
  

Rek IX. Mr. 67 (2309). Wilno, Wtoreck 22 Marca 1932 r. 

asieżność pocztowa? ODłaco1a ryczaitem 

Cena 20 aroszy. 

  

KURJER WILENSKI 
NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

  
SBBAKCH | ADMINISTRACJA: Wino, Jagieliońska 3. Telateny: Kedakcji 79, Administracji 99. Redaktor maczełzy przyjmuje od godz. 2— 3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. i —3 ppoł. Administracja czynna ed godz. 9 —3 ppoł, Rękopisów Redakcja nie zwraca, 

Dyrekter wydawnictwa przyjmaje od gods. 1 —3 ppoł. Ogłoszenie są przyjmowane: od godz. 9—3 i 7—9 więcz. Konte czekowe P. K. O. Nr. 80.750, Drukarnia — ul. Ś-to Jańska 1, Telefon 3-40. 

ERA PRENUMERATY: miesięczałe s ńónoszeniew do doma lub przesyłką pecztową 4 sł. Zagranicą 7 sł, CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem-—75 gr, w tekście 0 gr., za tekstem—30 gr., kronika redekc., kemunikaty—70 gr. za min. jednoszn., ogłoszenia 

mmauheniowe — 30 gr. za wyraz. De tych cem dolicza się: za ogłoszenia cyirowe i tabelaryczne 50%, z zastrzeżeniem miejsca 25%, w mamerach niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, zamiejscowe 28%, Dis poszukujących pracy 50% zniżki. Za numer dowodowy %0 ge 

® 

VU 
Po kilkomiesięcznej przerwie po- 

jawił się w Warszawie nowy numer 

  

„Przełomu”, który ma odtąd wycho- 

dzić jako dwutygodnik. Z zadowole- 

niem witamy wznowione wydawnict- 

wo. Niejedno nas z niem wprawdzie 

w ubiegłym okresie dzieliło, ale też 

Przedewszystkiem 

praca w jednym wielkim obozie poli- 

tycznym, który, trzymając mocno w 

swoich dłoniach ster władzy państwo- 

wej, toruje nowe drogi dla rozwoju 

Rzeczypospolitej. 

Powtóre wierność podstawowym 

ideałom demokracji, którym wspólnie 

pragniemy nadać kształty nowe, ogar- 

niające całość życia społecznego, prze- 

tworzyć polityczną demokrację indy- 

widualaą w demokrację socjalną. 

Rysem szczególnie cennym „Prze- 

niemało łączyło. 

   

łomu” była intensywna i skupiona 

praca ideologiczna nad stworzeniem 

nowych form państwowego i społecz- 

no-gospodarczego życia w Połsce. Tym 

wysiłkiem ideologicznym wyróżniał 

się „Przełom z pośród innych pokrew 

nych czasopism, wnosząc w dorobek 

myślowy naszego obozu poważne war- 

tości. 

Pierwszy numer wznowionego 

„Przełomu zaczepia z miejsca naj- 

ważniejsze zagadnienia chwili bieżą- 

cej. Redaktor pisma p. Jerzy Szurig 

w artykule p. t. „Na nowej fali" ost- 

* rym skalpełem kreśli przyczyny ogól- 

no-światowego kry 

w Polsce, dochodzą 

kluzji, że 
„Kryzys przeźarł już nawskroś współczes 

su i jego objawy 

: w końcu do kon- 
   

    

   

  

  

ne życie, współczesne stosunki, będąc 

przedziwną mieszaniną dogmatów, przyzwy- 

czajeń i przesądów okresu przedwojennego, 

dawnych norm i praw, ustanowionych dla in 

nych warunków, — z niejasnemi przeczucia - 

mi przyszłości, z chwiejnemi próbami, robio- 

nemi często poomacku, wzniesienia nowej 

struktury społeczno-gospodarczej i politycz: 

mej, z wysiłkami — jakże jeszcze wątłemi — 

budowy nowej cywilizacji: cywilizacji pracy”. 

P. Konstanty Jeziorański rozpoczy 

na „Rozważania nad kwestją ukraiń- 

ską“, kwestją bezsprzecznie jedną z 

najtrudniejszych, ale i najważniej- 

szych w Polsce. Autor pisze: 

„Punktem wyjścia dla tych rozważań będą 

dwa założenia. Pierwsze z nich — to całość 
obecnego obszaru państwowego Rzeczypospo- 

litej, drugie — to uznanie aspiracyj narodu 

ukraińskiego do niepodległości państwowej, 

które mogą być urzeczywistnione wyłącznie 

w oparciu o Polskę, w wałce z Rosją”. 

P. Jeziorański słusznie zaznacza, 

że kwestja ukraińska w Polsce nie mo- 

Że być traktowana odrębnie od kwest- 

ji ukraińskiej wogóle, że jej rozwiąza- 
nie w całokształcie wymaga koordy- 

nacji polityki wewnętrznej z zagrani- 

czną. Trafne też są uwagi, które kreśli 

pod adresem naszej administracji pań- 
stwowej: 

„Administracja państwowa na ziemiach z 

ją mieszaną musi zdawać sobie spra- 
   

ludno 

wę, że jej obowiązkiem jest stać na straży 
iuteresu państwowego, który wymaga, aby 

Sprzeczność tego interesu z interesami ludnoś- 

“i ukraińskiej stale malała, aby — odwrotnie 

"- zbieżność tych interesów stale się wzma- 

Sala. Administracja powinna z bardzo wiel- 

ką powściągliwością ingerować w walkę na- 

rodowościową i, jeżeli już ingerować musi, to 

Powinna to czynić w charakterze rozjemcy, 

regulatora, a nigdy reprezentantki jednej ze 
stron walczących”. 

P. Kazimierza Zakrzewskiego „Na 

marginesie dyskusji konstytucyjnej 

jest początkiem dłuższej pracy na te- 

maf reformy konstytucji. Autor uza- 

sadnia i broni postulatów demokracji 

syndykalnej, której to koncepcji dał 

wyraz w swej odpowiedzi na ankietę 
konstytucyjną (drukowana w czasopiś 

mie „Nowe Państwo" zeszyt 3-ci). Au- 
tor jest zwolennikiem stworzenia Izby 

Zawodowej zamiast Senatu i udziele- 

nia jej pierwszeństwa w rozpatrywa- 
niu ustaw, które następnie Izba Poli- 

tyczna miałaby przyjąć lub odrzucić 

w całości. 

P. W. Bronikowski pisze o „Pru- 

  

Uuład ogłoszeń 6-cie łamowy, za texstem i0-ciołamowy. Admin: 

sach Wsehodnich'*, Nie wydaje mi się 

ten artykuł szczęśliwym w ujęciu kwe- 

stji. Autor zadaje sobie próżny trud 

dowodzenia Niemcom, że Prusy 

Wschodnie są dła nich w istocie rze- 

czy tyłko ciężarem, a całe ich znacze- 

nie sprowadza się do roli politycznego 

bastjonu w polityce wypadowej na 

Wschód. W Polsce wszystko to jest 

bardzo dobrze znane, a dla Niemców 

zupełnie nie przekonywujące. P. Bro- 

nikowski pisze dalej: 
„Polska mogłaby przecież zmobilizować 

opinję państw, zarówno bezpośrednio zagro- 

  

   
interesowanych w pokojowem 

cią narodów dla rozwiązania 

żonych, 

rozwoju współży 

sprawy Prus Wschodnich w myśl swych 

  

    

żywotni. 

padku 

bardziej istotnemi interesami Europy powo- 

zych interesów, które w tym wi 

są przecież w zupełnej zgodzie z naj- 

  

jennej“. 

Postulat w dzisiejszych stosunkach 

zupełnie nieprzemyślany i nierealny. 

Gdzież bowiem są te państwa, któreby 

można było „mobilizować* po myśli 

p. Bronikowskiego. Litwa, pomimo 

niewątpliwej groźby, którą jej niosą 

Prusy Wschodnie z ich rewizjonistycz- 

nemi dążeniami, jest — mimo kłaj- 

pedzkich doświadczeń — wciąż jesz- 

cze nastawioną na polityczną i gospo- 

darczą współpracę z Niemcami, a nie 

z Polską. Nikogo poza tem Prusy 

Wschodnie bezpośrednio nie interesu- 

  

ją i nie zagrażają. 

Naszym kardynalnym interesem 

jest uregulowanie stosunków z Niem- 

cami na podstawie obecnego status 

quo. Wprowadzanie w stan szału po- 

drażnionych i coraz bardziej tracą- 

cych równowagę 60-ciu miljonów 

Niemców za pomocą hasła oderwania 

Prus Wsch. do Rzeszy, lub nawet roź- 

luźnienia ich stosunku, byłoby poli- 

tyką wysoce lekkomyślną. Zagadnie- 

nie Prus Wschodnich powinno być 
z naszej strony rozważane pod kątem 

ogólnego kompleksu polityki polskiej 

wobec Niemiec. Próby rozwiązania 

jego, jako zagadnienia wyodrębnione- 

go z tego kompleksu przerastają na- 

sze obecne siły i możliwości. 

Prusy Wschodnie są dziś czynni- 

kiem który pobudza i podsyca rewiz- 

jonizm niemiecki, chociaż to im nie- 

chybnie przynosi straty. Taki stan rze 

czy nie może trwać wiecznie. Są teo- 

retycznie trzy sposoby jego zakończe- 

nia: 1) dobrowolne ustępstwo Polski, 

—- sposób który zgóry należy wyłą- 

czyć, 2) wojna, — której wynik zade- 

cydowałby — co doskonale rozumie- 

ją sami Niemcy —— już nietylko o Po- 

morzu polskiem i Gdańsku, ale į o 

Prusach Wschodnich, 3) porozumienie . 

polityczno - gospodarcze polsko - nie- 

mieckie ustalające wzajemne gwaran- 

cje praw mniejszości po obu stronach, 

normujące obrót handlowy między te- 

mi państwami i otwierające drogi nor- 

malnej współpracy gospodarczej por- 

tów i dróg komunik. Prus Wsch. z ich 
Hinterlandem polskim. 

Przy dzisiejszych nastrojach nie- 
mieckich oferta ta jest oczywiście zu- 
pełnie bezskuteczna. Ale naród ze 

swego charakteru trzeźwy i raczej zim 

nokrwisty nie będzie trwał zawsze w 

stanie psychozy, która go dziś trapi. 

Prędzej czy później nastąpi ałbo wy- 

ładowanie się, albo silna reakcja. Nie 

mamy żadnego interesu w wywoływa- 

niu wybuchu, nawet jeżeli jesteśmy 

zupełnie do niego przygotowani. 

Trzeba sobie wyraźnie powiedzieć 

jedno. Aktywną polityka wobec Prus 

Wsch. nie jest możliwa — nawet w 

zakresie trzeciej z podanych wyżej 

teoretycznych możliwości—bez współ- 

    

działania z Litwą. Polska, chcąc nor- 

mować swój stosunek do Prus Wsch. 

w sposób lepiej odpowiadający jej in- 

teresom, musi mieć po swojej stronie 

Litwę. A to jest droga akurat odwrot- 

na od tej, jaką zaleca p. Bronikowski, 

   

   
istracja zastrzega sobie prawo zmisny terminu druku ogioszeń 

Cześciowa rekonstrukcja gabinetu 
orez KomaSacia niektórych resortów. 

WARSZAWA, (P.A.T.). Dnia 20 b. m. trzej ministrowie, a mia- 

nowicie minister rolnictwa senator Leon /anta-Połczyński, minister 

reform rolnych prof. Leon Kozłowski i minister robót publicznych 

generał Mieczysław Norwid-Neugebauer, zgłosili na ręce p. premjera 

swe prośby o dymisję. 

W związku z tem odbyło się w dniu dzisiejszym posiedzenie 

rady ministrów, po którem p. premjer Prystor udał się na Zamek 

i został przyjęty przez P. Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Pan Prezydent przyjął prośby o dymisję, zgłoszone przez mi- 

nistrów rolnictwa, reform rolnych i robót publicznych i na wniosek 

p. prezesa rady ministrów mianował: 

Inż. Seweryna Ludkiewicza ministrem rolnictwa i ministrem 

reform rolnych, inż. Alfonsa Kihna ministrem robót publicznych 
z tem, że p. minister KUhn zachowuje jednocześnie tekę ministra 
komunikacji i prof. Władysława Zawadzkiego — ministrem bez teki 

do spraw gospodarczych. 

"Po rekonstrukcji. 
(Teł. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dowiadujemy się, że wobec pobytu 
nowomianowanego wice-premjera pro 
fesora Zawadzkiego w Paryżu, w 
związku ze sprawami finansowemi, a- 

bejmie on urzędowanie dopiero po po- 
wrocie do Warszawy, co ma nastąpić 
w końcu bieżącego tygodnia. 

Nowomianowany min. Rolnietwa 
i Reform Rolnych inż. Ludkiewicz zło- 
ży zaprzysiężenie na Zamku dopiero 
za parę dni, ze względu na chorobę i 
niemożność opuszczenia mieszkania. 

Dziś w godzinach popołudniowych 

  

min. Kiibn odbył konferencję z min. 
Robót Publicznych gen. Norwid-Neu- 
gebauerem poczem zapoznał się z wyż 
szymi urzędnikami min. Robót Pubi. 
Pan min. Kiihn ohejmie urzędowanie 
w resorcie Robót Publ. w dniu jutrzej- 
Szym. 

Dowiadujemy się, że ustąpić ma nie 
bawem podsekretarz stanu Prezydjam 
Rady Ministrów p. Stamirowski, któ- 
ry powołany będzie, prawdopodobnie, 
na stanowisko wiee-min. Pracy i O- 
pieki Społecznej. 

Jak spędził Marszałek Piłsudski 
dzień swoich imienin. 

KAIR, 21. III. (Pat). Pan Marsza- 
łek Piłsudski spędził dzień imienin w 

otoczeniu osób, będących w Heluanie. 
Członkowie poselstwa w Kairze, przed 
stawieiełe władz egipskich, członko- 
wie korpusu dyplomatycznego, akre- 

dytowani w Kairze składali w ciągu 
dnia życzenia. 

Cały szereg obywateli miasta wpi- 
sał się do księgi wizyt. Pan Marsza- 
łek Piłsudski otrzymał kilkaset depesz 
z życzeniami imieninowemi. 

  

Polska ponownie żąda wyjaśnień. 
WARSZAWA, 21. HI. (Pat). Poseł 

R. P. w Moskwie Patek zwrócił się *: 

b. m. ponownie do komisarjatu ludo- 
wego dła spraw zagranicznych 0 wy- 
jaśnienia, które ma otrzymać w związ- 

ku z komunikatem tegoż komisarjatn 
z dnia 10 marca o wynikach śledztwa 
w Sprawie zamachu na radcę von 
Twardowsky'ego. 

Nowy podsekretarz stanu 
w Min. Skarbu. 

WARSZAWA, 21. III. (Pat). Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej mianował 
p. prof. Leona Kozłowskiego podse- 
kretarzem stanu w. Ministerstwie 
Skarbu. 
TOWA HE ATNTRENTSANSKIRESSO 

Marszałek Sejmu u Pana 
Prezydenta Rzplitej. 

