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3 Sekcja Sceniczna Klubu Młodych S. N. i O. W.P.
est Urządza w drugim dniu Świąt Wielkiejnocy w sali Stronnictwa Narodo-
ąż- wego, ul Orzeszkowej 11

я ° ММЕГКА ZABAWĘ ŠWIĄTECZNĄ
cję przy dźwiękach orkiestry jazzbandowej Początek o godzinie 9-tej (21).

Wejście wyłącznie za zaproszeniami, które można otrzymac w Sekreta-
wa rjacie Sekcji, ul Orzeszkowej 11, w godzinach od 6—8 ej w. w dniach 24,
ecz 25,

«| — BYDGOSZCZ. Onegdaj odbyło
się w wielkiej sali Resursy Kupiec-

| kiej zebranie członków O. W. P. 
z referatem posła Lewandowskie-
go i dekorowaniem mieczykami
Chrobrego kilkudziesięciu nowych
członków. Całość miała bardzo
podniosły przebieg.

p. W czasie zebrania na schodach
all iw bramie Resursy zgromadziło
fle-| Się kilkudziesięciu „strzelców”,
łna| którzy wywołali awanturę. Kie-
*ę| rownictwo obrad wezwało człon-

ków do niereagowania na te awan-
tury i zachowania spokoju, bowiem

yj. miały one charakter prowokacyj,
„| z których napewno skorzystałyby

ły poozaoąoe czynniki.
trzelcy w międzyczasie wy-

 

Ni- REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji.
am Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja stwarta od 11 do 16 i od

Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,
pi] w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

 

26 marca r. b Bufet na miejscu.

 

& Prowokacje «strzelców» na zebraniu
jo. O. W. P. w Bydgoszczy.

bili szyby w sali Resursy i ulotnili
się, gdy zebranie się skończyło.
Dzierżawca Resursy starał się
o telefoniczne połączenie z policją,
lecz dziwnym zbiegiem okolicz-
ności tego połączenia nie zdołał
osiągnąć. Przed zebraniem przed
gmach Resursy przybyło 6 umun-
durowanych policjantów. W czasie
obrad 4 policjantów wróciło do ko-
misarjatu, przed Resursą zostało
dwóch, którzy jednak nie roz-
pędzili awanturników.

Jest rzeczą charakterystyczną,
że tym rązem nie przybył przed-
stawiciel starostwa grodzkiego,
podczas gdy na poprzednie zebra-
nia zawsze zjawiał się reprezen-
tant władzy.

 

Odpoczynek po ciężkich trudach
(Telefonem od własnego korespondenta.)

u WARSZAWA. Wicepremjer Zawadzki powraca dziś z Paryża.
e, Gen Hubicki na urlop wakacyjny.

,ze| wszystkich spraw personalnych.

iż KATOWICE. (Pat). Na czwart-
ch| kowem plenarnem posiedzeniu
el-| Sejmu Sląskiego przyjęto bez
ąd| dyskusji w trzecim czytaniu u-
tw) stawę skarbową i  preliminarz

7 LONDYN. Pat.—Wczoraj o go-
dzinie 23 przybył do Londynu wi-
<eminister spraw zagranicznych

„ch Beck w towarzystwie radcy Dem-
bickiego. Wizyta wiceministra Be-

Premjer Prystor również wyrusza na odpoczynek po załatwieniu

a Budżet Sląska na rok 1932-33.
budżetowy na rok 1932 33,

Budżet ten wynosi po stronie
dochodów, jak i wydatków,
83,400,200  złj

ia | Wiceminister Beck w Londynie.
cka, który w Londynie zabawi
dwa dni, ma charakter nieoficjal-
ny. Minister Beck zamieszka w
ambasadzie polskiej jako gość
ambasadora Skirmunta,

« Pogrzeb podkomisarza Czechowskiego.

nińcem trzech uzbrojonych w

: (Telefonem od własnego korespondenta.)

LWÓW. Wczoraj w południe odbył się we Lwowie pogrzeb
zamordowanego przez ukraińców podkomisarza Czechowskiego.

Nad trumną przemówił wojewoda Rożniecki.

Napad bandycki w Łachwie.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

ŁUNINIEC W nocy ze środy na czwartek w Łachwie pod Łu-
rewolwery bandytów dokonało na-

padu na dom Michała Wincza, członka wydziału powiatowego.
Jeden z bandytów strzelił do Wincza lecz chybił.

7,90 Na odgłos strzału przybyła policja, pomiędzy którą a bandy-
59 tami wywiązała się wałka.
ja Jeden z bandytów został zabity. Okazało się, iż był to dawny
R. Sługa Wincza.

25.
rsz.

 

nią Zjazd Z.A.S.P-u.
У 3 (Telefonem od wlasn. korespondenta.)

sl WARSZAWA. Rozpoczął się tu 3-i doroczny zjazd Z A.S.P-u
przy udziale około 200 delegatów.

kc! Przewodniczy zjazdowi Wacław Nowakowski z Poznania.
„50. Honorowymi przewodniczącymi zjazdu zostali Solski i Jaracz.
chi | Najwięcej szans zostania prezesem ZA.S.P. ma Józef Sliwicki.

  

  
  
   
  
  

   
  
  
  
    

  
   
   

  

   
  
   

     

   

    
  

WARSZAWA. (Pat). W nocy
2 dnia 23 na 24 marca br., po
ostatniej audycji konkursu cho-
Pinowskiego, odczytane zostało
Orzeczenie jury konkursu.

Wobec otrzymania przez p.
Imre Ungara (Węgry) i Arnolda
Uinińskiego (emigracja rosyjska)
jednakowej liczby punktów pierw-
Sza nagroda Pana Prezydenta
Rzeczypospolitej w wysokości
5.000 zł. została wylosowana w
ten sposób, że nagrodę tę otrzy-
Mał p. Arnold (aiński, Została
Ona niezwłocznie wręczona laure-
atowi przez szefa Kancelarji Cy-
Vilnej p. Hełczyńskiego. Druga
hagroda—ministra W. R. i O. P.—
W wysokości 3 tys. zł. przypadła
W udziale niewidomemu pianiście
Węgierskiemu p. Imre Ungarowi.
Została ona wręczona przez wi-
£eministra ks.  Żongołłowicza.

nagroda — prezydenta
Warszawy — w wyso-

ci 2 tysięcy złotych  przy-
dia p. Konowi (Polska). Czwar

 MUZYKA
Wyniki konkursu szopenowskiego.

ta—Warszawskiego Towarzystwa
Muzycznego—w wysokości 2 ty-
sięcy złotych p. Luferowi (ZSRR).
Piątą nagrodę—Towarzystwa Pol-
sko-Japońskiego w Tokio w wy-
sokości 1500 żłotych otrzymał
p. Ludwik Kentner (Węgry). Na-
groda szósta—Wyższej Szkoły Mu-
zycznej im. Chopina. Oddział w
Radomiu—w wysokości 1000 zło-
tych przyznaną została Leo-
nidow!  Sagałowowi  (ZSRR.)
Siódma nagroda — publiczności
— w wysokości tysiąca złotych
przyznana została p. Leonowi
Boruńskiemu (Warszawa). Nagro-
da bezimiennego ofiarodawcy w
wysokości tysiąca złotych — Te-
odorowi Gutmanowi (ZSRR). Po-
zatem rozdano kilka mniejszych
nagród oraz przyznano szereg dy-
plomów honorowych. Dr. Urstein
ofiarował dwa cenne prezenty
dla p. Imre (lngara — papierošni-
cę i specjalny zegarek dla nie-
widomych.

 

    

    

«Bat na Bata»

i], but. na gumie 22.80|D.-M-
„ Skórze 24,70
„ lakier. 29,00

24,70

      
   
  

I na wszystkie inne wysokie ceny obuwia.—
Przedtem niź kupić powinien każdy oglądać

! podlskiecam” W Polskiej Wytwórni Obuwia
„W.Nowickl“ 30

Wilno, Wielka
= Gen oznacz udziel za giemz. szyte

Dam. "|, buc. chrom.—17,80
„ Ч buc. na gumie 16,80

22,80

     

 

      

Odpowiedž Ojca Sw. na pismo de Valery.
Citta del Vaticano, tel. wl. K.

A. P. 23.III). De Valera obejmując
rządy Irlandji skierował za pośred
nictwem ministra upełnomocnione-
go przy Watykanie na ręce kard.
Pacell'ego list do Ojca św., w któ-
rym składaiąc hołd Stolicy Apo-
stolskiej zapewnia, że nowy rząd
irlandzki dążyć będzie do utrzy-
mania szczerych i serdecznych sto-
sunków ze Stolicą Świętą, stosun-

     

Wilno,Piątek 25-g0 marea 1932 r.

 

    

    

kėw takich, jakie dla narodu irlan- ,
dzkiego staly się od wiekėw tra-
dycją. W odpowiedzi na to pismo
Kardynał Pacelli wysłał do prze-
wodniczącego Rady Wykonawczej
Wolnego Państwa Irlandzkiego de-
peszę, w której daje wyraz szcze-
gólnemu zadowoleniu Ojca św. za
to potwierdzenie tradycyjnego
przywiązania katolickiej Irlandji
do Stolicy Świętej.

«Modus vivendi» pómiędzy Stolicą
Apostolską a Czechosłowacją.

(CITTA DEL VATICANO, tel.
wł. KAP., 23. 3.) Pertraktacje w
sprawie zawarcia nowego modus
vivendi pomiędzy Stolicą Apostol-
ską a rządem Czechosłowacji
trwają w dalszym ciągu. Sprawa
podziału terytorjalnego państwa na
diecezje dostosowane do nowych
warunków politycznych została już

 

uzgodniona.  Niezałatwioną jest
"jeszcze sprawa likwidacji podziału
dóbr diecezji wrocławskiej, które
pożostały w Czechosłowacji. Do-
bra te mają być podzielone po-
między diecezje powstałe na tere-
nie dawnej diecezji wrocławskiej,
do których należyi polska diecezja
śląska.

IL
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką poantową Il. 4 gp. BB,
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= Bądź dobrej myśli! a
== najmodniejszy sweterek, spaszkę, śliczną bieliznę ==m
== i najmo-niejsze pończoszki dostaniemy zawsze =

= W POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ m

= FRANCISZKA FRLICZKI =
= Zamkowa 9, tel. 6-46. 147—2k ==
= 10 proc. rabatu świątecznego! =
 

Reforma rolna w Hiszpanji.
(PARYŻ, tei. wł. KAP,, 23. 3.)

Rząd hiszpański złożył w parla-
mencie projekt reformy rolnej.
Projekt ten przewiduje przymu-
sowe wywłaszczenie większej
własności ziemskiej. Odszkodowa-
nie ma nastąpić częściowo w for-
mie długoterminowego długu hi-

potecznego, częściowo zaś w for-
mie emisji listów ziemskich z
amortyzacją 50-letnią. Reforma
rolna ma być rozpoczęta nie-
zwłocznie po uchwaleniu ustawy
i wykonana w  przyspieszonem
tempie.

Zamierzona wizyta Tardieu w Londynie.
LONDYN (Pat). Donoszą z wia-

rogodnego źródła, że między 8 a 10
kwietnia spodziewana jest w Lon-
dynie wizyta premjera Tardieu,

 

Walka przedwyborcza w Niemczech.
PODRÓŻ AGITACYJNA
KANCLERZA BRUENINGA.
MONACHJUM (Pat). Prasa

monachijska donosi, że kanclerz
Bruening udaje się w okresie
świąt Wielkanocnych na przed-
wyborcząp odióż agitacyjną do
Bawarji, Wirtembergji i Badenii
celem przeprowadzenia propagan-
dy na rzecz wyboru Hindenburga.

ZAWIESZENIE DZIENNIKÓW.

BERLIN (Pat). Nadprezydent
prowincji brandenburskiej zawie-
sił na okres 2 tygodni 8 dzienni-
ków prowincjonalnych za artyku-
ły obraźliwe na prezydenta Hin-
denburga i kanclerza Brueninga.

ROZWIĄZANIE JEDNEGO ZE
ZWIĄZKÓW WOJSKOWYCH

HITLERA,
PRAGA (Pat). Śledztwo w

sprawie rozwiązanego rzekomo
sportowego związku hitlerowskie-
go Volkspost prowadzone jest na-
dal w bardzo żywem tempie. Po-
licja po skonfiskowaniu wielu ma-
terjałów pisemnych oraz zapasów
umundurowania, przypuszcza, że
uda się jej również odkryć składy
broni, jakie organizacja niewątpli-
wie posiadała. — Okazało się, że
ogółem zorganizowanych było na
sposób wojskowy około 30 tysięcy
hitlerowców. W więzieniu znaj-
duje się obecnie ponad 50 przy-
wódców organizacji.

HITLER ODWOŁUJE SIĘ

MONACHJUM (Pat). W związ-
ku z akcją antyhitlerowską rządu
pruskiego odniósł się Hitler do
Trybunału Rzeszy, domagając się
wydania orzeczenia, że akcja rzą-
du pruskiego przeciw członkom
partji narodowo-socjalistycznej i
konfiskata dokumentów  partyj-

 

DO TRYBUNAŁU RZESZY.

nych są sprzeczne z konstytucją
Rzeszy. Pozatem żąda Hitler
cofnięcia rozporządzenia rządu
pruskiego, ograniczającego swobo-
dę przekonań politycznych urzęd-
ników pruskich, którym nie wolno
należeć do pariji narodowo-socja-
listycznej.

który zamierza omówić z premje-
rem Mac Donaldem aktualne spra-
wy międzynarodowe, jak zagadnie-
nie odszkodowań i konferencji lo-

zańskiej, sprawę kooperacji nad-
dunajskiej oraz dalsze widoki kon-
ferencji rozbrojeniowej. В1огас
pod uwagę, że nowy ambasador

amerykański Mellon, który w dniu
1 kwietnia odpływa do Londynu,
będzie już w czasie ewentualnej
wizyty premjera Tardieu w Lon-
dynie, należy się spodziewać, że
również i Mellon weźmie udział w

rozmowach, które niewątpliwie
obejmą sprawę długów wojennych
wobec Ameryki.

 

Rokowania japońsko - chińskie.
STABILIZACJA SYTUACJI W SZANGHAJU,FORMALNE ROKOWANIA

ROZPOCZĘŁY SIĘ.

LONDYN (Pat). Z Szanghaju

donoszą, że w gmachu konsulatu

brytyjskiego rozpoczęły się we

czwartek rano formalne rokowa-

nia rozejmowe pomiędzy delegacją
japońską i chińską.

PESYMIZM CHIŃCZYKÓW.

