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ED WETO 

ORACH 
NIEMIECKICH. 

Berlin, w marcu. 

Nazajutrz po wyborach prezydenta 
dowiedzieliśmy się z gazet, że wszys 

cy kandydaci (prócz Wintera) zwycię- 

Żyli... 
Prasa demokratyczna cie 

że Hindenburg — „ ek poko- 
ju“, jak go ochrzcila „ che Zei- 
tung", otrzymał większość głosów i 
znacznie wyprzedził swego konkuren- 
ta Hitlera, hitłerowska prasa triumfo- 

wała, bowiem hitlerowcy prawie że 

podwoili ilość swych głosów, prasa 
komunistyczna wyrażała swój zach- 
wyt z okazji „zwycięstwa jej kandy- 
data Thalmanna... Słowem, byli sami 
zwycięzcy i nie było zwyciężonych 

Pozostawmy jednak na uboczu 
ową samoreklamę partyj i postarajmy 
się sine ira et studio wyjaśnić sens 

głosowania 13 marca. 

Przedewszystkiem zupełnie jas- 
ie jest jedno: Hitler poniósł klęskę 
Niedawno jeszcze słyszeliśmy jego 
znane powiedzenia, że ma za sobą wię 
cej niż połowę narodu niemieckiego, 
że droga od siedmiu zwolenników do 
50 proc. narodu była trudniejsza, niż 
od 50 proc. do 1060 proc. i t. p. Wielu 

chciało mu wierzyć j poważnie liczyło 
się z tem, że wpływ hitlerowski ogar- 
nia już więcej niż połowę narodu nie- 
mieckiego. 24-go lutego na łamach 
„„Kurjera Wileūskiego“ wskazalem na 
to, że wpływ hitlerowski ma swe gra- 

nice i ogarnia maksimum 40 proc. wy- 

borców niemieckich. 15-tv marca 
stwierdził słuszność owej djagnozy: 
za Hitlerem wypowiedziało się 30,1 
proc. wyborców, t. jį. mniej niż jedna 
trzecia; innemi słowy — ponad dwie 
trzecie wyborców niemieckich, pra 
wie 70 proc. wypowiedziało się prze- 
ciw Hitłerowi. Jest to rezultat, nad 
którym warto się zasłanowić, 

    

zyła się, 

  

   

  

  

Cyfra ta rozwiewa brednie, szerzo- 
ne przez piorunujące mowy agitato- 
rów hitlerowskich: olbrzymia więk 
szość narodu niemieckiego jest nie za 
mim,lecz przeciwko niemu. Pod tym 
wzgłędeni absolutne cyfry niczego nie 
zmieniają, ciężar właściwy wpływu 
hitlerowskiego określają 2 cyfry: 30.1 
proc. za Hitlerem, i 69,9 proc. przeciw 
Hitlerowi. To jest jasne. Coprawda 
Hitler obiecuje zwiększyć agitację i 

spodziewa się oderwać od tego wro - 
giego mu bloku jeszcze pewien pro- 
cent wyborców. Czy jest to do pomyś- 
lenia? — Czy wyczerpał już ruch h'*t- 
ierowski wszystkie swoje rezerwy, jak 
to utrzymuje część prasy demokratv- 
cznej? 

Sądzę, że ruch hitlerowski może 

jeszcze rosnąć. Przedewszystkiem mo- 
że jeszcze Hitler pochłonąć wybar- 
ców Diisterberga. Łeez wzrost ruchu 
hitlerowskiego napotyka na swe gra- 
nice w soejołogicznej budowie ludnoś- 
ci Niemiec, Hitler ściągnął do siebie 
byłych wyborców konserwatywnych i 
umiarkowanych liberalnych ugrupo- 
wań, lecz nie mógł poderwać wpływu 
marksyzmu na proletarjat przemysło 
wy. Jeśli rzucimy okiem na mapę Nie- 
miec, przekonamy się, że wpływ Hi!- 
łera jest szczególnie wielki w prowin- 
cjach agrarnych północnych i wschod- 

nich Niemiec, a nieznaczny w dzielni- 
cach przemysłowych, z wyjątkiem sa- 
skiego okręgu wyborczego Chemnitz- 
Zwickans, gdzie, widocznic, jakieś 

Szczególne lokalne przyczyny wpłynę- 

ły na jego powodzenie. Dzielnice naj- 
większego wpływu Hitlera — to Po- 
morze —- przesłynna niemiecka Wan- 
dea i Sziezwig Holstein, znana ze 

swych buntów chłopskich przeciwko 

sekwestratorom podatkowym. Nad te- 
mi buntami chłopskiemi warto będzie 
się zatrzymać w specjalnym artykule. 
Trzeba zaznaczyć, że Hitler — bożys 
cze nietylko drobnej burżuazji i obu- 
rzonego wskutek bezrobocia inteligen- 
ta, łecz i znacznej części chłopstwa 
północnych i wschodnich Niemiec, w 
oczach którego jest on — zbawcą od 
egzekucyj podatkowych... 

Drugim istotnym rezultatem gło- 
sowania 13 marca jest ta okoliczność, 
że wyjaśniła się stagnacja wpływu ko- 

munistycznego. Miast spodziewanych 
6—8 miljonów głosów kandydat ko- 
maunstyczny Thilmann uzyskał nies- 
pełna 5 miljonów! W Berlinie komu- 
niści stracili 50.000 głosów, w Ham- 
burgu ich wpływ zmałał z 15.5 proc. 

do 12,6 proc.... Czy oznacza to zakoń. 
czenie radykalizacji Niemiec? -— Czy 

    

    

  

  

    

  

    

      

  

był 13 marzec tylko osobistem zwy- 
cięstwem, Hindenburga nad Hitlerem 
czy też zwycięstwem umiarkowanych 
ugrupowań nad radykalizmem wogó- 
le? — Na to pytanie trudno jest od: 
powiedzieć. Objektywnych przyczyn 
dla wstrzymania radykalizacji niema: 
masowe bezrobocie, ucisk podatkowy, 

zniżka płacy zarobkowej, zastój w 
handlu, masowe bankructwa — wszy- 
stko to zostało. po dawnemu. 

Sądzone było Niemeom znależć 
w osobie Hindenburga człowieka, któ- 
ry siłą swego autorytetu powstrzymał 
jeszcze raz rozpadającą się całość i 
zapobiegł bratobójczej wojnie. Czy na 
długo? 

  

Dr. Grzegorz Wirszubski. 

Przymusowy rozejm poli- 
tyczny w Niemczech. 

BERLIN, 17. III. (Pat). Z iniejaty- 

wy władz kościoła ewengelickiego i 
katolickiego prezydent Rzeszy ogłosił 
dekret, wprowadzający od dnia 20-go 

marca do 3 kwietnia (nie 30 kwietnia, 
jak mylnie podano w zapowiedzi) rb. 
przymusowy rozejm między stronnic- 
twami politycznemi w Niemczech. W 
tym okresie zakazane jest odbywanie 
zgromadzeń publicznych, organizowa- 
nie pochodów oraz rozrzucanie i roz- 
lepianie afiszów i odezw treści polity- 
cznej. Tem samem akcja wyborcza 
stronnictw politycznych przed drn- 
giem głosowaniem na prezydenta Rze- 
szy ograniczona została do jednego ty- 

godnia. 

Plensr+e posiedzenie 
Senatu. 

Przyjęcie całego szeregu doniosłych 
nstaw. 

WARSZAWA, 17. 3. (Pat). — Na czwart- 
kowem posiedzeniu Senat przyjął bez zmian 
ustawę o chowaniu umarłych oraz ustawę o 
uregulowaniu stosunków służbowych w in- 
stytucjach nbzepieczeń społecznych, 

Zkolei przystąpiono dop rojektu ustawy 
o zaopatrzeniu inwalidzkiem. 

Ustawę przyjęto w tekście, uchwalonyr: 
Sejm. я 
stępnie sen. Szarski przedstawił spra- 

wozdanie o noweli o finansach komunalnych 
niającej ustawę z roku 1923. Nowelę 

to po przemówieniu sen. Głąbińskiego 
y wypowiedział się się przeciw niej, 0- 

raz replice referenta. 
Po załatwieniu paru dalszych punktów 

porządku dziennego Izba przystąpiła do pro 
jektu ustawy o składkach na rzecz kościoła 
katolickiego. 

Po odpowiedzi sprawozdawcy sen. Zacz- 
ka projekt ust przyjęto bez zmian. 
tem obrady przerwano do godziny 16 m. 45. 

Po przerwie Senat przyjął nowelę do us- 
niu społecznem w byłej 

dzielnicy prusk projekt ustawy w spra- 
wie zmiany ustawy o zabezpieczniu na wypa 
dek bezrobocia, projekt ustawy o kosztach 
sądowych, projekt ustawy o uproszczonem 
postępowaniu przy regulowaniu stanu hipo- 
tecznego gruntów w związku ze scalaniem 
w okręgach sądów apelacyjnych w Krakowie 
i Lwowie, projekt ustawy o koncesjach na 
koleje znaczenia miejscowego i koleje miej- 
skie oraz projekt ustawy o zatwierdzeniu 
zmiany art. 53 tutu Banku Polskiego. Cho 
dzi tu o podwyższenie kredytu skarbu w 
tym Banku z 50 na 100 miljonów zł. 
RB przyjęciu noweli do rozporządzenia o 

przymusowem ubezpieczeniu od ognia. sen. 

Perzyński (BB) zreferował projekt ustawy o 

pełnomociniectwach dla Prezydenta Rzeczy- 

pospolitej. 
Przeciwko projektowi wypowiada się sen. 

ski (Kl. Nar.), sen. Woźnicki, sen. Ko- 

pciński (PPS) i sen, Karliński w imieniu Ch. 
D. i NPR. Po przemówieniu referenta projekt 
ustawy o pełnomoenictwach przyjęto. Na tem 
zakończono posiedzenie. Następne jutro o g. 
11-ej rano. 

Z sejmowej komisji 
konstytucyjnej. 

WARSZAWA, 17. 3. (Pat). — Na czwart- 
kowem posied iu sejmowej komisji konsty 
tucyjnej po krótkiej dyskusji nad referatem 
posła Mackiewicza o uprawnieniach  repre 

jnych Prezydenta Rzeczypospolitej 
przystąpiono do « skusji nad referatem pos- 

ła Ducha o samorządach. 
Po oświadczeniu posła Ducha i pos. Bie- 

leckiego przewodniczący komisji wicemarsza- 
łek Makowski złożył krótkie sprawozdanie z 
działalności kom i zaznaczył, że cała pra- 
ca w lwiej części spadła na członków BBWR. 
Udział przedstawicieli innych ugrupowań za 
sadniczo był nieżyczliwy i wyrażał się bądź 
to w całkowitej tynencji, bądź też był ni 
słychanie niewłaściwy. Powinniśmy dąż 
oświadcza mówca — do nadania państwu no 
wej organizacji, któraby zapewniła mu pot- 
rzebne siły, prężność, zdolność zadość 
nienia różnorodnym potrzebom rozwij: 
go się życia społecznego wewnątrz państwa 
i w stosunkach międzynarodowych. 

Na tem zakończyło się posiedzenie komi. 
sji konstytucyjnej. 

  

  

       

  

     

    

    

   

  

   

        

   
    

  

      

   

    

    
      
    

    

   
  

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

Zamknięcie sesji budżetowej ciał 
ustawodawczych. 

(Tel, od własn. koresp. z Warszawy). 

Jutro nastąpi zamknięcie sesji bn- 

dżetowej ciał ustawodawczych. Na g. 
11 rano zwołane zostało plenarne po- 
siedzenie Senatu, a na godz. 3-cią po 

południu ostatnie posiedzenie plenar- 
ne Sejmu. 

Senat załatwi 8 ustaw, znajdują: 
cych się jeszcze na warsztacie jego 
pracy. Sejm zaś rozpatrzy poprawki 
Senatu do 10 ustaw uchwalonych po- 

  

przednio przez Sejm.Na ostatnim pur- 
kcie porządku dziennego Sejmu znaj- 
dują się zmiany Senatu do ustawy 
skarbowej i preliminarza budżetowe- 
go na rok 1932-33, 

Przed zamknięciem Senatu i Sej- 
mu, marszałkowie Raczkiewicz i Świ- 
talski wygłoszą przemówienia, w któ- 
rych zobrazują przebieg sesji budżeto. 
wej i zrealizuje jej wyniki. 

Przerwanie strajku górników 
w zagłębiach węglowych. 
Całkowita keampromitacja organizatorów. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Z Sosnowca donoszą, że dziś rane 
Centralny Związek Górników uchwa- 
lił przerwać strajk w zagłębiu węglo- 
wem dabrowskiem į krakowskiem, 
trwający od przeszio trzech tygodni. 

Na zebraniu Centralnego Związku 
Górn.. postanowiono zawiesić strajk. 
wohee całkowitego braku szans jego 
powodzenia. Wśród górników panuje 
rozżalenie do organizatorów socjalis- 

tycznych strajku, którym trzeba byłe 
aź 4-ch tygodni, aby zrozumieć całko- 
witą bezsensowność prowadzonej ak- 
cji. 

W godzinach popołudniowych de- 
legaci zawiadomili górników o przer- 
waniu strajku. 

W dniach ostatnich większość gór- 
ników stawiła się do pracy samorzut: 
nie. 

Polska żąda wyjaśnień. 
Echa zamachu na von Twardowsky'ego. 

WARSZAWA, 17. III. (Pat). Poseł 
Rzeczypospolitej w Moskwie p. Patek 
zwrócił się dnia 14 b. m. z polecenia 
rządu polskiege do zastępcy komisa- 
rza spraw zagranieznych p. Krestin- 
skiego z żądaniem podania wszelkieli 
danych, związanych z przytoczonym 

w komunikacie z dnia 10 marca udzia 
  

łem obywateli polskich w zamachu 
Judy Szterna na radcę Fwardows 
go gdyż rząd połski pargnie ze swej 
strony przeprowadzić dochodzenia w 
tej sprawie. Zastępca komisarza Spr. 
zagranicznych p. Krestinskij ma u- 
dziełić odpowiedzi na demarche p. 
posła Patka. 

   
ie 
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Niemcy zwracają Anglji uwagę 
na poważną sytuację w Kłajnedzie. 

BERLIN, 17. III. (Pat). Donoszą z 
Londynu, iż ambasador niemiecki 0- 
trzyrnał z Berlina polecenie zwrócenia 
rządowi brytyjskiemu uwagi na po- 
ważną sytuację, jaka powstała w Kłaj- 
pedzie. 

Już z początkiem bieżącego tygoć- 
nia przedstawiciel ambasady niemicc- 

Zaunius nic nie wie 6 
RYGA, 17. HI. (Pat). Z Kowna do- 

noszą, iż wobec oirzymanej wiado- 
mości, nadanej przez radjostacje nie- 
mieckie, o wystosowaniu nowej noty 
państw sygnatarjiszy do Litwy, która 
to nota — według krążących pogłe- 
sek — jest zredagowana w tonie bae- 
dzo ostrym i nieprzychylnym dla Lit- 
wy — przedstawiciele prasy zagrani- 

zamach na konsulat 
BERLIN, 17. III. (Pat). Na gmach 

konsulatu litewskiego w Berlinie do- 
konano w dniu wczorajszym zama- 
chu. Frzech młodych ludzi obrzuciło 
okna konsulatu kamieniami. Policja 
aresztowała jednego z nich, który do- 
tychezas nie podaje jednak swego na- 
zwiska. 

  

   

kiej zwrócił się w tej sprawie do urzę- 
du spraw zagranicznych W. Brytanii. 

Ze strony niemieckiej oczekują, iż 
niemiecki charge d'affaires poczyni w 
ezwartek w związku z tą sprawą oć- 
powiednie kroki u czynników bry- 
tyjskieh. 

  

nocie sygnatarjuszów. 
cznej udali się do ministra Zauniusa 
z prośbą o wywiad. 

O necie tej — oświadczył ministes 
— dewiedziałem się z komunikatów 
radjowych, Sam noty nie otrzymałeri, 
ani też przedstawiciele państw Sugna- 

tarjuszy nie zwracali się do mnie z 
prośbą o audjencję celem wręczenia 
takiej noty. 

litewski w Berlinie. 
Bezpośrednio przedtem kilku re- 

dakcjom dzienników berlińskich za- 
komunikowano telefonicznie, iż człon- 

kowie rewolucyjnej partji narodowo- 
socjalistycznej, t. zw. grupy Strassera, 
dokonają zamachu na litewski konsu- 
lat generalny. 

  

zebranie Komitetu 19-tu 
w sprawie zatargu chińsko-japońskiego. 

GENEWA, 17. III. (Pat). Szwajcar- 
ska Agencja Telegraficzna donosi: Ko 
mitet 19-tu zebrał się we czwartek po 
południu pod przewodnictwem Hy- 
mansa na pierwsze publiczne posie- 
dzenie, na którem obecni byli również 
przedstawiciele Chin i Japonii. 

Hymans zakomunikował zebranym 
że kroki nieprzyjacielskie w Chinach 
zostały zawieszone i rozpoczęte zosta- 
ły rokowania o rozejm. 

Delegat japoński Sato zakomuni- 
kował o rokowaniach, które miały 
miejsce w Szanghaju w ostatni ponie- 
działek. Pomimo jeszcze pewnych róż- 
nie poglądów Sato wyraził nadzieję, 
że rokowania będą mogły pomyślnie 
zakończyć się już w najbliższych dn. 
Delega chiński Yen protestuje prze- 
ciwko temu, że Japonja przy rokowa- 
niach o rozejm wysuwa polityczne wa 
runki takie, jak np. przerwanie boj- 

Na Dalekim 

  

kotu, gdy tymczasem Liga Narodów 
bez jakichkolwiek zastrzeżeń żądała 
przerwania kroków nieprzyjacielskich 

Przewodniczący Hymans oświad- 
cza, że całe Zgromadzenie Eigi po- 
dziela tę opinję, że jednak rozumie о- 
no żądania japońskie jako propozy 
a nie jako warunek polityczny,cob 
totnie stało w sprzeczności z rezolucją 
Zgromadzenia Ligi. Do tego oświad- 
czenia Hymansa przyłączył się Sato. 

W tym samym duchu wypowie- 
dizał się następnie Paul-Boncour. Sa- 
to skierował następnie do przewodni- 
czącego Hymansa oraz do członków 
komitetu 12-tu zapytanie, jak oni 
wszyscy wyobrażają sobie dalszy tok 
prac komitetu — czy komitet ma za- 
miar dawać dyrektywy dla rokowań 
odbywających się w Szanghaju, czy 
też pragnie tylko być au courant ro- 
kowań szanghajskich. 

Wschodzie. 

  

   
  

    

   

Straty Chin podczas walk pod Szanghajem. 
PARYŻ, 17, 3. (Pat). — Biuro spraw soe- 

jalnych miasta Szanghaju otrzymało komu- 
nikat rządu chińskiego w sprawie strat wo- 
jennych i cywilnych, poniesionych przez Chi 
ny podczas walk pod Szanghajem.- Według 
tego komunikatu, straty w okręgu Sza-Peł, 
Kiang-Wan i Woosung wynoszą 6.080 osób 
zabitych eywilnych, 2 tys. rannych oraz oko 

ła 10 tys. zaginionych rodzin. 
Pozatem 160 tys. rodzin wygnanych zosła 

ło ze swych ognisk rodzinnych, bądź w cza- 
sie otenzywy japońskiej, bądź w czasie od- 
wrotu wojsk chińskich, Straty materjalne, 
wyrządzone gmachem oraz dziełom sztuki, 
wynoszą ponad $ mitj. fr. 

