewolucja w koloniach portugalskich. 
PARYŻ, 13. IV. (Pat). Londyński 

korespondent „Echo de Paris“ donosi, 
że z Lizbony nadeszły niezwykle męt- 
ne wiadomości, z których wynika je- 
dnakże, że powstanie szerzy się w dał 
szym ciągu na Azorach, obejmując na- 
wet kolonję portugalską Angolę. Pow- 
stanie nosi charakter wyraźnie repu- 
blikański, podczas gdy monarchiści 
otwarcie popierają umiarkowaną dyk- 
taturę Carmony i Sałazara. Rząd za- 
rządził aresztowanie gen. Morton, de 
Mattos, b. ministra wojny i b. amba- 
sadora portugalskiego w Londynie. 

LONDYN, 13. IV. (Pat). Do Sout- 

wet o rzeczach budzących zazwyczaj 
grozę. Pan Battle, makler Battle, nie 
ma poczucia humoru, zato jego żona 
ma wyobraźnię i zużywa ją na głoś 
ne myślenie o ewentualnem wdowień 
stwie. Och, ona tego bynajmniej nie 
pragnie, ona tylko wyobraża sobie co- 
by tó było, gdyby nagle została sama. 
No, i widzi jasno, żę oswoiłaby się z 
tem zupełnie szybko. 

Temat ów pani Battle pogodnie ro- 
zwija przed swoją przyjaciółką, ro. 
biąc równocześnie uwagi, dotyczące 
ładnego wyglądu swej słuchaczki i in 
terlokutorki. Rozmowa z której wieje 
lodowata zgroza straszliwej Szczeroś 
ci kobiet. Tej szczerości cynicznej i 
pełnej okrucieństwa, z jaką kobiety 
obnażają się jedynie przed sobą, a któ 
rą mężczyzna naprawdę nie zdoła zgłę 
bić. 

Gdy tak sobie piękne panie „„szcze- 
biocz4“ —— przychodzi aląrmująca 
wiadomość o ruinie i prawdopodob- 
„nem samobójstwie, Charlie Battie'a, 

Wieści te — rodzina maklera przyj 
muje z iście filozoficznym spokojem: 
córeczka daje „praktyczną radę od- 
szukania ciała ojecowskiego przy pomo 
cy osuszenia wszystkich stawów, na 
co synalek odpowiada, że jeszcze sa- 
mobójstwo nie zostało ustalone, a je- 
żeli okaże się, że istotnie miało miej- 
sce, no, to trudno: „to jest życie ''... 

Lecz makler Baitle nie zabił się. 
choć. częściowo zbankrutował napraw 
dę, bo człowiek ucieka 'w śmierć tyl- 
ko od życia, nigdy — od wegetacji. 
Przeciwnie: makler Battle postanowił 

   

hampton przybył okręt angielski, któ- 
ry w podróży powrotnej z Le Cap za- 
trzymał się na Maderze i zabrał stam- 
tąd kilkadziesiąt pasażerów. Idąc za 
poradą konsula angielskiego, postano- 
wili oni opuścić wyspę. Jak twierdzą 
ci uchodźcy, powstańcy na Maderze 
rozporządzają obecnie siłą zbrojną, 
złożoną z 30 tysięcy ludzi. 

LONDYN 13.4. Pat. — Admiralicja an- 
gielska podaje, że krążownik brytyjski „Cur 
lew“ pozostaje w pogotowiu wpobliżu Gi- 
braltaru, aby w razie potrzeby udać się do 
Lizbony lub do innej miejscowości celen: 
niesienia pomocy obywatelom brytyjskim. 

odrodzić się, iść może nawet w nędzę 
materjalną, o wiele jednak radośniej 
szą od poprawnej nudy, wiejącej od 
jego otoczenia. Charlie Battle — mak- 
ler pozbawiony poczucia humoru —- 
okazał się poeią zakochanym w wolno 
ści i -— w resztce uciekającego życia. 
Dojrzała w nim głęboka prawda nie- 
dostępna życiowym tehórzom, praw- 
da o tem, że „ma prawo odejść”. 

Wszak spełnił już wszystkie swoje 
obowiązki: dzieci wychował, żonę za- 
bezpieczył, zresztą — zostawi im pie- 
niądze i odbierze tylko siebie, owego 
„siebie“, który przecież im tyle ciążył 
tak, jak oni ciążyli jemu. Cóż więc 
dziwnego, że zapragnął zrzucić liberję 
konwenansu, wiłaczającego go w cia- 
sne ramy domu, gdzie wszystko sta: 
wało mu się coraz bardziej obce, i — 
w ciasne ramy pracy jedynie zarob- 
kowej, a zatem wręcz okropnej, koś- 
lawiącej, paczącej. Zapragnął zachły- 
śnięcia się świeżem powietrzem. On 
biały murzyn wiecznego obowiązku 
— zapragnął pożyć ostatnie parę lat 
dla siebie. 

Trzeba było tego na zwykłą miarę 
aż heroicznego kroku, trzeba było 
tych wyzwolin duchowych, ażeby cór 
ka mogła spojrzeć na ojca jakoś ina- 
czej, mniej banalnie, nie tak powierz- . 
chownie. Wówczas zadrgała w niej ja 
kaś struna, dotąd uśpiona: zrozumia- 
ła wreszcie, że ten ojciec dostarczyciel 
pieniędzy, to też człowiek. Żegnając 
się — po raz pierwszy pomówili ze so- 
bą naprawdę po ludzku: bez schema- 
tu, bez utartych formuł. Córka i oj- 
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Na tematy wiesenne. 
Starsi nie pamiętają takiej długiej zimy 

i takiej dobrej sannej, jaka jest až dotych- 

czas. Oto 12 kwietnia w niedziełę przewodnią 

po Wielkiejnocy, z Ejszyszek do stacji Bastu 

ny, 23 km. drogi, w ciągu 2 godz. i 20 m. do- 

brą sanną jedzie się aż miło! Droga w. jed- 

nem tylko miejscu na grobli sczerniała; po 

bokach gdzie-niegdzie, ale rzadko w polu 

trochę ziemi widać: Śnieg jeszcze przykrywa 

i drogę i pola. Kilka dni temu u znajomych 

w sądzie po zimnej nocy, znaleziono kilka 

trupów szpaków; gdzie zginęła reszta — nie 

wiadomo, może powędrowała gdzieindziej. 

w każdym razie nie widać ich u nas. Przy 

pominają sobie ludzie. jak to o tej porze w 

latach poprzednich krówki ma łąkach, cho- 

ciaż czarnych, i w lesie połowały na trawkę 

a w roku bieżącym wciąź jeszcze w chlewie 

żują sieczkę. Ale i na sieczkę kuso: słoma 

podniosła się w cenie; niektórzy z rolników 

próbują nowszej strzechy na sieczkę, bo sła 

my zabrakło; a otrębie droższe od żyta! Nasz 

rolnik, który nie nauczył się robić zapasów 

karmu, czeka wiosny ciepłej z niecierpliwoś 

cią, bo dla bydła nagwałt potrzebuje past- 

wiska. Gdy zsiadałem z wozu woźnica życzył 

mi szczęśliwej podróży i dodal: „kab tak pan 

z Wilni wiasnu da nas padahnap“! A gdy 

z Wilni wiasnu da ssię padachnau. A gdy 

— panował mróz. Spotkałem ucznia z Ko 

lonji Kolejowej. Pytam: eóżeś robił wczoraj? 

Jeździłem na łyżwach i na nartach. Takie to 

  

„mroźne tematy wiosenne, ałe godne zano 

towania. 

  

*— Teatr Miejski na Pohułanee. Dzisiej- 
sza premjera. Dziś o godz. 8-ej odbędzie sie 
premjera świetnej, sensacyjnej -sztuki Leo 
Lenza „W nocy ze środę na czwartek*, Emo- 
cjonujące to widowisko przygotowane zo- 
stało'z całą starannością. Reżyserja spoczy- 
wa w rękach R. Wasilewskiego. Wysoce ory 
ginalna oprawa dekoracyjna, projektu J. Ha- 
wryłkiewicza, przedstawia kołejno: przedział 
1 klasy pociągu luksusowego, buduar damski. 
wytworny salon, oraz salę sądu przysięgłych 
w Kopenhadze. W sztuce zajęty jest cały 
niemal zespół artystyczny z Lewicką, Sawic- 
ką, Kreczmarem, oraz dyr. Zełwerowiczem 
na czele. 

Zainteresowanie tą fascynującą nowością 
wielkie. 

— Teatr Miejski w „Latni*. Dziś o godz. 
8-ej grana będzie w dalszym ciągu „Koniee 
i poczgtek“, przemiła, pogodna komedja M. 
Maszyńskiego. Niefrasobliwy humor i prze. 
zabawne sytuacje sztuki wywołują salwy 
śmiechu rozbawionej widowni. 

— Występy M. Modzełewskiej 1 A. Wę- 
gierki. Znakomita para artystów, ulubieńców 
scen stołecznych została zaproszona do Wii- 
na ną trzydniowe występy gościnne, które 
się odbędą: 21, 22 i 23-go b. m. w Teatrze 
„Lutnia“. 

Świetni artyści wystąpią w doskonałe: 
Sztuce Ludwika Verneuilla: „Pan Lambert- 
hien* dającej niezwykle szerokie pole do po- 
pisu aktorskiego. Publiczność wileńska ocze- 

„kuje tych niezwykle interesujących wystę. 
pów z prawdziwem zainteresowaniem. 