NANKIN (Pat). Sfery rządowe

zapatrują się pesymistycznie na re-

zultaty wszczętych obecnie roko-

wań pokojowych, gdyż posiadają

informacje, że wojskowi przedsta-

wiciele japońscy będą nalegali na
wycofanie się chińskich wojsk po-
za obręb strefy Woo-Sung i Kianś-
Wan.
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Aresztowanie posłów sejmiku
kłajpedzkiego.

KŁAJPEDA. (Pat). Z Kłajpedy donoszą, że policja poli-
tyczna aresztowała w dniu 24 bm. rano kilku przywódców
partji roiniczej. Wśród aresztowanych znajdują się dwaj po-
słowie rozwiązanego sejmiku kłajpedzkiego oraz kilku rad-
nych miejskich z Kłajpedy. Przewodniczący partji rolniczej
właściciel ziemski Conrad skazany został w drodze admini-
stracyjnej na 2 tygonie aresztu z zamianą na grzywnę 500 Il-
tów za przemówienie, wygłoszone przeciwko dyrektorjatowi
Simajtisa. .

 

Zawieszenie działalności organizacji
iappowców. ‚

HELSINGFORS (Pat.) Wobec tego, że rezultaty dochodzeń
w Sprawie zajść w Maentsaelae stwierdziły nielegalną działal-
ność lappowców, minister spraw wewnętznych postanowił, a-
żeby aż do odwołania zawiesić wszelką działalność organizacji
lappowców. W związko za śledztwem, policja aresztowała je-
szcze 4 uczestników zajść.

 

Rozruchy studenckie w Rumunii.
BUKARESZT Pat. — Manifes-

tacje studentów uniwersytetu bu-
kareszteńskiego trwały wczoraj
dalej i doprowadziły do starć z
policją, która zmuszoną była do
użycia bomb łzawiących. Po obu
stronach jest wielu poturbowa
nych. Aresztowano około 30 stu-
dentów. Przyczynąruchu jest pro-
test studentów wydziału prawne
go przeciwko nowej ustawie ad-
wokackiej, która utrudnia mło-
dym prawnikom wstęp do adwo-
katury. Zapytywany w tej spra-
wie w  lzbie premjer Jorga oś-
wladczył, iż rząd obiecał uwzględ-
nić słuszne żądania. studentów.
Włądze zauważyły wśród manife-
stantów obecność agitatorów ko-
munistycznych. Uniwersytet bu-
kareszteński został zamknięty na
przeciąg 2 dni.

WIEDEŃ (Pat). Prasa tutejsza
donosi z Bukaresztu: W Jassach
doszło wczoraj do poważnych
starć między członkami stowa-
rzyszenia studenckiego „Żelazna
Gwardja' a policją. Studenci za-
protestowali przeciwko postępo-
waniu policjj w czasie ostatnich
demonstracyj studenckich w Bu-
kareszcie. W, czasie starcia z po-
licją, która usiłowała rozproszyć
demonstrantów, pewien prokura-
tor, kilku policjantów i studentów
odniosło rany. W'yparci przez po-
licję, studenci uzbroili się w pałki
i zaatakowali kordon policji, przy-
czem komisarz i 4 policjantów zo-
stało poranionych. Studenci ru-
szyli następnie pochodem do sy-
nagogi, którą zupełnie zdemolo-
wali. Wiybito również wiele szyb
w sklepach. Studentów zaatako-

PARYŻ (Pat). Do prasy fran-
cuskiej donoszą, że sytuacja w
Szanghaju zaczyna się pomału sta-
bilizować, aczkolwiek życie han-
dlowe toczy się jeszcze' ospale.
Około północy zamiera wszelki
ruch w mieście. Stan wojenny je-

dnakże nie zosiał jeszcze zniesio-
ny. Nikt nie wie, co może nastąpić
w najbliższych dniach. W całych
Chinach panuje ogólna anarchja,
a kantończycy pozostają w zacię-
tej opozycji wobec rządu nankiń-
skiego.

BANKIETY I UCZTY ZNUŻYŁY KOMISJĘ ANKIETOWĄ LIGI
NARODÓW.

PARYŻ (Pat). W kablogramie
z Dalekiego Wschodu specjalny
wysłannik „Le Matin* donosi, że
komisja ankietowa Ligi Narodów,
która cały tydzień spędziła nie
przy biurku nad studjowaniem ra-
portów, lecz na najrozmaitszych
bankietach, znajduje się obecnie
u schyłku swoich sił. Delegat
włoski się rozchorował. Korespon-
dent dziennika obecny był na ban-
kiecie wydanym przez ministra
pełnomocnego Japonji na cześć ko-
misji. Przewodniczący komisji an-
kietowej lord Kayton zdawał się
być zupełnie znużony nadmiarem
ceremonji i obiadów. Komisja

zwiedziła pola walki w Cha-Pei,
stwierdzając, że nasuwają one
wspomnienia i wizje z czasów
wielkiej wojny. Członkowie ko-
misji udają się w sobotę do Nan-
kinu i Pekinu, gdzie będą musieli
wziąć również udział w najroz-
maitszych ceremonjach i ucztach,
organizowanych przez stronę chiń-
ską, zanim wreszcie dostaną się do
Mandżurji, gdzie znajdą się wobec
faktu dokonanego. Członkowie
komisji będą tam mogli przepro-
wadzić jedynie retrospektywną an-
kietę bez większego znaczenia po-
litycznego.

NUKNECZEWIWENMECTWINEWIEPIWM 0004 ©SRT SOSATRIATS

Nowe pogwałcenie traktatu wersalskiego.
ESSEN. (Pat). — Jak podaje

dortmundzki „General Anzeiger“
wracające z ćwiezeń oddziały
Reichswehry zamierzają w sile
730 ludzi rozkwaterować się na
przeciąg trzech dni w Dortmun-

 

dzie. Jak wiadomo, Dortmund
leży wt. zw. strefie neutralnej,
w którem, w myśl postanowień
traktatu wersalskiego, nie mogą
przebywać żadne oddziały woj-
skowe.

De Valera jedzie do Londynu.
LONDYN. Pat. — „Daily He-

rald” informuje że de Valera za-
mierza osobiście przybyć do Lon-
dynu celem zapobieżenia otwar-
temu zerwaniu stosunków mię-

Powódź na
BUDAPESZT (Pat). Wskutek

dużych opadów śnieżnych i desz-
czów zalanych zostało wiele do-
mów na przedmieściach Szegedynu

wała wówczas żandarmerja bagne-
tami. Studenci się cofnęli i zaba”
rykadowali w domu akademickim.
Gdy żandarmerja otworzyła ogień
na dom akademicki i zamierzała
przypuścić szturm, studenci odpo-
wiedzieli strzaiami rewolwerowe-
mi. Jeden z ołicerów i kilku żan-
darmów zostało ciężko rannych.
Liczba poranionych studentów nie
jest znana, gdyż aż do rana dom
akademicki otoczony był woj-
skiem. W Jassach panuje z po-
wodu zajść wielkie wzburzenie
wśród mieszkańców. Ulicami mia-
sta przeciągają silne patrole woj-
skowe. Uniwersytet jest zamknię-
ty. Rada ministrów zebrała się
na posiedzenie, aby rozważyć sy-
tuację i wydać odpowiednie гаг
rządzenia. Uchodzi za rzecz pew*
ną, że zajścia mają tło polityczne.

dzy lrlandją a Wielką Brytanją.
Gabinet brytyjski wyłonił specjal-
ną podkomisję do stałego zaj-
mowania się sprawami sporu z
Irlandją.

Węgrzech.
Z dwóch domów mieszkańcy nie
mogli się wydostać. Straż ogniowa
aie mogła skutecznie działać wo-
bec braku kanałów odpływowych.
WI okolicach Kuebekjaza woda za-
lała około 3 tysięcy akrów. Za-
lane zostały również niżej położo-
ne części miasta Gyula. Na niektó-
rych ulicach woda na poziomie od
60 do 100 cm. Z wielu domów
ewakuowano mieszkańców. Szosy
w okolicach Gyula stoją pod wodą, *

w$kutek czego uniemożliwiona jest
komunikacja z tem miastem.

1
 

TROCKI — WIECZNY TUŁACZ.
WIEDEŃ. Z Sofji donoszą, że

Trocki, któremu odmówiono wizy
wjazdowej do Czechosłowacji,
zwrócił się do urzędu bułgarskie-
$0 z prośbą o udzielenie mu po-
zwolenia na kurację w jednej z

bułgarskich miejscowości leczni-
czych. Rząd bułgarski nie powziął
dotychczas decyzji co do prośby
Trockiego. |

  

 

o
i
We

to
W
Ś
Z
I
E
)

 
r
a
d
i
o
)
a
d

k
k

ai
m
ga

i
a
i

   



 

W
o

pk
00
0
a

0
7

T
V
T
E
F
R
"

ZM
W
a
d
.

|19
Z

A
a
a

e
S
R
2

"P
DP

RA
A

N
E
I

 

P
a

Ś
W
a

IW
Р
о

о
,
о

ve
",

D
/
K
R
E
T
E
S
Ę
W
Y
P

"
Z
W
SE

ko
to

I
T
K
T
A
M
T
S

2

Nowa šia W Talaigi
Klajpedakin.

Przed paru dniami rząd litew-

ski rozwiazał sejmik kłajpedzki

i wyznaczył nowe wybory na dzień

4 maja r. b. To posunięcie rządu

litewskiego dowodzi, że Litwa jest

zdecydowana prowadzić do końca

zapoczątkowaną usunięciem pre-

zesa dyrektorjatu Kłajpedy Boel-

chera politykę silnej ręki wobec

ludności niemieckiej w Kłajpedzie,

narażając się tem samem na kom-

plikacje na tereniemiędzynarodo-

wym. Komplikacje te mogą być

dość poważne, śdyż, jak się obec-

nie wyjaśnia, Litwa będzie miała

za przeciwnika nie tylko Niemcy,

lecz również mocarstwa, które

podpisały konwencję Kłajpedzką.

Cały spór, który powstał po-

między rządem litewskim a czyn-

nikami autonomicznemi Kłajpedy,

polega na rozbieżności interpre-

tacji postanowień statutu auto-

nomicznego Kłajpedy, stanowią-

cego część skiadową konwencji

kłajpedzkiej, do której wykony-

wania Litwa uroczyście się zobo-

wiązała wobec Anglji, Francji,

Włoch i Japonji.

Statut Kłajpedy w art. 17 sta-

nowi, że prezes dyrektorjatu Kłaj-

pedy ma być mianowany przez

gubernatora, reprezentanta rządu

centralnego Litwy, i pozostaje na

stanowisku tak długo, jak długo

posiada zaufanie sejmiku i ustę-

puje na żądanie sejmiku.

Co do interpretacji tego arty-

kułu istnieje różnica zdań pomię-

dzy Litwą a Niemcami, Litwini

twierdzą, że jeżeli statut Kłajpedy

daje gubernatorowi prawo miano-

wania prezesa dyrektorjatu, to

tem samem daje mu prawo i odwo-

ływania tegoż ze stanowiska.

Niemcy natomiast uważają, że gu-

bernator nie m: prawa odwoływać

prezesa dyrektorjatu, bo dalszy

ciąg odpowiedniego przepisu sta-

tutu głosi, iż prezes dyrektoijatu

pozostaje na stanowisku „tak dłu-

go, jak długo posiada or zaufanie

sejmiku”, a więc, zdaniem Niem-

ców, nie może on być usunięty

wcześniej, dopóki to zaufanie

posiada. Litwini ten sam przepis

interpretują wręcz przeciwnie,

a mianowicie, że ma on tylko tyle

znaczyć, że prezes dyrektorjatu

nie może pozostawać na stano-

wisku dłużej, niż do czasu, do-

póki posiada zaufanie sejniiku.

Opierając się na swojej inter-

pretacji, Litwini twierdzą, że usu-

wając ze stanowiska prezesa dy-

rektorjatu nie pogwalcili bynaj-

mniej statutu Kłajpedy ani kon-

wencji kłajpedzkiej. Niemcy na-

tomiast zarzucają Litwinom. po-

gwałcenie zobowiązania między-

narodowego.

Któż ma rację? Po czyjej stro-

nie jest słuszność? Jeżeli będzie-

my rozpatrywali sprawę z punktu

widzenia czysto formalnego, opie-

rając się tylko na analizie tekstu

odpowiedniego artykułu statutu

Kłajpedy, to raczej interpretację

niemiecką mus'my uznać za słu-

szną. Jednakowoż, jeżeli chcemy

oceniać postępowanie Litwy, to

trzeba wziąć pod uwagę stan

faktyczny, który poprzedził usu-

nięcie przez rząd litewski prezesa

dyrektorjatu Boetchera.

Nie wchodząc w szczegóły,

stwierdzić trzeba, że Boetcher

prowadził w imieniu Kłajpedy ro-

kowania z obcemi czynnikami rzą-

dowemi bez wiedzy rządu państwa

posiadającego nad Kłajpedą su-

werenność, t. j. Litwy. „Jeżeli ro-

kowania były prowadzone, to

oczywiście istniał zamiar zawarcia

umowy, a więc było działanie

przeciwko suwerenności Litwy.

Żadnemu państwu nie można od-

mówić prawa do obrony swej su-

werenności.

Dlatego też, oceniając wypadki

objektywnie, siwierdzić trzeba, że

Litwa wykroczyła przeciwko prze-

pisowi prawa międzynarodowego,

jednakowoż uczyniła to w stanie

wyższej konieczności, w obronie

najcenniejszego dla każdego pań-

stwa dobra — jego suwerenności.

Jeżeli ktoś tak, jak my Polacy,
zna Niemców, jeżeli z doświad*

czenia gdańskiego wie, jak są

Niemcy dalecy od lojalności, ten
musi zrozumiec postępowanie Li-

twy.
W. dalszym rozwoju zatargu

Niemcy kłajpedzcy uchylili się od

kompromisu, kióry był możliwy,

nie chcieli przedstawić swych

kandydatów na członków dy-
rektorjatu. Również nie poszli na

kompromis Litwini, a mogli poro-
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2 prasy.
Oryginalny człowiek.

Jest nim, a raczej był, tragicz-
nie zmarły niedawno miljarder
szwedzki Kreuger.

Niewątpliwie należał on do
rzędu najwybitniejszych jednostek
doby ostatniej, a wyróżniało go z
pośród otoczenia nietylko posiada-
nie olbrzymiego majątku, lecz prze
dewszystkiem stosunek do posia-
danych bogactw.

Pisze o tem nader interesująco
katowicka „Polonia“,

Kreuger byt czlowiekiem skromnym,

bez potrzeb niemal, więc o rozrzutności

nie mogło być mowy. Nie pracował też

dla potęgi swego rodu, bo był człowie-

kiem samotnym, zatwardziałym, starym
więc i ten motyw odpada.