  

    

W Kłajpedzie. 
Sejmik odbędzie się 23 b. m. — 
Sprawa Bóttchera. — Interpretacje 

konwencji. 
Prezydent Dyrektorjaiu Simaitis 

zwrócił się do przewodniczącego Sej- 
miku Dresslera z prośbą o wyznacze- 
nie posiedzenia na 23 marca r. b. Na 
tem posiedzeniu Dyrektorjat przedsta- 
wi się Sejmikowi. . 

Przedstawiciel rządu kowieńskiego 
w rozmowie z korespondentem jedne- 
go z dzienników kowieńskich oświad- 
czył, iż w razie udzielenia przez Sej- 
mik votum nieufności Dyrektorjatowi 
możliwe są dwie ewentualności: albo 
utworzony zostanie nowy Dyrektorjat, 
albo Sejmik będzie rozwiązany. Rząd 
litewski spodziewa się, że wybory wy 
padną dla niego pomyślnie. Państwa 
— sygnatarjusze konwencji kłajpedz- 
kiej, z któremi rząd pozostaje w śe 
tym kontakcie, zgodziły się na roż- 
strzygnięcie sporu co do usunięcia 
Róttchera przez arbitraż. 

Rada Państwa opracowała obszer- 
ną interpretację statutu kłajpedzkie- 
go. która będzie przedłożona rządowi 
do rozważenia. Oskarżenie przeciwko 
Bóttcherowi zostało przez prokurato- 
ra przekazane Sądowi Najwyższemu; 
który zdecyduje w jakim sądzie bę- 
dzie sprawa rozpatrywana. 

Co do stanowiska państw — sy- 
gnatarjuszy wobec sposobu utworze- 
nia Dyrektorjatu- Simaitisa. informac 
je są sprzeczne. Ze strony litewskiej 

   

   

  

   twierdzą, że Zaunius uzyskał zgodę 
mocarstw na interpretację litewską 

  

konwencji, natomiast źródła niemiec- 
kie temu zaprzeczają i zapewniają, że 
szczególnie Anglja obstaje na utwo- 
rzeniu Dyrektorjatu, posiadającego za 
ufanie większości Sejmiku. — Сойвет 
uwagi jest w każdym razie brak ja- 
kiehkolwiek wypowiedzeń się w tej 
sprawie ze strony mocarstw. 

ZSRR w pogoni za złotem 
i walutą ob ą. 

W, ostatnim 

  

rięcej walut zagaraniez- 
j złota. Ze względu na, to, że rubel 

sewiecki nie jest notowany na giełdach z4- 
granieznych, ZSRR musi zyskiwać oheą wa- 

ga wymiany za łowary lub wprost 
nie złota od swej ludnoś 

    
   

    

   

    

Drugi ten « 
mocy specjałnyeh sklepów dla endzezi 
ców, w których za obcą walutę mogą C4y- 
nić zakupy również obywatele sowieccy. 
Dalej ebcą walutę gremadzi się w ten Spo- 
sób, że zmusza się przyjeżdź: ych de wy- 

zaraz na gra- 
o nie wy- 

złoieia wła- 
dze sowieckie przeprowadzają rewizje u 

"ch obywatel, konfiskują obce pieniądze 
wują. 
i złoto a posiadaczy zazwyczaj aresztują. 

Pogoń za obcą dalutą i złotem rozpa- 
częła się po uchwaleniu odpowiedniego za- 

adzenia już pod koniec ub. roku, ale Ę 
nergiezniejsze kroki w tym. kierunku za” 
stały przedsięwzięte dopiere pod koniec 

      

   

    

   

  

  

stycznia b. r. Według poprzednie szczegó. 
łowo opracowanego płanu w jednym dnia 
w eałej Rospi sow. przedsięwzięte zostaiy 
rewizje i aresztowania osób podejrzanych 
© przechowywanie złota wzgl. obeych wa- 
łut. Aresztowano przeważnie Żydów. Przy 
przesłachiwaniu aresztowanych powiedziano: 
„Pokażcie nam gdzie jest zakopane złoto 
łub wydajcie nam przechowywaną obcą wa- 
lutę a natychmiast zostaniecie wypuszczeni 
na wolność”. 

Ludowy komisarjat skarbu oblicza, że 
w majątkach rolnych pręechowuje się naj- 
mniej 300—400 miljonów przedwojennych 
złotych rubli. Również ludność miejska prze. 
chowuje stare ruble złote a przeważnie ob- 
cą wałutę, którą można łatwiej ukryć. 

Skarby te władze sowieckie cheą zdobyć га 

wszelką cenę i dlatego zmobilizowano valų 

GPU, która energieznie wyławia złoto lub 
dolary. W! samej tylko Odesie, gdzie za- 
trzymują się parowee obcyci: państw i gdzie 

gremadzi się walutę obeą aresztowano w 

przeciągu stycznia przeszło 1000 osób. 

Wiełe osób aresztowano również w ukraiń- 

skich rejonach zamieszkałych przez Żydów. 
których najwęcej podejrzewa się o ukry- 
wanie złota i obeych walut. Komsomełey 
przekopują ziemię i szukają ukrytych skar- 
bów. Powszechnie sądzi się, że dotychczas 
w ten sposób zabrano złota i wałut w war- 
tości 100 miljonów rubli. 

—0— 

Konferencja min. Zaleskiego 
z Tardieu. 

GENĖWA, 17. IE (Pat). W dniu 
17 b. m. minister Zaleski odbył roz- 

mowę z premjerem Tardieu. Minister 

zobaczy się ponownie z premjerem 

Tardieu w poniedziałek w Paryżu. 

Konferencja prezesów Izb 
Skarbowych. 

(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Dziś w Ministerstwie Skarbu od- 

była się konferencja kilku prezesów 

Izb Skarbowych celem ustalenia try- 
bu wprowadzenia w życie uchwalonej 

przez Sejm nowej ustawy inwalidz- 
kiej i ustawy emerytalnej. 

  

   

WIADOMOŚCI z KGWNA 
LIKWIDACJA ZARZĄDU REFORMY 

ROLNEJ. 

W dniu 3 kwietnia r. b. 
od założenia Zar 
pod 
widow: 

konano, z 

upływa 10 lat 
du Reformy Rolnej. Jak 
d zamie; 7 zlik- 

   
      

      
ie 

wnie 

  

Zarząd Reformy Rolnej za 
porządkowaniem grunłów, a sprawa 

komasacji wsi doń nie należy, wobec czego 
wyłania się potrzeba jeżeli nie całkowitej 
likwidacji Zarządu, to w każdym hazie zna- 

  cznego uszczuplenia zakresu jego działał- 
ności. 

NIEMIECKI SAMOLOT NA TERYTORJUM 
LITWY. 

      

Jak podaje Elta, 11 b. m. w godzinach 
popołudniowych wpoabliżu Bingen w kraju 
Klajpedzkim ukazał się po niemieckiej stro- 
nie samolot lecący w kierunku Tylży. Pod 
Poniemuniem ropłan ten przekraczając 
granicę lilewską 0 500 mtr. szybował na 
wysokości 700—800 mitr, już nad terytorjum 
Litwy, poczem skierował się w stronę Kró 
lewca. Przypuszczalnie był to samołot nie 
miecki. Tegoż dnia po niemieckiej stronie 
wpobliżu Tylży usłyszano 20 strzałów z ka- 
rabinu maszynowego. rzelano o 1-—2 klm. 
od granicy litewskiej, jednakże kule na - 
tewską stronę nie doniosły. 

NIEZISZCZONE NADZIEJE. 

Lietuvos Aidas 11. II w art. wst., nawią- 
zującym do wprowadzenia kontyngentu towa 
rów i ograniczeń walutowych na Łotwie i w 
Estonji, podkreśla, że w związku z powyż- 
szem eksport litewski do tych krajów spadł 
prawie do zera, podczas gdy import t kra 
jów do Litwy rośnie z dnia na dzień. Dzien 
nik uważa, iż sy ja ta nadal trwać nie 
może, gdyż Litwa jest za biednem państwem 
na to, by moyła pozwołić sobie na czynienie 
zbyt drogich podarunków swym sąsiadom. 
Dziennik kończy uwagą: „Klauzula bał 
ka i wszystkie piękne marzenia O & 
współpracy ekonomicznej państw bałtyckich 
w ten sposób zostały pozbawione wszelkiego 
znaczenia praktycznego”. 

Waleron zwclnieny 
z więzienia. 

WARSŽAW'A, 17. 3. (Pat). Prasa dono- 
si: Wezoraj został zwolniony z wiezienia wi- 
ceprezes Stronnictwa Ludowego pos. And- 
rzej Waleron, który odbywał karę 3-miesię- 

«cznego więzienia za przemówienia wiecowe 
w okresie przedwyborczym. 

Proces Gergoncwej. 
LWÓW, 17. 3. (Pat). — „Gazeta Wieczor 

na" donosi, że ostateczny termin rozprawy 
przeeiwko Gorgonowej wyznaczony został na 
25 kwietnia b. r. Rozprawę rozpisano na 6 
dni. 

Dziennik oświadcza, że powództwo cywił 
ne ze strony architekta Zaremby nie zosta- 
nie wniesione. Gorgonowa, jak wiadomo 
przebywa w szpitalu więziennym. 

Kronika telegraficzna. 
— Samołot spadł na ulicę w Lilie, Zbior- 

nik benzynowy eksplodował. Z pod szcząt- 
ków samoloiu wydobyto zwłoki 2 pasażerów 
W pobliżu miejsca katastrofy wskutek wybu- 
chu benzyny powstał pożar w sąsiadującej 
z miejscem wypadku kawiarni, 

— Katastrofa lotnicza wydarzy: 
dniu 15 b. m. na lotnisku toru 
źostali plutonowy—pilot Waroński Józef i 
sierżant — podchorąży Kazimierz Kubicki. 
Samolot ułegł rozbiciu. 

— Śmiertelnemu wypadkowi uległ w dn. 
16 b. m. w Warszawie chorąży Szkoły w cza 
sie dokony a lotu ćwiczebnego. Po star- 
cie z dotychczas niew nionych przyczyn 
aparat runął i zapalił się. Samolot spłonął do 
szczętnie, Z pod aparatu wydobyto zwęglone 
zwłoki chorążego Szurleja. Wyznaczona ko 
misja bada przyczynę wypadku. 

— Obniżona została stopa dyskontowa 
Banku Angielskiego z 4 proc. na 3 i pół proc 

— Sesja komisji międzynarodowej syndy- 
kalistycznej rozpoczęła się w Berlinie. W 
obradach udzał bierze 70 delegatów, repre- 
zentujących 15 państw. Wśród delegatów 
znajduje się Albert Thomas. 

"lia ii k ОНССВООАИЕорЕ 3е 

Giełda warszawska z dnia 17.III b.r, 

WALUTY | DEWIiZY: 
BOGNY "ro rwa. 8.00 -8,92—8,58 
Gdańsk . . . « . » - 173,85 144,33 173,59 
Kolanqja . -. . . 380,30—361.90—359,40 
Londyn . 32,38—32,53 — 32.23 

      

   

  

    
   

    

   

    
    

   
    

  

     
  

  

  
  

  

     

      

  

  

   

    

    

Nowy York « . . „ B,915—8,93 — 8,995 
Nowy York kabel 8,92—8,04 8,90 
Paryž m. 4. 85,13—85,32—3514 

„L. 20,40 25.48- 26,34 
17290 - 173.33—172,47 

.  46,35- 46,08- 46,12 
BZ 02 812,38 

Praga A“ 
Szwajcarja . . . - 
Włochy . . 
Reriin w obr. nieoficjaln. . 
Teadsrcja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE 
3% pożyczka budowł. . 37,25—37,50—37, 0 
Inwestycyjna - - к оке » . 93,50—94,00 
KOnWEMOJNE < 65 - «o. ij LO 
5% kolejawa «42... 860 
6% dolarowa . : . . . . . . 60,50—61,0 
4% dolarowa . : . . . -  4825— 4850 
7% Stabilizacyjna . . 58,50—58,00—58,12 
8% L.Z.B. G K.i B.R., obl.B.G.K. . 94,(0 
Te Game: T0G mi е оааа и осН 
4'/,% L. Z. ziemskie  . . . .41,25—41,40 
8%, warsząwskie . . . . 63,75—69.10—62,50 
8% Piotrkowa urdu ia ata is 
Tendencja niejednolita. 

AKCJE: 

. 85,00—84,75—85,06 
60,00 

B.-Polskl: 422 
Haberbusch ) 

POŻYCZKI POLSKIE w NOWYM YORKU: 

Dolarowa  - Wow UPZERC |! |) 
Dillonowska . «+ < .. - } 
Stabilizacyjna 2 
Warszawska . « -« « » « » * « + 44,50 
Śląska . +. 2. No „8,50 
Dolar w obrotach pryw.: 8,903, 
Bubel złoty: 4,84 
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IWAR KREUGER—KRÓL ZAPAŁCZANY 
Gdy Ivar Kreuger w 1880 roku ujrzał świa- 

tło dzienne w szwedzkiem miasteczku Kal- 

mar, nie nie zapowiadało, że zostanie ,kró: 

lem zapałek”. Dziedzina ta była coprawda 

tradycją rodzinną, gdyż i dziad i ojciec Kreu- 

gera posiadali niewielką fabryczkę zapałek, 

ale młody Ivar zerwał z tą tradycją. Pa ukoń- 

czeniu stockhołmskiego kolegjium technologi- 

cznego, licząc lat 20, jedzie on do Stanów Zje- 

dnoczonych. Wysiadłszy w New Yorku z 0- 

krętu, miał zaledwie 100 dołarów w kieszeni. 

Udaje się de Chicaco, zostaje tam agentem - 

sprzedawcą działek terenowych. Wieczorem 

uczy się angielskiego, w dzień pracuje — w 

ten sposób zdoby późniejszy miljoner swe 
pierwsze 50 dołarów. 

Wkrótce udało mu się otrzymać stanowi- 

sko, bardziej odpowiadające jego fachowenm 

wykształceniu: zostaje kierownikiem robót 

budowlanych kolei centralnej stanu Illinois. 

Stamtąd Kreuger przenosi się na budowę mo- 

stu do Vera Gruz w Meksyku. Z pośród dzie- 

sięciu inżynierów, zatrudnionych na budowie, 

ośmiu umiera na żółtą febrę. var Kreuger po 

zostaje przy życiu, postanawia wrócić do 

Szwecji. W porcie Havany bez namysłu ska- 

cze do morza, by uratować tonącą dziewczyn 

kę, Nagrodzony złotym medalem za ratowa- 

nie ginących, Kreuger w następstwie niechę- 

tnie przyznawał się do swego czynu. „To pa- 

miątka z Havany*, mawiał skromnie o swym 

medalu. Król zapałek słynął zresztą ze swej 
skromności i nienawidził reklamy. Gdy rząd 

francuski, pragnąć odwdzięczyć się za pozy- 

czkę 75 milj. dołarów, zamierzał nadać mu 

wielki krzyż Legji Honorowe į i zgodnie z 

przepisami zapytał Kreugera, jakie posiada 

odznaczenia innych krajów, ten, mając co- 

najmniej tuzin orderów, powołał się tylko na 

„„żeton wybity z okazji Olimpjady i rozdawa- 
uy wszystkim obywatelom. 
"W r. 1902 Kreuger wraca jednak do Ame: 

ryki. Odrazu dostaje się tam do przedsiębior- 

stwa budowłanego i przystępuje do budowy 

domów. Po roku przenosi się do Londynu, 

stamtąd udaje się do Afryki Południowej, bu 

duje potężny gmach hotelu Carlton w Johan- 

uesburgu; wreszcie jedzie do Kanady, później 

do Indyj, znów do Stanów Zjednoczonych. 

W tułaczce i pracy przeminęły mu lata mło- 

dzieńcze. я 

Kreuger miał lat 27, gdy postanowił osied- 
lić się na stałe w Stockholmie, Do ojczyzńy 
wrócił ze sporą sumą dol., przystąpił więc 
wraz ze swym wspólnikiem Pawłem Tollem 

do zorganizowania własnego przedsiębiorstwa 

budowlanego. Pracując z amerykańską szyb- 

kością i rozmachem, zmienił wkrótce obli- 

cze starego Stockholmu. Niejeden piękny 
gmach stolicy Szwecji posiada napis: zbudo- 
wali Kreuger i Tołl. Zupełnie niespodziewanie 
odzywa się w nim głos tradycji: w r. 1913 
opuszcza Świetnie prosperujące przedsiębior- 
stwo budowłane i przystępuje do fabrykacji 
zapałek. Aby usunąć konkurencję największej 
w Szwecji fabryki w Jónkóping „Vulkan*, 
Kreuger tworzy syndykat drobnych producen 
tów pod nazwą Zjednoczone Szwedzkie Fab- 
ryki Zapałek, opanowuje rynek i zmusza 
Jónkóping do przyłączenia się do syndykatn. 
Krcuger nie ma już w Szwecji konkurentów 
i rozpoczyna swą napoleońską karjerę. Nie- 
dość ma własnego kraju, pragnie opanować 
i inne. Narazie zdobywa Norwegję. Nabywa 
ogromne tereny łeśne, dostarczające materja- 
łu na zapałki. Korzvstając z utrudnionej ko- 
munikacji, wywołanej wojną  europejsk4, 
Kreuger zakłada własne fabryki chemiczue 
do wyrobu fosforu, dostarczanego przedtem 
przez Niemcy, zastępuje we Francji i w An- 
glji swemi zapałkami wyroby krajowe; dosta- 
je się do Indyj, by wyprzeć stamtąd zapałki 
japońskie. Szuka rynków zbytu i znajduje je 
bez trudności. Szwedzkie przedsiębiorstwa 
Kreugera rosną, mnożą się. Nie poprzestaje 
on na tem: dniu zawieszenia broni w r. 
1918 posiada już szereg fabryk w kilku kra- 
jach. 

Teraz dopiero „król zapałek* wykazuje 
swą genjalność. Po wojnie wszystkie państwa 
poszukują pieniędzy. Kreuger gromadził ka. 
pilaly dła swych przedsiębiorstw, rzuca je 
więc na rynek, ale pod warunkiem, że za po- 
życzkę każdy kraj winien mu dać monopol 
na zapałki, jeśli nie prawny, to faktyczny. 
Aby jednak nie wzbudzać protestów wśród 
konsumentów, zakłada swe fabryki w każdym 
z tych krajów. W ten sposób zapałki koncer- 

a w Anglji są „made in Eng- 
mczech — „made in Germany“ 

itd. Król zapałek zawiera układ z fabrykan- 
tami amerykańskimi, łączy się z producenta 
mi japońskimi i w ten sposób półtora miljar 
da ludzi zużywa codziennie zapałki Kreugera. 
Wpływy jego koncernów nie dosięgły tylko 
Rosji i Chin. 

