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Twarda rzeczywistość. 
Sprawa Kłajpedy ciąży i ciążyć 

będzie coraz istotniej na stosunkach 

Litwy i Rzeszy Niemieckiej. Rozwój 

wypadków idzie w tym kierunku nie 

od dziś. I to po obu stronach, bezpo- 

średnio zainteresowanych w zagad- 

nieniu. 

W Niemczech działa tutaj dążenie 

do odzyskania przedwojennego stano- 

Buta pruska coraz 

niechętniej godzi się z faktem, że wła- 

wiska w świecie. 

dzę nad b. północnym cyplem Prus 

Wschodnich roztacza drobne państe- 

wko i nieliczny, nieznany prawie. do 

wczoraj w Europie Zachodniej naród, 

bez wpływów na wielką politykę świa 

ta, bez imponującej ekonomiki, tech- 

niki i t. p. Miłość własna rozpalają- 

cego się nacjonalizmu niemieckiego 

została tu boleśnie dotkniętą. 

Poza stroną emocjonalną sprawy 

jest jednak i rachunek. Wielu polity- 

kom pruskim wydaje się, że trzebaby 

  

właśnie w tem miejscu „nadedrzeć* 

Traktat Wersalski 

najłatwiej uczynić wyłom w punkcie, 

na którym może nikomu tak bardzo 

nie zależy. Czy rachunek ten jest 

— okaże przyszłość. Przyz- 

nać jednak trzeba, że ze strony liteiv- 

skiej zrobiono od dwunastu lat wiele 

ku ugruntowaniu podobnych mnie- 

mań w Niemczech. 

Przechodzimy w tem miejscu do 

drugiej strony zagadnienia — litew- 

„na początek; że 

trzeźwy     

skiej. 

Niemcy, słusznie czy niesłusznie, 

uważają, że na Republice Litewskiej 

nie zależy dziś istotniej tym, co cugle 

polityki światowej trzymają w ręku. 

Przedewszystkiem Anglji i Francji, 

jako głównym sygnałarjuszom Trak- 

tatu Wersalskiego. Z tego względu re- 

windykacja Kłajpedy byłaby łatwiej- 

szą na początek do urzeczywistnienia, 

niż jakikolwiek inny krok ku scale- 

niu „rozdartych'* ziem Rzeszy przed- 

wojennej. 

Niepodobna odmówić pewnej do- 

realizmu tym  zapatrywaniom; 

przynajmniej w tym sensie, że Litwa, 

jako podmiot polityki międzynarodo- 

wej została powoli wykreślana z ra- 

chub Londynu i Paryża staraniami 

„.samych Litwinów. Kowno od 1920 

roku zabiega usilnie o to, by upowsze- 

chnić odpowiednie mniemanie o so- 

bie na Zachodzie. Jego „racja stanu” 

wyczerpywała się w zwalczaniu Pol- 

ski, przez systematyczne przeciwsta- 

wianie jej dążeń Niemiec i Rosji. 

Przedewszystkiem zaś Niemiec i przez 

wysiłki popierania, w miarę możnoś- 

niemieckich przeciw 

zy 

   

ci, uroszczeń 

Połsce. 

Uważny obserwator z nad Sekwa- 

ny. czy Tamizy widział, że począw- 

szy od walki o Słąsk, prowadzonej w 

r. 1920 przez Polskę, aż do prób po- 

stawienia przez Niemcy sprawy „ko- 

na terenie międzynarodo- 

wym w r. 1930 — braterstwo broni 

ideowej między Kownem a Berlinem 

utrzymywało się niezachwianie. Pra- 

rytarza“ 

sa litewska i opinja stawały tu zaw- 

sze zwartym frontem w obronie nie- 

mieckich tez i inieresów przeciwko 

Polsce. 

Europa Zachodnia 

nież doskonale wojskowe braterstwo 

broni Htewsko - bolszewickie przeci- 

wko Polsce w r. 1920-ym; internowa- 

nie polskich oddziałów podczas od- 

wrotu ich przez Wilno oraz zabezpie- 

czanie faktyczne prawego skrzydła 

frontu bolszewickiego, którego prze- 

dłużenie stanowiły w Suwalszczyźnie 

wojska litewskie w chwili polskiego 

przeciw-natarcia we wrześniu 1920 r. 

pamięta rów- 

it.p. 

Świat ma, niestety, dobrą pamięć... 

Od owego czasu po dziś dzień nie 

zrobiono nic, by pozycję litewską z r. 

1920 zdezawuować w opinji Europy. 

m ZE 

Natomiast, niestety, zrobiono ws 

  

ko, by umocnić przekonanie na 

chodzie o bezwzgłędnej solidarności 

polityki niemiecko - litewskiej. 

Z tych względów ом wyobraźni 

przeciętnego męża stanu współczesnej 

W. Brytanji, czy Francji, lub choćby 

krajów Europy Środkowej, Litwa za- 

rysowuje się, jako dobudówka przy 

Prusach Wschodnich, służąca Rzeszy 

za przenikliwy łącznik w jej stosun- 

kach gospodarczych na dziś (a mili- 

nie: jako pożyteczna dla Rzeszy izoła- 

cja Prus Wschodnich od doktryny ko- 

munistycznej, penetrującej ze Wscho- 

du, 
Faktem jest zarówno to, że taki po- 

gląd utarł się na Zachodzie, jak i to, 

że nie odpowiada on rzeczywistości. 

Państwowość litewska 

się w r. 1919 z 4-letniej okupacji nie- 

mieckiej; wyszła po wojnie z prus- 

kich form organizacyjnych, jak Ve- 

pozostawała 

wyłoniła 

nus z głowy Jowisza; 

przez 3 lata następne (do r. 1922) w 

faktycznej unji monetarnej z Rzeszą 

i t. d. To wszystko nie mogło przejść 

bez śladów. Z tej racji zachowała Lit- 

wa i wiele narowów myśli niemiec- 

kiej i siłą rzeczy stała się na czas pe- 

wien częścią gospodarczego systemu 

państwa niemieckiego. 

Ale życie swoje poczęło robić. Nie 

zaniedbuje się wprawdzie w Litwie 

stałych, systematycznych zastrzyków 

morfiny przeciwpolskiej tamtejszemu 

społeczeństwu. Metoda hodowania 

i a la longue nie może być 

  

   
nienawi 

oczywiście pomocną do rozwoju nie- 

zależności i trzeźwości myśli politycz- 

nej w młodem, niewyrobionem pań- 

stwowo Środowisku. 

Przecież mimo tych zastrzyków, 

nie udało się uśpić zdrowego rozsąd- 

ku, ani powstrzymać rozwoju instyn- 

ktu państwowego, gdy się ten odro- 

dzić musiał z chwilą odzyskania przez 

naród niepodległości. 

To też w Litwie poczęto od szere- 

gu lat coraz bezstronniej oceniać rolę 

istotną Niemiec młodego 

państwa. Dopomogta temu Kłajpeda. 

Współcześnie 40 proc. wwozu litew- 

skiego i 30 proe. wywozu idzie przez 

ten port. Staje się on coraz bardziej 

nietylko symbolem swobodnego odde- 

chu na morze, lecz i istotnym wyłlo- 

na błękitne 

  

w życiu 

tem młodego państwa 

przestworza międzynarodowych wol- 

nych szlaków komunikacyjnych. 

Jeżeli po stronie niemieekiej roš- 

nie nacjonalizm i dążności aneksy jne 

w stosunku do utraconych w r. 1919 

obszarów, to i w małej Litwie krzep- 

nie powoli, lecz stale niezależna myśl 

państwowa, która nolens volens musi 

się przeciwstawić dążnościom Prus do 

  

ponownego zagarnięcia obwodu Kłaj- 

Opinja publiczna w Lit- 

wie zaczyna coraz wyraźniej oceniać 

fakt, że dotychczas Litwa lokuje 50— 

pedzkiego. 

60 proc. swego wywozu na rynkach 

niemieckich, oraz nabywa około po- 

łowy koniecznych jej do życia cywili- 

zowanego towarów w Królewcu i Ber- 

linie, Uzależnienie przeto handlowe 

od Rzeszy litewskiego życia gospodar- 

czego jest istotne. 

Patrząc zaś ze strony niemieckiej 

na le obroty, zobaczymy zgoła inne 

proporcje. Zarówno wwóz, jak i wy- 

wóz niemiecki do Litwy odpowiada w 

bilansie handlowym Rzeszy 0,4 do 

0,5 proceniów wwozu, względnie wy- 

wozu tego państwa. A zatem to, co dla 

Litwy jest głębokiem uzależnieniem 

się — dla jej potężnego: gospodarczo 

zachodniego sąsiada stanowi objaw 

życiowego. 

  

znikomego znaczenia 

W Litwie poczynają szukać dróg 

ku stopniowemu wyzwalaniu się 2 

pod jednostronnej supremacji gospo- 

darczej Rzeszy. Rozumują słusznie, 

    

że przy dzisiejszym stanie stosunków 

handlowych, Litwa nie może przyjąć 

rozgrywki decydującej o Kłajpedę a 

raczej szukając doraźnych kompro- 

starać się walkę osłateczną 

Szereg wybitnych głosów, 

jak premjera Tubelisa, szefa prasy 

rządowej dr. Purickisa, prezesa izby 

handlowej Dobkievicziusa — oblewa- 

ją chłodną wodą społeczeństwo litew- 

skie, wskazując na twardą rzeczywi- 

stość uzależnienia Litwy od Niemiec 

misów. 

odwlekać. 

i wynikającej stąd koniecznej pow- 

ściągliwości w metodach wałki o Kłaj- 

pede.... do czasu. 

Do czasu, aż przebuduje się ustrój 

handlowy kraju. A nie stanie się to, ani 

łatwo, ani rychło. Czynią się jednak 

już dziś starania rozszerzenia stosun- 

ków handlowych Litwy z W. Bryta- 

nją, Belgią i Francją. 

Nie pójdą jednak te sprawy pręd- 

ko i łatwo z powodu, że Zachód nie- 

bardzo zechce inwestować kapitały w 

organizację handlu z krajem, które- 

go niezależności duchowej i politycz- 

nej nie ufa. Wypadnie więc obecnie 

Litwie spożywać gorzkie owoce swej 

dwunastoletniej pro-niemieckiej i an- 

ty-polskiej polityki zagranicznej. 

O ile jednak lody zostaną kiedyś 

przełamane i gros obrotu handlowego 

uda się przenieść z Niemiec na kraje 

zachodnie — otworzą się widoki na 

istotnie niezależną ód Niemiec litew- 

ską politykę narodową w terenie mię- 

dzypaństwowym. 

Wówczas równieź, lecz nie wcze- 

śniej chyba, nastanie czas rewizji me- 

tod „walki z Polską o Wiłlno*. 

A. C. 

Dziś plenarne posiedzenie 
Senatu. 

(Feł. od wł. koresp. z Warszawy). 

Na dziś, na godz. 11 przed połud- 

niem wyznaczone zostało plenarne po 

siedzenie Senatu. Na porządku dzien- 

nym znajduje się debata nad ustawą 

o pełnomocenictwach dla Prezydenta 

Rzeczypospolitej, oraz 15-cie ustaw za 

łatwionych ostatnio przez Sejm. 

agi 

Delegacja ekonamiczna 
z Polski w Rydze. 

RYGA. 16.II. (tel. wł.) — Wczo- 

raj przyjechała tutaj delegacja polska 

dla pertraktacyj z rządem łotewskim 

w sprawie handlu polsko - łotewskie 

go. Delegację stanowią: vice-dyr. Й 

handlu zagran. w Min. Przem. i Han- 

dlu Wańkowicz i naczelnik wydz. bał 

tyckiego w temże Ministerstwie Rosiń 

ski. 

Pierwsze posiedzenie z wyznaczo- 

ną przez rząd łotewski delegacją 0й- 
było się dziś o godz. 1-ej. Wieczorem 

poseł Arciszewski urządza dla obu de 

legacyj przyjęcie w poselstwie. 

Nowa organizacja Polaków 
w Łotwie. 

DYNEBURG, 16. 3. (Pat). — Po 

zamknięciu na mocy wyroku sądu let- 

galskiego naczelnej instytucji polskiej 

w Łotwie grupa osób, w tem posłowie 

mniejszości polskiej na Sejm, powzię- 

ła myśl otwarcia nowej organizacji. 

Przez dłuższy czas organizatorzy opra 

cowywali statut nowej organizacji pod 

nazwą ..Zjednoczenie Polaków w Łot 

wie”, eelem i zadaniem którego bę- 

dzie branie udziału w życiu społecz- 
nem i politycznem państwa łotewskie- 

go, obrona praw wyznaniowych, naro- 
dowych, politycznych, ekonomicznych 

i kulturalnych ludności polskiej w Łot 
wie, organizowanie i kierowanie akcją 

wyborczą i wogółe dążenie do rozwo- 

ju świadomości narodowej, społecznej 

i politycznej mniejszości polskiej w 

Łotwie. Dzisiaj u tutejszego rejenta 
statut ten został podpisany przez orga 

nizatorów, w piątek zaś zostanie zło- 

żony do zalegalizowania w minister- 

stwie spraw wewnętrznych. Członka- 

mi — założycielami Zjednoczenia Po- 

laków w Łotwie są Jarosław Wilpi- 

szewski, Jan Wierzbieki, Władysław 
Łapiński, Henryk Tomaszewicz, Bole 
sław Bałżyk. 

    

     

     
   

   
  

za tekstem i0-ciożamewy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

  

Kompietne fiasko demonstracji 

  

W piątek dnia 18-go marca r. b. © godzinie 9 i pół rano, jako w wigilję dnia Imienin 

Józefa Montwiiła 
wielkiego działacza społeczn. i niezrównanego filantropa, 

w BAZYLICE METROPOLITALNEJ, 

za spokój duszy Zmarłego odbędzie się nabożeństwo, na które zaprasza 

Zarząd T-wa Popierania Pracy Społecznej. 

    

  

politycznej 
przeciwko rządowi. 

Proklamowany przez P.P.S. strajk generalny 
nie udał się całkowicie. 

Przebieg dnia wczorajszego w całej Polsce. 
(Teł. od własn. koresp. z Warszawy). 

Strajk generalny  proklamowany 
na dzień wezorajszy przez związki za- 
wodowe, pozestające pod wpływami 
,.PPS., celem demonstarcji politycznej 
'przeciw rządowi, poniósł fiasko. 

Usiłowanie kierowników strajku 
do wyweałania paniki i zaniepokoje- 
nia w państwie, nie powiodły się. W 
całym kraju panował spokój, nigdzie 
nie odczuwano proklamowanego straj 
ku. W Warszawie wszystkie instytu- 
cje użyteczności puhlicznej funkcjono 
wały normalnie, tramwaje kursowały 
normałnie, na mieście panował spo- 
kój, Jedynie ze wzmocnionych patro 
li policji, ukazujących się na mieście, 
wnosić można było, że zapowiedzi 
no strajk. Z pośród 66 fabryk, istnie- 

jących w Warszawie, strajkowało za- 
ledwie 12-cie, zatrudniających łącznie 
około 7.000 robotników. 

    

  

  

Agitatorów komunistycznych, któ- 
rzy usiłowali na ogniu socjalistycz- 
nym upiec swoją pieczeń i nawoływa- 
li do awantur przed fabrykami, poli- 
cja aresztowała. Ogółem w Warsza- 
wie aresztowano około 20 osób 

+4edynie na Śląsku Lieszynskim ti w 

zagłębiu nattowem w Małopolsce 

Wschodniej, strajk odniósł większe 

sukcesy. Natomiast w okręku przemy 

słowym łódzkim straįkowalo zaled- 
wie 50 robotników. Nie wiele więcej 
strajkowałe w zagłębiu  węglowem 
śląskiem, zaś huty Śląskie były wczo- 
raj czynne. 

W fabrykach włókienniczych w Bia 

łymstoku niewielki procent robotni- 

ków przystąpił do strajku. Według ra 

portów nadesłanych do min. Komuni 

kacji, ruch na kolei w całej Polsee oc 

  

Śniadanie na cześć Marszałka Piłsudskiego 
u króla Fuada. 

KAIR. 16.IFL. (Pat.) — We środę 

król Egiptu Fuad FH wydał Śniadanie 
na cześć Marszałka Piłsudskiego. Mar 
szałek udał się do pałaen królewskie- 

go o godzinie t2 w południe samocho 

dem posełstwa. Marszałkowi towarzy 
Szyli adjutant Kpt. Lepecki i sekre- 

tarz poselstwa R. P. Maliński. Przed 
pałacem oddział gwardji królewskiej 
ze sztandarem oddał Marszałkowi he 
nory wojskowe. U wejścia do pałacu 
powitał p. Marszałka wielki szamhe- 
lan Zulfikap Pasza ze świtą. Śniada- 
nie miało przebieg bardzo serdeczny. 

  

Nota sygnatariuszy konwencji kłajpedzkiej 
do rządu litewskiego. 

GENEWA. 16.IIE. (Pat) — Trwa- 

jące od dłuższego czasu rozmowy po- 
między prawnikami Francji, Wielkiej 
Brytanji, Włoch i Japonji, to jest 

sygnatarjuszy konweneji kłajpedzkiej 

a delegacją litewską, nie dały żadnych 

rezultatów. 