WARSZAWA, 21. III. (Pat). Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej przyjął w 
poniedziałek w godzinach południo- 
wych p. marszałka Sejmu Kazimierza 
Świtalskiego, który złożył p. Prezyden 
towi sprawozdanie w sprawie sesji 
zwyczajnej i budżetowej Sejmu, 

Min. Zaleski w Paryżu. 
PARYŻ, 21. III. (Pat). W ponie- 

działek przybyli do Paryża minister 
spraw zagranicznych Zaleski, wicemi- 
nister Beck oraz gen. Dreszer. 

Zmiany w korpusie 
dyplomatycznym M S Z. 

(Teł. od własn. koresp. z Warszawy). 

W korpusie dypłomatycznym mi- 
nisterstwa Spraw Zagranicznych na- 
stąpiło szereg zmian, m. in. radca Am- 

- basady Rzeczypospolitej w Londynie 
Józef Potocki przeniesiony został do 
Centrali w Warszawie i powołany na 
stanowisko zastępcy naczelnika Wy- 
działu Zachodniego. 

Major Stanisław Próchnicki mia- 
nowany został naczelnikiem Wydziału 
Administracyjno-Gospodarczego w Mi. 
nisterstwie Spraw Zagranicznych. 

Pomoc zagrożonym 
warsztatom kupieckim. 

(Teł. od własn. koresp. z Warszawy). 

W Ministerstwie Przemysłu i Han- 
dlu odbyła się konferencja, pod prze- 
wodnietwem min. Zarzyckiego, w wy- 
niku której powołano specjalną komi- 
sję do spraw handlu. Komisja ta bę- 
dzie czynna przy ministrze Przemysłu 
i Handlu, a w skład jej wejdą przed- 
stawiciele organizacyj kupieckich oraz 
Izb Przem.-Handl. 

Konferencja ma opracować wnio- 
ski w sprawie pomocy zagrożonym 
warsztatom kupieckim. 

  

NA DALEKIM WSCHODZIE. 
Rokowania pokojowe 

SZANGHAJ, 21. III. (Pat). Roko- 
wania pokojowe posuwają się naprzód 
Minister pełnomocny Japonji oświad- 
czył, że obie strony godzą się przystą- 

Warunki 

TOKJO, 21. III. łPat). Jak donosi 
Agencja Reutera, władze wojskowe ja- 
pońskie gotowe są przyjąć za podsta- 
wę dyskusji z przedstawicielami Chin 
następujące postulaty: 

1) Wojska chińskie pozostaną na 

posuwają się naprzód. 
pić do formalnej dyskusji nad warun- 
kami w najbliższą Środę. W obradach 
wezmą udział przedstawiciele władz 
wojskowych chińskich i japońskich. 

japońskie. 
swoich obecnych pozycjach, 2) woj- 
ska japońskie cofną się zgodnie z us- 
talonym programem, 3) Komisja mie- 
szana wraz z przedstawicielami mo- 
carstw neutralnych będzie sprawowa- 
ła nadzór nad: cofaniem się wojsk. 

  

0 czem rozmawiał Karachan 
z ambasadorem japońskim Hirotą. 
MOSKWA, 21. III. (Pat). Komisarz 

spraw zagranieznych podał do wiado- 
mości przedstawicieli prasy treść pro* 
tokółu z rozmów, odbytych ostatnio 
przez Karachana z ambasadorem ja- 
pońskim w Moskwie Hirotą. 

Jak wynika z ogłoszonego proto- 
kółu, rozmowy te obejmowały sprawe 
działalności białogwardzistów w Mand 
żurji, zagadnienia, związane z nowou- 
tworzonem państwem mandżurskiem 
oraz kwestję honorowania przez obie 
strony postanowień traktatu port- 
smutskiego. Ambasador Hirota za- 
przeczał kategorycznie wszelkim wer- 
sjom ©  rzekomem _podsycania 
wersjom 0 rzekomem podsycaniu 
przez Japonję antysowieckiego ruchu 
emigraeji rosyjskiej w Mandżurji. Na- 

EDS T TTT ERA 

który chciałby okólną ścieżką — po- 

przez Prusy Wsch. — wpływać na 

zmianę stosunków polsko-litewskich. 

My tu w Wilnie sądzimy, że skoro już 

ruszać z miejsca, to lepiej iść prostą 

drogą. : Testis. 

    

wiązując do sprawy nowoutworzone- 

go rządu mandżurskiego, Hirota za- 
znacza, że © ile nowy rząd zagwaran- 
tuje Japonji wypełnienie zobowiązań 
umownych i zapewni obywatelom ja- 
pońskim bezpieczeństwo życia i mie- 
nia oraz jeżeli kierować się będzie u- 
czuciami przyjaźni w stosunku do Ja- 
ponji, to Japonja rząd ten powita z 
uznaniem. Hirota oświadczył dalej „że 
rząd japoński nie widzi naruszenia 
traktatu portsmutskiego przez tran- 
sport i koncentrację wojsk wzdłuż 
wschodnio-chińskiej kolei żelaznej. 
gdyż transporty te spowodowane zosta 
ły nie cełami strategicznemi, ale ko- 
niecznością ochrony życia i mienia ja- 
pońskich rezydentów. Hirota zapew- 
nia, że Japonja dotychczas lojalnie 
przestrzega i dalej przestrzegać bę- 
dzie warunków umowy portsmutskiej. 
nie mając na eelu żadnych strategiez- 
nych względów co do kolei wschodnia 
chińskiej. Rząd chiński nie zamierza 
również pozostawiać swych wojsk r: 
tej kołei. Odpowiadając na zarzuty 
Karachana co do koncentracji wojsk 
japońskieh na pograniczu sowiecko- 

koreańskiem, ambasador stwierdza, 
że rząd japoński nie zaprzecza, że ta- 
ka koncentracja ma miejsce, wyjaś- 

nia jednak równocześnie, że nie za- 
graża to bynajmniej terytorjum So- 
wieckiemu. Obeenie — według oświad 
czenia Hiroty — na pograniczu 50- 
wiecko-koreańskiem znajduje się je- 
dynie straż graniezna. Jednocześnie 
Hirota poruszył Sprawę koncentracji 
wojsk sowieckich i budowę lotniska 
na pograniczu Korei. 

Karachan odpowiedział na to, że 
wiadomości rządu japońskiego nie 
mają żadnych podstaw, gdyż żadna 
koncentracja wojsk sowieckich na po- 
graniczu sowiecko-koreańskiem nie 
ma miejsca. 

Trochę pesymizmu. 
SZANGHAJ, 21. IIL. (Pat). Jak po- 

daje Agencja Reutera w związku z sze 
rzeniem się w Japonji hitleryzmu pa- 
nuje tu przekonanie, że minister peł- 
nomoeny Japonji zajmie na konferen- 
cji chińsko-japońskiej nieprzejednane 
stanowisko, co może doprowadzić do 
fiaska konferencji. 

W każdym razie zaznaczyć należy, 
że wojska japońskie budują okopy 
wzdłuż linji kolejowej, prowadzącej do 
Woosung, co wydaje się potwierdzać 
pogłoski, według których Japonja ma 
pozostawić na terytorjum chińskiem 
dwie dywizje, zaś trzecia dywizja ma 
kontrolować odcinek kolejowy pomię- 
dzy Woosung a rzeką Whang-Pu. Krą 
żą pogłoski o możliwości dyktatury 
wojskowej, której polityka w stosunku 
do Chin miałaby być znacznie ostrzej. 

7" _ Straty Japońskie 
pod Szanghajem. 

TOKJO, 21. III. (Pat). Według danych 
ministerstwa wojny, armja japońska straciła 
w Szanghaju 591 zabitych. Wraz z rannymi 
liczba ofiar dochodzi do 2364, Najcięższe 
straty poniosła 9 dywizja, która straciła 423 
zabitych. 

V IADOMOŚCI z KOWNA 
ZMARŁ REKTOR AKADEMJI ROLNICZEJ 

W DATNOWIE. 

14 b. m. w nocy w maj. Aleksandrja 
zmarł na zapalenie płuc prof. Paweł Matu- 
lonis. Zmarły urodził się w r. 1860 w Ku- 
piszkach i ukończył instytut leśny w Pe- 
tersburgu. Po pewrocie w 1918 r. do Litwy 
żajmował stanowiska Dyrektora Departa- 
mentu Leśnego i Wiceministra Rołnictwa. 
po założeniu zaś Akademji Rolniczej w Dat 
nowie został zaproszony na profesora i 
wkrótce został obrany rektorem. Zmarły 
jest autorem szeregu dzieł w języku rosyj- 
skim i litewskim z dziedziny leśnictwa i ba- 
taniki. 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA 
KOLEJOWA. 

16 b. m. w Kownie otwarta została kon- 
ferencja kołejowa, celem rozkładu jazdy 
międzynarodowych pociągów osobowych w 
komunikacji między Europą Zachodnią i 
Azją. WI konferencji oprócz przedstawicieli 
kolei litewskich biorą udział delegaci z Nie- 
miec, Łotwy, Estonji i Rosji sow. Konferen- 
cja ta potrwa kilka dni. 

EKSCESY ANTYLITEWSKIE W TYLŻY. 

Niedawno „Liet. Kel“ donosiło o wy- 
pędzeniu z Ejdtkun kilku urzędników li- 
tewskich. Obecnie to samo pismo zanotowa- 
ło wypadek znieważenia w Tylży pewnego 
kupca litewskiego z Kłajpedy. Kupiec ten 
przybył do Tylży do swego brata, który 
tam mieszka st: i na ulicy rozmawiał 

  

   
  

  

   

      

z nim po u. Usłyszawszy to, otoczyła 
ich kilku Niemców, wołając: „Szlagt die 
litauischen Hunde tot* (zabić litewskich 
psów). Na szczęście napadniętym udało się 
ukryć. 

STUDENCI LITWINI OPUSZCZAJĄ 
: BERLIN. 

Wskutek szykan studentów litewskich w 
Berlinie 10 z nich przeniosło się na studja 
do Wiednia, 4 — do Berna i 6 do Cze- 
chosłowacji. 

POLACY SĄ USUWANI OD PRACY W 
GOSPODARCE MIEJSKIEJ. 

Na posiedzeniu kowieńskiej Rady Miej- 
skiej w dniu 17 b. m. odbyły się wybory do 
kilku komisyj magistrackich. 

Frakcja polska wystawiła swych kandy- 
datów do komisji dla oszacowania: działek 
wydzierżawionej ziemi miejskiej oraz do ko- 
misji mieszkaniowej, jednakże w głosowaniu 
obie kandydatury zostały odrzucone. 

W ten sposób Polacy nie zostali dopusz- 
czeni do współudziału w gospodarce miej- 
skiej, mimo że, ze względu na liczebność ich 
w Radzie miejskiej. miejsca te im należały. 

  

Szaulis wezwany do Kowna. 
BERLIN, 21. HI. (Pat). Poseł li- 

tewski w Berlinie Szaulis został wez- 
wany do Kowna, dokąd wyjechał ce- 
lem otrzymania instrukcyj w spra- 
wach, związanych z konfliktem nie- 
miecko-litewsk'm. 

ŠU A A) A 

Dla inteligentny.h 

РОЙ, Panów i Urzędników * 
zapewniony stały dochód. 

Informacje w Redakcji dla O.T. 

VA) k OANÓLH 

Echa Imienin 
Marszałka Piłsudskiego. 
NOWY YORK, 21. III. (Pat). Wy- 

razem przywiązania do osoby Marszał- 
ka Piłsudskiego były uroczystości, zor 
ganizowane tu w sobotę dnia 19 b. m. 
Na statku „Kościuszko* odbyło się 
śniadanie z udziałem przedstawicieli 
duchowieńswa i stowarzyszeń pols- 
kich. Postanowiono wysłać następują- 
cą depeszę do Heluanu: 

„Przedstawieiele władz Rzeczypos- 
politej i społeczesńtwa polskiego; ze- 
brani na statku Kościuszko” linji 
Gdynia — Ameryka dla uczczenia 
Twych Imienin, przesyłają Ci, Panie 
Marszałku, wyrazy hołdu i życzenia 
długich lat zdrowia dla Polski“. 

Wieczorem w salonach konsula ge- 
nerałnego Marchlewskiego odbył się 
rant. 

Kronika telegraiiczna. 
— Fabrykę fałszywych 100-markówek 

wykryła policja niemiecka w Sztutgarcie. 
Stwierdzono, że fabryka wyprodukowała do- 
tychczas fal atów na sumę 8 miljonów 
mk. Aresztowano 8 osób. Wśród nich znaj- 
duje się kierownik ba ; fałszerzy rzekomy 
kupiec Schroeder, który przed 2 miesiącami 
przybył z Ameryki Południowej. 

— Znmiżył dyskonto z 7 па 6 proc. emi- 

syjny bank włoski. 

— Bandę handlarzy kokainą aresztowała 
w Loos policja francuska.  Przywódcami 
szajki są Natan Stopnicki, obywatel węgier- 
ski oraz Rozen Rubin, obywatel polski, o- 
baj zamieszkali w Antwerpji. W chwili are- 
sztowania znaleziono u nich kokainę war- 
tości 40 tysięcy franków. Aresztowani przy- 
znali się do nielegalnego handlu kokainą. 

— W czasie niedzielnych zawodów pił- 
karskich między Austrją a Włochami doszła 
pod koniec rozgrywek do manifestacji poli- 
tycznej. Mianowicie gdy Włosi pożegnali pu: 

bliczność faszystowskiem podniesieniem ręki 
rozległy się gwizdy i wrogie okrzyki ód 
pewnej części zgromadzonych widzów. 

— Francuz Miguet przeprowadził ostatnia 
próby swego nowego modelu awjonetki 
jednoosobowej. poruszanej zwykłym moto- 
rem motocyklowym. Próby powiodły się w 
zupełności. Nowy typ awjonetki odznacza 
się ogromną lekkością i łatwością wzłotu. 
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Wilno ku czci Marszałka Piłsudskiego. 
Uroczyste Akademie. 

U KOLEJARZY. 
Uroczystą akademję ku czci Mar- 

szałka Piłsudskiego z okazji Jego 
imienin kolejarze nasi urządziłi w dn. 
19 b. m. Sala Ogniska Kolejowego wie 
czorem o 7-ej zapełniła się po brzegi 
przyczem obecni byli p. wojewoda 
Beczkowicz, dyrektor kolei inż. K. 
Fałkowski. szereg wyższych urzędni- 
ków kolejowych i szara brać kolejar- 

ska z rodzinami. Organizatorami aka- 
demji były Kolejowe Przysposobienie 
Wojskowe i Ognisko kolejowe. 

Rozpoczęto odśpiewaniem przez 
chór przy akompanjamencie orkiestry 
hymnu narodowego, poczem przemó- 
wienia wygłosili: dyrektor kolei p. inż. 
Falkowski, prezes okręgu K. P. W. p. 
Puchalski oraz w imieniu organizacyj 
kolejowych: p. Kryszczukajtis w imie- 
niu Ogniska kolejowego, p. dr. Alks- 
nin w imieniu oficerów rezerwy Ko- 
lej. Dyrekcji Wileńskiej, p. mec. Kra- 
jewski w imieniu prawników kolejo- 
wych, p. Romuald Paszkiewicz w im. 
techników kolejowych, p. mjr. dr. 
Umiastowski, p. inż. Mazurowski 
w imieniu inżynierów kolejowych p. 
Bandurski w im. Związku Urzędników 
Kolejowych i p. Paszkiewiczowa w im. 
Sekcji Kobiet K. P. W. 

