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NAD DUNAJEM. 
Inicjatywa francuska połączenia 

pięciu państw t. sukcesyjnych 

siecią umów gospodarczych, opartych 

w. 

na zasadzie preferencyj celnych, jest 

posunięciem bardzo śmiałem i cieka- 

wem. Największe bodaj znaczenie po- 

siada sam fakt oficjalnego postawie- 

nia w ten sposób zagadnienia naddu- 

najskiego. 

Doktryna nacjonalistyczna, która 

w zastosowaniu do b. monarchji hab- 

sburskiej doprowadziła do rozczłon- 

kowania wielkiego, historycznie zroš- 

niętego organizmu gospodarczego na 

szereg drobnych, uprawiających wza- 

jemnie wobec siebie antagonistyczną 

politykę ekonomiczną, otrzymała 
pierwszy zasłużony cios. Wykreślanie 

granic nowych państw 

monarchji było — wobec wielkiego 

galimatjasu narodowościowego — za- 

daniem bardzo niełatwem. Ale wyko- 

na terenie b. 

nanie okazało się ponad miarę par- 

tackie. Stworzono odrazu kilka gię- 

bokich, mięz=rwainych przez czas i 

erswazje konfliktów politycznych, 

zaniedbano zupełnie unormowania 

zgóry gospodarczego współżycia 

wych lub  terytorjalnie kosztem 

Austro-Węgier rozszerzonych państw. 

Kazano Austrji cenić i pielęgnować 

swoją niepodległość, mimo, że sami 

Austrjacy, rozejrzawszy się w ołacza- 

jących ich warunkach, zwątpili w ist- 

nienie realnych dła niej podstaw i 

skłaniali się do odstąpienia jej za mi- 

skę soczewicy. 

Ktoby jednak z tego 

wniosek, że Austrjakowi 

no- 

   

   

wyciagnąl 

obce jest 

przywiązanie do własnej państwowo- 

ści — byłby się grubo omylił. Świa- 

domości o „sobiepaństwie*, wyrosłej 

w ciągu długich wieków i uświęconej 

tradycją, odrębną obyczajowością, nie 

można przekreślić jednem choćby 

bardzo głębokiem cięciem. FRozgory- 

czenie, bezradność nie są źródłem roz- 

sądnych pobudek postępowania ludzi 

i społeczeństw. Stosunek przeciętnego 

Austrjaka — z wyjątkiem  wszech- 
niemców — do zabiegów anschlusso- 

wych można streścić w okrzyku: „A 

niech się co chcę dzieje! Byle było 

inaczej, miż jest dziś*. Jednem sło- 

wem — stanowisko desperata, który, 

zaniechawszy walki czy obrony, prag- 

nie aby —- jeżeli już mają obedrzeć 

go ze skóry — to byłe prędzej. 

Węgry znalazły się w podobnej 

sytuacji, lecz reakcja ich była zupeł- 

nie inna. Potomkowie Attyli zachowa- 

ti hardość i zaciętość, nieznaną Austr- 

jakoin. Powiedzieli sobie, że czas ich 

jeszcze przyjdzie i ze stoicyzmem sta- 

rali się znosić przeciwieństwa dnia 

dzisiejszego, nie rezygnując ani okru- 

szyny ze swoich narodowym mistycyz- 

mem przenikniętych aspiracyj polity- 

cznych. 

  

W paru artykułach z kwietnia r. 

ub. („Kurjer Wil.* Nr. Nr. 80, 83 i 86 

zr. 1931) broniłem tezy, iż wbrew ten- 

dencjom anschlussowym, w interesie 

Polski i Europy jest utrzymanie sa- 

anodzielnej Austrji w zracjonalizowa- 

nym systemacie polityczno-gospodar- 

  

   

  

czym aaddunajskim. Twierdziłem za- 

dotychcz: polityka 

са antagonizm 

razem, że 

Francji, podtrzymuj 

Małej Ententy wobec Austrji i Węgier 

Popycha Wiedeń w objęcia Berlina, 

owa 

      

   

<zyli ku rozwiązaniu dla samej Fran- 

СЛ najbardziej niepożądanemu. Po u- 

pływie roku mogę stwierdzić, że się 
nie myliłem. 

Przebieg próby  anschlussowej. 

zaaranżowanej przez €urtiusa i Scho- 
bera, wpłynął jak widać poważnie na 
zmianę linji polityki francuskiej, któ- 
rej aktywność w sensie stawiania pro- 

blemów na forum międzynarodowem 
w sensie inscenizowania wielkiej gry 
politycznej i narzucania jej innym jest 

wprost mieporównana. Clemenceau, 

Poincarė, Briand, Tardieu wszyscy 

kolejno utrzymują w rękach Francji 

inicjatywę w wielkich problemach Eu- 

ropy. Inni muszą się tą inicjatywą 

zajmować i tak czy inaczej do „tako- 

wej ustosunkowywać'* — mówiąc pol- 

skim stylem urzędowym. 

Dalsze losy planu Tardieu'go toną 

w mrokach tego pandemonium, któ- 

re się dziś Europą nazywa. Sami u- 

czestnicy przyszłej federacji gospodar- 

czej naddunajskiej są cokolwiek za- 

skoczeni i niezbyt do niej przekonani. 

Oglądają stę nieufnie na siebie i sta- 

rają się przeniknąć kto kogo chce na- 

brać w tej aferze. Istnieją pewne wska 

zówki, że rolę najłepiej uposażonej 

vedetty ma odegrać Czechosłowacja, 

  

coby w oczach innych uczestników wy 

glądało na nieusprawiedliwioną rze- 

czowemi względami preferencję. In- 

ne mocarstwa, zatroskane swemi do- 

mowemi sprawami, wypowiadają się 
  dość mglistą i ostrożnie: „W zasadzie 

tak, owszem... poezem następuje sze- 

reg „ale*. Każdy obawia się silnego 

wzrostu wpływów Francji w przy- 

szłym błoku naddunajskim, a nikt do- 

kładnie nie jest w stanie przewidzieć 

jakie skutki gospodarcze przyniesie 

dla niego powstanie tej nowej forma- 

cji, w jaką stronę skłoni się jej orjen- 

tacja polityczna w sprawach ogólne- 

europejskich. Zbędnem więc jest wi- 

kłanie się dziś w przypuszczeniach co 

do szans realizacji płanu Tardieu'go 

bardziej aktualną natomiast jest kwe- 

stja, jakie stanowisko zająć wobec 

niego może Polska. 

  

Wypowiadane tu i ówdzie w pra- 

sie obawy, a nawet ałarmy, nie wyda- 

ją się być uzasadnione. Trudno so- 

bie wyobrazić, aby Polska mogła się 

mieścić w przyszłym błoku naddunaj- 

skim na tych samych prawach co Au- 

strja lub Czechosłowacja. Myśl poli- 

tyczna polska zdąża raczej w kierun- 

ku północnym i wschodnim, szlakiem, 

który wytknęła jej historja. Zbaczanie 

na nowe tory wskutek pewnych przej- 

ściowych konjunktur gospodarczych 

może, pomimo doraźnych korzyści, 

złamać linję dziejowego pochodu. Jest 

on dziś zahamowany, ale to nie jest 

powód, dla którego należy z niego re- 

zygnować. 

Minister Zaleski, zainterpełowany 

w Genewie przez korespondenta „I. 

К. C.* oświadczył: 
»Sprawa porozumienia gospodarezego nie 

których państw centrałno-południowej Euro- 
py nie jest kwestją nową. Dyskutowano ją 
już oddawna po gabinetach polityków, oraz 
w wielu organach prasy. 

Od chwili skonkretyzowania projektu tego 
przez reprezentantów Francji i Małej Enten- 
ty, zostałem © nim poinformowany przez 
p. Turdieu. Muszę stwierdzić, że sprawa cała 
znajduje się dopiero w zarodku, a że jest 
ena nader skomplikowana wobec bardzo wie 

lu interesów, jakie tu wchodzą w grę, więe 

nie przypuszczam, ażeby rozwijała się ona 
zbyt szybko. 

W każdym razie rząd polski jest w kon- 
takcie ze wszystkiemi państwami intereso- 
wanemi i czuwa nad tem, ażeby interesy go- 
spodarcze Polski nie poniosły żadnego usz- 
czerbku. Zresztą stosunki z wszystkiemi pań- 
stwami, mającemi wejść w skład ewentual- 
nego porozumienia, są tego rodzaju, iż nie 
mam powodu obawiać się, ażeby cheiały one 
stworzyć coś, coby zagrażało na przyszłość 
naszej z niemi współpracy”. 

Ostatnie zdanie tego oświadczenia 

jest bardzo ważkim argumentem prze- 

ciwko dającym się słyszeć obawom. 

Blok naddunajski nie ma być przecież 

jakąś autarkją organizmem zamk. 

niętym i samowystarczalnym. Obrót 

gospodarczy jego z Polską może być 

z łatwością większy niż obecna suma 

obrotów mających wejść w jego skład 

państw. Zal toodpolitycznej 

fizjognomji bloku. Nie może on 

pozostać mechanicznym tylko związ- 

kiem rozstrzełlonych politycznie w 

różne strony części składowych. Tu 

jest bodaj największa, od wewnątrz 

wyłaniająca się trudność realizacji 

koncepcji francuskiej. Proszę poli- 

tycznie zharmonizować Czechosłowa- 

cję i Węgry. Kto ma na to sposób? 
„Czas* krakowski doradza obustron- 

ne ustępstwa. Ale czy strony zaintere- 

      

sowane są skłonne dać posłuch owym 

radom? 

Próbom uporządkowania stosun- 

ków naddunajskich patronuje Francja 

i nie pozwoki sobie zapewne wyrwać 

z rąk cugli. Impreza może się jej udać 

łab nie. W każdym razie niełatwo i 

blok dojdzie do 

skutku, polityczna jego fizjognomja 

nie będzie miała rysów sprzecznych # 

interesem Francji. Czy leży w kręgu 

interesów Francji osłabianie gospo- 

darcze Polski i izolowanie jej od po- 

łudnia? Kto na to pytanie odpowie 

twierdząco, ten musi przekreślić so- 

jusz polsko-francuski — a takich jest 

po obu stronach na szczęście bardzo 

nieprędko. Jeżeli 

niewielu. 

Czy wynika z tego, że Min. Zale- 

ski może spokojnie założyć ręce i nie 

troszezyć się o dalszy przebteg wypad- 

ków w dolinie Dunaju? Odpowiedź 

znajdujemy w przytoczonem wyżej o- 

świadczeniu. Min. Zaleski mówi w 

niem 0 niedopuszczeniu do „uszczerb- 

ku dla gospodarczych interesów" Pol- 

ski. Oczywiście nie oznacza to, aby 

polityczna strona zagadnienia miała 

być zaniedbywana. 

Polska nie ma potrzeby uczestni- 

czyć w bloku jako jego członek. Po- 

winna natomiast wziąć aktywny u- 

dział w nadawaniu blokowi politycz- 

nej fizjognomji i w wykreślaniu kie- 

runków jego zewnętrznej polityki go- 

spodarczėj. 
Testis. 

  

PARYŻ. (Pst). Izba deputowanych 
uchwaliła jednogłośnie 505 głosami 

  

Pe krótkich lecz ciężkich cierpieniach zmarł dnia 12 marca r.b. 
w wieku lat 39 nasz ukochany i nieodżał. mąż, ojciec, brat I szwagier 

ALEKSANDER OLKIN 
(Współwłaściciel firmy „Bracia Olkin*) 

O czem zawiadamiają w glębokim smutku 

ŻONA, CÓRKA i RODZINA 
Eksportacja zwłok odbędzie się dziŚ dn 13 marca o godz. 2-ej 

po poł. z mieszkania przy ulicy Niemieckiej 3. 

  

Zakres pełnomocnictw P. Prezydenta 
(Teł. od własn. koresp. z Warszawy). 

W związku z ustaleniem przez ko- 

misję prawniczą Sejmu projektu usta- 
wy o pełnomocnictwach dla Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej, z kół rządowych 
informują nas, że rząd, występując z 
ustawą o pełnomocnictwach, jeśli cho- 
dzi o zagadnienia gospodareże, ma na 
względzie jedynie techniczne ułatwie- 
nie prac i wałkę z konsekwencjami 

kryzysu. Pełnomocnictwa wzmocnią 
naszą sprawność, oraz odporność or- 
ganizmu. Rząd stanowczo jest zdecy- 
dowany korzystać z pełnomocnietw. 
jedynie w granicach konieczności. W 
grę mogą wchodzić przedewszystkiem 
sprawy związane z obniżeniem kosz- 

tów produkcji zarówno w rolnictwie 
jak i w przemyśle, zmiany przepisów 
o lichwie, która stoi w związku z po- 
tanieniem kredytu, ewentualnie wyda- 
wanie w razie konieczności zarządzeń 
odwetowyek w słosunku do państw, 
ograniczających sztucznie obrót ka- 
pitałowy, sprawy celne, uregulowanie 
spraw związanych z kartelami, uni- 
fikacja przepisów z dziedziny wymia- 
ru sprawiedliwości oraz usprawnic- 
nie administracji publicznej. Zasadą 
rządu, przy opracowywaniu nowych 
norm prawnych, w drodze dekretów 
Prezydenta Rzeczypospolitej, będzie 
unikanie inflacji przepisów. 

Sluby zawarte w Sowietach 
są nieważne. 

Doniosłe orzeczenie Sądu Najwyższego. 

(Teł. od własn. koresp. z Warszawy). 

Sąd Najwyższy w Warszawie wydał doniosłe orzeczenie, 

stwierdzające, że ślub obywatela polskiego, wyznania katolickiego, 

zawarty w Sowietach jest nieważny. 

POGRZEB BRIANDA. 
Przed pogrzebem. 

Briand zasłużył się ojczyźnie. 
ustawę, stwierdzającą, że Briand za- 
służył się dobrze ojczyźnie. 

'ronja organu radykałów. 
PARYŻ, 12. 3. (Pat). — Organ partji ra- 

dykalnej „La Gauche" pisze z ironją o udzia 
le wyższych oficerów sztabu generalnego w 
pogrzebie męża z Locarna, Armaty, karabiny 
maszynowe, człogi, wszystkie narzędzia woj- 
skowe przedefilują dziś przed nieszczęśli- 

  

wym pacyfistą. Briand schodzi w Quai d'Or- 
say przy fanfarach wojennych. Zmarły -— 
kończy dziennik zasługuje na coś lepszego 

ju głośny hołd wśród turkotu kół armat- 
nich. 

Hołd lotnictwa francuskiego. 
PARYŻ, 12. 3. (Pat). — W: sobotę zrzuco- 

ny został z samołotu na podwórze gmachu 
ministerstwa spraw zagranicznych wieniec, 

jako wyraz hołdu lotnictwa francuskiego dla 
Brianda. 

Uroczystości pogrzebowe. 
PARYŻ, 12. 3. (Pat). Już na dwie 

godziny przed wyruszeniem konduktu 

  

pogrzebowego ze zwłokami Ś. p. Brian 

  

da, na ulicach miasta, przez które 
przejśćmiał pochód, zgromadziły się 
pomimo chłodnego wiatru, olbrzymie 
tłumy. Do gmachu Ministerstwa spraw 
zagranicznych przybywały bez przer- 
wy delegacje zagraniczne, przedstawi- 
ciele naczelników państw Anglji, Da- 
nji, Belgji, Stanów Zjednoczonych, Ja- 
ponji, Hiszpanji, Czechosłowacji. Zja- 
wiła się większość mężów stanu, bio- 
rących udział w ostatnich konferen- 
cjach genewskich, w tej liczbie mini- 
strowie spraw zagranicznych Simon, 
Benesz, Zaleski i inni przedstawiciele 
Ligi Narodów. szereg wybitnych ose- 
bistości zagranicznych, korpus dypło- 
matyczny, wreszcie prezydent republi- 
ki Doumer, przewodniczący obu Izb, 
premjer Tardieu w otoczeniu mini- 
strów, członkowie parlamentu i wyżsi 
wojskowi. 

O godzinie 14 trumnę ze zwłokami 
Brianda, pokrytą  trójkolorowym 
sztandarem, umieszczono na katafar 
ku. Kardynał Verdier odprawił krót- 
kie egzekw je, poczem przemówił prem 
jer Tardieu. 