Nie słyszeliśmy też nic o tem, by, jak

amerykańscy miljarderzy, poświęcał

olbrzymie sumy na cele filantropijne, by

budował szpitale, uniwersytety, muzea,

ochronki i t. p. Nie szło mu również o

władzę, o wpływy, bo nikt nigdy nie sły-

szał nic o tem, by udzielonych 40 pań-

stwom pożyczek nadużywał w celu zdo-

bycia jakichś wpływów politycznych czy

choćby dla odegrania jakiejś roli wpoli-

tyce, czy to międzynarodowej czy też

poszczególnych państw. I pod tym wzglę-

dem nie miał widocznie żadnych ambi-

cyj, ani żadnych uprzedzeń, bo taksamo

dawał pożyczki Francji jak Niemcom,
Polsce jak i Litwie.

Gdy inni „kapitanowie“ prze-

myslu pracowali i walczyli przy-

najmniej z jakichś egoistycznych

pobudek į
chcieli żyć i używać, dążyli do wpły-

wów i władzy, bawili się jedni w mece-

nasów sztuki, inni nawet w filantropów,

szukali rozgłosu i reklamy,walczyli o ty-

tuł „króla” stali czy smalcu, mieli jakieś

ambicje narodowe czy polityczne.

Iwar Kreuger stał ponad tem

wszystkiem, zimny i niedostępny,

był wolny od wszelkichosobistych

pobudek, nie pławił się w zbytku,

nie szukał rozgłosu.
Gonił za zyskiem i złotem nie dla

siebie i nie dla kogokolwiek innego, nie

dla takich czy innych celów, nie z takich

czy innych pobudek, lecz dla samego

zysku i złota. Zysk był dla niego istotą

rzeczy, był „rzeczą samą w sobie”, Kan-

towskim „Das Ding an sich”.

I dlatego može, gdy doszed! do

przekonania, že -
stworzony przez niego mechanizm

ciągłego powiększania zysków w nieskoń-

czoność przestaje funkcjonować, że swe-

go „posłannictwa” już dalej nie może

pełnić, — odszedł sam dobrowolnie w

zaświaty.

Na odcinku kartelowym,

Skorośmy poświęcili tyle uwa-

gi osobie wielkiego działaczafi-

nansu i przemysłu światowego, nie

od rzeczy będzie rzucić okiem na

to, co się dzieje w świecie naszej,

rodzimej gospodarki finansowo-

przemysłowej. Co się dzieje na tym

„odcinku frontu".
Wre tam obecnie ożywiona

walka.
Obóz rządzący wysyła na ten

sektor tak znakomitych pułkowni-

ków, jak samego premjera p. Pry-
stora i b. ministra skarbu, p. Ma-

tuszewskiego, nie mówiąc zgoła o

p. Leonie Barańskim, którego sto-

pień wojskowy jest nam, niestety,

nieznany. Nie ustaje trzask „kara-

kawalerem,

 

binów gospodarczych”, by użyć
wyrażenia lansowanego ostatnio
przez p. min. p. i h., gen. Zarzyc-
kiego.

Wobec tak znakomitego kie-

rownictwa ofenzywyi przeważa-

jących sił atakujących, jak również
wobec jednomyślności całego spo-

łeczeństwa, zgodnie domagającego

się generalnej obniżki cen sztyw-

nych, trudno dziwić się pewnemu

zamieszaniu, jakie zapanowało po

stronie karteli. Objawia się ono m.

in. w dość wykrętnych i nazbyt
subtelnych wywodach herolda kar-

teli, p. dr. Edwarda Rosego, re-

daktora „Przeglądu Gospodarcze-

go“.
W. jednym z ostatnich numerów

tego pisma polemizuje on z p. Igna

cym Matuszewskim na temat: czy

jako normalny w obecnej sytuacji
uznać należy poziom cen z roku

1913, czy też 1928—297 Są to o-

czywiście rozważania, jak rzekliś-

my, tak subtelne, że nie mogą żad-

ną miarą być uznane za odpowiedź

na prosty i jasny zarzut, zawarty

w ostatniem przemówieniu pre-

mjera Prystora, który uznał że
„Niezadowolenie, jakiemu nieraz da-

je wyraz rolnictwo, rzemiosło i handel z

powodu zbytnio jednostronnejpolityki

karteli jest nader często usprawiedli-

wione ,

z czego premjer wysnuł wniosek,iż
„przed przemysłem skartelizowanym

stoi dziś konkretne zadanie zdobycia ryn-

ku czy to przy pomocy t. zw. preferen-
cyj wewnętrznych, czy też w drodze ge-

neralnej obniżki cen”.

Tak więc szef rządu postawił

oficjalnie kwestję obniżki cen

sztywnych. Szkoda, że nastąpiło

to tak późno, a nie przed miesią-
cami, t. j. wówczas, gdy marszałek
Trąmpczyński i prezes Rybarski w

Sejmie omawianą sprawę przed-

stawili w formie dzisiaj przez rząd
skrystalizowanej.

Tylko wówczas były inne cza-
sy: rząd bardzo łaskawem okiem

patrzał na kartele. Dzisiaj dużosię

zmieniło. Charakterystycznym jest

czołowy artykuł „Gazety Polskiej”

pochodzący z pod pióra p. Leona

Barańskiego, w którym autor wy-

głasza zdanie, że źródła sztywności

cen należy szukać w t. zw. „gospo

darce planowej”, realizowanej u

nas od szeregu lat, przy usilnem
współdziałaniu państwa.

Liczne monopole państwowe i
coraz to nowe kartele przemysło-
we, powstające pod naciskiem rzą-
du, zahamowały działanie automa-
tyzmu gospodarczego, usztywnia-
jąc ceny. Za cenami poszły—płace,
za płacami — ustawodawstwo so-
cjalne. I tak gospodarka planowa
„usztywniła” spory odcinek życia
gospodarczego, co teraz na niem
odbije sie w sposób nadwyraz bo-
lesny.

Po niewczasie koła rządowe
same się przekonały, do czego do-
prowadziła ich polityka gospodar-
cza na tym odcinku frontu gospo-
darczego...

Z Łotwy.
Prośba oułaskawienie skazanych za

śpiewy polskie w kościele iłłuksztańskim,

RYGA, 24. IIL. Posłowie Po-
lacy do sejmu łotewskiego pp.

Wierzbicki i Łapiński zwrócili się

do Prezydenta republiki łotewskiej

Kwiesisa z prośbą o ułaskawienie

Q.ciu skazanych w procesie iłłu-

ksztańskim za śpiewy po polsku

w miejscowym kościele iłłuksztań-

skim. Posłowie polscy mają na-
dzieję, że prośba ich zostanie

uwzględniona.

 

Nieprawdziwe wiadomości o dalszej likwi-

dacji szkolnictwa polskiego w Łotwie.

W dniu wczorajszym „Słowo”

zamieściło wiadomość o dalszej

* likwidacji szkolnictwa polskiego

wŁotwie.
Wedłuś tej informacji procz

zamkniętych już 6-ciu szkół utrzy-

mywanych przez Związek Pola-

ków zamknięto jeszcze w ostat-

nich dniach 2 szkoły w pow.

Iłłuksztańskim, zlikwidowano 1

szkołę polską w Libawie i pro-
jektuje się zamknąć 1 szkołę w

Rydze.
W związku z tą wiadomością

urzędowa Polska Agencja Tele-
graficzna donosi: „Wiadomości z

Berlina o zamknięciu 9-ciu szkół

polskich w ostatnich dniach na

Łotwie są zmyślone i nie odpo-
wiadają prawdzie”.

(TEST OST IINO KIKiI PSITTAS

zumienie osiągnąć przez zmianę

na stanowisku gubernatora.

Zatarg w dalszym ciągu się

zaostrzył. Rząd litewski utworzył

dyrektorjat na czele z Simajtisem,

co do którego zgóry było wiadome,

że sejmik odmówi mu zaufania.

Litwini doskonale wiedzieli, że

Simajtis otrzyma votum nieufności

i byli przygotowani na rozwiązanie

sejmiku. Spotkała ich jednak duża

niespodzianka w postaci noty mo-

carstw sygnatarjuszy konwencji

kłajpedzkiej.

Jak można wnosić z wywiadu,

udzielonego w końcu ubiegłego ty-

godnia przez min. Zauniusa, nie

wierzył on w możliwość inter-

wencji ze strony mocarstw sygna-

tarjuszy i liczył się, w wypadku

rozwiązania sejmiku jedynie z pro-

testem Niemiec, które nie są

stroną w konwencji Kłajpedzkiej.

Tymczasem niemal nazajutrz „po

tym wywiadzie przedstawiciele

mocarstw sygnatarjuszy złożyli

Litwie ostre noty, w których pro-

testują przeciwko rozwiązaniu sej-

miku.

Mimo to rząd litewski sejmik

rozwiązał i przez to trafił w kon-

flikt nie tylko z Niemcami, lecz

również i z Anglją, Francją, Wło-

chami i Japonią.

Czy miała Litwa prawo „do
rozwiązania sejmiku? Statut Kłaj-
pedy uprawnia gubernatora do

rozwiązania sejmiku w porozu-

mieniu z dyrektorjatem. Jeżeli
więc uznać dyrektorjat Simajtisa

za legalny, to legalnem jest i roz-

wiązanie sejmiku, jeżeli zaś stanąć

na stanowisku, że jedynie legal-

nym prezesem dyrektorjatu jest

w dalszym ciągu Boetcher, to

oczywiście rozwiązanie sejmiku

musiałoby być uznane za bez-

prawne.
Opinja polska, a szczególnie

opinja Wileńszczyzny nie może

być obojętna wobec sprawy Kłaj-

pedy, tembardziej, że konwencja
kłajpedzka zastrzega nam tam

pewne prawa, niestety dotąd nie
zrealizowane.

Śledząc z uwagą wypadki,

chcemy wierzyć, że doświadczenie
Litwy ze stosunków z Niemcami

skieruje realnie myślących polity-

ków litewskich we- właściwym

kierunku.
 

Sytuacja w przemyśle węglowym.
Komplikacje, wynikłe ostatnie-

mi czasy w naszym przemyśle wę-
glowym, mają nie tylko przyczyny

natury lokalnej — są one echem
kryzysu światowego, a zwłaszcza

kryzysu węglowego. Bo też stwier

dzić należy, że sytuacja węgla na

rynkach światowych stopniowo się
pogarsza. Zorjentowanie się w po

łożeniu przemysłu węglowego uła-

twią nam zestawienia liczbowe,

które podajemy według,L' Actu-

alitć Economique".
Otóż według tego czasopisma,

od 1900 r. do 1930, światowa pro-
dukcja węgla podwoiła się, ale w
tym samym czasie produkcja naf-
ty wzrosła dziewięciokrotnie, a w
ciągu ostatnich dziesięciu lat pro-
dukcja energji hydroelektrycznej
wzrosła o 100 proc. W czasie i za
raz po wojnie rozwijający się na-
cjonalizm ekonomiczny jako też
wysokie ceny węgla- przyczyniły
się do odkrycia nowych kopalń, a-
le z drugiej strony zastosowanie о-
lejów skalnych w żegludze ożywiło
produkcję nafty, a możność prze-
noszenia siły na dystans wywołała
wzrost instalacji hydroelektrycz-
nych. To też powojenne rządy
dla poparcia przemysłu węglowe-
go zaczęły, stosować subwencję,
premje itp. środki, które zakłóciły
normalną grę praw ekonomicz-
nych, i mamy dzisiaj tę gmatwani-

nę, która pośrednio lub bezpośred-
nio dotknęła górników. A. chodzi
tu o ósmą część ludności Wielkiej
Brytanji, bo taka ilość jest zatrud-
"niona w przemyśle węglowym, w
Niemczech — 0,8 proc. ludności, w
Polsce — 0,4 proc., a w St. Zjedn.
— 6 proc. Rola Angli jest tu naj-
większa, ale trzeba też przyznać
że ona to stworzyła handel ekspor
towy węglem, budując specjalne
składy i statki, przy których po-
mocy zaopatrywała w węgiel rynki
najbardziej oddalone. Eksport i za
opatrzenie statków w 1913 r. ab-
sorbowało 34 proc. całej produkcji
węgśla angielskiego, a 24 proc. pro-
dukcji niem., 6,2 proc. prod. ame-
ryk. W 1928 r. liczby te spadły
do 30 proc. dla W. Brytanji i do 23
proc. dla Niemiec, a do 4,4 proc.
dla St. Zjednoczonych wówczas
gdy powstała w 1918 r. Polska da-
ła na eksport 32 proc. swej pro-
dukcji.

W 1913 r. węgiel stanowił 10

proc. eksportu ogólnego Wielk.

Brytanji, 7 proc. w Niemczech i

2,7 proc. w St. Zjedn. W. 1928 r.

liczby te spadły do 6,6 proc. i 1,9

proc. W Polsce węgiel w 1928 r.

stanowi 14 proc. ogólnego ekspor-

tu. Trzeba wiedzieć, że przed 30

laty Europa dostarczała węgla o-

koło 61 proc. produkcji światowej,

dwie Ameryki — 35 proc., Azja —

3 proc, Afryka i Australja — 1

proc. A w 1913 r. już Europa do-

starczała 50 proc., dwie Ameryki
44 proc., Azja 4,5 proc., Afryka i

Australja — 1 proc. Największą

liczbę produkcji węgla osiągnięto

w 1929 r.: 1.349.800 tonn, z czego

połowa przypada na Europę, 41

proc. na dwie Ameryki, na Azję—

6 proc., Afryko i Australję—1 proc.
Przytem produkcja St. Zj., Nie-
miec, W. Bryt. i Japonji zmniej-
szyła się, a wzrosła produkcja w
Rosji o 7 miljonów tonn, w Holan-
dji o 600 tys. tonn, Belgji o 500 tys.
tonn i Francji o 100 tys. tonn. W.
Brytanja uczestniczyła w produkcji
światowej węgla w 1931 r. w 24
proc., w 1927 w — 20 proc., a w
1930 — w 19 proc. Udział St. Zje-
dnoczonych był w 1913 i w 1927
w 42 proc. a w 1930 w 30 proc.
produkcji światowej. Poza W. Bry
tanją i St. Zjedn., Niemcy i Polska
są największymi eksporterami wę-
gla. Jednak zawsze W. Brytanja
zajmowała pierwsze miejsce, ja-
ko eksporter węśla. Jeżeli ozna-
czymy liczbę 100 eksport węgla
W. Bryt., to odpowiednie liczby
dla innych krajów w 1930 r. wy-
niosą: Niemcy 44, St. Zjedn. 30 i
Polska — 20.

Powyższe zestawienie liczbowe

produkcji i eksportu węgla świad-

czą o stałym upadku przemysłu wę

glowego. Przyczyną tego: zjawiska

jest przedewszystkiem zjawienie

się nafty jako środka opałowego.

Już w 1929 import nafty i jej po-

chodnych do Ameryki Północnej

wynosił 1,944.000 beczek, do Am.