Po przemówieniach rozpoczęła się 
druga część programu — koncertowa 
pod kierownictwem p. A. Czerniaw- 
skiego. Wykonano: Powinszowanie 
imieninowe, muz. Brzozowskiego w 
opracowaniu na chór i orkiestrę przez 
A. Czerniawskiego, Polonez Chopina. 
w wyk. chóru i orkiestry i uwerturę z 
opery „Halka* w wyk. orkiestry. 

W części trzeciej — występy dzie- 
ci przedszkola i szkoły przy Ognisku. 

PROGRAM WYSTĘPÓW DZIECI 
BYŁ NASTĘPUJĄCY: 

Wiersz — powinszowanie i złożenie kwia- 
tów przed portretem Marszałka przez Gła- 
żewskiego (przedszkole) ; 

„Krakowiaczek* w wykonaniu młodszej 
grupy dzieci z Domu Dziecka; 

„Połka w wykonaniu starszej grupy dzie- 
«i Przedszkola; 

Wiersz „Co to Polska* w wykonaniu wy- 
chowanka I grupy Domu Dziecka — Cz. Zy- 
kusa; 

Wiersz „O Komendancie* w wykonaniu 
ucznia I kl. szkoły powszechnej Ogniska — 
Czesia Sztachelskiego; 

„Wiosna* w wykonaniu uczenic szkoły 
powszechnej Ogniska pod kierunkiem arty- 
stki baletu p. Sawinej-Dolskiej; 

„Wiosenka* występ sołowy uczenicy stu- 
djum baletowego p. Sawinej-Dolskiej — Ha- 
łusi Zdanowskiej; 

Tańce holenderskie w wykonaniu ucze- 
nic Z. Sztacelskiej i Z. Ban:.szewskiej; 

" Wiersz „Ojczyzna“ w wykonaniu I. Ma- 
sianówny; 

„Tańce Marynarzy" w wykonaniu I. Try- 
gubowiczówny, Cz. Sztachełskiego i Z. Mica; 

Wiiersz „Nie stąpał w życiu swem po ró- 
żach** w wykonaniu E. Werbinżanki; 

„Gawot* w wykonaniu uczenic i ucz- 
niów szkoły powszechnej; 

„Taniec wschodni* w wykonaniu -Halusi 
Zdanowskiej. 

W dałszym ciągu programu części 
trzeciej, p. Wanada Biszewska odśpie- 
wała szereg utworów kompozytorów 
polskich, zaś p. Wacława Cumftówna 
odegrała na fortepjanie utwory Cho- 
pina. 

Po tej części muzyczno-wokalnej 
zespół dramatyczny „Ogniska', który 
poprzedniemi swemi występami zdo- 
był już, dobrze zresztą, zasłużoną sła- 
wę odegrał sztukę w 1 akcie Orwicza 
osnutą na tle walk legjonowych w. 
1915 r. p. t. „Żyj Polsko". 

Po skończonym programie uchwa- 
lono jednomyślnie wysłać do Pana 

Marszałka depeszę treści następują- 
cej: 

Marszałek Polski Józej Piłsudski 
Warszawa. 

Zebrani w dniu 1$-go marca 1932 roku 
w Ognisku Kolejowem na uroczystej Akade- 
mji w dniu Twoich Imienin Kolejarze, Dy- 
rekcji Wileńskiej składają Ci Panie Mar- 
szałku za mojem pośrednictwem wyrazy hoł- 
du i czci oraz zapewniają, że Kolejarz Wi- 
leński zawsze będzie wierny i posłuszny 
Twoim rozkazom. 

Beczkowicz 
Wojewoda Wileński 

Sala „Ogniska“ byla przepełniona, 
a wielu z publicznošci z powodu bra- 
ku miejsca nie magąc dostač się na 
akademję musiało wrócić do domu. 

Reasumując wrażenia z akademji, 
należy wyrazić całkowite uznanie or- 
ganizatorom akademji i wykonawcom 
programu pod kierownictwem p. A. 
Czerniawskiego, w szczególności zaś 
kierownictwu szkoły przy „„Ognisku* 
z p. Banelową na czele i rodzicom za 
świetne przygotowanie dzieci do tak 
pięknych występów, bowiem numery, 
wykonane przez dziatwę, szczególnie 
popisy baletowe pod kierownictwem 
p. Sawinej-Dolskiej, wypadły bardzo 
udatnie i były miłą atrakcją wieczoru 

Dodać należy, że nastrój na sali 
był tak miły i pogodny, że wielu z u- 
czestników akademji, pomimo po- 
przednich zastrzeżeń „mam bardzo 
mało czasu — pilne sprawy jeszcze 

mnie czekają“ przesiedzieli na aka- 
demji do końca z przyjemnością za- 
pominając o tych „innych ważnych 
sprawach”. 

U POCZTOWCÓW. 
W szczelnie zapełnionej sali miej- 

skiej w obecności p. Wojewody Becz- 
kowicza dyr. Żuchowicza, przedstawi- 
cieli władz, wojskowości i duchowień 
stwa, rozpoczęto o 7 min. 30 w nie- 
dzielę na pięknie udekorowanej estra- 
dzie, kędy u stóp popiersia Marszałka 
otoczonego kwiatami trzymało wartę 
dwóch młodych zuchów w mundurach 
Polonezem Chopina A-dur, — akade- 
mję ku czci Marszałka Piłsudskiego. 
Poczem okolicznościowe przemówie- 
nie wygłosił.dr. Brokowski znaznacza - 
jąc coraz wzrastający kult imienia Pił 
sudskiego i święta 19 marca. Р. Dyr. 
Żuchowicz słał życzenia w imieniu ze- 
branych do Heluanu, odegrano „,,Je- 
szcze Polska* i wznoszono gromkie 
okrzyki szczerego zapału: „Niech żyje 
Józef Piłsudski". 

Część koncertową zapełnili p. Ol- 
szewski, który ze swadą odśpiewał 
pieśni Moniuszki i Chopina przy b. 
umiejętnym akompanjamencie p. Ol- 
szewskiej. 

Pięknie i nastrojowo deklamowała 
p. Janina Sumorokowa wiersze W. 
Dobaczewskiej i B. Hertza (Wilno i 
On), p. Biszewska z dużym tempera- 
mentem odśpiewała wiązankę pol- 
skich pieśni, p. Kisielewicz deklamo- 
wał pięknie wiersz Lechonia o Pił- 
sudskim. 

Ale bodaj, że największe powodze- 
nie miał chór pod kierunkiem p. Świę- 
tochowskiego i orkiestra, której wy- 
bornie przewodził p. Herman, prowa- 
dząc energicznie, lekko i subtelnie cie- 
niując cały zespół. 

Trudno było. uwierzyć, że się sły- 
szy amatorów, którzy po ciężkiej pra- 
cy biurowej używają wolnych krót- 
kich chwil na ćwiczenia śpiewne i mu 
zyczne, zwłaszcza Marsz Rakoczego 
był prowadzony w brawurowem tem- 

pie, to też nie szczędzono oklasków. 

DWIE POSTACIE. 
(Fragmenty z życia Ś, p. bisk, Bandurskiego w Wtlnie), 

Już w okresie przed przybyciem 
ś. p. biskupa Bandurskiego do Wilna 
(t. j. r. 1921), ówczesny ordynarjusz 
djecezji wileńskiej Ś. p. biskup Matu- 
łewicz otrzymał z Nuncjatury w War- 
szawie zawiadomienie, że biskup Ban- 
durski żadnej jurysdykcji nie posiada 
i że co do jego osoby należy zachować 
ostrożność. : 

Dla zrozumienia tej wiadomości z 
Nuncjatury, wypada przypomnieć, że 
ś. p. b. B. prawie od czasu swej pre- 
konizacji na sufragana metropolji 
Twowskiej miał trudności ze swoim 
szefem ś. p. arcyb. Bilczewskim. Na 

trudności te wpłynęło to: że b. Band. 
został niejako narzucony na sufra- 
gana arcyb. Bilczewskiemu zdaje się 
za staraniem bisk. krak. kard. Puzy- 
ny, (którego był kanclerzem), gorący 
temperament (duży procent krwi uk- 
raińskiej), zatargi z władzą kościelną 
na stanowisku rektora seminarjum, 
wyrabianie mu przez pewne sfery — 
nie zawsze słusznie — opinji liberała, 
oraz stosunek nieboszczyka do Legjo- 
nów, mie mających uznania w sferach 
endeckich. Wszystko to razem wzięte 
pozbawiało nieboszczyka sympatji e- 
piskopatu i wyrabiało odpowiednią 
opinję w Rzymie. 

Treść otrzymanego pisma zdziwiła 
bisk. Matulewicza, wobec czego odpo- 
wiedział Nuńcjaturze, że pismo przy. 
jał do wiadomości jednak nie wydaje 
mu się ostrożność tak potrzebną gdyż 
bisk. Band. jako gość nie może tu nic 
działać, bo nawet przyznanie mu, 
prawa pontyfikalnej celebry jest uza- 

leżnione od uznania miejscowego or 
dynarjusza. 

Pierwsze zetknięcie się obojga bi- 
skupów nastąpiło w czasie wizyty bp. 
Bandurskiego u bp. Matulewicza (póź- 
niej bywali u siebie częstymi gośćmi). 
Bp. Matulewicz chętnie udzielił bp. 
Bandurskiemu prawa celebrowania w 
djec. wileńsk. pontyfikalnych nabo- 
żeństw i wogóle przyjął go serdecz- 
nie; zresztą serdeczność ta nigdy nie 
uległa zmianie, owszem z czasem rosła 
i potęgowała się. 

Gdy później bp. Matulewicz dowie- 
dział się, że bp. Bandurski jest bez 
środków do życia, zaczął mu nadsyłać 
obligacje na msze Św., co później sta- 
ło się normą. Innym razem bp. Matu- 
lewicz dowiedział się, że bp. Bandur- 
ski nie ma za co kupić wina mszałne- 
go, posłał mu go 10 butelek. A trzeba 
wiedzieć, że był to okres, gdy w Wi!- 
nie nikomu do głowy nie przyszło, że 
bp. Bandurski cierpi niedostatek, bo 
i te grosze, które dawano mu na msze, 
ałbo sam oddawał biednym, albo czę- 
sto bez ceremonji wyłudzano na jakieś 
cele; 

Charakterystyczną była historja z. 
sutanną bisk. Bandurskiego. Było to 
jakoś przed przyjazdem do Wilna pry. 
masa Polski Ś. p. kard. Dalbora (zdaje 
się rok 1923). Jeden z księży będąc 
u krawca spostrzegł sutannę z fjoleto- 
wemi wyłogami. Krawiec opowiedział, 
że jest to sutanna bisk. Bandurskiego 
i że ma z nią kłopot, bo biskup każe 
ją naprawić, a sutanna jest w takim 
stanie, że w rękach się rozłazi. Ksiądz 
opowiedział to bisk. Matulewiczowi 

Wszystkim zresztą należy się podzię- 
ka za tak pięknie i harmonijnie uło- 
żony, prawdziwie polski program i tak 
staranne wykonanie. 

Hro. 
# * # 

W SZKOLNYCH HUFCACH 
PRZYSPOSOBIENIA WOJSKO- 

WEGO KOBIET. 
Dziwny urok świeżości, tężyzny i mło- 

dzieńczego zapału miał obchód imienin Mar- 
Szałka urządzony przez szkolne hufce, Przy- 
sposobienia Wojskowego Kobiet. 

Gościny na tę uroczystość udzieliło gim- 
nazjum imienia Orzeszkowej. Całokształt 
sprężystej organizacji spoczywał w doświad 
czonych rękach komendantki ną Wilno i Tro- 
ki p. Sikorskiej, która rozpoczęła Obchód 
„Zbiórką Alarmową* i krótkiem serdecznem 
żołnierskiem przemówieniem. Co do reszty 
programu to pozostawiono młodym dziew 
czętom swobodny wybór wierszy do dekla- 
macji i piosenek chóralnych. 

Uroczystość zgromadziła ze sto pięćdzie- 
siąt dziewe: Serce radowało się patrząc na 
te młodziutkie zahartowańe”1 po žoiniersku 
wyćwiczone obywątelki, które w dniu ra- 
dasnym święta najukochańszego Marszałka, 
rozlokowały się na podłodze i ławkach do 
okoła pomysłowo zaimprowizowanego ogni- 
ska i zgodnym doskonałe ześpiewanym chó- 
rem odśpiewały Mazurką Dąbrowskiego, Pier- 
wszą Brygadę, Jedzie jedzie na Kasztance, 
Wojenko wojenko i inne. piosenki. Śpiewy 
przeplatane były bardzo dobremi recytacjami, 
z wielkiem uczuciem i zrozumieniem wypo- 
wiedziane były wiersze: „Do Komendanta" 
Bułhaka i „Piłsudski* Zbierzchowskiego. Pani 
Staniewiczową w krótkiem serdecznem prze- 
mówieniu przypomniała o trudzie i znoju ca- 
łego życia Józefa Piłsudskiego dla Ojczyzny, 
trudzie, który się nie skończył z chwilą Jej 
wskrzeszenia, o wiełkiem* umiłowaniu Wodza 
do rodzinnego miasta i wszystkich obywateli 
naszego Państwa, zachęcając, by w rądosnym 

dniu Jego imienin w dowód czci i wdzięczno- 
ści poprzysiąc sobie pracować stale i wy- 
trwale dla dobra Najjaśniejszej Rzeczypospo- 
litej. 

Wreszcie inscenizacja pieśni „Hej dziew- 
czyno* zakończyła oficjaną częšč programu, 
Potem posypały się wesołe piosenki śpiewane 
na letnich obozach, przepłatane humorystycz- 
nemi inscenizacjami. Z. K. 

W OCHRONKACH 
i ŚWIETLICACH Z.P.O K. 

W] dniach 19 i 20 marca Zarząd Zrzesze- 
nia Wioj. ZPOK zorganizował obchody Imie- 
nin Marszałka Piłsudskiego ne wszystkich 
swoich wileńskich placówkach. Miłe uroczy- 
stości imieninowe Wielkiego Budownicze- 
go Polski, w óchronce imienia biskupa Ban- 
durskiego, ochronce na Bobrujs 
ronce przy ulicy Dobrej Rady, ja 
żłobku dziennym na Kalwary 
się dwukrotnie, raz dła dziatw 

   

        

   

        

         
    

iej, odbyły 
y a drugi raz 

„dla matek. We wszystkich ochronkach pa- 
nował wesoły Świąteczny nastrój, po krót- 
kich pogadankach wygłoszonych przez opie- 
kunki i ochroniarki, zabrano się ochoczo do 

podwieczorków, a rozbawione dzieciaki chru 
piąc otrzymane cukierki wyrażały żal, że tyl 
ko raz do roku jest świętego Józefa. 