Człowiek usilnej, bezustannej pracy — sta 
Je był w ruchu. tworzył, budował, mnożył. 
Vosiadał zawsze do swej dyspozycji mieszka 
nia własne w Stockholmie, New Yorku, Lon- 
dynie, Paryżu, Berlinie i Rzymie. Życie spę- 
dzał między biurkiem a pociągiem, fabryk 
a samolotem. Doskonale władał, prócz swe- 
go rodzimego, językami: angielskim, francus- 
kim i niemieckim, a nawet i rosyjskim. Był 
to ezłowiek oczytany, lubujący się w kłasy- 
kach. Unikał reklamy i rozgłosu, W świecie 
handlowym uchodził za „tajemniczego czło- 
wieka Europy“; był wierzycielem rządów. 
Obracał miljardami, należał do najbogatszycn 

      

   

w Europie ludzi. Dziwactwem tego człowieka 
było, że dostarczając całej Europie zapałek, 
sam ich nie używał... Był to człowiek bez ner 
wów, lecz nawet on nie wytrzymał, gdy po 
stałych sukcesach nadeszła chwiła próby. Wo 
lał odejść w zaświaty, by ocalić swe przed- 
siębiorstwa. h. 

Echa samobójstwa „Króla 
zapałczanego”. 

PARYŻ, 17. 3. (Pat), — „Echo de Paris“ 
donosi, że rząd sowiecki proponował kilka 
krotnie Kreugerowi odstąpienie monopolu 
eksportowego zapałek wzamian za znaczną 
pożyczkę długoterminową. Kreuger wszystkie 
te propozycje odrzucił. Wówczas dało to ha 
sło do rozpoczęcia gwałtwnej kampanji dum 
pingowej. Zapałki rosyjskie sprzedawane by- 
ły po cenie niższej kosztu we wszystkich kra 
jach, gdzie nie było monopolu zapałczanego. 
Aby sparaliżować ten manewr Kreuger po- 
starał się o pozyskanie monopolu zapałczane: 
go w Niemczech, zadając tem śmiertelny cios 
rosyjskiemu eksportowi zapałczanemu, lecz 
tem samem Kreuger unieruchomił jednocze- 
śnie 500 miljonów marek niemieckich w kra 
ju, którego bankructwo przysporzyło tak wie 
le kłopotu koncernowi Kreugera i doprowa- 
dziło do śmierci samego Kreugera. 

Eksportacja zwłok Kreugera. 
PARYŻ, 117. 3. (Pat). — W dniu 17 b. 

m. o godz. 14 min. 30 odbyła się eksportacja 
zwłok Iwara Kreugera Przed mieszkaniem 
zmarłego zgromadziło się około 00 osób z 
publiczności oraz około 30 fotografów. 6 
mężczyzn wyniosło na ramionach trumnę, 
okrytą czarnem suknem i umieściło ją na 
platformie oczekującego samochodu. 

Na trumnie złożono wiełką ilość kwia- 
tów oraz kilkadziesiąt wieńców. z pośród któ 
rych wyróżniał się wieniec, ofiarowany przez 
dyrekcję i personel francuskiego towarzyst- 
wa zapałczanego, Samochód odjechał w stro 
nę dworca Północnego, gdzie trumna umie- 
szezona została w specjalnym wagonie, do- 
czepionym do ekspresu, odchodzącego w kie 
runku Stokholmu. 

Pomnik Mickiewicza. 
Bardzo licznie, bodajże w komple- 

cie, stawili się członkowie Komitetu, 
mającego zatwierdzić uchwałę jury 
odnośnie do projektu Kuny lub ją od- 
rzucić. Za stołem prezydjalnym zasie- 
dli: p. wojewoda Beczkowicz, prof. 
Ruszczyc, gen. Żeligowski, p. B. Umin- 
stowski, gen. Litwinowicz, p. Korolec, 
dr. Lorentz prorektor ks. prof. Fal- 
kowski. 

Zagaił zebranie gen. Żeligowski. 
Kolejno: prof. Ruszczyc, Lorentz i p. 
Korolec odczytali sprawozdanie z dzia 
łalności Komitetu budowy Pomnika, 
poczem udzielono Prezydjum Kom. 
absolutorjum, na wezwanie dyr. Szwy 
kowskiego. 

Następnie gen. Żeligowski zawia- 
domił zebranych, że Zarząd Komite- 
tu wzywa zebranych do wypowiedze- 
nia się za łub przeciw projektowi Ku- 
ny. — Po chwili ciszy p. Hulewicz w 
krótkich słowach uzasadnił pogląd ju- 
ry co do projektu Kuny i zapropono- 
wał uchwalenie tego projektu. Zebrani 
hucznemi oklaskami przyjmują tę pro 
pozycję, na pytanie czy sprzeciwu nie- 
ma, milczenie. Prosz 60 zaprotokóło- 
wanie tego niebywałego wśród Pola- 
ków zdarzenia: jednogłośnej, zgodnej 
uchwały! Już się ludzie rozchodzą, ali- 
ści, gromki głos: „votum separatum!* 
Jakżeby nie! Cuda się nie dzieją. To 
prof. Limanowski namiętnie zaczyna 
głosić chwałę Dunikowskiego i wyra- 
ża żal, że to nie on dostał nagrodę. 
Pada parę zdań że to się nie odnosi 
do obecnego zebrania, które jest już 
skończone. Dla pewności jednak gen. 
Żeligowski proponuje głosowanie. Og- 
romna większość głosuje za projek- 
tem Kuny. 

Na tem zebranie zakończono. 
sg 

I znów nie zezwolono. 
LYON, 17. 3. (Pat). — Według doniesień 

z Manosque, policja tamtejsza nie zezwoliła 
po raz trzeci lotnikowi Sauvant na odbycie 
próby na samolocie jego wynalazku, który 
— zdaniem Sauvanta — uniemożliwia zabi- 
cie się przy upadku nawet ze znacznej wy 
sokości. Poprzednio zakazano lotnikowi od- 
bycia próby w Nicei i Miramas. 
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"Bądź dobrej myśli! 
Najmodniejszy sweterek, apaszkę 

  

iczną bielizną 
i najmodniejsze pończoszki dostaniemy 

Ė w Polskiej Składnicy Galanteryjnej 3 
Ё FRANCISZKA FRLICZKI, zamkowa 9, tel. 6-46 
E Od 7-go b. m. udzielamy 10% świątecznego rnbatu. 0 
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Dziesieciolecie „Drogi“. 
Mamy przed sobą jubileuszowy nt 

mer „Drogi*. Dziesięć lat temu pow- 
stało to pismo „awangardy; od po- 

czątku 1922 roku, co miesiąc ukazuje 
się książka niemal, a w każdym razie 
pokaźna w swych rozmiarach broszu- 
ra, na której kartce okładkowej wid- 
nieje jeden, ale jakże wymowny wy- 
raz: DROGA... Dziesięć lat temu zeb- 
rali się ludzie o takich kwalifikacjach 
intelektualnych i moralnych, jak 
Adam Koc, Adam Skwarczyński, Ja- 
nusz Jędrzejewicz, śp. Tad. Hołówko 
(by wymienić tylko kilka nazwisk) i 
powzięli zamiar stworzenia organu, 
któryby był* wyrazem światopoglądu 
tych, których droga do Polski szła 
przez pola bitewne, a którym teraz wy 
padło torować drogę do umocnienia 
podstaw państwowości polskiej, 

„Rząd i wojsko — własny rząd 
i własne wojsko oto były hasła 
główne, oto zagadnienia centralne, 
które przyświecały obozowi, skupia- 
jącemu się dokoła Wielkiego Nauczy- 
ciela Narodu wtedy, gdy na ziemiach 
polskich przewalały się miljonowe ar 

mije, kiedy ziemie polskie były tere- 
nem zmagań orjentacyjnych. „Rząd 
i wojsko — brzmiał tytuł pisma ide 
owego, które prostowało fałszywe po 
glądy, kształtowało ideologję wtedy, 
kiedy toczył się na ziemiach polskich 
bój o dusze i kiedy świadkami tego 
boju byli jeszcze — okupanci. „Rząd 
i wojsko* — oto był najwłaściwszy 
tytuł nawet wtedy, kiedy już ci oku- 
panci znikli z ziem naszych, ale zwa: 
liła się na nie nawała wrogów ze 
wschodu i trzeba było jej przeciwsta 
wić wielkie zastępy armji narodowej 
i paraliżować warcholenie dziedzi- 
ców wszelkich przywar szlachetczy- 
zny 17-go i 18-go wieku, t. j. tych, 
którzy z sobkostwa partyjnego czyni 
li wstręty własnemu rządowi. 

Ale już rok 1921 kończy ten prze- 
szło stuletni etap walki o „rząd i woj. 
sko'', mamy ustalone granice, mamy 
zdobyte krwią najlepszych — pan- 
stwo. 4 

1 wtedy wyłania się pytanie: jaką 
drogą ma iść to państwo? „Trzeba 

KU RJ E R WSPSTE NOSKST 

W dniu 19 marca. 
AKADEMJA ŻOŁNIERSKA. 

Dziś w piątek o godzinie 7-ej wic- 
czorem 1 pułk p. Leg. urządza w Te- 
atrze Wielkim na Pohulance uroczy- 
stą akademję żołnierską ku uczczeniu 
Imienin Marszałka Józefa Piłsudskie- 
go. 

NABOŻEŃSTWO w MECZECIE. 

19-go marca, w dniu imienin Mar- 
szałka Piłsudskiego, o godzinie 10-ej 
rano odbędzie się w meczecie nabo- 
żeństwo, o czem Muftjat podaje do 
wiadomości muzułman. 

UROCZYSTE NABOŻEŃSTWO 
W KIENESIE KARAIMSKIEJ. 
Karaimska gmina wyznaniowa podaje do 

wiadomości, iż w dniu 19 marca jako w dn. 
imienin Marszałka Piłsudskiego 0 godz. 11 
w kienesie na Zwierzyńcu odprawione bę- 
dzie uroczyste nabożeństwo. 

CAPSTRZYK I DEFILADA. 

Capstrzyk orkiestr wojskowych i innych 
wieczorem w przeddzień imienin Marszałka 
Piłsudskiego, t. į. w piątek rozpocznie się 
© godz. 19. © tej godzinie połączone orkie- 
stry pod batutą kapitana — kapelmistrza 6 
p. p. Leg. Reszkego odegrają na placu przed 
Bazyliką hymn państwowy, następnie marsz 
oraz Pierwszą Brygadę. 

Z płacu Katedrałnego orkiestry 5 i 6 p. 
p. Leg. pemaszerują przed Inspektorat Armii 
wykonają tam hymn państwowy i Pierwszą 
Brygadę, a następnie udadzą się ulicą Mie- 
kiewieza na plac Łukiski. Stamtąd orkiestra 
5 p. p. Leg. podąży ułicą 3 Maja i Kałwa- 
ryjską do koszar, zaś orkistra 6 p. p. Łeg. 
ulicą Styezniową, Portową, Gdańską, Wileń 
ską i Ludwisarską. 

Orkiestra 4 p. uł. na koniach, poprzedzo- 
na plutonem konnym, odjedzie przed Pałac 
Reprezentacyjny, wykona tam hymn państwo 
wy i Pierwszą Brygadę, poczem ulicami Uni- 
wersytecką, Dominikańską, Trocką, Zawalna, 
Jagiellońską, Mickiewicza i Wiieńską uda 
się na Kalwaryjską. 

Orkiestra 3 baonu sap. maszerować bę- 
dzie ulicą Zamkową, Wielką, Niemiecką, Do 
minikańską, Św. Jańską, przez plac Kated- 
ralny i Arsenalską. 

Orkiestra 1 p. art. lek. podąży Zamkową, 
Wielką, Subocz, przez Baksztę zpowrotem 
Wielką, Zamkową, placem Katedarlnym na 
Arsenalską. 

Wreszcie orkiestra 3 p. a. c. pójdzie z 
placu Katedralnego Arsenalską, Zygmuntow 
ską, Kałwaryjską na Pióromont. 

W. dniu imienin p. Marszałka  Piłsud- 
skiego w sobotę 19 b. m. rozpocznie się nie 
bawem po nabożeństwie zapowiedzianem 
w Bazylice na godz. 9.30 rano — defilada. 

Oddziały wojskowe wszystkich gatunków 
broni ustawiają się w przyległych ulicach, ka 
walerja i artylerja na Placu Katedralnym. 
Wraz z wojskiem roziokowane będą zastę- 
py formacyj b. wojskowych, przysposobie- 
nia wojskowego i szkół. 

O godz. 9 min. 15 odbędzie się na ulicy 
Miekiewicza przegląd wojsk, dokonany przez 
gen. Skwarczyńskiego, poczem garnizon i in 
ne formacje uczestniczą w nabożeństwie. Do 
Bazyliki udadzą się poczty sztandarowe. 

Około godz. 10,30 — 11, ruszą oddziały 
ulieą Miekiewieza. Defilada odbędzie się na 
płacu Łukiskim naprzeciwko gmachu sądo- 
wego. Defiładę przyjmie p. gen. Skwarczyń- 
ski. 

PORANEK LEGJONISTÓW. 

W związku z obchodem Imienin. Pierw- 
szego Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej 
Józefa Piłsudskiego wzywa się wszystkich 
kolegów do wzięcia udziału w defiladzie w 
dniu 19 marca r. b. Zbiórka w lokalu Związ- 
ku (Żeligowskiego 4) o godz. 8 rano, koledzy 
posiadający czapki związkowe obowiązani 
są przybyć w takowych. Jednocześnie podaje 
się do wiadomości, iż w dniu 20 b. m. o g. 
13 odbędzie się uroczysta Akademja ku czci 
Dostojnego Solenizanta w Sali Miejskiej. 
Zbiórka kolegów w celu udania się na Aka- 
demję w łokalu Związku o godz. 11.45. 

* * # 

Zarząd Okręgu Związku Legjonistów Pol- 
skich w Wilnie, niniejszem zawiadamia 
członków Związku, iż w dniu 20 b. m. o go- 
dzinie 18 w lokalu własnym przy ulicy Ber- 
nardyńskiej Nr. 10 m. 1 odbędzie się pora 
nek ku czci Marszałka Piłsudskiego. 

UROCZYSTE UDEKOROWANIE 
ZASŁUŻONYCH LUDZI. 

W. sobotę dnia 19 marca z okazji uro- 

czystego Obchodu Dnia Imienin Marszałka 

Polski Józefa Piłsudskiego o godzinie 13 w 

Wielkiej Sałl Konferencyjnej Urzędu Wo- 

jewódzkiego Pan Wojewoda Wileński w 

imieniu Pana Prezydenta Rzeczypospolitej © 
raz Pana Prezesa Rady Ministrów dokona 

aktu dekoracji odznaczeniami państwowemi 
szeregu azsłużonych osób z terenu miasta 
Wiilna. 

Odznaczenia zostaną wręczone niżej wy- 
mienionym osobom: KRZYŻ KOMANDOR: 
SKI ORDERU „ODRODZENINA POLSKI*— 
Prezesowi Edwardowi Ratyńskiemu, KRZYŻ 
OFICERSKI ORDERU „ODRODZENIA POL- 
SKI* — Prezesowi Hipolitewi Gieczewiezo- 
wi, Naczelnikowi Włodzimierzowi Hryhoro- 
wiczowi, Naczełnikowi Tadeuszawi Młodkow 

skiemu, Radcy Mieczysławowi Obiezierskie- 
mu, ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI: Ks. Adamo- 

przystąpić do pracy nad stworzeniem 
narzędzi nowych, a tem samem nad 
przetworzeniem samych siebie 
jak powiada Adam Skwarczyński, je: 
den z głównych inicjatorów „Drogi. 
I trzeba zastanowić się nad „pracą w 

nowym zespole. Czy pozwolić prze- 
bujać temu fatalnemu indywidualiz: 
mowi, który rozsadzał w czasach 
przedrozbiorowych spoistość państwo 
wą? Czy też raczej nie stworzyć pod- 
walin do „pracy w zespołe*? Boć 
przecie taka praca — właśnie w woj- 
sku — wydała pierwszorzędne rezul- 
taty, czy zaniechać jej w wolnem pań- 
stwie? Czy też nie próbować oprzeć 
ją o nowe formy? 

I oto mamy te wytyczne, które spo 
wodowały powstanie „Drogi*. „Wciąż 
jeszcze — zwierza się w jubileusze- 
wym numerze jeden z współtwórców 
i literacki kierownik „Drogi*,: Wilam 
Horzyca — oś wszystkiego stanowił 
fakt walki o niepodległość. Umocnić 
i utwierdzić tę kruchą jeszcze i wiot- 
ką niepodległość, otworzyć szeroko 
bramy nowemu życiu polskiemu, 
wspartemu na jedynych gwarantach 
jego swobody, na „rządzie i wojsku 
— о' znaki, pod któremi „Droga roz- 
poczęła i prowadziła dalej swą niepod 

wi Kuleszy, Ks. Pastorowi Zygirydowi Lop- 
pe, Naczelnikowi Tadeuszowi Żemoytełowi, 
Radcy Wojewodzkiemu Wiktorowi Piotro- 
wiczowi, Inspektorowi Józefowi Farbotko, 
Siostrze Marji Burbie, Dyrektorowi Stefano- 
wi Świętorzeckiemu. Nauczycielowi Antonie- 
mu _ Sarachozyn-Szemiace,  Nauczyciełowi 
Wacławowi  Borowskiemu, Inspektorowi 
Stanisławowi  Starościakowi, _Nauczyciełce 
Bronisławie Gawrońskiej. 

SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI -—— Siostrze 
Benedykcie Banderskiej, Ludwiece Strusiewi- 
czównie, Franciszkowi Umiastowskiemu, Inż. 
Aleksandrowi Mianowskiemu, Asesorowi Wi- 
ktorowi Podziunasowi, urzędnikom skarbo- 
wym: Antoniemu Andrzejewskiemu, Leono- 
wi Dykasowi, Juljanowi Lucjanowi Rodzie- 
wiezowi, Witołdowi Sielickiemu, 
Dutkiewiczowi, Bolesławowi Martunasowi, 
Nauczycielce Zofji Domaniewskiej, Nauczy- 
cielowi Teodorowi  Gorcie,  Nauczycielee 
Ewie Gulbinowej. 

BRONZOWY KRZYŻ ZASŁUGI — Irenie 
Hildegardzie Blana, adjunkt. kaneel. w Iz- 
bie Skarbowej, Werkmistrzowi elektrowni 
Wacławowi Budrewiczowi, woźnym: Janowi 
Płotkinowi, Kazimierzowi  Kochańskiemu, 
Bolesławowi Kowiałło-Kiłdyszowi, Ignacemu 
Krywce, Wawrzyńcowi Rybakowi, Kazimie- 
rzowi Maekiewiczowi, Grzegorzowi Siergie- 
jewowi i Józefowi Szarejce. . 

WEZWANIE. 
Zarząd Okręgu Wileńskiego Związku Ucze- 

stników b. I Korpusu Wojsk Polskich na 
Wschodzie, niniejszem wzywa wszystkich 
członków Oddziału Reprezentacyjnego do sta- 
wienia się w sobotę, dnia 19 marca r. b. na 
godz. 8 min. 30 rano w lokalu Federacji, ul. 
Żeligowskiego 4, celem wzięcia udziału w u- 
roczystościach związanych z obchodem Imie- 
nin Pierwszego Marszałka Polski. 

Stawcie się w umundurowaniu służbowem. 

AKADEMJA MŁODZIEŻY 
RZEMIEŚLNICZEJ. 