— Występy rosyjskiego teatru dramaty. 
eznego z Rygi. Wkrótce wystąpi gościnnie w 
sali Teatru „Lutnia* doskonały zespół rosyj- 
skiego teatru dramatycznego z Rygi, który 
cała kulturalna publiczność wileńska pamię- 
ta zaszczytnie z zeszłorocznych występów. 
W wykonaniu rosyjskich artystów ukażą się 

nestępujące sztuki: „Starcza miłość" Miasni- 
ckiego, „Biała. Gwardja* Bułhakowa, „Las“ 
Ostrowskiego, „Dobra wróżka*  Molnari, 
„Dziwak* Afinogenowa. 

— Występy J. Kurnakowiesa. Wybitny 
artysta scen stołecznych, ułubieniec publicz - 
ności, rodowity wilnianin Jan Kurnakowicz 
pozyskany został na gościnne występy przez 
Teatry wiłeńskie. Znakomity artysta wystą 
pi w świetnej komedji Rapackiego: „W cze- 
pku urodzony*. Rolę swoją w tej sztuce p. 
Kurnakowicz uważa za jedną z najlepszych 
kreacji w swoim bogatym dorobku artysty- 
cznym. 

ciec „zawarli ze sobą znajomość” — 
nagle, w jakimś przebłysku obudzonej 
5 

  

/„iadomości — zobaczyli się takimi, 
jakimi są w swej najgłębszej istocie 
1 — mocno uściskałi sobie dłonie. 

Gdyby pani Battle również potra- 
fila tak na męża spojrzeć, kto wie, czy 
nie byłby został. Ałe ona w głębi nie 
pragnęła tego, więc znajdywała tyl- 
ko słowa utarte, podrażnione i tak ma 
io przekonywujące, że mąż odszedł. 

Poszedł w jakieś nieznane jutro. 
Może na ubóstwo na samotność, 

„ecz on przestał ignąć do ludzi i do 
ich wymogów.  „„Dziewiętnaście lat 
małżeństwa przyzwyczaiło go do sa- 
motności''. 

Sztuka Maugham'a tchnie głębią 
prawdy najbardziej istotnej. Jest do 
bra, jak dobrem jest wszelkie wyba- 
wienie ludzi od ponurego jarzma obo- 
wiązków formalnych. I jest również 
negatywną szkołą życia: mówi nam o 
tem, że nie nudna poprawność stano- 
wi warunek kulturalnego pożycia, 
lecz spójnia prosta, a serdeczne, śŚci- 
słe dwojga ludzi duchowe zespolenie. 
A gdy go brak, wówczas nietylko moż 
na, lecz nawet trzeba odejść. chcąc 

spłacić dług istotnej wartości życiu, 
które mamy jedno, i którego nie wol 
no rzucać na pastwę konwencjonalnej 
pustki, śmiertelnie nużącej. 

Marja Milkiewiczowa 
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Katastrofa samochodowa. 
3 osoby ciężko ranne. 

Wezoraj w południe wpobliżu wsi 
Praczki gm. kozłowskiej mknące z 
nadmierną szybkością auto właścicie- 

ta majątku Dziekanówka Władysła- 
wa Olechnowicza, prowadzone przez 
syna jego Józefa uległo katastrofie 
naskutek zepsucia się kierownicy, 

która odmówiła nagle posłuszeństwa 

Automobil eałym rozpędem wpadł do 

rowna przewracając się do góry kola- 

mi. W samochodzie znajdowali się 
poza prowadzącym auto Józefem O- 
lechnowiezem, Waeława Kolszanka i 
Mirosława Grzybowska. Wszyscy 3-ej 
ulegli bardzo ciężkim ogólnym obra- 
żeniom ciała. 

Ofiary katastrofy przewiezione 20 
stały do najbliższego majątku, gdzie 
udzielono im pomocy lekarskiej. Stan 
ich jest groźny. (O). 

Ujęcie sprytnego oszusta. 
Władze bezpieczeństwa zatrzymały na po- 

graniczu polsko-sowieckiem w rejanie Rubie- 
żowiez w pobliżu wsi Merginy Antoniego 
Wyborskiego, mieszkańca Łozowiez, który 
podająe się za urzędnika starostwa powiato- 

wego zbierał składki na budowę domu ludu- 
wego. 

Sprytny aferzysta zdołał naciągnąć mnó- 

stwo osób i instytucyj. Rzecz prosta zainka- 
sowane pieniądze szły do brwatnego użytku 
ku szantarzysty, który bezkarnie grasował 
od dłuższego już ezasu i był nieuchwytnym. 

Aresztowanego oszusta przewieziono do 
dyspozycji władz śledczych. Znaleziono przy 
nim 2800 złotych. 

Aresztowanie buchaltera—defraudanta. 
Pelieja śledcza aresztowała wczoraj wpo- 

bliżu Daszkowa niejakiego Skowrońskiego, 
* poszukiwanego przez policję brzeską i wi- 
leńską. 

Skowroński hędąe buchalterem w S-ce A. 
keyjnej Koleśnikow w Janowie, na spółkę 
z dwoma osobnikami zdefraudował większą 

sumę pieniędzy i zbiegł. Za zbiegiem mają- 

cym na sumieniu jeszcze inne sprawki na- 
tury kryminalnej, rozesłano listy gończe, na 
skutek których aresztowano go wpobliżu Da- 
szkowa, Przekazany on zostanie wpierw pu- 
licji brzeskiej, a później wileńskiej. = 

(©). 
WIDOWNIA 

Reprezentacyjne polowanie. 

Przed kilku dniami w lasach nad 
łeśnictwa Rudnickiego odbyło się po- 

łowanie, w którem poza szeregiem wy 

'biinych osobistości ze świata politycz 
nego i dyplomatycznego wzięli udział 

minister sprawiedliwości p. Michalow, 
ski oraz marszałek senatu Wł. Racz- 

kiewicz. 
Na trofea myśliwych złożyła sią 

rozmaitego rodzaju zwierzyna, której 
ubito większą ilość. 

BARANOWICZE 
+ Różności z baranowickiego bruku. 

Dnia 10 kwietnia w Sali Reprezentacyjnej 
Starostwa dobrze zapełnionej inteligencją 
pod przewodnictwem p. zastępcy starosty 
Zarzyckiego, obradowało krótko ale treści- 
wie grono osób dobrej woli a w wyniku tej 
narady utworzyło się „Koło Przyjaciół Aka- 

demika“. Zebranie zwołane z inicjatywy pre- 
zesa „Komitetu Regjonalnego* p . Starosty 
Przepałkowskiego, dało nam nową placówkę, 
a mówcy którymi byli p. Starosta Zarzycki, 
P. gen. Grzmot - Skotnicki p dy. szkoły 
Handlowej Zabłocki, Stefanja Bojarska wy- 
jaśnili obszernie i szczegółowo cele i zadania 
takiej organizacji. Jeden z obecnych akade- 
«ników zabrał głos w sprawach informacyj- 
nych. Wybrano Zarząd z znanych działaczy, 
pogawędzono z obecną na zebraniu miejsco- 
wą grupą młodzieży akademickiej. Niżej 
podpisana dowiedziała się że inicjatywa pro- 

szenia starszego społeczeństwa o zorganizo- 
wanie „Koła Przyjaciół Akademika* w Ba- 
ranowiczach wyszła od akademiczek. 

Pisałam - juź nieraz w swoich kronikach 
z Baranowicz, o ruchliwości „Sekcji Czerwo- 
mego Krzyża”, która zajmowała się dożywia- 
niem bezrobotnych i prowadziła punkt od- 
żywezy. Otóż z dniem 1 kwietnia skończo- 
no tę akcję i rozdano resztę funduszów pe 

między bezrobotnych. 

Obecnie „Zarząd Czerwonego Krzyża za 
„jęty jest kursem ratowniczym, który się nie- 
długo kończy, a dwie „drużyny ratownicze". 
Z tego kursu trwały dorobek, będą brały już 
czynny udział w Tygodniu  Czerwonokzrys 
Ża' który u nas będzie trwał od 10—17 ma- 

ja. Zarząd przy gorliwej wspópracy lekarzy 
prowadzonej przez wice-starostę p. Zarzyc- 
kiego instytucyj,j ma jedno i to poważne 
zmartwienie. Oto Zarządy szkół Średnich. 
do których się zwracano o współpracę w or- 
ganizowaniu „Kół Młodzieży Gzerwonokrzy- 
skiej* obojętnie się do tych propozycyj od 
noszą. Ale sądzimy że ten nastrój zmitni się 
i sympałyczna organizacya młodzieży Czer- 
wonokrzyskiej, powiększy ilość tych organt- 
zmacyj młodzieży, które w szkołach średnich 
naszych mamy, a mamy takie jak: „Koła 

  

LOPU*, „Hufce szkolne”, „Kółka Krajozna- 
wcze . — Dobrem uzupełnieniem byłyby 
„Koła Czerwonego Krzyża”, krzewiące mi- 
łość bliźniego, a doprawdy choć jesteśmy 
starymi chrześcijanami, nie zawadzi pamię- 
tać, o potrzebie krzewienia miłości człowie- 
ka do człowieka i przez tę organięację, któ- 

ra na terenie Polską po szkołach różnego 
typu łak ładnie rzeźbi dusze młodzieży i na. 
dobrych ludzi wychowuje. Ale każda rzecz 
nowa, musi zwolna trafiać do środowisk. 
żyjących według ustalonych norm podejrzli- 
wie usposabianych do nowości, choćby naj- 
lepszej nawet. 