Wieczór 19 marca, połączył w lokalu na 

Legjonowej obie Świetlice ZPOK, które urzą 
dziły wspólny uroczysty wieczór świetlicowy 
z przyjęciem. Pogadanki i śpiewy chóralne 
wytworzyły między członkiniami Zarządu 
ZPOK a Świetliczankami ciepłą serdeczną at 
mosferę to też szczera zabawa przeciągnęła 
się do późna. Niezmiernie mile wypadła ró- 
wnież skromna, lecz ogromnie bezpośrednia 
di serdeczna Akademja na cześć Marszałka 
urządzona w rannych godzinach 20 marca 
przez uczenice szkoły gospodarczej. Po za- 
gajeniu przez kierowniczkę szkoły p. Grze-- 
gorzewska, wygłosiła jedna z uczenic Janka 
Czasznicka własny referacik o Marszałku, po- 
czem dziewczynki deklamowaly i bordzo ład- 
nie odśpiewały, Pierwszą Brygadę, Mazurka 
Dąbrowskiego i kilka piosenek legjonowych, 
a na zakończenie: dwie panienki inscenizo- 
wały krótki, wesoły i dowcipny djalog, wi- 
leńskiej Józefoweczki z. Oszmiańską  Anto- 
nioweczką ułożony również przez Czasznic- | 
ką, który miał takie powodzenie że wyko- 
nawczynie musiały go nawet bisować. ZK. 

WERE EMKA ONA 
Ze stratostery do... paki. 
BERLIN, 21. III. (Palj. Dwaj lotnicy, któ- 

rzy odbyli wczoraj łot w strałosferę, zostali 
po wylądowaniu w Feldsbergu zatrzymani 
przez władze czeskie do czasu nadejścia dy- 
spozycji władz centralnych z Pragi. 

i zaprojektował zrobienie nowej su- 
tanny. Bp. Matulewicz bardzo chętnie 
się na to zgodził i kazał pokryć kosz- 
ta z funduszów Kurji. Ale jak to u- 
ezynič, bo biskup był ambitnym i pre- 
zentu nie przyjąłby. Wobec tego zde- 
cydowano kazać krawcowi, by zdjął 
miarę z biskupa pod pozorem, że trze- 
ba do starej sutanny wstawić kawały 
sukna. Ale nieboszczyk czy się bał, 
że to będzie drogo kosztowało, -czy 
może podejrzewał podstęp —— dość że 
krawca wyrzucił za drzwi. Wobec te- 
go zdecydowano sutannę robić na mia 
rę starej. Tak też i zrobiono. Nazi 
jutrz gotową sutannę chłopak odniósł 
biskupowi. Do przesyłki był załączo- 
ny list (bez podpisu), że sutanna jest 
zrobiona z funduszów, z których W 
Eksc. może żawsze i spokojnie korzy- 
stać. Przytem chłopak miał polecenie 
doręczyć przesyłkę i natychmiast zmy 
kać, Tak też i uczynił i nim się biskup 
zorjentował, że to jest sutanna nowa, 
posłańca już nie było. 

Przez cztery miesiące następne bi- 
skup nowej sutanny nie przywdział, 
ale widocznie gdy stara mu się cał- 
kiem rozsypała — zaczął używać no- 
wej. A jakoś dowiedziawszy się kto 
jest autorem tej historji, pogroził mu 
palcem i obiecał, że się zemści. 

Ze względu na trudny stan mater- 
jalny bp. Bandurskiego—bisk. Matu- 
lewicz prosił przebywającego w Wil 
nie gónerała 5. by użył swych wpły- 
wów w Warszawie w celu przyznania 
b, Band. jakiejś emerytury ze skarbu, 
bo mimo pomocy otrzymywanej od b. 
M. oraz obligacyj od pobożnych —- 
stan materjalny bp. Band. był ciężki. 
I Ojczyzna (a były to czasy min. Grab 
skiego a nie endeckie) w dowód 
wdzięczności za trudy, za budzenie du 
cha Narodu, za okopy przyznała mu 

    

W_I EE Ń S K 1 

Pogłoski © zmianie stosunków 
włosko-francuskich. 

RZYM, 21. HI. (Pat). Krążą tu nie- 
potwierdzone dotychczas pogłoski o 
mającej wkrótce nastąpić radykalnej 
zmianie stosunków między Włochami 
a Francją. Rozmowy przeprowadzone 
przez premjera francuskiego z wło- 

skim ministrem spraw zagranicznych, 
miały usunąć punkty najtrudniejsze 
do uzgodnienia. 

Podobno znałeziono bardzo zręcz- 
ną formułę w zakresie problemu rów- 
nowagi sił morskich na morzu Śró- 
dziemnem. 

Nie jest wykluczone, że rozmowy 
па temat wszystkich dotychczas nie- 
uregulowanych kwestyj, istniejących 
między obu krajami, rozpoczną się za- 
raz po Świętach. 

Dokoła współpracy gospodarczej krajów 
naddunajskich. 

PARYŻ, 21. III. (Pat), Wiadomość 
jakoby rząd angielski miał udzielić od- 
powiedzi na memorjał francuski w 
sprawie współpracy gospodarczej kra- 
jów naddunajskich, nie odpowiada 
prawdzie. Rząd angielski, uznając za- 
sadniczo memorjał francuski, poczyni 
jednak kiłka uwag. Przedewszystkiem 
wypowie on pogląd, iż wskazanem by- 
łoby odłożyć zbadanie tego zagadnie- 
nia aż do czasu zwołania komisji eu- 
ropejskiej Ligi Narodów. Rząd angiel- 
ski zamierza uzależnić swą pomoc od 
udziału wielkich mocarstw w akcji 
kredytowej oraz od użycia kredytów 
angielskich w celach rozwijania han- 
dłu między krajami naddunajskiemi a 
Anglją. 

PARYŻ, 21. III. (Pat). Tutejsze ko- 
ła polityczne uważają, że zarówno 
Francja jak i Anglja — są to jedyne 
kraje, mogące udzielić krajom naddu- 
najskim potrzebnych kredytów. Taki 
stan rzeczy — zdaniem rządu francus- 

kiego — miał zapewnić obu mocarst- 

wom niejako prawo do roztoczenia 
kontroli nad akcją, zmierzającą do zor 
ganizowania współpracy między pań- 
stwami naddunajskiemi. 

Trudno dopuścić — pisze „Le 
Temps“ — aby kapitały francuskie i 
angielskie miały finansować akcję, 
której celem byłoby ożywienie wymia 
ny handlowej niemieckiej i włoskiej 
z krajami naddunajskiemi i popieranie 
odbudowy dawnych państw Europy 
Środkowej lub ponowne zgrupowanie 
byłego trójprzymierza. 

LONDYN, 21. III. (Pat). „Times“ 
omawiając plany naddunajskie, stwier 
dza, iž rokowania w tej sprawie mają 
być podjęte w Genewie w maju, w 
czasie obrad europejskiej komisji Ligi 
Narodów. O ileby komisja europejska 
nie przyjęła planu francuskiego, to wi. 
nien być rozpatrywany jakikolwiek 
inny projekt. 

Sprawca zamachu na von Twardowskiego 
stanie przed sądem. 

MOSKWA, 21. III. (Pat). Według 
zapewnień kół zbliżonych do komi- 
sarjatu spraw zagranicznych, proces 
Judy Szterna rozpocznie się w bieżą- 
cym tygodniu. Gmachy niektórych 
zagranicznych przedstawicielstw dy- 
plomatycznych, jak również niektórzy 

ezłonkowie korpusu dyplomatycznego 
posiadają wzmocnioną ochranę poli- 
cyjną. Prawdopodobnie władze so- 
wieckie obawiają się nowych eksce- 
sów ze strony nieodpowiedzialnych 
czynników. 

Przygnębiające nastroje 
wśród hitlerowców. 

Ostre starcie Hitlera z Goebbelsem. 
LIPSK, 21. III. (Pat). Tutejsza prasa s0- 

cjalistyczna, ujawniając coraz to nowe re- 
welacje o przygnębiających nastrojach wśród 
hitlerowców. podaje dalszą sensacyjną wia- 
tomość, pochodzącą ze źródeł narodowych 
socjalistów, iż negatywny wynik wyborów 
na prezydenta Rzeszy wywołał we wszyst- 
kich kołach partji zrozumiałe rozczarowanie, 
liczono się bowiem powszechnie ze zwycię- 
stwem Hitlera. 

Według tej wiadomości, na zwołanej z te- 
go powodu nadzwyczajnej konferencji w 
Domu Brunatnym w Monachjum doszło do 
gwałtownych zajść między Hitierem a jego 
podwładnymi. Hitler, dostawszy spazmów, 
zwymyślał przedewszystkiem Goebbelsa, któ 
remu zarzucił, że tylko wskutek jego natar- 
czywości i wbrew własnej woli przyjął kan- 
dydaturę na prezydenta. Prowokacje Goeb- 
belsa w Reichstagu, że uzyskam 18 miljo- 
nów głosów — głośno krzyczał Hitler — by. 
ły niczem innėm, jak tylko intryga. Goeb- 
bels zarzucił matomiast Hitlerowi, że przez 
nierozważny wywiad, udzielony dziennika- 

rzewi amerykańskiemu, o rezygnacji z rewi- 
zji traktatu wersalskiego i planu Younga, 
zepsuł całą walkę. 

Jeszcze gorszem w następstwa bylo je- 
go niemądre przemówienie w Dortmundzie. 
Również i Strasser, znany teoretyk programu 
narodowo-socjalistycznego, uchodzący za 0- 
sobistego przyjaciela Hitlera,zarzucił Hitlero- 
wi szereg kardynalnych błędów podczas ak- 
cji wyborczej. Jego filofraneuska tendencja 
kosztowała setki tysięcy gułdenów. Specjal- 
nym powodem burzliwej dysputy była sytua- 
cja finansowa, w jakiej partja się obecnie 
znajduje. Hitler ma się wyliczyć, co zrobił 
z kiłku miljonami mk., otrzymanemi pod- 
czas akcji wyborczej. 

Wtajemniczeni twierdzą, że przeszło 3 
miljony Hitler zdeponował w jednym ze 
szwajcarskich banków, na co brak jest wszel 
kich dowodów. W wyniku tych nieoczekiwa. 
nych zarzutów ze strony najbliższego otocze- 
nia Hitler popadł w prawdziwy szał wśeiek- 
łości. Goebbelsowi groził spoliczkowaniem. 

Dalsze poszukiwania porwanego dziecka 
Lindbergha. 

NOWY YORK, 21. III. (Pat). Policja po- 
szukuje obeenie jednego z byłych ezłonków 
bandy Al Capone, podejrzanego © udział w 
porwaniu dziecka Lindbergha, ponieważ wi- 
dziano jego samochód przed domem Lind- 
bergha na trzy godziny przed uprowadzeniem 

Samochód ten znaleziono pod Hopewełll w 
stanie New Jersey, ukryty w sianie. Zdaniein 
gubernatora Moorsa, fakt ten stanowi nowy 
ślad, mogący przyczynić się do odnalezienia 
dziecka. 

Z Białorusi Sowieckiej. 
Głód na Białorusi sowieckiej. 

Wobec braku żywności w niektórych ok- 
ręgach Mińszczyzny, ludność pogranicza s0- 
wieckiego w dalszym ciągu przekracza nie- 
legalnie granieę, celem zaopatrzenia się na 

święta w żywność w Połsce, Ci włościanie, 
którzy nie mogą przedosłać się przez grani- 
cę w dzień, nocami w białych prześcierad- 
łach przedostają się na teren polski. 

Wi ciągu 3 dni ostatnich na granicy za- 
trzymano 65 osób. 
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Ambasador Stanów Zjedn. 
w Berlinie przybył do Paryża. 

PARYŻ, 24, 1II. (Pat). Ambasador 
Stanów Zjednoczonych w Berlinie Sec- 
kett przybył w poniedziałek po połud- 
niu do Paryża, gdzie zamierza pozo- 
stać od 3—4 dni. W kołach politycz- 
nych przywiązują wielką wagę do tej 
wizyty. Utrzymują, że chodzi o stara- 
nie się u rządu francuskiego, ażeby go 
skłonić do podjęcia inicjatywy w spra- 
wie długów wojennych i reparacyj. 

W Niemczech 
przed 10 kwietnia. 

BERLIN, 21. III. (Pat). Ponowne 
głosowanie na prezydenta Rzeszy w 
dniu 10 kwietnia zapowiada się niem- 
niej ciekawie, jak pierwsze. Wszystkie 
stronnictwa polityczne przygotowują 
wielką akcję polityczną. Jako kurjo- 
sum zanotowač należy wysuwanie 
przez prawicowo-rewolucyjne ugrupo 
wanie chłopskie na obszarze północ- 
nych Niemiec kandydatury znanego 
zamachowca Klausa Heima, niedawno 
wypuszczonego z więzienia, gdzie od- 
bywał kary za dokonanie szeregu za- 
machów bombowych na tle politycz- 
nym. 

Transatlantycki lot Zeppelina. 
BERLIN, 21. III. (Pat). Z Friedriehsha- 

ien wyleciał dzisiaj © godz. 0,34 sterowiee 
„Hr. Zeppelin“ do lotu tranatlantyckiego w 
kierunku Brazylji. Na pokładzie sterowea 
znajduje się 9 podróżnych. Komendantem 
jest dr. Eckener. O godz. 6 rano Zeppelin 
przeleciał nad Barceloną. 

Zebranie Pol. Tow. Rolniczego 
w Łotwie. 

DYNEBURG, 21. III. (Pat). Odbyło się tu 
taj walne zebranie Polskiego Towarzystwa 
Rolniczego na Łotwie. Walne zebranie wy- 
brało na rok następny nowy zarząd w na- 
stępującym składzie: prezesem — p. Wła- 
dysława Łapińskiego, posła na Sejm, człon- 
kami zarządu — K. Błażewicza, B. Suciłło, 
Czaplińskiego, M. Szawdynę i E. Butniekie- 
go. Plan pracy na rok następny przewiduje 
założenie szeregu kółek rolniczych w Let- 
galji i Zemgalji, urządzeniu szeregu odezy- 
tów, kursów rolniczych, założenie pokazo- 
wych poletek. założenie punktów kopulacyj- 
nych, płacówek psżczełarskich i t. p. 

Echa zajść w Żywcu 
dn. 16 b. m. 

BIELSKO, 21. III. (Pat). Z Żywca dono- 
szą: W związku z wypadkami, jakie miały 
miejsce w Żywcu 16 b. m., policja dokonała 
aresztowania 10 podżegaczy komunistycznych 
którzy przybyli do Żywca w dniu proklamo- 
wanego strajku powszechnego.  Agitatorzy 
przeważnie przybyli z zagłębia. Dąbrowskie- 
go. Dotychczas nie stwierdzono tożsamości 
zabitego w dniu 16 b. m. podczas starcia 
tłumu z policją i nikt z mieszkańców miejs- 
cowych nie umie dać wyjaśnień. Do chwikż 
obecnej bawi w Żywcu komisja wojewódzka 
z Krakowa, która bada przyczyny krwawych 
zajść. 

  

Nagroda muzyczna 
za rok 1931 r. 