W przemówieniu, omawiając dzia- 
łalność polityczną zmarłego, premjer 
Tardieu powiedział m. in.: Po zawar- 
ciu pokoju Briand, rozumiejąc koniecz 
ność jego konsolidacji przez nowe zo- 
howiązania, stara się w Locarno za- 
sląpić nadreński układ gwarancyjny 
z roku 1919, co jednakże nie udaje się 
z powodu odmowy Ameryki. Briand 
dąży do uspokojenia międzynarodo- 
wego i niebawem zarysowuje się wy- 

raźnie jego postać na forum Enropy, 
postać, którą reprezentują projekt 
paktu wyrzeczenia się wojny i projekt 
unji europejskiej. Zmarły mąż slanu 
zmierzał do swego celu mimo okrut 
nych rozczarowań, jak np. w lecie 
1930 roku, gdy jeden z najszlachet- 
iejszych gestów historji francuskiej 

zostaje tak źle zrozumiany. Prawdzi- 
wą tragedją pokolenia przedwojenne- 
go, wojennego i powojennego jest cią- 
gła niemożność odnalezienia równo- 
wagi. Naszą rzeczą jest uleczyć świat 
z ran, odniesionych w straszliwej ka 
tastrofie. Wydaje mi się, że widzę 
Brianda w samym ośrodku tego dra- 
matu. Zdarzało się nam miewać czę: 
sło odmienne poglądy, przez co nie 
zmniejszało się nasze wzajemne zau- 
fanie i nasza przyjaźń. Stał on przed 
alternatywą zapewnienia niezbędnych 
warunków dla zagwarantowania trwa- 
łego pokoju, lub też znalezienia się 
znów w niedalekiej przyszłości wobec 
nieszczyciełskiej wojny. Francja mo- 
że oddać sobie sprawiedliwość, że od 

    

  

13 lat czyniła wszystko, co było możli-    
we, dla zapewnienia pierwszej możli- 
wości. Winna jest Briandowi wdzię- 
czność, że był on wyrazicielem jej po- 
wszechnych dążeń. Dążenia te były 
powszechne rzeczywiście, gdyż parla- 
ment ratyfikował zawsze akty dokony 
wane przez Brianda jako ministra 
spraw zagranicznych. Któż zresztą 9- 
śmieliłby się twierdzić, że można była 
zasadniczo stosować inną politykę. 
niż ta, która od 10 lat była polityką 
Francji. Oczywiście Briand mógł się 
mylić, lecz ogółne zarysy proponowa- 
nej przez niego organizacji pokoju są 
niewątpliwie te same, co całej Fran- 
cji. Zresztą Briand nie zgadzał się 
nie doradzał, ani nie domagał się żad- 
nych ustępstw z gwarancyj wojska- 
wych, których utrzymanie konieczne 
jest przy niedostatecznie zorganizowa 
nym i zapewnionym pokoju. 

Dalej Tardieu wspomina o autory- 
tecie, jakim się cieszył Briand na te- 
renie parlamentarnym i o pracy na te- 
renie Ligi Narodów. Dzięki niemu — 
mówił premjer — pokojowy .duch 
Francji zdołał przeniknąć do Zgroma- 
dzenia Ligi. Pospołu z wami — powie 
dział Tardieu, zwracając się do przed 
stwicieli Ligi Narodów — był on wy- 
razieielem jednego z najpotężniejszych 
dążeń naszej smutnej epoki. Dlatego 
też cały naród opłakuje go jako apo- 
stoła pokoju: Uchylając przed wami 
czoła, jestem przekonany, że postąpi- 
łem po jego myśli. W imieniu Francji, 
zdrowej, pokojowo nastrojonej, prag 
nącej znaleźć w pokoju zorganizowa- 
nym gwarancje, których stan rzeczy 
na świecie każe jeszcze szukać w sile, 
wyrażam naszą wdzięczność. Niechaj 
panowie przewodniczący delegacyj po 
szczególnych narodów zechcą 2rozu- 
mieć w obliczu tej trumny, że chodzi 
obecnie o to, aby we współnym wy- 
siłku przygotować zawarcie pokoju 
materjalnego, realizującego się przed- 
tem w sercach i umysłach. 

Po przemówieniu premjera_ Tar- 
dieu odbyła się defilada wojskowa. 

W orszaku żałobnym po oddzia- 
łach wojskowych, wśród których nie 
było ani jednego działa, szły zkolei 
oddziały byłych kombatantów oraz 
niesiono sziandary rozwiązanych puł- 
ków. Za niemi, poprzedzany 4 rydwa- 
nami wieńcami, posuwał się karawan, 
zaprzężony w 6 koni w żałobnych czap 

rakach. Karawan przykryty był cały 
kirem, a na 4 jego rogach tkwiły pęki 
trójkolorowych sztandarów. Za ka- 
rawanem postępowała rodzina zmarłe 

  

  

WIADOMOŚCI z KOWNA 
HANDEL LITEWSKO-NIEMIECKI PSUJE 

SIĘ. 
Wobec odmowy niektórych firm niemiec- 

kich utrzymywania stosunków handlowych z 
litewskiemi firmami, przyczem motywują ta 
one ostatniemi wypadkami  kłajpedzkiemi, 
„Lietuvos Aidas* pisze, iż postępowanie firma 
niemieckich może odbić się bardzo poważnie 
na rozwoju handlu litewsko-niemieckiego, Li- 

tewskie przedsiębiorstwa handlowe poczyniły 
już starania w celu nawiązania stosunków 
handlowych z firmami angielskiemi, franca 
skiemi, czechosłow: mi i innemi, Poza- 
tem amerykańscy Litwini wobec stanowisk 4 
zajętego przez Niemcy w sprawie kłajpedzkićj 
postanowili bojkotować statki niemieckie. 

PETRAS MT TEST 

Zmiana na stanowisku 
prezesa Z. G. Zw. Strzel. 
WARSZAWA. (Pat). Jak się do- 

wiadujemy, p. Antoni Finusz zrzekł 
się sianowiska prezesa Zarządu Głów- 
nego Związku Strzeleckiego. 

Funkcje piezesa objął z urzędu 
dotychczasowy wiceprezes sen. inż. 
Jerzy Iwanowski 

Zarozumiałość Hitlera 
BERLIN, 12 III. (Pat) — Hitler 

udzielił korespondentowi „Daily Ex- 
press" wywiadu w s rawie nadcho- 
dzących wyborów. W-g jego prze- 
widywan, Hindenburg nie otrzyma 
12 miljonów głosów, gdyż sam Hit- 
ler hczy na więcej niż 12 miljonów. 
Hitler wystąpił dalej przeciwko de- 
kretom nadzwyczajnym rządu Rze- 
szy, uważając, że byłyby usprawie- 
dliwioae tylko w nadzwyczajnych 
wypadkach. Na zapytanie, co uwa- 
żałby za tego rodzaju wydarzenie, 
Hauler odpowiedział: „Polską inwaz- 
ję na Niemcy”. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA, 21. 3. (Pat). W) trzecim 

dniu ciągnienia 5 klasy 24 Piskiej Państwo- 
wej Loterji Klasowej padły główniejsze wy- 
grane na następujące numery; 5 tys. zł. — 
27.475, 48.956, 93.169, 156.396, po 3 tys. zł. 
— 14.23, 3749, 14,765, 27,117, 53,067, 86,071, 
122.587, 122.847, 127.438. 

    

     

  

   

  

go w otoczeniu najbliższych kół praca 
wników i przyjaciół Brianda. Zkolei 
kroczyli przedstawiciel prezydenta 
Doumera, korpus dyplomatyczny i wy 
bitne osobistości Francji i zagranicy. 

W chwili gdy czoło orszaku żałob- 
nego zbliżało się do Rond-Poinł na 
Polach Elizejskich, ostatnie szeregi 
orszaku, w którym szły tysiące inwa- 
lidów wojennych, znajdowały się je- 
szcze przed ministerstwem spraw ` га- 
granicznych. W orszaku znajdowała 
się również delegacja związku prasy 
zagranicznej. Orszak zamykały zwarte 
tłumy publiczności. Na ulicach, które 
mi posuwał się orszak, świeciły latar- 
nie pokryte kirem, zgromadzone zaś. 
na chodnikach tłamy rzucały w kie- 
runku trumny małe bukieciki fiołków 

Na Polach Elizejskich, gdy prze- 
chodziły niemi delegacje stowarzyszeń 
paeyfistycznych, doszło do manifes- 
tacji. Mianowicie kilka osób z publi- 
czności wzniosło okrzyk: „Niech żyje 
pokój” i „Rozbrójmy się*. Członkowie 
stowarzyszeń pacyfistycznych podjęli 
ten okrzyk skwapliwie. 

Orszak przybył na płac Trocadero, 
gdzie w milczeniu i skupieniu rozwią- 
zał się. Za karawanem postępowała w 
dalszym ciągu jedynie rodzina, przy- 
jaciele zmarłego, przedstawiciel pre- 
zydenta Doumera, reprezentanci kie- 
rowników państw zagranicznych i Tar 
dieu wraz z członkami rządu aż do 
małego cmentarza przy ulicy Bastil- 
le, gdzie nastąpiło złożenie zwłok 
Brianda do prowizoryczycznego gro- 
bu, w którym pozostaną do czasu prze 
wiezienia ich do Cocherel. 

RORTOFTERZAW ZORESEREWONCA 

Dr. med, EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 

Jagiellońska 8, tel. 10-63. 
Przvimuie 12—2 i 5—7 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. żołądka i jeliż 

Przyjmuje od 12—2 i 4—6 

Kwiatowa 7, tel. 14-25 

Pano į Panowie Urzędnicy 
mogą sobie zapewnić stały dodatkowy 
dochód przy b łatwej akwizycji. Zgłaszać E 

się osobiście W. Pohulanka 15, m. 12. 
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Premier Prystor o polityce 
gospodarczej rządu. 

Przeciwko nadmie nym poborom i sztywnym cenom. 

W dn. 9 marca, podczas dyskusji 
w Sejmie nad projektem ustawy © 
pełnomocnictwach dla Prezydenta 
Rzplitej, wygłosił premjer Prystor 
dłuższe przemówienie, którego krót- 
kie streszczenie podane przez Pat'a, 
nie dawało należytego pojęcia o treści 
niektórych, szczególnie ciekawych i 
znamiennych części przemówienia, 
mianowicie tych, które dotyczyły sto- 
sunku rządu do dotychczasowej poli- 
tyki wielkiego przemysłu. Podajemy 
przeto tę część przemówienia poni- 
żej: 

„Zdając sobie sprawę z ciężkiej sytuacji 
naszego przemysłu, należy jednak stwierdzić, 
że stoi on już w ebliczu wyczerpywania się 
zapasów wyprodukowanych towarów, że za- 
tem istnieją pewne objektywne przesłanki do 
przejścia z okresu depresji w okres popra- 
wy. konjunkturalnej, 

KARTELE I ICH CENY. 
Mówiąc o sytuacji w przemyśle nie mogę 

jednak pominąć milezeniem nierównomier- 
uego rozwoju form organizacyjnych poszeze- 

gólnych gałęzi produkcji i niezawsze zdro- 

wego nastawienia tak zwanych form ergani- 

zacyjnych. W kraju, gdzie w rolnietwie jest 

tak wiele gospodarstw karłowatych, a prze- 

mysł chałupniczy zatrudnia setki tysięcy pra 

ceowników (samo szewctwo liczy około 200 

tysięcy par rąk reboczych), działalność kar- 

teli, monopolizujących rynek, ograniczają- 

cych predukcję, stosujących politykę sztyw- 

nych cen, robi wrażenie jaskrawej niewspół- 

mierności, Ta niewspółmierność pomiędzy 

rcinietwem, rzemiosłem i wiełkim przemysł. 

jest tem więcej rażąca, że w wielu wypad- 

kach przejmujemy kształty i formy, istnie- 

jące na zachodzie, ale niczawsze czerpiemy 

wraz z niemi ich treść. Rola i zdanie karteli 

niezawsze są u nas rozumiane odpowiednio, 

niezadewolenie zaś, jakiemu nieraz daje wy- 

waz rolnictwo, rzemiosło i handel z powoda 

zbytnio jednostronnej polityki karteli jest 
nader często usprawiedliwione. 

NADMIERNE POBORY. 

Wreszcie poważnem zagadnieniem _ jest 

fakt, że stosunek pomiędzy wynagrodzeniem 

za pracę najemną a bezpeśredniem i pośre- 

dniem oprocentowaniem kapitału, płacami 

i tantjemami wyższych urzędników i kierow- 

uników, musi budzić poważne zastrzeżenia. 

Dysproporcja pomiędzy  placami robotn. i 

pracowników, a uposażeniami kierowniczych 

organów przedsiębiorstw prywatnych jest 

nazbyt jaskrawa. Nadmiernie wybujały po- 

ziem tych uposażeń, którego ani ekonomicz- 

nie, ani soejalnie usprawiedliwić nie meżna, 
wymaga gruntownej rewizji. 

SZTYWNE CENY. a 

Tak samo domaga się rewizji usztywnio- 

my polityką karteli poziom cen niektórych 

artykułów. Sztywność cen węgla, wyrobów 

hutniczych, materjałów budowlanych, cemen- 

łu ete. utrudnia dostosewanie zbytu tych to- 

warów do zmniejszonej skutkiem kryzysu 

siły nabywczej rynku wewnętrznego. Wy* 

starczy wskazać, że naprzykład obecne ceny 

żelaza w Półsce w stosunku do 1928 roku, 

nie wykazały żadnej zniżki, gdy równocześ- 

nie w Niemczech obniżyły się 0 17 proc, a 

na rynku światowym nawet o 37 proc. 

Przed przemysłem skartelizowanym stoi dziś 

konkretne zadanie zdobycia rynku czy to 

przy pomocy tak zwanych prefereneyj wew- 

nętrznych, czy też w drodze generałnej ob- 

niżki cen*. 

  

. ROLNICTWO. 
Mówiąc o sytuacji rolnictwa Pan 

Premjer oświadczył: 
wStwierdzić muszę, że podstawowa jej 

gałąź: rolnietwo — odczuwa nad wyraz dot- 

kliwie ciężar kryzysu. Pod wpływem zniżki 

cen płodów rolnictwa i hodowli nadwyrężo- 

ua została opiacalność warsztatów rolnych 

zbyt ciężkie stało się przez to brzemię nag- 
romadzonych kredytów długo i krótkotermi- 
newych oraz zaległości podatkowych. Spra- 
wa fa stała się też przedmiotem specjalnych 
prac Rządu. W imię interesu gospodarstwa 
narodowego opracowywane są specjalne środ 
ki zaradcze, mające na celu ułatwienie rol- 

nietwu sytuacji, Przygotowane, a częściowo 
uchwalone już przez ciała ustawodawcze us- 

tawy i wydane, lub przygotowane do wyda- 

nia rozporządzenia Rządu wprowadzają ulgi 
w zakresie egzekucji, w zakresie spłaty kre- 
słytów rolniczych, a nawet mimo niełat- 

    

LEON WOŁŁEJKO. 

` 

wej sytuacji Skarbu — w spłacie załegłości 
podatkowych*, 

PRACA FIZYCZNA I UMYSŁOWA. 

Za najbardziej dotknięty przez 
kryzys czynnik wytwórczości uznał 
P. Premjer rzesze pracowników fizy- 
cznych i umysłowych: 

„Rzesze pracowników boleśnie odczuwaja 
spadek dochodów, spowodowany przez zniż- 
ki płae i uposażeń. I to wszakże nie jest 
jeszcze najgorsze: — dotkliwym bowiem dła 
świata pracowniczego jest brak praey, 

Bezrobocie przybrało we wszystkiech pań- 
stwach nieznane dotychezas rozmiary. Wszy- 
stkie państwa usiłują na własną rękę, czy też 

pod egidą Ligi Narodów, zmniejszyć skutki 
tej klęski społecznej. 

Walkę ze skutkami bezrobocia i pracę 
nad ich złagodzeniem prowadzimy przy po- 
mocy metod mniej jaskrawych i mniej ryzy- 
kownych, niż to czynią niektóre inne pań- 
stwa, nie ceefające się nawet przed stosowa- 
niem w tym celu inflacji, Mimo to akeja na- 
sza nie jest bezskuteczna, Z zasiłków Fun- 
duszu Bczrobocia korzysta w chwili ebecenej 
180 tys. osób. Pozostali bezrobotni znajdują 
opickę i pomoce Naczelnego Komitetu do 
Spraw Bezrobocia. Pomoc ta niewątpliwie 
nie jest dostateczna, Badane są możliwości 
jej rozszerzenia i ulepszenia. 

Jednym z poważniejszych sposobów łago- 
dzenia skutków bezrobocia jest utrzymanie 
na najwyższym możliwie poziomie ilości zat- 
rudnionych za pomocą utrzymywania w ru- 
chu warsztatów praey. Jest to też jeden z 
podstawowych wzgłędów, któremi się Rząd 
kieruje, starając się udzielać możliwych uig 
i pomocy produkcji nastawionej na eksport. 

Do tej kateg. należą też prowadzone studja 

i prace nad potanieniem kosztów produkcji 

przez zniżenie kosztów oprocentowania kapi- 

tału i kredyiu*. 

NUTY OPTYMIZMU. 

W końcu swego przemówienia 
wskazał Premjer Prystor na dodatnie 
w zestawieniu z innemi państwami 
cechy sytuacji Połski i zakończył nu- 
tą nastrojoną na optymizm co do ju- 

tra. 
„Spadek naszego eksportu i wycofywanie 

kredytów zagranicznych, chaos i rozprężenie 
gospodarki międzynarodowej nie zdołały jed 
nak naruszyć podstaw naszej gespodarki. 
Nasz budżet zamyka się deficytem bez po- 
równania mniejszym, aniżeli budżety wielu 
przodujących państw Starego i Nowego Świa 
ta i jest pokrywany jak dotychczas z nagro- 
madzonych uprzednio rezerw. Nasza waluta 

należy do nielicznych walut europejskich któ 

re nie zeszły poniżej swego parytetu. Pomi- 
mo istniejących — jak wszędzie — trudności 
płacimy jednak zobowiązania państwa i sa- 

morządów i przedsiębiorstw prywatnych wo- 

bec zagranicy, chociaż dookoła nas raz po 

raz słyszymy o zaniechaniu wypłat zagra- 
nicznych, © moratorjum i t. p. 

Liczba upadłości bankowych jest nie wiel 

ka. Proces odpływu lokat zagranicznych od- 
bywał się stopniowo i bez wstrząsów. 

Umieliśmy zachować spokój w momen: 

tach trudnych. Przetrwaliśmy zwycięsko оК- 

res wstrząsów finansowych w Niemczech w 

lipen zeszłego roku, załamanie się funia we 

wrześniu, nie uciekając się do żadnych ryzy- 

kownych posunięć, Wytyczne naszej polityki 

gospodarczej nie uległy i nie ulegną zmianie. 