Prepozycja przekazania sprawy ne- 
utrałnemu arbitrowi rozbiła się o od- 
rzucenie przez Litwę wszystkich pra 

ponowanych kandydatur, wśród kió 
rych były głowy różnych państw eu- 

ropejskich oraz inne wybitne osobisto 

ści. 
W związku z tem oraz w związku 

  

z najświeższemi wydarzeniami w 

Kłajpedzie sygnatarjusze konwencji 

wystosowali notę do rządu litewskie- 

go, w której stwierdzają, iż rząd lite- 
wski nie zastosował się do rezolucji 

Rady Ligi Narodów i zapowiadają, że 

jeżeli rząd litewski nie powoła dyre- 

ktorjatu, cieszącego się zautaniem 

sejmiku, sygnaratjusze przekażą spra 

wę Trybunałowi Haskiemu. 

Jeżełi więc stanowisko Litwy nie 

ulegnie zmianie, należy oczekiwać ry 

chłego przekazania sprawy przez Sy- 

gnatarjuszy konweneji do Hagi. 

Pogłoski o odwołaniu posła niemieckiego 
w Kownie Moratha. 

Następcą ma być 

RYGA. 16.III. (Pat) — Donoszą z 

Kowna, iź w sferach politycznych mó 

wi się o odwołaniu w najhliższym cza 
sie dotychczasowego posła niemieckie 

go w Kownie Moratha. Jako jego na- 

von Twardowsky. 
stępcę, wymieniają dotychczasowego 

radcę ambasady niemieckiej w Mosk- 

wie von Twardowsky*ego, na którego 

w ostatnich czasach był dokonany za- 

mach. 

Na Dalekim Wschodzie. 
Anarchia na tyłach frontu chińskiego. 

PARYŻ, 16 3. (Pat). — Korespondent 
„Malin* donosi, że na tyłach frontu chiń 
skiego panuje anarchja. Rozmaite formacje 

sk chińskich uprawiają bandytyzm i te- 
łudnoś Żołnierze 47 dywi okazaly 

ny i niesybordynację wobec 

   

    

ror 

brak dyscyp. 

  

  

  

swych szefów, wobec czego dywizja tła mu- 

siała być wycofana. Ludność miasta Kun- 

Szan opuściła swe mieszkania pod wpływem 

teroru, Takie same stosunki panują w Su- 

Czou. 

OZ POSEN EE EA NTSEIKSEETYS AST 

Silne lotnictwo to potęga Państwai 

- U2ił SIĘ 

bywał się normalnie. Jedynie w dy- 
rekeji warszawskiej i stanisławow- 
skiej zanotowane sześć wypadków, 
powstrzymania na 5 min. pociagów 

osobowych. o godz. 12-ej w południe. 
Pociągi te wszakże przyszły do stacji 
końcowej bez opóźnienia. 

W ciągu dnia wczorajszego doszło 
w pewnych miastach do smutnych 
zajść. W Żywcu, na Śląsku Cieszyn- 
skim, tłum bezrobotnych i strajkuja- 
cych, w ilości kilku tysięcy, zgroma- 

przea starusiwcnie Fuolicja 

przystąpiła do rozpraszania iłumau. 
Tłum zachował się agresywnie, w str 
nę policji padły kamienie. Policja 
zmuszona była dać sałwę w powiet- 
rze. Ponieważ tłum się nie rozchodził 
i przybierał groźną postawę, policja 
dała drugą salwę w tłum. Cztery 0so- 
by zostały zabite i kilkanaście о5С 
rannych. 

W Krakowie, przed Domem Ludo- 
wym, zgromadził się tłam strajkują- 
cych, składający się z 2.000 osób. Po 
przemówienach przywódeów socjali- 
stycznych, tłum zamierzał zorganizo- 
wać pochód niedozwolony. Poliejx 
przystąpiła do rezpraszania. Kilka о- 
sób zostało poturbowanych, w tem kił 
ku policjantów. Aresztowano 120 o- 
sób z pośród demonstrantów, w tem 
trzech przywódeów PPS. w Krako- 
wie: DROBNERA, ROZENCWAJGA t 
SZUMSKIEGO. 

Częściowy stralk zecerów 
we Lwowie i Krakowie. 

(Tel. od wł. 

Wezoraj naskutek strajku pracowni- 
cy drukarń we Lwowie a częściowo i 
w Krakowie nie przystąpili do pracy. 
Wskutek tego nie ukazały się gazety 
we Lwowie, a częściewo w Krakowie. 
Gazety łódzkie ukazały się w zmnicj- 
szonym formacie. W Warszawie nie 
wyszły gazety żydowskie, ©raz orgait 
PPS. „Robotnik“, 

w Wilnie. 
Proklamowany na dzień wezorajszy strajk 

protestacyjny całkowicie aranżerom się nie 
udał i dzień wczorajszy — pomimo nieuda- 
nych prób elementów wywrotowych wywo- 
łania demonstracyj — minął w Wilnie zu- 
pełnie spokoj Ogół pracowniczy Wilna 
ocenił szkodliwą grę menerów partyjnych i 
ustosunkewał się do strajku negatywnie. Pe 
za kilkudziesięciu subjektami  sklepowymi, 
ezęścicwo robotnikami kanalizacyjnymi i nie 
liczną grupk, robetników zatrudnionych 
przez Magistrat oraz ezłonkami zawodowe- 
go związku drnkarzy żydowskich, nikt i ni- 
gdzie pracy nie porzacał. Życie miejskie pul- 

sowało normalnie. 
Wi związku z prowadzoną za przystąpie- 

niem de strajku agitacją zatrzymano w mieś 
cie 18 esób. których osadzone narazie do dy 
spezycji władz prokuratorskich w areszcie 
centralnym. 

Korzystając z nadarzającej się okazji, 
jak zwykle tak i tym razem, przedewszyst- 
kiem chciały upiec swoją pieczeń różne elc- 
menty wywrotowe. 

We wtorek wieczorem grupka młodzieży 
bundowskiej, grupująca się w organizacji 
„Cukunff*, usiłowała urządzić demonstraneję 
na ulicy Niemieckiej, lecz została rozprosza- 
na. Dwie osoby w związku z tem zatrzyma” 

no. 

W! dniu zaś wczorajszym ekoło godziny 
12 w poł. grupka wyrostków w ilości mniej 

więcej 30 osób usiłowała urządzić masówkę 
komunistyczną na ulicy Zawałnej, oraz za- 
wiesić na drutach telefonicznych €zerwon: 

płachtę. Demonstrantów rozproszyła policja. 
Podczas odbierania sztandaru stawiono opór 
wywiadowcy. 5 osób pod zarzutem brania 

udziału w demonstrneji zatrzymano i osadze 
no w areszcie eentralnym. (e). 

koresp. z Warszawy). 

     

 



2 КОВ КЕ 

WIADOMOŚCI AKADEMICKIE. 
Zbiorowa wola ludzi wyrwanych 

z głębokiego Snu. 
3 etapy Zebrania Walnego Bratniej 

Pomocy U. S. B. 

Etap I: Wybór przewodniczącego. 

Sala zorganizowana jest przez wszech 

polaków. Dobrze wyćwiczone kolum- 

ny, kierowane przez podnoszenie ze- 

szytu czerwonego lub białego, wrzesz 

czą, nie dopuszczając do głosu mów: 

ców, przemawiających za kandydatu- 

rą Wolskiego. Element chwiejny w 

liczbie 300 głosów przechodzi przez 

małe drzwi za kandydaturą Ellerta. 

Stosunek głosów wynosi zatem około 

700 przeciw 570. Wszechpolakom u- 

dało się zorganizować nastrój sali. 

Etap II: Kompromitacja wszech- 

polaków. Nagłe wnioski Ochockiego 

i dyskusja nad sprawozdaniami Nad- 

zwyczajnej Komisji do zbadania Go- 

spodarki Mensy oraz Komisji Rewi- 

zyjnej — kompromitują doszczętnie 

t. zw. blok gospodarczo - narodowy. 

Elementy chwiejne wyszły. 100 osób 

rozeszło się do domów, 200 poszło 

spać na korytarze i wykłady. Wsku- 

tek tego na sali wytworzyła się więk- 

szość po stronie kol. Dembińskiego. 

Pierwotna wszechpolska organizacja 

sali została rozbita. Kolejne etapy 

klęsk wszechpolaków to: 1) utrącenie 

przez przygniatającą większość, wy- 

ciągniętej niesmacznie, osobistej spra 

wy jednego z członków zarządu, 2) u- 

chwalenie nagany zarządowi koł. Pu- 

chalskiego z r. 1930-31 za nieudolność 

gospodarczą i doprowadzenie do na- 

dużyć, 3) punkt kulminacyjny — u- 

chwalenie en bloc (wbrew opozycji 

wszechpolskiej) wniosków Komisji 

Rewizyjnej o absolutorjum i podzięko 

waniu ustępującemu zarządowi oraz 

o specjalnem podziękowaniu jego pre- 

zesowi kol. Dembińskiemu. W tym 

momencie wszechpolacy, znajdujący 

się na sałi w znikomej mniejszości, 

stracili wiarę w zwycięstwo. Przewod 

. niczący Ellert stawia wniosek o roz- 

wiązanie zebrania (w obawie o prze- 

graną wszechpolaków). Sala uchwala 
zebranie odbywać dalej. 

Etap III: Niespodzianka. Wybory 

prezesa. Wszechpolacy urządzają po- 

budkę, ściągają do głosowania rezer- 

wy 200 osób, śpiących po salach wy- 

kladowych i korytarzach. Ci ludzie, 

którzy nie słuchali dyskucji nad spra- 
wozdaniami, wyrwani prosto ze snu, 

rzuceni masowo przez małe drzwń, de- 
cydują o wyniku wyborów. Tem nie 

mniej wynik wyborów, przewaga 
wSZECHPOlAKOW U 70 głosy JeSt IIEspo- 

dzianką dla samych leaderów bloku 
gospodarczo . narodowego. 

Ostatnia jednostka  głosująca. 
Frekwencja w r. b. była wyjątkowo 
wielka. Około 1300 osób przy 900 ze- 
szłorocznych. Z natury rzeczy poziom 
ostatniej jednostki głosującej (jeśli za 
czerpniemy termin z ekonomji) wy- 
jątkowo niski. To wpływa na wynik 
zebrania. Zauważymy, że liczba zwo- 
lenników zarządu koł. Dembińskiego 

nie podlega większym fluktuacjon:. 

560—580 osób siedzi na sali od pierw- 
szego zagajenia aż do wyboru preze- 

sa. Są to ludzie wyrobieni samopo- 
mocowo. Przeciwnie po stronie 
wszechpolskiej: 300 zorganizowanych 
osób znajduje się stale na sałi, drugie 

tyle ściąga się tylko na decydujące 
głosowanie. Dowodzi to wyjątkowo 
małego wyrobienia, wyjątkowo nie- 
kulturalnego poziomu zwycięskieję 

większości. 
Gdyby jeszcze większość... Mimo 

tego wszechpołacy nie uzyskali nawet 
większości absolutnej. Na 73 głosy 

różnicy, było 86 powstrzymujących 
się od głosowania, nie licząc tych, któ 
rzy wcale nie zeszli z galerji. Te 86 
głosów to. 

I. Część Rosjan, wyjątkowo cy- 
niczna w czasie ostatnich wyborów. 
Wystawili swoich kandydatów (tych 
samych nota bene) na obie listy i sa- 
mi w najlepsze — powstrzymali się 
od głosowania, przyglądając się zma 
ganiom dwóch obozów, pewni, że tak, 
czy inaczej, przeprowadzą swoich do 
zarządu. Zastrzegam, że nie mówię tu 
© przyzwoitszej części Rosjan t. zn. 
o grupach mniej lub więcej socjalizu- 
jących. 

П. Białorusini — pod wpływem 
zaślepienia przywódców, którzy dla 
urojeń politycznych zapomnieli o naj. 
widoczniejszym interesie niezamoż- 
nej młodzieży białoruskiej. Mówimy 
tu o związku, a nie o korporacji 
„Scorinia“. 

III. Lewica, a wlašciwie grupa 17 
zasuszonych trockistów pod wodzą 
kol. Ancewicza. Ci nie uwierzyli w 
„komunizm Dembińskiego. 

Katolieki Ochocki. Nie trzeba też 
zapominać, że'na większość wzgłędną 
wszechpolską złożyło się kilkadzie- 
siąt głosów kleryków, stojących przez 
cały rok poza nawiasem życia akade- 
mickiego. I zabawna rzecz: wszyst- 
kie organizacje specyficznie katolic- 
kie z poza Wydziału Teologicznego, 
a więc Sodalicje Marjańskie i Odro- 
dzenie były za Dembińskim — klery- 
cy przeciw. Widocznie prawo posłu- 
szeństwa gniecie obcęgami myśl kato- 
licką. 

Organizacja sali. Od początku u- 
derzało sprawne zorganizowanie sa- 
li po stronie wszechpolskiej. Silna gru 
pa wszechpolaków, wśród której wy- 
różnił się postawą wodza, donośnym 
głosem i władczemi gestami kol. Wą- 
growski, wparła się klinem między 
rzędami krzeseł pod same podjum. 
Inne grupki ustawiły się podkową do- 

koła sali po linji filarów. Opodal 
trybuny ulokowano piskliwy chór 
„Lechja*. Te grupy na rozkaz podno- 
siły wrzask, robiły hałas lub uciszały 
się. 

Dużo na wynik głosowania wpły- 
nęły małe drzwi, wchłaniające wszel- 
kie elementy, które niezorjentowane 
przychodziły z dołu. Między małemi 
a dużemi drzwiami wszechpołacy wy- 
tworzyli zator, nie przepuszczający 
chwiejnych. Były też wypadki wydzie 
ramia giosujących SHĄą. 

Parada argumentów. Jeżeli poró- 
wnamy sprawność organizacyjno - bo 
jową wszechpolaków ze sprawnościa 
umysłową ich łeaderów, dostrzeżemy 
niezwykle skrupułatne zastosowanie 
się do znanego powiedzenia przyja- 
ciela politycznego ze starszego społe- 
czeństwa p. Witosa: „trzeba mieć tu, 
a nie tu*! Poziom dyskusji nad spra. 
wozdaniami pozostawał niżej wszel- 
kiej krytyki. W stosunku do tak ob. 
szernej działalności zarządu, gdzie 
przecież mogło być dużo niedociąg- 
nięć, gdzie można wytoczyć tyle argu- 
mentów rzeczowych, dwa główne ata. 
ki były przeprowadzone: 

1) na podstawie 3 błędów zecer- 
skich w sprawozdaniach, odkrytych 
przez kol. Hałaburdę, 

2) jako próba wyciągnięcia na „fo. 
rum publicum* najzupełniej prywat- 
nej sprawy jednego z członków zarzą- 

du. 
Pozatem nic. Absolutny zanik in- 

wencji. Impotencja myślowa. I gdy: 
by ci wszyscy ludzie, którzy spali pod 

czas dyskusji nad sprawozdaniami, 
byli na sali, wynik głosowania wy- 
padłby zapewne inaczej. 

Degeneracja ustroju. Zebranie 
Walne Bratniej Pomocy było najbar 
dziej jaskrwawym wyrazem  degene- 
racji ustroju parlamentarnego. 

Nieintełigentna większość zwycię- 
żyła świadomą i doskonale wyrobioną 

mniejszość wbrew wszelkiej logice ar- 
gumentów, wbrew prostej konsekwen- 
cji woli zbiorowej. Po specjalnem po- 
dziękowaniu kol. Dembińskiemu, wy- 
brano kandydatem jego kontrkandyda 
ta, Ochockiego- Był to wybór, dokona. 
ny przez ludzi przed chwilą obudzo- 
nych z głębokiego snu. Na wynik 
wpłynęły nie rzeczowe argamenty, ale 
sprawność organizacji. klakiersko-bo- 
jówkarskiej. Niezależnie od przypad- 
kowych wyników wyborów mówiliś- 
my zawsze o konieczności reformy 
ustroju „Bratniej Pomocy”. Reforma 
ta nie może pójść jednak w kierunku 
przeprowadzenia zasady  proporcjo- 
nalności, jak chce Ochocki. Byłoby 
to tylko przywróceniem targów partyj 
nych. Reforma musi pójść po linji 
zapewnienia rządów w „Bratnich Po- 
mocach* elicie fachowej, po linji 
stworzenia z kół naukowych, sita inte- 
lektualnego, przez które nie przecisną 
się matoły. Tylko o to chodzi. 

Co dalej? Do Mensy, Legaciszek 
i Domu Akademickiego wnoszą się no 
wi lokatorowie. A raczej ci sami z 
przed dwóch lat. „Cisi pracownicy sa- 
mopomocowi'* Ochocki, Duda, Dybow 
ski, Wesołowski. Pamiętamy dobrze, 
jak w zeszłym roku, kol. Ochocki z 
trybuny przepowiadał świeżo wybrane 
mu zarządowi i kol. Dembińskiemu no 
we nadużycia. Przepowiednie się nie 
sprawdziły. My tak daleko się nie po- 
suwamy. Najwyżej oświadczamy brak 
zaufania i niewiarę w dobrą gospodar- 
kę samopomocową p. p. Dybowskich, 
Wesołowskich, Dudów i Folejewskich. 
Zachowujemy postawę wyczekującą 
wobec rozwoju wydarzeń. „Bratnia 
Pomoc“ została zdana w stanie dob- 
rym, oczyszczonym z pilniejszych dłu. 
gów, z zaprowadzoną, prawidłową 
księgowością, ujętą w karbv regula- 
minów działalnością i agend i dopro: 
wadzonemi do stanu  rentownosci 
przedsiębiorstwami. Jaki dorobek 
wniosą do tego stanu cisi pracownicy 
samopomocowi, pokaże przyszłość. 
Już obecnie daje się zauważyć cieka- 
wy fakt kokietowania przez „cichych 
pracowników* członków ustępujące- 
go zarządu. Chcą ich skłonić do pra- 
cowania w nowym regimie na rzecz 
kol. Ochockiego i do ponoszenia w ra. 
zie czego, odpowiedzialności za wady 
regluit'u. ©strzegałiśmy utejedanokro* 

tnie wszechpołaków przed zdobywa- 
niem Bratniaka za wszelką cenę dla 
celów połityczn.. kosztem niezamoż- 
nej młodzieży akademickiej, Teraz 
wyciąga się ostateczne konsekwencje. 
Nikt z członków dotychczasowego za- 
rządu nie spłami się współpracą z po- 
lityczną i partacką listą nowego zarzą 
du. Jedyny członek  ustępujących 
władz kol. Konrad Achrem - Achre- 
mowicz, który zgodził się na wejście 
do nowego zarządu, jest znamiennym 
zbiegiem okoliczności jedynym, który 
nie dorósł do ogólnego poziomu mo- 
ralnego ustępującego zespołu. Achrem 
Achremowicz to nie spadek po ustę- 
pującym regimie — zgóry ostrzegamy 
przed takiem złudzeniem, to tylko 
zwykłe odejście niedopasowanej do 
ogółnego tła jednostki. 