WARSZAWA, 21. III. (Pat). W niedziełę 
dnia 20 b. m. odbyło się w siedzibie Mini- 
sterstwa Wi R. i O. P. posiedzenie jury pań< 
stwowej nagrody muzycznej za rok 1931. 
Nagroda ta w sumie 5 tys. złotych (poprzed- 
nio 10 tys.) przyznawana jest w myśl sta- 
tutu autorowi najwybitniejszego polskiego 
ułworu muzycznego, ogłoszonego drukiem 
lub wykonanego po raz pierwszy w ciągu u- 
biegłych 5 lat. 

Po krótkiej naradzie jury przyznałe 
przeważającą większością głosów nagrodę 
państwową Janowi Adamowi Maklakiewiczo- 
wi za koncert wiolonczelowy, wykonany po 
raz pierwszy w roku 1930 w Bukareszcie. 
W: toku dyskusji wysunięte zostały jako wy- 
bitne kompozycje, kwalifikujące się do na- 
grody utwory Jerzego Fitelberga, Kondrac- 
kiego, Morawskiego. Perkowskiego, Palestra 
i Tansmana. Przyznana nagroda ulega w 
myśl statutu, zatwierdzeniu przez p. ministra 
i akademję sztuk pięknych. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA, 21. III. (Pat). W 16 

dniu ciągnienia V klasy 24-ej Polskiej 
Państwowej Loterji Kłasowej głów- 
niejsza wygrana 20 tysięcy złotych pa 
dła na Nr. 28.111. 

emeryturę w wysokości... kilkudziesię- 
ciu (dosłownie) złotych miesięcznie. 

(Rządy pomajowe później mu przyzna 
ły odpowiednią emeryturę, a wojewo- 
da udzielił mieszkania w pałacu repre-- 
zentacyjnym). 

Najważniejszem jednak w życiu 
bp. B. było to, że w biskupie Matut. 
znalazł obrońcę siebie jak wobec epi: 
skopatu (ulegającego zresztą wpły- 
wom endeckim) tak i wobec Rzymu. 
O stosunku do biskupa Band. episkc- 
patu mówi to, że gdy przybył do Wil 
na kard. Dalbor, to nie chciał złoż 
wizyty bisk. Bandurskiemu, dopiero 
na zwrócenie uwagi na niewłaściwość 
takiego postępowanie wizytę złożył. 

Pojednanie, a właściwie naprawi 
nie się stosunków z Rzymem nastą- 

piło w sposób następujący. 
Przy okazji wyjazdu bisk. Matul. 

do Rzymu, bisk. Band. przesłał wszyst 
kie swoje utwory, dedykując obecne- 
mu Ojeu św. To zwrócenie się do Pa- 
pieża, oraz gorące poparcie biskupa 
Matulewicza, wysoko cenionego w 
Rzymie, zrobiły to, że biskup Bandur 
ski otrzymał od kardynała sekretarza 
słanu list, w którym ten donosi, że 
Ojciec św. dziękuje za dedykację dzieł 
oraz zasyła mu swe błogosławieństwo. 
W zwyczajach watykańskich jest to 
wyrazem wysokiej życzliwości Papie- 
ża. 

Zdaje się, że zamiarem bisk. Matu- 

lewicza było wyznaczenie bisk. Ban- 
durskiego oficjałem sądu biskupiego, 
coby znaczyło, że w ten sposób bisk. 

Matul. chciał utorować bisk. Bandur- 

skiemu drogę do otrzymania później 

samodzielnej djecezji. Do nominacji 

nie doszło z przyczyny rezygnacji bisk 
Matulewicza z djecezji. 

Wszystkie te dowody życzliwości 
bisk. Bandurski wysoko sobie cenił i 

     
  

   

był oddanym przyjacielem: bisk. Ma- 

tulewicza, I kiedy były próby przeciw- 
stawienia sobie biskupów — szlachet- 
na natura bp. Bandurskiego odrzuciła 
toz pogardą. I w przeciwieństwie do 
innych wyniesionych przez bisk. Ma- 
tulewicza do wysokich  dostojeństw 
kościelnych osób, — którzy zapłacili 

mu później czarną niewdzięcznością 

-—piskup Bandurski nigdy nie okazał 

nawet cienia niewdzięczności.  Prze- 

ciwnie —— zawsze odważnie występo- 
wał w obronie swego przyjaciela. 

Kiedy któregoś roku w dniu imie- 
nin biskupa Matulewicza zebrało się 
duchowieństwo dla złożenia życzeń, 
śród duchowieństwa był i biskup Ban- 
durski i rozmawiając z grupą księży 
endeków'rzucił te słowa: ,,przyszliście 
mu (Matul.) składać życzenia, czy i 
w sercu będziecie mieli to co na 
ustach? 

Biskup Bandurski czuł się niejako 
duchowo wcielonym do djecezji wileń 
skiej i dlatego na wszystkich urzędo- 

wych przyjęciach przez biskupa Ma- 

tulewicza — stawał zawsze w szeregu 

duchowieństwa, czego po. ustąpieniu 
bp. Matulewicza nigdy nie robił. 

Wyrazy swej przyjaźni do biskupa 

Matulewicza nieraz bisk. Bandurski 

akcentował w przygodnych przemó- 
wieniach, ale koroną tych przemó- 
wień było kazanie bp. Bandurskiego 
wygłoszone w katedrze w czasie 25- 
letniego jubileuszu kapłaństwa bisk. 
Matulewicza, Szkoda, że to kazanie ni- 
gdzie nie przechowało się. a było ono 
wzorem krasomówstwa i serca. 

W Wilnie w owe czasy już było 
zwyczajem zapraszać na uroczystości 
obu biskupów. Nie unikał też biskup 
Bandurski i Litwinów. Kiedy z racji 
400-lecia śmierci św. Kazimierza, tu- 
tejsi Litwini urządzili uroczystą aka- 

demję i zaprosili na nią biskupa Ban- 
durskiego, zaproszenie chętnie przy- 
jął. Kiedy mu później któryś z Litwi- 
nów zwrócił uwagę, że śród nich jest 
pierwszy raz, biskup odparł: „cóż. 
kiedy mnie nie zapraszacie', 

Rezygnację biskupa Matulewicza 
głęboko odczuł biskup Bandurski, ca 
oświadczył jednemu z księży: „Gdy 
ustąpił biskup Matulewicz i mnie trze- 
ba będzie z Wilna wynieść się”. I rze- 
czywiście, później zaczęto robić trud- 
ności bp. Bandurskiemu przy odpra- 
wianiu nabożeństw pontyfikalnych 

etc. 

Po swojem ustąpieniu z djecezji 

wileńskiej biskup Matulewicz wysta- 

sował do biskupa Bandurskiego poże- 

gnalny list, w którym dziękuje mu za 
współpracę i pomoc. A trzeba wie- 
dzieć, że pożegnalne listy bp. Matule- 
wieza otrzymało zaledwie tyłko kilku 
księży djecezji przyjaciół ustępują- 
cego. 

Jak charakteryzował biskup Ban- 
durski bisk. Matulewicza niech świad- 
czą następujące wypowiedzenia się 
„Znam w świecie duchownym Polski 
tylko dwóch takich łudzi, a miano- 

wicie kardynała Puzynę i biskupa Ma- 
tulewicza”, A w liście do jednego z 
księży, z racji zbierania dokumentów 
do ewentualnej beatyfikacji bp. Matu- 
lewicza pisze: „Może da Bóg, że pręd- 
ko będziemy czcili š. p. biskupa Jerze 
go (Matul.) na ołtarzach”. 

Pisząc to mimowoli przychodzi do 
głowy co właściwie łączyło tych dwoj- 
ga ludzi, tak różnych narodowo, z cha- 
rakteru, usposobienia j życia. Otóż na 
to możnaby odpowiedzieć: „Łączyła 
ich wielka miłość Chrystusowa“. 
Cześć Ich pamięci! 

Ostoja. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Ujawnienie 8 potajemnych gorzelni. 

eemi się świętami 
wzmogła Się po- 

ki Policja prze- 
h szereg obław 

ńskiego, oszmiań 
„ W wyniku ob- 

   
   tajemna produkcja samogć 

prowadziła w ostatnich dn 
ma terenie powiatów świ 
skiego i wiłeńsko-trocki 

  

  

    

ław ujawniono 8 potajemnych gorzelni. Wy. 
produkowaną samogonkę oraz aparatury 
skonfiskowano. 

Winnych pociągnięto do odpowiedziałno 
ści sądowej. (e) 

Aresztowanie fałszerzy bilonu. 
   
    

  

Na terenie gm. kozt aresztowano 

Andrzeja Niewiarowskiego, współnie 

Bolesławem Jankowie: ał 1-zło- 

rówki. Fałszerze swój warszt we 

wsi Usowicze w opuszczonym budynku go- 
spodarczym. Obu aresztowanych odesłano 
do sędziego śledczego. (e) 

  

Wielkie Soleczniki. 
Wykrycie tajnej gorzelni. 

Policja tutejsza od dłuższego czasu šledzi- 

da za znanym u nas fabry! tem „samogon- 

ki* Bielawskim zam. w zaść. Anuliszki, gm. 

solecznickiej, którego jednak trudne było 

«jąć na gorącym uczynku, ponieważ Bielaw- 

ski wędrował ze swsją przenośną žabryczka 

wod wsi do wsi i gdzie tylko zwąchał wesele, 

zaręczyny, pogrzeb czy „kściny* wnet pro 

ponował swoje usługi, poszczał fabryczkę w 

«uch i... wesoła zabawa zapewniona. Ostat- 

nio, przed świętami Wielkanocy tabryczka 

jego miała Świetnie prosperować, nie Oczu- 

wając żadnego kryzysu i bezrobocia. 

Wszędobyłska pełicja wyśledziła naresz- 

cie Bieławskiego w mieszkaniu niejakiego 

Feliksa Rogozy w Nowosielkach koło Ja- 

szun. gdzie usłużny Bielawski ze swoją fab- 

ryczką miał dokonać przedświatecznej pro- 

dukcji napojów. Genjałny wynałazek Bielaw- 

skiego w postaci kotia, rurek i rozezynu do 

samogonki polieja skoniiskowała, a samego 

Bielawskiego aresztowała. 

Biedny p. Bieławskit — nawet Wesołego 

Alleluja w tym roku nie zaśpiewa. | 

` Tutejszy. 

  

  
  

Paczki żywnościowe do Rosji. 

Ze Stołpeów donoszą, iż przez graniezną 

st. Kolsowo do Rosji eodziennie przewoż. jest 

wkoło 306—4% paczek z żywnością. Mnóstwo 

paczek wysyłają urzędy pocztowe z Wilen- 

WIEŚCI Z WOJEW. 
Oddział Nowogródzki 

  

  

w Nowogródku przy ul. 3-g0 Maja, 

szczyzny. Ponieważ w ub. roku zauważono, 
iż od stacji Niegorełeje wiele paczek żywno- 
ściowych ginie, i niektóre przychodzą do 
rąk adresata zniszczone wład sowieckie 
zwiększyły kontrolę w poci: oraz prze- 
prowadzają ściśłejsze badanie paczek w Miń- 
sku. 

    
    

Z pogranicza. 
Znaczne ożywienie się przemytnietwa 

na granicy polsko-łotewskiej. 

Z poszczególnych odcinków pogranicza 
polsko-litewskiego donoszą, iż w ostatnich 
dniach zauważone znaczne ożywienie ruchu 
przetytniczego w związku ze zbližającemi 
się świętami. Codziennie na granicy są zat- 

rzymywani przemytnicy z towarem. Rów- 

nież ożywiony ruch graniczny panuje na gra 

nicy połsko-łotewskiej. Webec otwarcia gra- 

nicy codziennie przekracza do Polski około 

50 osób z towarem, niemalże tyleż esób na 

podstawie przepustek granicznych przekracza 

do Łotwy. Masowe przekraczanie granicy 

wykorzystali przemytniey, którzy przemyca- 

ją większe transporty cukru, rodzynek. ty- 
toniu, sacharyny i t. p. głównie do Polski. 
W ostatnich dniach zattzymano kilka sań 
naładowanych eukrem i workami rodzynek 

i innej bakalji. 11 przemytników zatrzyma- 

nych w rejonie Turmont skierowano do dy- 

spozycji władz śledczych. Ze względu na 

wzmożeny ruch przemytnictwa na graniey 

zwiększono posterunki i obostrzono kontro- 

lę. 

NOWOGRÓDZKIEGO 
„Kurjera Wileńskiego" mieści się 

tel. 94. 

  

Od dnia 

18 marca 

Kine -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku 

Z 
  

KRÓL ŻEBRAKÓW 
W rol. głównych: Dennis King i Jeanette Mac Donald 

NASTĘPNY PROGRAM: MADAME SZATAN   
  

firma 
E Nowoetwarta 

m. 

  

i poleca: 
męską i poście 

KORZYSTAJCIE Z OKAZJI! 

Lida. 
„Spadkobiercy 

A-ch aktowa komedja Grzymaty-Siedleckiego 
w Teatrze 6-g0 p. Lotn. 

Deść długo nie dawał o sobie znaku ży- 
«cią Teatr Żołnierski b-go p. Lotniczego skad- 
unąd znany na terenie miasta Lidy jak i po- 
wiatu ze swego świetnego zespołu aktorskie- 
go i doborowych szłuk, to też kiedy przy- 
padkiem dowiedziałem się o premjerze 3-chak 
*%owej komedji Grzymały-Siedleckiego p. t. 
„Spadkobiercy* wystawianej przez tenże zes- 
pół na własnej scenie w pułku,  dosiadłem 

-„Ursusa* (autobus pułkowy! i pełnym ga- 
lotnisko. Przed kasynem . „Ursus* wypluł 
zem (i za pełnym biłetem) podrałowałem na 
"mnie że swego wnętrza (była to bowiem koń- 
<owa słacja) wobec czego dałszą podróż, 
«wynosząca półtora kiłometra de teatru kon- 
łTynuować musiałem na własnych samochod- 
kach brnąc po kołana w zaspach śnieżnych. 
Po godzinie, znalazłem się zziajany jak mysz 
ma miejscu. Ponieważ do rozpoczęcia przed- 
stawienia była jeszcze prawie godzina a w. 
1eatrze publiki ni śladu, postanowiłem (acz- 
kolwiek mnie nie prosili) sympatycznym ak- 

torom złożyć wizytę za kulisami. Wchodzę. 
*Ogółna konsternacja, i ogólne wytrzeszczenie 

<ilkunastu par oczu. 

- Aaaa! pan korespondent. 
—  Uszanowanie, uszanowanie 

*rędko początek? 
— Zaraz jak tyłko publiczność się zjawi 
Jakoż po pewnym czasie (coś około pół- 

torej godziny) sala zapełniła się po brzegi, 
wobec czego pożegnałem pozosta ych pod 

<wrażeniem tremy artystów-amatorów i uda- 

łem się na miejsce dła prasy (stojące) 
pięciokrotnie powtórzonym 4rzecim 
kurtyna poszła w górę i oczom widzów u- 
"kazała się gustownie i z przepychem udeko- 
rowara scena. 