Dzisiaj to jest dnia 12 kwietnia w sali 
„Klubu Żydowskiego" rozpoczął w południe 
Obrady Zjazd Rzemieślników Żydów z Woj. 
Nowogródzkiego. Zgłoszono nań kilka inte 
resujących referatów, wtórych tytuły podaję 
poniżej. „O roli i znaczeniu rzemieślników 
w Polsce*. O działalności Izby Rzemieślni- 
czej w Nowogródku*. „Rzemieślnicy a spół- 
dzielczość”. „Szkolnictwo zawodowe w woj. 

nowogródzkiem*. 
Jak widać z doboru referatów, Zjazd za- 

kreślony jest poważnie i wszechstronnie uj- 
muje potrzeby rzemieślniczego środowiska. 

Od miesiąca przy ulicy Szeptyckiego, a 
więc najruchliwszej pod względem handlo- 
wym otworzyli „Książnicę Naukową" pod- 
oficerowie rezerwy. Kierownikiem tej księ- 
garni jest p. Mugaj. Nowej placówce która 
zamierza krzewić na naszym gruncie zami- 
łowanie do książek, życzymy powodzenia i 
wytrwałości. 

Stefanja Bojarska. 

WOŁKOWYSK 
+ Poświęcenie sztandaru i strzelnicy Koł. 

Przysp. Wojsk. w Wołkowysku. W dniu 25 
b. m. w Wołkowysku odbędzie się uroczys- 
tość poświęcenia sztandaru i strzelnicy miej- 
scowego Kolejowego Przysposobienia Woj 
skowego. W związku z tem do Wilna przy- 
była specjalna delegacja, która zaprosiła p. 
Wojewodę Kirtiklisa na wzięcie udziału w 
wymienionych uroczystościach. 

2 POGAMANCEA 
+ Ujawnienie przemytu. W zaścianku 

granicznym  Dzieszkowo koło Łozdziej pa: 
trol KOP lustrując pas pograniczny ujaw 
nił zakopany w śniegu przemyt, składający 
się rodzynek i tytoniu. Wszczęte dochodze- 
nie nie dało narazie żadnych rezultatów. 

-+ Ujęcie dezerterów. Nocy wczorajszej 
w ręce patrolu KOP. wpadli 3 osobnicy, któ- 
rzy w rejonie odcinka granicznego Wilejka 
usiłowali drogą nielegalną przedostać się do 
Z. S$. R. ż 

Dochodzenie ustaliło, iż są to: Ch. Kem- 
ler, mieszkaniec Wilna Bohdanowicz i Mi- 
chał poborowi rocznika 1909, 
którzy chcąc uniknąć wcielenia do szere- 
gów usiłowali zbiec do Rosji Sowieckiej. 

    

NST EE A TO INTA L V L PRINS PPO ARGE 

Silna Iciniotwo to potęga Państwal 
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Potworna zbrodnia. 

  

Terenem wyrafinowanego morderstwa był sklep spożywczy przy ul. Marji Kazimiery 1/3 
w Warszawie na Marymoncie. Wieczorem, po zamknięciu sklepu, 4-ch drabów siłą wdarło 
się do środka i znęcając się nad właścicielami sklepu, małżonkami Żejączkowskimi, zwią- 
zali ich, poczem przystąpili do rabowania gotówki i rzeczy wartościowych, następnie nie- 
spostrzeżeni 

Tan zmarł przed przybyciem pogotowia. 
przez nikogo opuścili miejsce zbrodni. Zajączkowski naskutek odniesionych 

lustracja nasza wyobraża doinek, w którym zo- 
stała dokonana potworna zbrodnia. 

Ostatnie władze śledcze zauważyły ukaza 
nie się w mieście nieudolnie słałszowanycii 
monet jedno i dwu złotowych a także 50 

groszėwek. Wdrožono w tej sprawie doeko- 
dzenie doprowadziło w dniu wczorajszym 
do wykrycia fałszywej fabryki bilonu mie- 
szczącej się w rejonie Wiłezej Łapy. (Do- 
kładnego adresu ze względu na toczące się 
śledztwo nie podajemy). 

Drogą obserwacji ustalono, że „fabrykan- 
tem“ jest stały mieszkaniec Wilna Michat 
Machmet Muratow, wobee czego wczoraj 
© godzinie 2-ej w nocy, funkconarjusze w)- 
działu śledczego przeprowadzili niespodzia- 
ną rewizję w jego mieszkaniu. W chwili 
wkraezania policji do mieszkania, Muratow 

  

Wykrycie fabryczki 

ZOO WAŁ 

fałszywego bilonu. 
zajęty był odłewaniem fałszywego bilonu. 

Kałszerza aresztowano, zaś dowody rze- 
czowe jego winy w postaci precyzyjnie u- 
rządzonych foremek gipsowych 1 innych na- 
rzędzi potrzebnych do wykonczenia odle- 

z KRAJU 

wów jak również woreczek z większą ilościa - 
sfałszowanych, lecz jeszeze nie zupełnie wy- 
kończonych monet skonfiskowano. 

Muratow przyznał się do winy i oświad- 
czył że do przestępstwa pchnęła "go nędza. 
Potwierdzili to zresztą i sąsłedzi, którzy ze- 
znali że rodzina Muratowa rzeczywiście ciee- 
piała ckropną nędzę. 

Ponieważ zachodzi przypuszczenie, że 
miał on wspólników, dalsze dochodzenie 
trwa. 

X 

KU R J E R 

Sytuacja 
Podług zasiągniętych przez nas 

informacyj, sytuacja na Wilji przed- 
stawia się obecnie w sposób następują 
cy. Od Niemenczyna aż do Wilna 164 
spłynął przy stosunkowo niskim po- 
ziomie. Przy moście na Zakrecie w 
Wilnie lód zatrzymał się, tworząc za- 
tor do 4 klm. długości. 

Patrolowi saperów pod dowódz- 
twem kpt. Cywińskiego w ciągu ostat- 
nich dni przy użyciu większej ilości 

W I LE BE Ń 8 K 2 

na Willi. 
materjałów wybuchowych udało się 
przesunąć zator lodowy niżej i tem sa 
mem spowodować częściowe ruszenie 
Wilji w dół. Podobne zjawisko zatoru 
lodowego zaobserwowano przy in- 
nych zakrętach rzeki, co może spowo- 
dować raptowne podniesienie się po- 
ziomu wody i ewentualnie wylew. 
Górne mosty są obecnie wszędzie ob- 
sadzone przez patrole saperów. 

Bal złodziei pod opieką policji. 
W ubiegłą sobotę władze śledcze otrzy- 

mały poufną informację, że do Wilna „zawi- 
tał* znany międzynarodowy złodziej kie- 
szonkowy Szeterman urodzony w Wilnie, 
lecz ostatnio zamieszkały w Warszawie. Przy 
jazd wybitnego „fachowca* z „branży kie 
szonkowej zaniepokoił policję, wobec cze- 
go postanowiono roztoczyć nad nim šeis 
łą obserwację celem ustalenia w jakim ce- 
łu przybył do swego rodzinnego miasta w 
którem coprawda jeszcze nigdy nie zrobił 
użytku ze swego fachu. Drogą wywiadów po 
licji udało się ustalić, że Szeferman przybył 
celem urządzenia balu dia elity złodziejskiej 
naszego miasta z okazji urodzin pierwszego 
syna. 

Wynajęto więc pustką stojące mieszkanie 
przy ulicy Rydza Śmigłego Nr. 42 i urzą- 
dzono bal, na który zaproszono około 5% 
gości, rekrutujących się wyłącznie ze zło- 
dziei zawodowych rozmaitych odcieni: kie- 
szonkowców, sirychowych, mieszkaniowych, 
sklepowych i włamywaczy, oszustów, którzy 
gościli już w więzieniach, właścicieli prawie 
wszystkich domów publicznych, sutenerów 
it p. W dużej sali nakryto białemi obru- 
sami stoły i ustawiono kwiatami oraz naj- 

Krwawa bójka na 
W ubiegłą niedzielę ulica Niemiecka sta- 

ła się widownią krwawej awantury. 
O godzinie 8-ej wieczorem, z nieustalo- 

nych dotychczas powodów wpobliżu ulicy 
Żydowskiej, wynikła krwawa bójka poniię- 
dzy kiłku osobnikami, Rozpoczęto od pię- 
ści a gdy temperamenty rozgorzały bójka 
przeszła na noże, kastety i laski. 

O zajściu natyehmiast powiadomiono po- 
lieję, która bójkę zlikwidowała. 

Na „polu bitwy* oprócz trzech lekko ran- 
nyeh, pozostało również trzech ciężko ran- 

wykwintniejszem jadłem i napojami. Dwa 
patefony zastępowały orkiestrę. 

Goście byli punktualni i o oznaczonej go 
dzinie „dobrane* towarzystwo zasiadło do 
stołu. Zanim jednak wzniesiono pierwszy 
toast na cześć króla kieszonkowców, wśród 
gości powstało zamieszanie z powodu na 
głego wkroczenia na salę wywiadowców, 
którzy mieli rozkaz odprowadzenia całego 
„towarzystwa* do aresztu gdyby się okaza: 
ło, że wśród gości, oprócz miejscowych prze 
stepcėw i Szefermana znajdują się również 
i gastrolerzy z Warszawy, co świadczyłoby, 
że intencje Szefermana nie ograniczały się 
tylko do wydania balu. Ponieważ jednak ża. 
dnych gostrolerów przy stołach biesiadnych 
nie zauważono, wywiadowcy zebranym w 
zabawie mie przeszkodzili i bał odbył sie 
spokojnie. 