Centr. — 7.131.000 beczek, na An-

tyle — 6.531.000, do Europy —

34.300.000, do Azji — 16.649.000

it.d. Statki opalane mazutem sta-
nowią obecnie 36 proc. tonnażu
światowego. To też W. Brytanja
i St. Zjednoczone, Które w 1913 r.

sprzedawały marynarce 28.730.000
t. węgla, w 1930 r. sprzedały tylko
18.730.000 t. Obliczono, że w 1928
r. konsumcja światowa oleju palne-
go wyrażała się liczbą 600 milj.
beczek, co odpowiada 150 miólj, t.
węgla. Jako drugi konkurent wę-
gla dochodzi gaz ziemny, który co
raz częściej jest stosowany jako
środek opałowy. Hydroelektrycz-
ność w 1923 r. obliczono na 23 milj.
koni parowych, a już w styczniu
193i r. potęga la się podwoiła i wy
nosi 46 milj. koni par., co odpo-
wiada 130 milj. tonn węgla. Po-
wyższe dane wyjaśniają wiele zja-
wisk dzisiejszego kryzysu.

Na węglu W. Brytanja zbudowa
ła swą cudowną fortunę. Upadek
węgla pociągnął za sobą upadek

W. Brytanji pod względem ekono-
micznym, politycznym i społecz-
nym. Spadek funta angielskiego
poprawił sytuację na rynku wę-
glowym angielskim, natomiast po-

$orszył położenie węgla polskiego,

liczba strat w związku ze spad-

kiem funta dosięgnie w ciągu ro-

ku 50—60 milj. złotych. Dla utrzy-

mania więc wywozu węgla na po-
przednim poziomie konieczne jest

przeprowadzenie zniżek w kosz-
tach produkcji i administracji.

Leon Perkowski.
 

 

POMOC FINANSOWA DLA ROLNICTWA.
Mamy dobrze w pamięci szum-

ne zapowiedzi o programie pomocy
dla rolnictwa, jakie przy różnych

okazjach od dwu lat składali przed
stawiciele rządu. Słyszeliśmy o ta-
nim dogodnym kredycie, który ma

z Genewy nadejść dla naszych rol-

ników i nie tak dawno jeszcze po-
rzedni minister rolnictwa, p. dr.

Janta-Połczyński, zapowiadał

na koniec roku ubiegłego nadejście

z zagranicy pełnych worków z do-
larami, które miały postawić na
nogi warsztaty rolne. Wreszcie w
połowie grudnia ub. r. Komitet

posłów i senatorów rolników z B.

B. W. R. na łamach „Czasu” kra-
kowskiego opublikował swoje „żą-
dania' finansowe. Czego tam nie

było? Wszystkie pożyczki krótko-

terminowe rolnicze miały być skon

wertowane na kredyt, spłacany w

ciągu 10 lat, a oprocentowany nie

wyżej, niż 5 proc. w stosunku rocz-

nym. A dla przywrócenia opłacal-

ności produkcji rolnej miała być

przeprowadzona rewizja naszego

ustawodawstwa i polityki podat-
kowej, socjalnej i agrarnej. Przy-
tem w swoich „žądaniach“ Komi-

tet posłów i senatorów rolników z

BB. uroczyście wyparł się wszel-

kiej myśli o moratorjum. Słowem

piękny i rozumny program, który

przynosząc pełne rozwiązanie

trudności rolnikom, w niczem nie
krzywdził wierzycieli. Niemałą

jednak zagadkę stanowiło, w jaki

to sposób i jakiemi środkami zo-

stanie urzeczywistniony ten mądry

plan.

W chwili, kiedy posłowie i se-
natorowie rolnicy z BB. uchwalali
i ogłaszali swoją kartę żądań, na-

dzieje na kredyt zagraniczny oka-

zały się już tylko jednem więcej
gorzkiem rozczarowaniem, na za-
graniczne więc dolary, czy choćby ‚
zniżkujące funty nie było co liczyć.
Z konieczności tedy cały plan
musiał być oparty o środki we-

wnętrzne. Jak to zaś zwykle by-

wa w wypadku, gdy nie wiadomo
skąd wziąć pieniędzy, to się ich

żąda od skarbu państwa. Tak też
było i tym razem. Ale w połowie
grudnia ub. r. wiadomo było, że w

kasach skarbowych się nie przele-

wa iże jest cokolwiek ciężko z

łaceniem bieżących wydatków

Padżeżcwyśh. a o pieniądzach na

finansowe uporządkowanie rol-

nictwa nie ma co myśleć. Trzeba

więc było stworzyć skarbowi nowe
źródła dochodów, aby tym nowym
wydatkom sprostał. Tutaj musimy
oddać sprawiedliwość rolnikom z
klubu BB., że o tem pomyśleli i,
jak twierdzą wtajemniczeni, wysu-
nęli myślKs podatków i
opłat skarbowych. Dle niewyjaśnio
nych jednak przyczyn ten kapital
ny pomysł dalszego obciążania spo
łeczeństwa podatkami nie został
ogłoszony w „žądaniach“ finanso-
wych rolnikėw z BB. A szkoda,
wielka szkoda, bo co doczekalo
się urzeczywistnienia z tych żą-

dań? Tylko właśnie zwyżka po-
datków, nic poza tem.

Uchwalone przez rząd zarzą-
dzenia dla przyjścia z pomocą fi-
nansową produkcji rolnej, mają wy
bitnie charakter moratoryjny. Czy

weźmiemy uchwaloną przez Sejm

i Senat ustawę 0 ulgach w egze-

kucjach sądowych przeciwko gos-
podarzon rolnym, czy też inne u-
stawy, jak o minimalnych cenach
iicytacyjnych, nie przynoszą one
rozwiązania trudności finansowych
z któremi walczą nasze warsztaty

rolne. Znajdujący się w najcięż-
szem dzisiaj położeniu rolnicy, o

ile uzyskają wstrzymanie egzeku-
cji sądowej, to odetchną w ciągu

roku, a potem zginą. Mocniejsi,
którzy dotychczas jako tako bro-

nili się przeciwko trudnościom,
zostaną przez te dobroczynne usta

wy podcięci, bv ich z tem większą
energją zaczną naciskać wierzy-

ciele.; Ostatecznie zmusi to wielu
mocniejszych do podania się o
wstrzymanie egzekucji, czyli o mo-
ratorjum,
wyrzekał się Komitet rolników z
3. В

Nie wyczerpalibyśmy całego
programu pomocy finansowej dla
rolnictwa obecnych rządów, gdy-
byśmy pominęli milczeniem powo-
łanie do życia: przy Ministerstwie
Rolnictwa. Centralnej Komisji fi-

nansowo-rolnei. Dotychczas jed-
nak nie wiadomo, co ta komisja
ma robić: obradować nad sposo-
bami oddłużenia rolników — zada-
nie piękne, ale jak je wykonać o
tem coś głucho. W każdym razie
Komisja ma już swego sekretarza
generalnego, p. .W. Karwackiego,
posła na Sejm i prez. C. T. O. i K.
R. Gdyby więc nawet po pewnym
czasie miała , ona cicho zgasnąć,
jak tyle innych podobnych imprez

którego tak uroczyście .

Nikt z cierpiących
ma reumatyzm, podagrę i bóle nerwowe
nie powinien wątpić w możliwość swego
uzdrowienia, gdyż już wielu cierpiących
odzyskało przy ponas Togalu swe zdro-
wie. Tabletki Togal bowiem skutecznie
zwalczają te niedomagania, wstrzymując
nagromadzanie się kwasu moczowę%o,
który, jak wiadomo, jest przyczyną tych
cierpień. Nieszkodliwe dla serca, żo-
łądka i innych organów. Spróbujcie
i przekonajcie się sami, lecz żądajcie we
własnym interesie tylko oryginalnych ta-
bletek Togal. We wszystkich aptekach.
6064—1 W.Z.P. N. 4
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SZKICE ! OBRAZKI.
Bezczelność czy bluźnierstwo.

Jak zresztą co roku w okresie Wiel-

kiego Tygodnia kino miejskic wyświetla

film o treści religijnej p. t. „Zbawiciel,

życie Jego, cuda i męka”.

Bardzo pięknie.

Filmy takie w tym

wyświetlają wszystkie

omalże świecie.

Wytwórnie filmowe Ameryki. nakrę-

cając podobne filmy pokazały co po-

trafią.

Złożyła się na ich powstanie wysoce

artystyczna  reżyserja, wprzęśnięto do

pracy wszystkie najwspanialsze efekty no
i dano filmy o religijnej treści — pierw-
szorzędne, jak: „Dziesięcioro przyka-

zań”, „Król królów”, „Nie zabijaj” i t. p.

Filmy te o śrze pierwszorzędnej i

nadzwyczajnych efektach wywoływały

całą gamę wzruszeń religijnych, dawały

wrażenia artystyczne.

W kinie miejskiem wyświetlono fil-

samym czasie

kina na całym

midło — jak głoszą afisze — „religijne”.

Poszedłem zobaczyć owe  „miste-

rjum”.
Skandal!
Ma się wrażenie, że film ten nakrę-

cany został. przez sekcję propagandy

wrogów religii w Sowietach.

Niedość, że wystawa filmu jest wo-

łająca.o pomstę do nieba — gra, sama

gra byłaby  humorystyczną, gdyby nie

treść obrazu,
Opiekun małego Jezuska św. Józef,

może być wszystkiem tylko nie świąto-

bliwym cieślą.

Archirejem 0 potężnym brzuchui

fatalnej peruce, marnym aktorem pro-
wincjonalnym, o gestach  pretensjonal-

nych i fatalnem zgrywaniu się.

Rażącą jest chwila zwiastowania

pasterzom Wielkiej Nowiny, a gwiazda

kotyljonowa, która na niebie się ukazuje

jest conajmniej śmieszną.

Nie chcę tu analizować całego Żywo-

ta Chrystusa Pana, które ogląda Wilno
na ekranie kina miejskiego, byłoby to za-

nadto przykre.

Wystarczy jedynie powiedzieć, że
właśnie ze względów religijnych, ze

względu na wielki kult, który mają

wszyscy chrześcijanie do postaci i żywo-

ta Zbawiciela, należałoby primo — nie
dopuścić do wyświetlania podobnej ohy-

dy, secundo — zdjąć film ten natych-

miast z ekranu.
Film ten bowiem

źnierstwo.

A przecież tyle jest fimów o po-
dobnej treści — wspaniałych i wysoce

artystycznych.

Można było dowoli wybierać w kil-

kunastu agencjach filmowych.

Może jednak : wybierano... no i wy”

brano.

Nowa wsypa

linji. Wstyd!
Jeden więcej dowód „bezhołowia” i

„umiejętnego doboru ludzi.

Jak się nie ma pojęcia o tem co

piękne, a co koszmarne, nie należy się

brać do artystycznego kierowania taką

placówką, jaką jest kino miejskie.

M. Junosza.

Życie katolickie
Choroba Ks. Biskupa Łozińskiego.

zakrawa na błu

magistracka na całej

(KAP) Stan zdrowia J. E. Ks.
Zygmunta Łozińskiego Biskupa
Pińskiego, jest w dalszym ciągu
ciżki. Przesilenia w chorobie Do
stojnego Pasterza spodziewają się
lekarze w piątek.
Stacja kolejowa w Mieście Waty”

". kańskiem uruchomiona.
(Citta del Vaticano, tel wł. K.

A.P. 23.11). Dnia 22 b. m. nadszedł
od nowoutworzonej stacji Citta del
Vaticano pierwszy transport kole-

„jowy, zawierający kolumny z cen”
nego marmuru pochodzącego 2
toskańskich kopalń.

Ks, Prymas Hlond w Rzymie.
(KAP). Dowiadujemy się, że

J. Em. Ks. Kardynał-Prymas spę“
dzi święta Wielkanocne w Rzy”
mie. Powrót Ks. Prymasa do kraju
nastąpi w końcu tygodnia poświą-
tecznego.

Pomorzanin biskupem w Stanach
Zjednoczonych A. P.

(KAP) W ostatnim czasie na-
deszła z Ameryki wiadomość, że
duszpasterzem wśród rodaków na-
szych w Chicago, ks. Stanisław
Bona, mianowany został biskupem
w Grand Island.

Ks. biskup Bona pochodzi z
Sierosławia w powiecie świeckim.
Parafja drzycimska, do której Sie-
rosław należy, jest z tego powoddu
bardzo. dumna.

‚НРАРТЫЧЕС СООСИБТЯРЧЫАЕЗИЕОТИГ СЛРОВЖВИНСННЕТО

rządów pomajowych, to zostanie
po niej w spadku, jako inwentarz
żywy, sekretarz generalny wcale
ponoć grzecznie na dzisiejsze cięż-
kie czasy płatny, z którym trzeba
będzie rachunki uregulować. A
ponieważ p. Karwacki jest rolni

wieści o jego dostatniem uposaże*
niu, to można uznać za pewne, żć
ten jeden rolnik przynajmniej zo”
stanie w wyniku akcji Centralnej
Komisji finansowo-rolnej oddtužo“
ny. Nie będzie to dużo, ale lepszy
rydz, niż nic. $. T
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KRONIKA.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Zjazd referentów sta-

rostw. W dniu 24 marca b. r.
w Ulrzędzie Wojewódzkim Wileń-
skim odbył się jednodniowy
zjazd referentów administracyjno-
prawnych i karno-administracyj-
nych wszystkich starostw z ob-
szaru Województwa Wileńskiego.

Zjazd zagaił p. wicewojewoda
M. Jankowski, udzielając zebra-
nym szereg wytycznych ogól-
nych. W zjeździe wzięli udział
również wyżsi urzędnicy Urzę-
du Wojewódzkiego. Przedmiotem
obrad zjazdu były aktualne za-
gadnienia z dziedziny usprawnie-
nia funkcjonowania władz admi-
nistracyjnych | ej instancji, spra-
wy polityki karno-edministracyj-
nej w związku z przeżywanym
kryzysem gospodarczym i inne
ważniejsze zagadnienia admini-
stracyjne.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Magistrat przystępuje do

rewizji nowego budżetu. W
dniu wczorajszym Magistrat przy-
stąpił ponownie do rozpatrywa-
nia nowego preliminarza budże-
towego, który, jak obecnie stwier-
dzońo jest nierealny i w związku
z tem zachodzi potrzeba poczy-
nienia całego szeregu daleko
idących redukcyj. Posiedzenia
budzetowe Magistratu potrwają
prawdopodobnie do połowy kwiet-
nia. Ogólnie spodziewają się, że
nowy budżet zmniejszony  zosta-
nie o zgórą 10 procent. a

Z MIASTA.
— Czy unikniemy powodzi?