Q treści sztuki pisać nie będę, natomiast 
"podkreślić muszę artystyczne wykonanie po- 
szczególnych rół, przez aktorów. A więc: 
niezrównanym w roli Siekierki (seniora) był 

"p. Paluł, stworzył on naprawdę typ godny 
"podziwu jak na amatora. Widziałem przed 
łaty w tejże roli M. Frenkla w odowym 
Teatrze w Warszawie i śmiało rzec mogę że 
p. Pałul w niektórych momentach mu do- 
równywał.- Siekierkę (juniora) zrobił dość 
poprawnie p. Kwolek ale czasami był sa-ł 
by. P. Kielek w roli Obież. ego był z po- 
czątku za mało, jak na Amerykanina — ame 
rykańsken, później jednak wpadł na dobre 
Чогу i ciągnął swoją rolę do końca dosko- 
nale, następnie p. Kroczko jako Cwierciak 
był poprostu nadzwyczajny co świadczy o je- 
30 wysokiem wyrobieniu aktorskiem. Zupełnie 
słabym był p. Stypuła w roli Antoniego, ale 
jest nadzieja, że się wyrobi, Panie z ról 
swych wywiązały się wszystkie bardzo do- 
brze a szczegółnie p. Kwiatkowska w roli 
Witkowskiej stworzyła kreację ponad krea- 
cje jak przystało na zawodową artystkę, 
"którą p. Kwiatkowska jest naprawdę. O wiele 
wyżej stać będzie artystycznie zespół b p. 
Lotn. mając u siebie taką siłę jaką jest p. 
Kwiatkowska.Milutką harcerką okazała się 

pełna temperamentu p. Stypułowa, a zaś pa 
ni Lachowa jako babcia (jest nią w życiu 
„Towniež) byla poprostu wymarzona. Pani 

limczakowa w dwóch rolach Wiodziejow- 
skiej į Michalinki zadėbiutowala niežle jak 
również p. Bazałowa w roli Katarzyny była 
*nakomita. Doskonałe wyreżyserowanie tej 
"E trudnej sztuki zawdzięczać należy p. 
*alulowi. TV przerwach, popisywała się świet- 

   

    

   

        

„B. Kowieński" | 
w BIAŁY TYDZIEŃ 

wyrobu zakładów Żyrardowskich 

nasunki kolorowe, madepolamy, serwety. płótna na bieliznę damską, 

lową w najlepszym gatunku — po tanich cenach fabrycznych. 

£6 Lida, ul. Suwalska 12 M 
(vis a vis ul. 3-go Maja) 

TOWARÓW 
BIELIŹNIANYCH 

  

KORZYSTAJCIE Z OKAZJI! a 

na orkiestra strunna Referatu Oświatowego. 
W najbliższych dniach sztuka ta odegraną 

zostanie na scenie teatru „Nirwana” a część 
dochodu z przedstawienia przekazana będzie 
Komitetowi do Walki z Bezrobociem. 

Dodatni biłans praey nauczyciełstwa 
m. Lidy. 

Przed paru dniami odbyło się Doroczne 
Walne Zebranie członków Zw. Nauczycieł- 
stwa Polskiego Ogniska m. Lidy, na którem 
dokonano wyborów nowego Zazrądu oraz 
omówiono plan pracy na przyszłość. Ze spra 
wozdań, jakie złożył ustępujący Zarząd wy- 
nika, iż członkowie Ogniska m. Lidy w cią- 
gu roku sprawozdawczego dokonali poważ- 
nych prac zarówno wewnętrznych jak i zew- 
nętrznych. 

Do pierwszych należy: staranie o regular 
ne wypłacanie dodatku- mieszkaniowego dla 
nauczycielstwa przez samorząd miejski, reor 
ganizacja pracy w Ognisku, pomoc materjal 
na Sekcji Rysunkowej na dokształcanie 
członków, zasilenie funduszu im. St. Nowa 
ka i t. p. 

- Do drugich o znaczeniu wewnętrznem da- 
leko poważniejszem należy: czynny udział 
w zorganizowaniu Pow. Święta Pieśni, u-- 
dział w Pow. Kom. do walki z bezrobociem 
i wpłacanie miesięcznych sum na fundusz 
zapomogowy dla nauczycieli zredukowanych, 
przeprowadzenie uchwały obowiązkowego na 
leżenia wszystkich członków Ogniska do L. 
O. P. P., i czynna praca w sekcjach: oświa- 
towej i towarzysko-rozrywkowej, których 
członkowie pracują: a) oświatowej — w Zw. 
Strzeleckim — p. p. Bożek, Dramowicz, Zie- 
leziecki, Hanus oraz w Zw. Strzeleckim Żeń- 
skim: Zadurska, Mikoniówna, Tarasewiczów= 

na. w Zw. Obyw. Kobiet: Rogowska, Korne- 
towa i w in. № od rzeczy będzie dodać, że 
członkowie sekcji brali czynny udział w Aka 

   

     demji ku czci Ś. p. Hołówki, dniu Oszczęd- 
22 it p, występując z ramienia Zwiaz- 

u. 
Zarząd Ogniska w osobach: prezeski — 

Kornetowej, skarbniczki — Rogowskiej i sek 
retarza Łapińskiego dokonał poważnych 
prac za co też zarówno komisja rewizyjna 
jak i zebrani wyrazili podziękę, o 

Po udzieleniu absolutorjum dokonano no 
wego wyboru wladz Ogniska w osobach: — 
prezeska — p. Tarasiewiczówna, wice-pre- 
zeska p. Pilecka, sekretarka p. Nosewiczów- 
na i skarbnik p. Łapiński. Do kom. rewizy 
nej wybrano powtórnie:  Michniewskiego, 

Opuchowskiego i Bożka. M-ur. 

    

Kryzysu niema... 

Może gdzie i jest, ałe w naszej Lidzie nie 
ma kryzysu. Dowodem są nowo-otwierane 
zakłady przemysłowe „restauracje, wielkie 

sklepy w stylu europejskim i udźwiękowie- 
nie kin. Nie chąc być gołosłownym przytoczę 
fakty. A więc: uruchomiono olejarnie Gold- 

berga, p  Pielak Józef (inwalida) ot- 
wiera w tych dniach po europejsku urządzo- 
ną pierwszorzędną restaurację przy ulicy 3 
Maj (pod hotelem Wars kim), p. В. 
Kowieński otworzył urządzony w stylu euro- 
pejskim wielki magazyn bławatny przy ulicy 
Suwalskiej (naprzeciw cukierni Ameryka) no 
ip. p. Jabłoński i Lewin udźwiękowili swe 
kina o czem już każdemu wiadomo. 

   

   

  

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

мТЕМЕ 

Sprawa pomnika W. Ks. Witolda 
na posiedzeniu komitetu obchodu. 
Wczoraj w Seminarjum Ekono- 

miki Rolniczej odbyło się pod prze 
wodnictwem prof. Wit. Staniewicza 

  

posiedzenie ścisłego komitetu obchodu 
500-ej rocznicy zgonu W. Ks. Witolda. 
Tematem obrad było pismo prof. Ślen 
dzińskiego, w którem składał on re- 
zygnację z wykonania swego projek- 
tu pomnika W. Ks. Witolda. 

W toku dłuższej dyskusji wyłoni- 
ły się trzy wnioski. Wniosek formalny 
ks. rektora Fałkowskiego o odroczenie 
omawianej sprawy na dwa tygodnie 
upadł większością głosów przeciwko 

4-em,. 
Drugi wniosek mec. Krzyżanow- 

skiego o przyjęcie do wiadomości re- 
zygnacji prof. Ślendzińskiego i roz- 
pisania konkursu na pomnik W. Ks. 
Witolda upadł większością głosów 

  

wszystkich obecnych przeciwko jedne- 
mu. _ Przyjęty został tą samą więk- 
szością wniosek red. Okulicza nastę- 
pującej treści: 

„W odpowiedzi na pismo rezygna- 
cyjne prof. Ślendzińskiego, Zarząd 
Komitetu wyraża najpełniejsze uzna- 
nie dla projektu pomnika W. Ks. Wi- 
tolda prof. Ślendzińskiego i prosi go 
o cofnięcie swej rezygnacji”. 

Należy zaznaczyć, że autor wnio- 

  

  

sku o odroczenie sprawy na 2 tygod- 
nie, oraz dwaj inni uczestnicy zebra- 
nia, głosujący za tym wnioskiem, о- 
świadczyli, że powyższe ich stanowi- 

  

sko formalne nie powinno być inter- 
pretowane w sensie osłabiającym me- 
rytoryczną decyzję komitetu, zawas- 
tą w przyjętym wniosku. za którym 
oddali swe głosy. 

  

0 zamachu na nasze Pogotowie 
Ratunkowe. 

W .„Kurjerze Wileńskim” z dnia 
17 b. m. p. A. K. podnosi alarm z po- 
wodu pogłosek o szykującym się za- 
machu na nasze Pogotowie. Wysoka 
cenię intencję alarmu, muszę jednak 
stwierdzić, że według danych, posia- 

danych przeze mnie, do alarmu niema 
najmniejszego powodu. Twierdzenie 
to opieram na oświadczeniu tak kom 
petentnej, pod tym względem. osoby, 
jak Szef Sekcji zdrowia Magistratu 
dr. W. Maleszewski, który na jednem 
z zebrań lekarskich, gdy została prze- 
ze mnie poruszona sprawa Pogotowia, 
stwierdził kategorycznie, że ani Magi- 
stratowi, ani też Sekcji Zdrowia, na- 
wet w myśli nie powstało, aby można 
było zlikwidować Pogotowie. Oświad 
czył przytem, iż, gdyby poważna orga 
nizacja społeczna w rodzaju tej, jaka 
ongiś stworzyła i prowadziła instytu- 

cję Pogotowia, zwróciła się do Magi- 
stratu z propozycja prowadzenia Po- 
gotowia, Miasto mogłoby z nią pertra 
ktować o przekazaniu tej instytucji. 
Tak przedstawia się ów „zamach' na 
nasze Pogotowie. 

Ale chodzi mi o rzecz inną, o moż- 
liwość innego zamachu na Pogotowie. 
W Polsce, w żadnem mieście, z wyjąt 
kiem Wilna, niema Miejskiego Pogo- 
towia, są natomiast społeczne organi- 
zacje, prowadzące swe instytucje do- 
raźnej pomocy lekarskiej ludności w 
wypadkach nagłych, a obok nich nie- 
kiedy nawet prosperują prywatne 
przedsiębiorstwa tej pomocy. 

Gzy istnieje potrzeba, aby społe- 
czeństwo wileńskie wskrzesiło swe 
Towarzystwo Doraźnej Pomocy Le- 
karskiej i przejęło od Magistratu obo- 
wiązek prowadzenia Pogotowia? Wie 
my, że Miasto znajduje się w b. trud- 
nem położeniu finansowem, że zmu- 
szone jest do redukowania wydatków 

na utrzymywanie swych  instytucyj, 
że musi zmniejszyć pozycję subsyd- 
jów wielu instytucjom społecznym. W 
tym trudnym momencie społeczeńst- 
wo powinno dopomóc Miastu w spra- 
wie, której prowadzenie jest właśnie 
moralnym obowiązkiem  spoleczenst- 
wa. Odjęcie Miastu chociażby niewiel- 
kiej części ciężaru utrzymywania 
Pogotowia, byłoby znaczną ulgą dła 
niejednej instytucji, utrzymywanej 
czy też subsydjowanej przez Miasto. 
Czy społeczeństwo wileńskie potrafi 
zdobyć się na taki wysiłek? Wzra- 
stałem wśród tego społeczeństwa, a 
w ciągu długiego szeregu lat widzia- 
łem niejeden jego wysiłek jeszcze w 

"owe czasy, kiedy najeźdzca wszelkie- 
mi sposobami i środkami starał sie 
tłumić przejawy wołi i samodzielno- 
ści społecznej. Obecnie, być może, 
bardziej ruchliwa ongiś część starsze- 
go pokolenia jest już nazbyt wyczer- 
pana pracą społeczną i wielu przeży- 
ciami burz wojennych, być może, po- 
kolenie młodsze jeszcze niedość jest 
zaprawione do pracy społecznej, być 
może, ogół jest zbyt bierny i woli wy- 
czekiwać, aż mu rząd, czy też samo- 
rząd da wszystko gotowe. Niedawna 
jednak przeszłość a i teraźniejszość 
dowodzi, iż mimo trudnego położenia 
ekonomicznego, mimo rozbicia się na 
partje polityczne, społeczeństwo na- 
sze w chwili potrzebnej potrafi zdo- 
być się na niejeden wysiłek ofiarnej 
pracy społecznej. W danym wypad- 
ku chodzi właściwie o zorganizowanie 
niewielkiej grupy osób, posiadających 
dość inicjatywy, zapału i woli, aby 
poruszyć, nietyle może obojętną na 
sprawy społeczne, ile dość powolną w 
odruchu. masę. Nie można oczywiście 
przypuszczać, aby odrazu udało się 
skupić dużo członków Towarzystwa 
Doraźnej Pomocy, aby ono mogło u- 
trzymywać Pogotowie bez wydatnej 
pomocy pieniężnej Miasta. Przecież. 
i przed wojną Miasto dawało duże su- 
bsydja Towarzystwu. Obecnie można 

rozliczać jeszcze na pomoc Kasy Cho- 
rych m. Wilna. Instytucja ta utrzymu 
je własne pogotowie lekarskie dla 
swych chorych i są dane, że byłaby 
również gotowa pertraktować z tego 
rodzaju organizacją. Takie skoordy- 
nowanie wysiłków Miasta, Kasy Cho- 

rych i społeczeństwa dałoby duże 9- 
szczędności. Magistrat o większą co- 
najmniej połowę zmniejszyłby koszty, 
łożone na Pogotowie, a mając z tytu- 
łu subsydjowania prawo kontroli, poz 
byłby się pracy administracyjnej, któ 
ra spadłaby na Zarząd Towarzystwa 
i honorowego Inspektora Pogotowia 
Takaż korzyść byłaby i dla Kasy Ch. 
Społeczeństwo w Wilnie zdobyłoby 
jeszcze jeden plus moralny. A jakie 
ciężary finansowe  ponosiłoby ono? 
Conajmniej 3/5 kosztów pokryćby mo 
gło Miasto wspólnie z Kasą Ch., resz- 
tę trzeba byłoby uzyskać ze składek 
członkowskich. Jakie tu są możliwo- 
ści? Podam jedynie parę przykładów: 
gdyby na członka Tow. wpisałby się 
kżady wilnianin, codziennie kupujący 
czy też prenumerujący gazetę, to przy 
50-groszowej składce / miesięcznej 
(mniej, niż 2 gr. dziennie) powstała- 
by kwota, która wystarczyłaby na po- 
krycie 1/2 conajmniej kosztów rocz- 
nego utrzymania Pogotowia: gdyby 
każdy palacz tytoniu w Wilnie zaosz- 
czędził tylko jeden papieros dziennie, 
z pewnością kwoty stąd osiągniętej 
starczyłoby może również na 1/2 kosz 
tów utrzymania. Narzekamy słusznie 
na trudne czasy, jednak w kinach nie 
brak widzów, a w kawiarniach, resta- 
uracjach i cukierniach niebrak gości, 
dla których wydatek dwu groszy 
dziennie absolutnie nie miałby żadnej 
wagi w budżecie. Czyżby wyglądał ten 
projekt na utopję? | 

A. Safarewicz. 

CE KAA NIS aS 
Ё A 

0 przepustki graniczne na 
czas świąt Wielkanocnych. 
W związku ze zbliżającemi się 

Świętami Wielkiej Nocy do władz po- 
wiatowych polskich wpłynęło szereg 
próśb na przepustki graniczne dające 
prawo pobytu na terenie litewskim. 
Również o przepustki graniczne inter- 
wenjuje ludność zamieszkała na tere- 
nie litewskim, która święta chce spę- 
dzić w gronie krewnych i znajomych 
zamieszkałych na terenie polskim. 
Ponieważ dotychczas nie została ot. 
warta granica i przepustki nie są ho- 
norowane, władze polskie mają się po- 
rozumieć z litewskiemi w tej sprawie. 
Jeżeli porozumienia te dadzą pozyty- 
wny wynik, starający się o to będą 
mogli święta Wielkanocne spędzić po 
stronie polskiej i litewskiej. 