Jak się dowiadujemy jadła i napoje roz- 
nosili wśród gości specjalnie zaproszeni kel- 
nerzy we frakach co u nas się nie praktyku 
je nawet w najlepszych restauracjach. Ory- 
ginalny ten bał zakończył się późno, bo aż 
nad ranem i ci ciekawi, nigdzie spokoju 
nie zakłócono. 

ulicy Niemieckiej. 
nych, których dorożką przewieziono od am- 
bulatorjum pogotowia ratunkowego. | 

Rannymi okazali się: Augul Stanisław 1. 
20 (uliea Popławska Nr. 7) który doznał prze 
bicia opłucnej i poranienia głowy, Edward 
Boroszko (Chocimska 31) przebicie opłucnej 
i lżej ranny w głowę i Borejko Wacław 
(ulica Popławska Nr, 5). 

Pierwszych dwóch przewieziono do szpi- 
tala żydowskiego. 

Borejkę po nałożeniu opatrunków pozo- 
sławiono na miejscu. 
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Jutro: Anastazji. 
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Spostrzeżenia Zakładu Metoorslogii U. $. B. 

w Wiinie z dnia 13 IV—1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 758 

Temperatura średnia 0 

ч najwyžsza: - 5° С. 

у najniższa: — 7 C. 
Opad w milimetrach: 0,1 
Wiatr przeważający: cisza. 

Tendencja barom.: spadek. 

Uwagi: nsaogół pogodnie. 

MIEJSKA 

— Reorganizacja apteki miejskiej. Mag 

strat m. Wilna rozpoczął już prace nad prze: 

prowadzaniem gruntowenej reorganizacji ap- 

teki miejskiej. Reorganizacja pójdzie w kie- 

runku zwiększenia dochodowości apteki, jak 

również rozszerzenia zakresu jej działalne= 

ści. W tym celu już obecnie przy aptece 

miejskiej urządzone jest specjalne laborator- 

jum, które zostanie uruchomione w jednym 

z najbliższych miesięcy. 
-  2— Generalna lustracja i rejestracja tak- 
sówek. W pierwszych dniach maja r. b. Ma- 
gistrat przeprowadzi generalną lustrację 
wszystkich dorożek samochodowych kursu: 
jących na terenie miasta. Jednocześnie na 
placu Łukiskim odbędzie się doraźna reje- 

stracja taksówek. 
— Budowa sanatorjum dla gruźliczych. 

Jak się dowiadujemy w miesiącu bieżącym 

Wileńskie Towarzystwo Przeciwgruźlicze za 

mierza przystąpić do realizacji opracowane 
go już w najdrobniejszych szczegółach planu 
budowy sanatorjum dla gruźliczych w Pona- 
rach. i 

Kosztorys budowy obliczony jest na su- 

mę 1.495.000 zi. 

* LITERACRA. 
— 127 Środa Literacka. Na najbliższej 

„Środzie literackiej", która odbędzie się ju- 
tro, dn. 15 kwietnia o godz. 8 wiecz. wystą- 
pią Wanda Dobaczewska, Tadeusz Lopalew- 
ski, Stefan Wierzyński i Jerzy. Wyszomirski, 
którzy odczytają' szereg własnych, niedruko- 
wanych utworów wierszem i prozą. 

      

SPRAWY SZKOLNE. 

Stan zdrowotny i sanitarny dzieci 
szkół powszechnych. Przeprowadzona w mie 

siącu ubiegłym szczegółowa pod względen 
higjeniczno-sanitarnym lustracja szkół po- 
wszechnych publicznych na terenie m. Wilna 
pozwoliła stwierdzić, iż na ogólną ilość 
13764 dzieci, uczęszczających do ,szkół, 
2355 jest brudnych oraz 2740 zawsžawio 
nych. W związku z tem odprowadzono przy- 
musowo do kąpieli 7253 dzieci. 

Stan zdrowotny dziatwy wyraził się w 
stwierdzeniu następujących chorób: świerz- 
ba w 31 wypadkach; inne choroby skórne 
154; gruźlica płuc podejrzana 40; gruźlica 
płuc stwierdzona 8; gruźlica gruczołów chłon 
nych 53; gruźlica innych narządów 9: cho 
roby nosa 52; choroby uszu 30; jaglica 37; 
inne choroby oczu 87; wady wzroku 54: 
choroby nerwowe 2. ; 

Z chorób zakaźnych zanotowano: ploni- 
cę w 13 wypadkach; ospę wietzrną 6: kok; 
łusz 5; tyfus brzuszny 1; odrę 2; zausznicę 1. 

Naogół schorzenie dziatwy utrzymało sie 
mniej więcej na poziomie miesiąca poprzed 
niego. 

  

' HARCERSKA. 
— Harcerstwo Wileńskie organizuje wie 

Ikie zebranie działaczy społecznych i orga- 
nizacyj — w sprawie widowiska ludowego 
p.t. „Zabicie Smoka-Bazyliszka na Bakszeie*. 

Komisja organizacyjna widowiska ludo 
wego p. t. „Zabicie Smoka-Bazyliszka ua 
Bakszcie* uprzejmie prosi o łaskawe przy: 
bycie we środę dnia 15.IV.1931 r. o godz. 18 
do wielkiej sali konferencyjnej Urzędu We- 
jewódzkiego na zebranie informacyjne orga- 
nizacyj i działaczy społecznych m. Wilna. 

Powyższą imprezę organizuje harcerstwo 
wileńskie, przygotowania trwają od szeregu 
miesięcy.. 

_ Delegacja harcerska w związku z impre 
# 

та — smokową — została przyjęta przez 
Pana Wojewodę Kirtiklisa, który zgodził się 
łaskawie przewodniczyć na zebraniu infor- 

macyjnem. $ ’ х 

GOSPODARCZA 
— Ruch przedświąteczny w handlu. Ze 

sfer kupieckich komunikują nam, iż naogół 
ruch przedświąteczny w handlu był stosun 
kowo słaby. Większe zakupy były po pier- 
wszym t. j. po wypłaceniu pracownikom 
pensyj. W porównaniu z zeszłorocznym ©0- 
kresem przedwielkanocnym obroty np. w 
branży winno spożywczej zmniejszyły się w 
poszczególnych sklepach o 10 — 19 proce. 
W innych branżach okres ptzedświąteczny 
bardzo nieznacznie przyczynił się do powię- 
kszenia obrotów, gdyż zubożała ludność ku-' 
powała na święta przeważnie tylko żywność 
i to artykuły tańsze. Sprzedaż artykułów 
droższych np. droższych trunków, ryb, kon- 
serw, ciast luksusowych zmniejszyła się zna- 
cznie. 

— Sprawa zaliczki na podatek obrotowy. 
Stowarzyszenie Kupców i Przemysłowców 
Chrześcijan w Wilnie powiadamia, iż zali- 
czka na podatek obrotowy za pierwszy kwar- 
tał płatna jest w terminie do 15 maja. W 
sprawie ewentualnego odroczenia tego termi- 
nu Władze Skarbowe dotąd żadnego zarzą- 
dzenia nie wydały. 

— (egielnie i tartaki w przededniu ru- 
iny. W dniu wczorajszym do vice-prezyden- 
ta miasta p. W. Czyża zgłosiła się delegacja 
cegielni i tartaków wileńskich, która na 
dłuższej konferencji scharakteryzowała roz- 
paczliwy stan tych przedsiębiorstw wskutek 
unieruchomienia przez władze centralne kre- 
dytów budowlanych, co grozi całemu sze- 
regowi cegielni i tartaków ruiną. Delegaci 
oświadczyli że o ile kredyty budowlane nie 
zostaną uruchomione szereg tych przedsię- 
biorstw zmuszony będzie ulec likwidacji. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— Wałne zgromadzenie członków Chrze- 
śeijańskiego Banku Spóddzielczego na Anto- 
kołu. W niedzielę ostatnią w gmachu szkoiy 
Technicznej przy uł. Holendernia odbyło się 
walne zebranie członków młodej i rokującej 
jak najlepsze nadzieje na przyszłość insty 
tucji spółdzielczo-finansowej jaką jest Chrze- 
ścijański Bank Spółdzielczy na Antokolu. 

Instytucja powołana przez grono wysoc: 
uspołecznionych obywateli peryferji naszego 
miasta przed 7-miu łaty wytknęła sobie naj 
wdziź iejszy teren działalności, mianowicie 
przedmi Wilna, wydając pożyczki na ce- 
je produkcji rołnikom, rzemieślnikom, kup- 
com, przemysłowcom, ogrodnikom, właści: 
cielom domów na rozbudowę i remonty. 

Na przewodniczącego zebrania zaproszo- 
no kpt. rezerwy Aleksandra Deresza. 

Z przedstawionego sprawozdania z dzia- 
łalności Zarządu za ub. rok wynika, iź Bank 

ostatnio liczy zgórą 700 członków, гохрогха- 
nemi funduszami sięgającemi 100 

tysięcy zł. a wkłady oszezędnościowe wyno- 
szą około 200 tys. zł. 

O żywotności Banku świadczy to, że po- 
życzek wydano na łączną sumę 400 tys. zł. 

Za rok sprawozdawczy osiągnięto czyste: 
go zysku w kwocie 5428 zł., z której to su- 
my odłiczono na fundusz zasobowy 1470 zł 
37 gr. i postanowiono wypłacić po raz pierw 
szy 8 proc. dywidendę od udziałów. 