Wyrażają się one w podporządkowaniu inte 

resów wszystkich grup, odłamów i czynni- 

gów gospodarczych czy społecznych intere- 

sowi całości, interesowi państwa. Wspólny 

solidarny wysiłek, objektywne ogól.-państwo 

we podejście do każdej sprawy, męskie spoj 

rzenie prawdzie w oczy, podejmowanie de- 

cyżyj i zadań bez względu na ich popułarność 

— oto wytyczne, które doprowadzić nas po- 

winny i muszą do zwycięskiego przetrwania 

obecnego ciężkiego okresu i do wejścia w 

okres lepszy z pełną zdolnością rozwoju”. 

  

Ukazała się z druku i jest do nabycia 
w księgarniach koleiowych „RUTH, 
opowieść morska Romualda Kawalca 

p. tyt: „JACK LONDON" 

— о— 
Wkrótce ukaże się na półkach księ- 
garskich 2-ga z cyklu opowieści 
morskich tegoż autors, pod fravującym 

wt: „MULATKA JOANNA" 

Pogaduszki mejszagolskie. 
_ „Kamień”. 

(Facrcja tutejsza). 

Był sobie taki kamień. Wielki ka- 

mień! Bo żeb był malusińki, abo taki, 
jakich szmat po polach badzia sie, to 

nicht by jego jednym słowem nie 

wspomniał ani żadnej gawędy ob im 
nie prowadził. Ale ten kamień był 0g- 
romniasty — i znakiem tego, znacho- 
dząc sie pod ziemio na samej stecce, 
—dak dla „chodunów* był obojętny. 

co nie było i dnia latno poro, coby ob 
jego brzegi chtokolwiek abo palca nie 

skaleczył, abo naczysto całej nogi nie 

wderzył. Z tej przyczyny — kużdy, 

€o był zbiwszy sie, przeklinał i stękał. 

Już byli takie co i zakopać ten kamień 

chcieli i wywieźć deklarowali, — ale 

pora szedła za poro — a kamień le- 

żał na swoim miejscu, — co rok sma- 

głej z ziemi wylazując i wielka krzy- 

wda ludziom strojąc. Narzekala gos- 

podynia, dzieciuki gospodarskie cho- 
dzili pozawiązywawszy palcy, — na- 
wet i sam gospodarz — Jurka — bił 
sie ob kamień i przeklinał, — ale ka- 
mień, jak na złość, — tak okuratnie 
z pod ziemi wyłaz, co raz Jurka mało 
co do sądu za jego nie trafił. A bylo 

to tak: jakości w niedziela, latno poro, 
zmyślili sąsiady Jurki na swata pro. 

sie. Pan młody z panno młodo, siad- 

szy do kałamaszki. przyjechali do 

Jurkowej chatuszki w tym interesie, 

a że konik był nadto dobry, tak sma- 

gle zakręcili na dziedzinczyk, co i nie 

obejrzeli sie jak kałamaszka, dawszy 
sie z całej siły ob kamień, wyleciała 

do góry a panna młoda tak haniebnie 

lapnęła sie ob ziemia, co nietyko już 
na śzlub jechać nie mogła ale jeszcze 
tydzień siedząc w chacie, glina z wo- 
do do gęby przykładała. Od tej pory 
poszed gniew okuratny na Jurki na 
kont kamienia i cała famielja panny 
młodej taka postanowlenia wzieła, co 
—abo. Jurka ten kamień do czorta za- 

bierzy — abo nicht z całej famielji 

jedno nogo do Jurki nie zajdzi!! Krę- 
cił głowo Jurka tak i siak — ale ni- 
jakiego chodu wymyśleć nie mog. 
Nie wiedział biedulka co ztym kamie- 
niem począć?? Ci jego głębiej zako- 
pać, ci ziemio z wierzchu zasypać, —- 
ci, nareście, wybrać jego na wierzch 
i wywieźć?? 

Byłby moży Jurka cały wiek medy- 
tował, żeb — jednego dnia — nie był 
przyszedszy do jego Mendełuk, co z 
Jurko w dobrej chewrze żył i był pier 
wszy jego siabra *) i przyjaciel. 

Menduluk po całej okolicy, jak po 
swojej chacie chodził, kużdego znał i 
wszystkie nowiny po wioskach nosił, 
—ale akurat nic nie słyszał ob Jur- 

kowym kłopocie i zawszystkim z dru- 

giej przyczyny do jego chaty przyszed. 

Chciał on na rynek z towarem jechać, 

a że swojej kobyłki nie miał, — zmy- 

Ślił u Jurki furmanka nająć i razem 

z im na targowy dzień do miasta tra- 
fić. Znakiem tego, — weszed do cha- 
ty i... zadziwił sie haniebnie, widząc 
  

*) druh.   

КОВ ЗЕН W I [CE Ń SK I 

Groźba ponownych starć zbrojnych 
w Chinach i Mandżurii. 

Przewidywania sowieckie. 
MOSKWA, 12, 3. (Pat). Według tu- 

tejszych przewidywań, na odcinku 
szanghajskim dojdzie niebawem do no 
wych starć pomiędzy wojskami japoń- 
skiemi i chińskiemi. Obecnie obie 
strony przegrupuwują swe siły i Ścią- 
gają rezerwy. Według krążących wer- 
syj, Japończycy przeprowadzili mobi- 

lizację nowych sześciu dywizyj, któ- 
rych część ma być wysłana do Mand- 
żurji, a ezęść do Szanghaju. Wojska 
chińskie uszkodziły na dużej prze- 
strzni pomiędzy Szanghajem,a Han- 
kou tor kolejowy, aby uniemożliwić 
atak Japończyków z pociągów pau- 
cernych. ; 

PEMIEWZZEFETEBANDOÓOERE PRZ SSA OÓR 

Min. Zaleski w Londynie. 
LONDYN, 121 (Pat)— „Times“ 

donosi, że min. Zaleski, który dziś 
rano przybywa do "Paryża, skorzy- 
sta z okazji, aby omówić z premje- 

rem Tardieu sprawę kooperacji 
Polski w projekcie ekonomicznej 
odbudowy państw naddunajskich. 

Spotkanie amaasadora Skirmunta z min. Zaleskim. 

LONDYN. (Pat). Ambasador pol 
ski w Londynie p Skirmunt odjechał 
dziś rano do Paryża celem odbycia 

z min. Zaleskim konferencji o aktu- 
alnych sprawac1 polityki międzyna- 

rodowej. 

  

Simaitis grozi opornym kłajpedzianom. 
BERLIN, 12. 3. (Pat). Prasa nie- 

miecka uderza na alarm z powodu 
oświadczenia prezydenta dyrektorjatu 
kłajpedzkiego Stimaitisa, iż w razie 
dałszego oporu stronnictw sejmu 0so- 

biście zamianuje trzech członków dy- 
rektorjatu. Termin ostateczny w tej 
sprawie wyznaczył Stimaitis na nie: 
dzielę. 

Zerwanie pertraktacyj w sprawie 
utworzenia dyrektoriatu 

kłajpedzkiego. 
RYGA, 12. 3, (Pat). Donoszą z Kłaj- 

pedy: Pertraktacje, które były prowa- 
dzone pomiędzy  przedstawicielami 
Litwinów a Niemcami w sprawie ut- 
worzenia dyrektorjatu, zostały wbrew 
przewidywaniom zerwane. Przedsta- 

wiciele partji niemieckiej stanęli na 

tem stanowisku, że mianowanie pre- 
zesa dyrektorjatu Simaitisa i człon- 
ka dyrektorjatu Tołuszysa jest niez- 
godne ze statutem i konweneją kłaj- 
pedzką. Powyższe oświadczenie Niem 
ców było powodem zerwania roko- 

wań. 

Proces przeciwko Sternowi 
odbędzie się 18 kwietnia. 

BERLIN, 12. 3. (Pat). — Prasa denosi z 
Moskwy, że proccs przeciwko  zamachow- 
com Sternowi i Wasiljewowi odbędzie się 
dnia 18 kwietnia przed kolegjam wojennem 

najwyższego trybunału sowieckiego. Proces 
trwać ma około 8 dni, Przebieg procesu ma 
być nadawany przez radjostację moskiewską. 

Los dziecka Lindbergha nadal nieznany. 
Brak wieści. 

NOWY YORK, 12. 3. (Pat). — O porwa- 
niu dziecka Lindbergha brak jakichkolwiek 
wiadomości.A I Capone nie będzie wypuszcza 

ny z więzienia w celu prowadzenia poszu- 
kiwań. 

Odezwa do ludności 
TRENTON (NEW' JERSEY), 12. 3. (Pat). 

Tutejsza policja ogłosiła odezwę, w której 
prosi © dostarczenie jej wszelkich inforina- 
cyj, pozostających w jakimkołwiek związ- 
ku z porwaniem dziecka Lindbergha i mo- 

gących ułatwić jego odnalezienie. Odezwa 
podkreśla, że połieja z jednaką wdzięczno- 
Ścią przyjmie wszlkie informacje, niezależnie 
od tego z jakiego pochodziłyby one źródła. 

Samobójstwo „króla zapałczanego”. 
STOKHBOLM, 12. 3. (Pat). — Prezes trustu 

zapałczanego Ivar Kreuger popełnił w So- 
botę dnia 12 b. m. w Paryżu samobójstwo. 
Samobójstwo Kreugera spowodowane zostało 
— jak podaje komunikat trustu zapałczane- 
go w Stokhołmie wiełkiem przepracowaniem 
Kreugera w ostatnich miesiącach, w czasie 
jefo bytności w Nowym Yorku. Przeproco- 
wanie doprowadziło Kreugera do rozstroju 
nerwowego, który wzbudzał zaniepokojenie 
wśród jego najbliższych współpracowników. 

Rozpoczęte zostało niezwłoczne sprawdzanie 
stanu interesów trustu. 

PARYŻ, 12. 3. (Pat), — W uzupełnieniu 
wiadomości o samobójstwie t. zw. „króla 
zapałczanego* Kreugera donoszą następują- 
ce szczegóły: 

Kreuger, który wczoraj zaledwie przybył 
do Paryża znalełeziony został dziś w łóżku 
w swem mieszkaniu nieżywy. Miał serce prze 
bite kulą. Rewolwer leżał obok. 
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E Już wiedzą Panie, 
że nadszedł nowy transport pięknych koszul dziennych, 
kombinacyj, pantalonów i najmodniejszych pończoszek 

do $giskiej S«ładnicy Galanteryjnej 
FRANCISZKA FRLICZKI Zamkowa 9, tel. 6-46. i 

*" Od 7-go b. m. udzielamy 10% świątecznego rabatu. 
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co Jurka siedzi na ławie, oburącz za 
głowa chwyciwszy. Zgadnoł Mende- 
luk co jego siabra jakaści niewidana 
zgryzota ma i nie chciał zrazu Jurki za 
gabać — coby: raz — do złości jego 
nie doprowadzać a powtórnie: sobie 
interesu nie popsuć... Poczoł tedy, siad 
szy obok, sam wzdychać — a, później- 
szo poro i.mówi: „Słuchaj, Jurka! Ja 
do ciebie ważna sprawa mam, ale 
widza, co ty taki markotny — to i 
sam ja nie wiem: ci mówić tobie, ci 
nie? A Jurka podjoł głowa, popatrzał 
na Mendełuka i... milczał. Zejrzał 
Mendeluk co Jurka  pociekawił sie 
dlatego i poczoł dalej prawić: „Ty. 
Jurka, do miasta mnie zawieź! Towa- 
ru mam niewiele: puchu torba oku- 
ratna i kurczuków w koszu ze dwa- 
dzieścia, ot, i cały towar! A o mnie 
nie bieduj! Ja z boku gdzie do dra- 
binki przyczepiam sie i — pojedzim 
my tak letko, co i koń nie posłyszy!” 

Na taka słowa, Jurka pomalusiń- 
ku wstał z ławy, pochodził po cha- 
cie, — nareście stanoł naprzeciw 
Mendeluka i zapytał sie: „A wiele 
dasz? W ta pora chwyciła Mendelu- 
ka wesołość. Nasamprzód poczoł ze 
śmiechu rehotać i broda gładzić, póź- 
niejszo poro zmyślił sojki **) pod bo- 
ki Jurku dawać — až odskoczyli oby- 
dwa na strzodek chaty. Wyśmiawszy 
sie okuratnie i mówi: „Oj, ty durny: 
ci tobie pierszyna mnie wozić? Jeże!i 
tobie .zawsze płacił trzy złoty — to 
ty teraz więcej chcesz?! Oj jaki ty 
chitry!! Skąd u ciebie rozum taki, żeb 
na sąsiadow taka chitrość mieć??!:'* 

I długo jeszcze prawił Mendeluk ale 
Jurka tej mowy nie słuchał — bo 
cała jego pomyszlenia zajmował ten 
haniebny kamień, co leżał na samej 
stecce i ludziom krzywda robił. Nie 

  

  

**) szturchańce. 

chciał, znakiem tego, ni z chaty je- 
chać ni żadnych interesów prowadzić, 
—eczył tko, co z kamieniem trzeba 
jaki koniec robić — i zły był na Men- 
deluka, co nie w pora do jego przy: 
szed. Z tej przyczyny — powiedział 
Mendeluku: co za taka cena i palcem 
nie porucha i co najlepiej on zrobi 
jak, u drugiego furmanka najewszy. 
głowa jemu durzyć przestani. 

Dziwował sie haniebnie Mendeluk 
—-ale obaczywszy, co interes zawszyst 
kim nie wychodzi, — zebral swoje 
koszyki, chwycił kijaszek do ręki i 
wysunoł sie na dziedzinczyk. Poszed 
w ślad za im i Jurka. I tu, na dzie- 
dzinczyku, kołe kamienia, — przytra- 
fiła się taka zdarzenia, co krew wde- 
rzyła Jurce do głowy i mowa jemu na- 
czysto odebrało. 

Mendeluk, wyszedszy na stecka i 
na śmierć zagadawszy sie, tak smagle 
dał sie ob kamień — co wywalił sie 
jak kłoda na ziemia i z tego impetu 
zakocił sie aż pod płot, gdzie rosła 
pokrzywa. Posypali sie jego koszyki, 
gdzieści podział sie i kijaszek, a bied- 
ny Mendeluk grabolił sie w pokrzy- 
wie jak kura w piasku, stękał i prze- 
klinał haniebnie... Skoczył na pomoc 
Jurka. Chwycił wpół Mendeluka, na 
prog chaty posadził i poczoł zimna 
woda do gęby i ręcow jemu przykła- 

dać. Zlecieli sie ludzi z wioski. Pa- 
trzajo: Mendeluku gęba puchni. Już 
ledwie językiem bełczy, ale łaja się 
paszkudnie i na sąd podać ma ocho- 
ta. A Jurka w strachu — kamień wy- 
kopać deklaruji i coraz smaglej Men- 

deluka wodo moczy. Ludzi śmiejo sie, 
baby chichoczo — jednym słowem: 

ruch poszed na cała wioska — nie- 

widany. Ale lepiej, musi, kapeczka 

zrobiło sie Mendeluku, bo ścirka 2 

wodo od gęby swojej odepchnoł i tak 

Ostrzeliwanie miasta 
Nang-Czou. 

SZANGHAJ, 12. 3. (Pat), — Jak donosi 
chińska urzędowa agencja prasowa, samolo- 
ty japońskie ostrzeliwały z karabinów ma- 
szynowych miasto Nang-Czou, raniąc przy- 
tem kilka osób. Burmistrz Szanghaju Wu- 
Teh-Czen, który w styczniu r. b. przyjął ulti 
matum japońskie, podał się do dymisji. 

Chińskie oskarżenia. 

SZANGHAJ, 12. 3. (Pat). Urzędo- 
we źródła w Nankinie komunikują, że 
uważają nowy rząd mandżurski za nie 
legalną organizację, podtrzymywaną 
przez Japonję, na którą wobec tego 
spada odpowiedzialność za czyny rzą- 
du mandżurskiego, którego kierownik 
wykonawczy podlega karze za zbrod- 
nię zdrady głównej. Jednocześnie о- 
skarża się Japonię o pogwałcenie pak- 
tu Ligi Narodów, traktatu 9ciu mo- 
carstw i innych. 

O rewolcie brak pewnych 
wiadomości. 

SZANGHAJ, 12. 8. (Pat). — Wiadomości 
o rewelcie przeciw nowemu rządowi na gra- 
nicy mandżursko-sowieckiej nie otrzymały 
żadnego potwierdzenia. 

Decyzja 
Stanów Zjednoczonych. 
WASZYNGTON, 12. 3. (Pat). — Stany 

Zjednoczone zdecydowały współpracować z 
Anglją, Francją i Włochami w celu przepro 
wadzenia układów w sprawie ewakuacji 
wojsk japońskich z Szanghaju, zgodnie z pła 
= przyjętym wczoraj przez Ligę Naro- 

w. 

BERRY PSZ ZEERE WOODECRDC A 

Ustawa iawalidzka w Sejmie 
Na 67 plenarnem posiedzeniu Sejmu pos. 

Mendys, następca z listy państwowej zmar- 
łego posła Waryńskiego (BB) zawiadomił, 
że rezygnuje z mandatu. Sejm uznał mandat 
jego za wygasły. 

Zkolei w 3 czytaniu przyjęto ustawę o wy 
kupie gruntów, podlgejących ustawie o och- 
ronle drobnych dzierżawców rolnych. 

Przystąpiono do rozpatrywania projektu 
ustawy o zaopatrzeniu inwalidów. 