Zniżka taryfy autobusowej. 
Jak się dowiadujemy, powołana przeż 

Radę Miejską Komisja do przeprowadzenia 
rewizji eennika autobusowego kończy już 
swoje prace. Ceny za przejazdy autobusem 
które obecnie utrzymane są na poziomie da- 
wnych een „Spółdzielni* obliczane będą na 
podstawie długeści trasy i naogół ulegną 
zniżce, W dniu dzisiejszym odbędzie się 
ostatnie posiedzenie Komisji, która podczas 
całej swej pracy pozostawała w ścisłym kon- 
takcie z Arbonem. 

Nowoopracowana taryfa autobusowa zo 
stanie przedłożona na najbliższe posiedzenie 
Rady Miejskiej i natychmiast po zatwierdze- 
niu wejdzie w życie. 

Zakaz strzelania w czasie 
"_ świąt. 

Wejewoda wileński wydał zarządzenie, za- 
kazujące strzelaniny w czasie Świąt Wiel- 
kiej Noey. Na podstawie tego rozporządzenia 
zabrania się strzelaniny świątecznej. zarów- 
no z broni palnej, jak i zapomocą strasza- 
ków, petard oraz żabek, przyrządzanych z 
kali chlorku, lu binnych materjałów wy- 
buchowych w okresie 7-dniowym przed i po 
świętach Wiełkiej Necy. Zabrania się rów- 
nież składom aptecznym (drogerjom) i in- 
nym sklepom sprzedaż chloranu potasowe- 
go (kali chlorieum, sól Bertholeta) i wszel- 
kich substaneyj, posiadających własności wy- 
buchowe. 

Pestanowienie to nie dotyczy, sprzedaży 
tych substancyj osobom, uprawnionym do 
ich nabywania na podstawie właściwych 
przepisów. Z aptek chloran potasowy i sub- 

staneje posiadające wyżej wymienione włas- 
ności, mogą być wydawane jedynie za reee- 
ptami lekarzy. 

Przekreczenie powyższego rozporządze- 
nia, podlega w drodze administracyjnej ka- 
rze-grzywny de wysokości 500 zł., lub karze 
aresztu do 14 dni albo obu tym karom łą: 
eznie, o ile dane wykroczenie nie pociągnie 
za sobą ostrzejszych skutków przewidzia- 
nych przez inne ustawy. Odpowiedzialność 

„za naruszenie przepisu, zabraniającego wszeł 
kiej strzelaniny świątecznej, przez niepełno- 

| Wykwintne cygaro: jest oznaką kultury towarz CORONAS 
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lė jest tajemnicą, 

m czego wodo to“ stę HAZE 
Właściwą wartość mydła stanowi 
wpływ, jaki wywiera ono na skórę, 
— wpływ ten zaś zależy od skład- 
ników, z których jest wyrabiane. 
Dlatego zawiadamiamy Panią, że 
do wyrobu mydła Palmolive 
używamy tylko olejów owoców 
oliwnych, palm i orzechów koko- 
sowych — żadnych innych tłus- 
zczów. Oleje te mięsza się z sobą 
według naszego własnego, w 
ścisłej tajemnicy zachowywanego 
przepisu. Ten bowiem specjalny 

nd PALM 
WYRABIANEWPOLSCE 

аке 

stosunek mięszania wywiera tak 
zbawienny wpływ na skórę. 
Łagodna piana mydła Palmolive 
wnika w każdą, najmniejszą porę 
i usuwa zupełnie wszelki kurz 
i brud — jednocześnie czyni skórę 
idealnie miękką i elastyczną. Nie 
można się przeto dziwić, że na 
całym świecie niema mydła toale- 
towego, które byłoby tak po- 
wszechnie polecane i sprzedawane 
w tak olbrzymich ilościach, jak 

! Palmolive. 

  

  

Aresztowanie niebezpiecznego opryszka. 
Policja śledcza naskutek listów gończych 

aresztowała w necy z soboty na niedzielę 
oddawna poszukiwanego kasiarza i włamy- 
wacza Tewkę Bojcha. 

Bojch był w stałym kontakcie z zawodo- 
wym złodziejem Kasperskim, który działał 
wedle jego wskazówek i skradzione rzeczy 
mu odnosił. 

Po zdemaskowaniu Kasperskiego, Bojeh 
zawezasu ulotnił się z Wiłna. Okazało się 

później, że usiłował on przedostać się na te- 
ren Litwy, lecz został zatrzymany 1, odpro- 
wadzony do Wilna do dyspozycji Starostwa 
Powiatowego. Podczas badania w Starostwie 
opryszkowi udało się zmylić czujność war- 
ty i zbiec. 

Dopiero w nocy na niedzielę zauważył go 
na ulicy Legjonowej wywiadowea wydziału 
śledczego, który pod groźbą rewołweru zat- 
„rzymał go i osadził w więzieniu. (c) 

  

   

  

   

„Dziś: Katarzyny. 

| Wtorek Jutro: Pelagji. 

: 22 | m 
Wachėd słońca — g. 3 m. 22 

RZ | Zachėd | = 6 m 32 
Spostrzėženis Zaklada Keiceraisgįi V. 5. B. 

© Wiłmie z dnia 21.11] — 1832 reka 
Ciśuienio Średnie w milimetrach: 769 
Temperstura średnia — 5° С 

2 aajwybszs; O 
5 sajniższu — 8 С 

Opad: — 

Wiatz: północny. 

*Tendencja: łekki spadek, potem wzrost. 

Uwsgi: rano pochm , wiecz. pogodnie. 

MIEJSKA. 
—— Świadczenia miejskie. Praktyka ostat. 

nich lat wykazuje, że preliminarze budżeto- 
we miasta zamykane są z grubym deficytem, 
co z konieczności powoduje przeprowadzanie 
w trakcie wykonywania budżetu ponownycii 
redukcyj. W tym wypadku w pierwszym rzę- 
dzie ulegają zredukowaniu świadczenia nie o- 
bowiązujące samorządu. Szereg zaś instytucyj, 
opierających swą egzystencję ną tych właś- 
nie subwencjach Magistratu staje wówczas 
w sytuacji bez wyjścia i najczęściej musi zre- 
zygnować z dalszej działalności. Dła uniknię- 
cia tej ewentualności i zapewnienia bytu pla- 
cówkom najbardziej potrzehnym Urząd Wo- 

jewódzki polecił Magisratowi  przeniesięnię 
przyzńanych na Fok 1932-33 subwencyj na 
rzecz Wiłeńskiego Towarzystwa Przeciwgruź- 
liczego i Towarzystwa Eugenicznego do 
działu świadczeń obowiązujących, dzięki 
czemu Towarzystwa te zostaną uchronione 
przed ewentualnemi niespodziankami. 

— Rejestracja rowerów. Z dniem 6-go 
kwietnia Magistrat m. Wilna przystępuje do 
rejestracji rowerów i wydawania kart ro- 
werowych na rok 1932. Rejestracja potrwa 
do dnia 29 kwietnia włącznie. Do tego też 
czasu ważne są zeszłoroczne numery rowe- 
rowe. Opłata za rejestrację w roku. bieżą- 
cym uległa pewnemu zmodyfikowaniu, cho- 
ciaż wysokość opłat pozostała ta sama. Obe- 
cnie pobierane będą 3 złote za kartę rowe- 

rową i 1 złoty za znak. 

Początkujący rowerzyści winni przedsta- 
riadectwo ze złożonego egzaminu jaz- 

dy, który przeprowadza Wileńskie Towarzy- 
stwo Cyklistów. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Mensa będzie nieczynna. Referent Men 

sy Akademickiej Bratniej Pomocy PMA. po- 
daje do wiadomości, że od dnia 24 b. m. do 
dnia 2 kwietnia włącznie Mensa będzie nie” 
ezynna. 

      

SPRAWY SZKOLNE. 

helley*s Institute podaje do wiado- 

mości, że dnia 30 i 31 marca oraz 1 kwiet- 

nia przyjmowane będą zapisy na kursa ję- 

zyka angielskiego, niemieckiego i francuskie- 

go. 

   
  

W. początkach maja odbędą się egzamina 

konkursowe decydujące o bezpłatnem  sty- 

pendjum na wyjazd do Londynu do Hugo's 

Institute. 
Kancelarja (ul. Skopówka 11 m. 10, plac 

letnich, lab niewłasnowolnych ciąży również 

na rodzicach, oraz osobach sprawujących 
opiekę. 

Rozporządzenie obowiązuje od dnia 7-go 
przed do dnia 7-g0 po Świętach Wielkiej 
Nocy każdego roku. 

KRONIKA 
Napołeona) otwarta będzie od godz. 5 do 8 
w. w wyżej wymienione dni, + 

GOSPODARCZA. 
— Słaby ruch w sklepach w okresie przed- 

Świateeznym.  Wstąpiliśmy w okres przed- 
świąteczny, w okres spotęgowanych zazwy- 

czaj zakupów świątecznych. Ożywienie w skle 
pach jest jednak minimalne. Kupcy spodzie: 
wają się jeszcze, że ostatni tydzień przedświą- 
teczny da im wzmożone obroty, w każdym 
bądź razie już terąz można stwierdzić, że na 
skutek ogólnego zubożenia ludności jedynie 
bardzo nieliczni pozwalają sobie na poczynie- 
nie jakichś większych zakupów. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Godziny handlu w soboty i dni przed- 

Świąteczne. Delegacja Stowarzyszenia Ku 
ców i Przemysłowców Chrześcijan w Wi 
złożyła p. staroście grodzkiemu podanie, 

. prosząc © spowodowanie zarządzenia, zezwa- 
lającego na otwieranie sklepów branży spo- 
żywczej w soboty i dni przedświąteczne do 
godz. 8-ej wieczorem, 

Stowarzyszenie, powołując się na odpo- 
wiednie przepisy Rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 8 marca 1028 r. o 
godzinach otwarcia zakładów handlowych i 
niektórych przemysłowych, motywują swoje 
podanie tem, że zarówno w soboty, jak i dni 
przedświąteczne, konsumenci robią przewąż- 
nie większe zakupy artykułów spożywczych 
zamykanie więc sklepów, prowadzących 
handel tęmi artykułami, o godzinę później 

stanowiłoby dla szerokich warstw łudności 
znaczne udogodnienie. : 

„ZEBRANIA i ODCŽYTY. 
— Poselskie Zebranie Sprawozdawcze B. 

B. W. R, We czwartek dnia 24 b. m. o godz. 
18-ej w sali przy ul. Zawalnej 1—2 odbędzie 

się sprawozdawcze zebranie Poselskie dla 

członków Rady Grodzkiej BBWR w Wilnie. 

Referoty sprawozdawcze z przebiegu prae 

sejmowych wygłoszą pp. posłowie: Dr. Ste- 

fan Brokowski, Stanisław Dobosz. Bohdan 

Podoski. 

Wstęp dla członków i wprowadzonych go- 

ści bezpłatny. 

RÓŻNE. 
— Choroby zakaźne. Podług ostatnich 

danych miejskich włądz sanitarnych w ciągu 
ubiegłego tygodnia chorowały w Wilnie 62 
osoby, w tej liczbie na tyfus brzuszny 1, pło- 
nicę 5, błonicę 1, odrę 27, różę 4, grypę 3. 
gruźlicę 15 (w tem 8 zgonów), jaglicę 5 * 
wąglik 1. 

W porównaniu z tygodniem poprzednim 
daje się zauważyć ogólny spadek zasłabnięć 
na choroby zakaźne, jedynie gruźlica szerzy 
nadal spustoszenia i zarówno pod jędem 
nowych zasłabnięć jak i zgonów nie ustępuje 
wcałe tygodniom poprzednim. 

KORNEW WYK 
з„ Е 

„Kłopoty pani Niuśki 
HUMORYSTYCZNA OPOWIEŚĆ 

EUGENJI KOBYLIŃSKIEJ 

  

    

  

wyszła już z drukarni „Lux* i jest 

do nabycia w księgarniach wileńskich 

E 
= 
E 

SKŁAD GŁÓWNY 
W KSIĘGARNI ŚW. WOJCIECHA. 
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TEATR | MUZYKA 
— Dziś premjera „Słomkowego kapełu- 

sza“ — na Pohulance. Dziś, we wtorek 22-go 
marca o godz. 8-ej wiecz. ujrzymy po raz 

* pierwszy uroczy i pełen humoru wodewil 
Labicha i M. Michela p. t. „Słomkowy kape- 
lusz", urozmaicony mu: i śpiewami, z u- 
działem zespołu girls. e to widowisko 
tchnie nieprzepartym urokiem i wesołością 
które oczarują widza, Udział biorą p. p.: Bie 
lecki, Stanisławska, Ładosió Zelwerowi- 

czówna, Pawłowska, Karpińsk zurszewska, 
Marecka, Wyrwicz-Wichrowski, Czapliński, 
Wółłejko, Gliński, Wyrzykowski, Jaśkiewicz 
Dejunowicz, Brusikiewicz. Dobrowolski, Pu- 
chniewski oraz liczni statyści. Reżyserja W. 
Radulskiego. Dekoracje W. Makojnika. 

— Ferje świąteczne zaczynają się na 
Pohulance od środy 23 marca do wielkiej 
soboty 26 marca włącznie, 

W Teatrze Lutnia od poniedziałku dnia 
21 marca do w. soboty dnia 26 marca włą- 
cznie. Kasa zamawiań na obydwa Teatry 
czynna będzie dnia .23, 24 i 25 marca od g. 
11 r. do 8 w. bez przerwy. 

W: sobotę dnia 26 marca od godz. 11 do 

° RADJO 
WYTOREK, dnia 22 marca 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 14.35: Program dz. 
14.40: Utwory Edwarda Griega (płyty). 15.15: 
Komunikaty. 15.25: Odczyt dła maturzys у 
15.50: Audycja dla dzieci. 16.20: Odezyt dla 
maturzystów. 16.40: Rekole radjowe, po- 

     
  

  

    

       

  

       

   

  

   

    

    

  

gadanka II. 16.55: Dawne świeckie pieśni 
chóralne (płyty). 17.10: „Goethe i Mickie- 
wicz” — odczyt. 17.35: Audycja ku uczczeniu    
setnej rocznicy śmierci Jana Wolfganga Go- 
ethego. 19.45: Prasowy dziennik radjowy. 
20.00: „Godzina w przedszkolu* — feljeton. 