Ban ciesząc się zaufaniem najpoważniej 
szych instytucyj finansowych, korzysta z po 
ważnego kredytu który na ostatniem po- 
siedzeniu postanowiono określić do 250.000 
złotych. 

Po udzieleniu władzom Banku i jego kie- 
rownikowi absolutorjum, zgromadzenie za- 
twierdziło preliminarz na rok bieżący, przy 
jęło nowy statut wypracowany przez Zw 
Spółdzielni Polskich oraz postanowiło wpro 
wadzić ubezpieczenia członków Banku w P. 
K. O. 

W końcu zebrania dokonano wyborów 
uzupeniających. 

Do Rady powołano pp. dr. płk. Józefata 
Bohuszewicza, inż. Mieczysława Małachow 
skiego i Romualda Czechowicza. Do zarządu 
zaś weszli wszyscy dotychczasowi  członko- 
wie, a nadto p. Adam Skarzyński, dotychcza 
sowy sprężysty i energiczny dyrektor tej in- 

stytucji. K. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— XV Zjazd Farmaceutów. Dnia 24, 25 

i 26 kwietnia r. b. oODSOE się w Wilnie 

  

      

   

          

4 

5 

Notoryczny złodziej z Suwałk włamał się do 
apteki w Ejszyszkach, 

by obdarować swą przyjaciółkę. 

W styczniu ub. r. jeden z wywiadowców 
urzędu śledczego w Suwałkach zatrzynał nie- | 
jakiego Józefa Wereszko-Taraszkiewicza po- 
dejrzanego o dokonanie szereg kradzieży. 

W czasie rewizji dokonanej przy W.-Tara- 
szkiewiczu między in. znaleziono 2 pudeł- 
ka pudru i tubkę z kremem. 

Indagowany w tej sprawie zatrzymany da- 
wał wykrętne informacje co do pochodzenia 
specyfików. Policja w dalszym ciągu docho- 
dzenia ujawniła iż znaczną ilość podobnych 
artykułów W.-Taraszkiewicz podarował swej 
przyjaciółce Jadwidze Kellerównie, zamiesz- 
kałej przy rodzicach. 

W czasie konfrontacji Taraszkiewicz przy- 
znał się, iż w nocy z 13 na 14 grudnia 1929 r.. 

będąc w Ejszyszkach włamał się do apteki 
Korysowej, skąd skradł znaczną ilość arty 
kułów apiekarsko-kosmetycznych oraz zega- 
rek i obrączkę. 

Powracając z wyprawy zegarek spienię- 
żył w Grodnie, część medykamentów wrzu- 
cił do Niemna, a resztę, jak szczoteczki, per- 
fumy, mydła, pasty i kremu, darował w pre- 
zencie Kellerównie, która zkołei podzieliła 
się temi artykułami ze swą koleżanką Adelg 

Kułakinówną. 
Kułakinówna dowiedziawszy się, o pocho- 

dzeniu przedmiotów jej użyczonych, oddała 
policji. 

Wwyniku śledztwa w stan oskarż. posta 

XV-ty Zjazd Delegatów Związku Zawodowe 
go Farmaceutów Pracowników w Rzeczypo- 
spolitej Polskiej w lokalu Stowarzyszenia 
Techników w Wilnie, ul. Wileńska 33. 

Obrady potrwają 3 dni. 

— Konferencja Spółdzielcza, Dnia 26 bm. 
o godz. 10 rano w lokalu Oddziału Zw. Sp. 
Sp. Rz. Pol. w Wiłnie, przy zaułku Rossa 2 
odbędzie się Konferencja Okęrgowa Wioseu.- 
na z udziałem przedstawicieli Spółdzielni 
Spożywców Oddziału Wileńskiego, Spółdziet 
ni Wojskowych, Instytucyj Rządowych. Sa- 
morządowych i Społecznych. Ze względu na 

aktualne zagadnienie doby dzisiejszej — 
walka z kredytem konsumcyjnym — objęte 
porządkiem obra. Konferencja budzi pow- 
szechne i duże zainteresowanie. 

— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 
11 Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 
środę dnia 15 kwietnia 1931 roku o godzinie 
20 w sali własnej przy ulicy Zamkowej Ne 
24. * 

Porządek dzienny: 1) odczytanie proto-. 
kółu ostatniego posiedzenia. 2) Doc. Dr. T. 
Wąsowski. Pokaz aparatu. 3) Dr. J. Sam- 
borski. Sarcoma hepatis primarium. 44) Dr 
D. Jedwabnik, Zagadnienie gruźlicy płuc. 
Część I. 

RÓŻNE. 
— Konkurs Wystaw  Sklepowych. W 

uwiązku z organizowanem Widowiskiem Lu- 
dowem m. Wilna p.t. „Zabicie Smoka-Bazy- 
liszka na Bakszcie“ — Harcerski Komitet 
Organizacyjny niniejszem ogłasza Konkurs 
Wystaw Sklepowych na temat Smoka — 
Bazyliszka. 

Zgłoszone wystawy sklepowe oglądane 
będą przez Komisję Konkursową w dniach 
od 17-go do 27-go b. m. | 

Firmy, które najpomysłowiej i najefek- 
towniej ozdobią witryny sklepowe zostaną 
wyróżnione imiennie w prasie i przez radjo, 
a także otrzymają w nagrodę: 

1. dyplom i 50 zł. 
Ii. i IIL. dyplomy. 
Skład Komisji Sędziowskiej Konkursa 

zostanie podany w nabliższym czasie. 
Zgłoszenia do konkursu z wymieniem ad- 

resu wystawy sklepowej należy kierować 
pod adresem Harcerskiego Komitetu Orga- 
nizacyjnego widowiska ludowego p. t. „Za 
bicie Smoka-Bazyliszka na Bakszcie* — Wii- 
no, ul. Biskupia 12 m. 12. 

— Kurs obsługi traktorów „Fordson*. 
W dniach 20 i 21 kwietnia r. b. w Państwo- 
wej Szkole Technicznej w Wilnie na Anto- 
kolu, przy ul. Hołendernia Nr. 12, pod ki 
rownictwem p. Inżyniera A. Dzieduszyckie- 
go, Inspektora Ford Motor Company w Ko- 
penhadze, odbędzie się dla p. p. rolników i 
osób zainteresowanych motoryzacją pracy 
w rolnictwie oraz dla persanelu obsługuja- 
cego traktory rolnicze i przemysłowe, pra- 
ktyczny kurs obsługi traktorów rolniczych i 
przemysłowych „Fordson*, połączony z de. 
monstracją „Fordsona“. 

Kurs bezpłatny. Początek kursu w ponie- 
działek 20 kwietnia o godz. 10 rano. 

    

k kei ia a GIDAS 

Reumatyzm, Artretyzm, 
Podagrę, Ischias, 
Choroby kobiece 
leczy się najskuteczniej w zdrojowisku 

„INOWROCŁAW 
Sezon od 1-go kwietnia. 

KI 

sl m i я ы 4 

RASIO 
WTOREK, dnia 14 kwietnia 1931 r. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka taneczna (pły 
ty). 13.10: Kom. meteor. 14.10: „Kokainizm 
i jego skutki* — odczyt. 15.30: Odczyty dła 
maturzystów. 16.10: Kom. dła żeglugi. 16.25: 
Progr. dzien. 16.30: Utwory Ryszarda Strau 
ssa (płyty). 17.10: Odczyt. 17.25: Koncert 
popul. symf. 18.45: Kom. Akad. Aeroklubu. 
19.00: Progr. na środę i rozm. 19.10: Kom. 
rolniczy. 19.25: Rezerwa. 19.35; Pras. dzien. 
radj. 19.50: Opera („Madame Butterfiay“j. 
„Tygodnik artystyczny“ Po operze komuni- 
katy i muzyka taneczna. X 

ŠRODA, dnia 15 kwietmia 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu i hejnał krakowski. 
12.05: Muzyka hiszpańska (pły 13.10: Ko 
inunikaty meteorologiczne. 14,50: Radjokre- 

nika. 15.25: Program dzienny 15.30: Od 
czyty dla maturzystów. 16.10: Kom. dla że- 
glugi 1615: Audycja dla dzieci. 16.30: Au- 
dycja dla dzieci „Podwieczorek u pani Ro- 

*puchy Szarej”. 6.45: Koncert dla młodzieży 
(płyty). 17.15: „Człowiek w przestępcy* — 
odczyt. 17.45: Koncert. 18.45: Chwilka strze- 
lecka. 19.00: Program na czwartek i rozm. 
19.10: Kom. „Sokoła. 1820: Rezerwa. 1940 
Pras. dzien. radj. 19.55: „Izba Przemysłowo- 
Handlowa w Wilnie a sfery gospodarcze” - - 
odczyt. 20.15: Odczyt muzyczny. 20.30: Kon- 
cert międzynarodowy. 22.00: „Święto chieb: 
w Wenecji” — felj. 22.16: Koncert Marji 
Labia. 22.10. Kom. i muzyką taneczna. 

korwój krajowej produkcji 88- 
B-choców przemysbwych. 

W swoim czasie poinformowaliśmy na- 
szych czytelników o doniosłem wydarzeniu 
w dziedzinie rozwoju krajowego przemysłu 
samochodowego. Państwowe Zakłady Inży- 
nierji nabyły licencję słynnych szwajc. 
Zakładów Saurera w Arbon. 

