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Emigracja rosyjska 
a Daleki 

Gdy na XVII konferencji komuni 
stycznej w Moskwie prezes Rady Ko- 
misarzy Ludowych Mołotow  miotał 
pod adresem emigracji rosyjskiej w 
ogólności, zaś pod adresem Miluko- 

wa i Kiereńskiego w szczególności 
ciężkie słowa oskarżenia o (OAI an 
tysowiecką robotę, z pewnością nie 
spodziewał się, że w parę tygodni po- 
tem tenże Milukow zsolidaryzuje się 
ze stanowiskiem rządu sowieckiego 
w stosunku do militarno-gospodarczej 
ekspansji japońskiej na Dalekim 
Wschodzie. Milukow wygłosił miano- 
wicie w Paryżu odczyt na temat „Wy- 
padki na Dalekim Wschodzie a Ro- 
ja”. Wobec oryginalnych myśli i do- 
syć nieoczekiwanych — przynajmniej 
dla znacznego odłamu emigracji ro 
syjskiej — wniosków, czujemy się w 
obowiązku podać poniżej streszczenie 
wywodów jednego z najwybitniej 

szych współczesnych .białych* poli 
tyków rosyjskich. 

Wypadki na Dalekim Wschodzie 
są kolejnym etapem na drodze stwo: 
rzenia japońskiego imperjum kónty- 
nentalnego. Japonja wybrała najdc- 
godniejszą dla siebie chwilę. Polityka 
japońska najwyraźniej godzi w intere- 
sy rosyjskie. Przesunięcia wojsk ja- 
pońskich przy pomocy kolei Wschod- 
nio-Chińskiej wytwarzają sytuację, 
przy której Władywostok z łatwością 

wpaść może w ręce japońskie. Strate- 

gowie japońscy przewidują zresztą 
użycie Władywostoku, jako portu ja- 
pońskiego... Trudniej SEE bę 

dzie Japończykom opanować Czytę i 
kraj Zabajkalski. Jak ma postąpić 
wobec posunięć i planów japońskich 
Rosja Sowiecka? Wojna jest dla niej 
rzeczą ryzykowną. Z drugiej strony. 
bierne wyczekiwanie jest również ry- 
zykowne. Sami bolszewicy rozdmit 
chali w Rosji patrjotyzm. Zwłasz 
silnie przejawia się on w armji. Zbi 
gowie z Rosji sowieckiej twierdzą. że 
0 ile czerwona armja nie obali Stalina 
po wojnie, to obali go za odmowę wy- 
powiedzenia wojny. Trudno orzec, 
czem się to wszystko skończy. W ka- 
żdym razie rząd sowiecki przedsiębic- 
rze pewne Środki, wzmaenią na D. 
Wschodzie siły wojskowe, pracuje 

nad podniesieniem sprawności trans- 

portów na magistrali  transsyberyj- 
skiej i t, @. 

Jeszcze bardziej interesujące są po- 
glądy Milukowa na stosunek Rosjan - 
emigrantów do wschodnio-azjatyckich 
wypadków: 

Nie wszyscy Rosjanie żądają, aby 
Sowiety pomagały Chinom przeciwko 

Japonji. Wychodzą oni z założenia, 
że przy pomocy Japonji uda się obalić 
rząd bolszewicki w Moskwie. Nale 
mocną wątpić w słuszność takich za- 

patrywań. Bezrobotni b. oficerowie 
ZO3Y. jscy rozsiani po Europie cheą ko- 

tać z okazji i „iść na ratunek Bo- 

sji*. By ocalić Rosję, „patrjoci* tego 
rodzaju chcą ją wpierw podzielić i 
rozdrobnić. Taki patrjotyzm, mimo 
całej dobrej woli ludzi, którzy go re 
prezentują, graniczy z grą na: klęshę 
Rosji (tu Milukow użył niedaj 

dosłownie przetłumaczyć wyrazu „p 1- 
rażenczestwo*). Podobną grę na klę- 
skę Rosji uprawiali w 1905 r. rosyjscy 
rewolucj joniści, drukujący w Japonji 

za japońskie pieniądze  proklamacje 
dła rosyjskich żołnie Z tego ro: 
dzaju zjawiskiem nale 
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    Odczyt swój zakoń 
słowami: 

, «Sprawa jest po 
się wielu ladziom: wy 

y nie mogą 
› kady, nie 

tej stronie i nie dawali 
smutnego widowiska w. 
nami* 

By dać 

słanąć 
stawal 

       
Rosjan z Rosja- 

i pełny wyraz słanowiska 
Milukowa, wspomnimy o wręczeniu 
mu przez część słuchaczy kartki z za- 
pyt niem, czy prelegent woli cierpie- 
nia 160 miljonów lūdzi czy też 

stratę części teryłorjum. Miłukow bez 
wahania oświadczył, że woli cierpie 
nia ludności Rosji. gdyż na utratę te- 

rytorj jum godzić się mogą jedynie źli 
patrjoci. 

Wdóz emigracji rosy jskiej stanął 
Przeto na stanowisku integralności te- 
rytorjum ZSRR, terytorjam rosyjskie- 
50 — jak chce Milukow. To samo, jak 
Wiemy, wygłosił niedawno wódz ar- 

     

  

  

  

Wschód. 
m.ji sowieckiej na Dalekim Wschodzi 
Blūcher, zapowiadając, że Sowiety nie 
ustąpią ani jednej piędzi „wolnej, 
socjalistycznej ziemi*. Uderzająca so 
lidarność nacjonalistów z dwóch bit 

gunów przeciwnych sobie obozów. 
Solidarność — o ile sądzić z oficja!- 
nych enuncjacyj. U kogo jednak na 
cjonalizm ten jest szczery? U Bliiche 
ra czy Milukowa? U bolszewików czy 
reprezentowanych przez Milukowa e- 
migrantów? Pewne światło na to cie 
kawe zagadnienie rzuca artykuł dru- 
giego wodza emigracji rosyjskiej — - 
Kiereńskiego. W redagowanych przez 
siebie „„Dniach* pisze prekursor prze - 
wrotu bolszewickiego co następuje: 

„Sądzę, w całym świecie niema dziś 
ładcy bardziej ustępliwego niż Stalin 

chodzi o ustępstw: 
o ostateczną uti 
dania w Man 

  

     

  

     

      

   

  

    
   

          

  

   

     

    
    

          

go 
o wykorze- 

jskich w tym 
honoru, ani 

    

godności, ani stanu posiad 
syjskiego pada plackiem c zw 

  

pamiętników B 
Tokjo, Stalin już 
korzystnej sprzedaży praw rosy 

Jedynie Cziczerin, któ 
honor! u dO ego 

  

zi          
ię na Pmspórć o. japońskić 

linji kołei Wschodnio-Chińskej. Tem sar 
bolszewicy faktycznie oddali już północną 
Mandžurję pod protektorat Japonji, pozoru- 

wą kapitulację żadaniem nowego 
ležnego“ du mandžursko- mongol- 

skiego, stronnie > 

również na formalne dderia uie 
żurji od Chin. Japonja nic ju 
sze mików nie AA 

dzili 

     

         
   

   

  

   

    

   

    

    

    

  

dopanj 
obecno 

  

skim i aditożaliej Umocniona w ca 

łej Mandžurji Japonja będzie miała właśnie 

w b ikach najposluszniejszych k 

  

    
nawców swej woli na Dalekim Wschodzie”. 

Głęboko sprzeczne ze sobą opinj= 

dwóch najwybitniejszych przywód- 

ców emigracji rosyjskiej na istotę wy. 

padków na Dalekim Wschodzie świad. 

czą naocznie o rozłamie, jaki panuje 
wśród rzeszy emigranckiej. Wypadki 
na Dalekim Wschodzie podnieciły e 
migranckie umysły i dolały oliwy do 
ognia walk partyjnych. Jedni — za 
przykładem Milukowa 

w agresji japońskiej niecbezpieczeńst- 

wa dla narodowych interesów Rosji 
i uważają, iż stanowisko szefa rządu 
sowieckiego całkowicie interesom tym 

odpowiada. Inni — zachęceni przez 

Kiereńskiego — ostro atakują z oka 

zji wypadków mandżurskich, polity- 

kę sowiecką, zarzucając jej całkowite 

zaprzepaszczenie praw i interesów ro. 
syjskich na Dalekim /Wschodzic. 
Jeszcze inni — jak np. wybitny emi- 
grant Struwe — są zdania, że akcja 
Japonji, jako czynnika ładu i europe.- 

zacji jest dla interesów Rosji i całego 
świata jak najbardziej pożądana, gdyż 

barjera mandżurska między Sowieta- 

mi a nieobliczalnemi, żywiołowemi 

Chinami zapobiegnie groźnej dla 

ropy katastrofie zrewolucjonizowania 

żółtych mas ludzkich na kontynencie 

azjatyckim. Istnieje też odłam emi- 

grantów, głoszący opinję, że wlašni: 

sympatje emigranckie znaleźć się si 
ny po stronie nie Japonji, a Chin, 
które wcale na propagnadę komuni- 

styczną nie są podatne, jak tego nie 
udane .jksperymenty Karachana i Bo- 
rodina/ w Chinach dowiodły. 

Nie dające się pogodzić rozbieżno- 

ści w zapatrywaniach rzesz emigrane 

kich na wypadki w Azji Wschodniej 
i wynikające stąd zaognienie tarć mię- 
dzyparty jnych uniemożliwi ają, rzecz 

  

  

          

  
  

  

  

    

  

  

    prosta, emigrac ji rosyjskiej 

jednolitego stanowiska w 

dla Rosji — niezałeżnie od jej ustroju 

  

—sprawie. Nie przesądzając stanowi- 

ska emigracji w przyszłości, stwier 

dzić da się obecnie jedno; białógwat: 

dyjska* emigracja nie przeds tawia na 

Dalekim Wschodzie dła Sowietów te- 

go niebezpieczeństwa, jakiego chea 

się dopatrywać oficjalne czynniki mo- 
skiewskie. T. J—ski. 

WJ) i 

„Kłopoty pani Niuški 
HUMORYSTYCZNA OPOWIEŚĆ 

EUGENJI KOBYLIŃSKIEJ 

wyszła już z drukarni „Lux* i jest 
do nabycia w księgarniach wileńskich 

SKŁAD GŁÓWNY 
W KSIĘGARNI ŚW. WOJCIECHA. 

J i ii i 

    

    

    
  

Posiedzenie prezydjum 
BB W.R. 

(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Wczoraj odbyło się posiedzenie 
prezydjum BBWR. pod przewodnict- 
wem prezesa Sławka z udziałem kic- 
rowników grup gospodarczych BBWR 
poświęcone aktualnym zagadnieniori 

gospodarczym. 

Kwestja istnienia Naczelnego 

Komitetu do Spraw Bezro- 
bocia. 

Tel. od wł kor. 2 Warszawy. 

Czynniki rządowe rozpatrują obe- 

cnie kwestję dalszego istnienia Naczeł 

nego Komitetu Dla Spraw Bezrobocia. 
Jak wiadomo, Komitet ten został ut- 

worzony tylko na okres zimowy, do 

dnia 1-go kwietnia. Najprawdopodoh- 

niej Naczelny Komitet będzie utrzy- 

many w dalszym ciągu. 

W związku z tem, spodziewać się 

można, utrzymane zostaną dopłaty 

na rzecz Komitetu, do opłat telefoni- 

cznych, telegraficznych i pocztowyc!:. 

Oczywiście jeżeli zostanie utrzymany 

Naczelny Komitet Dla Spraw Bezr»- 

bocia, to istnieć będą także Komitety 

Wojewódzkie. 

Wzrost bezrobocia. 

(Teł. od wł. koresp. z Warszawy ). 

Na dzień 12 b. m, liczba bezrobot- 

nych wzrosła w ciągu ostatniego ty- 

godnia o 3.597 osób i wy niosła 352.865 

OSÓB 
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„De mortuis aut nihil aut bene*. Isinia- 

ła podobno niegdyś taka zasada. Twierdza 

nawet niektórzy, że obowiązywała pewne sfe 

Czy była słu- 

swobodnej 
ry, że się do niej stosowano. 

szną? Tak. o ile, nie krępując 

oceny działalności zmarłego, zapobiegała ha- 

łaśliwemu bezceremonjalnemu  žonglowaniu 

tem co stanowiło najbardziej własne, naj- 

bardziej osobiste cechy jego ciała i du 

Nie na zawsze, lecz przynajmniej wobec š 

    

żej mogiły. Chrze: nin, spotykając kon- 

dukt pogrzebowy, obnaża głowę, nie pyla- 

jąc kto za jest ten nieboszczyk -—- prze-     
stępca czy święty. 

W ubiegłym tygodniu prasa całego świala 

oddawała ostatnią posługę wiełkiemu. Fran- 

cuzówi, który w ciągu dwudziestu lat wy- 

pełniał swemi czynami liczne karty historji 

swej Ojczyzny. Miał swoich entuzjastów, 

miał też zaciętych, nieubłaganych przeciwni- 

artykułami o zmarłym liczne 

ć artykuły prze 
ków. Zapisano 

bele papieru. Wketo przeczyta 

        

ciwników: Pertinax'a, Emila Burć, Pierre 

Bernus'a, nawet opętanego nienawiścią. Char 

les Maurras'a. Włarto. przecz odczuć 

różnicę pomiędzy temi wspomnieniami po- 

a koszmarnym artykułem p. 

"m „Słowie”.  Artykułem 

| a konserwatywnego orga- 

nu, posła na Sejm z Bezp. Błoku Wspėlpr. 

z Rządem, członka Komisji Spraw Zagrani- 

cznych — o jednym z trzech najwybitniej 

stanu Francji XX wieku, © 

ygnalarjuszu przymierza  polsko-francus- 

kiego i długoletnim tego przymierza wyko- 

o człowieku skromnym i osobiście 

śmiertnemi, 

  

h mężów 

    

nawcey, 

absolutnie bezinteresownym. 

W archiwum prasowem, w dziale poświę- 

artykuł p. Cata godzien 

w specjalnej gablotce z 

  

conym Briandow 
  

jest zająć miejsce 

napisem „unikaty“. 

    

  

Przyjazd min. Zateskiego 
do Genewy. 

GENEWA, 15. III. (Pat). Minister 

Zaleski przybył we wtorek rano z Pa- 

ryża. fym samem pociągiem przybył 

również premjer Tardieu. 

Tardieu konferuje. 
GENEWA; 15. III. (Pat). Premj:t 

Tardieu, który przybył w dniu 15 b. 

m. z Paryża, konferował kolejno z mi- 

nistrem spraw. zagranicznych Juga- 

sławji Marinkowiezem, delegatem Au- 

strji, z delegatem włoskim i z czesko- 
słowackim ministrem spraw zagrani- 
cznych Beneszem. Rozmowy te doty- 

czyły współpracy gospodarczej kra- 
jów naddunajskich. 

Samobójstwo dyrektora to- 
warzystwa Eastman - Kodak. 
NOWY YORK, 1 (Pat). — W Rochester 

popełnił dziś samobójstwo znany filantrop i 
multimilįoner Eatman, dyrektor towūrzyst- 
wa Eastman — Kodak, Liezył on lat 77 i od 
dłuższego czasu był obłożnie chory. Korzy- 

e z chwilowej nieobeeności otoczenia, 
zastrzelił się, pozostawiając zaadresowaną do 

przyjaciela kartkę, w której nap.: „Uważam 
swcje zadanie ż skończone, pocóż czekać 
dalej. 

              

Kto wygrał? 
WARSZAWA, 15. 3. (Pat). — W: czasie 

ciągnienia 5 klasy 24. Polsk Państwowej 
Loterji Kłasowej głównie wygrana 5 ty- 
sięcy zł. padła na Nr. 21. 

   

   

      

dują 

NA DALEKI WSCHODZIE. 
Możliwość starcia Japonji z Sowietami 

Marsz dywizji japońskiej na Mandżulę. 
LONDYN, 15. II. (Pat). Dzienniki 

londyńskie podają wiadomość 0 mar- 
szu dywizji japońskiej na Madżuli, 

stację pograniczną między Mandżurją 
a Syberją. Aeroplany japońskie krąży- 
ły nad stacją rosyjską Pogrenicznaja 

i zmuszone miały być przez aeroplany 

sowieckie do wylądowania. Pomiędzy 
Japonją a Sowietami zaczyna się z2- 
znaczać pewne naprężenie, które — 
jak przewiduje „Daily Herald" — me- 
że przyśpieszyć zawarcie paktów o 
nieagresji pomiędzy Rosją a jej za- 
chodnimi sąsiadami. 

Zbuntowane oddziały ch:ńskie. 
SZANGHAJ, 15. III. (Pat). Jak do- 

noszą z Mandżurji, zbuntowane od- 
działy wojsk chińskich : skoncentrowa- 
ły się obecnie w Dalainor i grožą po- 
nownem zaatakowaniem Mandžurji 
Przeciwko zbuntowanym wyslane z0- 

stały oddziały straży kolejowej. Pew- 
na część tych oddziałów przyłączyła 
się do buntowników. Z polecenia kon- 
sula japońskiego ewakuowano dzisiaj 
z tego okręgu do Charbinu 570 osób. 
— japońskich kobiet i dzieci. : 

Cztery magazyny amunicyjne wyleciały 
w powietrze. 

KANTON, 16. 3. (Pat), — Wleeialy w po- 
wietrze 4 magazyny amunieyjne. Eksplozja 

czyniła wrażenie trzęsienia ziemi. O wywo- 
łanie eksplozji podejrzewani są komuniści. 

PRESTO AE TS TIPAS TNS 

Strajku w Wilnie nie będzie! 
Próżne zabiegi menerów partyjnych. 