Zrzeszenie Młodzieży Rzemieślniczej i Prze- 
mysłowej w Wilnie, podaje do wiadomo: 
członków i sympatyków, iż w dniu 19 marca 
r. b. o godz. 17 w Małej Sali Miejskiej przy ul. 
Końskiei Nr. 8, urządza uroczystą Akadem ję 
z okazji Imienin Wodza Narodu Pierwszego 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. 

Na program złożą się: 
1) Słowo wstępne wygł. p. Łazarewicz Jan 

Prezes Z. M. R. i P.; 
2) Referat wygł. p. Aluchna Edward, In- 

struktor Oświaty Pozaszkolnej; 
3) Deklamacje w wykonaniu członków Z. 

MR 1 D 
4) „Więzień Magdeburga* dramat w 4-ch 

aktach, w wykonaniu Zespołu Dramatycznego 
Oddziału Z. M. R. i P. im, Szymona Konac- 
skiego. 

Obecność wszystkich członków jest požą- 
daną. Wstęp wolny. 

AKADEMJA KOLEJARZY. 
Staraniem Zarządu i Ogniska Kolejowego 

Przysposobienia Wojskowego w Wilnie, od- 
będzie się 19 marca 192 r. uroczysta akadem 
ja ku czci Pierwszego Marszałka Polski Jo- 
zefa Piłsudskiego — w Ognisku Kolejowym 
przy ulicy Kolejowej Nr. 13, 

Początek o godz. 19. Wstęp wolny. Pro- 
gram akademji obejmuje: 

1) Hymn Narodowy w wykonaniu chóru 
i orkistry Ogniska. 2. Przemówienia: a) Dy- 
rektora Kolei Państw. inż. Falkowskiego, b) 
Prezesa Okręgu K. P. W., ob, W. Puchalskie 
go, c) Przedstawicielki Organizacyį Kolejo- 
wych. 3) Powinszowanie Imieninowe, muzy- 
ka Brzozowskiego w opracowaniu na chór i 
orkiestrę A. Czerniawskiego. 4. Polonez F. 
Szopena, w wykonaniu chóru i orkiestry. 5) 
Uwertura z opery „Hałka* S$. Moniuszki w 
wykonaniu orkiestry. 6) Występy dzieci prze 
dszkola t szkoły Ogniska, 7) Utwory Kompo 
zytorów Polskich, śpiew, w wyk. p. Wandy 
Biszewskiej. 8) Utwory Szopena. fortepian 
w wyk, p. Wacławy Cumftówny. 9) „Żyj Pol 
sko, Orlicza, sztuka w 1 akcie. osnuta na 
tle walk legjonowych (1915 r.) w wykonaniu 
zespołu dramatycznego Ogniska. Część kon- 
certowa znajduje się pod kierownictwem p. 
A, Czerniawskiego. 

Stypendja dziennikarskie. 
WIARSZAWA, 17. 3. (Pat). — Ministerst- 

wo Ośw. przyznało stypendjum dziennikar- 
skie na rok bieżący Józefowi Mackiewiezowi 
w Wilnie i Eugenjuszowi Szrojtowi w War- 
szawie. 

Nadzieje Chin. 
PARYŻ, 17. 3. (Pat), — Komisja, która 

przybyła z ramienia Ligi Narodów do Szang 
haju pod kierunkiem Lyttona, według tutej- 
szych informacyj cieszy się wielkiem uzna- 
niem. Wszyscy oczekują od niej likwidacji 
konfliktu z korzyścią dla Chin. 

Nowa próba wywołania 
katastrofy kolejowej 

we Francji. 
LYON, 17.3. (Pat). — Prasa donisi o no- 

wej próbie wywołania katastrofy na linji 
Paryż—Vintimilie w tem samem miejscu w 
którem usiłowano dokonać zamachu dwukrot 
nie w ubiegłym miesiącu, przyczem jeden 
z zamachów zdołano udaremnić, drugi zaś po 
ciągnął ze sobą śmierć kilku osób. Ostatnio 
zniszczono sygnał świetlny. Tylko dzięki u- 
wadze strażnika kolejowego, udało się unik- 
nąć katastrofy. Podjęte natychmiast docho- 
dzenie nie doprowadziło do wykrycia spra 
wców. 

ległościową pracę w niepodległej Pol- 
sce”, 

I teraz, po dziesięciu latach tej pra 
cy, możemy retrospektywnie oce- 
nić, czego dokonała, jakie ślady na 
swej drodze zostawiła ta „Droga. 

Nie jest ona — rzecz oczywista —- 
pismem dla najszerszego ogółu. I nie 
jest też pismem, odbrzmiewającem 
rozgwarem dnia codziennego. Dla te- 
go celu miusiał obóz niepodległościo- 
wy słworzyć inne instrumenty opinjo 
dawcze. Wszak pamiętamy wszyscy, 
jak doniosłe znaczenie właśnie dla tej 
walki w życiu codziennem i starciach 
aktualnej chwili miał twór Wojciecha 
Stpiczyńskiego „Głos Prawdy”, z któ- 
rego tuż po przewrocie majowym wy 
łoniła się wielka reduta walki publi- 

cystycznej „Gazeta Polska“. 
„Droga“ miała inny zasiąg obowią 

zków: i pracy. Nie była ona przezna- 
czona dla tych, którzy od pisma ocze- 
kują wyłącznie informacyj czy bł; 
kawicznej reakcji na wypadki dnia — 
lecz dla tych, którzy podchodzą do 
niego z tem, by znaleźć bodźca @а 
własnej pracy myślowej, i tem samem 
są elementem. nietyle konsumującym, 
co współdziałającym i współtwór- 
czym. Piszący starają się przedstawić 

  

Adamowi . 

   

  

Pamięci Józeia Montwiłła. 
Pamiętają Go dobrze starzy wilnianie, był 

kość z kości „tutejszy”, ze wszystkiemi zale: 

tami i wadami litewskiego szłachcica. Żelaz- 

nej woli, pracowity niezmiernie, oszczędny dła 

* siebie, hojny dla swych cełów społeczno-filan- 

tropijnych, traktujący z wysoka ludzi swojej 

sfery lub tych, nad którymi władzę dzierżył, 

ojcowski dła biedoty. : 

Potężny żubr litewski, chytrze lojalny wo- 

bec władz rosyjskich, niechętny wszelkim kon 

spiracjom, nawet z dziedziny oświatowej, 

przeprowadzający z żełazną konsekwencją 

swój program ekonomicznego rozwoju zie- 

miaństwa, oraz swoje liczne, bardzo liczne po 

mysły twórcze w dziedzinie społeczno-filan- 

tropijnej, był dła Wilna postacią czołową, wy- 

bitną i jedyną w swoim rodzaju, tem, że wziął 

w ręce nieoficjalną władzę i kierował swein 

społeczeństwem wedle swego uzaania. Wil- 

no zawdzięcza Mu Lutnię, Miejskie Kurator- 

jum nad Biednymi, Instytucje dobroczynne w 

Murach Franciszkańskich i Tow. Popierania 

Pracy Społecznej, fundację rodzinną, z któ- 

rej dotąd czerpane są zapomogi, Tow, Opieki 

nad Dziećmi, Ochronę w Parku Montwiłła, 

szkołę organistów i rysunkową. 

Miał dużą umiejętność wciągania ludzi do 

  

pracy społecznej, o czem w owe czasy nie 

bardzo kto myślał, miał autorytet materjalny 

dużego majątku i nieliczenia się z cudzem 

zdaniem, oraz zaufanie sfery ziemiańskiej, któ 

„ej był przedstawicielem politycznym. 

Pogrzeb Jego był w Wilnie wielką mani- 

festacją ludności polskiej dła człowieka, któ- 

ry osobisty majątek, siły i rozum oddawał na 

usługi społeczeństwa. ek 

== 

Czy warto? 
Czy warto łudzi męczyć bezcelowo rozpo- 

rządzeniami, których nikt nie słucha? Zapy- 

tać o to należy po przeczytaniu wiadomości, 

że 75 procent fryzjerów pracuje w swych za- 

kładach w dni świąteczne. Poco ten zakaz? 

Poco zwłaszcza w czasach tak ciężkich ekono- 

micznie, tamować ludziom drogę do zarobku, 

w okolicznościach, które nikomu szkody nie 

przynoszą? Przecież zrozumiałem jest, że lud- 

ność pracująca, (a i taka chce się ogolić i u- 

fryzować), ma właśnie najwięcej czasu w nie 

dzielę, że zabawy czy odwiedziny w ten dzień 

wymagają eleganckiego wyglądu, że wszyst- 

kim jest wygodnie chodzić do fryzjerni w nie- 

dzielę, bo się ma czas swobodny. Zamiast po- 

zwolić na otwarcie zakładów na 3—4 godz:- 

ny ranne, sporządza się setki protokółów, a 

fryzjerzy wolą płacić kary i swoje robić, bo 

tego chce klijentela. Czyżby nie można raz 

skończyć z tem niepraktycznem rozporządze- 

niem? X. 

RIO OC AI a 
BDZES Początek o g. 20-ej 

szopka X-ej Klasy 
Sala Kresowa = Zawalna 1 
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Ratujmy nieszczęśliwe 
dziewczęta! 

W ostatnich czasach na ulicach Wilna da- 

je się zauważyć dziewczyny w wieku od 13 do 

16 lat, wałęsające się bez żadnego cełu, napa- 

stujące przechodniów z prośbą o jałmużnę, 

lub jakieś drobne wsparcie. Są to przeważnie 

sieroty, lub dzieci rodziców, żyjących w skraj- 

nej nędzy. Rzecz jasna, że w tych warunkach 

stają się one moralnie zaniedbane, a rozpoczę- 

ta na ulicy „karjera* grozi zwichnięciem ca- 

łego dalszego życia i skończeniem pod łatar- 

nią lub w rynsztoku. 

Zainterpelowane przez nas w tej sprawie 

kompetentne władze miejskie doceniają w peł 

ni groźbę tego zjawiska i pozytywny Środek 

walki z nim widzą w jak najszybszym urucho- 

mieniu schroniska miejskiego dła młodych 

dziewczyn moralnie zaniedbanych. Szef sekcji 

zdrowia dr. Maleszewski niejednokrotnie już 

występował w tej sprawie na posiedzeniach 

Magistratu, żądając preliminowania w budże- 

cie miejskim kredytów na uruchomienie ia 

kiego schroniska. Niestety wstawione na to 

przez Magistrat sumy w dałszych instancjach 

stale bywały skreślane. Żyjemy bowiem w do- 

bie bezprzykładnego kryzysu gospodarczego», 

nakazem więc chwili jest oszczędność, ale w 

ten sposób zrozumiana oszczędność przestaje 

nią być — staje się wręcz szkodliwą i nieob- 

liczalną w skutkach. 

Obecnie w przededniu uchwalenia przez 

Radę Miejską nowego budżetu sprawa ta na- 

biera specjalnej aktualności a równoległe ze 

wzrostem nędzy zwiększa się ilość moralni= 

zaniedbanych dziewczyn. Może wreszcie w 

tym roku nasze władze miejskie sprawę tz 

przeforsują, bo czas już najwyższył 

WŚRÓD PISM. 
— Nr. 6 ilustrowanego czasopisma „Świat 

Kobieey* nagromadził szereg aktualnych i 
nader interesujących artykułów: A. Wyleżyń- 
ska: Procesja; Paweł: Cazin: Rzecz o skowron 
ku; prof. dr, Walery Goetel: Przez ochronę 
przyrody do parków narodowych, dok.; Be- 
ata Obertyńska: Przedwiośnie, Tulipan, List 
— poezje; Wanda Krzyżanowska: Jane Ad- 
dams; S$. Essmanowski: Listy z Warszawy; 

J. E. Płomieński: Zwarjowane miasto; D. du 
Maurier: Rapsodja na papierze, tłum. H. Mań- 
kowskiej; Kazimierz Brończyk: Toporek i ja- 
strząb; Stanisław Niedenthal: Defilada ma- 
sek; Efeh: z higjeny i kultury ciała. — Prze- 
gląd wydawnictw, — Część praktyczna nume- 
ru, t. jj modele — poświęcone tym razem wy- 
łącznie wiosennej garderobie dzieci — kores- 
pondencja o modzie, roboty ręczne, kursy 
trykotarstwa i siatki, wskazówki przydłuża- 
nia sukienek, przechowywaniu pończoch, wy-* 
gładzania zmiętych krawatów itd,; sprawy 

gospodarstwa domowego — cały ten dział jest 
dla pań domu niewyczerpanem źródłem po- 
mysłów do oszczędzania i umniejszenia wy=* 
datków codziennych. 

   

    

     

SPROSTOWANIE. 

W liście otwartym p. Hel, Romer do p. 
Dembińskiego w n-rze wczorajszym z dn, 
16 marca opuszczono cały 7-my od góry 

wiersz „ciemny tłum, który zawsze zadła- 
wia własnemi rękami obrzuca pluga- 
wemi słowami i t. p. tych co dla jego dobra 
pracowali”. 
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Rewelacje o niedoszłym zamachu stanu 
hitlerowców w Berlinie. 

BERLIN, 17. 3. (Pat). — Olbrzymie wra- 
żenie wywołały w Berlinie ogłoszone wczoraj 
oficjalne rewelacje © przygotowywanym 
przez partję narodowo-socjalistyczną na 
dzień 13 marca niedoszłym do skutku za- 
machu stanu. W świetle znałezionych przy re 
wizjach w koszarach hitlerowskich oddzia- 
łów szturmowych w Berlinie i na prowincji 
dokumentów zamach miał być przeprowadzo 
ny w sposób następujący: 

Zmobilizowane już w dniu 12 marca od 
działy szturmowe berlińskie na dane hasło 
miały zająć gmachy rządowe w stolicy i opa 
nować wszystkie posterunki policyjne oraz 
punkty żywnościowe. Oddziały z pobliskich 
miast prowincjonalnych miały dokonać jed- 
nocześnie marszu na Berlin, otaczając sto- 
licę ze wszystkich stron. Po nawiązaniu łą- 
ezności z oddziałami berlińskiemi miano po- 
przeć dyktaterskie zarządzenia partji narodo 
wych socjalistów w razie zwycięstwa przy wy 
horach na prezydenta Rzeszy Hitlera, 

Jak wynika ze znalezionych płanów była 
szczegółowo przygotowana organizacja zaję 
cia Berlina i innych miast niemieckich. Wy- 
znaczone były oddziały do przejęcia służby 

komunikacyjnej, opanowania magazynów bro 
ni, składów żywności, sieci kolei podziem- 
nych, tramwai, służby telefonicznej i tełe- 
graficznej. Wyznaczony był również dozóz 
nad służbą informacyjną. Przygotowane by. 
ły ponadto uspakajające odezwy do ludności 
t wezwania do policji, by nie stawiała opora 
hitlerowskim odziałom szturmo: Has- 
łem do wymarszu oddziałów miała być umó 
wiona treść depszy, nadanej z komendy z 
Monachjum. 

Przygotowania były dokonane również I 
w miastach i miasetczkach pogranicza wseho 
dniego. Wiele materjału rewelacyjnego zna- 
leziono między innemi w Pile, gdzie przez 
dłuższy okres czasu mobilizowały się do prze 
wrotu miejcowe oddziały hitlerowskie. Pru- 
skie ministerstwo spraw wewnętrznych, któ- 
re ogłosiło powyższe dane, stwierdza, że re- 
wizje wykryły w różnych miejscowościach 
dobrze zaopatrzone składy broni 1 amunicji, 
będące w posiadaniu hitlerowskich odziałów 
szturmowych. Pozatem do wszczęcia tej ak- 
<ji przez Hitlera, miały być oczekiwane za- 
burzenia komunistyczne. Władze pruskie za 
powiadają energiczną akcję przeciwko wyw- 
rotowym dążeniom hitlerowców. 

Panika wśród zamożn. Amerykanów. 
Ojcowie pod terorem szantażystów. 

LONDYN, 17. 3. (Pat), — Dzisiaj minął 
15 dzień od daty porwania dziecka Lindberg- 
ha. Według nadchodzących z Ameryki wia- 
domości, zaczynają znikać nadazieje odnale- 
żienia dziecka. W: związku z tem wśród za- 
możnych obywateli amerykańskich wytworzy 
ła się panika. Koła te obawiają się, że porwa 

nie dziecka Lindbergha znajdzie licznych 

naśladowców. Znakomity gracz w bridge'a 

rezultaty swych przemyśleń, czytają- 
cy — czerpać treść dla własnej pracy 
duchowej. Wysiłki piszących i czyta- 
jących koncentrują się dokoła jedne- 
go momentu zasadniczego. A tym mo- 
mentem skupiającym jest dążenie do 
zdobycia czy wypracowania jednolite 
go poglądu na rzeczywistość, najogól- 
niejszej syntezy ideowej. Słowem: 
„Droga“ jest najpiękniejszym, najszlu 

chetniejszym typem pisma światopo- 

glądowego. 
Ale światopogląd nie wyrasta z 

próżni. W „Drodze* znajduje on moc- 

ne oparcie w ideologji obozu Polski 

walczącej, jest rezultatem nietylko 

szukania, ale i pogłębiania, nietylko 
zakładania podwalin, ale i rozbudowy 
wania. Wyrasta on z kręgu tych twór- 
czych wysiłków, które powiodły obóz 
niepodległościowy do stworzenia рай- 

  

„stwa i dania mu oblicza. Ale wysiłki 
te nakładają dalsze obowiązki — obo- 
wiązki walki o oblicze duchowe Pol- 
ski, o jej kulturę i o kulturę świata, 

którego Polska jest integralną częścią 
składową. 

Oto wytyczne, cele, program, ja- 
kiemu od 10-u lat służy „Droga*. 

W walce codziennej o byt, o reali- 
zację haseł naszego obozu, jesteśmy 

Culberston, który dzięki systemowi gry, jaki 
wynalazł, zdobył znaczną fortunę i popułar- 
ność, otrzymał wczoraj list, grożący porwa- 
niem dzieci. Wobec tego rodzice zaangaże- 
wali detektywów, którzy stale czuwają nad 
dwoma chłopcami. Wydarzenie to wywołało 
w Ameryce wielkie poruszenie i wzrastający 
niepokój. 

wszyscy mocno zapracowani, a zresz- 
tą każdy z nas, postawiony na jakimś 
odcinku pracy, nie może ogarniać ca- 
łości, nie ma wprost należytej pers- 
pektywy, nie ma często i potrzebnych 
elementów, do stworzenia sobie syn- 
tezy. 

Tę pracę właśnie za nas i dła nas 
wykonuje ,Droga*. Działa tu zespół 
ludzi, których zadaniem jest wyty- 
czyć drogi naszego światopoglądu, ze- 
spół ideologów, którzy — pomijając 
przypadłości dnia codziennego i aktu- 
alności przemijające chwili — kształ- 
tują zręby naszych zasadniczych zało- 
żeń ideowych, syntezę polskiej rzeczy 
wistości. 

Dziesięć lat na tym posterunku wy 
trwała nasza „Droga i zasługi jej są 
niespożyte, Życzyć jej należy dalsze- 
go wytrwania i powodzenia. A tym 
wszystkim, którzy zrzeszeni są doko- 
ła sztandaru, jaki nad ziemiami poł- 
skiemj rozwinął Twórca Niepodległo- 
ści i Wielki Budowniczy Polski, przy- 
pominać trzeba obowiązek stałego po- 
głębiania tych zasad ideowych, któ- 

rych światopoglądowym wyraziciełea 
jest „Droga. : 

Wszyscy, „którym drogi jest ten 
światopogląd — czytajcie „Drogę”!
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WIEŚCI | OBRAZKI Z KRAJU 
Sekwestrator Nowej-Wilejki — 

defraudantem. 
Z Nowej Wilejki donoszą, iż komisja 

Rewizyjna ujawniła nadużycia pieniężne 
dokonane przez sekwestratora Magistratu 
m. N. Wilejki Jerzego Borysewicza. Bory- 
sewiez podczas pełnienia swych obowiązkó 
przy ściąganiu tków od mieszkańców 

. Wilejki przywłaszezył sobie 1677 zł. 
77 gr. 