St. Jędrychowski 

ZMIANY PERSONALN 

Kol. Młynarczyk, dotychczasowy Inspek- 
tor „Legjonu* wileńskiego ustąpił ze swego 
stanowiska z powodu złego stanu zdrowia 

   

WI L EMS KI 

ODEZWA. 
Obywatele! 

Dzień 19 marca jest w Połsce Niepodległej dniem hołdu i czci dla Mar- 

szałka Józefa Piłsudskiego. Pierwszy Żołnierz Rzeczypospolitej, wielki bu- 

downiczy naszej państwowości i Wódz Narodu w tym dniu obchodzi swoje 

imieniny. Cała Polska święci ten dzień uroczyście i dostojnie. Z serdecznem 

oddaniem, z wdzięcznością i wzruszeniem chyłą się głowy przed Solenizan- 

tem, myśli i uczucia garną się do Jego spiżowej postaci, do bohatera, który 

czynem Swym w życie wcielił najdroższe marzenia o wolności całych poko- 

leń. Przeto i tutaj na ziemi wiłeńskiej, 

szedł na bój o wolność, święcić uroczyście będziemy, 

z którje Marszałek Piłsudski wy- 

wraz z całą Polską, 

dzień 19 marca, ale z gorętszem niż gdzieindziej uderzeniem serc, z głębszą 

miłością, Przeżywamy tu dziesiaj razem z całym krajem, razem z całym 

światem trudne i ciężkie chwile. Ale przeżywaliśmy trudniejsze i cięższe, w 

których tylko On jeden nie upadł na duchu, w których dawał nam przykład 

jak niezłomnie należy w lepsze jutro wierzyć, jak o nie walczyć i nie tracić 

nadziei. Wiary naszej i ufności nie zawiódł. Wyrwał nas z jarzma niewoli, 

na szerszą wolną drogę nas wyprowadził. 

Już drugi dziesiątek lat idziemy za Jego przewodem. Pod Jego rozka- 

zami zdążamy ku mocarstwowej przyszłości, Jego nieugięta wola łamie 

wszystkie przeszkody, Jego orłe spojrzenie sięga tam, gdzie nasze oczy, na- 
wykłe do szarych, powszednich trosk, nie sięgają. Więc skupieni dokoła nie- 

go,dokoła naszego Ukochanego Wodza przetrwamy i zwyciężymy piętrzące 

się trudności, jak przetrwaliśmy i zwyciężyliśmy w Jego szeregach. 

OBYWATELE! 

Dzień 19 marca, dzień Imienin Wodza, jest przeglądem sił, któremi 
On dowodzi, jest powszechnym wyrazem gotowości obywatelskiej, której 
On od nas wymaga w służbie Ojczyzny. W tym dniu, obywatele, składamy 
Marszałkowi Piłsudskiemu raport o naszej gotowości do pracy i walki o do- 
bro Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Nikogo nie może zabraknąć w ordyn- 
ku, gdy z mocą i zapałem wznosimy okrzyk, w którym się mieszczą wszyst- 
kie nasze najlepsze życzenia: Marszałek Józef Piłsudski niech żyje ! 

Wilno, w marcu 1932 r. 

Komitet Obchodu Imienin 

Marszałka Józefa Piłsudskiego 

* 

Komitet wzywa ludność miasta Wilna do przystojenia odświętnego 
domów i wzięcia udziału w uroczystościach. 

  

Program uroczystości 
w dniu imienin Marszałka Piłsudskiego. 

Program uroczystości ku uczczeniu Pierw 
szego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego 
w dniu jego imienin: 

Sobota, dnia 19 marca b. r. 
O godz. 9.30 metropolita wiłeński 

arcyb. Jałbrzykowski odprawi w Bazylice 
archikatedralnej solenne nabożeństwo na 
intencję Dostojnego Solenizanta. 

Po nabożeństwie defilada, w której wez- 
mą udział wojska wszystkich rodzajów bro- 

ni garnizonu wileńskiego. Wraz z wojskiem 
defilować będą oddziały byłych wojskowych 
przyspobienia wojskowego i młodzież szkoł 
na. Defilada odbędzie się na płacu Łukiskim 

W] godzinach porannych odbędą się rów- 
nocześnie nabożeństwa w świątyniach innych 
wyznań. 

Q godz. 13 w wielkiej sali Urzędu Woj. 

ks. 

nastąpi dekoracja szeregu zasłużonych 050- . 
bistości odznaczeniami. 

O godz. 18 w sali kolumnowej U. S. P. 
odbędzie się akademja. 

O godz. 18 w Ognisku Kolejowem — aka 
demja kolejarzy. 

Teatr Miejski wystawia w gmachu na Po 
hulance o godz. 20 sztukę „Virtuti Militari". 

Wi sobotę dnia 19 b. m. o godz. 10 rano 
w sali Miejskiej przy ulicy Ostrobramskiej 
odbędzie się akademja dla młodzieży szkół 
powszechnych, zaś w dwie godziny później 
o godz. 12 w tej samej sali zabawa dła dziat 
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i oddałenia się od życia akademickiego. Fun 
kcje inspektora objęła kol. Wanda Piłsud- 
ska. 

SEKRETARJAT „LEGJONU 
DYCH“, 

Sekretarjat jest czynny codziennie przez 
cały dzień z wyjątkiem godzin obiadowych 
(14—16)w lokalu przy ulicy Królewskiej 5 
m. 10. Sekretarz koł. Tadeusz Szpiganowicz 
przyjmuje zapisy nowych kandydatów, Ścią- 

ga składki oraz załatwia wszelkie sprawy or- 
ganizacy jne. 

MŁO- 

  

wy szkół powszechnych, organizowana przez 
Zw. Pracy Obyw. Kobiet. 

W. wigilję imienin odbędą się wieczorem 
o godz, 19 capstrzyki wojskowe na ulicach 
miasta. 

Niedziala, dnia 20 marca b. r. 

W, dniu 20 b. m, w niedzielę o godz. 
12 w południe Federacja PZOO. urządza 
popularną akademję w sali Miejskiej przy 
ułicy Ostrobramskiej, zaś o godz. 15 w małej 
sali Miejskiej przy ulicy Końskiej Rodzina 
Policyjna urządzi obchód dła swej dziatwy. 
O godz. 20 również w małej sali Miejskiej 
przy ulicy Końskiej odbędzie się akademja 
pocztoweów. 

GZEARP ZWARCIA OOOO 

Popierajcie Przemysł Krajowy 
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To nic, Pan:e Dembiūski! 
(List otwarty). 

Nie poniósł klęski ani Pan, ani uczciwość 
w pańskiej osobie, mimo pozory zwycięstwa 
nieuczciwości, warchołstwa, zawiści. Jeden 
odcinek, jedno zdarzenie więcej walki dzie- 
ci sztana z synami światłości, rozegrał się 
w zadymionej saki wiecu akademickiego phu- 
gawemi słowami, kłamstwem, oszczerstwem. 

tych, co dla jego dobra pracowali, 
To nic Panie Dembiński... To nie Panu 

pierwsźemu i nie Panu ostatniemu się zda- 
rzyło. Mocne i nieśmiertelne są polskie dja- 
bły: ciemnota, zazdrość i warcholstwo. Od 

wieków grasują w tym narodzie i jadowi- 
temi pazurami szarpią co najgodniejszego w 
Polsce, Ich zwolennicy nie mają większej 
rozkoszy. jak splugawić wszystko co czyste, 
co wzniosłe, co ideowe, bo od nich za dale- 
kie zbyt niedostępne. Może to zwyrodniała tę 
sknota do ideału, którego nie mogą osiąg- 
nąć, więc nań plwają? 

To nic Panie Dembiński, tam gdzie Pana 

osaczyły te sfory, jest Pan w dobrem towa- 
rzystwie: oddawna. Po tamtej stronie są ci, 

co zatruwałi życie Żółkiewskiemu, Zamoj- 

skiemu, twórcom Konstytucji 5 maja, Kościu 

szce, Lelewelowi, Mickiewiczowi, Ks. Bi- 

skupowi Bandurskiemu, Marsz. Piłsudskie- 

mu i Legjonom. Po tamtej stronie jest kłan: 
stwo, nienawiść i brud, po tej musi być twar 
da, konsekwentna walka bez pardonu, spo- 

kojna, dumna i litość nad stadem, pędzo- 

nem obłudną blagą przywódców. 
Panie Dembiński to nic, że Pana obrzu- 

ciła obelgami p zwalczająca własny, pol- 
ski Rząd, z zaciekłością i nienawiścią, ja- 

kiej nigdy nie odważyła się użyć odnośnie 
do zaborców, i to nic, że p. Poseł z prorzą- 
dowej grupy rzucił na Pana niesłuszne podej 
rzenie o komunizm, robiąc z Pana bolszewi- 
ka, utrącając Panu zwołenników i zadająe 

niespodziewanie cios w płecy w ostatniej 
chwili, i to nawet nie jest ważne. że sięg- 
nięto w przewrotości swojej do dziedzin wy- 
znaniowych , by i ten argument przeciw Pa- 
na grupie obrócić. To wszystko jest brud- 

na piana na czystym nurcie życia. 

To wszystko jest ich szkodą, nie Waszą. 

Uczciwość w przekonaniach i w życiu da 

je spokój i pogodę, jakiej nigdy nie zaznają 
tamci ludzie, rzucający się na kaźdego kto 

ich przerasta. Złemi czynami i kłamstwem 

można, jak zepsutem autem lub kulawym ko 

niem, jechać czas jakiś, ale nie do końca. 

Niejedno takie widziałam zdarzenie, odnoś- 

nie do spraw cudzych i własnych, gdzie słu- 
szność, prawość i uczciwość życiowa, znice- 

stwiły wreszcie fałsz i złą wolę, Więc dla. 
tego, nie znając Pana osobiście, mówię na 
mocy długoletniego doświadczenia, że lepiej. 
przyjemniej, piękniej jest, mimo chwilowych 
klęsk, być po naszej stronie. 

Tylko... rozumie się, szkoda sił na te wał 

ki... szkoda... ałe prawdę trzeba drogo oku- 

pywać, jak każdą cenną rzecz To w imieniu 

wielu uczciwych wiłnian i na ich prośbę 

chciałam Panu powiedzieć 

Hel. Romer-Qehenkowska. 
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Konferencja rozbrojeniowa. 
Ostatnie posiedzenie komisji głównej przed przerwą 

wielkanocną. 
GENEWA. 16.1II. (Pat) — Komisja 

główna konferencji rozbrojeniowej 
odbyła w dniu 16 b. m. ostatnie posie 
dzenie przed przerwą wielkanocną, 
na którem przyjęto postanowienie pre 
zydjum, dotyczące terminu wznowic- 
nia obrad w dniu 11 kwietnia, 

Tardieu zwrócił uwagę na konic- 
czność przyśpieszenia tempa prac kon 

ferencji, gdyż opinja publiczna nie- 
cierpliwi się. 

Przewodniczący Henderson skie- 
rował pozatem apel do dełegacyj, któ 
re zgłosiły propozycje natury ogólnej, 
aby skorzystały z przerwy, by sprecy- 
zować te propozycje w szczegóło- 
wych memorandach. 

Z komitetu rozbrojenia moralnego. 
GENEWA, 16. 3. (Pat). — Komitet 

rozbrojenia odbył we środę drugie 
posiedzenie, na którem zdecydował po 
wołać podkomitet dla ustalenia po- 
rządku; w jakim poszczególne zagad- 
nienia moralne będą studjowane. Do 
podkomitetu został m. in. wybrany 
min. Szumlakowski. 

Komitet wysłuchał pozatem prze- 
mówienia dyrektora Instytutu Między 

narodowego Współpracy  Umysłowej 
w Paryżu, który zaofiarował komite- 
towi pomoc Instytutu. Wreszcie komi- 
tet powierzył delegatowi rumuńskie- 
mu p. Pella zadanie opracowania me- 
morjału w sprawie przystosowania 
ustawodawstw narodowych do obecne 
go stanu prawa międzynarodowego ca 
jest jedną z propozycyj, złożonych 
przez rząd polski. 

HENRYK KUNA. 
W dniu dzisiejszym rozstrzygnie 

się doniosła dla Wilna sprawa. Zgro- 
madzenie ogólne Komitetu Budowy 
Pomnika Adama Mickiewicza w Wil- 
nie zadecydować ma, czy wreszcie bu 
dowa pomnika dojdzie do skutku, czy 
wyróżniony przez jury projekt Hen- 
ryka Kuny zostanie zrealizowany. 
Garść informacyj o twórcy wóróżnio- 
nego projektu i jego dotychczasowym 
dorobku artystycznym posłużyć może 
do lepszego i głębszego zrozumienia 
nagrodzonego dzieła. 

Henryk Kuna w historji rzeźby pol 
skiej ma już zapewnione poczesne 
miejsce, a we współczesnej rzeźbie 
polskiej zajmuje naczelne stanowis- 
ko. Na jego wielki talent pierwszy 

zwrócił uwagę rzeźbiarz Biegas i za- 
interesował młodym artystą Aleksan- 
dra Świętochowskiego i znanego fi- 
lantropa, dr. Rajkowskiego. Przy Žy- 
czliwem poparciu Świętochowskiego 
Kuna wyjeżdża w r. 1907 do Akade- 
mji Sztuk Pięknych w Krakowie, 
gdzie studjuje pod kierunkiem prot. 
Laszczki przez 4 lata, nadal utrzymu- 
jąc bliski kontakt ze swym protekto- 

rem, u którego dwukrotnie spędza 
wakacje w majątku Dębe . Wielkie 
pod Warszawą. Pragnąc dać wyraz 
swego głębokiego hołdu dla twórczo- 
ści Elizy Orzeszkowej udaje się Ku- 
na w r. 1908 na kilka tygodni do Gro- 
dna i rzeźbi tam popiersie Orzeszko- 
wej, odlane w bronzie, które znajdu 
je się obecnie w Muzeum Grodzień- 
skiem. W tym też roku przyjaciółki 
Orzeszkowej zakupiły jako dar dła 

niej głowę młodzieńca (t. zw. „Iryd- 
jona“) w bronzie, wykonaną przez 
Kunę; dziś głowa ta znajduje się wraz 

    
Henryk Kuna. Głowa Św. Franciszka (Gwasz), 
wykonana w r. 1928. Własność prywatna 

we Francji. 

z innemi pamiątkami po Orzeszkowej 
w zbiorach Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk w Wilnie. W liście, pisanym do 
Kuny po jego wyjeździe z Grodna, mó 
wi Orzeszkowa: „Oby zima ta, pod 
dachem moim rozpoczęta, bogaty 
plon natchnień pięknych i powodzeń 
najlepszych przyniosła. Życie to woj- 
na, złożona z szeregu walk. Niech 
mężnie walczą młodzi rycerze Piękna 
i Dobra! Palmę zwycięstwa odnoszą 
najwytrwalsi“. 

Dowody wielkiej wytrwałości, któ 
ra zapewnić mu miała palmę zwycię- 

ciosałem kamienie. 

stwa, dał Kuna nietylko w czasie stu- 
djów w Akademji, ałe i wtedy, gdy w 
r. 1911 jako odznaczony medalem 
absolwent i stypendysta Akademii. 
wyjechał na dalsze studja do Paryża. 
W tem wiełkiem środowisku artysty- 
cznem pojął odrazu, że nie wystarcza 
projektować w glinie, że na to, by na- 
prawdę stać się rzeźbiarzem, trzeba 
poznać i opanować materjał. z które- 
go się tworzy. I u kamieniarza Pelle- 
cot rozpoczął praktykę, jako zwykły 
robotnik. W wywiadzie, ogłoszonym 
w 1926 r. w „Wiadomościach Literac- 

kich“, tak opisuje Kuna pierwsze mie 
siące swego pobytu w Paryżu: „U Pet. 
łecot'a nauczyłem się dwóch rzeczy: 
znajomości materjału 1 —  praey. 
Dzień w dzień przez 10 godzin z rzędu 

I jeszcze czegoś 

nauczyłem się tam: że kamień ma du- 
szę“. A dalej wyjaśnia na przykładzie 
jednej z najciekawszych swych rzeźb. 
przedstawiającej Chrystusa idącego: 
„Głównem zadaniem rzeźbiarza jest 
— ożywić materjał, natchnąć kamień 
lub drzewo życiem. Np. ta rzeźba, 
nad którą teraz pracuję... Chrystus 
nadnaturalnej wielkości, który zszedł 
z krzyża i idzie w świat. Obie swe 
dłonie wrył boleśnie w piersi, tak, że 
cała postać przybrała znowu formę 
krzyża. Chrystus stopił się nazawsze z 
drzewem, na którem Go ukr 
no, a to drzewo - Chrysłus idzie w 
świat... Jest w tem być może i pewna 
koncepcja literacka, ale ma ona zna- 
czenie tylko drugorzędne. Głównem 
życzeniem mem pozostaje jedno tyl- 
ko: ożywić materjał*. W początkach 
obecnego stulecia złekceważenie two- 
rzywa było u rzeźbiarzy zjawiskiem 
dość powszechnem: wydawało się im, 

   

  

że wystarczy lepić w glinie i odłewać 
w gipsie. Głębokie zrozumienie przez 
Kunę materjału - kamienia, drzewa, 
bronzu — i mistrzowskie opanowanie 
techniki, to zalety, które, jeśli chodzi 
o realizację projektu pomnika Mic- 

  
Henryk Kuna. 
w r. 1928, 

Fragment Krucyfiksu, 
obecnie na wystawie Sztuki Re- 
ligijnej w Padwie. 

wyk. 

kiewicza, 
czenie. 