Jak wiadomo, klasowe związki za- 

wodowe, będące pod wpływem opozy- 

cyjnych stronnictw politycznych, ezy- 

nią usiłowania zorganizowania w dn. 

dzisiejszym jednodniowego strajku 

protestacyjnego. Miałby to być pod 

pozorem obrony interesów klasy ro- 

botniczej protest przeciwko rzekomo 

krzywdzącym postanowieniom wnie- 
sionego do ciał ustawodawczych pre- 

jektu ustawy o ubezpieczeniach spo- 
łecznych, w rzeczywistości zaś jest 
to jeden z etapów walki politycznej 

tych stronnictw z rządem. 
Tak też pojął intencje zamierzonej 

demonstracji ogół społeczeństwa, zaj- 
mująe wobee niej stanówisko kry 
ne, Nawet część związanych dyseypli- 
ną partyjną członków klasowych zw. 
zawodowych odniosła się niechętnie 
do strajku, nie kryjąe się z tą nieche; 

cią. 
Na terenie Wilna i Wileńszczyzny 

zapowiedziane wystąpienia strajkowe 
nie mają najmniejszych szans pewo- 
dzenia. Jak się dowiadujemy, zarówno 
na kolejach, jak i na poczcie i we 

wszystkich zakładach użyteczności pit 
blicznej, jak elektrownia i wodociasi 
odbywać się będzie w dniu dzisi 

szym normalna praca w całej pełni i 

wszelkie pogłoski, jakoby miało za- 
braknąć wody czy też Światła są zu- 

pełnie bezpodstaw ne. 
Ogół więc pracujący Wiłna nie dał 

się wziąć na lep agitatorów, i pracy w 
dniu dzisiejszym nie przerywa. Pod- 
ług zebranych przez nas infermacyj 
poza wyżej wymienionemi grupami 

  

    

  

  

  

   

pracowników kategorycznie wypowie- 
dzieli się przeciwko strajkowi szofe- 
rzy, którzy w ilości ż52 przed kilku 
dniami przystąpili do Rady Zjednocze 
nia, hutnicy, robotnicy przemysłu bu- 
dewlanego, garbarze, robotnicy prze- 
mysłu drzewnego, metalowey i służba 

domowa. 
Nawoływania P. P. S. do strajku 

nie znalazły również jak widzimy od- 
dźwięku i w Związkach Pracowników 
Użyteczności Publicznej, którzy acz: 
kolwięk nie należą do Zjednoczenia 
jednak już od 4 lat z Komitetem Ok- 
ręgowym P. P. S. nie współpracują. 

Tak więc zapowiedziany na dzień 
dzisiejszy przez lewicowe Związki Za- 

wodowe strajk grozi kompletnem fia- 
skiem dla organizatorów. Poza ewen- 
tualnemi sporadycznemi wypadkanii 
nigdzie praca nie zostanie przerwana, 
Jedynie opanowani przez agitatorów 
zecerzy niektórych pism żydowskieh 
zastraįkowali, uniemożliwiając ten: 
samem wydanie gazet. 

Dowiadujemy się ponadto, że wła- 
dze administracyjne poczyniły wszel- 

kie przygotowania, ażeby jakakolwiek 
ewentuałna próba zakłócenia spokoju 
i porządku publicznego została w za-, 
rodku stłumiona. Wydane zostały za- 
rządzenia mające na celu zagwaranto- 
wanie wszędzie spokoju i możności 
pracy. Wohec tego zapewniony jest 

normalny tok życia, Władze, jak naia 

komunikują, stanowczo nie pozwolą 
na pochody i zgromadzenia czy wiece 

polityczne. 

Nastrole przeciwstrajkowe wzrastają. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Nastroje przeciwstrajkowe, wobec 
proklamowanego na dzień dzisiejszy 
strajku powszechnego, są. eoraz sil- 
niejsze. Na terenie całego państwa, 
wszystkie zakłady użyteczności publi- 

cznej pracować będą zupełnie normal 
nie. również funkcjonować będą kole- 
je, telegraf i telefon. Tem samem nie 
może już być mowy o strajku pow- 
szechnym. 

Gazety nie wyłdą ale stralku nie będzie. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 
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być mowy o powszechnym strajku, ze wzglę 
du na panujący tam kryzys gospod i 

tylko częściowe funkcjonowanie poszcz: 

nych przedsiębiorstw. 

  

   

  

Wznowienie rokowań sowiecko-rumuńskich 
o pakt nieagresji. 

BUKARESZT, 15. HI. (Pat). Dono- 
szą, że wznowione zostały rokowania 

między Titulescu a Litwinowem w 
sprawie rumuńsko-sowieekiego paktu 

o nieagresji. Dzienniki donoszą, że 
stało się to dzięki: interwencji mini- 

stra Zaleskiego. 

Stan sił stronnictw politycznych w Prusach. 
BERLIN, 15. III. (Pat). Wyniki wy 

borów onegdajszych oświetlają stan 
sił poszezególnych stronnictw polity- 
cznych na obszarze Prus, umożliwia- 
jąc urobienie sobie ogólnego poglądu 
na ewentualny wynik wyborów do 
sejmu pruskiego. W wyborach oneg- 
dajszych poszczególni kandydaci о- 
trzymali na obszarze Prus i prowineyj 
wschodnich: Duesterberg (niemiecko- 

    

narodowi i Stahlhelm) 1.825.158, Hin- 

denburg — 11.082.089, Hitler (narodo- 

wi socjaliści) — 6.844.857, Thailmana 

(komuniści) — 83.724.687. Tem samem 

stronnictwa opozycji prawicowej i le- 

wieowej uzyskały łącznie 12 miljonów 

głosów. Rząd pr uski ustalił dla przy: 

szłych wyborów sejmowych dzielnik 

wyborczy 50 tysięcy głosów dla jed- 

nego kandydata. 

Przed ostateczną rozgrywką w Niemczech. 
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wieszenie broni między stronnictwami po- 
ycznemi. й 

Zgoda Chin. 
GENEWA, 15. III. (Pat). Delegat 

chiński dr. Yen zawiadomił przewod- 
niczącego Zgromadzenia Ligi Hyman 
sa, że rząd jego przyjmuje rezolucje 
Zgromadzenia w sprawie zatargu ja- 
pońsko-chińskiego. Jak wiadomo, 
podczas głosowania na ostatniem po- 
siedzeniu Zgromadzenia delegacja 
chińska, podobnie jak delegacja ja 
pońska, wstrzymały się od głosu. De- 
legat chiński oświadczył wówczas, że 
czyni to z powodu braku instrukcyj ъа 
nie powodowany duchem opozycji w 

stosunku do rezolucji. Po otrzymaniu 
instrukcyj delegat chiński wyraził о- 
becnie zadowolenie z tekstu rezolucj;, 
uchwalonego przez Zgromadzenie. 

Mandżurja nawiązuje sta- 
sunki dyplomatyczne. 
WASZYNGTON, 15. III. (Pat). De- 

partament stanu otrzymał z Czang- 
Czan dopeszę, proponującą nawiąza- 
nie stosunków dyplomatycznych mi 

    

dzy Stanami Zjednoczonemi a nowem 
państwem mandżurskim. 

Zasadnicze postanowienia 
Konstytucji  Mandżursko - Mongol- 

skiego Państwa. . 

W ostatnich dniach ostatecznie 
rozwiązano podstawowe. kwestje zwią- 

zane z konstytucja nowego „państwa 
mongolsko mandżurskiego, Konstytu- 
cja. poprzedzona jest odpowiednim. 
wstępem, w którym zaznacza się, że 
państwo starać się będzie zapewnić 
dobrobyt dla 30 miljonów obvwateli, 
żyjących na jego terenie. Państwo 
stosować będzie zasadę „otwartych 
drzwi” czem utrzymać chce przyjazne 
stosunki ze wszystkiemi- państwami 
sąsiedniemi. Naczelnik państwa nz- 
zywać się będzie „najwyższym wład- 
cą“ (a nie-prezydentem) a csoba po- 
wołana na to stanowisko piastować 
będzie ten u'ząd do śmierci, Decyzja 
w tej kwestji zapadła po konferencji 
generałów Szi Cza, Czan-Tsin - Kuja 
i jaka miała miejsce w Mukdenie. 
„Najwyższemu władcy* podlegać be- 
dzie ciało ustawodawcze, izba admi- 
nistracyjna, izba kontroli i najwyższa 
izba sądowa. lzbom tym podlegać zaś 
będą ministerstwa jak: cywilnych 
s>raw, dyplamacji, spraw wojskowych, 
skarbu, przemysłu i handlu, komuni- 
kacji, oświaty i sprawiedliwości. Oprócz 
tych organów rządowych utworzona 
zostanie również Rada Naczelna, któ- 
ra bądzie miała charakter organu do- 
radczego. 

KISS TSS RSS 

Kronika telegraficzna. 
— Policja austrjacka na dworcu w Weis 

skonfiskowała listy zawierające walutę i de- 
wizy zagraniczne, przesyłane do. Wied: 
W/ jednym z listów znaleziono 35.000 de 
rów w innym większą sumę funtów szter- 
lingów. Walutę przewieziono do Banku na- 
rodowego. 

— Jugosłowiański trybunał najwyższy 
wydał wyrok w procesie przeciwko morder- ‹ 
com dyrektora Schłegla. Obaj oskarżeni Ba- 
bie i Pospiszil zostali skazani na karę Śmier 
ci przez powieszenie. Ponieważ zbiegli oni 
zagranicę, wyrok zapadł zaoczny. 

— W. zakładach azotowych Herne Sołin- 
gen w zagłębiu Ruhry 4 robotnicy zatrudnie 
ni przy ładowaniu soli potasowych z maga- 
Zynu na Wozy, zostali zasypani. Jeden robot- 

ntek uduszenia. inni 
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Listy z Warszawy. 
Wszystkiemu winien rząd! — A co gdzieindziej? — Magistrat wobec kaprysów 

aury. — Handel włóczęgów. — Oliary dźwiękowców. — Koncerty podwórzowe* 

Gdv się czyta prasę opozycyiną 
(a kto jej w Warszawie nie czyta?!) 

bezwiednie nabiera sie przeświadcze- 
nia, że przeżywany obecnie kryzys i 
wszystkie ciężkie jego następstwa —= 
to skutek. „dyktatorskich rządów”; że 
wystarczyłoby przywrócić Sejmowi 
dawne jego stanowisko i dawną mo- 
aikowość  wojujących ze sobą 
stronnictw, a odrazu wszystko zmieni 
się na lepsze: ruszą fabryki, zniknie 
bezrobocie, kasy skarbowe napełnią 
się złotem ete. Pisma owe oświetlają 
w ten sposób aktualną sytuację, jak- 
gdyby tylko jedna Polska przeżywała 
ciężkie czasy;  jakgdyby wszę- 
dzie indziej nic nie zakłócało normal 
nego biegu życia. 

Sugestja jest tak silna, że — przy- 
znać muszę — niekiedy sam jej ule 
gam i nie mogąc w osobistym swym 
budżecie. końca z końcem związać, 
sarkam w duszy na „ładne rządy. 
Nagle otrzymuję list — list z New- 
Yorku od redaktora pisma, którego 
jestem stałym  współpracownikiem. 
„Teraz w Ameryce — czytam — tak 
straszna nędza, że obawiam się, by 
cyrkulacja (gazety) nie spadła. Mil- 
jony bezrobotnych, bezdomnych i gło- 
dnych; depresja, jakiej nigdy jeszcze 
nie było, brak na codzienne potrzeby. 
Więc cóż dziwnego, gdyby ludzie prze 
stali kupować pismo?*... Identyczny 
lament odbieram z Berlina. „Wy tam. 
w Polsce — pisze mój korespondent 
— pojęcia nie macie, co to jest klęs- 
ka przesilenia gospodarczego. To się 
widzi dopiero tutaj, w Niemczech, 
gdzie przemysł i handel zatrudnia 58 
proc. ludności. Masy wyrzucanych na 
bruk robotników wciąż grawitują to 
w stronę komunizmu, to znów hitle- 
ryzmu pod wpływem rozpaczy, pod- 
sycającej namiętności. Żyjemy w trwa 
dze i niepewności, jak na wulkanie*. 

Listy te podziałały na mnie otrzeź 
wiająco. Zrozumiałem, że pomawianie 
tego lub owego rządu o spowodowanie 
klęski jest zwodzeniem naiwnych: bo 
czy przyszłaby do władzy opozycja 
prawicowa czy lewicowa, tak samo 
kryzysowi radyby nie dała. Prawica 
zaczęłaby od kasowania wszelkich 
świadczeń ze strony kapitału na rzecz 
pracowników; lewica zaś, pewna, iż 
mamy do czynienia z załamaniem się 
kapitalizmu, wejśćby musiała na dro- 
gę bardzo ryzykownych eksperymen- 
tów ekonomiczno - społecznych. Gdy- 
by zaś wspólnie radzić im wypadło, 
jedni szliby do lasa, drudzy do Sasa ti 
ostatecznie sprawa ruszyćby z miej- 
sca nie mogła. 

Rząd jest akurat tyle winien kry- 
zysowi, co niespodziankom aury, któ- 
ra pod koniec lutego daje Warszawie 
dni mroźne, a niekiedy nawet zawie- 
je śnieżne i szarugi. W tych ostatnich 
wypadkach całe miasto pomstuje na 
Magistrat, który podjął się oczyszcza- 
nia ulic, a czyni to tak zgrabnie, jak 
tylko on potrafi. Całemi dniami prze- 
chodnie brną w błocie po kostki i lu- 
dzie z żalem wspominają dawne, do- 
bre czasy, kiedy chodnikami opieko- 
wali się zwykli stróże (,„dozorców* 
jeszcze wtedy nie znano) domów, a 
nie żadni dygnitarze municypalni... 

Jedyne szczęście, że wiosenne 
słońce niedołęgom tym przychodzi z 
bezpłatną pomocą, osusza bagna, wy- 
złaca trotuary, a niekiedy nawet nieco 
ogrzeje wałęsających się bezdomnych 
przemysłowców. Liczba ich stałe ro- 
śnie; niema towaru którymby nie 
handlowali. Wieczne pióra, pomarań- 
cze, krawaty, książki, bruljony, note- 
sy, płany miasta, balony, czekoladki, 
skarpetki... Któż wyliczy wszystkie ar 
tykuły, sprzedawane dziś pod mura- 
mi kamienic — często przez osoby 
jako-tako jeszcze odziane, świeżo zde- 
klasowane. 

   

„Sprawa budowy pomnika Mickie- 
wicza w Wilnie, weszła — jak zazna- 
czył w swojem zagajeniu tej, ostat- 
niej, przeniesionej na czwartek „Śro- 
dy*, p. Witold Hulewicz — w ostre 
stadjum*. W związku z ostatnim kon- 
kursem i jego rezultatem, wywiązała 
się w prasie wileńskiej dosyć mocna 
polemika, niezupełnie wszakże kompe 

tentna i pozostawiająca sporo do ży- 
czenia co do swej formy. Wymieniona 

„Šroda“ miała na celu pewne wykla- 
rowanie całej sprawy. Konieczność 
podobnej dyskusji narzucała się już 
od dłuższego czasu, ze względu na 
liczne nieporozumienia tułające się w 
opinji Wilna, bądź prywatnie, bądź 

nawet na łamach prasy. Godna jest 
też najpełniejszego uznania inicjaty- 
wa Zw. Literatów dająca sposobność 
do omówienia najrozmaitszych z tą 
tak ważną dła całego kulturalnego 
Wiłna kwestją, zagadnień w nieco 
szerszem niż dotychczasowe koelg- 
jum ścisłych fachowców, gronie. 
Wprawdzie bardzo niewielu jest łudzi, 

którzyby mieli tę odrobinę poko- 
ry, aby skoro o sprawach artystycznej 
natury nie mają pojęcia, stwierdzili to 
szczerze i skromnie, ale jeszcze mniej 

jest pojęcie to w dostatecznej mierze 
do wiarogodnych osądów, posiadają- 
cych. Tego rodzaju dyskusje, co o- 

Do zjawisk bardzo charakterysty- 
cznych dla chwili obecnej należą 
względnie liczne (a niekiedy nawet i 
niezłe) zespoły orkiestrowe i chórłne, 
koncertujące po podwórzach. To 0- 
fiary nietylko kryzysu gospodarczego, 
ale i udźwiękowienia obrazów kine- 
matograficznych. Kinoteatry począt- 
kowo sprzyjały mnożeniu się „arty: 
stów muzyków”. Ludzie, jakkolwiek 
brzdąkający na fortepianie, czy rzę- 
połący na skrzypcach, otrzymywali 
dość łatwo engagement. To też rekru- 
towali się ci „wirtuozowie* z najroz- 
maitszych środowisk; porzucali prze- , 
różne zawody i rzemiosła, śpiesząc na 
służbę Euterpy. 

Następnie — jak to zwykle bywa, 
gdy sztuka zamienia się w wyrobni- 
ctwo, stworzyli bardzo silny i zadzier- 
żysty związek, który teroryzował ki- 
niarzy, restauratorów i tp., zmuszając 
ich do płacenia wysokich honorarjów 
i angażowania zgóry oznaczonej licz- 
by „artystów, Dla muzykantów na- 
stały złote czasy. Pierwszy lepszy rzę- 
poła zarbiał lepiej od solisty estrado- 
wego lub kompozytora. Raptem zja- 
wiły się dźwiękowce. Całą tę falangę 
kiniarze powyrzucali — jak się to mó 
wi — „na pysk. Ulica Warecka, 
gdzie mieści się lokał związku całe- 
mi dniami bywała terenem wieców: 
przecisnąć się było trudno. 

Wiecowano, wiecowano, ale nic 
to nie pomagało. Restauracje i kwiar- 
nie, mając do wyboru znaczną liczbę 
sił, zaczęły przebierać, grymasić, nie 
poddawać się uchwałom związku. 
Dziś prawie się z nim nie liczą, ale za 
to nawet w drugorzędnym lokalu czę- 
sto można usłyszeć wcale niezłego 
skrzypka lub pianistę. Gorsi poszłi 
„na szmele* Przez jakiś czas walczyli 
jeszcze o utrzymanie się na stanowi- 
sku, aż wkońcu dali za wygrane... 
Zrzucili pychę z serca i zaczęli two- 
rzyć zespoły podwórzowe. 

Jest rzeczą bardzo znamienną -— 
rzeczą, która wskazuje powszechność 
pewnych zjawisk w dzisiejszej Euro- 
pie — że zupełnie to samo co w War- 
szawie, dzieje się w Wiedniu. Tam ró- 
wnież na podwórzach zaczęły koncer- 
tować wędrowne, ńiekiedy wcale niez 
łe, zespoły muzykantów. Tworzy się 
nawet specjalny ich związek — „Zwią 
zek Artystów Podwórzowych*! 

I ciekawe! Teraz dopiero, kiedy na 
podwórku można usłyszeć muzykę le- 
pszą, niż dotąd, powstaje myśl egza- 
minowania tych „artystów*, niepoz- 
walania byle komu na męczenie uszu 
nieszczęsnych lokatorów falszywemi 
śpiewami i kakofonją muzyczną. 

Warszawa jest bardziej od Wied- 
nia cierpliwa i wyrozumiała. Wpraw- 
dzie chętnie rzuca groszaki owym lep- 
szym muzykantom, ale znosi również 
wycia rozmaitych bab i dziadów oraz 
ich instumentalne popisy, od których 
uszy więdną. Tyłko domy bogatsze 
zamykają przed nimi swe bramy. Ale 
te nie czynią różnicy między żebra- 
kiem i „artystą. 