Pos. OSIŃSKI referuje, iż obecnie obowią 
zująca ustawa operuje watutą markową, co 
jest nienormalnością, uniemożliwiając stoso 
wanie podatków. Oprócz tego obowiązuje w 
sprawach inwalidzkich 5 ustaw i 4 rozporzą- 
dzenia. Rząd wnosi obecnie nowelizację, uwa 

żając zaopatrzenie inwalidów za jeden z 
pierwszych obowiązków. Fakt, że w klubie 
BBWIR. znajdują się kierownicy organizacyj 
inwałidzkich i że on składa się w dużym 
procencie z byłych wojskowych —inwaildów 
daje zupełną gwarancję racjonalnego połą- 

czenia dbałości o łos inwalidów z realnemi 
możliwościami skarbu. Budżet rent inwalidz-. 
kich na rok 1932-33 wynosi 151,5 miljona zł. 
Ustawa tworzy 3 klasy, w których zaopatrze 
nie załeżne będzie od różnicy warunków eko 
nomicznych. Mianowicie pierwsza obejmuje 
miasta yżej 100 tysięcy mieszkańców, 

druga -- miasta wojewódzkie i powiatowe 
j 30 tysięcy mieszkańców, a trzecia 

pozostałe miejscowości. Projekt 

ustawy obejmuje nawet w okresie przejścio- 

wym możność zaopatrzenia ciężko poszkodo 

wanych inwalidów oddziałów ukraińskich z 

wałk z wojskkiem polskiem w łatach 1918-19 

gdy są lojałnymi obywatelami. 

Po dyskusji i przemówieniu wiceministra 

skarbu STARZYŃ 

  

   

   

      

  

ŃSKIEGO, który stwierdził 

że do najważniejszych zalet ustawy zaliczyć 

trzeba unormowanie i zwiększenie zasiłku 

dodatkowego dla ciężko poszkodowanych o- 

raz racjonalne żróżniczkowanie i zwiększe- 

nie dodatku rodzinnego, wprowadzenie do- 

datku kwalifikacyjnego i pielęgnacyjnego da 

lej zniżenie kosztów leczenia w szpitalach 

i końcowem przemówieniu fererenta ustawę 

przyjęto w drugiem czytaniu, z poprawkami 

posłów Snopczyńskiego i Wagnera. Trzecie 

czytanie odbędzie się na najbliższem posie- 

dzeniu. 

Następnie przyjęto w 2 i.3 czytaniu pro- 

jekt ustawy o koncesjach na koleje miejsco- 

we i miejskie. Ustawa ustala zasady, że kon- 

cesję na kolej o znaczeniu miejscowem na- 

daje minister komunikacji, na tramwaje — 

  

   

  

mówić poczoł: „Słuchaj, Jurka! Ja ń 

ciebie ten kamień kupia. I złotówka 

tobie dam! Wykop tyko ty jego, na 

drabinka włoż i do miasta zawieź. 
To taki towar jak i — puch! W mieś- 
cie kużda rzecz kupio. Jeśli zrobisz— 

jak ja mówia: — to ni do sądu was 

nie podam ani złości do ciebie nie bę- 

da mieč.“ \ 
Jurka rad — co caly interes tak 

letko poszed. Za ręka Mendeluka ciś- 

ni i dziękuji: „Oj, Mendeluk, ty nie 

sąsiad — ale kum prawdziwy. I fur- 

manka tobie dam i sam z tobo pojada 

—tyko ty na sąd nie podawaj! Dość 

ja zgryzoty z tym kamieniem mam! 

Phzychodź jutro na raneczku i towar 

swoj przynieś. Jada z tobo za złotów- 

ka — bo przez ten kamień — życia 

już mnie niema!* 

Jutrzejszym rankiem Jurka, wyko- 

pawszy kamień i wkuliwszy jego do 

drabinki, — latał jak szalony po ca- 

łym obejściu — znakiem tego, CO 

Mendeluk już dawno jego naczekiwał. 

Przyniosszy torba puchu i koszyk z 

kurczukami, -— postawił ich kole 

chaty i, oglądając drabinka, dziwował 

sie haniebnie: jak Jurka mog taka og- 

romniasta bryła do drabinki wkulič. 

A tymczasem Jurka, czyściej odziaw- 

szy sie, założył konika, wsadził Men- 

deluka z towarami do drabinki, stuk- 

noł biczykiem — i pojechał... Nie wy- 

bili sie jeszcze do szosy. — jak Men- 

deluk poczoł na wozie kręcić się i pu- 

zycji sobie zgrabniejszej szukać. Sia- 

dał na cypki, czepił sie do poręczy, 

nogi, tyłem jadąc, do ziemi zwieszał 

—ale wygody nie mog znaleźć. Na- 

reście, pomyślawczy kapeczka, torba 

puchu na kamień położył, i siadszv 

na jo jak na siedzenia, kosz z kurczu- 

kami w ręcach trzymał. Tak było je- 

mu miętko i wygodnie, Z radości pro- 
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gminy miejscowe, na kolejki prywatne — 
dyrekcja okręgowa Kolei Państw. 

Na tem posiedzenie przerwano. 

Po przerwie przyjęto w drugiem czytaniu 
projekt ustawy o stosunkach służbowych w 
instytucjach ubezpieczeniowych. Przeciwko 
ustawie wypowiedzieli się posłowie Zuławski 
(PPS) i Rybarski (Klub Nar.). Trzecie czyta- 
nie tej ustawy odłożono do następnego po- 
siedzenia. 

W. dalszym ciągu posiedzenia pos. Mo- 
czulski (BB) zreferował ustawę o nowelizacji 
niektórych przepisów, dotyczących finansów 
komunalnych. — Po dyskusji istawę przyję- 
to w drugiem i trzeciem czytaniu. 

Następnie pos. Horyński (BB) przedsta- 
wił sprawozdanie o projekcie ustawy o za- 
łatwieniu zmiany w art. 53 statutu Banku 
Polskiego. Zmiana ta zmierza do podwyźsze- 
nia bezpośredniego kredytu skarbu państwa 
w Banku Polskim z 50 miljonów na 100 mil- 
jonów złotych. 

Zmianę powyższą uzasadnił podsekretarz 
stanu w Min. Skarbu Koc, prosząc o przyję- 
cie ustawy. Ustawę przyjęto w drugiem i 
trzeciem czytaniu. 

Po załatwieniu pozostałych punktów po- 
rządku dziennego posiedzenie zamknięto. 
Następne posiedzenie w poniedziałek o godz. 
10 rano. Na porządku dziennym trzecie czy- 
tanie dwóch ustaw, uchwalonych w drugiem 
czytaniu, kilka spraw pomniejszych, wresz- 
cie ustawa o pełnomocnietwach. 

Z Białorusi Sowieckie!. 
Napady rabunkowe zgłodniałych 

włościan na transporty żywnościowe. 

  

  

Z pogranicza denoszą, iż w okręgu Pie- 
szezeniekim na Białorusi sowieckiej ludność 
od kiłku dni nie otrzymuje artykułów pierw- 
szej potrze! sowieckie kooperatywy stoją 
pustkami, gdyż od tygodnia nie przybywają 
transporty. W! ub. wtorek dnia 8 b. m, w 
okolicy Chmielewicze-Uhocie większa grupa 
włościan napadła na trassport furmanek z 
pieczywem. Głodne tłumy rozchwyłały w oka 
mgnieniu wszystkie zapasy chleba, Eskorta 
nawet nie zdążyła stawić oporu, gdyż zosta- 
ła rozbrojona. Najbardziej odczuwać się da- 
je brak żywności mieszkańcom pogranieza. 
Cały podokręg krajski nie posiada kawałka 
chleba. Władze administracyjne i zarządy 
kooneratywy zwróciły się z prośbą do ko- 
mendantów sowieckiej straży granicznej e 
wypożyczenie mąki i ziemniaków. jednak i 

ci dać wiele nie mogą, gdyż I dła nich żyw- 
ność jest dostarczana w minimałnych ilo- 
ściach. Wobec chronicznego brakn artyku- 
łów żywnościowych zanetowano kilkanaście 
wypadków włamań i napadów na składy i 
piekarnie sowieckiej straży granicznej. W 
szeregu wypadkach władze sowieckie zmu- 
szone były interwenłować z bronią, co w 

konsekwencji poniosło za sobą ofiary w hu- 

dziach. 
We środę 9 b. m. w miejscowości Hłu- 

boczany kiikanastu włościan i tyleż kobiet 

wdarło się do skałdu żywnościowego nałeżą- 

cego do szpitala straży granicznej. Napast- 

niey zabili dwóch strażników — wartowni- 
ków, poczem przystavili do rabunku arty- 
kułów żywnościowych. Zawezwana pomoce 
w sile stu żołnierzy tłnm strzałami rozpro- 

szyła zabiiaiae 5 włościan i 3 kobiety. 

W związku z temi napadami potrojone 

posterunki przy składach żywnościowych. 

Władze lokalne okręgn Pleszezenickiego zwró 

ciły się de władz mińskich i moskiewskieh 

z prośbą o natychmiastowe nadesłanie tran- 

sportów żywności. 
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Ciekawy nroces o kradzież 

archiwalnych pamiątek. 

LWÓW, 12. 3. (Pat). — W lipcu i sierp- 
niu ubiegłego roku w Ossolineum skradziono 

dwie cenne archiwalne pamiątki z czasów 

Stanisława Augusta, mianowicie — złoty łań 

cuch kanoniczny i łańcuch z krzyżem or- 

deru Orła Białego, wysadzany 8 bryłantami. 

Przedmioty te skradli czterej uczniowie szko 

ły średniej, synowie poważnych w mieście 

rodzin. Wszyscy czterej stanęti wczoraj 

przed sądem. Tylko jeden z nich przyznał się 

do*winy. Rozprawę odroczono @а powołania 

nowych świadków. 

zaj May 
w Sali Kresowej (Zawalna 1) 

Popołudniówka o godz. ł6 

wieczorem o godz. 20-tej 
Na żądanie sz publiczności przedstawie- 

mia Szopki trwać będą do niedzieli 

20:11: włącznie; 
Jutro pocz. o godz. 20-€j. 

AKA TAN 

  

  

bował nawet jakaści pieśnia przez nos 

śpiewać i różne wesołe pomyszlenia 

do głowy jemu leźli. „Ot, myślał su- 

bie, — durny ten Jurka! Za trzy zło- 

ty nie chciał wieźć — a teraz za zło- 

tówka jedzi! Sam cała noc mordował 

sie; jeszcze i konia swego zgłumi, pó- 

ki taki woz do miasta dowiezil“ -— 
Oj, prawda myślał Mendeluk, bo bie- 
dny konik, wychiliwszy sie jak duha, 
ledwie ciągnoł haniebnie ciężka dra- 
binka, co w kużdej jamce skrzypiała 

i jęczała, jak dusza w czyścu poku- 

tująca. Jurka, trzymając lejcy w gar- 
ści, szed przy wozie, nukał na konika 

i biczykiem podpędzał, ałe konik był 

osłabszy naczysto i coraz częściej sta- 

nowił sie. Jurki wzioł strach... „Żeby 

tyko do szosy*, myślał sobie, „a tam 

będzi lechczej*. Ale szosa była jeszcze 

daleko... Raptownie tylne koła drabin- 

ki zaryli sie w piasku, koń stanoł, sa- 

ma drabinka zatrzeszczała, przechyh- 

ła sie w tył i pękła przez pulowa —- 

a kamień, pasażyr i jego towary po- 

lecieli stoćgłowa na ziemia. Jurka lej. 

cy z rąk wypuścił, oczy wytrzeszczył 
i stał nieprzytomny jak baran — nie 
wiedząc: ni co robić — ani co począć? 

A Mendeluk leżał na ziemi i nie wi- 

dział, biedulka, co: z dziurawej torby 
wyleciał z wiatrem cały puch a z ro7- 
bitego koszyka pouciekali wszystkie 
jego kurczuki.., 

Tego samego wieczoru, powraca- 
jąc piechoto do chaty, zatrzymał Jur- 
ka Mendeluka kole samej wioski i za- 

pytał sie: „Powiedź ty mnie: chtóry 
z nas durniejszy?* — A Mendeluk za- 

śmiał sie, pocałował jego w sam łeb 
i odpowiedział: „Zdaji sie: — co my 
obydwa chitre!* 

Р ое 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Tragiczny 

Mieszkaniec wsi Senakle pow. wileńsko 
traekiege Makiewicz J. przewożąc kloce drze 
-wa de składu spadł z sań i został spadają- 
«ym klocem uderzony w głowę. Uderzenie 

wypadek. 
było tak silne, iż pękła mu ezaszka. Makie- 
wicz niezwłocznie został przywieziony do 
Wilna i umieszczony w szpitału św. Jakóba, 
gdzie nie edzyskawszy przytomności zmarł. 

16-letni zbieg z „raju sowieckiego”. 
Omogdaj rano na stacji w Stolpeach zat- 

rzymano 16-letniego ucznia sowieckiega 
gimnazjum w Baku Sergiusza Rodziencowa. 
który eświadczył, iż przybył na „gapę* w 
międsymarodowym pociągu Moskwa—War 

Sszawa, ukryty w jednej ze skrzyń wagonu 
hagażowego. Roziencow posiada matkę i bra- 
ci w Paryżu i w ien sposób usiłował destać 
się do nich. Chłopcem  zaopiekowały się 
odnośne władze. 

Aresztowanie fałszerza dolarów. 
   
„ym naskutek listów 

ostał wpobliżu Olkie 
wiez oskarżony © 

W dniu wczoraj: 
zończych aresztowau: 

uik miejaki Piotr 
fałszowanie dolarów. 

   

  

Jankowiez przed kilku tygodniami zbiegł 
przed policją i ukrywał się do dnia wczoraj- 
szego. Prawdopodobnie chciał on przedostać 
się na terytorjum litewskie, (e). 

—2 WODZOZIEC 

Šwieciany. 
W dnia pogrzebu ś, p, Bisk. Bandur- 

skiego. 

W związku ze zgonem ks. biskupa Ban 
łurskiego Święciany w dniacch 9 i 10 mar- 
a zostały udekorowane żałobnemi flagami 
państwowemi. Wi dniu pogrzebu odbyły się 
nabożeństwo żałobne w świątyniach wszyst- 
kich wyznań. W kościele parafjalnym na- 
bożeństwo odprawił ks. kanonik Mańkowski 
Piotr, w cehecności przedstawicieli z na 
czełe z wice-starostą Wacławem Jeśmanem, 
szeregu organizacyj i szkół, Wśród ludności 
panuje powszechny, głęboki żal. Do Wilna 

sportację i pogrzeb wyjeżdżała dele- 
ja w składzie 20 osób na ze staro- 

słą powiatowym Stefanem Mydlarzem. 

Z Federacji P. Z. O. O. 

Onegdaj odbyło się w Święcianach po- 
siedzenie zarządu powiatowego Federacji 
PZOQ z udziałem wszystkich prezesów kół 
> terenu powiatu w liczbie 22. Obradom 
orzewodniczył prezes zarządu p. Wacław Je- 

      

  

   

   
   
    

   

    

śman. Na porządku dziennym  figurowały 
sprawozdania z terenu sprawa obchodu dn. 
19 marca oraz różne natury organizac: i 
Przed rozpoczęciem obrad zjazd uc 
mięć zmarłego żołnierza-kapłana. wielkiego 
bojownika o wolność p. ks. biskupa Ban- 
durskiego przez powstanie i minutową ciszę. 

Brasław. 
Samobójstwo czy zbrodnia? 

W kołonji Dryświaty gm. brasławskiej w 
stodole ujawniono wiszące zwłoki S. Ruszko 
wa zamożnego gospodarza tejże kolonji. O 
wypadku powiadomione władze śledcze. któ- 
re zarządziły natychmiastowe dechodzenie. 

Zwłoki kusca na dnie 
jeziora. 

W jeziorze Okuierno koło Przedbrodzia 
znalezieno zwłoki zaginienego kupca Józefa 
Zilbera z pow. brasławskiego, który jak się 
wyjaśniło z koniem i saniami utenął w je- 
ziorze. Trupa zabezpieczono do przybycia 
władz sądowo-lekarskich. (e). 

   

   

    

  

WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kuriera Wileńskiego" mieści się 

w Nowogródku przy ul. 3-go Maja, tel. 94. 
  

Kino -Teatr Dźwięk 

j w Nowogródku 

iMiejski © ZAGŁADA ROSJI 
W rol. głównych: Aleksander Małikow i Natalja Lisienko. 

NASTĘPNY PROGRAM: SZLAKIEM HAŃBY. 

Pożar kina 
podczas wyświetlania seansu. е 

BRZEŚĆ, n/B., 12, 3. (Pat). — W Łunińcu 
“ww kinie kolejowem, w ezasie wyświetłania 
%ilmu, wyhuehł pożar. Spaliło się całe kino. 
<)zięki przytomności władz bezpieczeństwa, 

powstały wśród publiczności popołoch udało 
Się opanować i ofiar w ludziach nie było. 

Gmach spłonąt doszczętnie. Strat nie usta- 
lono. 

Skazanie wywrotowców. 
BRZEŚĆ n/B., 12. 5. (Pat). — Wydział 

zamiejscowy Sądu Okręgowego w Brześciu 
+ozpatrywał sprawę mieszkańców pow. brze- 
skiege 2%-letniego Pawła Szkutę, 19-letniego 
Eugenjusza Piekarskiego. 32-letniego Dmitra 
Tromze, 26-letniego Borsuka Mikołaja, 21-let 
niego Gala Mikołaja i 27-łetniego Roja Alek- 
sego. oskarżonych » art. 102 cz. 1 K. K. 

którzy należeli do KPZB. i w patrji tej zaj- 
mowalłi wybitne stanowiska, Rozprawa to- 
czyła się przy drzwiach zamkniętych. Po ca- 
łodziennym przewodzie Sąd skazał Szkutę i 
Tromze każdego na 6 lat więzienia, Piekar- 
skiego na 4 lata, Gulę na trzy lata, zaś Bor- 
suka i Roja uniewinnił. 