   
  

  

Niezwłocznine po ujawnieniu nadużyć 
„przyciśnięty do muru* Borysewiez przy- 
znał się do winy i wpłacił do kasy miej- 
skiej tytułem zwrotu zdeiraudowanej sumy 
760 zł. 20 gr. Niesumiennego sekwestratora 
zawieszono w czynnościach, zaś sprawę 
skierowano do sądn. (e) 

Skutki wichury śnieżnej. 
Wj ostatnich dwóch dniach na terenie 

pow. dziśnieńskiego i brastawskiego szalała 
hurza Śnieżna, Wichura pozrywała dachy 
„ 17-ła domów - mieszkalnych i bu- 
dynków gospodarczych, połamała drzewa i 

Katastrofa 
zą, iż na stacji kolejowej 
ie pracy przetokowej lo- 

komotyw: Nr. 104 nastąpiło zderze- 

nie z pocią 591 skutkiem czego wy- 
koleiły się dwa wagony pogotowia mosto- 
wego, nie nateżące do składu pociągu, przy- 

  

2 Postaw donos 
Nowodruck w cza      

   

    

powywracała parkany, W, kiłku miejscach 
silny wiatr zniszczył przewody telefoniczne. 
Linje kolejowe pozasypywane zostały zwa- 
lami Śniegu skutkiem czego w 4 wypadkach 
zanotowano spóźnienia się pocieągów. 

kolejowa. 
czem parowóz przy wagonach wykołejonych 
ugrzązł w śniegu. W! związku z wykoleje- 
niem się wagonów pociąg Nr. 591 z powodu 
zatarasowanej linji przestał na stacji 4 godz. 
30 min. 

Krwawa bójka na tle zatargu o ziemię. 
We wsi Gniecewicze gm, rakowskieį na 

tle zatargu © zieinię między sąsiadami wy- 
nikła ostra bójka, w czasie której Węecław- 
ski Fełiks z żoną Felicją i Józefem Nowice- 
%im śmiertełnie poranili siekierami Wineen- 

tego Drozdowskiego zadając mu 6 ran oraz 

  

pobili kilku innych sąsiadów. Wezwana po- 
moc polieyjna bijących się wieśniaków roz- 
broiła. Rannych po opatrunku skierowano 
do szpitala, zoś winnych osadzono w a3reSz- 

cie. (e) 

Aresztowanie 9 agitatorów komunistycznych. 
W. ostatnich dniach na terenie powiatu 

     

cegielni, tartaków i garbarni namawiając 
ich do strajku. Przy sztowanych znalezio 

  

wilejskiego, mołodeczańskiego i dziśnieńskie ‹ ‹ 

26 aresztowano O komiunistów, którzy pro- no bibułę oraz rozmaite wydania komuni- 

«adzii usilna agitację wśród robotników styczne. (6) 

—-—2 is 

Brasław. 
Kurs świetlicowy dła strzelców. 

Od dnia 8 do 12 marca r. b. włącznie 

odbył się w Brasławiu kurs Świetlicowy dła 

strzelców. Komendantem kursu był kpt. Jó- 

zet Kasperski, kierownikiem pedagogicznym 

Studziedo Edward, inspektor oświaty poza: 

szkolnej Kur. O. S. W., zaś prelegentami 

<Chmielewski Aleksander i Stopa Michał. Słu 

chacze kursu w miłej atmosferze pracowali 

wytrwale przeciętnie po 10 godzin dzienn 

a żywe zainteresowanie ich poruszanemi za- 

gadnieniami było świadectwem, że ideały 

Związku Strzeleckiego są im dobrze znane i 

że nadał z prawdziwą wiarą będą siewcami 

i inicjatorami czynów wskazanych przez J. 
Piłsudskiego — I-go Marszałka Polski. 

Godnym uwagi jest to. że kurs w dniu 9 
«n. m. urządził uroczysty wieczór żałobny 

poświęcony ku czci Ś. p. ks. biskupa Włady. 
sława Bandurskiego. W. momencie wynosze- 
mia zwłok z pałacu uczestnicy kursu zacho- 
«wali trzyminutowe miiczenie, a prźepiękne 
przemówienie p. Stubiedy o życiu i czynach 
wielkiego kapłana — kaznodziei i obywatela 
— patrjoty postawiło przed słuchaczami ży- 
wą postać ś. p. biskupa Bandurskiego. Żało- 

па uroczystość zakończył marsz „Wi mogile 

siemneį“ i hym legjonowy „Pierwsza bryga- 

d 

      

  

  

  

W dniu 10 i 11 kurs był wizytowany 

przez ministerjalnego wizytatora p. A Konew 

%ę, który stwierdził, że kursy podob. typu 
mają dużą rację bytu. Dnia 12 urządzono 

pożegnalną wieczornicę w obecności prawie 

wszystkich referentów wychowania obywatel 

skiego oddziałów Z. S. z powiatu. Gawędy, 

pleśni i inscenizacje bogato wypełniły prog- 

ram ku ogólnemu zadowoleniu. Kurs zam- 

knął kpt. J. Kasperski, Pow. Komendant 7. 
®, wezwaniem wszystkich do pracy dla dob- 

ra Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Wypada 
zaznaczyć, że Komendant Z. S. Kasperski 
<ieszy się wielką popułarnością wśród strzel 

<w, których sympatję pozyskał dzięki wytr- 
wałej pracy dla dobra Związku Strzelecki 
30. S-a. 

  

Kraśne. 
Aresztowanie podpalaczki. 

We wsi Hranicze gm. kraśnieńskiej na 
gorącym uczynku podpalania budynków go- 
spodarczych Hilarego Packowa ujęto Eb. 
bietę Rodziwiczową, która podpaliwszy sto- 
dołę zamierzała (również podpalić stajnię 
chlew. Podpalaczkę skierowano do aresztu 
gminnego. Rodziewiczowa pako powód pod- 
palenia podała — porachunki osobiste. (e) 

Z pogranicza. 
Zastrzelenie dwóch odyńców. 

W. ubiegły wtorek na odcinku granicz- 

nym; Kozłowszezyzna żejinierze RL=O; BD. 

zabili dwa duże odyńce i małego dzika. 

Jeden z odyńców ważył 8 pudów. 

Statystyka przemytu. 
Według danych w pierwszej połowie b. 

m. na poszczególnych odcinakch pogranicza 
polsko-litewskiego zatrzymano 23 przemyt- 
ników, którym skonfiskowano 78 klg. sa- 
charyny niemieckiej, 455 kig. tytoniu litew- 
skiego, 40 paczek cygar, 12 skrzyń organ- 
ków, 12 zwojów jedwabiu, 15 beli sukna 
i płótna oraz szereg innego towaru, Za dziel- 
ne i energiczne tępienine przemytnictwa na 
granicy władze skarbowe wypłaciły kopi- 
stom 10500 zł. tytułem nagrody. 

CHOROBY ZAKAŹNE, 
Wydział zdrowia Urzędu Wojewódzkiego 

w ubiegłym tygodniu na terenie Wileńszczy- 
zmy zanotował następujące choroby zakaźne: 
tyfus brzuszny 2, plamisty 7 (1 zgon), płonica 
18, błonica 9 (2 zgony), nagłe zapalenie opon 
4, odra 70 (1 zgon), róża 7 (1 zgon), krztu- 
siec 2, gruźlica 15 (10 zgonów), jaglica 80 i 
ospa wietrzna 3. Razem zanotowano 217 wy- 
padków zasłabnięć na choroby zakaźne w 
tem 15 zgonów. Epidemja tyfusu plamistego 
w pow. brasławskim i dziśnieńskim została 
kompletnie zażegnana. Również nie zanotowa- 
no wypadków zasłabnięć na tyfus plamisty 
w pow. mołodeczańskim. 

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

w Nowogródku przy ul. 3-g0 Maja, tel. 94. 

  

IMiejski| *: ZAGŁADA ROSJI 
W rol. głównych: Aleksander Malikow i Natalja Lisienko. 

NASTĘPNY PROGRAM: SZLAKIEM HAŃBY. 
Kine -Teatr Dźwięk. 
w Nowogródku 

Lida. 
OBRAZEK DOROŻKARSKI. 

(POŚWIĘCONY MAGISTRATOWI LIDY) 

Aczkowiek prasa niejednokrotnie  po- 
święcała szereg artykułów o tem, że ród 
%ońsko-dorożkarski w Polsce (w większych 
miastach jak Warszawa, Wilno, Kraków 
ś t. p.) wypychany przez ród mechaniezno: 
<orożkarski, całkowicie schodzi z horyzon- 
*u (czyli jezdni) to jednak, jeśli chodzi o 
nasz Gedyminowski gród Lidę jest wręcz 
przeciwnie. Tutaj to bowiem  pojawione 
przed dwoma laty dwa czy trzy pojazdy 
(do taksówek podobne nie były) zasilane 
siłą mechaniczną (bywałto i odwrotnie) zo- 
stały właśnie przez ród końsko-dorożkarski 
„zgnębione* i musiały przymknąwszy gaz 
wiać gdzie pieprz rośnie. Panami sytuacji 
jak byli przed wiekami tak i zostali dzi. 
siaj: „izwoszczyk* w swoim haniebnie brud- 

mym i oberwanym habicie (podobno to się 

*na nazywać liberją) 1 niewiadomego fasonu 

“Zapce, oraz jego do przesady chuda szka- 
Pa, znająca nawet na pamięć numery do- 

mów (zwłaszcza na ulicy Wismonty). Ga 
<aś do samych wehikułów, to zaszła zmiana 
narazie w jednym wypadku na lepsze a mia- 
nowicie wprowadzono szerokie koła u do- 
rożek, natomiast w drugim wypadku na gor- 
“ze ałbowiem przez całkowity brak wglądu 
„odnośnych władz* wnętrza dorożek nie są 

konserwowane należycie i przedstawiają 
istny obraz nędzy i rozpaczy (podarte budy, 
przez siedzenia pokrycia sterczą sprężyny 
it p:). Tak się pokrótce przedstawia w Li- 

dzie, historja niezmechanizowanego 
kołowego. 

Lecz mnie nie o ło właściwie chodzi, 
4dyż wszystkim i każdemu zosobna (Ma- 
gistratowi również] jest to wiadome i 
żadna siła tego stanu rzeczy nie zmien;. 
Mnie ńdzie o coś całkiem innego, o coś co 
może, a raczej musi być natychmiast przez 
Magistrat (tyłko broń Boże nie w tempie 
magistrackiem) wprowadzone w życie. Krót- 
ko mówiąc, należy ustalić taksę dla doro- 
żek i odpowiednie z nią tabliczki kazać u- 
mieścić w dorożkach na widocznem miejscu. 
Kosztów w związku z tem Magistrat nie po- 
niesie żadnych, a zadowolenie będzie ogółne 

a nie będziemy słyszeć takich epizodów jak 
poniższy; 

— Panie izwoszczyk! ile pan bierze na 
<iworzec? ; 

— Dwa złocisze. 
— Złotego pan chcesz? to pojadę. 

   

ruchu 

  

  

iech pan siada. 
Przyjechali na dworzec. gość w 

płaci umówionego złotego a doro 
krzyk... 

— Co pan daje? złotego? 
— No przecież tak się godziliście, a zre- 

sztą proszę mi pokazać taksę. 
— Złam pan nogę, nie mam żadnej 

taksy. - 
-— Panie posterunkowy! jak się ten do- 

rožkarz do mnie odzywa. To skandal... 

Kończy się na „spisaniu protokėlu“ i jest 

dalej starym trybem, albo załatwiają po- 

lubownie, t. zn. gość dopłaca jeszcze pół 

złotego aby nie kłócić się z dorożkarzem 
i znów jest dobrze jak jest - : 

Nie, to nie jest dobrze tak jak jest i 

powinno być inaczej. Musi być jednolita 
taksa, bowiem lidzianin t. j. miejscowy płaci 
według uznania i „wytargowania* a zamiej- 
scowy wedle „szacunku* dorożkarza. M-ur 

    

Marzenia Lidy ziściły się. 
Długo i szeroko opowiadano w Lidzie 

o zmontowaniu dźwiękowca, trudno było 
jakoś tego szczęścia się doczekać. Szło to 
dość ciężko, ałe lepiej później aniżeli wcale 
nie. I już dziś Lida nie pozostaje pod tym 
względem poza innemi miastami, lecz po- 
szczycić się może uruchomieniem dźwiękow- 
ca „Edison“! Żądna emocji publiczność 
znajduje w tem kinie prawdziwą biesiadę, 
gdyż aparatura tego kina zmontowana we- 

dług najnowszych zasad techniki jest na- 

prawdę pierwszorzędną i w niczem nie u- 

stępuje w wietlaniu obrazów przez kina 

w największych miastach naszego. kraju. 
Dobór doskonałych obrazów dźwiękowo i 
scenicznie prześciga jeden drugiego, A co 

najważniejsze niskie stosunkowo opłaty wej: 

ściowe dają możność szerokim warstwom 

miłośników kina posłuchania nowej rytmiki 
muzycznej oraz zapoznanina się z szere- 
giem najmodniejszych  scenarjuszy, którę 
znalazły specjalne zastosowanie dla dźw. 
kowców. 

Kto dziś opuszcza podwoje „Edisonu”, 
czyni ło z uśmiechem na twarzy, wraca do 
domu pełen zadowolenia a tematem ogólnej 
dyskusji, wrażenia odniesione na wyświet- 
lanych seansach. Z ust do ust padają słowa 
podziwu dla dokładnego odźwierciadlenina 
prawdziwej rzeczywistości nawet najmniej- 
szego szmeru, który z precyzją odkształca 
aparat Braunsinga przy zastosowaniu dosko. 
nałych wzmacniaczy Philipsa. 

Staraniom Dyrekcji kina „Edison* zwła- 
szcza fachowemu jego kierownikowi p. N. 
Lewinowi, który pod żadnym względem nie 
szczędzi grosza, byieby spotkać się z uzna- 

  

  

    

RBERIAZR 

Afera... w aferze. 
We wczorajszym numerze „Kurjera Wileń- 

skiego* donosiliśmy, że w toku dałszego do- 
chodzenia w sprawie głośnej afery łombardo- 
wej, zatrzymane zostały dwie byłe urzędnicz- 
ki lombardu przy ul. Biskupiej, Janina Ko. 
ziełł-Poklewska i Wanda Rajewska. 

W związku z aresztowaniem Koziełł-Po- 
klewskiej wyszła najaw nowa okoliczność, 
mianowicie okazało się, że aresztowana Jani- 
na Koziełł-Poklewska podszywała się pod cu- 

s-r=—= 

pI Dziś: Siedmiu Boleści NMP. 

| Piątek | Jutro: Jėzefa Obl. N.M.P. 

M 8 Wschód słońca — g. 3 m. 30 

MZM па > pz 

Szestrzożanie Zakładu Fsteerctegii U. Ś. B. 
w Wiisie z dnia 17 II] — 1952 rsku 
Ciśzienis średnie w milimetrach: 757 

Temperatura średnia — 30 C 

- najwytazai |- I? C 

@ sajnižazai — 47 С. 

Opad: 

Wiate: półn.-zachodni. 

Tendencja: spadek, potem wzrost. 

Uwagi: pogodnie. 

Z KARTY ŻAŁOBNEJ. 

— Ku uczczeniu pamięci Józefa Mont- 
wHła. Dziś, o godz. 9 m. 30 r. w Bazylice 
Metropolitalnej odbędzie się nabożeństwo 
żałobne za spokój duszy Ś. p. Józefa Monnt 
wiłła — wielkiego filantropa i działacza na 
niwie społecznej. 

Podczas nabożeństwa pienia religijne 
wykona chór „Lutni* Wileńskiej, pod dy- 
rekcją p. W. Kasztelana. Produkcjom zaś 
towarzyszyć będzie na organacr prof. W. 
Kalinow: 

Nabożeństwa ozisiejsze, urządzone sta- 
raniem Zarządu Tow. popierania pracy spo- 
łecznej będzie jednocześnie wyrazem pamię- 
ci dla niepospolitych zasług J. Montwiłła. 
położonych dla Ziemi Wiłeń 

  

  

| 
  

   

  

MIEJSKA. 

— CZY BEDZIE ZMNIEJSZONA TARY- 
FA ELEKiRYCZNA? Onegdaj odbyło się 
pesiedzenie miejskiej Komisji Finansowej. 
Na porządku dziennym znalazła się, dodat- 
kowo wniesiona przez Magistrat, sprawa е- 
wentuałnego zmniejszenia taryfy elekerycz- 
nej. Komisja po dłuższej dyskusji stanowi- 
ska zdecydowanego nie zajeła. postanowiono 
jedynie zażądać od Magistratu przeprowa- 
dzenia dokładnej kałkulacii cen i wystąpić 
ponownie na Komisję Finansową z kon- 

kretnym już wnioskiem. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Z Koła Prawników St. U. S. B. Sekcja 

Naukowa Koła Prawników St. U. S. B. za- 
wiadamia, że dnia 18 b. m. o godz. 20-ej w 
lokału Koła odbedzie się zebranie dyskusyjne 
z referatem kol. Pławskiego p. t. „Rola Brian- 

da w polityce międzynarodowej". 
Wstęp wołny. 

* 

Zarząd Koła Prawników St. U. S. B. po- 
daje do wiadomości, iż wzmianka, która oka: 
zała się w „Dzienniku Wiłeńskim* w dniu 3 
b. m. jest nieścisłą. 

, Ustępujący Zarząd Koła na Walnem Ze- 
braniu złożył cz. osólną sprawozdania. Nato- 
miast sprawozdanie szczegółowe zostało przer 
wane przez wniosek formalny uchwalony 
przez Wane Zebranie, o nieodczytywanie dal- 
szego ciągu sprawozdania ust, zarządu. Za- 
znaczamy, iż wniosek ten przeszedł pomimo 
sprzeciwu ustępującego zarządu, przedstawi- 

ciel którego przemawiał przeciwko wnioskowi. 
Nadmienić należy, iż ustępujący Zarząd Koła 
rozdał na sali nie „druczki* łecz drukowane 
sprawozdania z działalności Zarządu tak ogól- 
ne, ja ki szczegółowe w ilości przeszło 100 
egzemplarzy. 

  

* 

Zarzad Kola przypomina, iž wszelkie ulotki 
i plakaty kolportowane, lub wywieszane w lo- 
kalu Koła wymagają „Vidi* prezesa Koła. 

* 

Zarząd Koła Prawników St. U. 5. В. а)- 
niejszem powiadamia, iż od dnia 21. III. do 
dnia 2. IV. r. b, Koło nie będzie czynne, a od 
dnia 4. IV. do 20. IV. lokal Koła będzie ot- 
warty w godz. od 15—20 i w tym czasie będą 
załatwiane wszelkie sprawy z wyjątkiem wy- 
pożyczania książek. 