Wedłud posiadanych przez naś wiadomo- 
ści Zakłady Mechaniczne „Ursus“ nalęžące 
do Państw. Zakł. Int. po ukończćńłu, trwa- 
jących od kilku miesięcy robót przygotowa- 
wczych — przystąpiły do montarzu komplet- 
nych podwozi typu Saurer. Jednocześnie 

    

       

   
   

wiono: Józefa Wereszko-Taraszkiewicza, ka- 
ranego już trzykrotnie za kradzież oraz Ja- 
dwigę Keilerównę i jej rodziców Weronikę 
i Dominika Kellerów. 

Osk. W.-Taraszkiewiczowi zarzucono prze 
stępstwo, przewidziane z art. 584 cz 1 p. 1, 
587 cz. * i art. 15 przep. przech. do K. K. 
Naiomiast pozostalym podsądnym akt oskar 
ženia inkryminowal paserstwo (art 51 i 616 
cz. 1 art. 2) 

Sprawa znalazła się na wokandzie II Wy 
działu Karnego Sądu Okręgowego w składzie: 
wice prezesa p. M. Kaduszkiewicza oraz pp. 
sędziów St. Miłaszewicza i J. Zaniewskiego. 

Osk. W.-Taraszkiewicz przyznał się do wi- 
ny, jednakże oświadczył, że pobudek, które 
go skłoniły do tego czynu nie może narazie 
sądowi wyjawić. Przyjaciółce swej Kellerów- 
nie nie przyznał się skąd pochodzą kosmety 
ki podarowane, a przeciwnie oświadczył, że 
specjalnie kupił je dla niej w sklepie. 

Inni podsądni nie przyznali się do inkry 
minowanych im zarzutów, 

Sąd po zbadaniu sprawy uznał za winne 
go jedynie osk. W.-Taraszkiewicza i skazał 
go na osadzenie w ciężkiem więzieniu przez 

ając na poczet wymierzonej ma 
kary sięczny areszt zapobiegawczy. 

Wszystkich innych podsądnych uniewinio 
no. 

   

    

Ka-er. 

  

  

  

który wygrał na wyścigach konnych 
303000 f. sterl. 

„Ursus“ rozpoczął prace przeygotowawcze 
mające na celu doprowadzenie, w możliwie 
krótkim czasie, produkcji Saurerowskieh 
podwozi do zupełnej samowystarczalności. 
Spodziewamy się, że nastąpi to w najbliż 
szym czasie i Polska stanie wówczas w sze- 
regu przodujących państw dziedzinie pro- - 
dukcji samochodów przemysłowych. 

Pierwsza serja kompietnie zmontowa- 
nych w „Ursusie* podwozi typu „Saurer” 
zostanie wypuszczona na rynek niebawem. 

Centralne Warsztaty Samochodowe w 
skrócie C. W. — druga zkolei fabryka 
należąca do P. Z. Inż. stworzyły dział budo- 
wy nowoczesnych karoseryj autobusowych i 
ciężarowych wzorowanych na najlepszych 
modelach zagranicznych. 

- Zarówno wyposażenie techniczhne C. W. 
S$. jak i wytrawne fachowe kierownictwo 
dają najlepszą rękojmię, ze karoserje tych 
warsztatów staną na najwyższym poziomie 

Ostatnio wzbudzały w Warszawie podziw 
autobusy Saurera z karoserją CWS. naby- 
te przez Kolej Lokalną Przeworsk—Dynów. 

List do Redakcji. 
W związku z ukazywaniem się w czaso. 

pismach wileńskich artykułów  anonimo- 
wych, podpisywanych: „Członkowie Komit, 
Rodzic.', Komitet Rodzicielski przy Gimna- 
zjam Unji. Lubelskiejw Głębokiem uprzej- 
mie prosi Redakcję „Kurjera Wileńskiego * 
0 łaskawe umieszczenie w swem poczytnem 
piśmie niniejszego: 

Komitet Rodzicielski przy Gimnazjum 
im. Unji. Lubelskiej niniejszem stwierdza, 
że artykuły owe nie pochodzą od Komitetu 
Rodzicielskiego, który miałby odwagę pod- 
pisać swe nazwiska. 

    

Prezes Komitetu Rodziciełskiego 
+ Mieczysław  Łisieki 

reta 

Herman Swirklis 

  

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
TRAGICZNA ŚMIERĆ. KOLEJARZA. 

W szpitala kolejowym na Wilczej Łapie 
zmarł wczoraj naskutek zatrucia się spiry- 
tusem denałurowanym urzędnik kolejowy 
Franciszek Hoffman. 4 dr 

Hoffmana znaleziono zatrutego w miesz- 
kaniu jego przy ułiey Stełańskiej Nr. 36. 
Zawezwane pogotowie ratunkowe przewie- 

zło go do szpitala kolejowego, gdzie nie 
odzyskując przytomności zmarł. 

(0). 

MŁODOCIANI PRZESTĘPCY. 

Przed paru dniami pisma warszawskie 
doniosły © wykryciu w Warszawie szajki 
młodocianych przestępców w wieku do iat 
15, którzy systematycznie okradali sklepy 
gastronomiczne. 

Podobną szajkę zlikwidowano również w 
Wilnie. Onegdaj do. sklepu Sławina przy ul. 
Wileńskiej przedosiało się trzech złodzieja 
szków w wieku od dziesięciu do ezternasta 
lat, którzy skradli kiło ezekołady wartości 
8 zł Zładziejaszków zatrzymano i. oddano 
w ręce policji, która po spisaniu protokó- 
łu przekazała ich pod opiekę rodzieów. Jak 
widać nigdzie nie jest lepiej. 

(0). 

ZATRUCIE SIĘ GAZEM ŚWIETLNYM. 

W niedzielę rano pogotowie ratunkowe 
zostało zawczwane na ulicę Zamkową Ne. 
10 gdzie uległy zatruciu gazem świetlnym 
syn krawca Iuboniewicza 22-letni Adolf i 
17-letnia służąca Genowefa Sadowska. Oba >, : 
znaleziono nieprzytomnyceh w łóżkach. 

Po stwierdzeniu ciężkiego stanu obu ла” 
trutych, pogotowie przewiozło Duboniewi- 
cza i Sadowską do szpitala żydowskiego. Do- 
chodzenie ustalilo, że zatrucie nastąpiło, 
wskutek nieszczelnego zamknięcia kranu 08 
gazu świetlnego. 

Jak się dowiadujemy w dniu wezoraj- 
szym Sadowska odzyskała przytomność. Ро- 
prawił się również nieco stan Duboniewi- 
cza aezkolwiek przytomności jeszcze nie od- 

0). 
* zyskał. 

# 
* 

   



        

Z OSTATNIEJ CHWILI 

Konferencja biskupów 
wypowiedziała się za utrzymaniem dotychczasowej taktyki. 

KOWNO, 13. ŁY. (Pat). Na konfe- 

rencji biskupów, która odbyła się w 

Kownie, postanowiono utrzymać do- 

tychczasową taktykę w stosunku "do 

rządu, przyczem uczestnicy konferen- 

eji wypowiedziełi się kategorycznie 

przeciwko kompromisowemu  załat- 

wieniu konfliktu. 

Konferencji tej przypisują koła po- 

lityczne wielkie znaczenie, wobec tego 

iż w najbliższych dniach miały być 

rozpoczęte  pertraktację pomiędzy 

przedstawiciełami rządu a internun- 

cjuszem Faidutti. 

Po amerykańsku. 
GBICAGO 18.4. Pai. — Wezoraj wiecze- 

rem trzej bandyci wiargnęłi do jednej z 

  

włącznie będą wyświetlane filmy: 

> ло X Gema bil.: Parter 60 gr.. Bafkon 30 gr. 

keisti Od dnia I0 do 14 kwietnia 1931 roku 

ЗАСА ukEskA 

wytworniejszych restauracyj, gdzie obłade- 
wało 400 osób. Bandyci uzbrojeni w rewol- 

(„IIS SIT OKI I IIS SS L IK LKS o 

Wilki i Szakale Morz 
angielski film, przedstaw. wstrząs. przygody Brytyjskiej tajemn. floty podezae Wielkiej Wojny. 

NAD PROGRAM: Warjat na wołnoŚci—kom. w 2 akt. 

wery, ustawili znajdujące się w restauracji 
esoby pod Ścianami i zaczęli ograbiać je z 
pieniędzy i biżuterji. Wtedy maitre d'hótel 
azbroiwszy się w strzelbę automatyczną, 
wszedł do sali restauracyjnej i zabił przy- 

wódeę bandytów, mie tracąc zim- 
nej krwi strzelił do drugiego bandyty, kła- 
dąc go również trupem na miejscu. Trzeci- 
bandyta wyskoczył przez okno i uciekł w e- 
exzekującym przed restauracjt automobilų. 

Wykrycie spisku komunistyczn. w Mandżurji. 

CHARBIN 13.4. Pat. — Policja 
chińska i japońska wykryły zakrojo- 
my na wielką skalę spisek komunis- 
tów—terorystów, którzy mieli zamiar 
działać na terenie południowej Man- 
dżurji. Planowali oni pożary, wysa- 
dzenie w powietrze gmachów, mor- 
derstwa osób wpływowych, a nawet 
utworzenie rządu komunistycznego. 
Szczególną uwagę zwrócili spiskowcy 
na rejon Fuszunu. Tu mieli zburzyć 
przy pomocy materjałów wybucho- 
wych kilka szybów kopalń i przerwać 
komunikację. Na działalność terory- 

Dramat w 10 aktach. 