Stracenie zwyrodniatego zbrodniarza. 
BRZEŚĆ n/B., 12. 5. (Pat). — Sąd doraž- 

my w Prużanie rozpatrywał Sprawę m-ca 
«hutoru Moroczowszczyzna 25-letniego Grze- 
gorza Tomczuka, oskarżonego 0 to, iż znie- 
walił i2-letnią Lubę Kobryniec, zam. w chu- 
torze Zulimek, następnie zamordował ja 
przez uduszenie i wyniósł na strych, poczem 

podłożył cgień. Skutkiem powstałego pożaru 
spaliły się zabudowania Kobryńców i jedno- 
cześnie zwłoki zamordowanej. Oskarżony z 
cynizmem przyznał się do winy. Sąd skazał 
go na karę Śmierci przez powieszenie. Wy- 
rok wykonał o świcie dnia 12 b, m. przy- 
były z Warszawy kat Maciejewski. 

Sanie pod kołami pociągu. 
BRZEŚĆ n/B., 12. 3. (Pat). — Pociąg oso- 

bowy, zdążający z Baranowicz do Brześcia 
na przejeździe około wsi Michnowicze w po- 
«wiecie kosowskim najechał na sanie, nała- 
<dowame sianem i poweżone przez 6    

Juremia Antoniego, mieszkańca wsi Kowale. 
Koń został zabity, Jurem ocałał, Przyczyną 
wypadku był ten fakt, iż przejeżdżając przez 
tor sanie zaczepiły © ogrodzenie. Jurem zaś 
sam nie mógł na czas usunąć sani z toru. 

——— 

Grodno 
Związek lokatorów. 

"Przed kilku dniami odbyło się w 
*Grodnie liczne zebranie Grodzieńskie- 
<go Związku Lokatorow, na ktėrem 
postanowiono przyłączyć się do ogól- 
nej walki o potanienie prądu eiek- 
trycznego i obniżkę komornego. Od- 
zywały się jednak głosy powątpiewa- 
nia w cełowość tej walki, gdyż elek- 
trownia grodzieńska jest własnością 
miasta, a nie jakiegoś _przedsiębior- 
=stwa prywatnego, zaś komoine w 
Grodnie nie są wygórowane, zwłasz- 
<za dzisiaj, gdy wiele mieszkań i skle- 
pów świeci pustką 

Na tem samem zebraniu dorocznem 
<dokonano wyboru Zarządu, do któ- 
rego weszli pp.: A. Jezierski, H. Rap- 
paport, |. Borenstejn, G. Arcyszewski, 
M. Szulc, I. Sepersztejn, Sz. Manas, 
M. Łewin, M Łuniewski i Witold Ła- 
niewski. 

Lida. 
Na marginesie sportu narciarskiego, 

W niedzielę 6 b. m. odbyły się zapowie- 
<lziane zawody narciarskie, które objęły ze- 
społowy bieg patrolowy ze strzelaniem na 12 
klm. W zawodach wzięło udział 7 zespołów 
« Lidy i jeden z powłatu, Bieg składał się 
z dwu etapów: pierwszy — 5 klm. do strzel- 
nicy, na której patrol oddawał po 5 strzałów 
na zawodnika i wreszcie drugi etap — pozo- 
stałe 7 klm. 

Pierwsze miejsce rajął zespół gimazjum 
Państwowego z Lidy w składzie: 1) Sobczak 
€dward, 2) Kuczyński Stanisław, 3) Żuk Wła 
<łysław, 4) Sienkiewicz Franciszek i 5) Dra- 
"owicz Jan — uzyskując czas 1 godzinę 29 
"dola 124 sekundy. W strzelaniu zespół ten 
zdobył 142 punkty co razem stanowi 234 
punkty. 

Drugie miejsce zdobył res ół Zw. Strze- 
feckiego Lida w składzie: 1) IPIRGiciA Stani 
sław, 2) Raubo Witold, 3) Markiewicz -Józel, 
4) Borowik Aleksy i 6) Oziem Bronisław 
uzyskując czas 1 godzinę 26 minut i 2 se. 
kundy oraz wybijając 116 punktów co razem 

<dało 218 punktów. & 
Trzecie miejsce zajął zespół Szkoły Rze- 

zmieślniczej uzyskując cząs 1 godzinę 24 min. 
* 49 sekund, oraz w strzelaniu 79 punktów 
«© znów razem dało 186 punktów. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje ze- 

=Pół Związku Strzeleckiego z Iwja, który acz- 
<=ewiek pod względem wyszkolenia narciar- 

skiego pozostaje dałeko poza Lidą, to jednak 
wykazał tyle ambicji, iż nie zawahał się sta- 
wać do zawodów obok czołowych narciarzy 
Lidy. Przybył on w doskonałej formie na 
metę a wynikami strzelania wzbudził ogólny 

widzów. Iwje w ten sposób poka. 
ć silne i w niedalekiej przy 

szłości śmiało będzie mogło wyciągnąć rękę 
po jedno z czołowych miejsc w sporcie nar- 
ciarskim powiatu lidzkiego. 

   

Co wyświetlają lidzkie dźwiękowce. 
„Nirwana“ z wielkiem powodzeniem: „10 

z Pawiaka“, „Edison“ „Buster na froncie“. 
Nastepny program w „Nirwanie“ „Księżna 
Tarakanowa“. 

- Nowogródek. 
Przygotowania do obchodu imienin 

Marszałka Piłsudskiego. 
W dniu 12 b. m. w godzinach popołudnio- 

wych odbyło się w Nowogródku pod prze- 
wodnictwem p. wojewody Biernackiego ze- 
branie organizacyjne wojewódzkiego komitetu 
obchodu imienin Marszałka Piłsudskiego. W 
zebraniu wzięli udział przedstawiciele miejsco- 
wych wojewódzkich organizacyj społecznych 
oraz delegaci komitetów powiatowych obcho- 
du imienin Marszałka Piłsudskiego ze wszyst- 
kich powiatów. 

Na zebraniu uchwałono złożyć Marszał- 
kowi Piłsudskiemu w dniu jego imienin dav 
od obywateli Ziemi Nowogródzkiej w postaci 
artystycznie wykonanego obrazu, przedsta- 
wiającego postać Marszałka na tle ruin zam- 
ku Gedymina, z czasów pobytu Marszałka 
Piłsudskiego w Nowogródku w roku 1922. 

Obraz ten, wykonany przez artystę mala- 
rza Kerbera, będzie w dniach od 13—16 b. m. 
wystawiony w sali konferencyjnej Urzędu 
Wojewódzkiego. Dostęp dla publiczności bez- 
płatny w godzinach od 16—18. Na dzień 19 
marca specjalna delegacja Komitetu odwiezie 
obraz do Belwederu. 

Przewodniczącym Komitetu Wykonawczo- 

go jest p. wojewoda Biernacki. 

Czyżby bojkot przedstawień w Iwju? 

Iwje, jedyna miejscowość w powiecie li- 
dzkim posiadająca Dom Ludowy stała się od 
dłuższego czasu terenem niesamowitych wy- 
padków. Naprzód była historja z poświęce- 
niem tego Domu — miejscowi duszpasterze 
nie chcieli go poświęcić, gdyż w tymże cza- 
sie miały być poświęcane sztandary Kół Mł. 
Wiejskiej, Później przyszły inne rzeczy: jak 
wzajemny bojkot: żydów przez rzym.-kat. 
i odwrotnie na tle prawa korzystania z tego 
Domu i wiele innych. Przez długi okres hu- 
czało jak w ulu. Przyszedł jednak czas po- 

Uczczenie pamięci 
Biskupa Bandurskiego 

Narazie społeczeństwo polskie 
jest tak  wstrząśnięte i zaskoczone 
tą śmiercią, której nikt się nie spo- 
dziewał, zważywszy niewyczerpaną 
energję i pracowitość do ostatka 
Czcigodnego Zmarłego, że nie wy- 
łoniły się jeszcze żadne konkretne 
projekty w celu godnego uczczenia 
Jego świetlanej pamięci. 

Samorzutne ofiary na Ochronkę 
Jego imienia, na bezrobotnych i sie- 
roty po żołnierzach, na pomnik dla 
Zmarłego, świadczą wymownie że 
publiczność pragnie otrzymać jakieś 
ogólne wskazówki, czemby pamięć 
drogiego Biskupa nailepiej uczcić. 

Nim się coś zorganizuje, podaje- 
my Komitetowi obchodu parę myś- 
li. Przedewszystkiem, nalezy konie- 
cznie zebrać wszystkie dane o ob- 
chodzie pogrzebowym, t. j. spis zu- 
pełny wszystkich organizacyj, które 
brały w pogrzebie udział; delegacyj 
przybyłych, możliwie w składzie 
osobistym. Zebrać tekst mów wy- 
powiedzianych, nietylko w Wilnie, 
ale w obchodach na prowincji. Spis 
wianków, od kogo, i z jakiemi są 
napisami został dokonany, należy 
za pomecą Agencji Prasowej zebrać 
artykuły i nekrologi umieszczone w 
pismach polskich i zagranicznych, 
amerykańskich i in. Z takiego zbio- 
ru utworzy się całokształt žalobne- 
go obchodu, który będzie stanowił 
dokument doniosłej wagi dla przy- 
szłego badacza tej chwili, a poza- 
tem o ileby można było takie ma- 
terjały wydać, służyć będą dla pre- 
legentów, którzy przecie nieraz bę- 
dą sięgali do żywota |]. E. Biskupa 
Bandurskiego, szukając w nim przy- 
kładów dla młodzieży i ogółu pol- 
skiego. 

Inaczej zatrze się ślad podniosłej 
uroczystości, której byl:śmy świad- 
kami. Należałoby też domagać się, 
by Komitet uchwalił corychlej po- 
stanowienie odnośne do grobu i 
wydał odpowiednią enuncjację. Czy 
krypta ma pozostać otwartą dla 
zwiedzających. jak tego gorąco 
pragnie ludność, która jednym glo- 
sem odzywała się przez cały dzień 
wczorajszy, że pomodlić się przy 
trumnie świętego Biskupa przynie- 
sie ulgę w cierpieniach duszy i cia- 
ła, i pytała, czy to będzie dozwolo- 
ne? W epoce różnych, nie najszczę: 
śliwszych zmian społeczeństwa w 
stosunku do kultu religijnego i jego 
wyrazu, podniesienie nastroju reli- 
gijnego w sposób poważny. nie po- 
ciągający za sobą opłat koś zielnych, 
zbliżenie codzienne do osoby š. p. 
Biskupa, tak kochanego przez szary 
tłum, który się zalewał łzami u Je- 
go trumny, byłoby rzeczą wskazaną. 
Przykład Jego życia byłby jeszcze 
Żywszy i i bezpośredni. Należałoby 
też postarać się o to, by jego po- 
dobizna była umieszszona w szko- 
łach. świetlicach strzeleckich, do- 
mach robotniczych i ludowych. Niech 
kult Jego, pamięć o Nim i przykład 
Jego życia, staje się czemś każdo- 
dziennem, ciągłem przypomnieniem 
Jego słów, tą nauką o miłości Boga 
i Ojczyzny, która była zadaniem 
Jego całego życia. 

rzypominamy też że broszurka 
o Wielkim Zmarłym, wyd. Komite- 
tu obchodu 25 lecia sakry biskupiej, 
którego to obchodu nie doczekał 
nieodżałowany nasz Biskup, znajdu- 
je się wszędzie i powinna być roz- 
powszechniona we wszystkich bi- 
bljotekach. Dobrzeby było rozpo- 
wszechnić tanie, 10—20 groszowe 
obrazki z Jego wizerunkiem, krót- 
kim życiorysem i wyjątkiem z Jego 
kazań, wydać zbiór kazań i wiers y. 

Wreszcie, jeżeli chodzi o składki, 
zbieranie po całej Polsce pieniędzy 
i wezwanie rodaków w Ameryce 
by pomogli w odnowieniu Katedry, 
której stan jest bardzo grożny, bę- 
dą najlepszym bodaj sposobem zło- 
żenia hołdu Temu, który tam spo” 
czął w Jej podziemiach, obok bisku- 
pów i królów, wpobliżu świętego 
Patrona naszej krainy. Te kilka my- 
śli Komitetowi do uwagi H. R. 

Pop'ersjeie Przemys! Kraiowy 
LT EE USEUISES S TA EIERNSSBOS 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
Materjały Komisji dla Usprawnienia Ad- 

ministracji Publicznej przy Prezesie Rady 
Ministrów. Tom VI. Organizacja administra- 
cji rządowej. 80 str. 166. Warszawa 1932 r. 
Administracja Gazety Admin. i Pol. Państw. 
Długa 38. Cena 4 zł. 

W nowym tomie „Materjałów* Komisja 
dla Usprawnienia Administracji Publicznej 
przy Prezesie administracji rządowej, opra- 
cowany przez p. Romana Hausnera, na- 
czełnika wydziału organizacyjno-prawnego 
w Min. Spraw Wiewnętrznych wraz z obszer- 
nem uzasadnieniem. We wstępie do tego wy 
dawnictwa, podpisanym przez Przewodniczą 
cego Komisji dr. M. Jaroszyńskiego, czyta- 
my, że projekt ten jest narazie tylko projek 
tem autora zarówno co do zakresu materji 
i treści prolongaty ustawy, jak i powoła- 
nych motywów. Niemniej jednak projekt ten 
obejmuje całość zagadnień dotyczących orga 
nizacji administracji rządowej, zagadnień 
tak dziś aktualnych, nadaje się więc na pod 
stawę dla szerszej dyskusji. 

Wydawnictwo to jest nowym przejawem 
dążności Komisji dla Usprawnienia Admini- 
stracji Publicznej do nawiązania kontaktu 
z szerszą opinją publiczną i wykorzystania 
wszelkiej pozytywnej współpracy w studjach 

zornego uspokojenia. Zdawało się że wszy- 
stko będzie dobrze. Niestety, znów jesteśmy 
świadkami nowego incydentu. Oto na przed- 
stawienie organizowane przez Zarząd Domu 
Luwodego w dniu 6 marca przyszło zaledwie 
20 osób. Naprawdę ironja na miasteczko li- 
czące 4.000 mieszkańców. 

Taty regžimmemi 
smacznych placków, tortów, budyni itd. można nadzwyczaj latwo 
przyrządzić podług Dra. Oetkera barwnie ilustrowanej książki z prze- 
pisami wydanie F. Kosziuje tylko 40 groszy i nabyć ją można w 
każdym składzie. Książka zawiera także szczegóły o znakomit+m 
aparacie do pieczenia „Podziw Kuchni'* zapomocą któ 

i gotować na małym płomieniu gazówym. — Dra. Oetkera 

  

   

  

     

  

piec, smaż 
można 

  

proszek do pieczenia „Backin”, 
proszek budyniowy, cukier wa- | 
nilijowv, „„Gustin'' itd. donabvcia 
we wszystkich składach zawsze 
świeże. Wvroby Dra. Oetkera 
otrzymać można tylko w ory; 
nalnych opakowaniach ze 
kiem ochronnym „Jasna Glowa”. 

Dr. A. OETRER, Zi 

  

    

    

W obawie ponownej powodzi. 
Prace Komitetu 

Wileńskie władze administracyjne, 
licząc się z możliwością wylewów rzek 
z wiosną wszczęły już akcję celem za- 

pobieżenia ewentualnej powodzi, 
Już przed kilku dniami odbyło sie 

w Starostwie Grodzkiem pierwsze po- 
siedzenie Komitetu Powodziowego. 
Przewodniczył strosta grodzki p. Wa- 
cław Kowalski. Na posiedzenie to wy: 
delegowały jako członków Komitetu 
przedstawicieli swych: Komenda Gar- 
nizonu — mjr. Kulezynskiego. 3 baon 
saperów — mjr. Szydłowskiego, Dv- 
rekcja Dróg Wodnych — p. Łopatto. 
Polski Czerwony Krzyż — prezesa 
Uniechowskiego, Sekcja Techniczna 
Magistratu — inż. Wontorskiego, Wy- 
dział Elektryczny Magistratu — inż. 
Biszewskiego. Dalej uczestniczyli w 
obradach Komitetu komendant Poli- 
cji Państwowej m. Wilna inspektor 

Powodziowego. 
Izydorczyk, szef sekcji Magistratu Ła- 
zarz Kruk i komendant Straży Ognio- 
wej p. Marjan Waligóra oraz dyrektor 
P. K. O. p. Marjan Biernacki. 

Zarówno na pierwszem tem posie - 
dzeniu, jak i na następnem, odbyte 
w dniu 12 b. m., omówiono program 
działalności Komitetu i zarządzenie, 
jūkie wydać należy na wypadek gdyby 
i w tym roku powódź przybrała groż- 
niejsze rozmiary. 

Komitet wyłonił następujące sek- 
cje: sekcję pogotowia technicznego. 
sekcję bezpieczeństwa, sekcję pomocy 
sanitarnej i żywnościowej, sekcję łą- 
czności i komunikacji, wreszcie sekcję 
budżetową. 

W dniu 15 b. m: o godzinie 12 w 
południe obradować będzie w Staro- 
stwie Grodzkiem sekcja budżetowa. 

Zagadkowe zaginięcie transportu 
złota. 