Zdarza się to, zresztą u nas w sto- 
sunku do artystów nietylko podwó. 
rzowych... 

Benedykt Hertz. 
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Prośba Dunikowskiego 
o zwolnienie z więzienia 

odrzucona. 
PARYŻ, 15. 3. (Pat), — Ukazał się komu- 

nikat, donoszący, że Dunikowski złożył nie- 
dawno za pośrednictwem obrońcy prośbę o 
prowizoryczne zwolnienie go z więzienia z 
powodu złego stanu zdrowia. Zbadanie sta- 
nu zdrowia Dunikowskiego powierzono leka- 
rzowi dr. Paulowi. który po dokonaniu ana- 
lizy plwocin stwierdził, że zawarta w nich 
krew pochodzi nie z płuc, lecz z dziąseł i że 
pozatem stan jego zdrowia jest zadawałniają 
cy. Sędzia Ordonneu odrzucił z tego powodu 
prośbę Dunikowskiego. 

mawiana, wyświadczają ogromną przy 
sługę nietylko danej, aktualnej kwe- 
stji, ale i sprawie propagandy wiedzy 
o sztuce w ogółności. Może nareszcie 
choćby wśród „elity inteligencji" 
przyjmie się ta prawda, że o losach 
budowy pomnika, zupełnie tak samo 
jak o budowie mostu, czy gmachu 
ministerstwa, nagrodzie literackiej. 
czy muzycznej, jezdniach, czy rekor- 
dzie sportowym nie może rozstrzygać 
żaden „vox populi*, tyłko wspomnia - 
ne już raz grono ścisłych fachowców. 

Chęć usłyszenia ich głosu, wyjaś- 
nień i komentarzy zgromadziła bar- 
dzo licznie uczestników tej „Środy*. 
Szczególnie, oczywiście ze sfer arty - 
stycznych, ale i oficjalnych też z pp. 
wojewodostwem i kuratorostwem. 

Po zagajeniu p. Hulewicza, prze- 
mówił p. Konserwator Lorentz, jako 
zasadniczy referent wieczoru. Zazna- 
czył, że chodzi o pomnik Mickiewi- 
cza w Wilnie, ale nie przez samo 
Wilno, tylko cały Naród tu postawio- 
ny. Stąd tem większa powaga sprawy, 
którą komplikują liczne trudności, 
jak brak całkowicie, architektonicz- 
nie skomponowanego placu etc. 

Z wykonanych do drugiego kon- 
kursu dzieł trzech rzeźbiarzy: Kuny,. 
Madeyskiego i Dunikowskiego, oraz 
dwóch architektów: Tołwińskiego i 
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Konferencja rozbrojeniowa. 
Wniosek polski o rozbrojeniu moralnem na komisji. 

GENEWA, 15, III. (Pat). We wto- 
rek po południu odbyło się posiedze- 
nie komisji politycznej konferencji ro- 
zbrojeniowej. 

Przewodniczący Henderson zapro- 
ponował wpisanie na porządek dzien- 
uy listy spraw, przesłanych przez ko- 
misję główną. Na czele tej listy figu- 
ruje sprawa rozbrojenia moralnego, 
wniesiona przez rząd polski. Hender- 
son wyraził przekonanie, że komisja, 
zgodnie z propozycją Polski, odeśle tę 
sprawę do specjalnej podkomisji i u- 
dzielił głosu delegatowi polskiemu mi- 
nistrowi Szumlakowskiemu. 

Minister Szumłakowski wskazał, że prob. 
lem rozbrojenia umysłów nie jest nowy i że 
interesował ludzkość od wieków. Nadszedł 
jednak moment, kiedy trzeba od dyskusyj te- 
oretycznych przejść do czynów. Celem musi 
być nietylko rozbrojenie umysłów, lecz tran: 
siormacja ich dła stworzenia solidnej pad- 
stawy psychołogieznej dla wspólnoty mię- 
dzynarodowej. Obecna konferencja niewat- 
pliwie przedstawia nowy postęp w organiza- 
cji wspólnoty międzynarodowej. Dlatego rząd 
połski uważał, że nadszedł moment zajęcia 
się tą koordynacją, bez której wszystko, co 
konferencja przedsięwezmie, może być próż 
ne. Rozwiązanie tego zagadnienia jest zda- 
niem delegata polskiego całkowicie możli- 
we, gdyż rządy współczesne mają możność 
wpływania na wszelkie dziedziny życia Spo- 
łecznego w kierunku zwalczania pewnych 
groźnych zjawisk, a popierania pożytecznych. 
Taki jest właśnie ceł memorandum polskiego 
z 17 września 1931 roku i niedawnych propo 
zycyj połskieh. Zwałczać nienawiść do in- 
nych krajów —to najlepszy sposób przywró 
cenia zaufania międzynarodowego i oparcia 
pokoju na najsolidniejszej podstawie, to jest 
na podstawie moralnej. W. konkluzji minister 
Szumlakowski ošwiadezyl, że zdaniem dele- 
gacji polskiej byłoby pożytecznem sprawę 
odesłać do specjałnej podkomisji. która ©- 
wentualnie zasięgnęłaby opinji  zakwałifi- 
kowanych ekspertów. Rząd polski jest zda- 
nia, że trzeba unikać bezskutecznej metody 
zaleceń i wrócić na drogę układów między- 
narodowych. To też delegacja polska złoży 
podkomisji przedprojekt konwencji między- 
narodowej w sprawie rozbrojenia moralne- 

  

W dalszym ciągu posiedzenia ko- 
misji politycznej, po przemówieniu 
ministra Szumlakowskiego, przewod - 
niczący Henderson zaproponował na- 
tychmiastowe powołanie podkomisji 
rozbrojenia moralnego, bez dyskuto: 
wania probłemów, poruszonych przez 
propozycję polską. Delegat sowiecki 
Litwinow pomimo tego apelu zabrał 
głos, by w dłuższem przemówieniu 0$- 
wiadczyć, że wprawdzie popiera pro- 
pozycję polską, ale nie uważa, by spra 

wa ta wchodziła w zakres zadań kon: 
ferencji rozbrojeniowej. Rozbrojeni: 
moralne wyniknie — zdaniem delega- 
cji sowieckiej — z rozbrojenia mater- 
jalnego. To też cały wysiłek konferen- 
cji powinien się zwrócić w tym kie- 
runku, 

Przewodniczący Henderson, odpo- 
wiadając Litwinowowi, zaznaczył, że 
nie sądzi, by zalecenia, dotyczące roz- 
brojenia moralnego przeciwstawiały 
się rozbrojeniu materjalnemu. 

Przewodniczący zaproponował na 
stępnie powołanie komitetu, złożone- 
go z przedstawicieli Belgji, Kanady, 
Chin, Egiptu, Francji (Aubert), Nie- 
miec, Węgier, Włoch, Polski (min. 
Szumlakowski), Portugalji, Hiszpani, 
Rumunji, Stanów Zjednocz., Szwaj 
carji, ZSRR (Łunaczarski), Jugosławji 
Bułgarji, Anglji i Japonji. — Listę tę 
aprobowano. 

Komitet ten zebrał się zaraz po po- 
siedzeniu komisji politycznej i na 
przewodniczącego wybrał delegata 
Szwajcarji Perrier. Referentem wy- 
brano min. Szumlakowskiego, który 
złożył projekt konwencji o rozbroje- 
niu moralnem oraz projekt rezolucji 
w sprawie zwołania konferencji orga- 
nizacyj dziennikarskich. Rezolucja ta 
ma treść następującą: 

Uznając wielkie znaczenie roli, ja- 
ką prasa odegrywa w rozwoju stosun- 
ków międzynarodowych pragnąc prze 
ciągnąć ją do dzieła rozbrojenia mo- 
ralnego j ufając jej poczuciu obowiąz- 
ku wobec wspólnoty międzynarodo- 
wej, konferencja rozbrojeniowa po- 
stanawia prosić Radę o zwołanie w 
możliwie krótkim czasie konferencji 
reprezentantów wielkich związków 
dziennikarzy i wydawców, która mia- 
łaby na celu: 1) zbadanie zagadnienia 
rozbrojenia moralnego o tyle, o iłe 
ono interesuje prasę, 2) sformułowa- 

nie ewentualnych sugestyj, dotyczą- 
cych działalności rządów, które mia- 
łyby uzupełnić akcję organizacyj za- 
wodowych w kierunku uczynienia e- 
fektywnem rozbrojenia moralnego w 
dziedzinie prasy. 

Komitet dyskutował następnie 
sprawę, w jakim porządku ma być 
rozpatrywany  probłem, wysunięty 
przez rząd polski. 

   

Przyczyny samobójstwa „króla zapałczanego, 
PARYŻ, 15. 3. (Pat). — Komisarz policyj. 

ny Mangaud zakończył dziś swą ankietę 
zmierzającą do wyświetlenia okoliczności, 
które skłoniły Kreugera do targnięcia się na 
swoje życie. Wi końcu marca Kreuger miał 
wypłacić 120 miljonów koron szwedzkich. 
Udał się przed kiłku tygodniami do Nowego 
Yorku celem zdobycia pieniądzy, co mu się 
jednak nie powiodło. 

Przybywszy do Francji, Kreuger spodzie 
wał się jeszcze wiadomości, które mogłyby 
być rekompensatą nieprzychylnego stanowi- 
ska Nowego Yorku wobec jego towarzystw 
akcyjnych. Oczekiwał on iż wspólnikom jego 
uda się w czasie pobytu jego w Ameryce 
załatwić pomyślnie szereg spraw w Berlinie, 
Wiiedniu, Amsterdamie, Paryżu i Szwajearji. 
Miała się odbyć konterencja bankierów an- 
gielskich, francuskich i szwedzkich, którzy 

PARYŻ, 15, 8. (Pat). — Po zakończeniu 
dochodzeń zwłoki Kreugera zostały wczoraj 
po południu wydane rodzinie. Dziś nastąpiło 

mieli dokładnie zbadać położenie przedsię- 
biorstw Kreugera. 

W. Paryżu dowiedział się jednak, że nie 
slę nie polepszyło. Przykre te wiadomości 
przyniesione zostały przez Littorina w ran- 
nych godzinach. Tegoż dnia po południu 
Kreuger miał spotkanie z Wallenbergiem, 
dyrektorem jednego z największych przed- 
siębiorstw szwedzkich. 

W czasie rozmowy Kreuger dowiedział 
się, że również ze strony bankierów szwedz- 
kich nie może się spodziewać ratunku. W 
godzinach popołudniowych zjawił się u Kre 
ugera redaktor szewdzkiego dziennika „Af- 
tonbladet* i zakomunikował mu, że bank w 
Stokholmie nie zgadza się odroczyć terminu 
płatności 120 miljonów koron, przypadające 
go na 31 marea. 

Wydanie zwłok rodzinie. 
zabalsamowanie ciała, które młodszy brat 
Kreugera odwiezie do Szwecji. 

Zaprzeczenie. 
STOKHOLM, t5. 3. (Pat). — Ministerstwa 

skarbu i sprawiediwości komunikują, iż 
nie zwracano się do rządu z żadnym nowym 
wnioskiem w sprawie uchwały moratorjum. 
Informacje prasy zagranicznej, jakoby je- 
den z zagranicznych syndykatów finanso- 

wych miał zwrócić się do rządu szwedzkie- 
go z żądaniem gwarancji państwowej dła nie 
których zobowiązań trustu Kreugera, zostało 
zdementowane przez ministerstwo finansów, 
które stwierdza, iż wspomniana wiadomość 
jest całkowicie hezpodstawna. 

Budżet Francji. 
PARYŻ, 15. HI. (Pat). Izba deput. 

przyniosła 386 przeciw 138 zrównowa- 
żony budżet na 1932 r. 41.179.808.080 

fr. wynoszą wydatki, 
41.184.541.481 fr. 

Nadwyżka 4.733.401 fr. 
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Kategoryczna i požyteczna 
dyskusia. 

Przybylskiego, wybrano zasadniczo 
dzieło, Kuny, prosząc artystę o wy- 
konanie drugiego projektu z postacią 
Wieszcza w młodym wieku. Nieba- 
wem i ten projekt był gotów poczem 
otwarto wystawę wszystkich pięciu—- 
plus szósty: warjant. 

Dzieło arch. p. Tołwińskiego po- 
myślane jest na największą skałę. 
Obejmuje on przebudowę i zabudo- 

wanie całeg placu Katedralnego mo- 
numentalnemi gmachami, z utworze- 
niem czegoś w rodzaju forum Mickie- 
wiczowskiego przed bazyliką z obe- 
liskiem, czy innym monumentem w 
środku. Poza innemi zastrzeżeniami, 
projekt ten jest nierealny finansowo. 
_Miljony trzebaby włożyć w jego usku- 
tecznienie. 

Proj. arch. Przybylskiego jest ra- 
czej mauzołeum niż pomnikiem. Nic 
uwzględnia zasadniczego warunku —- 
rozpoznania w pomniku, bez pomocy 
żadnych komentarzy, postaci Mickie- 
wicza. Trudno się jej domyśleć w tym 
nagim biegaczu, wyrywającym się z 
masywnego błoku. Jest coś sztuczne- 
go w tej koncepcji. I jeszcze jeden 
zasadniczy defekt. Pomnik widoczny 
jest tylko, ściśle z frontu. 

Proj. art. rzeźb. Dunikowskiego. 
Niewątpliwie znać na nim rękę wieł- 
kiego artysty. Dzieło jest niepowszed- 
nie, ale niczem nie uzasadniona w 
niem postać Mickiewicza. Raczej Dan- 
tego. Charakter prawie wyłącznie re- 
ligijny. Nie dostosowane do żadnego 
materjału Ściśle określonego. Może je- 
szcze beton. 

Art. Rzeźb. Madeyski nie spełnił 
zasadn. warunku — monumentalno 
ści dzieła. Nie odpowiada ono założe- 
niu: „Mickiewiczowi—Naród*. Typo- 
wy pomnik ogrodowy. Niefortunny 
pomysł nasypu i tablicy otoczonej 
kwiatkami, Uderzająco przypomina 
przycisk, kałamarz. Pozatem ten po- 
eta na ławie—bloku—kanapie, ele- 
gancki jakiś kamerjunkier, z nadmier 
nie długiemi rękami, wszystko dość 
nieprzyjemnie naturalistyczne (czap- 
ka puste miejsce na ławie zajmująca: 
wraz z poprzedniemi zastrzeżeniami 
dyskwalifikuje ten projekt zupełnie. 

Nakoniec projekt Kuny. Na wy- 
sokim cokolę (pierwszy warjant), o 
bardzo oryginalnej, nie kosmopolity- 
cznej koncepcji (słup Światowida) po- 
stać proroka, genjusza, tego Mickie- 
wicza, który dla nas przeszedł do 
wieczności, który taki właśnie powi- 
nien powrócić do Wilna. Mylne jest 
nawiązywanie jakichkolwiek podo- 
bieństw, czy analogij z pomnikiem 
Bourdełle'a w Paryżu. Tam to tylko 
pielgrzym, bezdomny wędrowiec, tu—- 
święty u szczytów swego posłannict- 
wa. Doskonały jest pomysł wzniesie- 
nia ręki. Treściowo — „tam sięgaj 
gdzie wzrok nie sięga*. Kompozycyj- 
nie — jako zakończenie, świetne zatn- 

knięcie konstrukcji pomnika. 

Całość posiada doskonałe walory 
monumentalności, pozatem widziałna 
ze wszystkich stron, jako takie wlaš- 
nie dzieło, z żadnej nic nie traci. 

Drugi warjant, który p. Kuna wy- 
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SPORT. 
Na marginesie bokserskich mistrzostw Polski. 

Wilnianin—Pilnik wice-mistrzem Polski. 
Wi dniach 11, 12 i 13 b. m. w Poznaniu 

rozegrane zostały bokserskie mistrzostwa 
Polski. Wilno wysłało na nie czterech za- 
wodników, a mianowicie: Łukmina (waga 
kogucia), Talko (waga piórkowa), Maciuko- 
wa (lekka), i Pilnika (półśrednia). Zabrakło 
jedynie asa pięściarstwa wileńskiego — Je- 
rzego Wojtkiewicza, który dotrzymał obiet- 
nicy wycofując się z czynnego życia sporto 
wego, na czem młody sport bokserski Wilna 
poniósł niepowetowaną stratę.  Pięściarska 
drużyna Wilna swój trudny egzamin zdała 
wiącej niż zadawałniający, a przyznać trze- 
ba, że przed ekipą wileūską leżało zadanie 
niełatwe, Co prawda Łukmin, Talko i Maciu- 
kow odpadli w pierwszych starciach. lecz 
przegrali z zawodnikami lepszymi, dając ze 
siebie maksimum. Zaprezentowali oni duży 
zasób wiadomości technicznych, ofiarność i 
ambicję. czem zasłużyli na apłauz publiczn. 

poznańskiej. ychowanej na najlepszych 
wzorach pięściarstwa polskiego i zagraniczne 
go. Zarówno prasa sportowa, jak i codzien- 
na pisze z uznaniem o na h  zawodni- 
kach. Należy przecież pamiętać o tem,.że Łu 
kmin przegrał spotkanie z Polusiem — obec- 
nym mistrzem Polski, a Maciukow z jed- 
nym z czołowych bokserów wagi lekkiej — 
Klimczakiem (Łódź). 

Osobne słowo należy się Pilnikowi. Prasa 

    

   

   

      

  

     

  

sportowa nazywa go „rewelacją tegorocz- 
nych mistrzostw*, a pamiętajmy w mi- 
strzostwach bierze udział elita pi 
polskiego! Pierwsze spotkanie z P 
(Łódź) przyniosło mu zwycięstwo, przyczem 
wilnianin pamiętając o czekających go cięż- 
kich walkach nie wysilał się zbytnio i zado- 
wolił się pewnem, lecz nieznacznem zwycięst 
wem punktowem. W półfinale los zesłał Pił. 
nikowi dobrze zapowiadającego się Studnic- 
kiego, jednego z filarów boksu krakow: 
go. Studnicki na ringu nie istniał, Piln 
zmiażdżył go. Przewaga naszego zawodnika 
była tak wielka, że sędzia przerwał walkę 
ogłaszając go zwycięzcą przez techniczny 
k. o. 