Wilki (Anglicy) I Szakale 
(Niemcy) Morza — jest to 

W obrazie tym 

  

wyst. osob. Lord Jellicoe — adm. ang. oraz adm. Sime. 
Qsirsbramska 5 I Kasa czynna od g. 3 m. 30. — Początek seansów od godz. 4-ej. Następny program: Gwiazdzista eskadra 

Premjera! Szampański przebój dźwiękowy! Nastrój... Urok... Czar... budzą 

о ulubien. i przepiękna bohaterka 6 i 
S kobiet Wi H i Fr i ts c h Glma „Dróga|do Raju” Liljana Harvey sakai, 

„AELIOS" Walc miłości 
Udział bierą: Julja Serda, Hans Junkiermann, 6. Aleksander, 
ałynna tancerka MARJANNA WINK oraz 2 znakomite Jazz-Bandy. 
NAD PROGRAM: Wszechśw. przegląd dźwięk. „Foxa'”' (ost. now) 

Styczną asygnowano znaczne sumy. 
Przysłano tu instruktorów, którzy 
mieli przygotować robotników do roz 
ruchów. Wkrótce rozpoczął się szereg 
zabójstw, rabunków i podpaleń, a na- 
stępnie ogólny strajk górników. Pod- 
czas rewizji w domu pewnego gór- 
nika Chińczyka znaleziono list szyf- 
rowany, który, jak się okazało, za- 
wiarał dane, dotyczące spisku komu- 
nistycznego. Później połicja wykryła 
skład materjałów wybuchowych. Za- 
rządzone aresztowanie przywódców 
spisku. 

poz. 8)) zarządza się co nastę 
$ 1. Opłatę w wysoko. 

   
   

Na. 84 (2026) 

Proces wampira diisse!dorfskiego. 
DUSSELDORF 13.4. Pat. — Od wezes- 

wego rama miasto Diisseldorft znajduje się 
pod wrażeniem procesu przeciwko masowe- 
mu moredrcy t. zw. upirowi Diisseldorfu Pie 
trowi Kiirtenowi. Budynek, w którym о4- 
bywa się rozprawa, otoczony został silnym . 
kordonem, powstrzymującym napór tłuma, 
oczekującego wiadomości z sałi sądowej O 
świcie Kiirten pod silną eskortą przewlezio- 
ny został z więzienia do celi, znajdującej 
się obok šali rozpraw. Miejsca przeznaczo- 
ne dla prasy zajęłi o godzinie 6-ej korespon- 
denei pism niemieckich i zagranicznych, de- 
puszezeni na rozprawę. Obecni są również 
liezni rzeczoznawcy, lekarze i kryminolodzy. 
Dla publiczności zarezerwowano tylko 30 
miejse. 
Rozprawę poniedziałkową wypełniło prze- 

słachiwanie oskarżonego, którego zeznania 
eechuje niezwykły spokój. Kiirten opowiada 
© przejściach swej młodości. Ojciec jego, 
nałogowy alkoholik, katował żonę i dzieci 

i kilkakrotnie karany był za różne przestę- 
pstwa, między innemi i za kazirodztwo. 
Lata dziecinne oskarżony przeżył w atmos- 

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Mr. 30 z dnia 3 kwietnia 1931 r. 
Rozporządzenie Ministrów: Robót Publicznych i Skarbu z dnia 17 marca 1931 r, wydane w porozumieniu z Ministrami: 

Spraw Wojskowych oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania art 7 ustawy © Państwowym Funduszu as 
Na podstawie art. 7 i 23 ustawy z dnia $ lutego 193] roku o Państwowym Funduszu Drogowym (Dz. U. R. 

1 40% norm wskazanych w art. 6 ustawy z dnia 3 lutego 1931 reku e Państwowym Funduszu 
Drogowym opłaca się od pojazdów mechaniczaych typów następujących: 

„|) Samochody „Ursua” typ A. i A. W. 
2) Samochody „SAURER” typ B. L. D. 
3) Motecykle „C. W. 8." — 1000 ccm. 

ferze nędzy i upodlenia. Jako młody chłe- 
piec ezul się wyrzucony poza nawias spe- 
łeczeństwa, a mając lat 8 uciekł z domu re- 
dzieielskiego, żyjąc przez dłuższy czas z kra- 
drieży. W 15-tym roku życia po raz pier- 
wszy za kradzież dostał się do więzienie. 
gdzie wszedł w bliższy kontakt z notorycz 
nymi zbrodniarzami Surowy rygor więziem- 
ny Kiirten odezuł niezwykle boleśnie. Wspe- 
mnienie tych przejść budziło w nim póź- 
niej pragnienie zemsty. Kiirten przeszedł 
następnie do szczegółowego omówienia swe- 
ich 9 dokonanych morderstw i 7 morderstw 
usiłowanych. Przyznaje on, że przy dokony- 
waniu tych morderstw kierował nim zawsze 

instynkt sadystyczny. Po tem oświadczeniu 
prokurator zażądał wykluczenia jawności: 
rozprawy; trybunał po naradzie żądanie ta- 
jednak odrzucił. Spokój i zimna krew, z 
jakiemi Kiirten omawia szczegółowo prze- 
bieg swoich bestjalskich mordów, wzbudza 
grozę wśród obecnych. Na wniosek obrońcy 
o godzinie 1 rozprawa została odroczona de 
dnia REA 

- Ne. 16, 

Na pierwszy seane ceny zniżcae. — Początek o godz. 4, 6, 8 i 10:30 
  WNeńska 39. tel, 9-26 ° 
Wkrótce niw. 
-——297—pa— wszechświat. 

przeb. „Na zachodzie bez zmian” i „Monte Carlo" 
  

Dziś! Najgcnjałniejszy 
filmowy wszyst- 

tich czasów i krajów 
metysta 

DŹWIĘKOWE KIVG 

„ЦТ 
Miókiew. 22, tel. 16:28 

nowa rewelacj. a artyzmu filmowego 

Emil Janning 
NIEBIESKI MOTYL (Anio 

JW roli artystki kabaret. Loli-Lof Marlena Dietrich 
NAD PROGRAM: Dodatek i tygodnik dźwiękowzy „FOXA”. — 

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

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

uecobienie najsilniejszego napię- 
Gia „wampiryzmu” eretycznego. 

Początek o godz. Ż, 4, 6, 8 i 10'15 
  

Wkrótce 
Największe prze- 

boje świata Mieć Świe, a zachodzie bez zmia | Pod dachami Patyda 
  

Dźwiękowe Kino Dziśł 

CGJINS 
uł, Wielka 47, tel. 15 41 

supec-film dźwięk. świeto- 
wej produkcji francuskiej 

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

Najwspanialszy 

Naszyjnik królowej 
Marcelia Jefferson i Diana Karenne 

NAD PROGRAM: Rewelacyjny dodatek džwiękowy „Foxa“. — Scansy © godz. 2, 4, 6,6 i 10:30 

© Wstrzęe: 
dramat 

Joe 

  

Hallo! Hallol 

Dwa słowa — 

O: Tysiąc wrażeń! 

PAN“ 
* W rol. głó 

WIELKA 42 TaSÓW. cho 

świąteczne © godz 1-ej. 

INDYJSKI GROBOWIEC 
Dziś doniosła premjera najwiękozege filma świata! W/ezechówiatowy ezlagier| Wznowienie! W nowem lite- 

rackiem /pracowaniul Nowa kepjal Newa edycja! Mieómiert. dzieło J06 May. Wielka epopea miłości i poświęcenia. 

Mia lay, Conrad Yoidt, Lia do Puti, P. Richter, B. Goetzke, Erna Morena 1 Olaf Pons 
min muzyczna Orkiestry ei pod batotą prof. A. Jadtowkośi: Początek o godz. 3-ej, w dnie 

Ceny zniżone tyłke na pierwozy seans. Biłaty benorowe nieważne. 

  

  

    
  

Kino Kolejowe Dzić Wspaniały P d b ; d ił ” 6  Emocjonuj. dramat 

ы ki - erotyczny życia 

OGNISKO FE O anaerą MIHOSCI LP. 
Р Akcja dramatu rozgrywa się w Gdyni, o. zk. jt Murja © rę e > 

z W rolach głó ch: Zbyszko Sawan, Jerzy Marr, aweł Owerło, Marja Bogda, ekia Trapszo i inni. 

<ahak dworsa kolajow.) iai ia w Só i święta e g. 4-ej pp. Nasionno ps. Ziemia Obiecana w-g zn. pow. Wł. Rejmonta. 

Kino - Teatr Dziś! T k ki t Marja Boga, 
: ż Sera psk Józef W LU Xe | za Tejamniea skrzynki pocztowej izssEEEE 

Wesoła komedje z udziałem słynnego komika 

S li NAD eRocRAM, Książę „Jedzie ŁUPEL LANE ==. + obraza „Parada miłości”. 
* Początek o godz. |-ej. O ON Geny miejec od 40 gr. 

KINO -TEATR Dziś! Wielki podwójny 5 Potężny epokowy dramat w 8 aktach, 

padas Mes с Miasto kl e SKI wwówa kan Maysara. 
STYŁOWY NAD PROGRAM: Nowe wydanie polskiej produkcji według Biegańskiego p. t. 

š Salenowo-erotyczny dramat w 12 aktach. W rol. główn.: Igo 

ate wia |Wampiry Warszawy Sym, Marja Barcelkiewiczówna i Kaz. Junosza-Stępowski. 
  

sDRZEWKA i KRZEWY ® ° 
О\МОС 

wiosenny Szkółki 

OWE 
Zaaklimatyzowane, wyhodowane na miejscu w szkółkach. 

© Nowy, wielki, dobry wybór polecają na sezon 
Mozelewskie przy Kolonii © 

Wileńskiej. 