Czynniki kompetentne w roku
łieżącym powodzi naogół nie
spodziewają się gdyż stopniowe
i powolne tajenie śniegu o ile
pogoda ostatnich dni potrwa
przez czas dłuższy zabezpieczy
miasto od katastrofy roku ubieg-
łego. Mimo to komitet przeciw-
powodziowy jest w pogotowiu. a
— Urzędowanie w Wielką

Sobotę. Jutro w Wielką Sobotę
wszystkie instytucje państwowe
i samorządowe czynne będą je-
dynie do godz. 12ej. a
|, — Kasy P. K. O. Oddziału w
Wilnie będą czynne w Wielki
Piątek tj. 25 marca od 8-ej do
12ej, i w Wielką Sobotę tj. 26
marca od godz. 8-ej do 1l-ej.
— Karty | cenzura w związ-

kach zawodowych. Jak nas in-
formują, w lokaiu związków za-
wodowych przy ul. Wielkiej 34
zorganizowano gry w loto i kar-
ty, wskutek czego bezrobotnii
robotnicy przegrywają ostatnie
pien ądze.

Grę w karty i loto zorganizo-
wała dawna „Rada Zjednoczenia”
związków sanacyjnych, która była
Na usługach wojewódzkiego se-
kretarjatu BB.

Jednocześnie informują nas,
że mianowany przez BB sekre-
tarz Rady przeprowadza lustrację
bibljoteki robotniczej, z której
Wycofuje książki nie zgadzające
się z „ideologją* sanacji.

POCZTA i TELEGRAF.
— Godziny urzędowe w Dy-

Tekcji i urzędach pocztowych w
Czasie świąt Wielkanocnych. Urzę-
owanie w Dyrekcji Poczt i Tele-
$rafów w dniu 25 marca b. r. (Wiel
ki Piątek) ogranicza się do godzi-
hy 13, zaś w dniu 26 marca r. b.

(Wielka Sobota) do godziny 12-ej,
dniach 27 i 28 marca r. b. urzę-

owania w Dyrekcji niema.
Urzędy i agencje pocztowe w

dniu 26 marca b. r. będą czynne
do godziny 17-ej, a kancelarje tych
urzędów do godziny 12-ej.

WI dniach 27 i 28 marca b. r.
urzędy pocztowe będą nieczynne.

V dniu 28 marca b. r. można jedy-
nie podejmować w urzędzie gaze-
ty w godzinach od 9 do 11.
„, Godziny urzędowe w telegrafie
i telefonie w czasie świąt oraz do-
ręczanie przesyłek pocztowych

Pośpiesznych normalne.

— Sprawa fałszerstw książe-
czek oszczędnościowych. Wobec
niedokładnych wiadomości, jakie
pojawiły się w prasie, Dyrekcja
Poczt i Telegrafów w: Wilnie ko-
munikuje, że sprawa fałszerstwa
książeczek oszczędnościowych P.'
K. O. przedstawia się jak nastę-
puje:
W dniu 21 b. m. zgłosił się do

urzędu pocztowego Wilno 6 pe-
wien ślusarz, żądając wypłaty
80 zł. z książeczki oszczędnościo-
wej P. K. O.

Zalatwiająca sprawy te urzę-
dniczka pocztowa stwierdzila, že
wręczona jej książeczka oszczęd-
nościowa i dowód osobisty noszą
ślady fałszerstwa. Wobec tego
osobnik ów został zatrzymany
przez personeł! wspomnianego wy-
żej urzędu pocztowego i oddany
w ręce policji, która przy współ-
udziale inspektora Dyrekcji pocz-
towej zajęła się energicznie ujaw-
nieniem grasującej od stycznia
b. r. szajki fałszerzy książeczek
P. K. O. na terenie Wiilna i docho-
dzenie to dało już pożądany
wynik. |

SPRAWY KOLEJOWE.
— Wstrzymanie ruchu towaro-

wego na kolejach w okresie świąt.
Ministerstwo komunikacji wydało
zarządzenie okręgowym dyrek-
cjom kolei państwowych wstrzy-
mania w okresie nadchodzących
świąt ruchu towarowego, poczy-

nając od godz. 18 dnia 26 b. m. do
godz. 18 dnia 28 b. m. z wyjątkiem
pociągów przewożących pilne
transporty wojskowe z ludźmi, ła-
dunki ulegające szybkiemu psuciu
oraz żywy inwentarz. strzy-
mane w drodze na okres przerwy
świątecznej ładunki, mają być za-
bezpieczone od kradzieży.

SPRAWY ROLNE.
—  Konierencja instruktorów

rolnych. W Bieniakoniach odbyła
się konferencja instruktorów rol-
nych z terenu województw wileń-
skiego i nowogródzkiego, na któ-
rej omawiano wyniki ostatnich do-
świadczeń, dokonanych przez
Stację Doświadczalną w Bienia-
koniach, sprawę wyboru nasion
jarych na sezon wiosenny na tere-
nie Ziemi Nowogródzkiej oraz
opłacalność stosowania nawozów
sztucznych. — (P. A. T.)
SPRAWY UNIWERSYTECKIE,
— Nominacja. Minister W.R.

i O.P. rozporządzeniem z dnia
16 bm. mianował p. dr. Marjana
Morelowskiego zwyczajnym pro-
fesorem USB na katedrę historji
sztuki.

SPRAWY AKADEMICKIE.
—Karty wstępu na zabawy

bratniackie. Bratnia Pomoc P. M.
A. U. S. B. podaje do wiadomości,
že dotychczasowe karty wstępu
na zabawy i imprezy urządzane w
salonach „Ogniska Akademickie-
$o'” unieważnia się. Nowe karty
wstępu będą wydawane w godzi-
nach urzędowania Bratniej Po-
mocy,

SPRAWY SZKOLNE.
— Shelley's Institute podaje

do wiadomości, że dnia30go i
31-go marca oraz 1-go kwietnia
przyjmowane będą zapisy na kur-
sa języka angielskiego, niemiec-
kiego i franeuskiego.

W. pierwszych dniach maja
odbędą się egzamina konkurso-
we, decydujące o bezpłatnem
stypendjum na wyjazd do Lon-
dynu do Hugo's Institute.

Kancelarja Instytutu (Skopów-
ka 11, m. 10, plac Napoleona)
otrwartą będzie od 5-ej do 8-ej w
powyżei wymienione dni.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Zarząd „Echo“ podaje do

wiadomości, że na mocy rozkazu
Nr. 8 komendy garnizonu miasta
Wilna z dnia 15 marca1932 roku,
komendant garnizonu p. pułkow-
nik Myrek Karol zezwolił ofice-
rom i podoficerom zawodowym
służby czynnej i w stanie nie-
czynnym na należenie do Towa-
rzystwa: śpiewaczego „Echo“ w

DZIENNIK WILEŃSKI

Aresztowanie niezwykle bezczelnego
śfoszusta, który przez dłuższy czas
grał rolę zakonnika Zakonu Misjonarzy.
Na skutek listów gończych

władze bezpieczeństwa publiczne-
$o aresztowały w Wilnie niezwy-
kłego oszusta Waldemara-Walen-
tego Rzymko, lat 27, sanitarjusza
szpitalnego, pochodzącego z No-
wego Miasta na Pomorzu. Rzymko
podawał się za zakonnika lub za
teologa ewangielickiego albo ka-
tolickiego | zdołał wyłudzić wię-
ksze kwoty pieniężne od kilku-
nastu rodzin w Królewskiej Hucie
iw Katowicach, a kiedy okazało
się, że nie jest ani zakonnikiem
ani teologiem, zbiegł do Kobrynia.

Sąd karny w Katowicach roz-
pisał za nim listy gończe. Rzymko
na terenie powiatu kobryńskiego
również dokonał szeregu oszustw
i stamtąd zbiegł do Nowogródka,
gdzie sfałszował sobie dokumenty
na nazwisko Osiadacza Ryszarda,
zakonnika-kwestarza Zakonu Mi-
sjonarzy św. Franciszka. Pod fał-

szywem nazwiskiem pomysłowy
oszust objeżdżał powiaty woje-
wództw: Nowogródzkiego, Poles-
kiego, Białostockiego i Wileńskie-
śo, gdzie od mieszkańców wyłu-
dzał datki i ofiary na budowy ka-
plic, kościołów, organizacje za-
konu i różnych misyj. Bezczelność
oszusta była do tego stopnia posu-
nięta, iż nie wahał się on odwie-
dząć osób urzedowych i od nich
wyłudzać ofiary.

Dopiero w Wilnie powinęła się
mu noga i został zdemaskowa-
ny i aresztowany. Przy oszuście
znaleziono całe archiwum różnych
pieczęci, bloczków, pokwitowań
it p. Rzymko przyznał się do
winy, wobec tego skierowano go
do sędziego śledczego, który pole-
cił go osadzić w więzieniu.

Oszustowi grozi 7 procesów są-
dowych z terenu 7 województw
Rzeczypospolitej. (a)

Wilnie. Zapisy przyjmuje zarząd
chóru „Echo* w poniedziałkii
czwartki od godz. 19 do 21-ej
w sali prób przy ul. Oranżeryj-
nej 3 m. 1.

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. 5. Р.
—  Ferje świąteczne w Teatrach

Miejskich. Na Pohulance i w Lutni
trwać będą do Wielkiej Soboty, 26. III.
włącznie. Kasa zamawiań na obydwa
teatry czynna w Lutni 23, 24 i 25 marca
od godz. 11 rano do 8 wiecz. W sobotę,
26 marca, od godz, 11 do 2 pp.

REPERTUAR ŚWIĄTECZNY.
— Na Pohulance pierwszego i dru-

giego dnia świąt wielkanocnych o godz. 8
wiecz. — „Słomkowy kapelusz”.

Drugiego dnia świąt po południu po
cenach zniżonych — „Mam lat 26“. Po-
czątek o godz. 4.
— W Lutni pierwszego dnia świąt

poraz ostatni — „Ich synowa”. Początek
o godz. 8.

W poniedziałek—rewja warszawska.
— Poranek taneczny. W poniedzia-

łek 28 bm. odbędzie się poranek tanecz-
ny zespołów dziecięcych Lidji Wino-
gradzkiej. Odegrane zostaną: bajka „Ста-
rodziejskie wrzeciono” z muzyką Czaj-
kowskiego, oraz balet „Wieszczka La-
lek“ z muzyką Bayera. Początek о. godz.
12 min. 30. Część wpływów ze sprze-
daży biletów przeznacza się do dyspo-
zycji Wojewódzkiego Komitełu do Spraw
Bezrobocia. Niewątpliwie zarówno cie-
kawy i barwny program poranka, jak
i cel imprezy ściągną do „Lutni* w tym
dniu tłumy dziatwy, pragnącej rozrywki
w okresie świątecznym.

— „Tęcza nad em", Pod takim
tytułem ukaże się w okresie świątecznym
w Teatrze Lutnia nadwyraz barwna re-
wja w wykonaniu wybitnych artystów
stolicy. Udział biorą pp.: ulubieniec pu-
bliczności, pełen dowcipu monologista
Leon Wyrwicz, niezrównany, groteskowy
komik Leo Fuks, wybitna śpiewaczka
Irena Carnero, Stanisław Sielański i sze-
reg innych osób. Pierwsze dwa przed-
stawienia odbędą się w poniedziałek
świąteczny o godz. 7 m. 15 i 8 m. 30 w.
Bilety już są do nabycia w kasie zama-
wiań, w teatrze Lutnia.

POLSKIE RADJO WILNO.
Piątek, dnia 25 marca 1932 r.

11.58. Sygnał czasu.
15.15. Pzogr. dzienny.
15.20. Kom. z Warszawy.
15.25. Odczyt dla maturzystów z

Warszawy.
15.50. Audycja dla chorych ze

Lwowa.
16.20. Audycja dla dzieci. „W Wiel-

ki piątek“ — napisała Ciocia Hala. Po-
is wstepną „Dlaczego lud kocha

rutę“ — wygł. Wanda Kluczyńska.
16.55. Lekcja angielskiego z Warsz.
17.10. „Tańce śmierci w malarstwie

polskiem* — odczyt z Warsz. wygł. dr-
M. Nałęcz-Dobrowolski.

17.35. Koncert religijny z Warsz.
18.50. Kom. L. O. p P-u.
19.00. „Z życia Litwy”.

т 19.15. „Przeglądprasy rolniczej kra-
jowej i zagranicznej” — Transm. na
Warszawę.

19.25. „Na srebrnym ekranie" —
premjery filmowe.

19.35. Progr. na sobotę i rozm.
19.45. Pras. dzien. radj, z Warsz.
20.00. „Wywiad ze śledziem” —

felj. z Warsz. wygł. dr. M. Jarosławski.
20.15. Koncert polskiej muzyki reli-

gijnej z Warsz.
22.00. Kom. z Warsz.
Z ZA KOTAR STUDJO.

Na srebrnym ekranie.
Stosując się do życzenia licznych

* radjosłuchaczy rozgłośnia wileńska wzna-
wia z dniem dzisiejszym dział recenzyj
filmowych w radjo. W cyklu feljetonów
p. t. „Na srebrnym ekranie", fachowy
sprawozdawca będzie omawiał dwa razy
na miesiąc najciekawsze premjery w ki-

KOMUNIKAT N. O. K.

Narodowa Organizacja Kobiet
zawiadamia, ž< jej sekretarjat w
okresie świąt, poczynając od piąt-
ku do wtorku włącznie będzie

nieczynny.
Herbaciarnia dla bezrobotnej

inteligencji będzie czynna tylko
w godzinach od. 11 do 1 pp. i od
6—8 wiecz.

i OFIARY,
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leńskiego.'*
Dia najbiedniejszych: pp. Kazimie-

rzostwo Dowgiałłowie — 10 zł., p. He-
lena Zajączkowska — 10 zł.
 

HARTUJĄ GARDŁO
PRZECIW PRZEZIĘBIENIU
LECZĄ ZAPALENIE GARDŁA
ŁAGODZĄ KASZEL
DRAŻETKI BENGALSKIE

KARPIŃSKIEGO    
WYPADKI.

—Pożer przy ul. Prywatnej. W dniu

23 bm. wieczorem, z powodu nieszczel-

ności przewodów kominowych, powstał

pożar w mieszkaniu Lota Wulfa (Pry-
watna. 18). Spalił się częściowo sufit
i szczyt domu. Zawezwana straż ognio-
wa pożar ugasiła. Straty wynoszą około
3.000 zł. Nikt z ludzi szwanku nie po-
niósł.

— Zamach samobójczy. We środę
w godzinach wieczornych 38-letni Waku-
lenko Lila, zamieszkała stale w Mińsku
Mazowieckim w koszarach 84 pp., tar-
gnęła się na swe życie, wypijając roz-

tworu sublimatu. Wypadek ten wydarzył
się na górze Trzykrzyskiej. Lekarz po-
gotowia udzielił desperatce pierwszej po-

mocy i przewiózł ją do szpitala Sawicz,

w stanie nie budzącym obaw. W jakim
celu Wakulenko przybyła do Wilna i co
było powodem rozpaczliwego kroku na
razie nie ustalono.