Walka finałowa Pilnika z mistrzem Pol- 
ski Seweryniakiem, pogromcą Arskiego za- 
kończyła się jego przegraną, lecz była to po- 

należąca do tych, które pokonanego 
ją ze zwycięzcą. Seweryniak przewa- 
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Pilnik jest pierwszym wiłnianinem, uzy- 
skującym tytuł wice-mistrza Polsk, 

Przechodząc do ogółnej oceny tegorocz- nych. mistrzostw pięściarskich należy pod- kreślić sensacyjność wyników. Najbardziej 
pewni faworyci poodpadali. Los uwziął się 
na Kazimierskiego, Arskiego, Wieczorka i 
Chmielewskiego, który przecie był stupro- 
centowym kandydatem do tytułu mistrza wa 

gi średniej. Również opóźnione zgłoszenie 
Stibbego (Łódź) zmniejszyło emocję wałk o 
tytuł mistrza wszechwag. Mimowoli nasuwa 
się pytanie, czy tytuły mistrzowskie uzyska- 
li najlepsi? Raczej nie, niż tak. W wadze 
muszej Moczko (Śląsk) był bezwzględnie lep- 
szy od mistrza Rogalskiego, a Wieczorek 
(Warszawa) conajmniej mu dorównywał 

Mistrza wagi średniej Karpińskiego Wił- 
no zna z ostatniego meczu z C. W. S. Nie 
sądzimy, by umiejętności jego predystyno- 
wały do go tytułu mistrza Połski, tembar- 
dziej, iż swój remis z Wojtkiewiczem zaw- 
dzięcza niezrozumiałej decyzji sędziów. Wiy- 
graną z Chmielewskim należy położyć na 
karb przypadku, co potwierdzają jego walki 
z Zielińskim i Wesnerem — z zawodnikami 
dość miernymi, których pokonanie Karpiń- 
skiemu nastręczyło wiele trudności. Dopraw. 
dy jet to ironja losu, że Wojtkiewicz w 
tych właśnie mistrzostwach nie brał udzia- 
łu, gdyż jego obecna forma czyniła go jed- 
nym z najpow. ych kandydatów do 
tytułu mistrza. Na sem mówiąc obecnie 
nawet przed Wojtkiewiczem leży możliwość 
stanięcia do walki o tyłuł mistrza z Karpiń- 
skim gdyż regulamin Polskiego Zw. Bok- 
serskiego przewiduje termin dwutygodniowy 
podczas którego każdy nowy mistrz może 
być wyzwany do obrony swojej zdobyczy. 

Ogólnie rzecz biorąc tegoroczne mistrzo- 
stwa bokserskie wykazały liczny zastęp mło 
dych i utalentowanych pięściarzy mogących 
godnie zastąpić swych starszych kolegów. 
Fakt zaś, że coraz częściej spotykałiśmy w 
walkach finałowych przedstawicieli prowineji 
świadczy o zwycięskim pochodzie boksu 
prze całą Polskę. E. S. 

  
  

  

   
      

Sowiety zbierają żelazo 
na cmentarzach. 

Jak oznajmia „Krasnaja Gazeta“ na cmen 
tarzach leningradzkich przeprowadzono re- 
wizję, przy której stwierdzono, że na trzech 
ementarzach a to Uspeńskim, Staropreobra- 
żeńskim i Żydowskim leży przeszło 100 ton 
żelaza, które może służyć do obróbki. Me- 
talowe ozdoby i pomniki zostaną zdjęte z 

zapomnianych grobów i oddane zostaną do 
przeróbki fabrycznej, Prace te wykonane ma 
ją być do 1 lipca b. r. 

Japonja największym 
producentem filmowym. 
W kołach laików panuje przekonanie, iż 

największym producentem filmowym jest 
Hollywood. Tymczasem cyfry stwierdzają, iż 
największym producentem filmowym jest Ja- 
panja, W r. 1928 wyprodukowano w Japonji 
798 filmów, w r. 1929 — 658 filmów, w r. 
1930 — 700 filmów, gdy „tymczasem przecięt- 
na roczna produkcja filmów w Ameryce się- 
gała cyfry 600 sztuk. Filmy japońskie kosz- 
tują znacznie mniej, niż amerykańskie, koszty 
przeciętne jednego filmu sięgają 5000 dolarów. 
Obecnie istnieje w Japonji 20 ateliers filmo- 
wych, z których cztery największe koncentru- 
ją 80 proc. ogólnej produkcji. Dźwiękowce 
nie mają powodzenia w Japonji, a przytem 
aparatura dźwiękowa jest zbyt droga dla ate- 
liers filmowych japońskich. 

„Człowieku, gniewaj się!" 
Gniew szkodzi zdrowiu — tak sądzono do 

tychczas. Okazało się, iż byliśmy w błędzie 
i hołdowaliś przsądowi. Amerykańskiej 
maksymie, miech i radość dają zdrowie, 
przeciwstawili Niemcy nową maksymę: gniew 
daje zdrowie. Do przekonania podobnego do- 
szedł kierownik łaboratorjum psychologicz- 
nego w Instytucie psychotechnicznym w Ber- 
Knie, który dokonał szeregu doświadczeń z 
pacjentami, pobudzając ich sztucznie do gnie- 
wu. Na podstawie obserwacyj stwierdzono — 
podobno — iż wywoływanie napadów gnie- 
wu i pasji działało dobroczynnie i uzdrawia 
jąco na organizm pacjenta. Si non 0 vero, 
e ben trovato. 

Naelektryzowane konie 
wyścigowe. 

W Australji podczas wyścigów w Sydney 
i w Melbourne odkryto nową  machinację 

dżokejów, polegającą na dopingowaniu koni 

prądem elektrycznym podczas biegów. Naj. 
częściej posługiwali się dżokeje tabakierką, 
lub papierośnicą, w której znajdowała się 
bateryjka elektryczna, Druty bataryjki wysta- 

  

    

konał na próbę jury jest bez porów- 

nania słabszy. 

Nieodparcie narzuca ową, dość ba- 

nalną zresztą, sentencję o nie narzuca- 

niu żadnych koncepcyj artyście, bo to 

jego artyzm krępuje. O ile w pierwot- 

nym projekcie natychmiast bez żad- 
nych „łegend* czy napisów poznaje- 
my Mickiewicza, o tyle tu z równym 
powodzeniem dopatrujemy się Pusz- 
kina, Byrona, Sheley'a. 

Po przemówieniu d-ra Lorentza i 
zagajeniu dyskusji przez p. Hulewi- 
cza,zabrał głos prof. Morelowski. Wyt- 
wornie a bardzo ciętym polemicznie 
stylem, druzgocąco rozprawił się z 
wszelkiemi możliwościami banalizo- 
wania, partykularyzowania sprawy 

pomnika wielkiego Wieszcza Narodu, 

(mimochodem i z niektóremi, innemi 
sprawami „pomnikowemi“...“). Nie o 

to chodzi, że „on tu zaczął”, chodził 

na Uniwersytet, dużo chodził, gorzej 

się ubierał, niechże sobie zatem nare- 

szcie odpocznie dowoli, elegancko ub- 

rany. Do takiej parafiańszczyzny jed- 
nak dojść nie może. Wilno nie postawi 
kanapy Mickiewiczowi. 

Dzieło Kuny. Doskonały pomysł 
wybrania za podstawę prawiecznego 
symbolu naszych wierzeń. Ziema pol- 
ska, ziemia białoruska tem właśnie 
przemawiają do widza, głosząc, że On 
z nich wyrósł. 

Nieistotność zarzutów. Są to wszy- 
stko kwestje odpowiedniego wykoń- 
czenia, którego nie można wymagać w 
modelu. Tu trzeba mieć jeszcze zro- 

  

wały luźno z tabakierki trymanej w ręku 
przez dżokeja, który w krytycznym momen- 
cie biegu naciskał kontakty, ć przycisk. dru- 
ty do karku konia, podniecał go wyładowa- 
niem prądu, W razie podejrzenia, tabakierkę 
mógł dżokej rzucić na ziemię i pozbyć się 
w ten sposób obciążającego dowodu. Dzięki 
tym machinacjom dżokeje australijscy urzą- 
dzali t. zw. fuksy i zagarniali wysokie sumy 
z gry w totalizatora. Sprawa wydała się wkoń- 
cu i winnych wykryto. 

M 

WŚRÓD PISM. 
— Ostatni, 13 numer „Iskier*, pięknega 

tygodnika dla starszej młodzieży, przynosi 
jak zwykle, wiele ciekawych artykułów i a- 
powiadań. Prawa życia, które niefrasobłi- 
wych sztubaków przekształcają na ludzi po- 
ważne zajmujących stanowiska — wspom- 
nienie dawnych roześmianych twarzy — mu- 
rów szkolnych — profesorów — oto temat 
niezmiernie ciekawego opowiadania o zjeź- 
dzie koleżeńskim, napisanego przez dobrze 
znanego młodzieży, Benedykta Hertza. Wie- 
le nieznanych a interesujących szczegółów 
z dziejów Tatarów w Polsce, podkreślenie 
ich zasług obywatelskich przynosi artykuł 
Zofji Findenseinówny. M. Wźargowski opo- 
wiada o dawnem święcie żakowskiem „Gre- 
gorjankach*. Z. Załewska w drugim szkicu 
z podróży opisuje ciche fjordy Skandynawji, 
szmaragdowe pastwiska i łąki podbieguno- 
wych Łofotów. W dalszej części numeru o- 
powiadanie Zeiry „Ucieczka”, powieść Jara- 
sławskiego i stałe działy. Numer bogato ilu- 
strowany. 

Adres Redakcji i Adimnistracji: Warsza- 
wa. ul. Warecka 14. 

— 6-stronicowy nr. 11 „Wiadomości Li- 
teraekich* przynosi artykuł Toneckiego e 
teatrze Meyorholda, artykuł Stempowskiega 
o biografji i literaturze, artykuł Frenkla o 
nowych publikacjach dotyczących  Nietz- 
schego, artykuł Arenda o wieku Szekspira, 
recenzję prof. Tatarkiewicza z „Gałerji Sta- 
nisława Augusta", recenzje Pikińskiego z no- 
wych powieści, obfity dział regionalny (Mi- 
kołów, Równe, Kowel, Kiełce, Włocławek, 
Grajewo, Białystok, Dąbrowa k. Tarnowa), 
recenzje teatralne Słonimskiego, uwagi prof. 
Ułaszyna o stosunku chrześcijanizmu do 
Żydów. Aktualności. 

   

  

     

DZIŚ Początek o g. Ż0-ej 

Szopka X-ej Klasy 
Sała Kresowa Zawalna 1 

VISAS AKSA 

zumienie dla ciężkiej doli artysty rzeź- 
biarza, zwłaszcza u nas. 

Przepracowanie do końca projek- 
tu, to byłoby zbyt wiełkie dła niego ry- 
zyko, jak na niepewne losy każdeg» 
konkursu. Daje więc tylko szkic, mo- 
delując z konieczności pewne szcze- 
góły niedbale. 

Od nas należy teraz, aby w Wil- 
nie stanął właśnie ten pomnik dzieła 
sztuki. Coś nieporównanie odbiegają- 
cego od rozstawionych po Polsce, przy 
krych tworów z tych najgorszych cza- 
sów upadku sztuki i wogóle smaku 
estetycznego u nas w końcu ub. wie- 
ku. Jest w dziele Kuny duch wyższy, 
duch głębokiej religji. я 

P. architekt Narębski podkreśla 
niesłychaną trudność rozwiązania pro 
jektu pomnika wraz z miejscem jego 
postawienia Zarówno ten probłem, jak 
i zaznaczoną w konkursie przez zap- 
roszenie doń architektów, monumen- 

talność, w przeciwieństwie do proj. 
Madeyskiego, znakomicie uwzględnia 

proj. Kuny. Dzięki pierwszemu, stanie 

się dominantą Wiłna. 
Odpada przytem potrzeba obudo- 

wania placu. Niewątpliwie, istnieje je- 
szcze konieczność próbn. postwienia 
w danem miejscu odpowiedniego mo- 
delu. Wracając do zalet proj. Kuny, 
p. Narębski podkreśla jego znakomite 

proporcje. 
Następnie zabrał głos jakiś, mło- 

dy przedstawiciel szkoły Szukalskiego, 
który z wielką swadą odczytał pean 
na cześć swego mistrza, zabawny do- 
syć, miejscami, przez użycie w nim,
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WIEŠSCI!OBRAZKIZKRAJU. 
Wędrówki włościan sowieckich 

po żywność do Polski. 
Podezas anegdajszej burzy Śnieżnej, któ- 

та panowała w pow. wiłejskim w rejonie 
Dołhinowa na teren polski przedostała się 
grupa wlošelan z terenu Białorusi Sowieckiej 
cełem poczynienia zakupu artykułów spożyw 
czych w Pełsee. Również przekreczenie gra- 
miey  włeścian sowieckich zanstowane na 

adcinku Radoszkiewieze, Olechnowicze, Ra- 
kėw, Iwieniee i Rubiežewicze, Zatrzymani 
włośełanie uskarżają się na brak żywności 
w pogranicznych okręgach Mińszczyzny i pro 
szą władze polskie o zezwolenie na zakupie- 
nie artykułów pierwszej potrzeby. 

Straszny wybuch artyleryjskiego 
pocisku. 

2 osoby zabite, 2 ciężko ranne. Kuźnia miejscem 
strasziiwego wybuchu. 

Że Święeian donoszą a wstrząsającym wy 
gadku jaki miał onegdaj miejsce we wsi Ro- 
smaliszki gm. twereckiej. 

Bracia Piotr, Adolf i Romuałd Romalowo- 
«wwie oraz Józef Turło mieszkańcy wsi Ro- 
małiszki zeałeźli w starym schronie wojsko- 
«wym pocisk od działa ciężkiego, który przy 
nieśli de kuźni i poczęli przy nim manipalo- 
wać. Romalowowie zameirzałi z pocisku urzą 
ałzić kowadło wobec czego przystąpili do roz 
©ierania go. Podczas manipulacji nastąpił 
wgłu: jący wybuch. Pocisk eksplodował, Od- 
łamkami rozrywającego się pocisku zostali 

  

  

Zlikwidowanie szajki 

rozszarpani na strzępy Piotr Romalow i Jó- 
zef Turło, zaś ciężkie pokaleczenia odnieśli 
bracia Adolf i Romuald Romalowowie, któ- 
rych w stanie ciężkim odwieziono do szpita- 
ła w Święcianach. Od silnego wybuchu w 
kuźni oraz w pobliskich domach wylecialy 
z ramami okna i drzwi. Na odgłos potężne- 
go wybuchu we wsi powstała straszna pani- 
ka. Mieszkańcy pobliskich domostw rzucili 
się w popłochu do ucieczki. depiero później 
śmiełsi zajrzeli do kuźni, gdzie ich oczom 
przedstawił się wstrząsający widok. (+). 

złodziei 

  

_i włamywaczy. 
W. dniu wezorajszym policja powiatowa 

*Vilno-Troki po długich wysiłkach zlikwido- 
wała niebezpieczną szajkę złodziei i włamy- 
waczy, która od dłuższego czasu grasowała 
na terenie powiatu wileńsko-trockiego szeze- 
«gólnie zaś na terenie gminy rymszańskiej. 

Człenkawie szajki byli niezwykle dobrze, 

jak na złodziei, zakonspirowani tak że po- 

tieji przez dłuższy czas nie udawało się us- 
talić tożsamości przestępców. 

Przed kilku dniami policji śledczej uda- 

sło się zdemaskować herszta bandy. Okazał 

słę nim Kamilewicz, brat 5. Kamilewicza, 

Atėrego przed kilku tygodniami znaleziono 

zamarźniętego i związanego na trakcie Mej- 

szagołskim wpobliżu Wilna. Kamilewicz zez 

mał wówezas, że padł ofiara napadu rabun- 

kowego, lecz jak się to później wyjaśniło 

napad symulował. 
Okazuje się, że Kamiłewicz wracał wów- 

czas od swego bratu, herszta tej bandy zło- 
dziejskiej, od którego żądał pieniędzy, gro- 
żąc zdemaskowaniem go, za eo sprzymie- 
rzeńcy brata związali go i pozostaliwi zwią- 
zanego na mrozie. 

Wraz z Kamilewiczem aresztowano jesz- 

cze 6 osobników, którzy wchodzili w skład 

tej niebezpiecznej bandy złodziejskiej. Wszy 

stkich aresztowanych osadzono w areszcie, 
Według przypuszczeń policji szajka ta gra- 
sowała przynajmniej od trzech łat i doke- 
nała za ten przeciąg czasu wielką ilość 
kradzieży. Szereg kradzieży aresztowanym 
już udowodniono. Dalsze dochodzenie w to- 
ku. (e). 

Ohydne morderstwo w zagrodzie 
wiešniaczeį. 

W dnin wczorajszym do zagrody miesz- 
Экайеа wsi Raszkowszczyzna gminy grauży- 

skiej Jana Nowochońskiego wtargnęło nagle 

Rilku osobników uzbrojonych w siekiery i 

koły. Napastnicy rzuciłi się na Nowochońs- 

*klego obalili go na ziemię i w obecności ste- 

.roryzowanej rodziny zaczęli go rąbać. Kil- 
"koma uderzeniami siekiery rozpłatano mu 
<zaszkę | zadane szereg cięć na całem ciele. 
Po dokonaniu bestjalskiego czynu napastnicy 

ssądzac, ż ofiara nie żyje zbiegli, Po ich 

ucieczce wykazującego słabe oznaki życia 

Nowochońskiego przewieziono do szpitala 

powiatowego, gdzie wkrótce nie odzyskaw- 

szy przytomności zmarł. 

Wdrożone dochodzenie policyjne dopro- 

wadziło w dniu wczorajszym do ujęcia spra- 

weów. Okazali się nimi Ignacy Ludojć i 

Piotr i Stanisław Piekowsey. 
Aresztowanych osadzono w _ więzieniu. 

Grozi im sąd doraźny. Przyczyna napadu na 

razie nie została wyświetlona. (e). 

Nowa Wilejka. 
Przed 19 marca, 

Celem uczczenia Marszałka J. Piłsudskie- 

-g0 w dniu Jego Imienin zawiązał się w N. 

Wiłejce Komitet Obywatełski, który łącznie 

x Oddziałem „Strzelca* organizuje uroczysty 

obchód, na program którego złożą się: Dnia 

18 b. m. o godz. 18 capstrzyk, w dniu 19 

o godz. 7 pobudka, o godz. 10 uroczyste na- 

bożeństwo w kościele parafjalnym, następnie 

defilada. Po uołudniu odbędzie się akademja 

jedna dła garnizonu w Świetlicy 85 p. strz. 
wil o godz. 18 a druga o godz. 15 w sali 

“Ogniska Kolejowego dla społeczeństwa. 