Od dnia 21. TV. t. j z chwią wznowienia 
wykładów na Uniwersytecie, agendy Koła bę: 

dą czynne normalnie. 

WOJSKOWA. 
— Kary na opieszałych poborowych. Re- 

ferat wojskowy Magistratu m. Wiilna wy- 
stępuje obecnie do odpowiednich starostw 
grodzkich z wnioskiem ukarania tych po- 
borowych rocznika 1911-go, którzy w okreś- 
lonym terminine (październik i listopad r. 
ub.) nie zarejestrowali się w referacie woj- 
skowym. Wł interesie tych wszystkich, któ- 
rzy, tego obowiązku z tych czy innych 
przyczyn nie dokonali jest, żemuszą zare- 
jestrować się czemprędzej w referacie doj- 
skowym Magistratu (Dominikańska 2). W 
ten sposób, o ileprz edłożą dostatecznie wa- 

żkie motywy, mogą jeszcze uniknąć kar, 
które będą bardzo ciężkie, bo przewidują 
karę grzywny i aresztu, 

Z POCZTY. 
— 0Qfiarność pocztowców. Pocztowy Ko- 

mitet pomocy bezrobotnym okręgu Wiileń- 
skiej Dyrekcji P. i T. zebrał w miesiącu 
lutym r. b. na rzecz bezrobotnych z dobro- 
wolnych składek pracowników p. t. okręgu 
Wileńskiej Dyrekcji P. i T. 3014 zł. 58 gr. 

„Kwota ta została w dniu 24 lutego r. b. 
przekazana wojewódzkim i powiatowym ki 
mitetom do spraw bezrobocia jak następuje: 

Woj. Kom. do spraw bezr. w Wiilnie — 
1721 zł. 23 gr. Woj. Kom. do spraw bezr. 
w Brześciu 495 zł. 64 gr, Wj. Kom. do 
Spraw bezrobocia w Nowogródku — 524 zł. 
96 gr. Pow. Kom. do spraw bezrobocia w 
Grodnie 189 zł., 61 gr. Pow. Kom. do spraw 
bezrobocia w Wołkowysku — 83 zł. 09 gr. 

Podział powyższy został przeprowadzony 
w zależności od wpływów z urzędów i agen 
cyj, położonych na terenie poszczególnych 
województw i powiatów. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Sprawozdanie z Wałinego Dorocznego 

Zebrania członków Okręgowego Koła Zwią” 
zku Inwalidów Wojennych odbyło się dnia 

niem publiczności — jedynie należy przy- 
klasnąć. 

Już wkrótce będziemy mieli ponownie 
sposobność podziwu prawdziwie 100-procen- 
towego dźwiękowca „Jej synek* w języku 
czeskim, który był przedmiotem oblegania 
kin we wszystkich miastach. Pożałowania 
godnym jest natomiast fakt, iż na premjerę 
nie wyświetlano jednego z tak licznych pol- 
skich filmów. M-ur. 

  

dze nazwisko, gdyż w istocie nazywa się Ja- 
niną Kiszyńską. Dokumenta posiadane przez 
nią na imię Koziełł-Poklewskiej okazały się 
fałszywe. 

Wiobec wyjścia najw nowych okoliczno- 
ści przeciwko Kiszyńskiej vel Koziełł-Poklew- 
skiej wytoczone zostało odrębne dochodzenie, 

Obie aresztowane pozostają nada w aresz 
cie. Dalsze dochodzenie w toku. (s) 

  

NIKA 
6 marca b. r. w łokału własnym przy ulicy 
Ostrobramskiej 27. 

Zebranie zaszczycili swoją obecnością 
przedstawiciele władz w osobach pp. Kon- 
rada Jocza naczelnika Wydziału Pracy i 
Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego 
w Wilnie, Iwo Giżyckiego zastępcy starosty 
grodzkiego, Wiktora Podziunasa, Antoniego 
Czerwińskiego, Kazimierza Szałkowskiego 
z wydziału IV Akcyz i Monopołów Państwo- 
wych w Wólnie, oraz dełegata Naczelnych 
Władz Związku z Warszawy w osobie Sta- 

nisława Modzelewskiego. 

W wyniku wyborów nowe władze zwią- 
zkowe ukonstyłwowały się następująco: Wy- 
dział: przewodniczący Borysewicz Michał, 
zastępca Wpjciechowski Jan, skarbnik 
Zniszczyński Władysław, zastępca  Andfru- 
kajtis Kazimierz, Sekretarz Ziembiński Ka- 
zimierz, zastępca Ostrowski Piotr. 

Kom. Rewizyjna: Przewodniczący: Abko- 
wicz Aleksander I sekretarz Biński 
Tadeusz, członkowie: Sielanko Władys. 
Fritz Ottokar, Pilecki Michał. 

Sąd Koleżeński: Przewodniczący Krauze 
Antoni, członkoie: Iwanicki Cz Lipiń- 
ski Stefan, Ważewski Dominik, Kasperowicz 
Stefanja. 

Kancelarja Związku czynną jest codzien- 
nie za wyjątkiej it i niedziel od godz. 
9—13-ej i od 15—18-ej. W soboty przyjęcia 
interesantów do godz. 13-ej. 

Poświęcenie chorągwi. Zarząd Główny 

  

     

        

       

    

"Zwiazku Uczestników b. I Korpusu Wojsk 
Polskich na Wschodzie, niniejszem podaje 
do wiadomości, że wobec zgonu J. Е. 
ks. biskupa Władysława Bandurskiego, uro- 
czystości poświęcenia chorągwi, które mia- 
ły odbyć się w dn. 13 marca r. b. zostały 
przesunięte na dzień 17 kwietnia r. b. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zebranie Zw. Techników. Oddział Wi- 

leński Zw. Techników Rzeczypospolitej Pol- 
skiej zwołuje I walne zebranie członków w 
dniu 20.III r. b. o godz. 16 w lokału 5. U. K. 
Słowackiego 11. 

Na zebranie proszeni są również WszVs- 
cy inni technicy, posiadający Średine wv- 
kształcenie. 

— Odczyt spółdziełczy. W dniu 20-go 
marca 1932 r. o godz. li-ej w lokalu Se- 
minarjum Nauczycielskiego (Ostrobramska 
29) odbędzie sie odczyt p. t. „Znaczenie spo 
łeczne spółdzielczości* wygłoszony przez p 
Stefana Matuszkiewicza, instruktora Związ- 
ku Spółdzielni Spożywców Rzeczypospolitej. 
Wstęp wolny. 

-— Wałne zgromadzenie Polskiego Białe- 
go Krzyża w Wiłnie odbędzie się w drugim 
terminie w poniedziałek dnia 21 marca 1932 
roku o godz. 18 w sali konferencyjnej Urzę 
du Woj. bez względu na ilość obecnych. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Wałne zebranie czł. cechu mułarzy, 

malarzy, sztakatorów. kamieniarzy i cieśli. 
Wi dn. 15 marca 1932 r. o godz. 18.30 w 
lokalu Związku Cechów przy ul. Bakszta 1, 
odbyło się doroczne Walne Zebranie Człon- 
ków Cechu mułarzy, malarzy, sztukatorów, 
kamieniarzy i cieśli, również na zebraniu 
byli obecni: p. instruktor z Województwa — 
oraz przedstawiciel Izby Rzemieślniczej. 

Walne zebranie zostało otwarte przez 
starszego Cechu p. Piotra Hermanowicza, 
który w. krótkich słowach doniósł zebra- 
nym o Śmierci Ś. p. Biskupa Bandurskiego 
i członka Zarządu Cechu Józefa Taraszkie- 
wieza. Pamięć zmarłych uczczono przez po- 
wstanie. 

Następnie na wniosek Zarządu Cechu 
zebrani jednogłośnie uchwalili nadać god- 
ność członka honorowego Cechu p. Marja- 
nowi Kuleszy, artyście małarzowi, za zasłu- 
gi położone dla dobra rzemiósł dekoracyjno- 
zdobniczych. 

Po odczytaniu sprawozdania z działalno- 
ści Cechu za rok ubiegły 1934 i sprawo- 
zdania kasowego. zebrani jednogłośnie u- 
dzielili absolutorjum zarządowi. Następnie 
przystąpiono do wyboru nawego Zarządu 
na rok 1932. Wobec owocnej pracy ustę- 

pującego Zarządu zebrani postanowili po- 
nownie wybrać stary Zarząd. Wybrano rów- 
nież brakujących członków. Skład Zarządu 
Cechu na rok. 1932/33 jest następujący: 
Starszy Cechu — p. Piotr Hermanowicz, 
podstarszy Cechu—sekretarz i skarbnik —- 
p. Jan Bieńkuński, członkowie Zarządu — 
pp. Antoni Bebko, Rudolf Bikner, Zygmunt 
Packiewicz i Michał Zaleski. 

    

  

  

RÓŻNE. 
— Likwidacja zasłażonej i pożytecznej 

placówki społecznej. W ostatnich dniach 
zlikwidowała swe agendy naskutek ciężkiej 
sytuacji finansowej zasłużona placówka spo- 
łeczna — Chrześcijańskie Towarzystwo Och- 
rony Kobiet, prowadzące swoje schronisko 
dla samotnych kobiet przy ul. Beliny 6. 

— Wzmożenie kontroli Z. U. P. U. nad 
przedsiębiorstwami. Zakład Ubezpieczeń Pra 
cowników Umysłowych zaostrzył ostatnio 
kontrolę nad przedsiębiorstwami ze względu 
na zaobserwowane liczne wypadki niezgła- 
szania personelu do Z, U. P. U. Do Zakładu 
wpływają masowe doniesienia pracowników, 
którzy w wypadku likwidacji firm nie mo- 
gą uzyskać zasiłku z powodu niedopełnienia 

przez ich pracodawców obowiązku ubezpie- 
czenia. 

— Urządzenia przeciwpożarowe w salach 
widowiskowych. Starostwo grodzkie przystą- 
piło do sprawdzania urządzeń przeciwpo- 
żarowych we wszystkich salach widowisko- 
wych. Sale teatralne i kinówe muszą posia- 
dać odpowiednią ilość hydrantów pożaro- 

wych. 

— Podaż na samochody. Wzmagający 51е 
kryzys spowodował niezwykłą podaż samo- 
chodów. Właściciele pojazdów mechanicz- 
nych masowo wyzbywają się swych wozów 
nie będąc w stanie ich utrzymania i uisz- 
czenia podatku drogowego. Obecnie mało 
używane samochody sprzedawane są po 
2—3 tysiące złotych. 

TEATR | MUZYKA 
— „Virtuti Militari* — na Pohulunee. 

Dziś w piątek dnia 18 marca o godz. 7-ej 
wiecz. uroczyste przedstawienie bohaterskiej 
sztuki „Virtuti Militari* dla 1 p. p. Leg. 
Jutro, „w sobotę dnia 19 marca jako w 
dzień imienin Marszałka — „Virtuti Mili- 
tari““. 

— „Ich synowa* — w Teatrze Latnia 
Dziś, w piątek dn. 18-go o godz. 8-6) w. 
przedstawienie arcywesołej komedji (irzy- 
maly-Siedleckiego p. t. „Ich synowa '--kióra 
co wieczór wywołuje na widowni niebywały 
humor i wesołość. Komedja ta została ob- 

   
(Geena 

rzeczą 

jest wiedzieć, 

z czego składa 

się mydło, 

  

Kiki 

era Pani — to bezcenne dobro. 
Niechże więc Pani nie niszczy 

lekkomyślnie Swej urody — i używa 
tylko mydła, o którem wie, z czego 
się składa. 
Mydło Palmolive wyrabiane jest z 
olejów owoców oliwnych, palm i 
orzechów kokosowych — i nie 
zawiera żadnych innych tłuszczów. 
Oleje te mięsza się według specjalnej 
recepty, która stanowi naszą Ścisłą 
tajemnicę. Ten właśnie specjalny sto- 
sunek mięszania tych olejów roślin- 
nych wpływa tak zbawiennie nacerę. 

Palmolive ma na celu przede- 
wszystkiem pielęgnowanie cery i 

'WYRABIANE w POLSCE 

  

     

    
       

pielęgnujemy cerę 

naskórka. Dlatego jest tak deli- 
katny i miły w użyciu. Miękka 
jego piana łagodny uwalnia skórę 
od wszelkich nieczystości — wnika 
w najmniejszą porę. A to przecież 
jest podstawowyni warunkiem 
prawdziwie pięknej cery.    

    

z 

PALMOLIVE duaz „90 
  

darzona przez autora iskrzącym się dowci- 

pem i niebywałym, beztroskim humorem 
a osoby działające tryskają żywotnością i 
werwą, dzięki czemu „Ich sypowa* budzi 
coraz większe zainteresowanie. 

Jutro, w sobotę 19-go marca o godz. Ś w. 
„Ich synowa”. 

POPOŁUDNIÓWKI W TEATRACH 
MIEJSKICH. 

-— Ostatnie przedstawienia „Mam lat 26“ 
na Pohułance — (po raz 31 i 32). 

W sobotę dnia 19 i w niedzielę dnia 20 
marca o godz. 4 p. p. odbędą się nieodwo- 
łalnie po raz osatni w sezonie dwa przedsta 
wienia popołudniowe, niezwykle interesuja- 
cej sztuki Istvana Mihaly „Mam lat 26“ w 
reżyserji W. Radulskiego. 

— Bajka dla dzieci „Czarodziejskie wrze- 
ciono* — w Lutni. W: nadchodzącą nie- 

dzielę dn. 20-go marca o godz. 4-ej pp. 
po raz drugi i zarazem ostatni ukaże się 
urocza baśń muzyczno-śpiewna p. t. „Cza- 
rodziejskie wrzeciono i bałet „Wieszczka 
lalek* — które na niedzieylnem widowisku 
zdobyły sobie odrazu serduszka zebranych 
dzieci. Udział biorą zespoły dziecinne l.idji 
Winogradzkiej. Ceny miejsc propagandowe 
od 20 gr. do 2 zł. 

RADJO 
PIĄTEK, dnia 18-go MARCA 1932 ROKU. 

11,58: Sygnał czasu. 14,10: Program dzien 
ny. 14,15 Pieśni ludowe różnych krajów (płv 
ty). 15,15: Kom. 15,25: Odczyt dła maturzy- 
stów. 16,10: Audycja dla dzieci. 16,40: Co- 
dzienny odcinek pow. 16,55: Lekcja angiel- 
skiego. 17,10: „O nowym kalendarzu imion 
słowiańskich" — odczyt. 17,35: Klasyczne 
operetki (płyty). 18,50: Kom. LOPP. 19,00: 
Uroczysty capstrzyk z przed  Belwederv. 
19,30: Program na sobotę. 19,35: „Przegląd 

prasy rołniczej krajowej i zagranicznej. 19,45 
Prasowy dziennik radjowy. 20,00: Pogad. mu 
zyczna. 20,15: Koncert symfoniczny z Fil- 
harm. 22,40: Kom. Ž 

SOBOTA, dnia 19 marca 1932 roku. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Poranek szkoł 
ny. 14.10: Program dzienny. 14.15: Muzyk: 
z płyt. 15.15: Wiad. wojskowe @а 'wszyst- 
kich. 15.25: Pogad. 15.45: Koncert dla mło- 
dzieży (płyty) 16.10: Odczyt dla maturzy- 
stów. 16.30: Nowe płyty. 16.40: Codzienny 
odcinek powieściowy, 16.50: Konkurs sław- 
nych tenorów (płyty). 17.10: „Marszałek Pił- 
sudski a istota Państwa Polskiego* odczyt 
17.35: Aud. muzyczna. 18.05: Aud. dła dzieci. 

18.30: Pieśni żołnierskie. 18.50: Kom. Wil. 

Tow. Org. i Kółek Roln. 19.00: Tygodnik 

literacki. 19.15: Rezerwa. 19.30 Kom. spor- 

towy. 19.35: Program na niedzielę i rozm. 

19.45: Pras. dzien. radj. 20.00: „Na widno- 

kręgu'. 20.15: Koncert życzeń (płyty). 21.15: 

Koncert. 21.35: Komendant w polu — felj. 

21.50: Kom. 22.00: Koncert chopinowski 
Orłowa. 23.00: Muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
IMIONA SŁOWIAŃSKIE. 

O godz. 17.10 nadany zostanie z Krakowa 

odczyt prof. Witolda Taszyckiego: „O nowym 

kalendarzu imion słowiańskich. Preekcja ta 
poświęcona będzie powstaniu kalendarza sło- 
wiańskiego oraz krytycznym uzasadnieniom 
zmian, jakie w nim należy przeprowadzić, by 

wykorzenić błędy, które przedostają się do 

imiennictwa słowiańskiego. 

WIECZÓR MUZYKI SYMFONICZNEJ. 

Solistą dzisiejszego koncertu symfoniczne- 

go z Filharmonji warszawskiej będzie dosko- 

nały wirtuoz węgierski, skrzypek Fr. Vescey, 

uczeń Hubaya. Artysta odegra wiecznie świe- 

ży koncert skrzypcowy Mendelsona oraz dro- 

bniejsze utwory z towarzystwem fortepianu. 
W części symfonicznej dyrektor Grzegorz Fi- 
tellberg prowadzić będzie poemat symfonicz 
ny Michała Kondrackiego p. t. „Metropolis“. 
Utalentowany komnozytor w 4 częściach te- 
go utworu, granych bez przerwy, sugeruje wi- 
zję potężnego miasta przyszłości, jakiejś no- 
wożytnej piętrzącej się ku niebu Wieży Ba- 

"SPORT 
Hokej w Grodnie. 

WILEŃSKA SZKOŁA HANDLOWA — 

SZKOŁA ŚREDNIA W: GRODNIE 7: 1. 

Hokej wileński ma już swą tradycję, od- 

nawianą rok rocznie przez rozgrywki pomię 
dzy drużynami szkół średnich o tytuł mist- 

rza, którego zazdrośnie od kilku lat strzeże 

i broni Szkoła Handlowa — tegoroczny zdo- 

bywca puharu przechodniego ufundowanego 

przez p. kpt. Herholda, Kom. Ośr. W. F. 
Ciągłe treningi i mecze rozgrywane z ie- 

mi samemi drużynami nie dawały możności 

Szkołe Handlowej zmierzenia swych sił z 
jnnemi zespołami, aż do chwili otrzymania 
zaproszenia do Grodna na rozegranie me- 
czu z tamtejszą reprezentacją Szkół Śred- 
nich. 

W. Grodnie na boisku „Cresowji* w dniu 

  

   

Wyjaśnienie. . 
W, związku z artykułem p. t. „Zbiorowa 

woła łudzi, wyrwanych z głębokiego snu* 
na prośbę Związku Niezależnej Młodzieży 

Socjalistycznej wyjaśniamy, że organizacja 
ta nie ma nic wspólnego ż „trockistami“, Na 

tomiast stósunek jej do wyborów w „Brat- 
niej Pomocy” został ustalony na zebraniu 
dnia6 marca b. r. Uehwalono wówczas po- 
wstrzymać się od głosowania na prezesa. 
Kol. Ancewicz nie jest „wodzem”, lecz zwy- 
kłym członkiem organizacji, który był wysu- 
nęty podczas zebrania, jako kandydat na 
przewodniczącego. 

St. Jędrychowski. 