Po kilkumiesięcznej praktyce ka- 

mają pierwszorzędne zna- 

mieniarskiej, Kuna wykuwa w mar- 
murze tors kobiecy naturalnej wiel- 
kości, który wystawia na Salonie Je- 
siennym w Paryżu. I wtedy spotyka 
go pierwszy wielki sukces: Kuna zo- 
staje członkiem Salonu Jesiennego, a 
jego rzeźbę zakupuje rząd francuski 
do Muzeum Luxemburskiego. Trzyle- 
tnie studja paryskie dały młodemu ar 

e doskonałe opanowanie techni- 
ki i głęboką kulturę artystyczną, u. 
gruntowaną na arcydziełach rzeźby 
starożytnej i rzeźby francuskiej, 

Powojenną twórczość artystyczną 
Kuny podzielić można dla ułatwienia 
orjentacji na 3 okresy. Okres warsza- 
wski, do r. 1924 — dominującym ry- 
sem jest klasycyzm formy, uderza już 
jednak doskonałe, prawdziwie rzeź- 
biarskie komponowanie bryły, wyjąt- 
kowa subtelność i muzyczna niemtl 
rytmika. Trzy wystawy międzynaro- 
dowe w tym okresie stanowią etapy 

stale wzrastającej sławy rzeźbiarskiej 
Kuny. Na Biennale weneckiem, pierw 
szej wystawie sztuki polskiej zagrani- 

cą, rząd włoski zakupuje do „Galleria 
d'Arte Moderna* rzeźbę Kuny w mar- 
murze, przedstawiającą głowę dziew- 
czyny. Podkreślić trzeba, że na tej 
wystawie rząd włoski zakupił wogóle 
tylko 2 rzeźby artystów obcych, a jed 
ną pracę artysty polskiego. Niemniej. 
szy sukces odnosi Kuna na wystawie 
sztuki polskiej w Paryżu w r. 1921, 
zorganizowanej przez prof. Ruszczy- 
ca i Wittiga: rząd francuski zakupuje 
do zbiorów: półfigurę kobiecą w bron- 
zie. Nazwisko Kuny zagranicą zaczy- 

ną coś znaczyć. To też kiedy Departa- 
ment Sztuki pod dyrekcją Fałata za- 
mierza zorganizować propagandową 
wystawę w Anglji, wybór pada na 

  

dwóch artystów, którzy reprezento- 
wać mają sztukę polską: Noakowskie- 
go i Kunę. Przypomnieć należy, z jak 
wielkiem uznaniem spotkała się w 
Londynie ta wystawa, Rezultatem by. 
ło zakupienie do zbiorów angielskich 
kilku rzeźb Kuny; jedną z rzeźb nabył 
znany historyk sztuki, Macfall. 

Okres paryski, od r. 1924 do ro- 
ku 1980 — na pierwszy plan wysuwa 
się rytmika kompozycji i głęboka eks- 
presja. Miał określić Jarosław Iwasz- 
kiewicz rzeźby Kuny: „umeczeni, 
schrystjanizowani Grecy*, a jeden 2 
krytyków trafnie zauważył, że w rzeź 
bach jego „poprzez wyraźne skłania- 
nie się do form klasycznych, przeglą- 
da coś, co jest obce rzeźbie greckiej — 
jest to pierwiastek, który do sztuki 
europejskiej wniosło średniowiecze 
chrześcijańskie, a z zapomnienia wv- 
dobył ekspresjonizm: wypełnienie for 
my narzuca jącem się w wyrazie wew 
nętrznem życiem posągu”. Słuszność 
tych uwag ocenić możemy, przypatru- 
Jąc się rzeźbom z okresu paryskiego, 
zwłaszcza rzeźbom o tematach religij- 
nych, jak „Chrystus idący" i „Frag- 
ment krucyfiksu* (patrz reproduk- 
cję). Ale pełne ekspresji są i inne rze- 
źby Kuny, wystarczy przypomnieć 
dziewczynę klęczącą z jabłkiem, o kta 
rej pisał krytyk paryski, Henriot w 
recenzji z jednej z wystaw:: „Drugą 
piękną rzeźbę (obok rzeźby Józefa 
Bernard) jest rzeźba w drzewie poli- 
chromowana i patynowana Kuny, 
przedstawiająca młodą wieśniaczkę, 
którą to rzeźbę możnaby umieścić w 
kościele lub włączyć do ikonografji 
Joanny d'Arc. Interesujące jest opra- 
cowanie rzeźby, powściągłiwe, mocne, 
troskliwe“, 

 



  
  

Ni. 63 (2305) RY R 3 E R 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU. 
Z pogranicza, 

Podejrzana eskaupada 4 Czechów. 
Na pograniczu polsko-sowieckiem w rejo- 

nie Stełpców zatrzymano 4 osobników na- 
rodowości czeskiej, którzy usiłowali nielegał 
nie przedostać się na teren sowiecki. W, ja- 
%im cełu ndawałi się do Rosji ustali docho- 
dzenie władz śledczych. 

Aresztowany agitator usiłował otruć 
się strychniną. 

Przed paru dniami we wsi Maruńce w re- 
Žonie edeinka granicznego  Domaniewicze 
zaresztowana ezterech wywrotoweów, którzy 

w pogranieznych wsiach uprawiali agitację 
komunistyczną, Wywrotoweów osadzono w 
areszcie w Suchodowszczyźnie. W; dniu wezo 
rajszym podczas badania jeden z aresztowa- 
nych niejaki Sobotnikow zażył trucizny. Nie. 
doszłemu samobójcy przepłókano żołądek i 
uratowano. Podezas ściślejszej rewizji u So- 
botnikowa pod zełówka buta znaleziono trzy 
ampułki trucizny. 

Władze łotewskie wydały aresztowa- 
nego przestępeę. 

Wczoraj na granicy polsko-łotewskiej w 
rejonie Turmont został wydany w ręce 
władz polskich zbiegły do Łotwy przestępca 
Jan Linkiewiez. Linkiewicza pod silną es- 
kortą połicyjną odesłano do Warszawy. 

WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Kowogródzki „Kurjera Wileńskiego” mieści się 

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

jMiejski| © ZAGŁADA ROSJI 
Kino -Teatr Dźwięk 

w Nowogródku 

W rol. głównych: Aleksander Malikow i Natalja Lisienko. 

NASTĘPNY PROGRAM: SZLAKIEM HAŃBY. 
  

Piękło nędzy i upadku moralnego. 
Mąż tyran — żona stale katowana zapadła na chorobę 

umysłową. — Żywcem pożerani przez brud i robactwo. — 
Podejrzany wypadek wpadnięcia do studni. 

Mieszkaniec Lidy Jan Czecheł przed kił- 
Kkunastu laty wyemigrował w poszukiwaniu 
«chleba za ocean do Stanów Zjednoczonych. 
Pracował, więe nieźle mu się powodziło a na 
wet poznawszy tam urodziwą  emigrantkę 
również Polkę i z tut. okolicy poślubił ją. 
W roku 1923 ueiuławszy dość sporo dola- 
rów powrócił wraz z żoną i trojgiem dzieci 
«io Polski koptwszy w Lidzie przy ul. Таг- 
taki 9 kawał plaeu pebudował dwa domy i 
osiedlił stę na stałe. 

Czecheł wyzwołiwszy się z ciężkiej pracy 
«do jakiej był zaprzągnięty za oceanem a ma- 
„jąc teraz bądź eo bądź niezłe dochody z do- 
«mów i ogrodu zaezął używać życia. Używał 
20 jednak po swejemu tak, jak używać mo- 
<że chłop, mając „hroszy*, u więc wylegiwał 
się do południa, a poten: wędrował do szyn. 
Жио skąd ezestokroć wracał w stanie pija- 
nym. A że chłop był jeszcze w pełni sił więc 
też i nie rzadko korzystał z przygodnych mi- 
Aostek. Na barkl żony spadł cały obowiązek 
"utrzymania gospodarstwa i wychowania dró- 

hnych dzieei, których przybywało jak mówi 
przysłowie „co rok to prorok. 

Biedna kebieta nie mogące podołać całe- 
"mu ogromawi pracy i widząc upadek gospo- 
darstwa, które zaniedbywane przez rozbawio 
nego gospodarza chyliło słę ku ruinie, za- 

«za robić mężowi wymówki. To się Cze- 
<helowi nie podobało i zaczęły powstawać 
"w domu poezątkowo kłótnie a następnie bój 
"ki. Często do uszu sąsiadów dochodziły prze 
raźliwe krzyki katowanej Czechełowej przez 
jej męża tyrana. W katowania swej żony 
Czechel nie ograniezał się i nierzadko moż- 
na było spotkać Czechełową z guzami na gło 
wie i podbitemi oczami, Wszystko to spowo 
dowało że biedna kobieta zaczęła zdradzać 
"objawy choroby umysłowej — wiadomo, czę- 
ste biele po głowie musiało naruszyć ustrój 
mózgu. 

Od tej ehwili zaczyna się cała epopea 
nędzy i upadku moralnego rodziny Czeche- 
ów. Zaezęła stę zakradać nędza, bowiem dłu- 
gł i nieopłacone podatki wzrastały, dzieci 
wydarły stę z ubrania a tu je już i do szko 
ty czas posyłać, przez dach woda ciecze więc 
trzeba go zreperować a pieniądzy na to wszy 
stko brak. Sprzedał więc jeden dom i kawał 
mpłaeu, teez to dużo nie pomogło bowiem tru- 
atno się było Czechołowi odzwyczaić od kie- 

    

liszka i „pańskiego życia”, a przytem, jak 
krążą pogłeski, Czechel znałazł sobie kochan 
kę na zachcianki, której grosza nie szczę- 
dził. Nastąpiła znpełna ruina nietylko mo- 
ralna ale i materjalna, Do zupełnie, zanied- 
banego mieszkania wkradł się ochydny brud 
a zkolei za tem potworne robaetwo, które 
żywcem paprostu pożera drobne i nie moka- 
ce sobie dać rady dzieci. Dziś mieszkanie 
Czechelów to obrzydłiwa nora przechodząca 
w ludzkiem pojęciu najohydniejsze bagno 
brudu. Biedna obłąkana kobieta uciekająca 
przed katowską ręką męża tyrana wysta- 
wać musi prawie naga i zupełnie bosa nieraz 
dłuższy czas na mrozie aż ktoś ją z sąsia- 
dów do demu zaprowadzi. Kilkakrotnie sły- 
szeć się dają pogróżki ze strony Czechela, 
że ją musi z tego świata zgładzić, gdyż jest 
mu ona tyłko ciężarem. 

Wi roku ubiegłym „Życie Nowogrėdzkie“ 
donosiło jak ten człowiek — zwierzę dopadł- 

Szy uciekającą skatowaną żonę na podwór- 
ku zwierzęco zaczął się nad nią znęcać przy 

pomocy swego 14-letniego syna ucznia szko- 
ły powszechnej, czemu kres położyli grozą 
przejęci sąsiedzi. W. tych dniach znów za- 
Szedł wypadek, który więcej niż prawdop. 
świadezy, że Czechel swe pogróżki zgładze- 
nia żony chee w czyn wprowadzić. 

Dnia ©$ marca wieczorem zaalarmowani 
zostali sąsiedzi głuchemi jękami wydobywa- 
jącemi się ze studni. Azucono się na ratunek 
i po dłuższych wysiłkach z głębin studni wy 
ciągnięto nieprzytomną Czechelową. Zawia- 
domiono Komisarjat P. P. bowiem zachodzi- 
ło podejrzenie że Czechel dokonał zamachu 
na życie żony, każąc jej wieczorem czyścić 
lód koło studni a następnie korzystając z 
osłony nocy wepchnął ją do studni pozoru- 
jac w ten sposób nieszczęśliwy wypadek. 
Przybyły na miejsce przodownik dokonał 
oględzin studni a następnie przystąpił do ba 
dania przytomnej już Czechelowej, którą plą 
cząe się w zeznaniach i cała drżąca oświad 
czyła że sama wpadła do studni, czemu jed 
nak trudno dać wiarę, gdyż najprawdopodob 
niej Czechel pod groźbą zmusił nieszezęśli- 
wą do takiego zeznania. 

Czy odnośne czynniki nie powinny się 
zająć tą sprawą i wziąć pod opiekę umysło- 
wo-cherą kobietę nie czekając aż może na- 
stąpić eoś gorszego? M-ur. 

Stracenie skazańców. 
BARANOWICZE, 16, 3. (Pat). — Wobec 

ego, że Pan Prezydent Rzeczypospolitej nie 
skorzystał z prawa łaski, w dniu 16 marca 

Baranowiczach wykonany został wyrok 
śmierci na osobach Jana i Konstantego Boh- 
ko, skazanych w dniu 15 b. m. na śmierć 

przez powieszenie wyrokiem sądu doraźnego 
za uprawianie szpiegostwa na rzecz państ- 
wa ościennego. Wyrok został wykonany 
przez pomocnika kata Brauma, w obeeności 
komisji sądowej. 

  

Grodne. 
rożna w skutkach drobna kradzież. 

Na stacji kołejowej Śkideł, jacyś nieznani 
sprawcy, skradH linkę drucianą od semafo- 

u małego na przestrzeni 30 metrów, przez co 
"niemożliwiłi działanie semaforu. 

Złośliwa kradzież przyniosła złodziejasz- 
kom niepełne 70 zł., uzałeżnione zresztą od 
=spieniężenia linki, a skutki mogła pociągnąć 
mieobliczałne. Szczęściem służba kolejowa u- 

    

szkodzenie w porę zauważyła i natychmiast 
usunęła. 

Zagadkowy pożar. 

We wsi Suchinicze, gm. Dubno, pow gro- 
dzieńskiego wybuchł pożar, skutkiem które- 
go spalił się dom mieszkalny. Mieszczący się 
w domu tym sklep spożywczy, własność Ru- 
binsztejna Srula spłonął doszczętnie wraz z 
towarami. 

Straty sięgają 10 tys. zł. 
Nad ustaleniem przyczyn pożaru pracują 

Jakby centralnym punktem w 
Awórczości Kuny jest jego rzeźba 
Rytm", wystawiona w pawilonie pol 
skim na Międzynarodowej Wystawie 
Sztuki dekoracyjnej w Paryżu w r. 
1925, za którą otrzymał „Grand Prix'* 
i Legję Honorową. Oryginał rzeźby 

w marmurze, zakupiony przez Mini- 
sterstwo Spraw Zagranicznych. znaj- 
«duje się w Ambasadzie Polskiej w Pa 
ryżu, a odlew w bronzie, zakupiony 

przez miasto Warszawę, ustawiono w 
parku Paderewskiego. „Rytm można 

uważać za centralny punkt w twórczo 

ści Kuny, bo w tej właśnie rzeźbie ry- 
tmika linij i płaszczyzn, rytmika bry- 

ły — zasadnicze cechy rzeźb Kuny — 
przejawiają się najdobitniej. Oczywt- 
ście „Rytm' posiada i wszystkie inne 
walory, a więc: mistrzowskie opano- 

wanie materjału, subtelność formy, 
dekoracyjność i równocześnie monu- 

mentalność ujęcia. Z rzeźb o charak- 
terze manumentadno . pomnikowyni, 

"wykonanych w tym zakresie, zasługu- 

łe na specjalną uwagę grupa marmit- 

rowa, przedstawiająca mężczyznę i ko 
*bietę, kompozycyjnie zwarta i mocna, 

przeznaczona do ogłądania ze wszyst- 

*kich stron. To znowu rzeźba klasycz- 
na w formie, a pełna ekspresji, grupa 

"rzeźbiarska o akcji nietylko zewnętrz 
nej, ale i o głębokiej akcji wewnętrz- 

nej. 