‚ — Podrzutek. W dniu 23 bm. w
klatce schodowej domu Nr. 7 przy ul.
Kwiatowej został znaleziony podrzutek
płci żeńskiej w wieku około 3-ch ty-
śodni, którego umieszczono w Przytułku
Dzieciątka Jezus.

KRONIKA POLICYJNA.
— Zatrzymanie poszukiwanego przez

sąd. W dniu 23 bm. został zatrzymany
Romuald Monkiewicz, bez stałego miej-
sca zamieszkania, poszukiwany przez
Sąd Grodzki w Horodyszczu, jako oskar-
żony z art. 591 K. K. Monkiewicza prze-
słano do władz poszukujących.

-—— Kradzież wędlin. Policja zatrzy-
mała Romejko Marję (zaułek Rajski 8),
przy której znaleziono wędliny wartości
15 zł. 50 gr., skradzione z niezamkniętej
szafy w korytarzu domu Nr. 25 przy ul.
Ostrobramskiej.

noteatrach wileńskich. Pierwszy feljeton
z tego działu nadany zostanie dzisiaj
o śodz. 19,25.

Pienia religijne.

W dzisiejszym programie radjowym
znajdują się audycje, poświęcone muzyce

religijnej. A więc o godz. 17,35 nadany
zostanie z Warszawy koncert chóru ko-
ścioła św. Augustyna. pod dyrekcją A.
Karnaszewskiego. W programie utwory
Krogulskiego, Moniuszki i Chwaliboga.
Następnie p. Karnaszewski wykona na
organach Toccatę J. S. Bacha oraz fan-
tazję „Święty Boże'* Surzyńskiego.

rugi koncert, poświęcony polskiej
muzyce religijnej, odbędzie się o godz.
20,15. Chór pod dyr. Piotra Maszyńskie-
$o wykona hymn Szamotulskiego: „O mój

święty Boże”, Psalm Gomółki oraz Mo-
niuszki „Chór sprawiedliwych”, „Baranku

Boży” i „Otc drzewo krzyža“ z solo
barytonowem p. K. Czekotowskiego.

 

| Teletony: 3-97, 14-95, 6-72.

 

WYSOKA в
WARTOŚĆ
ODŻYWCZA!

Żądać

wszędzie!

BUTELKO-
WANE
w

BROWARZE.

 

TEATRY MIEJSKIE.
(Pohulanka).

„Słomkowy kapelusz* wodewil w 5-ciu aktach E. Labiche'a i M..
Michel'a. Reżys. W. Radulskiego. Dekoracje W. Makojnika. Muzyka

J. Świętochowskiego.

Podziwiać należy jak z bez-

pretensjonalnej komedyjki, jaką

jest ten utwór, któregonikłą i na-

iwną fabułą bawićby się „mogła

skromna i niewymagająca niedziel

na publiczność teatrzykówprzed-

mieść paryskich: drobnych episje-

rów z żonami i dziećmi, poczci-

wych gryzetek z ich przyjaciółmi

(bogatymi w humor studencki lecz

nie — we franki) z przed dajmy na

to bez mała trzema ćwierciami
wieku — dał się wykroić „мойе-

wil“, co, nie wzmocniwszy oOczy-

wiście ani wzbogaciwszy swej

„treści wewnętrznej, jednakpod

względem artystycznym insceniza-

cji i wykonania, a zwłaszczastylu

w dwojakięm znaczeniu: epoki i

gry — zajął tak poczesne miejsce.

Dowodziłoby to, że z najmniejsze-

go drobiazgu przy dobrej woli, do:
statecznych środkach, rzetelnej

pracy i subtelnem wyczuciu reży-

sera da się zrobić rzecz artystycz-

nie wysoce interesującą. Pytanie

tylko czy ciekawy taki ekspery-

ment warto stosować do jakiegoś

przeciętnego owocu francuskiej
twórczości i czy wysiłek ten nie le-

piejby było zachować dla utworu

istotnie wartościowego, wysokiej

róby. Wysokość frekwencji pu-

liczności mocno i w Wilnie za-
chwiana w czasach zwiększającego

się z dnia na dzień kryzysu, wyka-

że, czy warto... choćby pod wzglę-

dem wymiany na złote.
Śledząc rozwój repertuaru na-

szych teatrów zdaje mi się, że nie

popełnię błędu zgadującmyśl kie-

rowników teatru: nie chcieliście

uczęszczać na artystycznie odmło-

dzonego Szekspira, przychodźciei

patrzcie na upiększonego... Labi-

che'a. Co do okresu świątecznego,

to ręczę, że pójdą aby się beztro-

sko zabawić i zupełnie po dziecin-

nemu uśmiać.
Po tym przydługim wstępie, nie

wiele już potrzebuję słów by wy-

kazać jak pod względem artystycz

nym widowisko to wysoko było po
stawione, jak styl epoki, ów Muer-

gerowski okres, wyczuty tak w
kostjumach (prześliczna zawsze Ę
zostanie ta moda lat 30—40 X

wieku), jak i w tle francuskiej gra-

wiury czy karykatury ówczesnej,

o pełnych humoru szczegółach —

(byli w teatrze tacy, co się na

te szczegóły obrazili), Gra utrzy-
mana w stylu do przesady dopro-
wadzonej groteski, z „numerkami

i „kawalkami“ dopasowanabyla

jak dobrze zrobione ubranie, z
tłem. Muzyka fortepianowa kom-
binowana (nieco późniejsze niż rok
1840, motywy z operetek), również
do stylu całości dopasowana naiw-
nością formy i treści, a miejscami
sentymentem, była może nieco za
nikła przy takim zgiełku na scenie,
tak że pozostawiła wrażenie mniej
więcej melodyjnego szmeru. Inter-
pretacja sztuki oparta przeważnie

na grze zespołowej, sytuacyjnej, w
której kombinowaniu p. Radulski
celuje, zdała całkowicie egzamin
z szybkości orjentacji zespołu i
sprężystości reżysera.

Podziw wzbudzało milutkie,
czteroletnie dziewczątko, które w
wózku, tarmoszonym niemiłosier-
nie, a nawet wywróconym przez
matkę — gościa na weselu Fadi-
narda, zachowało przedziwny spo-
kój i pogodny uśmiech na różowej
L Cudownie opanowana „aktor
a

Rola glėwna pana mlodego,
Fadmarda, przypadła panu K,
Wyrwiczowi, który z  właści-
wym sobie humorem szukał i gonił,
aż do utraty tchu, za nieszczęsnym
damskim kapeluszem, przyczyną
całej awantury. Pozatem najważ-
niejsze role przypadły : pp. Stani-
sławskiej, Bieleckiemu, Żelwero-
wiczównie, Ładosiównie, Pawłow-
skiej, Glińskiemu, Szurszewskiej,
pomniejsze — pp. Wołłejce, Wy-
rzykowskiemu, Lubowskiej, Kar-
pińskiemu, Jaśkiewiczowi, Czapliń
skiemu,  Dejunowiczowi i. in.
„Wszyscy w chwalebnej zasadzie
sumiennych aktorów, że niema ro-
li tak małej,
włożyć maximum wysiłku i pracy,
grą swą złożyli się na całość pełną
barwy, wesołości i życia.

Wodewil niewątpliwie ściągnie
w okresie świątecznym tłumy
publiczności, żądnej beztroskiej
zabawy i serdecznego śmiechu.

Pilawa.
ROR =PPSA SPSAGETEPRĄD

kompromitujące fotooraije.
„Słowo Ponorskie” (Toruń) ma

sensację... W] nrze 55 pomieściło
korespondencję z Chojnic o are-
sztowaniu szajki złodziei, wśród
których dwaj: Połaszek i Piekar-
ski należeli do „Strzelca”. W parę
dni potem p. Radwański, prezes
„Strzelca” z Chojnic przysłał
urzędowe sprostowanie, że to nie-
prawda; albowiem ani Polaszek,
ani Piekarski do „Strzelca” nie
należeli, a tyiko byli „kandyda-
tami".

„Tymczasem — pisze „Słowo
Pomorskie" — otrzymaliśmy z
Chojnic dwie fotografje strzelec-
kie, zaopatrzone nawet w pie-
czątkę: Związek Strzelecki, Od-
dział Chojnice, na. której znaj-
dują się aresztowani, częściowo
nawet w mundurach strzeleckich.

Pierwsza z nich przedstawia
grupę czternastu strzelców z ko-
mendantem  Wasilewskim i in-
struktorem  Trojanowiczem oraz
dwóch wojskowych.

Jeszcze charakterystyczniejsza
jest następująca ilustracja: Pomię-
dzy osobami stojącemi pod portre-
tem Piłsudskiego widzimy tu p.
prezesa Radwańskiego, a z jednej
jego strony aresztowanego Polasz-
ka, z drugiej aresztowanego Pie-
karskiego. r
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aby nie warto w nią'
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Po Syberji i Mandżurji.
Pułkownik Mechmandarow, który dobierał sobie

olicerów nie żonatych, pozostawiając mniej obrot-
nem: ppułkownikowi Engelmanowi samych ojców
rodzin, wyjednał z wiosną przeniesienie mnie do
Charbina, do jego baterji. Cieszyłem się bardzo z tej
zmiany. i

Charbin żył życiem intensywniejszem. Domek
2-ej baterji był jakby hotelem dla przyjeżdżającej ge-
neralicji i dła każdego oficera artylerji. Razem z do-
wódcą było nas siedmiu oficerów. Każdy miał osobny
pokój, a jadalny był wspólny. Nie pamiętam jednak
wypadku, żebyśmy się nie gnieździli po dwóch, po
trzech, a nieraz i wszyscy w jednym pokoju, pozosta-
wiając resztę gościom. Życie kosztowało tanio. Gaże
mieliśmy ogromne. Skrzynie szampana (kosztował
taniej od wódki) wypróżniały się jak flaszki. Tylko
oryginał ominąłby naszą gościnę.

Mechmandarow byt szalenie wymagającym
i ciężkim dowódcą. Żołnierze bali się go jak djabła.
Ale baterja jego była najlepszą w Rosji, lepszą od
gwardyjskich. Żołnierzy karmił tak znakomicie, że
oficerowie piechoty pobierali za opłatą obiady u nas
z żołnierskiego kotła. Każdy kanonjer miał po cztery
pary mundurowe. Nie daj Boże, gdyby który przez
zapomnienie, lub lenistwo, nie przebrał się w nową
parę, wychodząc poza obręb koszar. Sierżanci
i wachmistrze wyglądali jak obrazki. Z. czterystu
karych koni nie było ani jednego bez białych pończo-
szek. Wszystkie oficerskie musiały mieć gwiazdę
na łbie. Mechmandarow znał wszystkich remonte-
rów i z każdym żył na przyjacielskiej stopie.

Pamięć miał nadzwyczajną. O każdym żołnierzu
wiedział, prócz aai x skąd pochodzi,
czy kawaler, czy żonaty, czy ma i ile dzieg. Konia

każdego znał na pamięć: nazwę, exterieur, wady i za-
lety. Od oficerów żądał bezwzględnie tego samego.
Ćwiczeniami i strzelaniem zamęczał nas do śmierci,
a ileż roboty dostarczały nam nasze warsztaty: ślu-
sarskie, krawieckie, szewskie, stolarskie, rymarskie,
kuźnie w których stale pracowało kilkudziesięciu
majstrów. A kuchnia, a zakupy prowizji i furażu itd.
itd. A obowiązkowa obecność przy pojenii, czysz-
czeniu i karmieniu koni. Zwłaszcza rano — o S-ej
w lecie i o 6-ej w zimie, bez względu na to — czy się
noc spędziło w łóżku, czy w jakiej knajpie.

Nieraz klęliśmy służbę na czem świat stoi, ale
żaden z nas dobrowolnie nie przeniósłby się do innej
baterji, tak byliśmy dumni z naszego oddziału
i z dzielności naszego dowódcy. ° 4 ;

W tych warunkach każda inspekcja, lub wiżyta
wyższego dowództwa, była zawsze tryumfem. Mech-
mandarow wprost opływał w pochwały. Nie przyj-
mował ich nigdy osobiście, zasłaniając się nami:
chwalą go za EE koni — melduje, że to zasługa
nie jego, a tego, lub innego z oficerów; chwalą za
znakomity wynik ostrego strzelania — przypisuje to
racz, jakiegoś znów oficera.

ie mając faktycznie nic do zarzucenia naszemu
dowódcy, szukaliśmy innych tematów dla dowcipów
i anegdotek, któremi tak przyjemnie dzielić się w ko-
leżeńskiem gronie.

Co rano Mechmandarow przechodził przez ja-
dalny pokój, w którym piliśmy herbatę, do pewnej
ubikacji po za domem. Przechodząc kłaniał się nam
$rzecznie, przepraszając, że nie podaje ręki, bo jesz-
cze się nie mył. Wracając witał się już z każdym i za-
siadał do śniadania. Przezwaliśmy tę ubikację ła-

zienką dowódcy.
Ordynansa miał poważnego, fleśmatycznego sy-

biraka Dieringina. Wybierając się na miasto z wizy-
tami potrzebował stale jego pomocy: „Dieringin!
gdzie jest szczotka do zębów”. doniosło się z jego po»
koju. „Już z miesiąc, jak ją wyrzuciłem, bo była na
nic“, — „Duren jesteś! Idź zaraz poproś kapitana
Szychlińskiego, żeby pożyczył mi swoją na pięć mi-
nut', Po chwili znów co innego: „Dzierigin! gdzie
chusteczka do nosa?" Oddałem do prania, panie

_ pułkowniku”. — „To daj inną". Nijakiej innej u nas
nigdy nie było, zawsze ta sama'. Dureń jesteś! Idź
poproś szt. kapitana Jasieńskiego niech pożyczy do
wieczora”.

Za to, kiedy zupełnie ubrany przychodził do nas
wypalić papierosa przed wyjazdem, — odurzał nas
aromatem francuskich perfum i wprawiał w podziw
nie codziennością manjer i odświętną modulacją
głosu.

Nie wątpimy, że musiał za młodu mieć dobrego
$uwernera. Większość przypuszczała, że rodzice
sprowadzili do niego jednego z kelnerów od Lours'a
z Warszawy — mniejszość obstawała za maitre d'ho-
telem z Metropolu w Moskwie.

Miał on też niesłychaną zdolność robienia so-
bie reklamy. Przyjechał naprzykład do Charbinu
„główny inspektor Straży Ogniowej, generał Czicha-
czow, znany i lubiany przy dworze. Niczem nie zwią-
zany z Zabajkalskiem wojskiem, nie interesował się
niem wcale i mógłby odjechać do Petersburga nie
wiedząc nic, że jest na świecie jakiś płk. Mechman-
darow i że ma oddział jak cacko. Ale wtedy Mech-
mandarow nie byłby Mechmandarowym.