13 b. m. przedstawiły się drużyny w skła- 
dach następujących: 

Mistrz Wilna, Szkoła Handolwa pod kie- 
rownictwem, p. W. Godlewskiego: Andrze- 
jewski, Janczys, Pol — atak.  Kiernowicz, 
Gasztowt — obrona, Czerwiński bramkarz i 
rezerwa Krzeczkowski. 

Reprezentacja Szkół Średnach m. Grodna: 
Mrozowski, Smołski, Jutkowski, — atak, 

Antonowicz, Jurowski — obrona, Kuczyński 
— bramkarz. > 

O godz. 13 m. 30 gwizdek sędziego Węc- 
kowicza rozpoczyna mecz. 

Pierwsze minuty gry już wykazują więk- 
sze zgranie i technikę gości. 

Po 10 minutowej zapoznawezej grze, Jan 
czys pięknym strzałem z połowy boiska zdo 
bywa 1 punkt. Gra przybiera coraz to szyb- 
sze tempo, daje się zauważyć, iż grodnianie 
ambicją chcą zastąpić brak techniki i ruty- 
ny. Andrzejewski najlepszy gracz na boisku 
strzela 2-gą bramkę w 13 minucie gry, i po 
chwili 3-cią. Ostatnie minuty pierwszej ter- 
cji upływają pod znakiem wysiłku ze strony 
grodnian do zdobycia punktu, co się wre- 
szcie udaje Mrozowskiemu. Tercja kończy się 
wynikiem 3:1 na korzyść Szkoły Handlowej. 

W! przerwie popisy w jeździe figurowej, 
przy dźwiękach orkiestry 76 p. p. przybyłej 
z Warszawy wice-mistrzymi Śniadeckiej. 

W! drugiej tercji wilnianie energicznie 
atakują bramkę przeciwnika. 

Na pierwszy płan wybija się jak zwykle 
Andrzejewski z Janczysem reszta zaś im 
dobrze sekunduje. Raz po raz padają strza- 
ły, bramkarz Kuczyński (Grodno) nie może 
się użałać na brak groźnych sytuacyj. Gos- 
podarze są oszołomieni błyskawicznemi zmia 
nami sytuacyj, co pozwała Adrzejewskiemu 
w solowym wypadzie uzyskać 1 punkt. Pod 
niecenie grą wzrasta. Krążek przechodzi z 
rąk do rąk, lecz właściwa akcja znajduje się 
w ręku Wfilnian. Strzał Janczysa — bramka 
2-ga. Po kilku minutach Andrzejewski strze- 
la Jcią i nakoniec Janczys ustala ostateczny 
wynik tercji 4:0 i zarazem meczu 7:1 dla 
Szkoły Handlowej, gdyż trzecia tercja moż- 
liwe, że najpiękniejsza staje się popisem za- 
ciętości i ambicji obu drużyn, grających w 
bardzo ostrym tempie, co jednakże nie stoi 
w kolizji z grą fair. Grodnienie dążą do pop- 
rawienia wyniku, lecz ataki są likwidowane 
przez obronę wilnian. 

  

Z drużyny grodzieńskiej wyróżnił sie 
Mrozowski i Jutkowski, uczniowie Państw. 
Gimn. im. Adama Mickiewicza. Sę p. Wę- 

   ckowicz — „dobry. Publiczności jak na sto- 
sunki grodzieńskie dużo, wśród której moż. 
na było zauważyć szereg osobistości ze sfer 
wojskowych. 4 

Po meczu goście zwiedzili muzeum przy- 
rodnicze i zamek, oraz byli obecni na kon- 
cercie organizownaym prze Gimn. im. Emilji 
Plater. 

Wieczerza i gry towarzystkie w sali „Cre- - 
sowji* zakończyły pierwszy sportowy pobyt 
„Handlowców* w Grodnie. " 

Miłe wrażenie i niezapomniane chwile po 
zostały po obu stronach. 

  

G-rys. 

P. FRANK OPUSZCZA WILNO. 

Przed kilku dniami podaliśmy wiadomość 

o wyjeździe z Wilna-dwóch zasłużonych dzia- 

łaczy sportowych w osobach kapitanów: Her- 

holda i Łuckiego, obetnie dowiadujemy się. 
że w najbliższym cząsie opuszcza na stai“ 
Wilno, udając się do Krakowa, jeden z naj- 
lepszych wileńskich sędziów piłkarskich p. 
Frank, którego działalności organizacyjnej, 
życie sportowe Wilna zawdzięcza bardzo wie- 

le. (es). 

ZAWODY NARCIARSKIE W. TROKACH. 

W najbliższą niedzielę dowództwo 22 ba- 
onu KOP. z majorem Urbanem na czele, or;:t 
nizuje zawody narciarskie o odznakę P. Z. X. 
Ze względu na liczne zgłoszenia, zawody 74- 
powiadają się bardzo ciekawie. (es). 

MECZ BOKSERSKI WILNO —ESTONIJA. 
Wileński Okręgowy : Związek Bokserski , 

zakontraktował na dzień 31-go marca 1032 r. 

Skład imienny reprezentacji _„Tallinna- 
Poksiklubi“, „powa w swoim składzie 

   5 mistrzów ji na rok 1032. 
Skład imienny. reprezentacji „Tallna- | 

Poksikłubi'i Okręgu Wileńskiego podamy w” 
najbliższym czasie. 

 



Z Rady Miejskiej. 
Na porządku dziennym wczorajsze 

go posiedzenia Rady Miejskiej znalaz- 
ła się sprawa udźwiękowienia kina 
miejskiego i częściowego wypłacenia 
subwencyj nie obowiązujących samo- 
rząd, wstrzymanych ostatnio naskutek 
krytycznej sytuacji finansowej mia- 
sta. Obie te kwestje wywołały b. oży- 
wioną dyskusję, skutkiem czego posie 
dzenie przeciągnęło się do późnej no- 
cy. 

Wiłno przychodzi z pomocą dzieciom 
strajkujących górników. 

Przed przystąpieniem do porząd- 
ku dziennego wpłynęły 3 wnioski nag- 
de, dwa z nich złoszone przez frakcję 
PPS. i Bundu, domagały się od Ra 
dy Miejskiej wyasygnowania 5000 zł. 
na dożywianie dzieci strajkujących 
górników zagłębia Dąbrowskiego i 
Krakowskiego. Wniosek ten po krót- 
kiej dyskusji został przez Radę Miej- 
ską uchwałony. Intencją 3 wniosku 
nagłego było uregulowanie sprawy 
funduszu emerytalnego pracowników 
miejskich, który pozostawał dotych- 
czas w rozporządzeniu kasy miejskiej. 
Wnioskodawcy żądali wycofania tych 
pieniędzy z Magistratu, złożenia ich w 
odpowiedniej instytucji i oprocento- 
wania. 

W trakcie dyskusji nad tym wnios 
kiem p. preezydent Folejewski oświad 
czył, że Magistrat wystąpi na najbliż- 

    

popownie starania o realizację tej u- 
chwały. 

Częściowe wypłacenie wstrzymanych 
subwency į. 

Jak wiadomo przed kilku miesią- 
cami naskutek katastrofalnej sytuacji 
finansowej miasta Magistrat wstrzy- 
mał wypłatę subwencyj wstawionych 
do budżetu na rzecz szkolnictwa za- 
wodowego i dokształcającego i insty- 
tucyj o charakterze społecznym. Sub- 
wencje wstrzymane zostały na ogól- 
na sumę 130.000 zł. Ponieważ groziło 
to zagładą niektórym placówkom ut- 
rzymanie przy życiu których jest na- 
kazem chwili, Komisja Finansowa 
sporządziła listę wypłat na ogólną su- 
mę 30.000 zł., w tej liczbie m. in. Pol 
skiej Macierzy Szkolnej — 1000 zł., 
Żyd. T-wu Hist.-Geogr. im. Ańskiego 
500 zł., T. U. R. — 500 zł., Konserwa. 

torjum — 600 zł. Org. „Kulturamt* 

500 zł., Żyd. Inst. Muz. — 400 zł., Bi- 

bljotekom — 2.500 zł., instytucjom 
litewskim i białoruskim w Wilnie — 
500 zt., na walką z gruźlicą 3000 zł., 
oraz na szkolnictwo zawodowe 4.500 
złotych. 

Ponadto wsławiono 10.000 zł. jako 
subwencja dla nauczycieli prywat- 
nych szkół powszechnych. 

Nad wnioskiem tym wywiązała się 
merytoryczna dyskusja, mająca swe 
źródło w miljonowym deficygie budże 
lu miasta, co nasuwa obecnie ogrom- 

    

"go był memorjał w 

wację w postaci prądu elektryczn. dla 
cełów gospodarczych. Prąd takj elekt. 
rownia miejska udzielać będzie po ce- 
nie 25 gr. za klwg. 

Po załatwieniu kilku jeszcze drob- 
nych spraw przystąpiono do clou po- 
siedzenia: 

Udźwiękowienie Kina Miejskiego. 

Po bardzo ożywionych debatach 
w których nie brakło głosów pro i con 
tra po wypowiedzeniu się przedstawi- 
cieli wszystkich ugrupowań Rady M. 
i krytyce gospodarki kina miejskiego 
wniosek Magitsratu o udźwiękowienie 
kina został przyjęty. Koszta nabycia 
aparatu dźwiękowego maksymalnie 
wyniosą 85.000 zł. 

W toku dyskusji podkreślono nie- 
jednokrotnie brak fachowości w pro- 
wadzeniu kina miejskiego, jako przed 
siębiorstwa, które oddawna już zatra- 
ciło swój charakter kulturalno-oświa- 
towy. Ciekawym przyczynkiem do te- 

Ścieieli teatrów 
świetlnych odczytany na posiedzeniu 
wczorajszym, gdzie podano próbkę ty 
tułów filmów wyświetlanych w kinie 
miejskiem, brzmią one, jak na ploców 
kę kulturalno-oświatową cokolwiek 
paradoksalnie: „W noc po zdradzie”, 
„Noe w hołelu*, „O prawo do miło- 
ści mężczyzny” i t. p. Ostatecznie jed 
nak udźwiękowienie kina — Rada M. 
uchwaliła. 

Posiedzenie zamknięte zostało o g. 
1 w nocy. 

   
   

      

  

  

an 

ROWOŚCI WYDAWNICZE sze posiedzenie Rady Miejskiej z kon- 
kretnym projektem uregulowania tej 
sprawy co zostało przyjęte do wiado- 
mości. 

Porządek dzienny otwarto przew- 
dekłą sprawą nadania jednej z ulic wi- 
leńskich nazwy im. Hirsza Likierta — 
bojownika o godność człowieka. Z 

ne trudności przy wypłacie nawet tych 
stosunkowo skromnych  subwencyj. 
Przedstawiciele endecji sprzeciwili się 
zaakceptowaniu listy Komisji Finan- 
sowej, żądając zawieszenia wypłat do 
czasu zamknięcia roku budżetowego. 
Wbrew głosom endecji wniosek Komi 
sji Finansowej uzyskał zdecydowaną 

— Eugenja Masiejewska. Kłopoty Pani 
Niuśki. Wilno. 1932. Chcecie $ 
Zajdźcie do mieszkania pani 1 ii przy 
rzyjcie się jej kłopotom z mężem, synem, 
służącą i ze wszystkiem wogóle. Bardzo to 
bezpośrednie. istotne, prawdziwe; w weso- 
łej formie podane głębsze zagadnienia u- 
czuciowe i społeczne ro rpujące kobietę 
na pracę zarobkową, twórczą obowiązki 

            

    

   

  

    

    

    

  

       
  

referatu sprawozdawczego Magistratu większ przyczem w sprawie tej zo domowe. Może za dużo wyrażeń nieeste- 
wynikało, że uchwalone w swoim cza = : я * о; tycznych a odnośnie do dzieci, i 

AE ' & stanie przeslany memorjał Rady Miej- zbyt "podkrešlona ciągła niezaradność pani sie nadanie ulicy Składowej nazwy 
Liekierta nie zostało wprowadzone w 
życie naskutek czasowego zawieszenia 
tej uchwały przez władze nadzorcze 
Obecnie Rada Miejska na wniosek 
ralnego Rafesa postawiła poczynić 

skiej, motywujący konieczność poczy 
nienia wypłat. 

pracujące da- 
stkiem. Roz- 

aż i zwłaszcza 
sylwetki służący: iące naszym djalek- 
tem, który słanowczo wszedł do literatury, 
są bardzo plastyczne i dosadnie odmalo- 
wane. 3 

Niuśki. Współczesne kobiet 
ją sobie żwawiej rady ze w 
wydrzony sy! 

  

   Prąd elektryczny za 25 gr. 

Następnie bez dłuższej dyskusji pos- 
lanowiono wprowadzić w Wilnie ino- 

  

NAD PROGRAM: WESOŁA KOMEDJA. 

Koncert.orkiestra pod bat. M. Salnickiego 

Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

Od czwartku 

17-70 marca 
Kir Miejskie 

SALA MIEJSKA 
ulica Ostrobramska 5 

Primabalerina Mikołaja ll-go 
Początek o godz. 4. 6, B i 10 wiecz. Ceny miejsc: balken 30 gr., parter 60 gr. 

Na żąd. publiczności jeszcze 2 dnił į W rol gł: czarująca OLGA CZECHOWA, 
Najznakom. arcydzieło doby obecnej. Ha da TROJKA niezrównany H. Schietow i artysta teatru 
Stanisławskiego Michał Czechow. — Śpiewy rosyjskie solowe ! chóralne. — Rzecz dzieje się w Rosji. 

Nad progr:m: Dodatki dźwiękowe. Na |-szy seans ceny zniżone. Początek o g. 4, 6, 8 i 105 

Dziśl Czaruj. bohat. 
Kas Amex: Nancy Karrol i Philips Holmes 

w rewelacyjnym filmie reżyserji genjalnego Abbotta p t. 
NAD PROGRAM: Dodatek RAJ UKRADZIONY zas sz: tygodnik Paramountu. | 

Ze wsględu 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. 2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone 

BAL W OPERZE : Iwanem Potrowiczem 
ŻEBRAK STAMBUŁ 

Dramat w 10 akt. w-g słyn. dzieła NO- 

  

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

  

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
wielka 47, tel. 15-41. 

Dźwięk. Kino - Testr 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

  

w roli „Śpieszcie ujrzeć! DZIŚ nieodwoł 
główn. ostatni dzień superszlagieru dźwięk. 

Dźwięk. teatr świetlny 

PAN 
ui.Wielka 42, tel. 5-28 Przepyszne melodje podkreś- JUTRO dlugooczekiwana premjera 

lają egzotyzm i czar wschodu |-go wielk. dźwiękowca tureckiego 

  

KINO KOLEJOWE Dzie! Tegoroczna perła w repertuarze 

OGNISKO 
febok dworca kolejow.) ANONSI 

w wytw. „Nordisk* w Kopenhadze p.t. 

Gabriel! Gabrio, Renee Heribei i Henry Edwards. 
Podczas świąt wyświetlamy wspaniały film p. t. Upadły Aniół z Nancy Carrol i Gary Cooper 

Król karnawału ela Soetta. 
Olśniewzjący karnawał w Nicei 

W rol. gł.: Elga Brink, 
Przepyszna wystawa. 

  

Dziś! Po raz pierwszy w Wilniel 
Prawdz. bomba humoru i śmiechu 

STYLOWY | Królowie mody 
Dźwięk. Kino - Teatr   Pat i Patachon 

Arcywesowa komedja-farsa w |2 aktach. 
Następny program: „BEN-KUR" 

bajeczną 
rozśmiesza nawet głazy swoją ostatnią, prze- 

najdowcipniejszą kreacją 
UWAG: Dla ucz. się mlodz. dozwel. 

jeko 

  

Ogltoszenie. 
W dniu 3! go marca r. b. o godz. 10-ej 

rano w lokalu Elektrowni Miejskiej odbę- 
dzie się przetarg za pomocą ofert pisem- 
nych na sprzedaż szmelcu po akumulato- 
rach (masa płytowa) do 3000 kilogr. oraz 
szmelcu szklannego i cokle z potłuczonych 
żarówek do 10000 sztuk. 

Wadjum 5%/, wartości objektu jest wy- 
magane. 

Materjał obejrzeć można na placach 
Elektrowni—ul. Derewnicka 2. 

Dyrektor Elektrowni Miejskiej 
Dypl. inž. J. Glatman 

  

FRANCISZEK PIETKIEWICZ 40) 

Sołowki-wyspa tortur 
i śmierci. 

(Wspomnienia z katorgi sowieckiej), 

7 KOOPERACJA W Z.S.R.R. 

Dła uzupełnienia moich wspomnień 
«chcę dodać o kooperacji. 

Świetnie rozwijający się za czasów caratu zew 
mętrzny i wewnętrzny handeł rosyjski, w dobie komu- 
nizmu wojennego, głodu ji wojny domowej podupadł 
całkowicie. Od wybuchu rewolucji i prawie do roku 
1922 można mówić tylko o prymitywnym handlu wy- 
miennym — trzeba przyznać — bardzo się rozwijają- 
cym, bowiem zubożałe i wygłodzone miasta — niosły 
co mogły i miały na wieś ,by tam „spieniężyć* je za 
pud mąki czy kartofli. W tym to okresie moc bardzo 
cennych przedmiotów zawędrowało do chat wieśnia- 
czych i cenne obrazy znakomitych malarzy, pianina 
i fortepiany można było prawie w każdej wiosce oglą- 
dać nieraz w okopconych, brudnych „kurnych“ cha- 
tach. Drogie futra, złoto i brylanty ozdabiały wieś- 
miaczki, nie mające najczęściej pojęcia o wartości no- 
szonych przedmiotów, 

słów parę 

Po wprowadzeniu w końcu 1921 r. tak zw. „nepu” 
Į(nowaja ekonomiczeskaja politika), która uznawała 
wolny rynek i niedużą prywatną własność, oraz po 
wprowadzeniu stałej waluty (czerwońca), handel w 
Sowietach znacznie się ożywił i ku końcowi 1926 r. 

E. - Byūswnietea „Kurjor Wileński” S-Kx u nęn. Edyp,   

  

1 WYSTRZĘGAĆ St 
<zywie POLECAM 

  

ZY KUDNIĘ NALEŻY 
AMCENTOWAĆ j WYRAŹNIE ŻĄDAĆ TYLKO 
RYGINALNYCH PROSZKÓW Z.KO GUTKIEM* 

JĄ SCEI GOANANYCH OD LAT TRZYDZIESTU 
NAŚLACOWNICTW, ИРОВ- 
M, W PODOSNEM 00 

MASŁEGO OBAKOWANIU. 

Poszukuję 
posady 

rządcy domu 
tylko za mieszkanie 
w domach rządowyci: 
lub prywatnych, oraz 
w hotelach, posiadam 
dobre świadectwa. 
Łaskawe oferty pro- 
szę nadsyłać do adm. 

pod Nr. 6872. 

mógł już mniej więcej zaspokoić potrzeby ludności. 
Był to jeszcze przeważnie handel prywatny, przez wła- 
dze sowieckie niczem nie krępowany, a więc mający 
wszelkie widoki rozwoju. W tym też okresie powsta- 
ły oficjalne giełdy, na których załatwiano tranzakcje 
walutowe i inne operacje giełdowe. Czerwoniec nara- 
zie trzymał się mocno, co znacznie ułatwiało normal- 
ny rozwój życia gospodarczego kraju. 