W r. 1930 Kuna wraca na stałe do 
%raju. Cechą charakterystyczną ostat 
nich jego rzeźb jest głęboka ekspre- 

sja, wyrażana w klasycznej formie 
prostemi środkami, i monumental- 

ność kompozycji. W r. 1930 za rzeźbę 
portretową w bronzie, przedstawiającą 
Kamiła Witkowskiego. a wystawioną 

na Salonie Jesiennym Instytutu Pro- 
pagandy Sztuki, otrzymuje najwyższą 
nagrodę — nagrodę Premjera. Ze 
względu na pomnik Mickiewicza inte- 
resują nas specjalnie dwie ostatnie 
portretowe rzeźby Kuny: nagrodzony 
portret Kamila Witkowskiego i wyko 
nany w r. 1931 portret byłego Dyre- 
ktora Departamentu Sztuki, Wojcie: 
cha Jastrzębowskiego, a to tem bar- 
dziej, że tematem wiiększości poprzed- 
nich rzeźb Kuny była głowa i postać 
kobieca, Obie te rzeźby charakteryzu 
je monumentalność i zwartość kom- 
pozycji — monumentalność pomniko 
wa, prostota środków, wypływająca # 
mistrzowskiego opanowania formy, i 
męska siła wyrazu. Właśnie męska 
siła wyrazu, ale patrząc na obie rzeź- 
by, nie mamy wątpliwości, że są wy- 
razem siły duchowej, a nie fizycznej. 
Wyczuwamy w obu postaciach, a 
zwłaszcza w portrecie Jastrzębowskie 
go wewnętrzną moc twórczą, której 
wyrazem rzeźbiarskim nie jest jednak 
silnie rozwinięta muskulatura. Dzieło 
takie stworzyć może tylko wielki i sa- 
modzielny artysta, zwłaszcza dziś, gdy 
tak często rzeźbiarz nie znajduje in- 
nego odpowiednika plastycznego dla 
wyrażenia mocy ducha, jak tylko at- 
letycznie zbudowane ciało. 

W r. 1931 Kuna odznaczony został 
za całokształt działalności artystycz- 
nej krzyżem oficerskim „Polonia Re- 
stituta“. 

Stanisław Lorentz. 

(AT 

funkcjonarjusze policji. Zachodzi poważne 
podejrzenie, że ogień powstał skutkiem po- 
zostawienia przez Rubinsztejnową płonącej 
świecy obok zbiornika z naftą. 

Nieszczęśliwy wypadek przechodnia 
pod mostem. 

Kozłowski Włodzimierz, zam. w Grodnie. 
przy ul. For ej 8, onegdaj uległ nieszczę- 
śliwemu wypadkowi. Przechodząc pod mo- 
stem został ugodzony bardzo niebezpiecznie 
znacznym kawałkiem drzewa, który właśnie 
wówczas musiał spaść na plecy Kozłowskiego, 
zadając mu bardzo ciężkie uszkodzenie ciała 

Rannego odwieziono do Szpitala Miejs 
kiego. 

   

Wykrycie gorzelni w powiecie gro- 
dzieńskim. 

W dniu onegdajszym u mieszkańca wsi 
gm. Berszty, pow. grodzieńskiega 

Wasilewicza Mikołaja, została wykryta pola- 
jemna gorzelnia, 

Gdy policja wkroczyła do mieszkania, go- 
rzelnia nie była czynną. Przeprowadzo; 
izja ujawniła inwentarz gorzelniany w posta 

ci 2 garnków i metrowej długości rury, prz 
prowadzonej przez drewniane koryto, służą- 
cej jako skraplacz. Prócz tego w miesz 
znaleziono pół litra samogonki oraz 7 flaszek 
próżnych z charakt czną wonią okowity. 

Dochodzenie polic prowadzone jest w 
kierunku ustalenia wspólników. 

PRESS TS TSRS 

Czyžby istotaie zamach 
na nasze 

Pogotowie Ratunkowe? 
Istnieje od lat 30 w Wilnie zasłużona. 
sszechnie znana i ceniona pracowita in- 

— Pogotowie Ratunkowe 

Kto przechodzi ulicami miasta może o 
każdej porze ujrzeć mknącą karetkę samo- 
chodową z godłami — św. К: tofa oraz 

gwiazdą sześcioramienną z krzyżem czerwo- 
nym we środku. W; święta, szczególniej przy 

padające na pierwsze dni miesi kiedy w 
kieszeniach dzwoni grosz a w czubach szu- 
mi, napotyka się karetkę niejeden raz i za- 
wsze Špieszącą, zapracowaną jak mrówka, 
nie znającą wypoczynku ani w dzień ani w 
nocy. 

Kto jest wilnianinem i kocha Wilno, ten 
szanuje i kocha nasze Pogotowie, bowiem 
powstało ono z inicjatywy elity kulturalnej 
miasta jak to: hr. Józef Tyszkiewicz, hr. WŁ. 
Tyszkiewicz, hr. Broel-Plater, dr. Zahorski, 
dr. Węsławski, Józef Montwiłł, mec. Węs- 
ławski i inni, a zaczęło pożyteczną swą pra- 
cę dzięki szerokiemu poparciu całego spo- 
łeczeństwa wileńskiego nie wyłączając nawet 
władz zaborczych. 

Ws y wybitniejsi obywatele i insty- 
tucje miasta chętnie wkładały swą pracę przy 
wzniesieniu tej samarytańskiej placówki. 

Wszystkie warstwy ludności miasta wspie 
rały Pogotowie, nie wyłączając biedoty, 
składającej do skarbonki swoje grosze i ku- 
pującej znaczki w „Dzień Pogotowia”, 

A komu należy zawdzięczać urządzenie 
pierwszego po 40 latach polskiego przedsta- 
wienia teatralnego w Wilnie? — Pogotowiu, 
bowiem generał — gubernator, naskutek za- 
biegów T-wa Doraźnej Pomocy Lekarskiej 
zezwolił na przyjazd warszawskiego teatru 
„Rozmaitošci“, który w czerwcu 1905 roku 
dał w ogrodzie Botanicznym trzy przedsta- 
wienia teatralne w języku polskim. 

A ilu znanych i powszechnie szanowanych 
lekarzy — wilnian pracowało albo współ- 
pracowało z Pogotowiem? Byli to: Dr. Al- 
chimowicz, dr. Dębowski, dr. Dąbrowski, dr. 
Hłasko, dr. Hanusowicz, dr. Łukowski, dr. 
Michniewicz, dr. Minkiewicz, dr Safarewicz, 
dr. Szniołis, dr. Szałewiez, dr. Wińcz, dr. Wę 
sławski, dr. Zahorski i inni 

Któż nie zna chociażby z widzenia dwóch 
starych, bo pracujących w Pogotowiu 30 lat, 
zacnych sanitarjuszów p. Michała Chmielew- 
skiego z sumiastemi wąsami (obecnie cza- 
sem modnie podstrzyżonemi), oraz p. Włady- 
sława Czerniuka obecnie juž  posiwialego, 
obywatela naszych pięknych Trok, cichego, 
spokojnego a tak tutejszego... 

A kto nie korzystał z usług i pomocy Po- 
gotowia? — Wi ciągu 30 lat korzystało z po- 
mocy Pogotowia 124645 osób, a karetka wy- 

jeżdżała na miasta 64422 razy; w ostatnim 

zaś roku 1931 korzystało z pomocy 7274 oso 

by. a wyjazdów na miasto było 4061. : 

° К przyczynił się do utrzymania w Wil- 

nie tej niezbędnej placówki w czasie zawie- 

ruchy wojennej i do zapewnienia jej bytu 

na przyszłość? — Miasto, które na mocy uch- 

wały Rady Miejskiej w r. 1919 przyjęło, a 

w r. 1925 ostatecznie zaakceptowało przeję- 

cie Pogotowia na swoją wyłączną własność, 

mianując przytem pracowników jako etato- 

wych urzędników i funkcjonarjuszów i zali- 

czając im do wysługi emerytalnej część lat 

pracy pod zarządem T-wa Doraźnej Pomo- 
cy Lekarskiej. 

Kto wreszcie, po zapewnieniu bytu Po- 
gotowia, doprowadził stację jego do pierw- 
szorzędnej doskonałości mieszcząc w nowym 
lokalu przy zauł. Franciszkańskim Nr. 2 a 
stan taboru zwiększył do 3 stale stojących 
„pod gazem* karetek samochodowych? — 
Miasto w osobie obecnie urzędującego Magi- 
stratu. 

Wszystko więc robiło i budowało Wilno, 
miasto, my wszyscy wilnianie. 

Dlatego to Pogotowie jest przez nas wil 
nian bardzo cenione i dlatego ludność mia- 
sta ogarnął niepokój i zdumienie, wobec 
uporczywie kursujących pogłosek o rzeko- 
mym zamachu, na byt materjalny tej naszej 
zaszezytnej placówki. 

Nie wolno tak sobie bez namysłu pod 
modnem hasłem oszczędności magistrackich 
przekreślić świetną a piękną przeszłość tej 
instytucji i, w chwili kiedy doszła nareszcie 
do stanu niemal pierwszorzędnego zrujnować 
ją z takim trudem przez 32 lata (rok zało- 
żenia T-wa 1899) budowaną, nie wolno no- 
wemi eksperymentami podważać podstawy 
gmachu, wzniesionego w ciągu przeszło 
ćwierć wieku dzięki wysiłkom zbiorowym ca 
łej ludności miasta, w którem idea miłosier 
nego samarytanina znalazła tak piękny wy- 
raz. 

Rzekomy zamhe na Pogotowie nasze był- 
by chyba pochodzenia obcego, duszy i mózż- 
gu szczerego wilnianina. Bodajby kursujące 
pogłoski okazały się fałszywemi. 
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A. K. 

Nowe placówki snółdzielcze 
na obszarze Wilna. 

Pomimo silnego kryzysu gospodarczego 
ruch spółdzielczy w całej Polsce nietylko, 
że się nie załamał, ale rozwinął się jeszcze 
bardziej, dając tem dowód swojej wielkiej 

otności, odporności na wszelkie przesi- 
lenia natury ekonomicznej, oraz dając do- 
wód zdrowej siły moralnej — spłecznej, na 
jakiej Spółdzielnczość się opiera. 

Nie pozostał wtyle i okręg Wiilna. Założo- 
na przez grono obywateli wileńskich w koń- 
cu roku ubiegłego „Powszechna Spółdzielnia 
Spożywców rozwinęła swoją działalność tak 
szybko i sprawnie. że dziś liczy już 4 skle 
py. które służą nietylko członkom, ale ca- 
łemu społeczeństwu, chlubnie spełniając swo 
ją rolę. 

Główne zalety Spółdzielni Spożywców to: 
a) sprzedaż dobrego, zdrowego i dobrze 

odmierzonego towaru, b) obniżenie i regu- 
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Olbrzymie nadużycia w składzie 
opałowym Dyrekcji P.K.P. 

W lipeu ubiegłego roku  donosiliśmy © 
tem, że władze śłedcze wpadły na trop zna- 
cznych nadużyć z węglem kamiennym, po- 
pełnianych na szkodę Dyrekcji P. K. P. w 
Wilnie. 

Jak się obeenie dowiajemy, Dyrekcja P. 
K. P. od dłuższego już czasu prowadziła do- 
chodzenia administracyjne w sprawie ujaw 
nionych braków węgla kamiennego na skła- 
dzie opałowym Dyrekcji przy ulicy Ponar- 
skiej. W wyniku dochodzenia w związku z 
tą sprawą zawieszony został w czynnościach 
służbowych kierownik wspomnianej skład- 
nicy Hałaburda eraz rachunkozdawca Wa- 
silewski. 

Wyniki przeprowadzonego przez dyrek- 
cję P. K. P, dochodzenia administracyjnego 

Okropny 
Wiezoraj w godzinach wieczorowych przy 

ulicy Fiłareckiej 27 miał miejsce wstrząsa- 
jacy wypadek: 

Waścicieł wzmiankowanego domu 40-let- 
ni Borys Szybanow wlazł przy pomocy dra- 
biny na dach w celu oczyszczenia go od 
śniegu. 

W pewnej chwili Szyhanow zrzucony zo- 
stał z drabiny spadającą masą Śniegu. Zrzu- 

przekazane zostały władzom  sądowo-śŚled- 
€zym, które wdrożyły w tej sprawie energi- 
czne dochodzenie. W. toku dochodzenia usta- 
lono, iż brak węgla w składnicy powstał od 
1929 r. do lipca 1931 roku, przyczem ilość 
brakującego węgla przekracza 3000 ton, a 
Skarb Państwa poniósł przez to strat na su- 
mę około 70 tys. zł. 

Dochodzenie prokuratorskie w tej spra- 
wie zostało w tych dniach ukończone i akta 
sprawy przesłane przez prowadzącego do- 
chedzenie w tej sprawie wiee-prokuratora 
przy Sądzie Okręgowym w Wilnie p. Klasse, 
do sędziego śledczego w cełu przeprowadze- 
nia śledztwa przeciwko Hałaburdzie, Wasi- 
lewskiemu oraz dwóm wagowym z tegoż skł. 
opałowego. (e). 

wypadek. 
tony z drabiny upadł na sztachety płotu, 
które przebiły mu w okropny sposób brzuch. 

Nieszczęśliwy przysypany został w dodat- 
ku wiełką masą Śniegu. 

Zawezwane pogotowie ratunkowe przewio 
zło go do szpitała św. Jakóba, gdzie został 
natychmiast poddany operacji. Stan Szyba- 
nowa bardzo ciężki. (e). 

Dalsze dochodzenie w sprawie afery 
Iombardowe|. 

Zatrzymanie dwóch byłych urzędniczek lombardu. 
W toku prowadzonego w dalszym ciągu, 

pod kierownictwem wice-prokuratora przy 
Sądzie Okręgowym w Wilnie p. Zdanowicza 
dochodzenia w sprawie lombardu przy Bisku 
piej wychodzą najaw nowe szczegóły sensa 
eyjnej tej afery. 

  

KRONIKA 
Dziś: Gertrudy. 

Jutro: Siedmiu Boleści NMP. Czwartek 

Wschód słońca — g. 5 m. 32 

Zachód „ — m. !7 m.22 

Szostrzeżanie Zakładu Metesreiogįi U. 8, 5. 

w Wilmie z dnia 16 lil — 1922 rate 

Ciśnienie średnia w milime-aeh; 758 

  

  

Temperature średnia 0 

ы aajwyfezs: -|- 2? C 

s eajuiższau — 7° С. 

Opad: šlad. 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: wzrost, potem spadek. 

Uwrgi: pochmurno. 

Z KARTY ŻAŁOBNEJ. 
— Nabożeństwo za duszę Ś. p. Jbzeta 

Montwiłła, Jutro w piątek dnia 18 b. m. o 
o godz. 9 min. 30 r. odbędzie się w Bazylice 

Metropolitalnej, straniem Zarządu Tow. Po- 
pierania Pracy Społecznej, nabożeństwo ża- 
łobne za spokój duszy Józefa  Montwiłła. 
niezrównanego filantropa i wielkiego dzia- 
lacza społecznego. — Podczas nabożeństwa 
pienia religijne wykona chór „Lutni* wileń 
skiej pod batutą p. W. Kasztelana. Produk- 
cjom towarzyszyć będzie na organach prof. 
W. Kalinowski. 

MIEJSKA. 
—- Wi obliczu sezonu budowlanego. W 

obliczu zbliżającego się sezonu budowlanego 
Magistrat m. Wilna czyni obecnie najdalej 
idące starania o sfinansowanie akcji budow- 
lanej. Zaznaczyć jednak należy, że szanse 
na powodzenie tej akcji w zakresie potrzeb 
Wilna, są bardzo minimalne, gdyż ogółny 
ciężki kryzys gospodarczy pociągnął w kon- 
sekwencji zastój w budownictwie naskutek 
ograniczenia kontyngensu kredytów budow- 
lanych. н 5 

Podług zebranych przez nas danych obe- 
cenie w Wilnie mamy 12011 domów, w czem 
mieszkań 44610. Ogółem, nie licząc wojska, 
mieszka w nich 193334 osób. Mieszkań nieza 
mieszkanych z różnych przyczyn Wilno li- 
czy 4166, większość tych mieszkań jest zni- 
szczonaą. 

Sądząc z podań napływających do Komi- 
tetu Rozbudowy, ogólna suma zapotrzebowań 
budowlanych Wilna wynosi 14.995.540 zł., w 

tem na dokończenie domów rozpoczętych 
99060 zł., na zamierzone budowle, gdzie już 
materjał budowlany został źwieziony 604000 
zł. oraz na remonty domów 2.000.000 zł. W. 
związku z tem Komitet Rozbudowy m. Wil 
na wystąpił ze staraniami do Banku Gospo- 
darstwa Krajowego o wyasygnowanie w ro- 
ku bieżącym dla Wilna kontyngensu kredy- 
tów budowlanych w wysokości 6 miljonów 
zł. Miarodajne jednak czynniki liczą się z 
tem, że pożyczka w tak dużych stosunkowo 
rozmiach w roku bieżącym udzielona nie 
zostanie jednak. Władze. jak się dowiaduje- 
my, dołożą wszelkich starań, by ożywić za- 
marły ostatnio sezon budowlany. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Z Koła Prawników Stad. U. S, B. Za- 

rząd Koła Prawników Stud. USB. niniejszem 
powiadamia o ukonstytuowaniu się władz 
Koła. 

Rada Nadzorcza: Przewodniczący kol. Ka- 
zimierz Antoniewicz, członkowie — kol. kol. 
Józefa Chmielewska. Czesław Dabkus, And- 
rzej Kaduszkiewiez, Zofja Mejerówna. 

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący kol. 
Stefan Zagórski, członkowie: kol. kol. Ka- 
zimierz Ellert, Wiitołld Krasowski. 

Sąd Koleżeński: Przewodniczący kol. Ed- 

mund Oskierka, członkowie: kol. kol, Hen- 
ryk Chmielewski, Stanisław Stomma. 

Przy podawaniu do wiadomości składu 
Zarządu przez pomyłkę zostało opuszczone 
nazwisko kol. Wierzhołowicza Kazimierza, 
skarbnika Koła. 

+ * * 

W zwiazku z ukończeniem Turnieju Sza- 
chowego o mistrzostwo Koła na rok 1932 
urządzonego staraniem Sekcji Szachowej po- 
dajemy wyniki: Z pośród 12 uczestników 
pierwsze miejsce zdobył kol. Wiiszniewski 
Jerzy (18 p.), drugie koł. Soroko Antoni 
(17 i pół p.), trzecie — kol. Tarasiewicz Wa- 
claw (12 p.). 