Wileńska policja kryminalna głowi się 
obecnie nad wyświetleniem następującej za- 
gadkowej kradzieży. ' 

Czarno-gietdziarze wileūsey  wykorzystu- 
jąc dyfereneję (na czarnej giełdzie) kursu 
rubła złotego w Wilnie ; w Warszawie, gdzie 
rubel złoty sprzedawany jest przeciętnie o 15 
groszy taniej niż w Wilnie zaczęłi ostatnio 
sprowadzać większe partje złota z Warsza: 
wy do Wiłna co dawało im wcale pokaźne 
zyski. < 

Przed paru dniami grupa giełdziarska na 
czele z niejakim Żełańskim, zakupiła w War 
szawie 400 rubli złotem i agent tej grupy 
przesłał pieniądze do Wiłna, ale aby unik- 
nąć większej opłaty, skręcone w rolkach zło 
te monety wpakował do paczki z materja- 
łami kapeluszowemi i przesłał wartościowy 

pakunek jako zwyezajną przesyłkę bagażo- 
wą do Wilna. Przed nadaniem przysyłki z 
Warszawy zważono ją i ustałono, że waga 
jej wynosi 5 i pół kilograma, W piątek prze 
syłka przybyła do Wiina. Podejmujący prze- 
sylkę w urzędzie pocztowym zażądał jej zwa 
żenia, lecz okazało się, że w drodze przesył- 
ka straciła 2 i pół klgr. swej wagi, akurat 
tyle ile ważyło złoto, O okradzeniu przesył- 
ki poszkodowani natychmiast powiadomili 
wydział śledczy, który wdrożył w tej sprawie 
dochodzenie. 

Kto dokonał kradzieży 400 rubli i w jaki 
sposób nie zostało narazie wyjaśnione. 
stwierdzono tylko, że kradzież nie mogła na- 
stąpić w Warszawie, gdyż przesyłka nadana 
została na 10 minut przed odejściem pocią- 
gu do Wilna. (c). 

  

KRONIKA 
    Dziś: Krystyny. 

Jutro: Leona. 

  

Wschód słońca — g. 5 m. 45 

Zachód „ —g. 17 m.15 

$=sstrzeżania Zakłs du Wotesralegii U. 8. B. 
w Wiinłe z dnia 121il — 1932 секо 
Ciżntemie średnie w milimetrach: 764 

Temperatura średnia — 107 C 
xa najwyfsza: — 6? C 

. najniższa — 14 C. 

Opad: — 

Wiatr: połudn.-zach. 

Tendencja: drobne wahania. 

Uwagi: pogodnie. 

KOŚCIELNA. 
— Rekolekcje w kościele św. Jana. Dzi- - 

siaj, w niedzielę dnia 13 b. m. o godz. 6 w. 
rozpoczyna ks. proboszcz St. Miłkowski w 
kościele św Jana, rekolekcje dla połączonych 
parafij Ś-to Jańskiej i Dominikańskiej, aa 
które wzywa wszystkich, którzy jeszcze nie 
odbyli spowiedzi wielkanocnej, ćwiczenia 
odbywać się będą rano o godz. 6—7.30 i 
wieczorem o godz. 6—7.15. Spowiedź we śro 

dę od godz. 5 po poł. Komunja św. we 
czwartek rano. 

OSOBISTA 
— Pan Woj. Beczkowicz zaniemógł na 

lekką grypę, skutkiem czego nie urzędował 
dnia -onegdajszego i w dniu wczorajszym. 

— Urłop Kuratora O. S. Pan Kurator 
Okręgu Szkolnego Kazimierz  Szelągowski 
rozpoczął w dniu 18 b. m. dwu-tygodniowy 
urlop wypoczynkowy. 

MIEJSKA. 
— Posiedzenie Rady Miejskiej. Najbliż- 

sze płenarne posiedzenie Rady Miejskiej wy- 
znaczone zostało definitywnie na dzień 17 
b. m. Porządek dzienny obejmuje 16 spraw, 
w tej liczbie: 1) udźwiękowienie kina miej- 
skiego, 2) wniosek Komisji Finansowej w 
sprawie wstrzymanych częściowo przez Ma- 
gistrat zapomóg budżetowych dla instytucyj 
społecznych i  kulturalno-oświatowych, 3 
wniosek w sprawie wprowadzenia taryfy go- 

spodarczej na energję elektryczną, 4) wnio- 
sek w sprawie parcelacji majątku miejskiego 
Tupaciszki, 5) wniosek w sprawie modyfi- 
kacji taryfy opłat pobieranych przez Magi- 
strat przy rejestracji rowerów oraz wnioski 
Magistratu w sprawie zmiany niektórych 
punktów pragmatyki służbowej  pracowni- 
ków miejskich i statutu o zabezpieczeniu e- 
merytalnem pracowników miejskich i ich 
rodzin. 

— Komisja Finansowa zajmie się sprawą 

taryfy elektrycznej. Jak się dowiadujemy, na 
najbliżźszem posiedzeniu miejskiej Komisji 

Finansowej ma być wniesiona dodatkowo 
na porządek dzienny sprawa taryfy elektry- 

cznej. Wynika z tego, że Magistrat zamierza 

poddać rewizji ceny za prąd elektryczny. 

przeciwko którym prowadzona jest obecnie 

na terenie całej Polski, nie wyłączając Wił- 

na, energiczna kampanja. Ze swojej strony 
Magistrat również przeprowadza obecnie kal 

kulacje cen dla ewentualnego obniżenia cen 

nia taryfy elektrycznej. 

— Stan bezrobocia w Wilnie. Stan bez- 
robocia na terenie Wilna osiągnął obecnie 
swój kulminacyjny punkt, gdyż już w naj- 
bliższych tygodniach spodziewany jest stop- 
niowy spadek liczby bezrobotnych. Obecnie 

podług prowizorycznych obliczeń Wilno li- 
czy ponad 6000 bezrobotnych. Najpokaźniej- 
sze rubryki stanowią tu bezrobotni pracow- 
nicy umysłowi i robotnicy niewykwalifiko- 
wani. 

— Projekt podwyższenia opłat w bibljo- 
tekach miejskich. Magistrat m. Wiiłna, jak 
się dowiadujemy ma zamiar podniesienia 
opłat za korzystanie z bibljotek i czytelni 
miejskich. Sprawa ta została skierowana na 
najbliższe posiedzenie Komisji Kulturalno- 
Oświatowej, która zbierze się w najbliższy 
poniedziałek. 

HARCERSKA. 
— Stanica Harcerska im. Biskupa Wł. 

Bandurskiego. Pragnąc uczcić i upamiętnić 
świetlaną postać ś. p. ks. Biskupa dr. Wł. 
Bandurskiego Honorowego Harcerza Rzeczy- 
pospolitej i długoletniego Przewodniczącego 
Oddziału Wileńskiego Zw. Harc. Polskiego. 
którego jedną z ostatnich trosk było stwo- 
rzenie stałego ośrodka harcerskiego wycho- 
wania młodzieży, Zarząd Oddziału Wil. Z. 
H. P. na posiedzeniu w dniu 11 b. m. uchwa 
Kł przystąpić do budowy gmachu p. n. Sta- 
nica Harcerska im. Biskupa Wł. Bandurskie- 
go w Wilnie. 

Stanica Harcerska ma być ośrodkiem ży- 
cia harcerstwa województwa wileńskiego i 
nowogródzkiego i kuźnią rzetelnych, dziel- 
nych i ofiarnych w służbie Prawdzie, Ooh- 
ru i Pięknu charakterów. 

W! najbliższych dniach ukaże się odezwa 
Zarządu Oddziału Wil. Z. H. P. z apelem 
do społeczeństwa o składanie ofiar na cel 
który był tak bliski zmarłemu Ś. p. ks, bisk. 
dr. Wł. Bandurskiemu 

Ofiary można wpłacać na konto PKO. 
81.622 lub też w redakcjach dzienników. 

WOJSKOWA, 
— Komendant P. K. U. Wilno-Miasto po- 

daje do wiadomości wsźystkich  podchorą- 
żych rezerwy, przynależnych do PKU, Wilao 
Miasto, którzy ostatnim Dz. Pers. mianowa- 
ni zostali podporucznikami rezerwy, aby 
niezwłocznie zgłosili się do PKU. w termi- 
nie, wskazanym w zawiadomieniu oddziel- 
nie (każdy podchorąży je otrzyma), w go- 
dzinach przyjęć t. j. od 11 do 13, celem uj?- 
cia do spisów. 

Wszelkie posiadane dokumenty wojskowe 
oraz dwie fotografje, jedna z nich poświad- 
czona przez odnośny Kom. P. P. należy prze 
dstawić przy zgłoszeniu się. 

* ® * ч 

Kom. P. K. U. Wiilno-Miasto wzywa wszy- 
stkich oficerów zawodowych, przeniesionych 
w stan spoczynku, którzy dotychczas nie zo- 
stali, zarejestrowani w PKU, a zamieszkałyca 
na terenie m. Wilna, powiatu wileńsko-troc- 
kiego i oszmiańskiego — do niezwłocznego 
zgłoszenia się do rejestacji w P. K. U. Wil- 
no-Miasto, przy ulicy Wiełkiej Nr. 47, w go- 
dzinach przyjęć inteersantów t. j. godz. 11 
do 13. 

Przy zgłoszeniu należy przedstawić dek- 
ret emerytalny, legitymację oraz jedną foto- 
grafję o rozmiarze 5 cm. x 5 cm. 

* * * 

  

Oficerowie zawodowi przeniesieni w stan 

spoczynku, ubiegający się o pomoc lekarską 

— winni celem uniknięcia zwłoki, zwracać 

się jedynie do naczelnego, względnie inspek 
cyjnego lekarza garnizonu, a nie do PKU. 

Powyższe dotyczy takže' oficerów, ubie- 
gających się o orzeczenie lekarskie w celu 
otrzymania miejsca kuracyjnego w — №0]- 
skowych szpitalach sezonowych lub w uzdro 
wiskach. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Odczyt dr. Markiewicza. We środę dn. 

16 marca r. b. o godz. 6 wieczorem w Ośrod 
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W razie przeziębienia, kataru, zapałenia 
należy dbać o codzienne regularne wypróż- 
gardzień przy bółach i łamaniu w kościach, 
nienie i w tym celu używać pół szkłanki na- 
turalnej wody gorzkiej „Franeiszka-Józefa*. 

SAPNO SYSAS LOS ЧЕ БЫ аЬ 

Zgon zasłużonego 
przemysłowca i radnego. 
W dniu 10 b. m. zmarł w Wilnie 

długoletni radny m. Wilna b. p. A- 
dolf Gordon. Zmarły należał do sfer 
przemysłowych naszego miasta 'i cie- 
szył się powszechnym mirem i po- 
ważaniem za swój piawy charakter, 
występując niejednokrotnie przed wła- 
dzami zaborcżemi nietylko w obronie 
ludności żydowskiej ale i polskiej, 
powodując się w życiu zawsze poczu- 
ciem prawa i sprawiedliwości. 

W zmarłym Rada Miejska traci 
bardzo cenną jednostkę, któ a swą 
wiedzą fachowa i prawością cherakte- 
ru oddawała naszemu samorządowi 
wiele cennych usług 

W skład Rady Miejskiej na miej- 
sce zmarłego wchodzi następny ko- 
lejny kandydat z listy nr. 8 p. Ben- 
jamin Epsztejn. 

Pogrzeb b. p. A. Gordona odbę- 
dzie się dziś i wezmą w nim udział 
oprócz rodziny: Prezydjum Rady i Za- 
rządu Gminy Zydowskiej w Wilnie, 
radcowie- lzby Przemysłowo Handło- 
wej w Wilnie, radni m. Wilna, Za- 
rząd Komunalnej Kasy Oszczędności 
w Wilnie, Rada i Zarząd Tałmud To- 
ry, Prezydjum Rady i Zarządu Wi- 
leńskiego Związku Kupców Žydow- 
skich, Zarząd Stowarzyszenia Przemy- 
słu i Handlu w Wilnie. Zarząd Zw. 
Przemysłowców i Kupców drzewnych 
w Wilnie. 

Przed konduktem żałobnym  nie- 
siony będzie złoty krzyż zasługi, któ- 
rego zmarły był kawalerem. 

ku Zdrowia przy ulicy Wiełkiej 46, odbę- 
dzie się odczyt dr. St. Markiewicza p. t. 
„Przyczyny ślepoty*. Wstęp wolny. 

— Wykład prof. Uniw. Jag. dr. Włady” 
sława Folkierskiego p. t. Ernest Psichari od- 
będzie się w Auli Kołumnowej U. S. B. w 
poniedziałek 14 b. m. o godz. 18 Wstęp wol- 
ny. Goście mile widziani. 

— Zebranie T-wa Ogrodniczego. Wileń- 
skie Tow. Ogrodnicze w dniu 16 b. m. we 
środę o godz. 18 w lokalu Zakładu Farma- 
kognozji USB. Objazdowa 2, róg Zakretowej 
urządza roczne Wałne Zebranie członków 
T-wa. 

W: razie nieprzybycia wymaganej Statu- 
tem ilości członków o godz. 18 prawomocne 
Zebranie T-wa odbędzie się o godzinę póź- 
niej. 

Wstęp bezpłatny Miłośnicy Ogrodnictwa 
i goście miłe widziani. 

— Posiedzenie Wil. Oddz. Poł. T-wa Hist. 
zostało odłożone na wtorek dnia 15 b. m. 
o godz. 7 wiecz. (łokał Seminarjum Hist., 
Zamkowa 11). Na porządku dziennym odczyt 
p. mec. Antoniego Millera p. t. Teatr połsti 

i muzyka na Litwie jako strażnice kultury 
narodowej (1745—1865). 

Goście mile widziani. 
— Z T-wa Eugenieznego. (Walki ze zwy- 

rodnieniem rasy). 17 marca w Poradni Eu- 
genieznej (ulica Żeligowskiego 4) dr. med. 
Karol Kosiński wygłosi odczyt na temat „Od 
żywianie się, praca. sen, rozrodczęść* Po- 
czątek o godz 5 min. 30 w. 

Wstęp wolny. у 

ROŽNE. 
-— Baczność lokatorzy! Stawcie się dzi- 

siaj o godz. 3 min, 30 jak jeden mąż na wiel 
kim wiecu lokatorskim w sali Konserwator- 
jum (dawniej teatr „Pałace*) przy ulicy Koń 
skiej 1. g 

— Choroby zakaźne. Podług ostatnich da 
nych sekcji zdrowia Magistratu na terenie 
m. Wilna w ciągu tygodnia ubiegłego zano- 
towano następujące wypadki zasłabnięć na 
choroby zakaźne: ospa wietrzna 1, tyfus 
brzuszny 2, płonica 16, błonica 6 (w tem 1 
zgon), odra 32 (zgon 1), róża 6 (zgon 1), gru 
źlica 8 (wszystkie wypadki śmiertelne), jag- 
lica 6, świnka 1, drętwica karku 1. 

Ogółem chorowało 79 osób, Av tej liczbie 
11 zmarło, Przerażająca jest: ilość zgomów na 
gruźlicę, która niema tygodnia by nie poch- 
łonęła kilku względnie kiłkunastu ofiar. 

SPORT 
DZISIEJSZE ZAWODY : 

KONNO - MOTOCYKLOWO - NARCIARSKIE 

     

Dziś o godz. 12 na Pośpieszce rozpoczy- 
nają się po raz pierwszy w Wiłnie konno- 
narciarskie zawody, „zakrojone na szeroką 
skałę. Program przewiduje biegi na nartach 
za końmi i motocykłami, konkursy hippiczne 
i wiele innych emocjonujących imprez. U- 
dział w zawodach bierze kwiat kawałerji za 
równo w konkurencji oficerskiej, jak i pod- 
oficerskiej, najłepsi narciarze a nawet 5 nar 
ciarek. Zawody te są po raz pierwszy zasz- 
czepione na grunt wileński za przykładem 
St. Moritz i Chamonieux a ostatnio Zako 
panego. Jak można sądzić z przedsprzedaży 
biletów zainteresowanie zawodami jest ogro- 
mne. 

W! zawodach przyjmuje udział przeszło 
100 zawodników. 

Program zawodów jest niezwykłe obfity 
i urozmaicony. Przewiduje on 1) godz. 12 —- 
podoficerski konkurs hippiczny z udziałem 
skjoeringowe i skiskjoeringowe oficerskie. 
17 zawodników, 2) o godz 12 i pół — biegi 
W pierwszym startuje 3 ów 23 pułku 
ułanów, a w drugim 13 par zawodników, Po 
tych biegach nastąpi oficerski kunkurs hip- 
piczny, w którym udział bierze aż 29 zawod- 
ników. Dalszy ciąg programu nastąpi o g. 
3-ej. Biegi skiskjoeringowe dła osób cywil- 
nych pań i panów. 

Program zamyka bieg narciarzy za mo- 
tocyklami. 

Organizatorzy zawodów postarali się o 
dogodną komunikację z torem wyścigowym 
na Pośpieszce. Publiczność obsługiwana be- 
dzie przez autobusy Arbonu i dorožki samo 
chodowe, które będą brały po 70 — 80 gro- 
szy od osoby. 

Organizacja zawodów spoczywa w spra 
wnych rękach 3 samódzielnej brygady ka- 
walerji. 

Już, teraz można stwierdzić, źe powodze- 
nie tej arcyciekawej imprezy jest zapew- 

nione. (es) 
* ® * 

Dyrekcja „Arbonu* komunikuje, że au- 
busy z Placu Katedralnego na  Pośpieszke 
kursować będą od godz. 11 rano co 10 min. 