Już nazajutrz po pizyjeździe Czychaczowa, ba-
terja nasza, przybrana we wszystko nowiusieńkie, jak
na cesarski przegląd, zajechała pod stary Charbin

i przed domem, w którym śgeneraf zamieszkał,—prze-
prowadzała kilkogodzinne ćwiczenia, zakończone
karkołomną zmianą pozycyj ; najtrudniejszemi ewo-
lucjami — na ERIE galopie. Po powrocie
a ćwiczeń, Mechmandarowprzebrałsię zaraz wŻa-
lowy mundur i zameldował się u Czychaczowa, prze-
praszając go solennie za to, że nie wiedząc o przy-
jeździe generała, pozwolił sobie przeprowadzać ćwi-
czenia tak blisko domu, niepokojąc hałasem, turko-
tem, kurzem i strzelaniną. Czychanow zaprosił Mech-
mandarowa na obiad, a po obiedzie, jako. gość Mech-
mandarowa, zjawił się u nas. Wyjechał oczarowany
naszą baterją, a jeszcze więcej samym jej dowódcą.

Z miesiąc na miesiąc życie w Charbinie nabierało
rozpędu. Nowe domy wyrastały, jak grzyby po desz-
czu. Zjeżdżano tu całemi rodzinami. Nawet woj-
skowi sprowadzali swoje małżonki.

Znajomych miałem dużo. Kupiłem sobie powóz
i ujeździłem przyzwoitą trójkę koni. To mi dawało
możność przenosić się z jednej części miasta na drugą.

Przed samą Wielkanocą jedna z moich znajomych
poprosiła mnie bym zawiózł ją na Przystań. Chodziło
jej o kupienie pierścionka.

Zawiozłem ją do składu aptecznego, w którym
pracował jeden z byłych żołnierzy baterji — felczer,
człowiek ogromnej siły i odwagi.

Moja towarzyszka nie umiała nic wybrać. Po-
dobał się jej tylko jeden pierścionek, ale ten był z
opalem, który wedle jej twierdzenia miał być kamie-
niem przynoszącym nieszczęście. Oburzony właści-
cieł magazynu wyszydzał ten zabobon, wskazując jej
na swój krawat przekłuty szpilką z opalem. Nosi go
drugi rok; w tym czasie zrobił majątek, ożenił się
i czuje się zupełnie szczęśliwym. Moja znajoma nie
dała się jednak namówić.

D. <. a)
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Z KRAJU.
Udaremnione włamanie do kaplicy

w Niewiarowiczach.
Ubiegłej nocy do kaplicy ka-

tolickiej w Niewiarowiczach usiło-
wało włamać się trzech osobni-
ków. Włamywacze przedostali się
do wnętrza kaplicy przy pomocy
usunięcia szyby w oknie. W trak-
cie okradania kaplicy, zostali
omi niespodziewanie  spłoszeni
przez dziada kaplicznego Jana
Łabucia. W czasie ucieczki, jeden

z włamywaczy znany złodziej
Piotr Wilkun spadł z okna ka-
plicy na sztachety żelazne. Ора-
dek był tak silny, iż złoczyńca
nadział się na żelazne pręty.
Wilkuna w stanie ciężkim odwie-
ziono do szpitala. Za pozostałymi
włamywaczami  zarządzono po-
ścig. a

Zniszczenie kapliczki przydrożnej M. B.
Ostrobramskiej.

Dnia 22 b.,m. nadrodze _mię-
dzy wsiami Franckuny a Sudernią,
gm. piotrowskiej znaleziono w ro-
wie zniszczoną statuę N. M. B.
Ostrobramskiej, którą nieznani
sprawcy usunęli ze wzgórza, znaj-
dującego się w pobliżu wsi Su-
dernia.

Policja aresztowała Borysa

Czeremkę i Wiktora Koleśnikowa,
którzy w aocy z 21 na 22 b. m.
podważyli fundament postumentu,
a następnie go przewrócili i na
sankach zawieźli do rzeki celem
zatopienia. Z powodu jednak za-
marznięcia rzeki statuę z N. M.
Panną porzucili w rowie. a

Aresztowanie podpalacza.

W dniu wczorajszym w za-
ścianku Mały Gród, gm. moł-
czadzkiej w zabudowaniach gos-
podarskich Mikołaja  Masłowa
wybuchł pożar. Ogień szybko
strawił 3 budynki gospodarskie,
a następnie przerzucił się na
domy mieszkalne. Dzięki natych-
miastowej pomocy pożar zdołano
zlokalizować.

Pożar powstał z podpalenia,
którego dopuścił się mieszkaniec
wsi Mozolichy, gm. holszańskiej,
Kalencer. Przyznał się on do wi-
ny i oświadczył, iż podpalenia
dokonał na żądanie Mikołaja Ma-
słowa, który obiecał mu za wy-
konanie „roboty"* wypłacić na-
grodę w wysokości 100 zł. a

r z0PGZOE A

Utarczka i ujęcie bandytów.

Onegdaj wieczorem do fol-
warku Helenowo, gm. zabrzeskiej
wdarło się trzech uzbrojonych
bandytów, którzy steroryzowali
domowników, poczem przystą-
do rabunku. Jeden z parobków
niepostrzeżenie wybiegł konno
i zaalarmował policję. Przybyła
policja. natknęła się na rabusiów,
którzy objuczeni workami zrabo-

wanych rzeczy udawali się do

łasu. Po krótkiej wymianie strza-
łów z bandytami zdołano całą
trójkę ująć. Są to Juljan i Afa-

nasjew Sudkinowie i Bronisław
Pułko mieszkańcy wsi Słobody
tejże gminy. Przy rabusiach zna-

leziono dwa karabiny i rewolwer
oraz amunicję. Wszyscy staną
przed sądem doraźnym. a

Aresztowanie bezbożników w rejonie iwieńca.

Agitacja bezbożników w zwią-

„zku ze świętami Wielkanocnemi

nietylko jest prowadzona usilnie

wśród mieszkańców Białorusi so-
wieckiej, lecz ostatnio propagan-

da zarazy czerwonej przeniosła
się i na ziemie polskie.
W dniu wczorajszym władze

bezpieczeństwa aresztowały w re-

jonie lwieńca dwóch agitatorów
akcji antyreligijnej. Są to miesz-

kańcy pow. wołożyńskiego Adam

Kocur i Bazyli Żukow, którzy
rzekomo przez nieznanych im

osobników zostali zaangażowani

do kolportowania ulotek i książek

antyreligijnych. Agitatorzy za swą

pracę otrzymywali po5 zł. dzien-
nie. Obecnie władze poszukują

rzeczywistych sprawców, t. j. de-

legatów związku bezbożników. a

* а.L

 

UJĘCIE MORDERCY ŻOŁNIE RZY POLSKICH PO 13 LATACH.

W Sokalu ujęto jednego z mor-
derców, który przed trzynastu
laty, w roku 1919, brał czynny
udział w bestjalskiem wymordo-

waniu 18 jeńców, żołnierzy pol-

skich, prowadzonych z Urynowa
do Sokala. W lesie około Tudor-

kowic, w bestjalski sposób, strasz-

liwie się znęcając nad ofiarami,

Ukraińcy wybili wszystkich Pola-

ków. Jeden ze zbrodniarzy zmarł
rzed dwoma laty, dwu uciekło do
anady. Zbrodniarz, niejaki Mi-

"kita Salyga, zamożny gospodarz ze
wsi Horbków pod Sokalem, ujęty
jest dopiero teraz. Aresztowanie
zrodniarza po upływie trzynastu
lat wywołało wielkie wrażenie
wśród okolicznej ludności.

DZIENNIKMILEERSKI

Echa demonstracji komsomołu.
Z pośród pięciu oskarżonych — cztery zbiegły. a piąta skazana

została na ciężkie więzienie.

W dniu 8 lipca ub. roku
z okazji święta komsomołu, przed
więzieniem na Łukiszkach miej-
scowy Zw. Komun. Młodz. Zach.
Biał, zorganizował demonstrację.

Na ulicach, przylegających do
gmachu więzienia, w którem w
tym czasie osadzeni komuniści
manifestacyjnie głodowali, zebrał
się tłum wyrostków żydów płci
obojej i w pewnym momencie,
utworzywszy pochód, ruszył pod
gmach więzienny, wznosząc anty-
państwowe okrzyki i rozrzucając
ulotki o treści wywrotowej.

Zaalarmowani okrzykami do-
zorcy więzienni oraz przypadkowo
znajdujący się tu policjant poczęli
rozpędzać żydziaków.

czasie rozpraszania manife-
stantów, z pośród nich zatrzymano
kilka żydówek, które najbezczel-
niej zaznaczyły swój udział w de-
monstracji.

Wszczęte dochodzenie w tej
sprawie ustaliło, że zatrzymanemi
są dobrze znane już policji: Chaja-
Sora Bankówna z Widz, oraz Ida
Gordonówna, Szyfra Lifszycówna,
Estera Bankówna i Szyja Gryn-
szpanówna z Wilna. Szczególnie
ta ostatnia występowała najbar-
dziej agresywnie i stawiała za-
cięty opór interwenjującym przed-
stawicielom władzy.

W. rezultacie śledztwa posta-
 

SPOR
Program zawodów dla dzieci.

Został ostatecznie już ustalony pro-
gram zawodów narciarskich dla dzieci,
które odbędą się 28 marca w poniedzia-
łek.

Biegi odbędą się na Belmoncie.
Zbiórka zawodników o godz. 11.

Dzieci do lat 10 biegną na 1 klm., do
13 na 2 klm., do 15 lat na 3 klm. Ponadto -
odbędzie się bieś dziewcząt.

Start rozpocznie się o godz. 12.

Nagrody dla dzieci wpływają.
Wczoraj wpłynęło do kierownictwa

zawodów narciarskich dla dzieci szereg
nagród.

Dom Sportowy „Ch. Dinces' ołiaro-
arę nart.

ekcja Narciarska „Ognisko”* prze-
znaczyła trzy ładne żetony.

Wicemistrz Wilna w biegu 18 klm.,
Aleksander Serdiukow, ofiarował
siebie dwa żetony.

Przypuszczać należy, że to jeszcze
nie koniec, że w przeciągu dnia dzisiej-
pa i jutrzejszego wpłyną dalsze na-
środy.

wał

Uwaga cyklišci!

Wil. Tow. Cyklistėw i Motocykli-
stów podaje do wiadomości zaintereso-
wanych zawodników kolarzy, że termin

«ubiegnia się o otrzymanie licencji na rok
1932 upływa dnia 20 kwietnia.

Zawodnicy kolarze, nie posiadający
licencji, na rok sportowy 1932 do wy*
ścigów szosowych o mistrzostwo Woje-
wództwa Wileńskiego w żadnym wy-
padku dopuszczani nie będą.

Kalendarzyk imprez motocyklowych.

Tegoroczny kalendarzyk imprez mo-
tocyklowych rozpocznie się 5 maja uro-
czystem otwarciem sezonu; 15. V. raid

wione one zostaly w stan oskar-
żenia z art. 102 cz 1 k. k. za nale-
żenie do antypaństwowego spisku.

Na rozprawę główną, jaka od-
była się przed IIlI-cim wydziałem
karnym sądu okręgowego pod
przewodnictwem p. sędziego Sien-
kiewicza i przy udziale p. sędziów
Szpakowskiego i Bułhaka, stanęła
jsdykie Chaja-Sora Bankówna, li-
cząca lat 18. Inne oskarżone, po-
zostawione na wolnej stopie, zbie-
gły.

Sąd sprawę w stosunku do
nieobecnych wydzielił i postano-
wił rozesłać za niemi listy gończe,
natomiast przystąpił do rozpozna-
wania oskarżenia, tyczącego się
Bankówny, liczącej lat 18,

Oskarżona do winy nie przy-
znała się i twierdziła, iż w tłumie
znalazła się przypadkowo, a zna-
lezione w czasie rewizji kompro-
mitujące ją druki i rękopisy nie
do niej należą.

Po zbadaniu świadków, zapo-
znaniu się z dowodami rzeczo-
wemi oraz wysłuchaniu przemó-
wień podprokuratora p. Micha-
łowskiego i obrońcy, adw. Fryd-
mana, sąd, uznając oskarżoną za
winną inkryminowanego jej czynu,
skazał na osedzenie w ciężkiem
więzieniu przez lat cztery.

Kos.

T.
Wilno — Grodno — Wilno; 12. VL raid
Wilno — Lida — Wilno; 24. VII raid
Wilno — Lida — Grodno — Wilno;
28. VIII. pogoń za lisem; 18. IX. raid
Wilno — Oszmiana — Wilno; 2. X. kon-
kurs powolnej jazdy na ulicy Mickie-
wicza.

Prócz tych imprez przewidziane są
wycieczki, a między innemi motocykliści
nasi wybierają się aż do Rumunji.

Ponadto odbędzie się wiosenny raid
„Dziennika Wileńskiego”.

„Warszawianka* przyjedzie do Wilna.

Tegoroczny sezon piłki nożnej roz-
pocznie się szablonowym kalendarzykiem
rozgrywek o mistrzostwo okręgu.

Pierwszy mecz wypada w dniu 7 ma-
ja. Grać ma Lauda z Makabi. W następ-
nym zaś dniu 8 maja oglądać będziemy
walkę Ogniska z 6 p. p. Leg. i t d.

Prócz tych rozgrywek poszczególne
drużyny starają się A OBACAkiówkć przy-
jazd drużyn ligowych i tak już 23 i 24
kwietnia 1 LP Leg., byly mistrz Wilna,
sprowadza Warszawiankę. Ponadto przy-
jedzie do Wilna a: 22 p. p.. Legja
i szereg drużyn innych.

Przypuszczać należy, że tak jak 1 p.
p. Leg. zaczną umawiać się z apa
i inne nasze kluby. Dobrze byłoby, żeby
zainteresowano drużyny krakowskie, a w
pierwszym rzędzie Garbarnię i Wisłę.

Wil Okr. Zw. P. N. ze swej strony
ma w tym roku nawiązać stosunki pił-
karskie z Łotwą i Estonją. Jest więc na-
dzieja, że ktoś w każdym bądź razie do
nas przyjedzie i sezon nieco się ożywi.

Ja. Nie.

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

Orzeszkowej 11.—Telef. 1561
od 11—3 i od 6—8 wiecz. 

Z Rosji sowieckiej.
Racje żywnościowe w Sowietach.