Zapisywać się do Sekcji można codzien- 
nie u jej kierownika kol. Władysława Kuła. 
kowskiego w godz. 13—14 w lokalu Koła. 

GOSPODARCZA. 
— Ulgi podatkowe dła handlarzy mięsem 

i wedliniarzy. Naskutek interwencji chrze- 
ścijańskich Związków wędliniarzy i handla- 

lowanie cen na rynku, c) podnoszenie warta- 
ści dochodu każdego człowieka. 

Dalsze powodzenie Powszechnej  Spół- 
dzielni w Wilnie zależy tyłko od poparcia 
jej przez obywateli — spożywców, którzy 
mając na celu dostateczne zaspokojenie wła- 
snych potrzeb, tylko w sklepach Spółdzielni 
winni czynić swoje zakupy. 

  

Aresztowany dyrektor lombardu B. Ja- 
goda przebywa nadal w więzieniu Łukiskiem 
zaś wczoraj zatrzymane zostały byłe pracow 
niczki łombardu Janina Koziełł-Poklewska i 
Wanda Rajewska, Obie aresztowane osadzo- 
no w areszcie preweney jnym. (e). 

rzy mięsnych u władz skrabowych w spra- 
wie ułg podatkowych, prezes Wileńskiej 1z- 
by Skarbowej umorzył niektóre zaległości 
podatkowe, przyczem wydał polecenie odro- 
czenia zaliczek płatności za rok 1931. Ulgi 
te będą stosowane wobec członków chrześci- 
jańskiego związku indywidualnie. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Leterja T-wa „P. Ż. P.* Posiadacze 

biletów wygranych proroszęni są o szybszy 
odbiór fantów, które wydawane są codzien- 
nie od godz. 9—4 po poł. przy ulicy Mickie- 
wicza 12 m. 2 do soboty dnia 19 marca włą- 
cznie, poczem przerwa świąteczna trwać bę- 
dzie do 5 kwietnia. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zarząd Rodziny Wojskowej podaje do 

wiadomości, że „Czarna Kawa* Rodziny Woj 
skowej, która miała się odbyć w dniu 18 b. 
m., odbędzie się w dniu 20 b. m. o godz. 
5 wieczór, z przyczyn od Zarządu niezależ- 
nych. Program artstyczny „Czarnej Kawy” 
pozostaje bez zmiian. Członkowie Rodziny 
Wojskowej, wprowadzeni goście oraz p. p. 
wojskowi proszeni są o jak najliczniejsze 
przybycie. 

— Doroczne Zebranie Wil, Koła T. N. 
S. W. Zarząd Wiił. Koła TNSW. (Tow. Naucz 
Szk. Średn i Wyższ.) podaje do wiadomości 
swoich członków, że we czwartek dnia 17-go 
b m. o godz. 19 min. 15 odbędzie się w gimn. 
A. Mickiewicza Doroczne Zebranie z nast. 
porządkiem dziennym: 1) Sprawozdanie Za- 
rządu za r. 1931, 2) Sprawozdanie Kom. Re- 
wizyjnej, 3) Włybory do Zarządu, Kom. Re- 
wiz. Rozjem, 4) Wybory delegatów na Walne 
Zgromadzenie Tow. w Warszawie, 5) Wolne 
wnioski. 

— Zebranie dyskusyjne Związku Pracy 
Obyw. Kobiet. na którem p. redaktor Kazi- 
mierz Okulicz będzie mówił „O polskim pro- 
jekcie rozbrojenia moralnego* odbędzie się 
dnia 17 marca r. b. o godz. 7 wieczorem, 
w łokalu Związku (Jagiellońska Nr. 3—5 m. 

Wstęp dla gości 30 gr., dla członkiń bez- 
płatny. 

Zaproszenia imienne rozsyłane nie będa 

— Wialnianki a Warszawianki. Dnia 20 
marca, o godz. 17 w sali Stronnictwa Naro- 
dowego przy ulicy Orzeszkowej 11. Mgr 
Antoni Borowski wygłosi odczyt na temat: 
„Wispółczesne wilnianki a warszawianki w 
świetle badań porównawczych”. Odczyt opra 
cowany na wysokim poziomie moralno-ety- 
cznym. Bilety od 1 zł. 50 gr. do 50 gr. Mło- 
dzieży do lat 18 wstęp niedozwolony ze 
względu na powagę tematu. 10 proc. docho- 
du przeznacza się na kuchnię dla niezamoż- 
nej inteligencji. 

— Klub Włóczęgów. W' piątek dnia 18 
b. m. w lokalu przy ulicy Przejazd 12 od. 
będzie się LXXV zebranie Kłubu Włóczęgów 
Senjorów. Na porządku dziennym referat 
p. dr. St. Šwianiewicza p. t „Piatiletka“ Go- 
ście specjalnie zaproszeni przez członków 
Klubu, mile widziani. Początek o godz. 19 
m. 30. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Egzamina Czeladnicze dla Absolwen- 

tów Szkół  Rzemiešlniczo-Przemystowych. 
Min. W. R. i O. P. rozesłało do Kur. Okrę- 
gów Szkolnych okólnik, wyjaśniający, że ab 
solwenci szkół  rzemieślniczo - przemysło- 
wych, którzy do dnia 15 grudnia 1927 r nie 
uzyskali tytułu czeladnika, a obecnie pragna 
go otrzymać muszą zdawać egzamin na cze- 
ladnika przed komisją egzaminacyjną, w4- 
worzoną przy Państwowej, lub przez Państ- 
wo uznanej Szkole Rzemieślniczo-Przemysło- 
wej. 

"Podania o dopuszczenie do egzaminu na- 
leży składać bezpośrednio do Kur. Okręgu 
Szkolnego w Wilnie. $ 

SPRAWY ŽYDOWSKIE. 
— Mianowanie Komisarza w Stow. Stu- 

dentów Żydów USB. Wobec nie dojścia do 
porozumienia z frakcjami, o czem już we 
wczorajszym numrze naszego pisma donosi- 
liśmy, kurator prof. Wróblewski w porozu- 
mieniu z Senatem USB. mianował komisa- 
rzem Stowarzyszenia Stud. Żydów absolwen- 
ta med. Sz. Rafałowicza, który z dniem wczo 
rajszym objął urzędowanie. 

RÓŻNE. 
— Można przesłać Zeppelinem. Wi ciągu 

. roku 1932 statek powietrzny „Hrabia Zeppe 
lin* odbędzie większą ilość lotów z Frie- 

driechshafen (Niemcy) do Ameryki Połud- 

niowej i będzie przewoził przesyłki pocztowe 

do Argentyny, Boliwji. Brazylji, Chile, Pa- 

ragwaju, Peru i Urugrwaju. Pierwsze 4 odlo- 

ty nastąpią 20 marca, 3 kwietnia, 17 kwiet- 

nia i 1 maja 1932 roku. > 
W: związku z powyższem mogą być na- 

dane w Polsce do przewozu sterowcem „Hra 
bia Zeppelin* do Ameryki Południowej zwy 
kłe i pocelone przesyłki listowe, kartki, dru- 
ki, — próbki towarów i papiery — hadło- 

we. 
Przesyłki takie muszą być przed wysła- 

niem opłacone. Informacyj co do opłat prze 
syłek udzielają urzędy pocztowe. 

— Wiece protestacyjne, W, dniach naj- 

  

Gzy to koniecznie potrzebne? 
Od jednego z naszych czytelników otrzy- 

mujemy następujące słuszne uwagi: 

„Kurjer Wilenski“ z dnia 16 b. m. 
zamieścił smutną dła biednych rodzi- 
ców wiadomość, że w związku z cięź- 
ką sytuacją finansową miasta w roku 
bież. zostały ograniczone kredyty na 
organizację kołonij i półkolonij let- 
nich, wskutek czego na kołonje i pół- 
kolonje wysłana zostanie tylko mała 
ilość dzieci. i to jedynie takich, któ- 
re potrzebują poratować silnie zagro- 
żone zdrowie. Trudności finansowe 
miasta w bolesny więc sposób dotkną 
biedną, chorą dziatwę i ich nieszczę- 
śliwych rodziców. 

A tymczasem z drugiej strony co 
się robi? Oto Magistrat ma jakobw 
już zdecydowanie udźwiękowić kina 
miejskie i wyłożyć na aparat z tych- 
że skurczonych funduszów miasta 
dziesiątki tysięcy złotych. Udzwięko- 
wienie kina miejskiego nie jest rze- 
czą pilną i z tem możnaby poczekać 
do nieco lepszych czasów. To, że n:* 
tem paru osobom bardzo zależy — te 
nie argument, Wprawdzie powiada- 
ją, że za aparat dzwiękowca całej su- 
my teraz się nie zapłaci i można go 
wziąć na spłaty, ale wiemy wszak do- 
brze, że bez części przynajmniej pie- 
niędzy gotówką nawet na raty nikt 
nic nie daje parę więc tysiączków 
trzebaby było wyłożyć już teraz. 

Pozatem inna jeszcze sprawa: ki- 
no miejskie dawało dotychczas duży 
deficyt i jakoby po udzwiękowieniu 
da znaczne dochody. Ale gdzie tego 
pewnik? A jeżeli i dalej będzie defi- 
cyt — to kto pokryje go i... ołbrzy- 
mie koszta aparatu? 

Nad tem niech się dobrze zastano 
wią ci. którzy ostatecznie w tej spra- 
wie. mają decydować. 

Z. Markowiez. 
1 is i A S SLO RZA SLE 

błiższym na terenie miasta odbędą się wie- 
ce prostestacyjne przeciwko projektowanej 
ustawie o reformach socjalnych. Wūece te 
zwołują Chrześcijańskie Związki Zawodowe 

— 76 proe. zakładów fryzjerskieh nie 
przestrzega odpoczynku niedzielnego. W. 
związku z nieprzestrzeganiem wypocz. nie- 
dzielnego przez niektóre zakłady fryzjerskie 
w ostatnim tygodniu z polecenia władz ad- 
ministracyjnych na terenie m. Wilna prze- 
prowadzone zostały lotne inspekcje komi- 
Syjne. Wynik tych inspektyj dał nadspodzie- 
wane rezultaty. bowiem stwierdzono, iż pra- 
wie 75 proc. istniejących zakładów fryzjer- 
skich pracuje w niedziele. W; związku z tem 
władze administracyjno-policyjne sporządzi- 
ły 150 protokółów administracyjno-karnych 
z wnioskiem pociągnięcia winnych do odpo- 

wiedzialności. > 

TEATR | MUZYKA 
MIESIĄC PROPAGANDY TEATRU. 

Wiieklki sekces artystyczny i kasowy sztu 
ki Istyana Mihały p. t. „Mam lat 26* oraz 
wielu innych sztuk wykazał — że Wiłno po- 
siąda olbrzymią ilość widzów łaknątych Te- 
atru. By nawiązać zadzierzgniętą nić kantak 

tu z najszerszemi wartswami publiczności ko- 
chającej Teatr — Dyrekcja postanowiła po- 
święcić idei popułaryzacji Teatru cały mie- 
siąc marzec, w którym będzie ogólna poważ. 
na zniżka cen biletów. 

— „Mam lat 26% na Pohulanee. Dziś, 
we czwartek dnia 17 marca o godz. 8 w. 
odbędzie się przedstawienie niezmiernie cie- 
kawej i współczesnej sztuki Istvana Mihały 
„Mam lat 26", która jest wyrazistym obra- 
zem dzisiejszych stosunków społecznych w 
całym niemał świecie. Ceny miejsc od 30 gr. 
do 3 zł. 3 

Jutro w piątek dnia 18 b. m. o godz. 8 
w. „Virtuti Militari“. 

— „Ich synowa“ — w Teatrze Lutnia“. 
Dziś we czwartek dnia. 17 b. m. o godz. 8 
w. ujrzymy pogodną, bezstroską komedję A. 
Grzymały-Siedleckiego p. t. „Ich synowa”, 

Jutro w piątek o godz 8 w. „Ich synowa”, 

POPOŁUDNIÓWKI 
W. sobotę dnia 19 i w niedzielę dnia 20 b. 
m. o godz. 4 po poł. ukaże się fascynująca 
sztuka „Mam lat 26“. 

Ceny popołudniowe. 
WI niedzielę dnia 20 b. m. o godz. 4 po 

poł. odegrana zostanie fantastyczna baśń p. 
t. „Czarodziejskie wrzeciono* i „Wieszczka 
lalek". 

Ceny popołudniowe. 
— Mikołaj Orłow w Wilnie da jedyny re- 

cital fortepianowy w Sali Konserwatorjum 
(ulica Wielka 4) w niedzielę dnia 20 b. m. 
Wyjątkowy wśród pianistów - wirtuozów 
światowej sławy artysta ten odtworzy z wła 
Ściwą jedynie jemu czarującą zwiewnością 
tonu przebogaty i urozmaicony program od 
dzieł klasyków począwszy do utworów współ 
czesnych, (Szymanowski, Strawiński, Proko- 
fjew) włącznie. 

Bilety są do nabycia w Biurze Podróży 
„Orbis* — Mickiewicza 11-a — od godz. 
9 do 7 wiecz. 

RADIO 
CZWARTEK, dnia 17 MARCA 1932 ROKU. 

11,58: Sygnał czasu. 12,10: Kom. meteor. 
12,15: Odczyt rolniczy. 12,55: Poranek szkoł 
ny. 15,00: Program dzienny. 15,05: Kom 
15.25: Odczyt dla maturzystów. 15,50: Audy 
cja dla dzieci. 16,20: Lekcja francuskiego. 
16,40: Codzienny odcinek powieściowy. 16,50 
Wielcy pianiści (płyty). 17,10: „Problem tech 
niki i maszyny w literaturze współczesnej” 
— odczyt. 17.35: Koncert kameralny. 18,50: 
Kom. Tow. „Sokół*. 19,00: „Skrzynka pocz- 
towa Nr. 193%. 19,20: Nowości teatralne 
19,35: Program na piątek i rozm. 19,45: Pra- 
sowy dziennik radjowy. 20,00: „Kto zwycię- 
žy“ — felj. 20,15: Koncert ze Stokholmu 
22,00: Rewja z „Bandy* p. t. „Banda nap- 
rzód* 

  

  

    

   

  

NOWINKI RADJGYWE 
TRANSMISJA ZE SZTOKHOLMU. 

Dzisiaj o godz. 20,30 radjo przeniesie nas 
do Sztokholmu, gdzie usłyszymy koncert mit- 
zyki szwedzkiej. W programie znajduje się m. 
in. „Symfonja szczególna* Franciszka Berwal 
da, jako utwór z okresu romantycznego oraz 

„Kantata“ Wilhelma Stenhamera, która za- 
znajomi* radjosłuchaczy z duchem nowoczes- 
nej muzyki szwedzkiej. 

BANDA NAPRZÓD... 
Na zakończenie dzisiejszego programu ra- 

djowego nadana zostanie z Warszawy dwu- 

godzinna audycja. z popularnego teatrzyku 

warszawskiego, mianowicie z „Bandy Se 

reg gwiazd rewjowych pierwszej wielkości. 

jak Pogorzelska, Dymsza, Walter, Krukowski 

i inni, czyn' vrogram tej rewji p. t. „Banda 

naprzód* wysoce atrakcyjnym dla miłośnik. 
lżejszej muzy. Transmisja rozpocznie się e 
godz. 22-ej.
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Sprawa federacji naddunajskiej. 
Odpowiedź niemiecka na memoriał francuski. 

BERLIN, 16. 3. (Pat). — Rząd Rze 
szy złożył na ręce ambasadora francu 
skiego w Berlinie Ponceta odpowiedź 
niemiecką na memorjał rządu francu- 
skiego w sprawie federacji naddunaj- 
skiej. Odpowiedź niemiecka wskazuj 
że aż ih naddunajskim pomóc 
możra jedynie przez ułatwienie im 
zbytu towarów. Nastąpić to musi szy- 
bko i przy zastosowaniu odpowiednich 
ulg i przywilejów. S 
rywa się z odpowiedzią rządu Rzesz 
udzieloną na apel kanclerza austrj 
kiego dr. Burescha oraz uprzednią ak. 
cją Niemiec w sprawie ceł preferen- 
cyjnych. 

Nota niemiecka uważa, że projekt 
niemiecki może być natychmiast za- 
stosowany i przynieść może skutecz- 
ną pomoc państwom naddunajskim, 
podczas gdy wykonanie planu francu- 
skiego mogłoby nastąpić dopiero po 
dłuższych debatach. 

Gdy plan francuski — oświadcza 
rząd Rzeszy —- ogranicza się do stwo- 
rzenia bloku państw naddunajskich, 
nie uwzględniając sprawy wywozu 
nadwyżki produktów rolnych z tych- 
że krajów, to już propozycja Niemiec, 
skierowana do Austrji. uwzględniala 
nietylko całokształt zbytu towarów 
przemysłowych, lecz również zastoso- 
wanie ceł preterency, jnych do produk- 
cji agrarnej. Propo. 'eja ta odpowia- 
dać ma pozatem ściśle konstruktyw- 
nemu planowi, wysuniętemu przez 
Francję jeszcze przed rokiem w Gene 
wie- 

Odpowiedź niemiecka, 

  

   

  

powolujac 

  

się na propozycje rządu włoskiego, 
żąda przeprowadzenia wymiany po- 
glądów między zainteresowanemi pań- 
stwami naddunajskiemi a wielkiemi 
mocarstwami, które mogą wchodzić 
w rachubę w sprawie wspomnianego 
zbyłu towarów naddunajskich. W tej 
wymianie poglądów, zdaniem rządu 
Rzeszy, odrazu winny wziąć udział 
Francja, Anglja, W łochy i Niemcy. 