ZAWODY © MISTRZOSTWO OKRĘGOWE. 
W! dniu 13 marca r. b. o godz. 16 (4) na 

ślizgawce Wil. T-wa Łyżwiarskiego, róg uli 
cy Mickiewicza i Garbarskiej odbędą się Za- 

wody o Mistrzostwo Okręgowe w jeździe 
łyżwiarskiej figurowej dła młodzieży szkól. 
nej, pań i panów pojedyńczo i parami oraz 
pokazy jazdy figurowej członków T-wa. 

Zapisy zawodników przymuje codzień 

Sekretarjat T-wa od godz. 17 przy kasie śliz- 
gawki. 

      
i
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Akadonja żałobna ku czci 
$.p. Biskupa Bandurskiego w ZPOK. 

Przy szczelnię wypełnionej sali w podnio 
słym nastroju odbyła się w lokału ZPOK. 
Akademja Żałobna w dniu pogrzebu Wielkie- 
go Kapłana ks. Biskupa Bandurskiego. 

Akademię zagaiła przewodnicząca Zrze- 
szenia Wojew, ZPOK. dr. Janina Rostkowska. 
Mówiąc o żałobie, która okryła całą Polskę 
śmierć Wielkiego Kapłana i Gbywateła, p. 
Rostkowska podkreśliła przedewszystkiem nie 
powetowaną stratę jaką poniosło Wiłeńskie 
Zrzeszenie Wojewódzkie ZPOK. którego $. р 
Biskup był opiekunem i przewodnikiem. 

Po przemówieniu p. Rostkowskiej zebra- 
ne uczciły pamięć Zmarłego przez powstanie. 

Po odczytaniu przez p. Dobaczewską je: 
duego z kazań Ś. p. Biskupa Bandurskiego, p. 
Gulbinowa skreśliła stosunek Jego do harcer 
stwń, obrazując jak był prostym, serdecznym 
i błiskira w stosunku do młodzieży a w szcze- 
gólności do harcerstwa, jak ojców: otaczał 
ich opieką, dzielił ich troski cieszy się ich ra 
dościami, jak uczył być czujnym tam, gdzie 
<hodziło o dobro państwa i wiary. Pamięć 
Świetlanej postaci Biskupa Bandurskiego po- 
zostanie na zawsze dla harcerstwa drogowska- 
zem ofiarnej miłości Ojczyzny i bliźnich. 

Po odczytaniu przez jedną z uczenic Szko- 
ły Gospodarczej wiersza Biskupa Bandurskie 
go, p. W. Dobaczewska w swojem przemó- 
wieniu zobrazowała serdeczną miłość jaką о- 
taczał $. p. Biskup Bandurski Wojsko, sto- 
sunek do Legjonów, których był kapełanemn 
Jego pełne zaparcia się trudy i poświęcenia, 
otuchę jaką wlewał w serca żołnierzy, naraże- 
mie życia, gdy zagrzewał do walki w okopach, 
tnb spełniał ostat. posługę, wdzięczność i mi- 

   

ZEMSTA LOSU 
Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. 

BAL w OPERZE ::.. IWAN, PETROWICZ, 

Ol poniedė 14b.m. 
Znakomity dramet 

Km Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ulica Ostrobramska 5 

Dźwięk. teatr świetlny Dzi Największy 

PAN 
mi.Wielka 42, tel. 5-28 

przebój sezonul 

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Dźwięk. Kino - Teatr 

Holiywood 

Daiśi Najznak. arcydzieło doby obecnej. 
Pieśń miłości, tęsknoty i rozpaczy. zu 

Stanisławskiego Michał Czechow. — Śpiewy rosyjskie solowe i chóralne. — Rzecz dzieje się w Rosji. 
Nad progr-m: Dodatki dźwiękowe. 

Dziś ostatni dzień! Wstrząsający dramat 
na tle martwych obszarów Sahary p. t cz T E R E c H Z L EG J i 

Ceny znacznie zniżone — od 40 gr. 

łość żołnierzy, którzy mu znosili co mieli naj- 
droższego. 

Na zakończenie przemówiła p. Rome:- 
Ochenkowska, kreśląc jak gdyby przykazania, 
które nam pozostawił Ś. p. Wielki Kaplan. 
Tracąc bezcenny skarb nie moglibyśmy żyć 
gdyby nam nie pozostały bodaj okruchy tego 
skarbu, które dła nas powinny być wskazów- 
kami jak żyć należy. Takie postacie jak Ś. b. 
Biskup Bandurski ą się raz na tysiąc lat, 
gdyż łączył on najwyższe wałory umysłowe i 
duchowe ze zrozumieniem realnych potrze» 
2 . Cechowała go nietylko najwyższa mą- 

duch proroczy, ale miłość i gołębia do 
broć z której płynęła Jego słoneczna pogoda, 
kojąca jak balsam, wszelkie żale, bóle i roz- 
goryczenia. Siła Jego wiary w dobro napa- 
wała ludzi poczuciem że to co on swoją rę- 
ką święci, musi być potrzebne i celowe dla 
dobra Państwa, że musi się pomyślnie rozwi- 
jać. Biskup Bandurski uczył nas kochać ludz- 
kość, Ojczyznę i Boga. W mocy każdego z 
nas jest praca da dobra Państwa i miłość do 
wszystkich jego obywateli, bez różnicy prze- 
konań politycznych, wyznania i narodowości, 
to też najlepszem uczczeniem pamięci Wieł 
kiego Biskupa i Obywatela będzie dążenie Je- 
go śladami w szerzeniu miłości, zacieranie i 
łagodzenie wszelkich waśni, nienawiści i an- 
tagonizmów. 

   

  

  

    

    

Zotja Kalicińska. 

TEATR | MUZYKA 
— „Virtuti Militari“ — po raz ostatni 

w Teatrze na Pohulance. Dziś w niedzielę 
dnia 13 marca o godz. 8 w. bohaterska sztu- 
Ка  Czyżowskiego p. t. irtuti Militari". 
Sztuka ta jest epopeją legjonową od pierw- 

  

   

Ceny miejsc: balkon 30 gr., pa: 

KWATER 

Szych chwil zaciętych walk, aż do triumfal- 
nego zdobycia niepodległości. Temat ujęty 
przez autora nawskroś nowocześnie, umie- 
jętnie zamknięty w formę dramatyczną i mo 
cną syntezę ideową, dzięki czemu akcja to- 
czy się żywo i tętni gorącem sercem i uczu- 
ciem. 

Jutro w poniedziałek dnia 14 b. m. o g 
8 w. „Mam lat 26". 

— „Ich synowa“ w Łutni. Dziś w niedzie 
lę dnia 13 b. m. o godz. 8 w. arcywesoła ko- 
medja A. Grzymaly-Siedle: o p. t. „Ich 
synowa”, budząca huragany śmiechu na wi- 

      

    

    
    

downi Świetną obsadę stanowią p. p.: Ja- 
sińska-Detkowska, Zieliń mińska. Ma- 
linowska, Lubowska, Wołłejko, 
Domański, Dobrowoł s 

Jutro, w poniedziałek dnia 14 b. m. o 

  

godz. 8 w. „Co może kobieta". 
-— Poranek „Czarodziejskie wrzeciono“ 

w Lutni. Dziś w niedzielę dnia 13 b. m. o 
godz. 12 m. 30 w poł. odbędzie się prze - 
wienie fantastycznej baśni p. t. „Czarod 
skie wrzeciono i „Wieszczka lałek". Spiew) 
i tańce w wykonaniu uczenie baletu Lidji 
Wiinogradzkiej 

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE. 

„Dwunasta noc* — na Pohułance. Dziś, 
w niedzielę dnia 13 marca o godz 
ujrzymy wyborną komedję Sz 
„Dwunasta noc”. Sztuka ta ze 
wesołą i wysoce artysty ją tri — została 

polecona dla młodzieży szkolnej przez Ku- 
ratorjum. Ceny popołudniowe. 

— „Co może kobieta* — w Teatrze Lut- 
nia*, Dziś w niedzielę dnia 13 b. m. o godz. 

. ukaże się po cenach popołudniowych 
a, pełna humoru i neoczekiwanych sy- 
komedja Antoine'a p. t. „Co może ko 

   

    

  

   

  

        

  

   

    

W roli 
wa Bernard Goetzke 
Koncert. orkiestra pod bat M. Salnickiego 

rter 60 gr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

NAD PROGRAM: Najnowsze aktuaija dźwiękowe. 
Początek o g. 4, 6, 8.i 10'15, w dnie świąteczne o godr. Ż-ej. 

Hajda TROJK 

Nad program: Aktualne dodatki d. 

Na |-szy seans ceny zniżone. 

Początek o godz. 4, 6, 8 1 10 

Na |-szy seans ceny zniżone. 

W rol gł: czarująca OLGA CZECHOWA, 
niezrównany H. Śchłetow i artysta teatru 

Początek o g*2, 4, 6, B i 1015 

z udz. Warnera Bastera 
oraz Myrny Loy 

žwiekowe. 
5, w dnie świąteczne o godz. 2-ej 

  

W_I1BB RS KM I 

RADJO 
NIEDZIELA, dnia 13 MARCA 1932 ROKU. 

10.10: Tr. bicia dzwonów i nabożeństwa 
z Bazyliki Wileńskiej. 11.58: Sygnał czasu. 
12.00: Hejnał z wi: katedralnej. 12.10: Ko- 
munikat meteor. 12.15: Transmisja z Fil 
harm. 14.00: „O lasach zdewastowanych w 
czasie wojny światowej” — odczyt. 14.20: 
Audycje rolnicze i 15.55: Audycja 
dla dzieci. 16.20: У polska (płyty). 
16.40: „„Co przygotować na Wielkanocne Św. 

  

    

NOWINKI RADJOWE. 
NA GRUZACH DAWNYCH KULTUR. 

O godz. 17,15 nadany zostanie z Wilna 
ystkie stacje odczyt prof, Bronisława 

iego p. t« „Na gruzach starych 
a amerykańskich*. Prelegent omėwi 

dzieje zdobycia Meksyku przez Korteza i Pe- 
ru przez Pizarra, w następstwie czego stara 
i wysoka kultura Inków i Azteków uległa za- 
gładzie pod naciskiem awanturniczych przy- 
byszów z Europy. 

    

Ne 60 (23023 

Giełda warszawska z dnia 11 HI b.r.. 

WALUTY | DEWIZY: 
Dolary . . . . .. .. — 8.980—8,72—8,88 
Boigja . . . . . . 124,20—124,51—123,69' 
Holandja . .. . . 8596:—96(,55—238,75 
Londyn |... 32,50—52,55— 32, 8—32,38 
Nowy York . . - . . . 8,9:6—B,936--6,896 
Nowy York kabel . 8,921—5,641—5,8( £: 
Paryž ‚ ж о .. - , 85,10—35,10—35,01 
Szwajearja 173,00 - 173,43—172,27 
Parlin + «br. nieofiojaln. <. „. . . #11,95 

  

Te idsneja ni jednolita. 

  

duż jutro czarująca boha- 
terka „Upadłego Anioła* 

»P- RAJ UKRADZION 
Mickiew. 22, tel. 15-28 Nancy Karrol i w rewel. filmie reżys. 

genjalnego Abbotta Philips Holmes 
Nad program: Dodatek rysunkowy i najnowszy tygod- 
nik Paramountu. — UWAGA: Ceny znacznie zniżone. 

  

Dziśł Najrozkoezniejsza operetka filmowa 
z dotychczae wyświetlanych w Wilnie p t. 
Najczarowniejsza muzyka w świecie, 

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wieika 47, tel. 15-41. 

PRECZ z MIŁOŚCI 
Niezrównanie upajsiące melodje. 

oraz znakomitego komika Armanda Bernarda. Nad program: Najnowsze dodatki d» więkowe. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. — 

Przebćj nad przebojami. Cud 
nowoczesnej techniki filmowej. 

Z udziałem boskiej LHjany Hartwey 

Na |-szy seans ceny zniżone. 
  

Dzišt Czot. 10095 dźwięk. polski 
Dźwięk. Kino - Teatr | realizacji Józefa Lejtesa p. t. 

STYLOWY 
ut. Wielka 36, 

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
(ebok dworca kolejow.) 

Dzis! Wielki film erotycz- 
ny produkcji francuskiej 
Wspaniały dramat erotyczno-milosny w 10 akt. 

Dźwiękowe Kino 

LU x 
Mickiew. 11, tel. 15-61 

Dzió!ł Najgłośniejsza atrakcyjne 
śpiew, kreaeia bożyszcza tłumów 

Dźwięk. Kino-Teatr 

wiatowid 
Ostatnie dnii Największy 
przebój sezonu! Niezwykłe 
arcydzieło reż. Sternberga 

NOC POKUSY (Artyści) 
W rolach głównych: Namy Karol, Andrzej v. Hamersztejn i Charles Roges. 

Przepiękne melodyjne piosenki cudowne tai ce. 

Anons! O yfie tajnowaza bombe kaza. Pat I Patachon -- Królowie mody 

Ruggiero Madalena «- 50-letni Don-Juan 
W rol, głównych: Karol Vane!, 

Gargesse, Natalją Cygankow i Leon Mathot. Poczętek seansów o godz. 5-ej, w niedziele o 4-ej 

Ramona Ncvarre — PORUCZNIK ARMAND 
Śpiewno-dźwiękowy dramat miłosny. 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. — Początek o godz. 4, w dnie świąt. o g. l-ej. Ceny od 40 gr. 

MAROKKO 

Tragedja wielkiej miłości 
i bolęsn. ukojenia w 14 akt. 

Rozmowy i djalogi w języku polskim. 

Simone Vandry, Genowefa 

W rol. gł. najsłyn. 
gwiazda ekranu Marlena Dietrich 
oraz Gary Cooper i Adolf Menjou.   uł, Mickiewicza 9. 

HOLANDJA 

     JEJ lekcję 
zapschy, jakiej jeszcze nie było w 

raj ziemski. 

  

prędzędzej pod naszym adresem: 

Nasza wspaniałą kolecja zawiera: 

wone, różowe, łososiowe. 

Aurora Bulb Nurseries 
Hillegom — Koliande — Europa 

100 Gladjolusėw o wielkich kwiatach, 5 rėžnych barw: lila. żółte, czer- 

50 Gladjolusėw o małych kwiatach w pięciu pięknych barwach. 

HOLANDJA 

Ba wzd 

any. bątwy i najpiękiejsze „wsze 

  

kwasu 

z ziół 

baty. 

użycia 
ROL" 

  

ANONSI ]uż wkrótce „POGANIN* z Ramonem Novarro w roli głównej. 

ZEEFEEEEFFEFEFECFEFEEEFEFEE 
S fa 

CEBULKI KWIATOWE ŚWIATOWEJ SŁAWY 
Proszę zamawiać cebulki w najlepszej fermie Holandji! 
Otrzymujemy od jakiegoś czasu zamówienia cebulek na kwiaty po- 

kojowe lub ogrodowe z Poiski. W celu ostatecznego ustalenia renomy 
naszej firmy, sądzimy, Że najlepiej będzie ofiarować Sz. Pa stwu ko 

korzęni i cebulek, tgk bogatą w odr 
andlu. 

Kolekcja zawiera 350 cebulek i roślin wszelkiego rodzaju i została 
skompletowana przez specjalistów i zastosowana do polskiego klimatu. 
Kwiaty „Aurora* dają redość młodym i starym, biednym i bogatym. 
Kolekcje „Aurory” zmieniają wasze pokoje lub ogrody w prawdziwy 

uwagi na to, że otrzymujemy codzień dużo zamówień, 
prosimy o zawiadamianie nas zawczasu, pisząc wyraźnie nazwisko, imię 
i adres. Nikt nie powinien zaniedbać zamówienia tej kolekcji jak naj- 

Nigdy nie zapóźno 
pomyśleć © swem zdrowiu, 
tembardziej jak już cierpisz na cho- 
robę nerek, pęcherza, wątroby, ka- 
mienł żółciowych, złej przemiany 

aCEJi: na bóle artretyczne czy podagryczne, 
lęcie żołądka, odbijaniu się lub ekłonności 

do obstrukcji. Pamiętaj, że nigdy nie jest za. 
gdy używać będziesz 

zioła moczopędne 
„DIUROL“ Gąseckiego, 
które zapobiegają nagromadzeniu się w ustroju 

moczowego i innych szkodzących zdro- 
wiu, substancji, zatruwających organizm. Wszel- 
kie bóle uetąpią, gdy wytrwale używać będziesz 
ziół „DIUROŁ* Gi eckiego  Osłodzony odwar 

„DIUROL- jest smaczny, zupełnie nie 

  

szkodłiwy i powinien być pity stale zamiast her- 
Dziś jeszcze kup pudełko oryginalnych 

ziół „DIUROL” Gąseckiego (z kogutkiem), a gdy 
przekonasz się o dodatnich skutkach ich działa- 
nia zalecać je będziesz swym znajomym. Sposób 

na opakowaniu. Oryginalne zioła „DIU- 
Gąseckiego (z kogutkiem) sprzedają 20 Begonji (10 prostych i 10 złożonych) różnych barw. 

15 Roślin silnych różnych barw. 

10 Hiacyntów (Hyacinthus Candicans) królowa kwiatów. 
50 Anemonów, znany kwiat o tęczowych barwach. 
50 Rononkułów „małe różyczki* w różnych barwach. 
30 Oxalis Deppil zwane „szczęśliwe korzonki". 
15 Montbretias różnych barw. 
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TERCET WE RADO P ANA RT CZE NEB ZERSZYRZYZZW 

  

15 Dalilias „Aurora's Roem“. 

  

na koszta porta. 