We wszystkich uroczystościach biorą 
emjalny udział wojskowość, przedstawi- 

ele władz i społeczeństwa. (w J) 

Zebranie Komitetu Obchodu Imienin 

Marszalka Pilsudskiego. 

W; dniu 11 b. m. odbyło się w sali tut. 
Urzędu Gminnego organizacyjne zebranie 
Komitetu Obchodu Imienin Mraszałka Pił- 
=sudskiego. 
ÓW obradach wzięłi udział przedstawiciele 
miejscowych instytucyj i organizacyj społe- 
<znych jak: p. sędzia Sobolewski, p. Wysło- 
uch, dyr. Szkoły Roln. p. Pomietlah kier. 

Szkoły Powsz., p. Kowacz sekr. Sądu Grodz- 
skiego, p. Milewicz, wójt tut. Gminy, p. Czer- 
niakiewicz obrońca sądowy, p. Rożek sekr. 
Urzędu Gminnego, p. Kasztełow komendant 
P. P. i p. Szerepanik insfr. P. W. Związku 
Strzeleckiego i szereg innych jednostek z po- 
śród miejscowego społeczeństwa 

Po zagajeniu i przemówieniu p. wójta 

Milewicza — zebrani jednogłośnie powołali 

    

   

   
    

na prezesa Komitetu p. sędziego Sobolew- 
skiego, na sekretarza p. Rożka. 

Komitet uchwalił następujący program 

uroczy: ci w dniu Imienin Marszałka Pił- 

sudskiego. 
Dnia 18 b. m. 1932 r. o godz. 18 „Cap- 

strzyk* przy współudziałe wszystkich miejs- 

cowych organizacyj i szkół, wzdłuż ilumino- 
wanych i udekorowanych ulic m-ka Opsy. 

Dnia 19 b. m. 1932 r, o godz. 9 rano, 

zbiórka wszystkich organizacyj i szkół ze 

sztandarami przed Urzędem Gminnym nastę- 

pnie uroczysty pochód na nabożeństwo do 

parafjalnego kościoła. 
Po nabożeństwie odbędzie się odsłonięcie 

pamiątkowej tablicy Marszałka Piłsudskiego 
w sali Urzędu Gminnego. 

Okolicznościowe przemówienie wygłosi p. 

Bucewicz. Później nastąpi rozwiązanie po- 

chodu a o godz. 13 odbędzie się w Resursie 

  

Strażackiej uroczysta akademja na program 
której złożą się przemówienia, śpiewy, de- 
klamacje i wiele innych atrakcyj. 

Komitet obchodu Imienin Marszała Pił- 
sudskiego postanowił zorganizować w tym 
dniu zbiórkę na rzecz bezrobotnych. 

„Mir“. 

Z pogranicza. 
Patrol litewski zbłądził na terytorjum 

polskie. 
Wobec wiełkiej zadymki śnieżnej w dniu 

wczorajszym w rejonie Olkienik na teren 
polski zbłądził litewski patrol straży grani- 
cznej w siłe trzech ludzi. Koło Łoździej na 
teren litewski również przez zmylenie drogi 
z powodu wichury śnieżnej zbłądził żołnierz 
КО ОВ 

UEESPSO A INS USNS DE 

Popierajeie Przemys! Krajowy 

sporej paczki bardzo młodocianych ko 
munałów. 

Poe przerwie przemówił prof. Ru- 
szczyc, który omawiając poszczególne 
projekty stwierdził, że kwestja wybo- 
ru miejsca jest punktem głównym z 
ułatwiających rozwiązanie. Podkreślił 
prototę i monumentalność proj. Kuny. 
Z zadowoleniem widząc w nader licz- 

"nej frekwencji zebrania dowód zainte- 

resowania się obecnych tą Sprawą, 
stwierdził, że niestety, nie jest to do. 

wodem zainteresowania się nią ca- 
łem, inteligentnem Wilnie. 

Zarówno pierwsza, jaki obecna WY 
stawa projektów nie cieszyły się nad- 
mierną ilością zwiedzających. Tem ja. 
skrawiej zatem, występuje kwestja ja- 
kiegoś plebiscytu pomnikowego. Postu 
łat długotrwałości estetycznej, nieprze- 
minającej wartości pomnika, byłby tu 
poważnie zagrożony. 

P. Wierusz-Kowalski zgadza się na 
-ogół z p. Lorentzem. Omawia zalety 
proj. Pronaszki. Wołałby zamiast pom 

«nika — posągu, gmach. 

P. H. Romer przeprasza za swą 
"śmiałość przemawiania wobec i po 
"wielu takich autorytetach, chce jed- 
nak dożucić i skój „głos laika" za pro- 

jektem Kuny. Jest to nareszcie nie 
ten Mickiewicz — cierpiętnik z cza- 

"sów niewoli, nie dandy z kanapy w 
"salonie ks. Wołkońskiej, ale ten wie- 

*czny, który do nas wrócił, doszedł i 
jest 

P. Hulewicz podkreśla z uzna- 
sniem wysoki poziom dyskusji, tak do- 

datnio odbijający od tego co się uka- 
zuje w niektórych organach  praso- 

wych. W tych sprawach obowiązuje 
jak i wszędzie kompetencja, mimo, że 

nie wszyscy o tem wiedzą. 

Prof. Śleńdziński mówi o dopeł- 
nieniu się wszelkich możliwości do roz 
poczęcia pełnego realizowania budo- 
wy pomnika. Wyczerpane zostały już 
wszystkie próby i studja _ wstępne. 
Drugi konkurs miał za podstawę wy- 
branie takich artystów, którzyby nie- 
tylko dali piękny pomysł ale i gwa- 
rancję jego realizacji, 3 rzeźbiarzy, 2 
architektów. Przed p. Madejskim wy- 
brano prof. Wittiga, który odmówił 
ponieważ wogóle konkursów nie uzna- 
je. Doproszono zatem p- Madeyskiego. 
Z dwóch zasadniczych warunków od 

każdego pomnika wymaganych — nie 

wątpliwej momumentalności i wybo- 

ru miejsca wszystkich zadawalają- 

cego, projekt Kuny odpowiada ideal- 

nie. Nie pozostaje zatem nie innego, 

tylko przystąpić do praktycznego WY- 

czerpania zadania. P. Wierusz-Kowal- 
ski występuje przeciw projektowi Ku- 
ny. 

P. Lorentz reasumując dyskusję, 
odpiera zarzuty niesharmonizowania 
w konstrukcji proj. Kuny. Podnosi wy 
soki poziom proj. Kuny, mimo jego 
szkicowości, oraz omawia głęboką 
znajomość materjału, cechującą tego 
artystę. Stwierdza wraz z prof. Ślen- 
dzińskim, że już najwyższy czas roz- 
począć budowę pomnika. 

Na tem dyskusję zakończono oko- 
ło godziny 24. S$. Z. KL 

Bienica. 
Sekwestrator gminy — defraudantem. 

W dniu wczorajszym na Posterunek Po- 
lieji w Bienicy zgłosił się wójt gminy bie. 
niekiej A. Markowski, który złożył mełdunek 
iż sekwestrator gminny Szymon Goworeń ze 
wsi Januniewicze przywłaszczył sobie 2000 zł 
z sum podatkowych Ściągniętych przez niego 

u okolicznych włościan za podatki. 
Wójt Markowski wpadł na trop sprzenie- 

wierzenia podczas kontroli ksiąg sekwestra 
torskich. 

W związku z oświadczeniem Markowskie- 
go niesumiennego sekwestratora aresztowano 
i osadzono w więzieniu powiatowem. Prowa 
dzone jest dochodzenie, celem ustałenia czy 

kwestrator nie popełnił większych nadu- 
Č. (e). 

    

WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
O©ddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

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

= = ® ] 

Miejski 
Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku 

zs ZAGŁADA ROSJI 
W rol. głównych: Aleksander Malikow i Natalja Lisienko. 

NASTĘPNY PROGRAM: SZLAKIEM HAŃBY.   
    
Skazanie na 

BARANOWICZE, 15. 3. (Pat). — W dniu 
15 b. m. w Baranowiczach skazani zostali 
przez sąd doraźny na karę Śmierci przez po- 
wieszenie mieszkańcy wsi Bobki gminy sie- 
niawskiej pow. nieświeskiego Jan Bobko i 
Konstanty Bobko, oskarżeni o uprawianie 
szpiegostwa na rzecz państwa  ościennego 

śmierć dwóch szpiegów. 
Obrońca oskarżonych adwokat Duracz z 
Warszawy odwołał się w imieniu oskarżo- 
nych do łaski Pana Prezydenta Rzeczypospo 
litej, Wyrok wykonany będzie w dniu 16 b. 
m, do godziny 1 2w południe, o ile Pan Pre- 
zydent nie skorzysta z prawa łaski. 

  

Nowogródek. 
Posiedzenie Koła Historycznego. 
W; dniu 10 b. m. odbyło się uroczyste ze- 

branie Koła Historycznego przy gimn. pań- 
stwowym im. A. Mickiewicza, na program 
którego złożyło się: 1) wybranie przewodni- 
czącego i sekretarza, 2) hołd młodzieży zło- 
żony Ś. p. Biskupowi Władysławowi Bandur- 

Górskiego, 
5) Wolne 

niu na przewodniczące- 
go p. S$. Szadkowskiego, a na sekretarza p. 
R. Kiersnowskiego, kurator Koła His 
nego p. prof. A. Majchrzycki prze: 
młodzieży, kreśląc przed oczyma k 
świetlaną postać $. p. Biskupa Wł. Bandur- 

skiego, który zawsze nawoływał do wałki w 

czasach niewoli. który był bojownikiem o 

wolność. Biskup Bandurski wypluł niemał 

swoją duszę, mówiąc słowami Żeromskiego, 
dla Tej, która miała zmartwychwstać, Przed 
Jego zwłokami złączyli się nawet wszyscy 
wrogowie w hołdzie pośmiertnym. 

Po tem wzruszającem przemówieniu mło- 

dzież powstała i uczciła jednominutowem 

milczeniem pamięć zmarłego. Następnie p. 

Górski odczytał swój referat o „Lidze Naro- 

dów*, w którym dokładnie przedstawił or- 

ganizację tejże i jej działalność, która nieco 

straciła na blasku jaki jej nadaw i po- 

winny nadawać założenia, powzięte w imię 

braterstwa narodów. Po referacie wywiązała 

    

    

   

  

     
   

     

  

    

którą rozpoczęli p.p. 
a i R. Kiersnow- 

nawiając się 
rozbrojenia 

się dłuższa dyskw 
K. Puzinowski 
ski, uzupełniając referat i 
przedewszystkiem nad kwes 
moralnego. 

Dyskusję zakończył p. prof. A. Majchrzyc 

    

  

   

    

    ki, mówiąc o wychowaniu pokojowem mło- 
dzieży i o doniosłem znaczeniu idei pacyfi- 
stycznej. 

Na tem zebranie zakończono. Is. 

Przedstawienie w gimnazjum  biało- 
ryskiem. 

WI dniu 10 b. m. gimnazjum białoruskie 
wystawiło sztukę sceniczną p. t. „Dziadźka 
Jakób*, połączoną z koncertem i tańcami. 
Jak zwykle, tak i w tym występie gimnazjum 
białoruskie zasłużyło tylko na oklaski. Sa- 
mo wykonanie sztuki osiągnęło należyty po- 
ziom, do czego przyczynił się język białor. 
w którym sztuka była grana, umożliwiający 
swobodę i przekreślający wszelkie naciągn'ę 

cia i sztuczność. Odtwórca roli „Dziadźki 
Jakóba* wykazał niemały talent artystyczny. 
Tańce i śpiewy w akcie drugim, wyreżyse- 
rowane przez znanego kompozytora p. 
Wołyńczuka, wypadły doskonał zezególnie 
śpiew, pełen melodyjnych prze i brzmień 
doskonale zharmonizowany w akordowem 
brzmieniu poszczególnych głosów, świadczy 
o owocnej pracy p. A. Wołyńczyka, który 
od kiłku łat prowadzi znany już w Nowo- 
gródku chór. Is. 
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Pomnik A. Mickiewicza w Wilnie 
a zagadnienie konkursów. 

W porozumieniu z p. Wład. Sko- 
ezylasem znakomitym malarzem i b. 
dyrektorem Departamentu Sztuki, 
przedrukowujemy tu jego nadzwyczaj 
cenne uwagi zasadnicze, stanowiące 
poważną przestrogę, pomieszczone do- 
piero co w „Gazecie Polskiej“ Warsz. 
z dn. 15.II. b. r. 

„W artykule o konkursach arty- 
stycznych, drukowanym przed mie- 
siącem, pisałem dość obszernie o cię- 
żkiej doli artystów, zwłaszcza rzež- 
biarzy z powodu nieuregułowania u 
nas warunków konkursów artystycz- 

nych. 

Obecnie dowiadujemy się z prasy 
wileńskiej, że bardzo aktualna i waż- 
na sprawa definitywnego rozstrzyg- 
nięcia konkursu rzeźbiarskiego na 
pomnik Mickiewicza może być załat- 
wiona w sposób, w którym opinja ar- 
tystyczna a więc najważniejsza, wy- 

rażona przez fachowy sąd artystycz- 
ny nie będzie respektowaną. 

Krótki przebieg sprawy jest na- 
stępujący. Przed kilku laty Komitet 
budowy pomnika Mickiewicza w Wii- 
nie ogłosił konkurs ogólny dla wsz 
kich rzeźbiarzy polskich na projekt 
pomnika. 

Konkurs został rozstrzygnięty, na- 
grody rozdane, ale Komitet przyszedł 
do przekonania, że żaden z nagrodzo- 
nych projektów nie nadaje się do wy- 
konania. Po kilku latach namysłu о- 
głasza Komitet drugi konkurs t. zw. 
zamknięty, zapraszając do udziału w 
nim kiłku wybitnych rzeźbiarzy i ar 
chitektów. W rezultacie Konkursu 
miała być wyróżnioną tylko jedna pra 
ca, co miało być wskazówką dla Ko- 
mitetu komu nałeży ostatecznie p*- 
wierzyć wykonanie pomnika. Kon- 

yst 

  

  

kurs został rozstrzygnięty w czerwcu - 
ubiegłego roku i nagrodzony został 
projekt Henryka Kuny. Sąd konkur- 
sowy, w którym zasiadali najwybit- 
niejsi artyści z Wilna, Warszawy i 
Krakowa uważał, że sprawa powierze- 
nia wykonania pomnika jest w ten 
sposób rozstrzygnięta. 

Tymczasem okazuje się, że sprawę 
ostatecznie rozstrzygnie Wielki Komi- 
tet budowy pomnika składający się z 
kilkuset ludzi. To gremium kilkuset 
ludzi niewątpliwie najbardziej czci- 
godnych „ma wydać ostateczny wyrok 
w sprawie czysto artystycznej, której 
rozstrzygnięcie jest trudne nawet dla 
kilkunastu ludzi, o ile nie stoją na 
pewnej wspólnej wyżynie kultury ar< 
tystycznej. To orzeczenie Komitetu 

Głównego będzie pewnego rodzaju 
plebiscytem w kwestji artystycznej. 
Plebiscyty takie mają duże i doniosłe 
znaczenie dla poinformowania arty- 
stów, krytyków i działaczy w dziedzi- 
nie kultury artystycznej o upodoba- 
niach i nastrojach szerokiego ogółu, 
ale oddanie plebiscytowi głosu decy- 
dującego w sprawie tak ważnej jak 
budowa pomnika, jest krokiem nie- 
zmiernie r yzykownym i mogącym 

stworzyć dla spraw sztuki fatalny na 
przyszłość precedens. 

Pytamy się wobec tak postawionej 
kwestji poco zaprasza się artystów 
z głównych ośrodków sztuki w Pol- 
sce, poco wzywa się ich do wypowie- 
dzenia ich fachowej opinji, poco ci 
ludzie się nad tem trudzą, jeśli nad 
tą opinją może przejść do porządku 
dziennego zebranie złożone z kiłku- 
set najzacniejszych ale niekompetent- 
nych w sprawach sztuki laików. 

Rozstrzygnięcie w tej sprawie mo- 
że mieć doniosłe znaczenie nietylko 
dla aktualnej sprawy pomnika Mic- 
kiewicza w Wilnie, ale dla załatwiania 
w podobny sposób innych spraw ar- 
tystycznych w kraju. 

Najwyższy czas, aby Ministerstwo 
W. R. ij O. P., względnie jego Wydział 
Sztuki, przez opracowanie  zasadni- 
czych warunków konkursowych po- 
łożyło kres temu ustawicznemu żon- 
głowaniu wysiłkiem artystów biorą- 
cych udział w konkursach, który to 

wysiłek stale u nas jest oddawany na 
pastwę przypadków i nieodpowie- 
dzialnych sądów 

Jedynym właściwym sposobem za- 
łatwienia sprawy budowy pomnika 
Mickiewicza w Wilnie jest zatwier- 
dzenie przez Komitet Główny facho- 
wej i odpowiedzialnej opinji sądu kon 
kursowego, a więc powierzenie bu- 

dowy p. Henrykowi Kunie. Pom- 
nik Mickiewicza w Wilnie będzie stał 
setki lat, a może i dłużej, będzie on 
świadczył o poziomie kultury arty- 

stycznej epoki, która go wzniosła i 
decyzja w tej ważnej sprawie musi 
być rozważnie podjęta, tymczasem ze- 
branie kilkuset ludzi nie daje żadnej 
gwarancji właściwego jej rozstrzyg- 

nięcia. WŁ. Skoczylas. 

Komitet Obywatelski do 
Walki o Tanią Elektryczność. 

W wykonaniu rezolucji powziętej na 
Ogółnym Wiecu Lokatorów w dniu 13 b. m. 
o utworzeniu Komitetu Obywatelskiego do 
Walki a Tanią Elektryczność Zarząd Związ- 
ku Lokatorów i Sublokatorów m. Wilna tą 
drogą wzraca się do wszystkich Organizacy; 
Zawodowych i Gospodarczych m. Wiłna o 
zgłaszanie swego akcesu do wzmiankowane- 
go Kom. i wydelegowanie doń swych przed- 
stawicieli. 

Zgłoszenia do Komitetu Obywatelskiego 
przyjmuje Prezydjum Zarządu Związku Lo- 
katorów ulica Hetmańska Nr. 2 m. 16, od 
godziny 7 do 8 wieczór codziennie. 