  

Wkrótce jednak kurs czerwońca załamał się i roz- 
poczęła się silna inflacja. Sytuację skomplikował też 
gwałtowny zwrot w polityce ekonomicznej Sowietów. 
Rok 1926 w życiu ekonomicznem Z. S$. R. R. staje się 
przełomowym i wszystko zaczyna ulegać radykalnej 
przemianie. Zostaje ogłoszona „,piatiletka*. Potężny 
prąd bezwzględnego etatyzmu przebiega po całej Ro- 
sji i wstrząsa fundamentami jej ekonomicznego życia. 
Ciężka łapa sowieckiego rządu spada na instytucje 
handlowe, niwecząc dalszy możliwy rozwój. Giełdy 
w przeciągu paru tygodni zostały zlikwidowane, 
a giełdziarze aresztowani, i bez żadnych sądów, pod 
zarzutem spekulacji i paskarstwa zesłani na różne ter- 
miny do więzień i ciężkich robót. Taki sam los spotkał 
i większych kupców, przyczem skonfiskowano im całą 
majętność. Handel hurtowy w ten sposób został z pio- 
runującą szybkością całkowicie zlikwidowany. (rok 
1926-27), Pozostał tylko na powierzchni drobny han- 
del detaliczny w miasteczkach i wsiach, ale wobec 
braku zaufania do waluty sowieckiej, był to przeważ- 
nie handel wymienny lub napółwymienny. ,„Gostorg* 
zaczął wprawdzie rozwijać szeroką działalność, lecz + 
był dopiero w stadjum organizacji, kooperacja nato- 
miast organizowała tylko handel detaliczny na szerszą 
skalę. 

Bezpośrednią przyczyną ekonomiczną likwidacji 

  

„Kurj. Wileńskiego" 

Proces o krociowe nadużycia 
na szkodę K. i J. Przeždzieckich. 

(Trzeci dzień rozprawy). 
W ciągu środowego posiedzenia Sądu 

Apełacyjnego w sprawie nadu w mająt- 
kach hr. Przeździeckich zbadana została 
stępna grupa świadków w liczbie 11-tu. 

Nie stawili się wezwani przez prokura- 
tora świadkowie: pp. Aniela Korkozowiczó- 

      
     

     

wna, oraz Lipa, Nuchim i Owsiej Zinge- 
rowie. Ze względu na to, że zeznania tych 
świadków są istotne dla okształtu spra- 

  

    
   

  

  

wy, Sąd postłanowii zba później. 
Wyroku spodziewać się należy nie wcze- 

śniej niż w sobotę. 

(Czwarty dzień rozprawy). 
Wczoraj sąd apelacyjny przesłuchał ostat- 

nią grupę świadków. 

Świadek Lipa Zinger, którw przeprowadzał 
wszelkie tranzakcje handlowe w dobrach hr. 
Przeździeckich i dostarczał pieniędzy charak. 
teryzuje osk. Wardeńskiego b. ujemnie, Za- 
rzuca mu że sfałszował dwa jego pokwitowa- 
nia, powiększając niepomiernie wyłuszczone 
na nich kwity, że wykorzystał wydany mu 
grzecznościowo weksel na 7 
z sumy : 
go z banku wypłacił mu na wydatki, związ. 
ne z uruchomieniem huty, tylko 238.000 zł., 
przywłaszczając sobie zgórą 60.000 

Świadek Nachim Zinger zeznaniami swomi 

  

      

    

    

     
    

stara się skompromitować osk, Chocianowicza 
Świadek Romer opowiada o w 

trybie życia p. Wardeńskiego i ko y 
przyję h w restauracji Georges'a w Wilnie. 

Po dołączeniu do akt nowych dokumentów 
zdobytych przez hr. Przeździeckiego, sąd po- 
stawił szereg uzgodnionych ze stronami py- 
tań, na które mają udzielić odpowiedzieć bie 
gli buchałerzy, którym sąd oddał do dyspo- 
zycji materjał dotyczący rachunkowości. 

Biegli w liczbie 6-ciu orzeczenia swe skon 
kretyzują na dzisiejszem posiedzeniu. 

1 również prawdopodobnie nastąpi 
zamknięcie przewodu sądowego poczem roz- 
poczną przemawiać rzecznicy stron. Ka-er. 

  

     

   

  

         

  

  

    

Proces mjra Z. Szafrańskiego 
przed wojskowym sądem okręgowym. 

We środę przed wojskowym sądem okrę- 
gowym stanął mjr. Zygmunt Szafra 
kwatermistrz 4-go pułku ułanów, | 
żony o cały szereg przestępstw, 
puścić się miał w ciągu 15-miesięcznej słu- 
żby w pułku. 

    
   

   
  

Rozprawie przewodniczy sędzia orzeka- 
jący, mjr. K. $. Jan Kawecki pr. udziale 

i „ych oficerów — asesorów (1      

  

4 majorowiej. 
Oskarża prokurator kpt. K. S. Telesfor 

Sójka, obronę zaś wnosi mec. E. Śmilg. 
Osk. mjr. Szafrański odpowiada z wolnej 

stopy; ma on za sobą już wyrok Sądu Okrę- 
skazujący go na 4 ata cięż- 

  

   

    

Obrona domagała się odroczenia rozpra- 
wy i postawienia równocześnie z mjr. 
także jego podkomendnych, zamieszany 
w tę sprawę, a występujących w toczącym 

się procesie w charakterze świadków. 
Przeciwko wnioskowi gorąco oponował 

prokurator. 

Sąd zdecydował sprawę kontynuować. 
W ciągu dalszych d 

    

   
"przesłuchał cały szereg świadków, powołanych 
przez prokuratora, 

Świadkowie ci dosadnie oświetlają prze- 
stępcze postępki oskarżonego. 

Dalszy ciąg rozprawy dziś od godz. 9 
rano. 

Ne 64 (2306 

ODZYSKAŁ WOLNOŚĆ. 

W związku z ostatnią aferą szantażową: 
„Złotego Sztandaru* © czem donosiłiśmy w 
„Kurjerze Wileńskim* aresztowany został 
m. in. były ezłonek głośnej w swoim czasie 
bandy Rysia S. Jankum znany pod przezwi- 
skiem „Gorodskoj Golowa“, 

Aankun by! wyslannikiem bandy i dostar- 
czył Lejbowieczowi list z žądaniem okupu. 

W. dniu wczorajszym Jankun zwołniony 
został z wię ia. {е}-- 

NIEUDANE WŁAMANIE. 

Ubiegłej nocy nieujawnieni narazie spea 
wcy usiłowali dokorać włamania do miesz- 
kania p. Leona Sumoroka przy ulicy Miekie. 
wieza Nr. 22, 

Włamywacze przedostali się do korytarza: 
skąd przy pomocy zrobionego w ściane ot- 
woru usiłowali przedostać się do gabinetu. 

Wi ehwili. kiedy otwór jaż był gotów K 

      

    

    

złodzieje zamierzali spłondrować gabinet, 
spłoszeni zestali przez służhę i rzuciii się do 
ucicezki. Mime natychmiastowego pościgu 
złodziei narazie nie zatrzymano. 

Poszukiwania polieżi trwają. tel. 

NAPAD NOŻOWNIKA NA PRZECHODNIA.. 

Wezoraj wieczorem do przechodzącego» 
ulieą Niemieeką kamasznika M. Szwarca (ful. 
Żydowska 9%) podbiegł nagle jakiś nieznany 
mu osebnik i wydobywszy nóż rzucił się na 
Szwarca. Napadnięty instyktowo zasłonił” 
się ręką i nóż przebił mu tylko arterję reki. 
Napastnik korzystające z chwiłowego zamie- 
szania zbiegł. Rannege przewieziono do am- 
bułatorjum pogotawia ratunkowego skąd po 
nałożeniu prewizorycznego opatrunku skie- 
rowano de szpitała. Przyczyna napadu nara 
zie jest niewyjaśniana, gdyż Szware odmó- 
wił udzielenia jakichkolwiek informaeyj. (cj. 

NA TROPIE ORYDNEGO PRZESTĘPSTWA. 

dniu wczorajszyma podezas oezyszeza- 
nia dołu kloaeznego przy uliey Archaniel- 
skiej Nr. 40 wydobyto zwłoki dziecka w wie 
ku nieustalonym ze Śladaini gwałtownej 
śmierci. Prawdopodobnie dziecko wrzucone- 
zostało do kloaki, eelem zatareia Sładów zbro: 

  

gowego (ogólny), 
kiego więzieni 

Akt oskarżenia, wygotowany na kilku- 
iu stronach, zarzuca mjr. Sz.: 1) na- 

życia służbowe w gospodarce pułku, 2) 
niedokładności w rachunkach, 3) przedsta- 
wianie fikcyjnych rachunków i pokwitowań, 
4) przywłaszczenie pieniędzy skarbowych w 
sumie ponad 15000 zł. > 
w dowodach osobistych, a .więe sfałszow 
danych co do jeg odzenia, wykształce 
nia, stanu majątkowego; bezprawne używa- 
nie przydomka Szeliga” i L. p. 

Po odczytaniu aktu oskarżenia, co trwa- 
ło 3 godziny, przez następne 4 godziny 
dał wyjaśnienia oskarżony, który do nie. 
których zarzutów przyznał się, usprawied- 

liwiając swe postępki w najrozmaitszy spo- 
sób, przy tem zaznaczył, że część przywła- 

szczonych pieniędzy zwrócił. 

   

    

    

      

      

   

  

  

          

Sprawa potrwa zgórą tydzień. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ARESZTOWANIE HERSZTA BRANDY ZŁO- 

W; dniu wezorajszym w wyniku długich 
poszukiwań ageńci wydziału śledezego are- 
sztowała poszukiwanego 
piecznego złodzieja i włamywacza I. Domie- 
wieza zamieszkałego przy ul. Ogórkowej 17. 

Domieewicz stał ostatnio na czele szajki 
zAodziejskiej która dokonała w mieście sze- 

DZIEJSKIEJ. 

   

regu kradzieży i włamań. 
Aresztowanego osadzone w więzieniu na 

Łukiszkach. 

BRONOWICE TORA ZONZCAZAOAREOZ POWER 
PRZYJMUJEMY DO KOMISOWEJ SPRZEDAŻY 

SERY LITEWSKIE, TYLŻYCKIE i MASŁA 
zwyczajne i śmietankowe po cenach wyznaczonych. Obrót gwarantujemy. 

Polsko-Nerweski Dom Handlowy 
WARSZAWA, 

Wierzbowa 8, tel. 225-08 C F. BERG Sp. zo.o. 

  

Ostrzegam 
przed akceptowaniem weksli przezemnie żyrowanych, 
opatrzonych mojemi N-mi 152, 153, 155 po zł. 300 — 
każdy, płatnych w dn IOIV. 24.IV, 
i Nr. 158 na zł. 100.— płatny 22.V 1932 r. 
cześnie oświadczam, że pokryciem tych weksi 

1.V 1932 roku 
Jedno- 

i, znaje 

dujących się w Domu Bankowym F. Winiski w Wilnie, 

służy część mych kont czekowych Nr. 993 i 338, gdyż 
przy dyskontowaniu tych weksli zostały one 
rantewane powyższemi mojemi rachunkami czek: 

Antoni Sokołowski 

zagwa” 

Łażnie i wanny w Wilnie, Tatarska 13 
  

  

Mieszkanie 
z 4-ch pokoi 

ze wszelkiemi wygo 
dami--do wynajęcia 

ul. Sierakowskiego 6 
  

oddawna 

Ka-en dni. Zwłoki przewiezione do dyspozycji 
władz sądowo-lekarskich. Polieja wdrożyła 

  

   

dochodzenie. (ej. 

KRADZIEŻE. 

— Gielsowi Żelikowi (Kolejowa 3) niezna- 
ni sprawcy skradli ze strychu bieliznę poście- 

   low 

  

cznej wartości 350 zł. 
— Że składu mieszczącego się w dziedziń 

niebez- 
sumę 300 zł. 

  

   

bez stałego mie 

(e). niu kradzież. 

Dr. Zeldawicz 
Choroby skórne, werer. 
narządów moczowych, 

о4 & 9—1 i 5—8 wiecz. 

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

  

  

DOKTÓR MED. = 

A. Krzemiański 
Chor. wewnętrzne, spec: 

żołądka i jelit, przyjm. 
codzien. od 12-2 i 4—6, 

Kwiatowa 7, tel. 14 25 

    

cu domu Nr. 21 przy uł. Zawalnej nieznani 
sprawcy skradli na szkodę Muraszko Janis 
(W. Pohulanka 2) mięso i różne wędliny na   

— W dniu 16 h. m. z niezamkniętego mie- 

3 ia domu Nr. 33 przy ul, Złoty Róg na 
szkodę Trofimowej Barbary skradziono $ me 

trów flaneli na sumę 30 zł. Szupan Helena. 
jsca zamieszkania, po dokona 

  

Nauka gry 
na skrzypcach 

(praktyka, teorja, fortep.) 
Lekcyj udziela rutynowa- 

ny profesor, godz. 3-6. 
Zwierzyniec, ulica Jasnm 

Nr. 3, m. 4 

LEKCJE 
prywatne w zakresie ma- 
tury. Specjalność: polsk5 
i łacina, rutynowany pe- 
dagoz--Bakszta 17, m. 4. 

Student 
U. 5. B. znajdujący” 
się w krytycznem po 

    

owemi. umeblo- : lożeniu poszukuje 
POKÓ wany Dr. med J. Genzėl łekcyj za skromnem: 
duży z oświetl. elektrycz. Choroby nerwowe. wynagrodzeniem. 

ODMROŻENIE 
Oryginalna maś 

(z kogutkiem) 

„MRCZOL" 
leczy i-goi ranki po- 
wstałe od odmrożenia. 

Sprzedają apteki 
i składy apteczne 

  

  

Agronom 
z trzechletnią praktyką 
w większym majątku, do- 
brze obeznany z hodowlą 
bydła, ogrodnictwem in- 

Egzanin ОН, 
rzygotowywanie ze 

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

  

„Informacje: 

do wynajęcia przy ulicy 

Kazimierzowskieį || m. I 

Samochód 
marki „Hudson“ 

w najlepszym stanie 

sprzedam tanio 
Wileńska 52, 

tel. 4-60, od 2 do 3 pp. 

  

Polski 

Zakład Fryzjerski 
Antoniego Dubickiego 

ul. Pokój 5 
Prace wykonuje solidnie 

i tanio. 

Przyjmuje od godz. 9—10 
i od 3—4 po poł. 

Rudnicka 7, m 7, 8525 

DR. MED. 

Nadzieja Lichtmacher 
Choroby kobiece. 

Przyjmuje od 2 do 5 pp. 
Kwiatawa 4, m 8. 

  

Akuszerka 

Marja Lakneromą 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

  

Pianino 5 

  

  

Młody 5». 

Specjalność niemiec- 
ki. Wiadomość: Do- 
minikańska 17, m. 7. 

  

KURIER WILEŃSKI 
Spólka z ogr. odpow. 

DRUKARNIA 
INTROLIGATORNIA 
„ZNICZ 

L 

Witno, św. Jańska Hr. i i 
Telefon 3-40. Ч 

Dzieła książkowe, IE 
druki, książki dla R 
urzędów, biłety wi- i 

Ё 

ъ 

=== 

  

zytowe, prospekty, 

      

  

            spektowem i rachunko- 2 R ас arki zaproszenia, afisze 
wością, kawaler, zdolny, | NIA do Redakcji pod okazyjnie sprzedaje się kształcenie, poszukuje i wszelkiego rodza- 
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giełd i wolnego handlu był brak kredytów dla koope- 
racji i żądanie władz wprowadzenia t. zw. polityki 
cen, to znaczy kompletnej regulacji cen na rynku. 
Z drugiej strony mając w swym ręku aparat handlo- 
wy, władze starały się utrzymać na wysokim pozio- 
mie wartość swojej waluty. Jeżeli po wprowadzeniu 
„nepu* bolszewicy przez palce patrzyli na funkcje 
giełdy, to kiedy kurs czerwońca zaczął spadać, wów- 
czas posypały się na nią represje. 

Do r. 1926 kooperacja rozwijała się dobrowolnie 
i zbudowana była na zasadach naszej spółdzielni. Ale 
państwo żadnego słąd nie miało zysku i często gęsto, 
ponieważ kooperację popierało, musiało na to dawać 
kredyty. Pozatem, ponieważ wolny handel zaspaka- 
jał całkowicie potrzeby konsumentów, ilość członków 
w spółdzielniach, jak również ilość składek, były bar- 
dzo nieznaczne. 

Drugą ważną przyczyną likwidacji handłu prywa- 
tnego był ogólny zwrot w polityce sowieckiej, wobec 
szykowania się do rozpoczęcia piatiletki, oraz walka 
z opozycją trockistów, zarzucających Stalinowi popie- 
ranie zamaskowanego kapitalizmu w Z. S. R. R. 

Istotnie była w tem znaczna doza prawdy. Starzy 
fabrykanci, dzierżawiący teraz swoje dawne przedsię- 
biorstwa i kupcy t.zw. „czerwoni”, zaczęli gromadzić 
znaczne kapitały — zamożniejsi i bardziej obrotn: 
włościanie zaczęli skupywać ziemię i koncentrować 
nawet większe obszary w swoich rękach. Tworzyła się 
nowa kaszta „burżujów*, silnie zagrażających całemu 
ustrojowi Sowietów. Musiała więc nastąpić silna re- 
akcja, któraby wyrównała silnie wygiętą linję komu 
nizmu. 

Ponieważ gwałtowne upaństwowienie handlu 
i skooperatyzowanie wszystkich placówek handło- 
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wych przeprowadzičby się w jėdnym dniu czy tygod- 

niu nie dalo, narazie bolszewicy tolerują handel pry- 
watny, ale powoli wszelkiemi rozporządzalnemi šrod- 
kami (a było ich poddostatkiem), dążą do jego likwido» 
wania, w ten jednak sposób, by zachowało to wszelkie 
pozory samolikwidacji. A więc okładają sklepikarzy 
olbrzymiemi podatkami, stosują ciągłe kary admini- 
stracyjne za byle głupstwo, przydzierają się do warun- 
ków sanitarnych itd. itd. 

Na wsi natomiast wliczają kupców do kategocji. 
kułaków i na tej podstawie konfiskują całą majętność, 
pozbawiając praw (liszeńcy) i zsyłają na ciężkie robo- 
ty do krajów północnych. Dzięki tym specyficznym: 
zarządzeniom, już w r. 1927 wolny handel szybko 
przestaje istnieć. Sfery oficjalne ogłaszają trium€ 
kooperacji i dowodzą, że handel prywatny przy kołe 
ktywizacji gospodarstw rolnych i socjalizacji przemy- 
słu, nie ma racji byłu. 

Po tym pogromie, tylko gdzieniegdzie, w głu- 
chych zakątkach wiejskich, pozostały (również nie 
na długo) drobne sklepiki, prowadząc jednak przewa- 
żnie handel wymienny z włościanami. 

Dziś wolnego handlu na całym terenie Z. S. R. R. 
absolutnie niema. Jego miejsce zastąpił całkowicie 
handel upaństwowiony w postaci kooperatyw, zależ- 
nych od władz, a że jest ich ilość niedostateczna, przed 
każdą z nich tkwią stale kilometrowe ogonki, zmusza 
jące „kłijentelę* do czekania nieraz.po 10 i 12 godzin 
bez względu na to, czy na dworze słońce świeci, czy 
pada deszcz lub mróz ścina ziemię. 
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