Wkońcu odpowiedź niemiecka z 
uważa, że memorandum  francus 
przeocza najwidoczniej Bułgarję, któ- 
ra winna być zaliczona do dotknię- 
tych kryzysem państw naddunajskich, 
w przeciwieństwie do Czechosłowacji, 
której położenie nie uprawnia do sta 
wiania jej w jednym rzędzie z państ- 
wami_dotkniętemi kryzysem. R 

"Laila LSS LO 

Z Białorusi Sowieckiej. 
Głodni włościanie sowieccy obrabo- 
wali skład żywnościowy pod Kraj- 

skiem. 

    

  

   

    

Onegdaj na graniey połsko-sowieckiej w 

rejonie Krajska obrabowany został skład 

żywnościowy II bataljonu straży granicznej 

sowieckiej, Rabunku dokonał grasujący od- 

dział włościański, który współdziała z grupa 

purtyzaneka b. pułk. Rakowjewa. 

žo 

Kto wygrał? 
WARSZAWA, 16.-3. (Pat). — W czasie 

ciągnienia Loterji Państwowej w dniu 16 

b. m. główniejsze wygrane padły na Nr. Nr 

po 5 tys. zł. — 8821, 58673, 101794 i 130.944. 

  

я Е м У Е R 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
JAK SKOMPLETOWANO DYREKTORJAT 

KŁAJPEDZKI. 

O pertraktacjach, poprzedzających mia- 
nowanie dwóch ezłonków Dyrektorjatu kłaj- 
pedzkiego przez Prezydenta Simaitisa po- 
daje  „Memeter Dampfbroot* następujące 
szczegóły: 

W, ub. piątek, dn. 11 b. m. prezes Dy- 
rektorjum Simaitis wystosował do partji 
większości list, w którym prosił je, aby po- 
wiademiły go © swem ostatecznem stanowi- 
sku w sprawie utworzenia  Dyrektorjum 
nadsyłając odpowiedź nazajutrz przed godz. 
9 rano. 

W związku z tą prośbą prezesa Dyrek- 
torjum obie partje większości, rolnicza i lu- 
dowa, odbyły oddzielne posiedzenia, poczem 
zebrały się na wspólną naradę. Na nara- 
dzie tej uchwalono odrzucić prośbę prezesa 
Dyrektorjum. W odpowiedzi na jego list 
partje większości zaznaczają, że aczkolwiek 
P. Simajtis został zamianowany na 

e prezesa Dyrektorjum, wbrew Zwy- 
czajom pariamestarnym i Бех porozumienia 
z partjami większości, partje te były jednak 
gotowe przystąpić do rokowań w sprawie 
utworzenia Dyrektorjum. 

Atoli p. Simajtis przez zamianowanie p. 
Toliszusa na stanowisko członka Dyrektor- 
jum i ukrywanie tej nominacji no trwa- 
jaeych układów oraz dyskredytującego cha- 
rakteru swego ultimatum z dn. 1t b. m. 

przeszkodził w rokowaniach © utworzenie 
Dyrektorjum. Powaga jego osoby ała w 
partji większości zachwiana i powstała at- 
mostera największej nieufności. 

Partje większości nie ją przeto nadal 
uznawać P. Simajtisa jako prezesa Dyrek- 

torjum i nie zamier z mim więcej ro- 

kować. Oświadczają one jednak swa goto- 

wość przystąpienia do rokowań w sprawie 

utworzenia Dyrektorjum na podstawie par- 

lamentarnej. 

      

  

  

   

   

  

    

    

ZASTĄPIENIE JĘZYKA. NIEMIECKIEGO 
FRANCUSKIM. 

Rada Pedagogiczna Kowieńskiej Szkoły 

Sztuk Pięknych uehwaliła zwrócić do 

ministra Oświaty z propozycją zastąpienia 
języka niemieckiego w szkole francuskim. 

  

  

  

У нра 

Są oczekiwane analogiezne wnioski ze stro- 
ny innych zakładów naukowych. 

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA WYKONAW- 
CZEGO DO STATUTU KŁAJPEDY. 

Z Kowna doneszą, że rada państwa 
przedłożyła rządowi litewskiemu projekt roz 
porządzenia wykonawczego de statutu Kłaj- 
pedy. Ogłoszenie wkrótce ma nastąpić, W 
kołach litewskieh zaznaczają, że min. Zau- 
nius uzyskał w Genewie aprobatę sygnatar- 
juszy dla projektowanego przez rząd litew- 
ski rozporządzenia, zawierającego interpre- 
tację postanowień statutu Kłajpedy. (Pat) 

Kronika telegraficzia. 
— Wybueh gazu nast: 

alń japońskich położonych 
a ki. 10 górników 

odniosło ciężkie rany. 

-- Polska pożyczka stabilizacyjna utrzy- 
mała całkowicie swój kurs, na giełdzie w 
Zurychu, mimo pewnej depresji, wywołanej 

śmiercią Kreugera i notowana była wczoraj 

  

   piłow jednej z NE 
wpobližu Nr 
zabitych. 

    
zostało 

      

Rząd jugosłowiański zmniejszył uposa 

żenie pracowników państwowych, obcinając 

dodatki drożyźniane od 5 do 11 proc leż: 
nie od grupy uposażenia. W. ten spos b pen 

sje niższy: rzędników będą zmni 
zych grupach u 

    

          

   
o 5 proc. 
niowych do 11 proc. 

— Z powodu olbrzymich opadów Ś 
nych w górach północnego Kaukazu 

Kubań wylała po raz pierwszy od 50 lat 
Powódź ogarnęła 8 okręgów 
miejscowości. Podjęto energiczne 
nia w sprawie zapobieżenia rozszer 
powodzi oraz ewakuowania ludności z za” 
lanych okręgów. 

— Stan zdrowia radcy 
jest bardzo dobry. Gorączka spadła. 

goi ię. 

— Polieja amerykańska w Warren (Stan 
Ohio) aresztowała wczoraj noce bandytów, 
sprawców uprowadzenia dz znanego 
przemysłowca Jacesa Dejute'a w tym samym 

  

     

          

Twardowsky*ego 
Rana 

   

      

   

dniu, kiedy porwano dziecko AGDATENY 
Obaj dyci zostaną sk 
dobniej na dożywotnie w 

  

Gwałtowne trzęsienie ziemi miało miej 
see w południowej części Kołumbji. 

  

— Pięciu bandytów obrabowało bank w 
Clinton w stanie Jora (U.'S..A.) na sumę 
106 tys. dol. 

Bandyci zbiegli w samochodach, wkrótce 
jednak władzom udało się ich ująć i odebrać 
niemał w całości zrabowaną sumę. 

Silna śnieżyca 
nad Dyneburgiem. 

0 NEBURG, 16. 3. (Pati. — Nad Dyne 
»m przeszła v j silna RE 

W! ciągu całego dn 5 
wala domy na per; 
cy których mus 

    

    
          

   
   

   

  

      

    
się z pod 

śniegu. Pocia ybyw wające do Dyneburga 
2 ZSRR. spóźniły woczarj o 4 godziny, 

dzis W mieście wichura poz- j o 3 godziny 

  

NA WILEŃSKIM BPUKU 
POSZUKIWANEGO ZNALEZIONO W... 

WIĘZIENIU ŁUKISKIEM. 

Przed kilku dniami polieja śledeza mia- 
sta Wilna etrzymała list gończy z Wołko- 
wyska za niejakim Antonim Bużyńskim po- 
szukiwanym przez miejscowe władze sądowe 
za szereg oszustw. które miał dokonać na 
terenie Wołkowyska. Przeprowadzone przez 
policję poszukiwania dcprewadziły do ujaw- 
nienia miejsca zamieszkania poszukiwanego. 
Okazało się, że przybywa on w więzieniu 
Łukiskiem, gdzie osadzony został z polecenia 
władz prokuratorskich w Wilnie za dokona 
nie identycznych oszustw również i na tere- 
nie naszego miasta. (e). 

LIKWIDACJA NIEBEZPIECZNEJ SZAJKI 
ZŁODZIEJSKIEJ. 

Wi ciągu dwu ubiełych dni polieja zlik- 
widowała na terenie miasta niebezpieczną 
szajkę złodziejską, członkowie której doko- 
nali ostatnio w mieście szeregu kradzieży i 
włamań. Aresztowanych esadzono w więzie- 
niu. Dalsze dochadzenie trwa. (e). 

NIE CZEBI-OGŁY, LECZ ABDUŁ-OGŁY. 

We wczorajszym numerze „Kurjera Wi- 
leńskiego* w notatce o pobiciu właściciela 
kawiarenki przy ulicy Trockiej, omyłkowo 
podane nazwisko Czebi-Ogły zamiast Abduł- 
Ogły, który został pobity. 

        

Nr 63 (2305 

WSTRZĄSAJĄCY WYPADEK NA ULICY 
OGÓRKOWEJ. 

Wi dniu wezorajszym przy ulicy Ogór- 
kowej Nr. 76 wydarzył się następujący wy- 
padek: 

Z niewyjaśnionych narazie przyczyn ru- 
nął sufit w mieszkaniu Józefa Podziełow- 
skiego. grzebiąe go pod sobą. Podziałowskie. 
go z połamaną klatką piersiową i ciężkiemi 
obrażeniami z trudem wydobyto z pod gru- 
zów sułitu. Zawezwane pogotowie ratunko- 
we przewiczło go w stanie ciężkim do szpi- 
tala żydowskiega. 

miejsee wypadku przybyła specjalna 
komisja, która zbada przyczynę wypadku. 

EPT TPP SZOS. 

Gieiūa warszawska z dnia 16 III b.r. 
WALUTY | DEWIZY: 

      

  

  

   

Pol 44 kala 8.16 —8, 
Beigja 3 „T24,t0- 12 Bi 
Gdaiiek . . . „ . + - 143560 1,4,33- 173,52. 
Rolanda  « -... 83 36 50— 301.40—559,60 
Lybayu . 32,25 
Nowy York tabel > „04 8,90 
taryz + + „ „35,13—35,12 35,32 35,1 4 
Praga +84 7,5 20.tE o 20587 2055 
Szwajcarja . . . . 172,05 178, 8—172,22 
Włochy 40,35- 46,28 45,12 

  

Tenlzneja nisjedoolita. 

PAPIERY PROCENTOWE 

3% pożyczka budowl. . . 37,50 - 37,75» 
Inwestycyjna SER AREA WNE „05,00 
Konwersyjna .. .. .. , . 35(0—:5,25- 
6% dolarowa ..... „60,50— 61,00 
4% dolarowa . . . . . 48,50— 15,00 
7% Stabilizacyjna . . 6)C0—59,:5-: 
8% L. 4. В. 9 K..B.R., ookB.G. ® 
Te same 7% „.. 
5% Łodzi 
10% Radomia. . . 
'fsndenc a dia pożyczek. słabsza, 

dia listów mocniejsza. 

  

    

POŻYCZKI POŁSKIE w NOWYM YORKU: 
Boldiowa i is += „8,08 
Dillonowska siena Si GE MB 
Stabilizacyjna . . . . « « я 
Warszawska . . . 
Śląska . . i 
Оо1ат w obrotach bryw.: 8.907, 
Rubel złoty: 4,84'/ 

w płace. 

INS TTD IIS PST S TAB VNT TEL ESTENRSA 

Primabalerina Mikołaja Il-g 
Od czwartku 

17-go marca 
Kim Miejskie 

SALA MIEJSKA 
ulica Ostrobramska 3 

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Dziś! Czaruj. bohat. 
„Upadlego Aniola“ 

Dźwięk. Kino - Teatr 

Holjywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Początek o godz. 4. 6, В 1 10 wiecz. 

Na żąd. publiczności jeszcze 2 dnil 
Najznakom. arcydzieło doby obecnej. 

Stanisławskiego Michał Czechow. — 
Nad progr+m: Dodatki dźwiękowe. 

Nancy Karrol i 
w rewelacyjnym filmie reżyserji 3 ae Abbotta p t. 

RAJ UKRADZIONY 
Ze wzgłędu na wys. wartość artyst.—film wyświetla sie w kinach Hollywood i Casino 
Początek o godz. 4, 6,8 i 10'15, w dnie świąt. o g. Ż-ej. 

Ceny miejsc: balkon 30 zr., JU 

Halda TROJKA W rol. gi: czaru 

Na |-szy seans ceny zniżone. Początek 

Philips Holmes 
NAD PROGRAM: Dedatek 
rysunkowy 
tygodnik Paramountu. 

Na |-szy seans ceny zniżone 

i najnowszy 

NAD PROGRAM: WESOŁA KO MEDJA. 

a Koncert.orkiestra pod bat. M. Salnickiego 

Kara czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

jąca OLGA CZECHOWA, 
niezrównany H. Schłetow i artysta teatru 

Śpiewy rosyjskie solowe i chóralne. — Rzecz dzieje się w Rosji. 
og 4,6,8i 1015 

Dźwiękowe Kino 

ICASINO 
4%lelica 47, tel. 15-41. 

  

Dźwięk. teatr świetlny Śpieszcie ujrzeć! 

PAN AS N M: 
ui.Wielka 42, tel. 5-28 BOSE na EA I-szy wielki dźwięk. turecki 

KINO KOLEJOWE 
OGNISKO 

Dziś i dni następnych. 

Dziś ostatni 
„dzień superszlagieru dźwiękowego 

ŻEBRAK STAMBUŁU 

Wielkie arcydzieło filmowe'p.t+ 

BAL W OPERZE - Iwanen 

lają 

ROMANS KAPŁANKI WSCHO 

w roli 
główn. Petrowiczem 

Przepyszne melodje podkreś- 
egzotyzm i czar wschodu 

D Potężny dramat 
wschodni w 12 skt 

  

W. rolach Wspaniałe dekoracje! A iek treść! P. а 
(sbok dworcakolejow.) is Barnard GólzkE : Regina Themas, gra siiyevėvi“ PSR © ®- ЗТсгчс:іе;:і:‘е':'Ёчіс\:'і›уч':›;‚. 

Dźwięk. Kino - Teatr | Dziśl Po raz pierwszy w Wilnie! Pat i Patachon rozśmiesza nawet głazy swoją ostatnią, prze- 

STYLOWY 
ui. wieka s. | Królowie mody 

Dziś! Triumfalne 
arcydzieło dźwięk, 
režys. Van Dyre'a 

Džwiek. Kino-Teatr 

Światowid 
ul. Mickiewicza 9.   Prawdz. bomba humoru i śmiechu 

POGANIN 

bajeczną i 
UWAG Arcywesowa komedjs-farsa w 12 sktach, 

najdowcipniejszą kreacją 

  

jeko 
а ucz. się młodz. dozwol. 

Następny program: „BEN-HUR'* 

W rolach głównych 
boży szcze kobiet Ramon Novarro, 

oraz wiošniana Dorothy Janis i Renee Adore 
Wspaniała pieśń miłości rozgrywająca się na jednej z egzotyczneych wysp południowego morza. 
  

     

  

    

          

    

CHOROBY PŁUC 
GRUŹLICA PŁUC jest nieubłaganą i corocznie, 
nie robiąc różnicy dla płci, wieku i stanu, kosi 

miljony ludzi. Przy zwalczaniu chorób płuc- 
nych, bronchitu, grypy, uporczywego, mę- 
czącego kaszlu i t.p. — stosują p. p. Lekarze 

„Balsam Thiocolan — Age“ 
który, ułatwiając wydzielanie się plwociny, 

wzmacnia organizm i samopoczucie chorego 

oraz powiększa wagę ciała i usuwa kaszel. 

Używa się za poradą lekarza. 

Wydz Z.P.Nr. 15    

  

Sprzedają apteki. 

  

dla wszystkich, narzędzia 
i preparaty chemiczne dła 

Nasiona celów ogrodniczych, oraz 

przyrządy pszczelarskie, polecają: 

Składy L. JASIŃSKIEGO 
w Łodzi, ul. Andrzeja 10, tel. 168.56 
w Łęczycy, ul. Poznańska 30, tel. 125. 

Cenniki na żądanie bezpłatnie. 

prowadzone 
od 1870 roku 

  

    

   
   

  

    

SPROBUJCIE, PORÓWNAJCIE, 
a przekonacie się, że 

WINA KRAJOWĘ 
WYTWÓRNI 

WŁ. OSMOŁOWSKI 
WILNO 

są stare, leżałe, mocne i zdrowe 

ŻĄDAĆ WSZĘDZIE! 

   

  

į FIRMA CHRZEŠCIJAKSKA Į 
„JANUSZEK“ 

Ś-to Jańska 6 

Poleca ną Święta Sz. Klijenteli: Bawiachs: hy, skar. 

petki, rękawiczki, krawaty, chusteczki, bieliznę 
damską i męską oraz wsżelką galanterię. 

Pomimo b. niskich cen, udzielamy — 
10% 0 świątecznego rabatu. 
  