21 e 

Helena Romer 
Tutejsi. Nowele. wyd. Rój. Warszawa 
Swol Ludzie. Nowełe „wyd. L. Cho- 

miński. Wilno. 
Książka o Nich. Romans. Wyd. L. 

Chomiński. Wilno. 

wilja u Państwa Mickiewiczów. 
(Teatr dla Młodzieży). Scena Wi- 
leńska. 

Rezurakcja Wieleńska. (Zdobycie 
Wilna w 1919 r.) Scena Wileńska. 
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Skutki zamieci šniežneį w Wilnie 
i na prowincji. 

Komunikacja kolejowa utrudniona. Komunikacja autobusowa 
na niektórych linjach przerwana. Skutki zamieci na szosach. 

Przerwanie połączenia telefonicznego z Warszawą. 

W ciągu wczorajszego wieczoru 
i nocy padał nieustannie Śnieg, który 
pozasypywał drogi i linje kolejowe, 
gdzie potworzyły się wielkie zaspy 
Śnieżne. Wohec wielkich opadów Śnie- 
żnych komunikacja kolejowa na nie- 
których odcinkach a zwłaszcza na 
wąskotorowych znacznie ucierpiała, 
gdyż pociągi poprostu grzęzły w za- 
spach Śnieżnych. Na zagrożone od- 
cinki kolejowe niezwłocznie posłano 
pługi odśnieżne z oddziałami robotni- 
czemi, które w ciągu wczorajszej no- 
cy i ranka bez przerwy pracowały nad 
uprzątaniem Śniegu z torów. 

Również przerwana była komuni- 
kacja autobusowa na linji Wilno— 
Lida i Wilno—Grodno oraz na kilku 
innych linjach województwa wileń- 
skiego i nowogródzkiego. Na szosach 

i drogach gminnych pow. wileńsko- 
trockiego i oszmiańskiego oraz sąsie- 
dnieh potworzyły się ogromne zaspy 
Śnieżne, które włościanie z trudem 
zdołali pokonać. Wielu włościan z 
końmi powpadało do zasp, z których 
z nadludzkim wprost wysiłkiem po 
pewnym czasie wydostali się przy po- 
mocy służby drogowej. 

W związku z ostatniemi opadami 
po wsiach leżą zwały Śniegu, poła 54 
pokryte kilkunastuentm. grabości po- 
włoką Śniegu, co wzbudza niepokój 
wśród mieszkańców powiatu, którzy 
doskonale pamiętają ostatnią powódź. 

W ciągu dn. 15 b. m. do godz. 1 
po poł. były nieczynne linje telefo- 
niezne zamiejskie i Warszawa—Wil- 

no. 

Niebywałe zamiecie śnieżne w Mińszczyźnie. 
Z pogranicza donosżą, iż na terenie Mid 

szczyzny od kiłku dni panują niebywałe za- 
umiecie Śnieżne połączone z wielkiemi opa- 
dami. Wobec tych opadów na szeregu odein 
kach kolejowych jest przerwana kmunikac- 
ja, zaś drogi pozasypywane zwałami śniegu 
Kilka pociągów na linji Bohiniń - Mińsk sta- 
nęło w polu, jeden z pociągów z żywnością, 

który ugrzazł wpobliżu stacji Kamień—Ko- 
Szyrski został obrabowany przez grupę głod 
nych włościan i kobiet. Również znacznie 
szwankuje sprawność kolejowa na linji €en- 
tralnej Mińsk—Niegorełoje, gdyż pociągi 
międzynarodowe z Moskwy do Wiarszawy 
stale opóźniają się. 

Na tropie sprawców kradzieży 
transportu złota. 

Dałsze dochodzenie w sprawie zagadko- 
wej kradzieży transportu złota z przesyłki 
bagażowej na linji Wilno— Warszawa, znaj- 
duje się już obecnie na dobrej drodze. 

Aresztowany z związku z tą kradzieżą 
urzędnik kolejowy Żejme przewieziony z0- 
stał w dniu wczorajszym z aresztu centraln“ 
go do więzienia Łukiskiego. 

W. dniu wczorajszym powrócił z Warsza- 
wy jeden z poszkodowanych giełdziarzy, któ 
ry wyjechał do stolicy w towarzystwie wy- 
wiadowcy wydziału śledczego, celem ustale- 
nia czy kradzież złota nie miała czasem miej 
sea w Warszawie. Przeprowadzone w tym 

kierunku dochodzenie stwierdziło, że wszel- 
kie przypuszczenia co do tego są wykłaeze- 
ne, gdyż przesyłka oddana została na bagaż 
w pełnym porządku. 

W. tekn dalszych dochodzeń przeprowa- 
dzona została w dniu wczorajszym rewizja 
w mieszkaniu jednego z kupeów wileńskich, 
który został narazie zatrzymany, lecz po prze 
słuchaniu go w policji zwołniony. Według 
przypuszczeń władz śledczych sprawa  za- 
gadkeowej kradzieży transportu złota wyja- 
šniona zostanie całkowicie już w dniach naj 
bliższych. (e). 

Niebezpieczna sugestja. 
Podejrzana o komunizm okazała się reemigrantką. 

We wczorajszym numecze naszego pisma 
donosiliśmy o zagodkowej ucieczce kobiety z 
pociągu pieśpiesznego zdążającego do Wilna 
Przypuszczenia, że jest te komunistka oka- 
zały się niesłuszne, bowiem wkońcu stwier- 
dzono, że jest to n. Eugenja Kozioł miesz- 
kanka wsi Ziabki pow. dziśnieńskiego. Ko- 
zioł wracała do kraju po kilkuletnim pobycie 
we Francji. Powody nagłej i ryzykownej 
ucieczki z pędzącego pociągu mniej więcej 
zostały wyświetlone, bowiem stwierdzono, że 
reemigrantka choruje na manję przešladow- 

czą i wydało jej się, że jest Śledzona przez 
złoczyńców, chcących ją ograbić. To skłoni- 
ło ją do niebezpiecznego skoku. 

Dowiadujemy się, że tymże pociągiem je- 
ehało dwóch wywiadowców warszawskich, 
ścigających niebezpieczną komunistkę. Nagła 
ucieczka reeemigrantki wprowadziła na fal- 
szywy trop agentów, mniemających, że zbie. 
gła poszukiwana przez nich  komanistka, 
wobee czego zaczęli ścigać Koziołównę. Oka- 

zję tę wykorzystała prawdziwa komunistka, 
która podczas popłochu ulotniła się. te) 
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= Daziš: Eufrozyny. 

| Środa jutro: Gertrudy. 

„16. Wschód słońca — g. 5 m. 34 
Zachód „ — к. 7 в 20 

Sz0strzeżenia Zakłada Motosraiegił U. $. В. 
w Wilnie z dnia 15 II — 1982 rar" 

Chóalenie średnie w milimetraci: 753 

Temperatura średnia — 3 C 

* asjwyfszu -- 2 C 

= małniższa: — 3° С 

Opad: 4 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: spadek, petem silny wzrost. 

Uwegi: pochmurno, rano zamieć. 

MIEJSKA. 

— W. OBAWIE PONOWNEJ POWODZI. 
Ostatnie obite opady śnieżne nasuwają bar 
dzo poważną groźbę powodzi. W związku z 

tem Magistrat postanowił przyśpieszyć ro- 

boty nad regulacją brzegów Wilji na ulicy 

Zygmuntowskiej, gdzie zachodzi największa 

możliwość wylania rzeki, co może pociąg. 

nąć nieobliczalne skutki wobec podmycia 

fundamentów katedry podczas powodzi roku 

ubiegłego. Roboty te są już na ukończeniu. 

O ile pozwolą kredyty Magistrat przeprowa- 

dzi wzmocnienie brzegów również i w in- 
nych punktach miasta. 

— TEMPORA MUTANTUR. W ostatnich 

czasach wzrosła na terenie Wilna w prze- 
rażający sposób ilość wypadków podrzuca- 
nia dzieci i niemowląt. W chwili obecnej 
wszystkie przytułki miejskie są przepełnione 
podrzutkami. Ogółem w przytułkach i schra 
niskach miejskich pod opieką Magistratu 
znajduje się obecnie około 2006 sierot i dzie 
ci podrzuconych. Objaw ten tłumaczy się ogół- 

nem zubożeniem ludności, niemniej jednak 

poważną rolę odegrywa powojenne zdzicze- 

nie obyczajów, Dziś matki wtrącone w otch- 

łań nędzy nie długo wahają się co mają ro- 

bić: kołaczą do opieki społecznej i instytueyj 

dobroczynnych o przyjęcie dziecka do schro 

niska, a gdy starania te zawodzą decydują 

się szybko na podrzucenie lub zostawienie 

niemowlęcia łub dziecka poprostu na ulicy 

na łaskę losu, w nadziei, że jakoś tam bę- 

dzie i dzieckiem ktoś się zaopiekuje. 

— Wpływy podatkowe maleją. Magistrat 
walczy obecnie za dużemi trudnościami fi- 
nansowemi wobec katastrofalnego wprost 
spadku wpływów podatkowych. Do sekcji fi 
nansowej Magistratu wpływa codziennie ol- 

brzymia iłość podań o odroczenie. względnie 

umorzenie bieżących i zaległych podatków. 

W dużej ilości wypadków podania te są 

uwzględniane, mimo to do wydziału egze- 

kucyjnego wpływa moc nakazów egzekucyj 

nych. W. związku z tem ostatnio na terenie 

Wilna zwiększyła się b. pokaźnie liczba egze 

kucyj podatkowych. : 

OPIEKA SPOŁECZNA. 

— 700 starców w przytułkach miejskich. 

Podług danych zaczerpniętych ze źródeł mia 

rodajnych, obecnie na terenie Wilna w przy- 

tułkach miejskich i subwencjonowanych 

przez miasto znajduje się około 700 starców 

Koszta utrzymania ich w trzech czwartych 

ponosi Magistrat. 

LITERACKA. 
— Na dzisiejszej 154 Środzie Literackiej 

działaczka polska ze Szwecji, pani Wanda 
Pomian, mówić będzie o propagandzie kul- 
turalnej na dałekiej północy, Wrażenia pani 
Pomian obfitują w ciekawe obserwacje, n. 

p. na temat działalności pisarskiej pewnego 
koczującego Lapończyka. Dowiemy się też 
z bezpośredniego źródła, jak się przedsta- 
wia znajomość literatury polskiej u Szwe 
dów. Początek o godz. 8.30 wiecz. Wstęp 
@а członków i sympatyków bezpłatny, dla 
wprowadzonych gości 2 zł. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Dzień 19 marca wołny od zajęć szkoł- 

nych. Na podstawie zarządzenia ministerst- 
wa W. R. i O. P. Kurator Okręgu Szkolnego 
Wiiłeńskiego upoważnił dyrekcje i kierowni. 
ctwa wszystkich szkół okręgu do zwolnienia 
młodzieży w sobołę w dniu 19 b. m. jake 
dniu imienin Marszałka Piłsudskiego od 7a- 
jęć szkolnych. : > 

— Nowy Zarząd Bratniaka INBEW. Za- 
rząd Bratniej Pomocy Słuchaczy Wyższej 
Szkoły Instytutu Naukowo-Badawczego Eu- 
ropy Wschodniej w Wilnie wybrany na do- 
rocznem Walnem Zebraniu w dniu 13 mar- 
ca 1932 r. ukonstytuował się w sposób nastę- 

pujący: 
Prezes — Stanisław Bohdziewicz. Vice- 

prezes — Jan Duchnowski. Sekretarz — Bro 
nisława Szczyglewska. Skarbnik — Władys- 
ław Pokłewski-Koziełł. Członkowie: — Ste- 
fan Prus-Wiśniewski, Józef Woszczak, Jan 
Pieciukonis. Zastępcy: Stanisława Zienkiewi- 
czówna Genowefa Kochanowska, Longina Ur 
banowiczówna. Komisja Rewizyjna: — An- 
toni Wiśniewski, Janina Kondrałowiczówna, 
Stefan Trzebuchowski, Sąd Koleżeński: — 

Marja Walczykowska, Dymitr Bodunow, Ste. 

fan Trzebuchowski, Stanislaw Sielanko, He- 
lena Maraszkówna. 

Z KOLEL 
— Koneert w „Ognisku Kołejowem* W 

dniu 20 marca 1932 roku o godzinie 4 po 
południu w sałi „Ogniska Kolejowego" (Ko 
lejowa 19) odbędzie się Wielki Koncert-Od- 
czyt w 2 częściach. Część I-sza „Muzyka Re 
ligijna" z udziałem p. prof. Konstantego Gał 
kowskiego — odczyt o Mozarcie i Haydnie. 

P. Janiny Kamińskiej — sopran, p. Broni- 
nisławy Jagminówny -— alt, p. Waclawy 
Cumftówny — fortepian oraz orkiestry i chó 
ru „Ogniska“ pod batutą p. Adolfa Czernia- 
wskiego. Część Il-ga „Wiełki Tydzień* z 
udziałem p. Haliny Hohendlingerówny — 
odczyt, p. Wandy Henrychówny — sopran. 
p. Kazimiery Aleksandrowiczowej (Ciotka Al 

binowa)— monologi, p. Zofji Godzieszewskiej 
— fortepian; p. Adama Ludwiga — baryton, 
Wstęp dla członków „Ogniska* i K. P. W. 
— 20 gr., dla nieczłonków — 30 gr., dla 
dzieci — 10 gr. Szatnia nie obowiązuje. 

— Niepokojące pogłoski o „Domu Dziec- 
ka*. Od pewnego czasu obiegają wiadomości 
które każdego społecznie wyrobionego czło- 
wieka powinny poważnie zaniepokoić. Cho- 
dzi tu o przedszkle kołejowe „Dom Dziec- 
ka" chlubę kolejarzy, instytucję znaną sze- 
roko nietylko w Wilnie, ałe i poza Wilnem 
Przeszkołe istnieje już od dziewięciu lat wzo 
rowo prowadzone przez dotychczasowe pra- 
cowniczki p. p. Gumińską i Markównę, przy 
pomocy i poparciu opiekunek. W” chwili obe 
cnej opiekę z ramienia Związku sprawuje p. 
Królewska, której posunięcia, jak chodzą 
wieści. są takie, że zachodzi obawa czy in- 
stytucja wytrzyma. Notujemy to tylko jako 
pogo czekając na jej potwierdzenie. Na- 

leży się spodziewać, iż Zarząd, na czele któ 
rego stoi znany społecznik p. Kryszczukaj- 
tis, jako też i członkowie, którzy już od sze- 
regu lat w Ognisku pracują, tej miary co 
p. p. Czerniawski, Szemberg. Niedziołka, Król 
Zamejć, Sobiepan i wiełu innych, wejdą w 
tę sprawę i odpowiednio nią pokierują, bo- 
wiem wielka stałaby się krzywda gdyby tak. 
zasłużona i pożyteczna placówka miała upaść 

 



„łe św. Mic 

-— Harcerska Akademja 
czwartek dnia 17 marca b. r. odbędzie się 
w małej sali miejskiej 
cerska Akademja Żałobna urządzana przez 
Zarząd Oddziału Wil. Z. H. P. ku uczczeniu 
š. p. Ks. Biskupa Dr. Wł. Bandurskiego Ho- 
norowego Harcerza Rzeczypospolitej i długo- 
letniego przewodniczącego Oddziału Wileń- 
skiego Zw. Harcerstwa 

Zarząd Oddziału prosi uprzejmie rodzi- 
ców harcerek i harcerzy, oraz członków Kół 
Prz jaciół Harcerstwa 
   

Początek Akademi 
Wstęp wolny. 

Równocześnie Zarżąd Oddziału za 
mia, że tegoż dnia o godz. 8 zostan 
wiona Msza Św. ża duszę zma 

a (ulica Wolan 
rny harcerskie, 

inni. 

  

   chają druży 
grono instruktorskie i 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 55 
— W sprawie kwesty 3-go Maja. Pan Mi 

nister Spraw Wewnętrznych pismem z dnia 
12 grudnia 1932 r. Nr 

j Macierzy Szkolnej Z 
cierz Szkolna Z. W. pozwala sobie 

ch od 3 do 9 maja 1932 

sk 

  

na urządzenie w dni 
roku włącznie, zbiórki 
Narodowy 3-go Maja”. 

Powiadam 
cierz Sękolna 

wszelkie Towarzystwa 

   

   
  

   

  

i kwesty na swój dochód, o łasi 
i przestrzeganie, iż tydzień od dnia 3 do 9  cemi wa 
maja przeznaczony został wyłącznie Polskie; 
Macierzy Szkolnej po za którą 
że w Wilnie i na terenie 
urządzać w powyższym cz: 
rek i imprez dochodowych. 

— Czarna Kawa „Rodziny W. 
Stow. „Rodzina Wojskowa”, 
chodzącego dnia [mie 

  

skiego, urządza w dniu 18 b, m. 
we“ dla członkiń, p. 
gości, wsprow: 

arną Kawę*      
wych sił artystycznych. 
punktualnie o godz. 8 wieczór. 

-- Zarząd „Rodziny Wejskowej* podaje 
do wiadomości, że w dniu Imienin Marszałka 

Piłsudskiego, 19 b. m 
11 rano w kościele 
nabożeństwo. Człon 

    

szone są o,nak najliczni 

— Podziękowanie. 
Wojewódzkiego Z 

skiej Kobiet w Wilnie 

  

dziękuje: Izbie Przemysłowo-Handlowej za 
p. Leonardowi Pikielowi za 

8 mtr. płócienka oraz p. p. 
wiątkowskiemu za 31 mtr, mu- 

sumę 200 zł., 
10 mtr. surówki 
Gramsowi i 
śłinu ofiaro: 
ki Dziennej 

  

     
e łask. 

im. ks. 

  

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Odczyt inż. Piaseckiego. 

Wydziału Elektrycznego Magistratu m. Wi 
na, dnia 18 marca b. 
  

wy treści nast.: 
„Zasady racjonalnego oświetlenia wnętrz gra 

i jego wpływ na pracę 
wietlanie okien wy: 
reklamie", 

  

Odczyt będzie ilustrowany przezroczami 
Wstęp bezpłatny. 
— Zebranie Związku Lokatorów. Zar 

Związku Lokatorów i Sublokatorów m. Wil- 
że doroczne Ogólne Zcbra- 

ku, które miało się od- 
na komunikuj 
nie Członków Zw 

    

być w dniu 13 b. m. o godz. 6 w sali Konser 

   
o przybycie na wymienioną Akademię. 

aproszenia nie będą rozsyłane. 

c o powyższem. Polska Ma- 
W. pozw : 

  

adzonych 

Czarną Ka JALDEJ dzkóracji: W. Makojnika. 19,3. Program na piątek i rozm. 19,4: 
p. wojskowych Oras Jutro we czwartek dnia 17 b. m. o godz. sowy dziennik radjowy. 20,00: „Kto zwycię- 

przez członkinie. 8 w. „Mam lat 26". žy“ — felj. 20,15: Koncert ze Stokholmu 
urozmaicą występy mi Ž — „łeh synowa* — w Teatrze Lutnia. 22,00: Rewja z „Bandy“ p. t. „Banda nap- 

    

zku Pracy Oby 

  

   biskupa Bandurskiego. 