Wilno, Zawalna 6 m. 2. 
Ceny przystępne. 

6008060606005000668560688838664 

483   

; Ważne dla pp. organizatorów zabaw! 
Aa. do wiadomości, iż orkiestra na- 

sza posiada repertuar najnowszych tańców 
przystosowany i do fortepianu. Proszę Sz. 
Publiczność i nadal zaszczycić mię łaska- 
wemi zamówieniami. 

Z poważaniem 
Kierownik Orkiestry Kaz 

Wiłno, Św. Ignacego 12 m. 15. 

BETA EISS A AANEERE 
: p Ra raiy—5 Zi. tygodniowo| 

Wyżymaczki „wazeniowane, 
oraz wszelkie wyroby platerowane 

Norblina i Frageta. 
P-ma „Wygoda* W. Poholanka 16 m. 36 

    

M. A. N. Augsburg-Norymberga (kiemcy) 

Oester. Saurer-Werke. Wiedeń (Austrja) 

0. M. (Oificine Meccaniche-Brescia) (itatja) 

Blura: Al. Ujazdowskie 9-a. Tel.: 8-56-82, 8-17-68, 8-75-17 
Oddział GDAŃSK: Hopfengasse 89. Tel. 259-82 

$ 2, Rozporządzenie niniejsze wehedzi w życie z dniem ogloszenia z mocą obowiązującą ed ł kwietnia 1931 r. 

ót Publicznych: Norwid Neugebauer,. 
terstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski, 

Kiorownik Ministerstwa Spraw Wojskowych: Daniel Konarzewski, 
Minister Przemysła i Handlu: A. Prystor. 

Minister Ro 
Kierownik 

    

  

SAMOCHODY CIĘŻAROWE i AUTOBUSY 
SILNIKI ROPNE DIESLA 

Typ B. L. D. 
85/98 K. M. 

Żużycie paliwa 26 kg./100 km. — Zł, 9.— 

FABRYKI STWORZONE LUB OPARTE NA LICENCJACH SZWAJCARSKICH ZAKŁADÓW SAURERA: 

MACK. Piainfield- Allentown-New Brunswick (U.S.A.) 
Automob. Industriels Saurer. Saresnes(Francja) 
Armstreng-Saurer. Newcastie (Anglja) 

P. Z. Inž.-Ursus. Czechowice-Warszawa (Polska) 

JENERALNA REPREZEMTACJA NA POLSKĘ I W. M. GDAŃSK 

Towarsystwo Handlowo-Przemysiowc 

ARBONM. S. A. 
„CENTRALA W WARSZAWIE 

Stacja obstugi I garaże: Łazienkowska 18. Telefon: 438-28 

Agentura LWÓW: „Diasełauto”. Krasińskiego19. Tei.: 51-21. 

л
у
   
    

gijų 
do sprzedania 
Mickiewicza 33—4 
nad apteką Jundziłła. 

„     
BILANS KOMUNALNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI 

m. WILNA i 
w dniu 31-go Grudnia 1930 roku Aktywa Pasywa 
  

Kasa i sumy do dyspozycji 
Papiery wartościowe własne 
Weksle zdyskontowane . 

- protestowano . . 

Peżyczki zabezpieczone bipotekami bi „inne . 
& terminowe na zastaw papierów wartośc. žais eh 
L na remont domów 

„ zobowiązania dłużne 
Kekopowdeaći 
Ruchomošci . 
Koszty oezókiacyiie $ 

Organizacja Zakładu Zaatawniczego 
Różae . o RZL 
Waluty obce GWO 3 

Bekumenty do inkasa ® 
Depezyty . . . k DAY 

  

  
  

  

Złote i grosze || Złote i grosze 

405819.98 || Kapitał zakładowy . saaa Shai 100000. — 
141914.38 || Fundusz zasobowy . . . . : . . B 1442.01 

2107378.36 || Wkłady . . . 4485856.94 
22263.11 || Rachunki bieżące Galia sCredytoce otwartego kiedytn) Om-Call 105604.45 

2003260.55 || Redyskonto weksli . : PARE s 171707.77 
49740.10 | Kredyt udzielony Kasie na remi -dómówi A OZ AE 100000. — 

z 104735,— | Zobowiązania inkasowe . 5370.65 
7 110383.07 || Różne . r Aka EAS 4 Tj WNE 3148.07 
у 25586.46 | Należności Skarbu . i A ODZYSK 2496.17 

5 24000.— | Procenty i prowizje roku ezoReć z © ÓW dh je NA BY 19750.— 

2 13800.— || Czysty zysk * A Ar ių ОВ ао A в4 34391.59 

2 3113.91 
14536.87 | а 

| _ 323586 
— 5029767 65 | 5029767.65 

3 52)704.38 || Różni, za inkaso z 
й _1823983.48 || Depozytarjusze . › 

7375455 5\ 

RACHUNEK STRAT I ZYSKÓW ZA ROK 1930. 
  

Frocemty i prowizja zapłacone 

Keszty Handlowe 
Odpisy 

ma amortyzację ruchomości 

Czysty MR 

(—) Jozef Korolec 
Prezes Zarządu | 

ы kesztėw oniótzadyjadch . 

(--J Antoni 

Wydawskciwa „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 
/ 

  

  

Magistrat m. Wilna ogłasza, że na odbytem w daiu 

1 kwietnia 1931 r. łosowaniu | i 3 obligacyjaych po- 

życzek miejskich skonwertowanych w roku 1925 то- 

stały wylosowane następujące obligacje: 

I-ej pożyczki obligacyjnej z roku 158. 

52 zł. NrNr — 58. 94, 102, 138, 149, 186, 265, 315, 

346, 361, 435, 497, 516, 555, 648, 660, 693, 700. 

752. 803, 808, 1145. 

260 zł. NrNr — 1406, 1420, 1476, 1478, 1483. 

520 zł. NrNr — 1506, 1583, 1592, 1695, 1734. 

Na ogólną sumę'|— 5.044 złotych. 

Hi-ej pożyczki obligacyjnej z roku 1913. 

52 zł. NrNr — 28, 73, 76, 163, 172, 178, 232, 490, 

496, 560. 580, 583. 

260 zł. NrNr — 645, 693, 724, 849. 

520 zł, Nr:Nr — 919, 1111, 1166. 

Na ogólną sumę — 3.224 złotych. 

Spłata wyłosowanych obligacyj w ich wartości 

imiennej będzie dokonywana od dnia ł lipca 1931 r. 

w Kasie Magistratu. 

Opłatę kuponów od obligacyj powyższych po- 

życzek dokonywa kasa miejska. 

Szef Sekcji Finansowej 
Ławnik Magistratu 

(podpis nieczytelny). 

Oszczędności 
swoje złote i dolary ulo- 
kuj na wysokie oprocen- 
towanie. Gotówka twoja 

„jest zabezpieczona zło- 
tem, srebrem i drogiemi 
kamieniami. LOMBARD 
Plac katedralny, Biskupia 
Nr. 12. Wydaje pożyczki 

Główny Buchalter 
(podpis nieczytelny). 

  

Od roku 1843 istnieje | 

Wilenkin | 
ul. TATARSKA 20 | 

        

      
      

        
        

        

    

   

KURJER WILEŃSKI 
dpółka 2 wguanioz. odpowiedz. 

BORKA MROK 
ZNICZ: 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL. 3-40 

Dzieła książkowe, dru- 
ki. książki dia urzędów 
państwowych. gamorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
szenia, afiaze i wszel- 

kiege rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

I ATA 3 
Dt. GINSBERG 
choroby skórne, wens 
ryczne i moezopłoiowe 

Wileńska 3 
ой goda. 8—1 į 4—5. 

tol. 587, 3435 

      
   

  

   ZAJ     
Akuszerka 

Maja Drzediłć 
przyjmuje od 9 rano do 
7 wiece. ul. Mickiewicza30 
m. 4. W. Zdr. Nr 3093. 

  

Złoto i. s 

257754.46 | Procenty i prowizje pobrane . 

148337.54 771 

2577.06 
9172.10 

34291.59 

5 

  

  : NEJ 

iiinicz (—) Anatol Fried 
Dyrekcja 

O 

| 
Meble 
jadalne, sypialne i ga- 

Złote i grosze 
Н 

    

  

. 452232.75 binetowe, kredensy, | 
stoły, szaty, łóżka it.d. j 

Wykwintne, Mocna, | 

NIEDROGO, 

na dogodnych warmnkach | 
_452232.75 I NA RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 
Michał Gruźdź sat   GŁ. Buchalter. 

Druk. „Znicz“, Wilmo, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 

  
= zastaw: złota, srebra, 

  

rylantów, futer, mebli, 
pianin, oraz wszelkich 
towarów. 3900 - 2 

do sprze- 
dania, dre- 

DOM wniany, w 
dobrym stanie, w ruchli- 
wej miejscowości przy ul. 
-Jerozolimskiej dawn. Nr. 
46 obecnie I2, o warun- 
kach dowiedzieć się na 
miejscu.   M. Blumowicz 

Choroby weneryczne, 
skórne i moczopłeiowe, 

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

W. Z.P. 29. 

  

zo pozwolenie na 
broń na imię Piotr 

Macejkaniec, gajowy nad- 
łeśn. podbrodzkiego, unie- | 
ważnia się.   

gubiony kwit lombarda- 
wy (Biskupia 12) Nr. 

94168, unieważnia się. 

Popierajcie 

przemysł 

krajowy. 

PORRORURSTTAWEEONWYA › 

Redaktor odpowiedziałny Władysław Monkiewicz 

Ds Ia