Nowootworzona Mieczarnia 
„KRESOWIANKA“ Mickiewicza 21 
Artykuły gastronomiczno-owocowe. Wydaje śniada-   nia, obiady, kolacje--po cenach zupełnie przystępnych 

  

    
    

Ogłoszenie. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Peństwowych w Wil- 

nie podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 15 
kwietnia 1932 roku sprzeda w drodze przetargu pi- 
semnego około 5000 tonn etarej nawierzchni wąsko- 
torowej 

Warunki przetargu i informecje udziela Dział Za- 
kupów, Wydziału Zasobów Dyrekcji w Wilnie (ulica 
Słowackiego 2, piętro lli, pokój 38) w dnie urzędowe 
od godz. 12 do 14. 
2173/VI Dyrekcja Okr. P. K. P. w Wilnie 
  

Wezwanie do składania ofert 
Garnizonowa Komisja Żywnościowa dla Wilna, 

Nowo-Wilejki i Podbrodzia odda w drodze nieogra- 
niczonego przetargu dostawę mięsa, jarzyny, tłuszczu, 
siana i słomy dla wszystkich oddziałów garnizonu 
Wilna, Nowo-Wilejki i Podbrodzia na przeciąg 3-ch 
miesięcy t. j. od dnia | kwietnia 1932 roku do dnia 
30 czerwca 1932 roku oraz roboty asenizacyjne na 
praeciąg 12-tu miesięcy t. j. od dnia | kwietnia 1932 
roku do dnia 3! marca 1933 roku. 

Oferty na powyższą dostawę i roboty należy wno- 
sić do przewodniczącego Garnizonowej Komisji Żyw- 
nościowej ($ pułk piechoty Legjonów w Wilnie, kwa- 
termistrzowstwo, bud. 17) w terminie do dnia 30.II. 
by godz 9.ta, w którym to dniu o godz. 10-ej od- 
będzie się komisyjne otwarcie ofert i przeprowadze- 
nie przetargu. Wszelkich bliższych informacyj udziela 
kwatermistrz 5 p. p. Leg. w Wilnie. 

Garnizon. Komisja Żywnośc. 
Wilno 217 /М1 

  

Ogłoszenie. 
Magistrat m. Oszmiany ogłasza niniej- 

szem publiczny ofertowy przetarg na budo- 
wę i eksploatację zakładu czyszczenia jelit 
przy rzeżni miejskiej w Oszmianie. 

Warunki ogólne i szczegółowe eksplo- 
atacji i budowy, plany, oraz kosztorys ślepy 
są do przejrzenia w biurze Magistratu m. 
Oszmiany (Wydział Budowlany)) w godzi- 
nach urzędowych. 

Oferty mają być złożone w biurze Ma- 
gistratu w zamkniętych zalakowanych ko- 
pertach z napisem: „Oferta do przetargu na 
budowę i eksploatację zakładu czyszczenia 
jelit w Oszmianie* w terminie do dnia 12 
kwietnia 1932 roku godz. 12-ta, poczem na- 
stąpi otwarcie ofert, przy którem mogą być 
obecni oferenci lub ich pełnomocnicy. 

Do oferty nałeży dołączyć kwit na uisz- 
czone w kasie Magistratu m. Oszmiany 
wadjum w wysokości 50/, oferowanej sumy 
kosztorysowej. 

Magistrat m. Oszmiany zastrzega sobie 
wybór oferenta bez względu na wysokość 
oferowanej sumy, przeprowadzenie przetar- 
gu ustnego ewentualnie unieważnienie prze- 
targu. 

A. STRUGACZ 
w/z Burmistrz m. Oszmiany 

Oszmiana, dnia 15 marca 1932 r,   

  

CENNIK 
GŁÓWNY 

NASION 
NA 1932 ROK 
Wysyła się na żądanie 

niezwłocznie. 

M. Nel 
WILNO, 

Sadowa 8, tel. 1057 

NAJSTARSZY 

УО МАО 
NA WILEŃSZCZYZNĘ     

    

Ogrodnik, 
kawaler, z ukończ šred- 
nią szkołą ogrodniczą i 
praktyką szkółkarsko-wa- 
rzywniczą, jak również 
obeznany z działem kwia- 
ciarskim, poszukuje po- 
sady od dnia |-go marcs. 
Zgłoszenia: Wilno, Koś- 
ciuszki 14—8, Hamberg. 

AGRONOM 
Poznańczyk lat 26, z wy- 
kształceniem  gimnazjal- 
nem, 5-letnią praktyką w 
najwzorowszych mająt- 
kach Wielkopolski. po- 
siadający wszechstronne 
wiadomości gospodarczo 
administracyjne, poszu- 
kuje posady samotnego 
urzędn. gospod. od LIV. 
1932 r. Służy pierwszo- 
rzędnemi rekomendacjami 
Zgłoszenia pod: Nowicki 
Kazimierz, maj. Roszków, 
pow. Jarocin, Poznańskie 

Agronem 
z trzechletnią praktyką 
w większym majątku, do- 
brze obeznany z hodowlą 
bydła, ogrodnictwem in- 
spektowem i rachunko- 
wością, kawaler, zdolny, 
pracowity i przedsiębior- 

czy, poszukuje poszdy 
łub prący. Wymagania 
b. skromne. Oferty kiero- 
wać do Admin. „Kurjera 
Wil.“ ul. Jagiellońska + 

dla W. P. 

  

    

ojosi! NADUIOWY. 
Do Rejestru Handlowego, Dział B, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy: 

w dniu 30. XII. 1931 r. 

I. Firma: „Towarzystwo dla Handlu Towarami 
Aptecznemi i Perfumery jnemi IBS — spółka z ograniczo 

ną odpowi iedzialnością”. Handel artykułami aptecznemi, 
perfumeryjnemi, kosmetycznemi, galanteryjnemi i gos- 

podarczemi. Siedziba w Wilnie, ul. Frocka 7. Kapitał za 

kładowy 10.000 zł. podzielony na 100 udziałów, po 100 z? 

każdy, całkowicie wpłacony. Zarząd spółki stanowią 

zam. w Wilnie, Nachman Jakobi vel Jacobi — przy ul. 

Tartaki 26 i Aleksander Zajdel — przy ul. W, Pohulan- 
ka 23. Korespondencję, pokwitowania z odbioru wszel- 
kiego rodzaju korespondencji pocztowej, telegraficznej, 
zwykłej, poleconej, wartościowej i pieniężnej, pokwi- 
tow z odbioru przesyłek, dokumentów i towarów 
z kolei, żeglugi, komór celnych oraz od osób prywat- 
nych, podpisuje pod stemplem firmowym jeden z za- 
rządców; wszelkie zaś zobowiązania, obligi, rewersy, 

akcepty i żyra wekslowe, przekazy, pełnomoc- 
3 prokury, wszelkiego rodzaju umowy i akty ro 

tarjalne i hipoteczne, żądania zwrotu sum z instytūryj 

kredytowych. podpisują pod stemplem firmowym obaj 

zarządcy. Spółka z ograniczoną odpowiedziałnością Za- 

warta na mocy aktu, zeznanego przez Janem Buyko, No- 

tarjuszem w Wilnie w dniu 29 grudnia 1931 r. za Nr. 
4524 na czas nieokreślony. 2155/V1. 

w dniu 31. XII. 1931 r. 
504. II, Firma: „Białskin* — Spółka z ograniczoną 

odpow iedzialnością”, Na likwidatora powołano Łazarza 
Spiro, zam. w Wilnie, ul. Mickiewicza 37. Zgłoszono lik 
widację spółki. 2153/VI. 

  

  

    

  

  

   
      

  

    

    

   

135. VIII ma: „Ołkienicka Tekturownia i Tartak 
Spółka Akcyjna". Weksle, plenipotencje, prokury, unio- 

akty hipoteczne, czeki na rachunek bie- 
żący, рта # # daniem zwrotu sum z ins - 

cy kredytowych, również pokwitowania z odbioru pie- 
niędzy, weksli i innego pokrycia od osób trzecich pod- 
pisuje dwóch członków zarządu, przyczem jeden pod- 
pis winien być jednego z Bunimowiczów, a R, jed- 
nego z Szeskinów. 54/V1. 

Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy: 

w dniu 30. XII. 1931 r. 
13083, I. Firma: 

  

   
  

        

  

  

  

„Szołom Kacowicz* w Budsławiu, 

  

" pow. wilejskiego. Sklep drobnych towarów i tytoniu. 

Firma istnieje od 1921 r. Właściciel — Kacowicz Szo 
łom — zam. tamże. 2162/VI 

13084. I. Firma: Handel Lešny -— Gerszon Ger- 
  sztejn i Synowie 

Je wszelkie handlowo-przemysłowe operacje 
lami leśnemi. Siedziba w Wilnie, ul. na 19-b. 

spólnicy zam. w Wilnie: Gerszon Gersztejn i Nochum 

jn — obaj przy ul. Arsenalskiej 4, oraz Dawid 

Gersztejn i Samuel Gersztejn — obaj przy ul. M. Po- 
hulanka 11. Wspólnik Cerszon Gersztejn zmarł. Współ: 
nikom Nochumowi, Dawidowi i Samuelowi Gersztej- 
nom udzielono łącznej prokury z prawem podpisywa- 
nia za firmę przez żdych dwóch prokurentów łącz- 
nie pod stemplem firmowym, Spółka firmowa przek- 
szłałcona z firmy jednoosobowej: „Giersztejn Gierszon“ 

półka”, Handel drzewem i wogó- 
mater ja- 

    

    

   

   

     

  

      
      
     

    

istnieje na mocy umowy a 8 czerwca 1 tk 

Г!а na czas nieogr: czony. Zarząd ni: do 
stkich w spólnikó V. „Do reprezentowania spółki 

  do zawier i podpisywania wszelkica 

umów, zobowiązań, czeków i innych 

tów i  dokukektów oraz do udzielania i odwołj 
pełnomocnictw i prokur, uprawniony jest wspólnik 

szon Gersztejn pod stempler MOWYM. Do. pod- 
nia dokumentów, nie zaw zań, 

ysyłania i odbioru sum pieni 
osób za wyjątkiem instytucyj kredytowych, wszelkie- 
go rodzaju pocztowej i telegraficznej korespondencji 
oraz ;_ wszelkich przesyłek kolejejowych i innych, wy- 

r podpis każdego wspólnika pod stemplem fir- 
Do czasu zatwierdzenia spadkobierców w 

prawach spadkowych, zastępuje zmarłego w spółce w 
charakterze pełnomocnika w zakresie prowadzenia 
spółkowego PA Merka Gersztejn, zam. 
w Wilnie, przy. ul. i 2163/VL. 

    

   
    

  

   
     

   

        

mowym. 
      

  

13085. I. Firma: „Estra Szapiro w Wilnie, uł. 
Legjonowa 164. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 
1918 r. Właścicielka Estra Szapiro, zam, tamże. 2164/V1 

   
   

    

    

    

  

13086. A a Damowski“ w Wilnie, 

u. Nowogróć przedaż mięsa. Właścicie JA 
mowski Mowsza, zam. w Wilnie, ul. Kozia 38. 2165/V1. 

w dniu 31. XII. 1931 r. 
6564. II. Firma: kób Pisiuk“. Firma obecnie 

brzmi: „Jakób Possek*. Właściciel Jakób Pisiuk vel Pos 

sek. 2157/VI. 

11039. II, Firma: „Gerszonowicz Salomon“. Przed- 
siębiorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z re- 
jestru. 2158/Vi. 

11044. II. Firma: „J. Rozental, L. Gizeler i R, Denil 

Farma — spółka firmowa. Firma obecnie brzmi: „Jo- 
zef Rozentał i Rebeka Chajtowiczowa, Farma — spół: 

  

    

     
  

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

rzekomo równie dobrego, namówić. 

„OLL A“ 

to marka wypróbowana w ciągu dziesiątków lat. 

Dowiedziono profilaktycznie. 

    

ka firmowa". Wspólnicy zam. w Wil ózef Rozen 
tal, przy u. Piwnej 6, i Rebeka Cha vicz, przy ulicv 

3. W; spólnik Ludwik Gizeler zbył swe pra: 
ki w spółce na rzecz Rel 

i wystąpił ze spółki. Z powodu zamążpójś 
niczki Rebeki Deull, obeene jej nazwisko 
Chajtowiez. 

  

  

      

      

brzmi: 

2159/V1. 

11606. II. Firm 
— spółka firmowa". 
Smorgoński i Jakób Possek — spółka firmow 
niey zam. w Wilnie, inż. Izaak Smorgoński — przy wt. 
W. Pohulanka 43 i Jakob Pisiuk vel Possek — przy 
ul. Słowackiego 4. 2160/Vi. 

    

* Współ 

  

dendes Złatin — Zakłady Tek- 
turowe w N. Wile . Przedsiębiorstwo zostało z 
widowane i wyk z. rejestru. 2161/YI 

13087. 1. Firma: „Szejnberg Risia* w Dziśnie, 
Mickiewicza 15. Prowadzenie bilardu. Firma istni 

12590. II. Firm:    
   
   

    
   

    

   

    

od 1920 r. Właścicielka — Szejnberg Risia, zam, tamże. 
2166/VL. 

13088. 1. Firma: „Koczyn Hirsz* w Dziśnie, uł. 
Przewožna 13. Sklep spoży Firma istnieje od 

  

Właściciel — Koczyn Hirsz, zam. tamże, 
2167/V:. 

1928 r. 

  

13089. I. Firma: „Sara Sznejdman* w Wilnie, uł. 

Zawalna 33. Zawodowy skup jelit, celem odsprzedaży      

      

Firma istnieje od 1931 r. Właściciel — Sznejdman Sa- 
ra, zam, tamże. 2168/V£. 

13090. I. Firma: „F 4 Jochel* w Wilnie, ul. Zu- 
walna 36. Sklep obuwia i kalosz. Firma istnieje od 
1900 r. Właściciel — Fryd Jochel, zam. w Wilnie, uł. 
Piłsudskiego 27/2. 2169/VF 

w dniu 7. I. 1932 r. 
892. II. Firma: „Janilowicz Bene: Przedsiębia:- 

  

stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 
2156/VL. 

13091. I. Firma: „Sklep futer i wyrobów futrza- 

Chaja Fajn* w Wilnie, ul. Niemiecka 26 

futer. Firma istnieje od 1931 r. Właściciel 

ka — Fajn Cbaja, zam. tamże. 2170/V1 

   

  

CENY WĘGLA ZNIŻONE! 

WĘGIEL i KOKS 
z pierwszorzędnych kopalń 

GÓRNOŚLĄSKICH koncernu „PROGRESS* 

Ka M DEULL, Wilno, firma 

BIURO — Jagiellońska 3, tel. 8-11 

Bocznica własna-Kijowska 8, tel. 999 

Przetarg 
na dostawę mięsa 

w Baonie K. O. P. Nowe Troki dnia 21-go 
marca 1932 roku o godz. I0-ej. 

Informacyj udziela kwatermistrz Baonu. 

  

h Mieszkanie 
z 4-ch pokoi 

ze wszelkiemi wygo 

dami--do wynajęcia 

ul. Sierakowskiego 6 

POKÓJ "wany" 
duży z oświetl. elektrycz. 

do wynajęcia przy ulicy 

Kazimierzowskiej II m. I 

Dwa pokoje 
w suterenie do wynajęcia 

zaraz, Zauł. Montwiłłow- 

ski 3. od 2—4 

ODMROŻENIE 
Oryginalna maš 

(= kogutkiem) 
„MROZOL* 

leczy i goi ranki po- 
wstałe od odmrożenia. 

  

Sprzedają apteki 
i składy apteczne 

ESRT TS ISSN TENISO 

Zaklad Fryzjerski 
S. Szustera 

ul. Nowogródzka Nr. 89 
Salon męski i damski. 
Wykonanie solidne. 

Ceny zniżone. 8410 

Zakład Fryzjerski 
„Śnitkin*, Niemiecka 26. 
Salon męski, manicure. 

Wykonanie solidne. 

zepertię s 
Pianina 247 
wynajmuję — Mickiewicza 
37—32, Wiejście z ulicy 
Ciasnej. p. Estko. 7702 

        

Kupis w dobrym stanie 
jasną  bieliżniarkę 

(czeczotka), krzesła do 
jadalni i patefon. Oferty 
składać do Administracji 
„Karjera Wil.“ pod „Z“     

Redaktor odpowiedzialny Witołd Kiszkis. 

Dr. Zeldowiez 
Choroby skėrnė, wener. 

narządów moczowych, 
od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

: DOKTÓR 
ZELDOWICZOWA 
Chor. kobiecz, wenerycz- 

- ne, narządów moczowych. 
odg 12—2i 4—6 wiecz. 

Mickiewicza 24, tel, 277 

M. Blumowicz 
Choroby wenerrczne,. 

skórne i moczopłciowe,. 

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

W.Z.P. 29 —› 

Dr. SZYRWINDE 
choroby wenerycznne,. 
skórne i moczopłciowe 

ul. Wielka 19, 
od dodz 9—1 i 3—7 

Akuszerka 

Marja Lakeroma 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z. P. Nr. 69. 8526 

Akuszerka 

Marja Brzezina 
przyjmuje od 9 r. do 7 w. 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 22, m. 65 
W. Z. Nr. 3093 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. 16: 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz- 
s: ATE zmarszczki, bro- 
awki, kurzajki i wągry, 

W. Z. P. 48. 832% 

Nauka gry 
na skrzypcach 

(praktyka, teozja, fortep.) 
Lekcyj udziela rutynowa- 
my profesor, godz. 3—6. 
Zwierzyniec, ulica Jasna 

Nr. 3, m. 4 

Poszakiję pasalų 
furmana. 

Adres w Administr. 
„Kurjera Wilensk.“. 

I S m= 

KURIER WILEŃSKI 
Spółka z ogr. odpow. 

DRUKARNIA 
INTROLIGATORNIA 
„ZNICZ“ 
Wilno, św. Jańska Ar. 1 

Telefon 3-40. 

Dzieła książkowe, 
druki, książki dla 
urzędów, bilety wi- 
zytawe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
i wszelkiego rodza- 
ju roboty drukarskie 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE 
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