Stowarzyszenia Techników w Włlnie* odbę 
dzie się odczyt inż. Piaseckiego z Warsza- 

awowych i światło w 

watorjum Muzycznego po zakończonym wi uczniów i uczenie Konserwatorjum Muzycz- 
cu łokatorów nie odbyło się wskutek przy- , nego w Wilnie z kursu średniego i wyższe” 
czyn od Zarządu niezależnych. go 

O terminie i miejscu ponownego Ogólnego 
Zebrania. Zarząd poda do wiadomości oso- 

HARCERSKA. 
 Żałobna. We 

     

      
    

Popisywać się będą klasy: fortepianu, (ulica Końska 1) Har- 2 i wz SĘ ve i ) Н skrzypiec, wiolonczeli, śpiewu sołowego i in- 

ŻYCIE LITEWSKIE. tarjacie Konserwatorjum od godz. t do 7 w. 

Błogosławieństwo Ojea św. dla Litwi- 
nów wileńskieh. Ks. Szambelan Wiskont ot- 
rzymał ze stolicy apostolskiej błogosławień- R A D J 0 

stwo Ojca św. dla Litwinów wileńs| Jest A i a . 932 U 
to odpowiedź na depeszę hołdowniczą uchwa SHOP Ana AKALASA М 
loną w lutym podczas akademji papieskiej 11.58: Sygnał czasu. 14.10: Program dzien 
w sali „Apollo“. ny. 14.15: Muzyka rosyjska (płyty). 15.15: 

o godz. 18 (6 wiecz.) 3 Kom. 15.25: Odczyt dla matyrzystów. 16.10: 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

Polskiego. 

  

sympatyków harcer- 
  

  

     

   

    

   
       

     
       

    

     
         

    
Komunikat Związku  Młodz 
19.00: Przegląd prasy litewsk 
zyka z płyt. 19.20: Przechadzk 
19.30: Komunikat sportowy. 19.3. 
dzieci“ — pogad. 19.40: Program na czw: 
tek i rozm. 19.45: Prasowy dziennik rAdjo“ 
wy. 20.00: Felj. muzyczny. 20.1 

„2110: Kwadrans literacki. 
y fortep. na 4 ręce. 21.55: Recital skrzy 

pcowy. 22.35: Kom. 22.45: Fragmenty z Szo- 
pki 10 kl: 23.00: Spacer detektorowy po 
Europie 

CZWARTE R, dnia 17 MARCA 1932 ROKU. 

0: Kom, meteor. 
Poranek szkół 

y Polskiej. 
19.15: Mu- 

po mieście. 
„Ratujmy 

  

wo przy zatwierdzeniu budżetu  poczyniło 
eg redukcyj, m. in. wykreślone zostało 

uchwalone w swoim sie przez Zar 
gminy subsydjum dla żydowskiego insiy 
tu naukowego, dla t-wa sportowego „Ma 

304/ 31 udzielił Po; bi“ i kilku innych organizacyj społecz 
W. w Wilnie: i i oświatowych. 

"W TEATR I MUZYKA 
-- „Mam lat 26% — na Pohułanee. Dziś, 
rodę dnia 16 b. m. o godz. 8 w. ory 

„Mam lat s 
i fascynują- 
styan Mihaly 

piętnuje ozięb- 

       

      
    

   

  

       

  
   

        

        

  

publicznej p. n. „Dar 

  

          a sobie pros 
zbiórk” 

awą pamięć 

we 

nalna sztuka węgierska p. t 
ilustrow 

  

     
   

  

    

  

   

    

   

  

      

    

    

    

wkami tanecznemi. 
w sztuce swej „Mam lat 2 
łość i obojętność uprzywilejowanej części 
społeczeństwa na niedolę bliźnich, ginących 
х powodu braku pracy. Szluka ta wzbudzi 
ła wśród publiczności wileńskiej niebywałe 
zainteresow nie i zyskała wyjątkowe powo- 2 Koncert 
dzenie ietnej grze zespołu, dosko- Kom. Tow. „Sokół*. 19,00- 
nałej insceniz: W. Radulskiego i orygi- towa Nr. 198%. 19,20: Now 

  

  

     

        

„Problem tech 
współczesnej 

  

    

      

    

                 z powodu nad- 
nin Marszałk       

  

     
    

        

   

Początek progra we środ dnia 16 b. m. o godz. 8 w. rzód* 
„, pełna humoru i werwy, najnow- 

kiego p. t. 

  

       
NOWINKI RADJOWE. 

    

klaskami wykona 
iej-Detkowski 

Malinow: 
"w ołłejki, 

odbędzie się o godz 

    

    

zachęcić pis 
ręce urządz: 
7 25 intere: 

stąpią profesorowi 
Lefeld i odegrają na 4 ręce 

zkowskiego i Райегем skiego. Ten 
lekcewažony dzi- 

  

nistow do muzykowania 
a Polskie Radjo dzi- 

audycję, w 

Ludwik Ur- 

  

Domańskiego Liecierskiego,       

   

  

   

  

   

  

   

Zarząd Ž Zrzesz 
  

Jutro we czwartek dnia 17 b. m. o godz. 
w. „Ich synowa”. 

- Popołudniówka w Teatrze na Pohulan- 
€e. W) najbliższą sobotę dnia 19 b. m. o g. 
4 p. p. odbędzie się w Teatrze na Pohulance 
przedstawienie popołudniowe 

— jedyny występ Mikołaja Orłowa w 

niedzielę dnia 20 b. m. urząd Wileńskie 
Towarzystwo Filharmoniczne Konser- 
watorjum — Wielka 47). Po ich sukee 

Staraniem sach ar feznych w Am Gentralnej 
oraz -— świeża w Warszawie 
rzędu!j. pr „dem do k 

i Skandy nawskich, da ten slawny u 
nizmu współcz snego jedy 

zmiernie interesujący i całkiem nowy pro 
m obejmuje arcydz muzyki klasycz 

nej i najnowszej polskiej i 
ymanowski, Strawiński, Prokof- 

  

stein i 

utwory M 
gatunek muzyki niesłusznie 
siaj obfituje w literature v 
rudną, jak się lo okaże w czasie omawianej 
audycji. i 

SZOPKA AKADEMICKA. 

ninie 

  

«m uprzejmie 8 

  

  

    

e na rzecz Ochron- 
       

        

   

   

  

     
     

  

Fluid) 
аше roznies: radjo- 
wa o godz, 22,45. Będą to Įragmeniy najno- 
wszej szopki akademick obchodzącei w 
tym roku dz i 
Chociaż więc. 

  

    

  

      

r. o godz. 20 w sali 

  

    
* w tekście znaj- 

      

   

     

  

duje się spo 

    

nej, romant 
rosyjskiej (“ 

в jew). 
Bilety w przedsprzedaży w 

Mickiewicza tl-a, od godz. 9 rano do 7 w. 
Ceny niepodwyższone. Zniżki ważne. jum Państw. im. Elizy Orzeszkowej — po- 
— Wieczór uczenie Konserwatorjum. W zostalošė od wieńca zł. 42 gr. 27. 

piatek dnia 18 b. m. o godz. 7 m. 30 w. w Nauczų wo gimnazjum im Elizy Orze 
s Kon: atorjum Wielka 47 (wejście od  szkowej zł. 
ulicy Końskiej) odbędzie się wieczór szkołny Razem 87 zł. 27 gr.+ ża 

człowieka oraz „OŚ    

   

  

„Orbisie“ — schronisko im. Biskupa Bandurskiego 
w naszej redak uczenice gimnaz- 

     
   

      

     

   

      

LISTY DO REDAKCJI „| 

bno. strumentów dętych. w 
Karty wstępu otrzymać można w sekre- — о 

wane w pra 
kowo ciężkiej sytuacji 
7. А. $. Р. w Wilnie, o zamknięciu T 
„Lutnia 
do obowiązku zaznajomić opinję 
z istotą rzeczy 

wiłeńskich, lecz jes 
sportowy.  mias 

zespół arty 
"nym wy 

obecnych prze 

     3) 
wileńskich niety 
ziomu, lecz go stałe wznosi, pod względem 

   
Kom Szekspir, Molier, Korzeniowski 

udy reg utworów świadczy o szl: 
ego. _ Teatrów, ię 

. 16,50  detą, do której nieraz siłą zmus: 

ność, stroniąc np. ostatnio soli 
Szekspirem, widowi 
sługującem na wi 

wiełe instytucyj artyst, 
Związkowe (Wilno, Li 
nie utrwalić 

czesny «widz tea 
go rodzaju k 
stycznej: 

NA CZTERY RĘCE... lubuj 

Teatr je 
instytucją rozrywkową. 

ięczną i niet- czn 
współczesnego widza, mimo swej świe 

lub kompletne pustki na popularnym utw: 
rze ZO NS ih a 

yry i humoru na tematy aktu-  tąpi*, 

dopingować do większych wysiłków w - 
ženiach artystycznych — nie zadawalajac się 
„przebojem 

i autorowie ochrzeili io „pr 

Ь A na chwiłę sw oje interesy osobi 
dowcipów pierwszej klasy. nie i 

0 F i A R Y ag" do Szekspira, Wiyspiańskiego i tych. 

W_IBE RSKI 

    
ч 5 zaginięc 
Szanowny Panie Redaktorze! е 

go” upra 

  

Uprzejmie proszę o ła 
swem poczytnem pis 
wiadczer 
Poniew: 

   

   

  

        

  
Z prze: 

na, która miała z: 
stytucja pocztowa 

   

  

od pewnego dnia są kolporlo 
je krzywdzące pogłoski o wy 

Teatrów Miej 

  

  

it, p. Dyrekcja Teatrów poczuwa się p. Dy J I х 
publiczna 

  

*Teatrach 
y niż w 
rów od 

1) Ogólny kryzys odczuwa się w 
on mniej groźr 

h innych. Stan finansowy 
    

    

   

  

   

      

  

       

    

"iada- а : 5 5 > . 16.40: Codzienny od początku sezonu opiera na budżeci 
> odpra- skiej. O AE kt = SD aa pow ебей : Lekcja angielskic- ry nie może wytworzyć katastrofy. O likwi- 

ZONE koście Е ОООа WIĘ PRE go: nA 10: „Zachowawczość w przyrodzie* — _dacji ia" niema mowy w obec- dniach powiadomienie od adz  nadzor- ю žo я У ь e RA 
KE 7 : оее t. 17 Koncert popularny. 18.05: Re- nym sez P. dotrzyma wszelkich Z CIĘ czych o zaakceptowaniu przez Min. W. R. i t { Й 18.20: Muzy! łyt 18.30 Ra 2 

Q"P: budżeth gminy na rok T931:Mžnistorais — сУлВс/е Utworów. 16.20: Muzy płyt. umów. hezpośredno roku bieżącym 
tyczny; lecz nie podważa w żad- 

dku egzystencji teatrów. 
2) Każdy teatr, szczególniej w czasach 

w pewnych momentach 

    

       

   
   

rsu, sezon obeeny Teatrów 
ko nie obniżył swego po- 

znacz 

  

spertuaru, zajmuje jedno z naczelnych 
c w Polsce. Słowacki, Żeromski, Fredr 

  

   

   

  

broniących 

  

upar: 

    

iem zewszechmiar za- 
zą uwagę. 

Nadmienić należy, że kryzys zachwiał b. 
nych, jedynie teat 

) potrafiły norma! 
eneję. 
apomnieć, 

   
   
    

   

          

"Nie mo: że współ- 
       

  

   

   

    

Bi 

  

s g e = : ienniczego. 
„ chętnie natomiast Re © 

lekkiej komedji 
ych reportażach. 

li tylko 
Zadania teatru są 

. Teatr wogóle, a tu w Wilnie 
musi być czynnikiem wychowaw- 

ym, żywym i postępowym. 
SE _ dlatego niedostateczna kcja pubh- 

i na genjalnego Szekspir „ który u 
ŚCI 

aktualności nie znajduje zainteresowar 

  

"Zablośie i 
albo w sensacy 

nak, jako taki, nie może być 
   

  
    

  

wił możliwoś: 
wego w branży w 

   

  

m. in.: 

    

     

   

   
   

  

irtuti Mil:- 
lecz raczej 4» 

    

teatru nie może zrażać. 

    

na“ „Mam lat '26*, 
Byłoby może lepiej, gdyby nieproszeni 

aciele“ teatrów wileńskich, odłożywszy 
miast myl 

o zamy- 
„katastrofie finansowej ', 

czas na przekonywanie wi- 

    

    

  

    

   

    

  

stanowią rdzeń kultury polskiej i eu 

azy głębokiego szacunku. 
łe z poważaniem 

M. Szpakiewicz 

oe: Teatrów Miejskich Z.4A.5.P. 
w „Wilnie. 

    
jącą rezolucję: 

  

mieli nic wspólnego, gd 
poczty omawiana przesy 
łana ani też doręczona. 

Prezes: Inż. 

Zmniejszenie kredytów 
mo Na kolonie i półkolonie letnie. 

Awokat Kaliski w 

Szanowny Panie 

iązku z notatką p. 
transportu złota” 

Nr. 60 z dnia 13 b. m 

  

Żuehowiez. 

Jak się dowiadujemy, w związku 
żką sytuacją finansową miasta w 

  

kredyty na orga anizację kolonij i pol- 
kolonij letnich, pociąga to w konsek- 
wencji redukcję ilości dzieci przy kwa 
lifikacji na kolonje i półkolonje. W 
związku z tem kolonje letnie w roku 
bieżącym zatracą swój dotychczasowy 
charakter wypoczynkowy i ograniczą 
się jedynie do celów zdrowotnych to 

że na kolonje kwalifikowane 
będą jedynie dzieci, których stan zdro- 
wia wymaga koniecznie spędzenia fe- 
ryj letnich na świeżem powietrzu w 
warunkach riajbardziej zdrowotnych. 

SPRAWA SCALENIA PODATKU 
PRZEMYSŁOWEGO. 

W lokalu C. Z, K. odbyła się w niedzielę 
6 b. m. Konferencja Kupców 
kienniczej w sprawie sca 
mysłowego. W konferencji 
przedstawiciele Ć. Z. K. 
pieckich w Łodzi, Wilnie, 
czej w Warszawie i delegat Stowarzyszenia Zl. 
R Polskich. Konferencję zagaił prezes 

„ K. poseł W iślicki, wskazując na donio- 
a znaczenie konferencji dla handlu włó- 

referacie swoim omó 
enia podatku przemysło- 
ókienniczej na tle nowe- W 

lizacji do ustawy padatku przemysłowego. 
Po zreferowaniu przez adwokata 
memorjału do miarodajnych czynników, roz 
poczęła się dyskusja, w której wzięli udział 

adwokat Hajman (Łódź), prezes Lew 
stein (Łódź), dyr. Zajdenman, Leon Pajew- 

ski (Wilno), Kisielnicki (Stow. Kupców Pol.j, 
i inni. Pajewski wskazał na to, 
znajduje się w najgorszem położeniu ekono- 

ranzytowe położenie kraju i m. 
gdzie ogniskował się dawniej hur- 

lowy handel tranzytowy między Niemcami 
i Kongresówką z jednej strony, a Rosją z 
drugiej — przestało mieć znaczenie. Utra- 
cony został dawny pojemny rynek rosyjski, 
który dawał możność rozwinięcia stosunko- 
wo znacznej aktywności wileńskim przedsię- 
biorstwom handlowym 
produkty przemysłu wileńskiego. 

Najbardziej ucierpiał 
rynku rosyjskiego szczególnie w Wilnie, han 
del manufakturą. Przeprowadzenie więc sca- 
łenia podatku przemysłowego jest z tego po- 
wodu dla Wilna warunkiem nieodzownym. 

W. wyniku dyskusji uchwalono następu- 

„Uznzjąc sprawę scalenia podatku prze- 
„myslowego za kwestję bytu kupiectwa włó- 
kienniczego, czynić należy najenergiczniej 

Redaktorze. 

„Kurjera Wileńskie 
się o umieszczenie w najbliż- 

szym numerze redago 
astępującego wyjaśnienia: 

ką nadaną z Warszawy do Wil- dzy. 
erać ruble w złocie, In- 

ani też jej pr 
‚ га pośrednictwenz 
ka nie byla 

anego 

    

ps ji włókienni- 

który pochłaniał 

wskutek odcięcia 

t. „Zagadkowe 
zamieszczoną w 

  

czasopisma 

Ne 62 (2304 

Sze kroki, w c€ełu jak najrychlejszego wpro- 
wadzenia w życie scalenia podatku przemy- 
slowego. Scalenie winno objąć eałą branżę 
włókienniczą włącznie z wyrobami Inianemi 
i sztucznego jedwabiu, Podatek sealony po- 
winien być pobierany przy imporcie surow- 
ców i przy wyrobach jedwabnyeh od przę- 

ownicy nie  keji*.    

  

celem 

ograniczone 

Stankiewi 
nął się, p 

      

Sawicz. Ży 
pieczeństwo. 

branży włó- 
ku prze-     

    

  

garderoby mę, 

  

  

  

  

z Czesław (3 Maja 1) 
chodząc ulicą Młynową, 

i złamał prawą nogę poni 
towie przewiozło Stan 

u Stankiewicza nie » grozi pteboz- 

Scalenie ma objąć wszystkie fazy produ- 

Uchwalono przytem by delegacja udała 
wysy. Się do Min. Skarbu i Min. Przem. i Handht 

Е przedstawienia 
przez konferencję. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZAJŚCIE W KAWIARNI CZEBI-OGŁY. 

W dniu wczorajszym w godzinach wie- 
czornych w kawiarni Czebi-Ogły przy uliey 
Trockiei doszła de burzliwego zajścia, pod- 
czas którego został 
ścieciel kawiarni Czebi-Ogły, któremu udzie- 
lono pierwszej pomocy w ambulatorjum po- 

getowia ratunkowego. Przyczyna bójki praw- 
dopedobnie romantyczna. (e). 

ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

Litwinowiez Jadwiga lat 25 
9) usiłowała pozbawić się zyóła: wypijając 
<sencji octewej. Lekarz pogotowia udzielit 
desperatee pierwszej pomoey, poczem о4- 
wiózł ją do szpitala Sawiez w stanie nieza- 
grażającym życiu, Przyczyna usiłowania sa- 
mohójstwa nieznana. 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. 

uchwał przyjętych 

dotkliwie pobity wła- 

5 (Kalwaryjska 

   
   

  

   

   

  

UJĘCIE ZŁODZIEJA. 

udział W toku dochodzeń w sprawie kradzieży 
kiej i damsk 

wanu i innych rzeczy łącznej wartośc 
na szkodę Bujwidowej Wiiktorji 

niska 19) ustalono, że kradz 

    
  

  

    

  

tej dokon: I 
Zinkiewicz Kazimierz, bez s miejsc 

zamieszkania Zatrzymano go w d wczoraj 
szym na ulicy Kalwaryjskiej ze skradzione     
mi rzeczami. 

Kremera 

skąd 

  

iż Wilno 

  

   
   w 

  okoliczny 
ki ziemi i las. 

Obszerniejsze zeznanie złożył 
Korkozowicz, rządca w Woropajewie. Zezna 
nie to jednak niczem nie różni s 
rzednio złożonych w czasie śledztwa i w 
dzie okręgowym. 

Dziś od gódz. 9 rano sąd 
dać będzie OWE świadków wezwanych. 

KRADZIEŻE. 

poniedziałek wieczorem nicznani zio 
dzieje, po złamaniu kłódki, dostali się de 
mieszkania Sakowicz Sory (Św. Mikołaja 5) 

radli garderobę męskę i damska lą 
cznej wartości 980 zł. 

PROCES O KROCIOWE NADU-- 
ŻYCIA NA SZKODĘ 

K I J. PRZEŹDZIECKICH. 

(Drugi dzień rozpi au y). 

LAR cały dzieć wczorajszy przed sądetra 
ym toczył się dalszy ciąg procesu 

dobrach hr. Przeździeckich 
adał następną grupę świadków, w 

liczbie 15, z pośród oficjalistów majątku £ 
ch włościan, którzy nabywali dział. 

  

świadek 

  

ę od pop- 
а-   

apelacyjny ba- 

Ka-er. 

Kim Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ulica Ostrobramska 5 

POOR EE M Bernard Goetzke 
Znakomity dramat Z E M S TA L 0 S U Koncert. orkiestra pod bat. M. Salnickiego 
Początek o godz. 4, 6, B i 10 wiecz. Ceny miejsc: balkan 30gr., parteró0gr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 
  

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Dźwięk. teatr świetlny 

PAN 
ul.Wielka 42, tel. 5-28 

Na żąd. publiczności jeszcze 2 dnii W rol: gł: czarująca OŁGA „CZECHOWA, 
Najznakom. arcydzieło doby obecnej. Halda TROJKA niezrownany H. Schletow i artysta teatru 
Stanisławskiego Michał Czechow. — Śpiewy rosyjskie sołowe i chóraine. — Rzecz dzieje się w Rosji. 

Nad progr'm: Dodatki dźwiękowe. Na |-szy seans ceny zniżone. AREN og 4,6,B8i 10j5 

BAL w OPERZE ;;; IWAN PETROWICZ, 
głównych Liana Haid i George Aioksendct 

NAD PROGRAM: „Najnowsze aktualja dźwiękowe. 

Dziś! Największy 
przebój sezonul 

  

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
(ebok dworca kolejow.) 

    
Początek o g. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone. 

Potężny drsmat ROMANS KAPŁANKI WSCHODU ;cy.1:1. 
Wspaniałe dekoracje! Arcyciekawa treść! Porywająca 
gra artystów! Pocz. o g. 5, w niedziele i święta o 4 pp. 

E ans aa iek 
e arcydzieło filmowe p.t. 

Mówasc. Barnard Gótzke : Regina Thomas. 
  

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

Dziśi Po raz pierwszy w Wilniel rozómiesza nawet głazy swoją ostatnią, prze- 
Prawdz. bomba humoru i śmiechu Pat i Patachon bajeczną i najdowcipniejszą kreacją jrko 
Królewie mody Arcywesowa komedja-farsa w 12 aktach. UWAG: Dla ucz. się młodz. dozwoł. 

Następny program: „BEN-HUR“ *   
  

  

  

jasną  bieliżniarkę 

  

z trzechletnią praktyką 
w większym majątku, do- 
brze obeznany z hodowlą 

bydła, ogrodnictwem in- 
spektowem i rachunko- 
wością, kawaler, zdolay, 
pracowity i przedsiębior- 
czy, poszukuje posady 
lub prący, Wymagania 
b. skromne Oferty kiero- 

KP w dobrym stanie | Wil.* 
wać do Admia. „Kurjera Trocka ll, telefon 6-64, 

Jagiellońska 3, wykonuje wszelką robotę 
dła W. P. 

Mieszkanie 
z 4-ch pokoi 

ze wszelkiemi wygo 

dami--do wynajęcia, 

ul. Sierakowskiego 6 

ODMROŻENIE 
Oryginalna maś 

(z kogutkiem) 

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

  Sprzedają apteki 

Akuszerka 

Mafia LAKNETOKA 
prryjmuje od 9 do 7 wiecz 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 
  

ZZ weksle wysta- 

Paszukuję 
posady 

rządcy domu 
tylko za mieszkanie 
w domach rządowych 

854 

is umebio- wione przez I. Wak- | lub prywatnych, oraz i składy apteczne POKÓ wany R £3 V po w hotelach, posiadam 
> zai E Vs 1 "©. Do ОВ duży z oświetl. elektrycz. | ; BUEŚRG: Nóógradzkiej a os e 

do wynajęcia przy ulicy | po 40 zł. płatne 15XI, | askawe ołerty pro- 
Agronom Kazimierzowskiej 11 m. I 

Zakład krawiecki 
Fr. MUCHLADY 

Poleca solidną robotę 

ul. Wileńska 22 m. 25. 

  

ważnione 

    

Fryzjer damski 
„ELIZABETH* 

w zakresie fryzjerstwa. 
  (czeczotka), krzesła do Przetarg Pracownia OBUWIA p 

  

  

  

jadalni i patefon. Oferty : M. DRZEWINSKI + na dostawę mięsa składać do Administracji 
a Bonifraterska 6 zy „Kurjera Wil“ pod „Z“ 

B KOP. ki dnia 21- PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE zę gy е we a eZ TEST 
oraz reperacje kaloszy i śniegowców. ы г.о ыы e A Ga z (Biskupia 4) Nr 103981 

6 Informacyj udziela kwatermistrz Baonu. unieważnia się. 

FRANCISZEK PIETKIEWICZ 39) ujrzeliśmy migocące światełka. Ponieważ były to n 

Sołowki-wyspa tortur 

(Wspomnienia 

Po drodze do granicy napotkaliśmy dwie większe 

    
  prawdopodobniej odbłyski światła latarek straży, 

wstrzymując dech, zaczęliśmy uciekać, posuwając się 
na czworakach przez zboża. 

Po ezterogodzinnem pełźnięciu, kiedy już zdręt- 
wiałe ręce odmawiały posłuszeństwa, zbliżyliśmy się 
do błota i ku okropnej rozpaczy swojej zamiast gra- 
nicy ujrzeliśmy jezioro. 

Widocznem było, iż zbłądziliśmy. 
wleźć na drzewo, by choć pociemku zorjentować 
się w miejscowości, lecz na to już sił nie mieliśmy. 

  

śmierci. 

  

z katorgi sowieckiej). 
Próbowaliśmy 

  

   

150-250 2ł. mes. 
mogą zarobić przy intel. 
pracy młodsze i starsze 
Panie 
godz. 4—6 ul. Subocz 9, 

rzeki, po przepłynięciu których wkroczyliśmy do przy- 
granicznych lasów. Szliśmy jak najostrożniej i tylko 
w nocy, Po trzech dniach nieduży zapas chłebą zo- 
stał całkowicie wyczerpany, a poniew ż ludność tut 
jest wyniszczona i steroryzowana, ani kawałka nigdzie 

go dostać nie mogliśmy. Spoczynek pod krzakami 
przy ciągłem napięciu nerwów odbierał resztę sił 
i zdawało się, dłużej nie wytrzymamy. 

Pomimo to krok za krokiem, często na czwora 
kach przez zboża szliśmy dalej i dalej. Wreszcie do- 
tarliśnty do miejsca, skąd były już słychać strzały 
karabinowe z nad granicy. Zdwoiliśmy czujność, lecz 
wycieńczenie przechodziło wszelkie granice. W ciągu 

trzech dni żywiliśmy się tylko ziarnkami zboża wy- 
łuszczanemi z kłosów, a ponieważ, dla większej swo- 
body ruchów porzuciliśmy i płaszcze, stałe byliśmy 
mokrzy od deszczów. Dochodziliśmy do krańcowej 

rozpaczy. Każdą przestrzeń przebytą w nocy, podczas 
przymusowego spoczynku w dzień starannie odzna- 
czaliśmy. na. mapie. liczące niecierpliwie kilometry. 
które' musieliśmy jeszcze przeb, Wzrok i słuch 

     

  

    

    

  

  

  

do tego stopnia mieliśmy wówczas naprężone, że naj- 
lżejszy. szelest liści podrywał nas: na nogi. 
mimowoli sięgała po broń. 

Wieczorem, kiedy podług naszych obliczeń, mu: 
się gdzieś koło samej granicy. 

  

a rek; 

sieliśmy znajdować 

Wydawnictwa „Kur der Wileńw 

  

  
    

Przemoczeni do nitki zarówno przez rosę jak i od 
deszczu, wsłaliśmy i poszliśmy w bok od jeziora, uni: 
kając spotkania z siedzącymi koło ogniska nocnymi 

pastuchami koni. 
Następny dzień był również pełen niepowodzeń. 
żeni przez jakiegoś przy padkowego przechodnia 

musieliśmy zatoczyć koło, i znacznie zboczyć od po- 
wziętego kierunku trafiając na wieś. Co prędzej odda. 
liliśmy się od niej, w obawie jakiegoś niepożądanego 
spotkania. Z nadchodzącym Świtem rozpoczynał się 

zazwyczaj spoczynek. 
Żeby uniknąć przypadkowych spotkań ze zbiera- 

czami grzybów i jagód nigdy nie ukrywałiśmy sie 
w lesie, lecz wśród malutkich krzaków rozłożonych 
w zbożu. Wiedzieliśmy przecież dobrze, że tam rzadko 
zagląda wieśniak, a zresztą i pożywienia z kłosów mie. 
liśmy „pod dostatkiem*. Próbowaliśmy nawet kopać 
i jeść surowe kartofle (ognia obawialiśmy się rozkła- 
dać, żeby się nie zdradzić), lecz organizm kategorycz - 
nie odmawiał przyjmowania takiego pokarmu po- 
mimo iż głód nauczył już jeść najlichsze pokarmy. 
Wkońcu wygłodzeni do ostatnich granic, wbrew po- 
słanowieniu musieliśmy pójść do wsi, celem dostania 
chleba. Kierując się do ostatniego domu na końcu wsi 

   Spłos 

      

   

    

   

zostaliśmy zauważeni przez pasącą konia kobiecy — 
  
  

LEKCJE 
prywatne w zakresie ma- 

Zgłaszać się od | tury. Specjalność: polski 
i łacina, rutynowany pe- 
dagog—Bakszta 17, m. 4.     m. 3, Szklar ciuszki 

Wszczęliśm yrozmowę, wypytująe ostrożnie o rozloko- 
wanie żołnierzy. Na szczęście we wsi ich nie było. 
Aby nie zdradzić się z zamiarami poszliśmy droga 
prowadzącą przez środek wsi. W pierwszej chacie 
koło drogi poprosiliśmy o jedzenie, tłumaczyliśmy, iż 
jesteśmy nauczycielami i udajemy się do pobliskiej 
wsi. Jak na nieszczęście trafiliśmy do mieszkania pre- 

zesa kołchozu. Gospodarz przyjął nas dość grzecznie, 

dał strawy, ale podejrzliwie nam się przyglądał. 

wreszcie dokądś wysłał chłopca. Natychmiast zwa- 
chaliśmy niebezpieczeństwo, porwaliśmy się z miejsc. 
chwyciliśmy ze stołu bochenek chleba, rzuciliśn 
5 rubli i nic nie mówiąc wybiegliśmy z mieszkania. 
Wtedy zdradziliśmy się ostatecznie i żeby się ratować, 

szyliśmy się jak najprędzej w las. Tymczasem po- 

   
  

  

   

   

     

    

ze 

wiadomiona straż rozpoczęła pościg, bo po kilku mi- 
nutach usłyszeliśmy strzały alarmowe, a po kilku 
nastu — strzały pogoni. Ale byliśmy już wśród gęsz- 
czarów leśnych i o jakiejś zorganizowanej pogoni 
mowy być nie mogło. To też staraliśmy się tylko jak 
najdalej odbiec. Gdy strzały nieco ucichły i oddaliły, 

się w starym okopie, nawpół napełnionym wodą, pod 
rozgałęzionym na brzegu krzakiem Lu at 

się ukryć i nieco odpocząć. Tu dopiero przyszły ref - 

leksje na temat niezbyt przyjemnej sytuacji. Przede- 
wszysłkiem mieliśmy żal do. samych siebie: w ciągu 

całej podróży zachowywaliśmy jak największą ostrož 
nošė, a tu w decydującym momencie zupełnie nie 

  

  

       

         

  

     

9 ъ Э, ъ potrzebnie postawiliśmy życie na kartę. Pomimo 

chwilowego ujścia pogoni, wiedzieliśmy dobrze, że 
  w celu ujęcia nas teraz w ciągu dwóch—trzech nocy, 

Zostawało na tym odcinku warty będą zwiększone. 
  

więc albo poczekać w ukryciu kilka dni, czego .wy- 
cieńczeni i stale przemoczeni już nie mogliśmy zrobić. 

albo natychmiast ruszyć w dalszą drogę zanim odpo- 
wiednie zarządzenia zostaną wydane. -Wybraliśmy to 

1 20 XI. 1931 r. i I zapro- 
testowany weksel na 70 zł. 
z wyst „Apollo“, wszyst- 
kie na zlecenie A. Figa. 
Powyższe weksle unie- 

zrobiono za- 
strzeżenia. Uczciwy zna- 
lazca zechce zwrócić za 
wynagrodzeniem pod adr. 
A. Figa, ul. Kwaszelna 13 

Ogrodnik, 
kawaler, z ukończ 
nią szkołą ogrodniczą i 
praktyką szkółkarsko-wa- 
rzywniczą, 

obeznany z działem kwi. 
ciarskim, poszukuje po- 
sady od dnia |-go marca. 
Zgłoszenia: Wilno, Koś- 

14—8, Hamberg. 

META DES AKTAI SDP NSS EIT SENATOR IS TTK IE TLS TSS EKTEA 

  

jak równi. 

szę nadsyłać do adm. 
„Kurj. Wileńskiego” 

pod Nr. 6872. 

UDZIELAM 
LEKCYJ 

z wszystkich przed- 
miotów do klasy 6-ej 
włącznie, mogę być 
też pomocą w na- 
ukach w roku szkaln. 
za minimalną cenę, 

-| Zgłoszenia proszę 
kierować do Admin, 
„Kurjera Wilensk.“ 

pod Nr. 6334. 

  

šred- 

       

Młoda panna 
o miłej powierzchownośch 
sumienna i b. pracowita 

poszukuje pracy 
Chętnie przyjmie pracę 
w fryzjerni, ponieważ: 
6 miesięcy już pracowała 

   do Adm „Kurjera WiL“ 
pod „Mloda panna“ 

Uczeń 7 kl. 
gm. im. Słowackiego 
udziela korepetycyj 
z polskiego, łaciny, 
greki, francuskiego 
oraz in. przedmiotów 
Dowiedzieć się: ulicm 
Antokolska 8.a, m. 2 
w godz 3—4 po poł. 

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

Specjalność niemiec- 
ki. Wiadomo Do- 
minikańska 17, m. 5, 

      

drugie i pomimo iż był to biały dzień ruszyliśmy 
w drogę, licząc na to, że w tych moczarach mogą nas 
znaleźć tylko przypadkowo, 

Po przejściu paru kilometrów natrafiliśmy na nie- 
dużą rzeczułkę. Według mapy granica na tym odcinku 
musiała akurat przechodzić 
ponieważ przekroczyliśmy | 

    

po niedużej rzeczułce, ale 
Žž kilka takich rzeczułek 

sądziliśmy, że i tym razem, mapa nas zwodzi. Tymcza. 
„sem była to istotnie granica, o czem zresztą nie wie- 
dzieliśmy. Chcąc zorjentować się siako tako w tytuacji 
jeden z nas wdrapał się na najwyższą jodłę, lecz 

  
  

ujrzał... tylko bezbrzeżny las. 

Zbliżał się już zmrok. Ukrzyci w krzakach sta- 
raliśmy się usłyszeć lub zobaczyć strażników jednej 

lub drugiej strony, ale jakież było nasze rozczarowa 
nie, kiedy w ciągu całej nocy nawet najmniejszy szmer 
chociażby oddalonych kroków nie zmącił idealnej 

ciszy. Drżąc od mokra i zimna w największem na- 

pięciu nerwowem przestaliśmy tak w miejscu przez 
całą noc. Nad rankiem udaliśmy się brzegiem rzeczki, 

która wkońcu silnie skręcała na wschód i niepostrze- 

żenie (jak później dowiedzieliśmy się) znów prze- 
szliśmy na stronę sowiecką. Dopiero usłyszawszy 
z oddali śpiew koguta, ruszyliśmy w tym kierunku, 
by dowiedzieć się gdzie się „właściwie znajdujemy. 
Po godzinnem błąkaniu się zauważ yliśmy wycięte pas- 

mo lasu i słup graniczny. Co się wówczas z nami działo 
tego nie silę się opowiedzieć. Półtoramiesięczne trudy, 
pełne niebezpieczeństw i ryzyka życiem zostały uwień. 

czone powodzeniem. 
Najspokojniej, przez nikogo nie zauważeni ruszy- 

liśmy w dalszą drogę, tym razem nie obawiając stę 
smutnych następstw spotkania z przedstawicielami 

władzy. : 
Byliśmy w wolnem państwie i — ocałeni. 

(D. c. n.) ч 
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