(Kap) Leningradzka „Krasnaja
Gazieta” z dn. 7 bm. podaje wy-
kaz, ile żywności przysługuje
miesięcznie poszczególnym kate-
gorjom obywateli sowieckich. W
miesiącu marcu rb. na jedną o-
sobę należącą do pierwszej kate-
gorji, tj. dla robotników, przy-
padło miesięcznie: 25 gramów
herbaty, 1 i pół kg. cukru, 2 kg.
krup, 1 kg. makaronuj 400 gr.
margaryny, 750 gr. tłuszczu roślin-
nego, 700 gr. mięsa, oraz po pół
kg. chleba dziennie. Są to, jak
widzimy, minimalne racje żyw-
nościowe dla człowieka pracy.

Na obywatela drugiej kate-
gorji, & ]. urzędnika, względnie
pracownika umyslowego, przypa-

da racja wymienionych produk-
tów mniej — więcej zmniejszona
do połowy, z zupełnem jednak
wyłączeniem niektórych produk-
tów, np. herbaty. Dzieci otrzy-
mują racje minimalne, przyczem
zwraca uwagę pominięcie zupeł-
ne w tych racjach cukru i her-
baty.

Obywatele trzeciej klasy, t.
zw. „liszeńcy”, do których zalicza
się i duchowieństwo wszystkich
wyznań, nie otrzymują bonów,
muszą oni prywatnie starać się
o produkty żywnościowe, natu-
ralnie, kilkakrotnie za nie prze-
płacając.

Tak jest w raju komunistycz-
nym!

Że świe Świata.
Pan Pórzycki w Paryżu.

Wychodzące w Paryżu pismo
polskie „Prawo Ludu' z dnia 20
marca 1932 r. umieszcza następu-
jącą notatkę, którą dosłownie
przytaczamy:

Czy prawdą jest?

Czy prawdą jest, że znany pro-
wokator policji warszawskiej Pó-
rzycki, znany z procesu o nie-
istniejący zamach bombowy na
Piłsudskiego, otrzymał paszport w
Warszawie na nazwisko Oleńskie-
go i w Paryżu zajmuje się specjal-
nie denuncjowaniem kłamliwem
robotników polskich?

Czy prawdą jest również, że w
Konsulacie Generalnym w Paryżu
tenże prowokator został pobity
przez robotników, denuncjowa-
nych przez Pórzyckiego?

`

Kat umarł na iniluencę,

W. Budapeszcie zmarł kat An-'
toni Kozarik. Nie byłoby w tem
nic dziwnego, gdyby nie to, że
zmarł on jako... ofiara swego za-
wodu. Mianowicie, przed 3 ty-
godniami wyprawił na tamten
świat jednego ze skazańców. Pora
była mroźna. Kat przeziębił się,
dostał ostrej influency i po trzech
tygodniach zmarł.

Zabijał on ludzi w imię prawa
stanu wyjątkowego, istniejącego
na Węgrzech od szeregu miesięcy,
a sam uległ prozaicznej, miesz-
czańskiej influency.

Teraz dziesiątki, a może nawet
setki osób zabiega o opróżnione
miejsce kata. Albowiem bezrobo-
cie na Węgrzech jest straszne,
a influenca nikogo nie odstraszy.
Tak, jak kara śmierci nie odstra-
sza od zbrodni.
TTPWAONGZEKANETYKEZWWECWY

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.
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KTO WYGRAL NA LOTERJI?
W dwunastym dniu ciągnienia

5-ej klasy 24-ej polskiej loterji
państwowej, większe wygrane pa-
dły na numery następujące:

ZŁ 15.000 na Nr. 22827.
ZŁ 5.000 na N-ry: 7981 26846.
ZŁ 3,000 na N-ry: 2424 17706

39725 78672 81402 87027 105431
107402 109523 119635 136914,

Zł. 2.000 na N-ry: 1956 16563
19290 21275 58258 85051 90953
91291 92580 106584 115778 125255
134174 134968 138158 141589
148559 152384 152377.

ZŁ 1.000 na N-ry: 802 9130
13106 25128 28226 33591 36644
43428 53999 54437 56895 59081
69623 71661 73276 73898 74419
76164 77991 81440 83050 86416
86855 100700 112002 116754 120809

 

127293 128024 128407 137570
139828 140894 150439 150884
153648 154642.

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 24. IM. 1932 r.
Waluty I dewizy:

Dolary 8, 9—8,9! —8,87.
Belgja 124,45 —124,76—124,14.
Gdańsk 173,75—174,18 — 173,32.
Holandja 359,7! —359,6 —360.57—358,77.
Londyn 32,65—32,70 —32,44—32,52.
Nowy York 8,922 8,942—8,902.
Nowy York kabel 8,927 -8,947—8,907.
Paryż 35,01—35,10—34,92.
Praqa 26,40—76.46—26,34.
Szwajcarja 172,30—173—171,87.
Beili1 w obrotach nieofie. 212,50.
Tendencja niejednolita.

'apiery procentowe:
4°, pożyczka inwestycyjna 92—9,50

—92. 6*/, dolarowa 59,50—60—59,50. 4 |,
dolarowa 49 —48,90—49. 7%, Stabilizacyj-
na 61,75—58,37—58,50. 8'|ę L. Z. B. G:K.
1 B. R., obligacje B. G. K. 94 Te same
T| 83,25. 8'l, obl. komunalne BGK. 93,
7°/, ziemskie dolarowe 52,50—55 41|,9/,
ziemskie 42 8%, ziemskie 5350.
Warszawskie 63—62. 8'|, Łodzi 60,5.
8% Piotrkowa 55,50. Papiery przewaźnie
Paz listy niejednolite.

'
Bank Polski 85—86.
Pożyczki polskie w Nowym Yorku

Dolarowa 57,25. Dillonowska 59,25 Sta-
bilizacyjna 57,25 Warszawska 42,75. Slą-
ska 42,87'/4.
czw w obrotach prywatnych:

8,89! ,.
Rubel złoty: 4,83.

 

 

 

AKTYWA.
Kasa i sumy do dyspozycji:

a) gotowizna w kasie
b) pozostałość w Banku Polskim, P. K. O.

i B-ku Gosp. Kraj.

Kupony
Waluty zagraniczne
Papiery wartościowe własne:

a) pożyczki państwowe
b) papiery hipoteczne
c) akcje

Papiery wart. ust. kap. zapas.
Banki krajowe
Banki zagraniczne
Weksle zdyskontowane
Rachunki bieżące (Salda debetowe otwartego
kredytu):

a) zabezpieczone
b) niezabezpieczone
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ABAK AKLBI L AN % CUKIERNIA I KAWIARNIA Си

› lodošei. į_ «LEONARDA» ivanas
WILEŃSKIEGO PRYWATNEGO BANKU HANDLOWEGO SP. AKC... UL. MICKIEWICZA 27. „ei Posaszwi Reklama.

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 1981 r. Poleca Szanownej Kljenteli, znane ze swej| toysalą *Negle- krzyk,„„bryka sztucżnych pe-
Jekości, wyroby cukiernicze — piekarniane w| KvSkiej. Nag M IrYG reł ogłasza w pismach

ZŁOTE I GROSZE _ : ZŁOTE I GROSZE _ | wielkim wyborze. Świąteczne baby, torty, ma- NE. Jakiś chio angielskich reklamę swo-
PASYWA. zurki, jaja czekoladowe i t. d 8545—0 o rzekinip wyetkc ich fabrykatów:

Kapitały własne: Ceny bardzo dostępne. Р — Ostryga produkuje
248,386,1 aj zakładówy 2,500,000.- Im ogi. ee wedlug metody,

b) 170,981.84| 2,620,981,84 Oburzony Kon chce której sekret jest nam319,227,73]  562,613,87 A -- 2 ' зпешиннннио Onić zlodzieja, Pipman nieznany. My zaś pro-
10,056,93) Wkłady: . chwyta go za rękę. dukujemy nasze piękne

— , a) terminowe 4,780,484,73 4 5 kójl M perły wedlug metody,
— 422,488,— b) 4 vista 2,019,459,22] 6,299,943,95 takie p byliśmy nieznanej ostrydze.

1,583,—| Rachunki bieżące (Salda kred. otwartego kredytu)) — 83,065,80 młodzi.
704,090,! Zobowiązania inkasowe - 442,89 Dia a
100,336,21 806,010,22į ĮRedyskonto weksli — 1,569,118,70 LRSD Bi iššoka

Banki krajowe - 181,582,65 с IESZKANIE z 3 -ch
wa 61,015,92] |Banki zagraniczne - 1,872,80 okol z kuchnią i— 114,205,70] |Różne rachunki — 368,927,78 w KAS w rejonie ke:-— 96,420,45) Procenty i prowizje roku przyszłego 1932 — 38,733,14 R 6 ż NE tedty do wynajęcia odsj 3,138,604,42Į | Straty i zyski - 71,517,63 Е zaraz. Wiadomošė zau-Dbajcie cf swoje zdrowieł Es к $

i | “ leszonkowa En-į “K 319 Jerski 5. m. 13.
4,145,255,84] „ŚzWajraskie Gorzkie Zioła IN cyklopesja Po- =1o

356,659,44|] 4,501,91 (z marką „Kogut“) są stoso- pularna“ stanowi nie-

Pożyczki terminowe
Ru' jości
Nieruchomości
Różne rachunki
Koszty handl. roku przyszł, 1932.

   
      

 

189,148,63)
80,'41,8

623,656,—
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wane przy chorobach żołądi
A kiszek, obstrukcji I kamieni

2 żółciowych.

nSZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA"
są naturalnym łagodnym środkiem przeczysz-
czającym, ułatwiającym. funkcje organów tra-
wienia I działającym przeciwko otyłości

  

odzowną książkę dla
każdego inteligentne-
go człowieka Cena
PARODIEdla wszyst-
ich. Książka powinna

być w każdym domu
kulturalnym. Materjał

Pokój
dla

do wynajęcia
pań. Kalwaryjska

92

 

Suma bilansowa 11,271,187,18 „Suma bilansowa 11,271,187,18 bo,: 2 я i a , gaty opracowany
Udzielone gwarancje ” Zobowiązania z tyt. udziel. gwarancji 191,200, — Sprzedają po 2 zł. za pudełko apteki I składy a2 eg | ssossais| Różni za inkaso ” gwarancji 990,553,19 apteczne. W.Z.P. Nr 10 PeaJoa Trafna odpowiedż.

R ik 14,454,940,37 R 12.452.940,57 rZT kówa Encykiopedja — Słyszałam, ze wcze-
Akiai > aakinaак smaczwwrzzsaaem| Populara“,Krakėw,Jó-| sne_siwienie mężczyzn

* """""""""""" |zefitów 10. 618—3 0 PO z aa:

RACHUNEK STRAT I ZYSKÓW ZA 1931 ROK. Znajomość języków. | LEKARZE L 25 ez = kapeluszy
salai idesi 5 ю _кмо. córka:włada GJEEOYBRZOZAAETER PRAG.

Каа ооа МОа аЬНЕаНООоо R 1 GROSZ loskonale = angielskim, Zemsta.
Zapłacono podatku dochodowego za Pozostałość zysków z lat ubiegłych: francuskim, hiszpeńskimI M. Blumowicz Synek: —Tatusiu, Edi. O
ubiegły rok operacyjny — 96,800,— a) przeniesiono z roku ubiegłego 19,047,91 esperantem— chwali SIę chorob y weneryczne, sonzrobił pierwsząma-
Saldo na 1931 rok = 2,247,9'| __99.047,91 b) rezerwa podatkowa z roku ubiegłego 80,000, - 99,047,91 pani Braun. skórne i moczopielowe szynę do mówienia? DRUKARNIA— | == ТЕЕЕ (=== ===  _. Co takiego?—dziwi ul. WIELKA 21ROW: Rolne za Э6; pozostałość zyska z 1980 roku = 2,247,91 się peni Mueller wlada j0l. 921, od 8—1 I 2-8. „„Oleiec (po kłótni z i i INTROLIGATORNIAKoszty handlowe: Procenty i prowizje pobrane 1,060,183,48 esperantem? p * żoną); — Nie mój synu *

a) podatki i świadczenia 72,737,0! Zysk na papierach procentowych 86,082,0! P pierwszą maszynę doA ez s645834 Заа оаЫа орне Зна 59,871,85 — Tak droge pani, re- OMNEKKONAKURNNNENN mówienia stworzył Pan | LWIERZYŃSKJEGO
2 у Zysk na kuponach 1,721,59 plikuje triumtalnie pani Bóg, Edison  wynalaz! He .

Amortyz. nieruchomości - 9,344, Dochód z eksploatacji nieruchomości 16,138,64/ Braun, włada :im jak Współczucie. pierwszą, której gadanie у
Etz. ; = 30) Straty odzyskane 247 1,221,968,17 rodowita esperantystka. — Mnie to boli gdy možna w každej chwili Mostowa UI.1.Tel-.12-44

rata na korespond. zagran. - ‚ widźę, że dzieci mu- Przerwać.
Odpisano na straty - 53,548,16y 1,152,698,45 MAANAMpb biegać i do : PRZYJMUJE DO DRUKU

Czysty zysk do podziału — — 71,517,63 : а'; ш::‘ di Si]DZIELA, BROSZURY

1,224,216,08 122421 ni — Niekoniecžnie, ale PERZuoko

: я aa == ы кцрі;:п".: jestem szewcem| Mieszkania | BILETY WIZYTOWE,

L3P a ! pokoje ZAPROSZENIA,
Wielki z dostosowaną do akcji muzyką. P. tekЕЛО KMAENATOGKIE | | zycze Żywot, cuda i męka „Chrystusa esaToi, Lera SKŁAD |———— [DOKÓJunebi ож 1 КОМЕ KSIĄŻKI

Ostrobramska miejsc: balkon 30 gr. parter gr. Kasa czynna od godziny 3,30 do 10 w. jan, į Akuszerk! į sytecka d. 9, m. 15. —0 DO OPRAWY

Fisharmonfi r žėDZWIEK. KNO- «PAN»Į 94 niedzieli 27 maren Świąteczny Program |-Najnowszy džwiekowiec niezapomnia- “ AKUSZERKA ® najęcia el- WYKONYWA
TEATR nego „Króla Buiwarów* parysicn popularneg » piosenkarza GEORGES'A MILTONA l [ BOUBODLE „ K. DĄBROWSKA MARJA LAKNER ganckie,.mieszkanie

Ul. WIELKA42. Najwspanialsza operetka KOJERA: KOdawniy Tokiai wspaniałej muzyki. tsńce, DNA I. а, A OWA 5 pokol ze wszystkiemi PINK T UALNIE.
humoru. Szalone tempo , Rytm ! — Między in. teatr działań wojeanych na Wschodzie:

  nowsze aktualja dźwiękowe.  
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1 nieprzerwanego smiechu i (F-ma istnieje od r. 1874
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przyjmuje od godz. 9 do wygodami, ul. Tomasza
Kasztanowa 7 m. 5. Zana 13, dozorca wskaże.
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