Е 

GEEEEOEZGOEBEGEEGECEEEEEELEG 

OSTRZEŻENIE! 
Pewne firmy w Wilnie rozlewają swoje mało- 
wartościowe piwo w używane butelki „Patent“ 

ŻĘCEGO BROWARU w ŻYWCU 
i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 

Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- 
simy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

WA ŻYWIECKIEGO 
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR W ŻYWCU 
Reprezentacja: Wilno, ulica Zarzeczna Nr. 19, telefon 18-62. 

© ARCYKSIĄ 

6678 

4.. Mydawnietwa    „Kurje 

350 Cebulek I rośłin za 70 fr. (24 zł. 50 gr.) 
Podwójna kolekcja 700 sztuk za 130 fr. (45 zł. 60 gr.) 

» Ješli nie otrzymujemy żadnych wskazówek co do wykonania zamó- 
wienia wysyłamy je za zaliczeniem pocztowem doliczając 5 fr. (| zł. 75 gr.) 

    

Wii 
| Lina Lieno low. Pond i 
8604 

GABINET RENTGENOWSKI 

Opłata 

no, ułica Wileńska 28, telefon 846. 
Przyjęcia 10 —3 pp. 

czynny 11 — 6 pp. 

za leczenie i utrzymanie w lecznicy oraz za 
zabiegi lekarskie i rentgenowskie została obniżona.     

Usługa szybka. Wysyłka bez kosztów na miejsce. Świadectwo 
„zdrowia” załączone przy każdej wysyłce przez urząd phytopalogiczny. 
Opakowanie każdego gatunku z etykietą. Katalog ilustrowany wysyła wszelkie 
się gratis z każdem zamówieniem. Do zamówień z opłatą zgóry do- е 
łączamy gratisowo sześć nowych odmian slynnej „Aurory“ Tigrelilies. "rę 

w 
GÓRN 
poleca 
firma 

  
  

  

  

CENY WĘGLA ZNIŻONE! 

ĘGIEL i KOKS 
z pierwszorzędnych kopalń 

OŠLĄSKICH koncernu „PROGRESS* 

M DEULL, Vilno, 
IURO — Jagleliońska 3, tel. 8-11 
ocznica własna-Kijowska 8, tel. 999 

PE 

Obwieszczenie. 
Magistrat m. Wilna podaje do ogól- 

nej wiadomości, że dnia 

godz. Il rano w d. Nr. l6-a przy ulicy 

Szeptyckiego odbędzie się w drodze licy- 
tacji sprzedaż dwóch taksówek, celem 
pokrycia zaległości opłaty na Fundusz 
Drogowy. 

16.Ш. r. b. o 

MĄGISTRAT m. WILNA.   

— odczyt. 17.00: „Praca kobiety lekarki w 
Polsce“ — odczyt. 17.15: „Na gruzach sta 
rych państw ameryka * — odczyt. 17.30 
Kącik językowy. 17. Koncert. 19.00: Pie- 
Śni litewskie. 19.20: enryk Kuna, twórca 
pomnika Mickiewicza w Wilnie* — pogad. 
19.40: Program na poniedziałek, 19.45: Słu- 
chowisko. 20.15: Koncert. 2 Kwadr. li- 
teracki. 22.10: Koncert. 22.40: Kom. i mu- 
zyka. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 14 MARCA 1932 R 

ygnał czasu. 14.10: Program dzien 
fuzyka romantyczna i lekka (pły- 

zyt dla maturzy: 

    

        

       

    

    
     

D: Koncert dła mło 
pży, 17.20: „Kłopoty Oszmiańczuka * 

felj. 17.35: Muzyka lekka. 18.50: W 
kom sportowy. 19.00: „Wplywy ruszezyzny 
i polskości na kształcenie się narodu litew- 
skiego'* — odczyt. 19.20: „Z ia prowincji 
— pogad. 19.35: Program na wtorek i rozm 
19.45: Prasowy dziennik radjowy. 20.00: 
Felj. muzyczny. 20.15: Operetka eżna —- 

ówka” -— Kalmana. 22.15: „Zgiełk i ci- 
sza“ — felj. 22.30: Kom. i muzyka tan, 

  

     

     
    

   
  

   

B PO Oza BC 

Od 5-go marca r. b. 

WYPRZEDA 
WIOSENNA Ž 

RESZTEK i TOWAROW WYSORTOWANYCH 

Jednocześnie podajemy do wiadomości Sz. Pu- 
bliczności, iż już nadeszły 

OSTATNIE NOWOŚCI SEZONU! 
Materjaly sukienne, wełniane i jedwabne, 

CENY REKLAMOWO NISKIE. 

SKLEP SUKNA I JEDWABIU 

CALEL NO NIEMIECKA 19 
telefon 8-90 

Przyjdź, a przekonasz się. 

  

  

PROLŁEK OD BOŁU GŁOWY -DLA-DOROSŁYCH 

„KOWALSKINA 
„E VSYWA NAJSLMEJSZE © 
7 Šel dė nA 

       
882 

RZ 
NAT 1 

i FIRMA CHRZEŚCIJAŃSKA | 

  

      

  

„JANUSZEK“ &чо лка в 
Połaca na Święta Sz. Klijenteli: pończoch. 
petki, rękawiczki, krawaty, chusteczki, 

damską i męską oraz wszelką galanterię. 

Pomimo b. niskich cen, udziełamy — 
10% Swiątecznego rabatu. 

   

  

nę 

  

Niebywała okazja! 
Dla przekonania wysyłamy poniższe komplety, ktere 
są niezbędne dła każdego domu. 

Tylko za 14 zł. 96 gr. 
wysyłamy: | ubranie męskie cajgowe garbadyn. 

w dobrym gat. t. . marynarkę i spodnie, 3'/; mtr. 
Tweedu wełn. przetkany jedw. na elegancką suknię 
damską we wszystkich kolorach w dobrym gat. | ko- 
szulę męską w dobrym gat., | para kalesonów mę- 
skich w dobrym gat., 2 pary skarpetek męskich, 
6 chusteczek kieszonkowych. 

Do danego kompletu doliczamy 2,50 gr. tyt. porta. 

Tylko za 26 zł. 30 gr. 
wysyłamy: 17 mtr. płótna białego w dobrym 

gat, 6 mtr płótna kremowego nadającego się na bie- 
liznę wszelkiego rodzaju, 6 mtr. oksferdu w różne pa- 
seczki w dobrym gat, 6 mtr. fłaneli nadającej się na 
bieliznę w paseczki w dobrym gat, 6 ręczników 
waflowych w dobrym gat. 

Tylko za 38 zł. 50 gr. 
wysyłamy: | ubranie męskie bostonowe w od- 

powiednim gat. o najnowszych fasonach, w kolorze 
granatowym i czarnym, 3'/, mtr. Tweedu weln. przet- 
kany jedw. na elegancką suknię damską w dobrym 
gat. we wszystkich kolorach, 6 mtr. flaneli nadającej 
się na bieliznę wszelkiego rodzaju, 6 mtr. oksfordu 
w różne paseczki w dobrym gat., 6 ręczników walfo- 
wych w dobrym gat. pełnej długości, 6 chusteczek 
kieszonkowych. 

Do powyższych kompletów doliesamy 3,50 gr. 
jako koszta opakowania i opłaty pocztowej. 

UWAGA: Wysyłamy jedną kołdrę watową z obustron- 
nem pokryciem satynowem z czysto białą watą w do- 
brym gat. tylko za 14 zł. 

Wyżej wymienione komplety wysyłamy po otrzy” 
masniu listownego zamówienia. (płaci się przy odbiorze 
na poczcie). 

Za dobroć towaru gwarantujemy. 

Adresować prosimy : 

Tanie Źródło 
wł. LEON KRAKOWSKI, Łódź 

skrz. poczt. 547. 
Na żądanie wysyłamy bezpłatne cenniki. 
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KURJER WILEŃSKI 
Spółka z ogranicz. odpowiedź. 

ОМОКААНИ A TATROLIGKTORNA 
ZNICZ: 

WILNO, $-TO JAŃSKA 1, TEL. 3-40 

Dzieła książkowe, dru- 
ki, książki dla urzędów 
państwowych. samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszel- 
kiego rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

    

      
J ik 

Jańska 1, telefon 3-40. 

- 
ГЕ Al    

    

19,20 konserwator d 
jąc swój feljeton życiorysem tego artysty. 

nadawane będą d 
wątpliwie przyc: 
naszem społecze 

  

0 HENRYKU KUNIE, 

O twórczości znakomitego rzeźbiarza Hen 
ryka Kuny, którego projekt pomnika Mic- 
kiewicza w Wilnie odznaczony został pierw- 
szą nagrodą, będzie mówił dzisiaj o godz. 

St. Lorentz, uzupełnia 

  

Z ŻYCIA PROWINCJI. 
Wi poniedziałek i4 marca o godz. 19,20 

p. Jan Hopko wygłosi feljeton p. t. , 
naszej prowincj 
święconego oma    

   

  

  

  

i Rzeczną! 

łjetony z tego cyklu po 
aniu ważniejszych wyda: 

rzeń kulturalnych i obyczajowych. któ 
terenem są miasteczka i wsie naszego kraju 

a razy w miesiącu i nie- 
ią się do pogłębienia w 
wie znajomości i zrozu- 

mienia warunków, w jakich żyje i pracuje t. 
żw. prowincja. 

EEFEEEFEEFEFFEF 

Popierajcie Ligę Morską 

PAPIERY PROCENTOWE: 

Inwesiycyj 
4% dolarowa 

  

107%, Kolejowa 

  т 5% Łodzi 
  ycia 

  

ch 

  

Lilpop 
Starachosice 

3% pożyczka budowi. . 

7% Stabilizacyjna . . 

8% L. Z. Bb. G.K.t B.R., 
Te same 7% „ . .. . 
6%, warszawskie 

Teudencja dla pożyczek przeważnie 
niejsza, dła stów mocniejsza. 

B, Polskt . . . . 

Ostrowiso serja B 
Tendencja mocniejsza, 

‚ , 39,23— 39,5 
sis a ėjusi POD 

49,35—49,00 — 10,50: 
59,25 - 6ł,09—59,37 

153,50: 
04,0» 

2 £ „53,25 
‚ . . 63.00 - 82.00— 82,50 

obi.B. G. K. 

   
* - . 

  

AKOJE: 

POŽYCZKI POLSKIE w NOWYM ХОВКО: 
Dillonowska 

Śląska . . 

Stabilizacyjna . ARS SZE 
Warszawska . . . 

‚ 64,006 
kai so 48,25 

  

Dolar w obrotach pryw.: 8,90%/, 
Rubel: 4,85'/, 

Nie czyńcie eksperymentów ze zdrowiem! 
Nie dajcie się na nic innego 

rzekomo równie dcbrego, namówić. 

„OLLA" 
to marka wyprėbowena w ciągn dziesiątków lat. 

Qowiedziono profilaktycznie. 

  

            

  

Sklep Ozdób Wojskowych 
L E C H 66 ieika 24 

p. E 93 о— 
Ponadto prowadzimy działy: sukienny, rzeczy podróżn. i sportu. 

—) CENY NAJNIŻSZE! 

ński 

  

= 

  

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ui. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne i ga- 
binstowe, kredensy, 

stoły, szaty, łóżka tt.d, 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO! 
Ba togoćnych warenkech ; 

I NA RATY. 
NADE 3ZŁY NOWOŚCI, 

8324 

CENNIK 
GŁÓWNY 

NASION 
NA 1932 ROK 
Wysyła się na żądanie 

niezwłocznie. 

! ПВЕг 
WILNO, 

Sadowa 8, tel. 1057 

NAJSTARSZY 

WOLIN 
NA WILEŃSZCZYZNĘ   

  
  

  

ODMROŻENIE 
Oryginalna maś 

(z kogutkiem) 

„MROZOL“ 
leczy i goi ranki po- 
wstałe od odmrożenia. 

Sprzedają apteki 
i składy apteczne 

  

Upraszam 

litościwe osoby 
religijne katolickie o ła- 
skawe przyjęcie na utrzy- 
manie i mieszkanie 2-ch 
chłopców 9 12'/, łat zro- 
dziny intelig, — do czasu 
wynalezienia przez ojca 
pracy, 9-letni uczeń 4oddz. 
Śzk. Powszech. Komen 
dant Małych Strzelców 
nagrodz. przez Pana Pre- 
zydenta Rz. Polskiej w dn. 
29 VI. 1930 r. pamiątk 
medal. Drugi 2'/, lat roz- 
mawia i b. mile dziecko 
Ubranie i bieliznę posia- 
dają. Przy pierwszej mo- 
żności zarobkowania dzie- 
ci zabiorę m koszta utrzy- 
mania i opieki z wdzięcz- 
nością zwrócę ratami. 
Łask. oferty—Olszew Wi- 

leński F. Wiežan, 

LEKCJE 
prywatne w zakresie ma- 

tury. Specjalność: polski 
i łacina, rutynowany pe- 
dsgog—Bakszta 17, m. 4. 

  

Dr. Zeldawicz 
Choroby skórne, wener. 
narządów mocreryc; 

2d g. 9—1 I 5—8 wiece.. 

DOKTÓR 
ZELDOWICZOWA. 
Chor. kobiece, wenerycz=- 
ne, narządów moczowych. 
odg 12—2 i 4—6 wiscz. 
Mickiewicza 24, tel, 277: 

H Kenigsherg 
Choroby skórne, 

wenerycras 
1 meczopież-we, 

ulica Mickiewicza & 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 £ 4—8, 

Eyzania dojrzałości. 
rzygotowywanie ze 

wszystkich przedmio- 
tów do egzaminów 
w zakresie szkółśred- 
nich. Języki obce 
(francuski, niemiecki) 
systemem konwersa- 
cyjnym. Pomoc w na- 
ukach. Nauczanie za- 
niedbanych specjal. 
ną, skróconą meto- 
dą. Wykładają b. na- 
uczyciel gimnazjum, 
absolw. U.S.B. i specj. 
matematyk. Zgłosze- 
nia do Redakcji pod 
„Nauka“. 10406 

  

MŁYN 
w Wilnie, znajdujący się 
w pełnym ruchu, z placem 
i budynkami obejmujące- 
mi 363 kw. sążni przy ul. 
Legjonowej Nr. 119 de 
sprzedania. Dowiedz. się 
B. Słucki i S-ka, Wilno, 
ul. Zawalna 30, m. 86, 

Mieszkanie 
4 pokojowe z wygodami 
do wynajęcia od zaraz. 
Dowiedzieć się: ulica Za- 

walna 4/6, m. 2. 

Mieszkania 
2—3 pokoi ładnie ume- 
blowanych z łazienką i 
oddzielnem wejściem po- 
szukuję od |-go kwietnia. 
Oferty pod adresem ppłk. 
Schweizer, 4 p. ułanów. 

MIESZKANIE 
do wynajęcie 4 pokoje 
2 wezelkiemi wygodami 
przy ul. Fabrycznej 3/10 
m. 12, dowiedz. u właści 

    

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wėns 

ryczne | moczopłciowe 
Wileńska 3 

6d godz. 8—1 4 4—5, 
tel. 567. 6677 оее 

Dr. Wolfsomr 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczoplciowe 

ul. Wileńska 7, 
telefon 10-67 

©d godz. 9—1 i 458 

De, SLYRWINDT 
choroby weneryezane, 
skórne i moczopłciowa- 

ul. Wielka 19, 
od dodz 9—1 i 3—7 

Akuszerka 

Marja Lakterowe 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz,. 
ulica Kasztanowa 7, m, 5.. 

  

W. Z. P. Nr. 69. | в52йк 

150-250 zł. mies. 
mogą zarobić przy intel.. 
Pracy młodsze i starsze- 

cielki domu. 

umeblo- 
POKÓ wany 
duży z oświetl. elektrycz. 

do wynajęcia przy ulicy 

Kazimierzowskiej 11 m. I 

do sprzedania drewniany 
z ogrodem, ul. Kalwaryj- 

ska 57—2. 

    

Zakład krawiecki 
Fr. MUCHLADY 

Poleca solidną robotę 

ul. Wileńska 22 m. 25. 

ARCHITEKT 
TEODOR SMORGOŃSKI 

ui. Mickiewicza 42 m. 9. 

Telefon 16—98. 

repercję 
Pianina stroję i 

wynajmuję — Mickiewicza 
37—32, Wiejście z ulicy 
Ciasnej, p. Estko. 7702 

Student 
U. 8. B. znajdujący 
się w krytycznem po- 
łożeniu poszukuje 
lekcyj za skromnem 
wynagrodzeniem. 

Specjalność niemiec- 
ki. Wiadomość: Do- 

  

    

  minikańska 17, m.5.   
Panie Zgłaszać się od 
godz, 4—6 ul. Subocz 9, 

m. 3, Szklar 

ZAKŁAD 
ślusarsko - mechamiczny, 
kowalski i spawalniczy” 
'T-wa Dobroczynności, 
Wielka 12-32 w podwó» 
rzu. Przyjmuje wszelkie 

roboty. 

Młoda panna 
o miłej powierzchownościi 
sumienna i b. pracowite. 

poszukuje pracy 
Chętnie Przyjmie praeę: 
w fryzjerni, ponieważ: 

miesięcy już pracowała 
Łaskawe oferty nadsyłać 
do Adm. „Kurjera Wil“ 

pod „Mloda panna“ 

Zaklad Fryzjerski 
męski i damski „MAX? 

Kalwaryjska li, 
połeca pierwszorzędną ra- 
botę po cenach zniżonych: 

Proszę się przekonać. 

Student kuje lekcyj za 
skromnem wynagrodze» 
niem. Specjalność nie. 
miecki. Wiadomość: Do- 
minikańska Nr, 17, m. 5 
między godz. II—1 pp... 

      

Ч, 5. В. розти- 

  

Redaktor odpowiedzialny \УНо!@ Kiszkis.