   

  

20.15: Transmisja przedostatniego dnia Kon- 
kursu Chopina w Filharmonji. 22.30: Pieśni 
do słów Goethego. 23.00: Komunikaty. 

ŚRODA. dnia 23 marca 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 14.35: Program dz. 
1440: Muzyka z płyt. 15 Komunikaty. 

Odczyt dla maturzystó 16.10: Mu- 
zyka z płyt. 16.15: Komunika w 

: Wśród książek. 16.40: 

    

   

        

        

    

   

      

  

djowe pogadanka HI. 16.55: 
gielskiego. 17.10: „O hejnale marjackim w 
Krakowie” "t. 17.35: Berlicz — Sym- 
fon (płyty). 18.40: Rezerwa. 
18. 
itości. Wiadomości 
Program na czwartek. 19.1 
tatniego dnia konkursu Chopinow: 
Filharmonji. 2 Słuchowisko. 22.00: 1 
zyka i komuni 

NOWINKI RADJOWE. 
AKADEMJA RADJOWA KU UCZCZENIU 

dzki po mieście. 19.00: Rozma- 
19.10:      

     

  

GOETHEGO. 

W! związku z setną rocznicą śmierci Go- 
ethego rozgłośnia wileńska nadaje dzisiaj 

  

dwugodzinną audycję zbiorową, poświęc. 
pamięci genjalnego poety. Rozpocznie ją 
wertura Beethovena „Egmont*, poczem p. 
Witold Hulewicz opowie o spotkaniu się 
dwóch wielkich mocarzy ducha, Goethego i 
Beethovena. Następnie usłyszymy poemat 
fortepianowy Schuberta „Król Olch*, napi- 
sany jak wiadomo pod wrażeniem ballady 
Goethego pod tym samym tytułem. Zkolei 
p. Tadeusz Byrski odczyta kiłka utworów 
lirycznych Mistrza z Weimaru w przekła- 
dzie na język polski Micikewiza, Staffa i W. 
Hulewicza. Po recytacjach p. Jerzy Wyszo- 
mirski wygłosi krót odczyt, charaktery- 
zujący twórcz e Goethego. Uwerturą 
Wagnera: „Paus rozpocznie się druga 
część akademji, którą wypełnią fragmenty 
z „Fausta* w przekładzie Zegadłowicza, zra- 
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   djofonizowane i wyreżyserowane przez Sta- 
nisławę Wysocką. Usłyszymy w finał dru- 
giej części arcydzieła, mianowicie śmierć 
Fausta, Słowo wstępne do tego słuchowiska 
wypowie p. dr. Franciszek Doubek, lektor 
U. S. B. 

NA WILENSKIM BRUKU 
DALSZE DOCHODZENIE W SPRAWIE 

SKRADZIONEGO. ZŁOTA. 

Dechodzenie w sprawie kradzieży 4.100 
rubli z przesyłki bagażowej nie doprowadziło 
narazie do ujawnienia skradzionege złota. 

trzymany w tej sprawie urzędnik ko- 
y Żejmo, posądzony © dokonanie kra- 

dzieży pozostaje nadał w więzieniu. Jak się 
dowiadujemy wyjeżdżał ca pod silną 
tą policyjną do Warszawy gdzie k 
towany. Przeprowadzona w mieszkaniu Żej- 
my dwukrotna rewizja nie doprowadziła na- 
razie do ujawnienia skradzionego złota. Pod 
ezas ostatniej rewizji rozebrany został w 
mieszkaniu Żejmy piec, w którym jak przy 
puszczane wmurował on skradzione złoto. 
Przypuszezenia te nie znalazły jednak pot 
wierdzenia. 

Poszkodowani giełdziarze roszczą rów- 
nież pretensje do właściciela biura ekspedy- 
cyjnego, które przesyłało p yk Żąda- 
ją oni od właściciela ekspedycji częściowego 
chcclażby pokrycia strat. (e). 

KRADZIEŻE. 

Wołkowskiemu Franciszkow 
wogródzka 28) skradziono 
w piwiarni Sier 
palta 22 zł. 
skiej wartości 
dokonała w 
kowa (2 
kołońską 
zatrzymano. 

  

   

    

   

   

  

        

(ulica No- 
s bytności 

z kieszeni 
wody koloń- 
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Proces o krociowe nadużycia 
na szkodę K. i J. Przeździeckich. 

Wyrok. 
Jak już donosiliśómy w piątek dnia 18-g0 

b. m. sąd apelacyjny zakończył toczącą się 
od dnia 14 b. m. rozprawę przeciwko Alek- 
sandrowi Wardeńskiemu i Aleksandrowi 
Chocianowiczowi cskarżonym 0 nadużycia 
krzywdzące właścieieli dóbr woropajewskich 
i postawskich w osobach pp. Konstantego i 
Józefa Przeździeckieh, a ogłoszenie wyroku 
zapowiedział na poniedziałek. 

Zainteresowanie procesem dobiegło kul- 
minacyjnege punktu, to też od wczorajszego 
rana sala sądowa zapełniła się szczelnie. 

Punktualnie о godz. 9-cj rano na salę 
wkracza sąd: przewednicz. wieeprezes p. 
Wł. Dmochowski, oraz pp. sędziowie AL. Ло- 
dziewicz i Matusewicz. 

Przewoniezący odczytuje sentencję wyro- 
ku, która brzmi: 

Zaskarżeny przez urząd prokuratorski 
wyrok sądu okręgowego z duła 26 paździer- 
nika ub. roku uniewinniający obu podsąd- 
nych, sąd apelacyjny postanowił uchylić. 

Osk. Wardeńskiego uznał za winnego za- 

    

   

  

'rzucanych mu następujących czynów wystę- 
pnych: a) że od polowy 1924 r. do 25 listo- 
pada 1930 r., bedac plenipotentem general- 
nym i administratorem dóbr woropajewskich 
stanowiących własność Konstantego Przeź- 
dzieckiego z sum pieniężnych, uzyskanych 
w związku z administrowaniem temi dobra- 
mi, a powierzenych jego pieczy przywłasz- 
czył 39.389 zł. 30 gr. oraz c) że dnia 20go 
do dnia 25 lutego 1930 r., będąc administra- 
torem dóbr postawskich, stanowiących włas- 
ność Józeta Przeździeckiego, z sum pobra- 
nych z tytułu parcelacji majątku przywłasz- 
czył 32.389 zł. 30 gr. oraz c) że d 30-g0 
marca 1930 r. przedstawił adw. J. Newickie- 

  

   

mu, działającemu z ramienia Konst. Przeź- 
dzieckiego jako autentyczne, podrobione 
przez siebie pokwitowanie, stwierdzające po- 
branie od niego 86.000 zł. przez Lipę Zin- 
gera. 

Osk. Chocianewicza uznał za winnego za. 
rzucanego mu czynu występnego, a więe że 
od dn. 19 marca 1927 do lutego 1930 r., 

będąc nadleśniczym lasów woropajewskich, 
przywłas: ł ze sprzedaży lasu Graz parce- 
lacji gruntów i likwidacji służebności 52.181 
złotych 85 groszy. 

Z tych względów na zasadzie art. 60, 574 
cz, II, i 440 i 448 K. K. oraz art. 644 cz. 
Zb. Pr. i art. 706 U. P. C. sąd apelaeyjny 
skazał A Wardeńskiego za każde z wymie- 
nionych przestępstw oraz Al. Choeianowieza 
na zamknięcie w więzieniu (dom poprawy), 
przez lat dwa każdego, ze skutkami z art. 
28—34 K. K. wynikającemi (ograniczenia w 
prawach stanu). Karę w stosunku do War- 
deńskiego sąd uznał za łączną. 

Z powództwa eywiłnege na rzecz Kon- 
stantego Przeździeckiego zasądził od skaza- 
nego Wardeńskiego 1500 zł. a od Chociano- 
wieza 506 zł. 

Wiceprokurator p. Parczewski domagał 
się natychmiastowego zaaresztowania skaza- 
nyeh, sąd jednak postanowił do czasu upra- 
womocnienia się wyroku zastosować wzglę- 
dem skazanych jako środek zapobiegawczy 
dozór pelicji, z obowiązkiem meldowania 
się raz w tygodniu. Ka-er. 

EET: m: 

Popierajele Przemysł Rralowy 

   

  

   

      

Nr 67 (2509) 

Giełda warszawska z dnia 21.45 b.r 

UALUTY I DEWIZY: 

Bolkry . «5. į 44. 5 8.00—8,33— 8,38 
Gdańsk. . . е . . - 173,85 1.4,33- 173,42 

    

Holandia . . - 359.80—36% 10-—358,90 
Londys +22 1 + „ 32,70—39,58— 32,5 
Nowy York kabel . . .8,926—8,945 — 5,806 
Paryż . ее -) - 35,08— 35,17—34,99 
Praga . . .20,403/, 2545'/, 26,34 
Szwajca 1а .. .. 14250- 172,93—172,07 
Włochy . « . « . „ .  46,25—46,48- 46,02 
Se"lin w odr. nieoficjaln. . . . . . . 212,56 
Tend>neja mi jednolita, 

PAPIERY PROCENTOWE 
Inwestycyjna . - wa. | * « » . . 63,50 
Konwersyjna . . . - . - . ‚ . . 89.00 

|. 340 38,75- 5% kolejowa —. sza 
57,88—* 8..5— 57,45 7% stabilizacyjne A 

  

8% L.Z. B. G A.! R.R, ota,b.G. m. . 94,02 
Te sanis 165. 1744 rasa 
4'/,0 L. 4 ziemskie sów « r EB 
5% L. 4. warszawskie Ё 570 
60/, warszawskie . . . 
8% Częstochowy . . . . 
8% Łodzi .. . 53 
10% Radomia . . .. .. 
10% Siadlee szata 
Pożyczki nieco moeniejsze, 

li-ty niejedaolite 

AKCJE: 

  

PMzPOISKE 1 
Spie potasowe .- . . . . . . 
Wysoka . . . „. - 

POŻYCZKI POLSKIE w NOWYM YORKU: 

  

Dołarowa sec aaa e BB 
Dillonowska «4 4 k |. 61,00 
Stabllizacyjna . . . . » . . « . . . 56,50 
WATSZAWSKA „ о+ © « «> «1 43,50 
Slasta mui ou m от 1215 
Dolar w obrotach pryw.: 8,905 w żądaniu.. 

6.904 w płaceniu. 
Rubel złoty: 4,82 

Ks Miejskie |, Żywot, cuda i męka Chrystusa 3:3” 
ulica Ostrobramska 5 | Początek o godz. 4. . 6, Bi 10 wiecz. Ceny miejsc: balke. 30 gr., parter 60 gr. Ka:a czynna od 3.30 do 10 wiecz. 
  

Dźwięk. Kino - Teatr] DZIŚ i 

HELIOS | Sto. wi 
Wileńska 38, tel. 9-26 wem p.t. 

Największe gwiazdy ekranu w jednym filmie: 
Anny Ondra, 

Wielka tęsknota 
Harry Liedtke, 

ponętna Lil Dagow2r, zn»komita Olga Czechowa, 
Konrad Veidt, H. A. Sziettow, 

Przebojowe piosenki Wyjątkowo bogata wystawa Dodatki dźwię- 
kowe. Na |-szy seans ceny zniżone. Poczatek o g 2,4, 6, Bi 1015 

Fr. Korner w nicydziele 

  

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Miekiew. 22. tel. 15-28 

Dziśl Najnowsze p: 

Henry Garrat 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

rzeb. piosenki Paryża odśpiewa 
w filmie, dźwiękowym 
produkcji francuskiej igranie z miłością 

Początek o godz. 4, w dnie świąt. og. 2-ej Na |-szy seans ceny zniżone 
  

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wiełka 47, tel. 15-41. 

nagrodą na konk. g. 
zboakiej w ARSJYCH Rozwódka 

Dziś! Pełna czaru ulubienica publiczności Norma Schearer oczar. wszystkich w najn. swej kreacji odzn, |-szą 
W-g pow. Urszuli Parrot „Kobieta dla wszystkich i dla jednego” 
W rol męsk: Konrad Nagel, Chester Morris i R. Montgomery 

Nad program: Aktualja dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'30. Na l-szy seans ceny zniżone. 
  

Dźwięk. teatr świetlny 

PAN 
ul, Wielka 42, tel. 5-28 

Skorzystajcie z okazji! Czarowny dźwiękowiec turecki, który Ž 
jednym wielkim pochodem triumfaln. przeszedł ekrany wszystkich stolic świata ebrak Sta mbułu 
W rol. gł. najwyb. gwiazdy teatru stoł. w Konstantynopolu Przep. melodje podkreślają egzotyzm i czar wschodu 
Nad progr m: Najnowsze aktualja dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10/30. Ceny znacznie zniżone. 

Ostatnie 2 dnil 

  

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
(ebok dworca kolejow.) 

w wytw. „Nordisk“ 
Dziśl Tegoroczna perła w repertuarze 

w Kopenhadze p.t. Król karnawału 
Gabriei Gabrio, Renee Heribel i Henry Edwards, 

ANONSI Podczas świąt wyświetlamy wspaniały film p. t. Upadły Aniół z Nancy Carrol i Gary Cooper 
Olśniewający karnawał w Nicei 

Dremat w 10 skt. w-g słyn. dzieła NO- 
ela Soetta. W rol. gł.: Eiga Brink, 

Przepyszna wystawa. 

  

Dźwiękowe Kino 

LUX 
Mickiew. II, tel. 15-61 

Dziś! Największy s 
kich i berlińskich — przebój dźwiękowy 

ukces ekranów parys- 
Pod dachami Paryża 

i Pola Illery. Film, który zachwyca i wzrusza. Piosenki z filmu „Pod dachami Paryża” śpiwa cały świat. 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. — Początek o godz. 4, w dnie świąt. o g. l-ej. Ceny od 40 gr. 

(Sous les toits de Paris) 
W rol. gł. Albert Prejean 

  

„Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

nowe 100% dźwięk.   cej się młodzieży dozwolone. 

Dziśl W kinach „Stylowy” i „Światowid* wyświetla się zupełnie 
wyd. nieśmiertelnego arcydzieła Freda Niblo 

W roli tytuł. Ramon Novarro. Uwaga! Ze względu na w wartość artyst. dła uczą- 
Będzie wyświetłany w dniach 24, 25i 26 marca r.b. 

BEN HUR| Dźwięk. Kino-Teatr 

Šwiatowid 
ul. Mickiewicza 9. 

  

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

rzekomo równie dobrego, namówić. 

j „@ 
В to marka wypróbowana w ciągu dziesiątków lat. 

Oowiedziono profilaktycznie. 

LLA“ 
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CHOROBY PŁUC 
GRUŹLICA PŁUC jest nieubłaganą i corocznie, 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilrie, II rewiru, 

zam. w Wilnie przy ul. Zakretowej Nr. 7 niniejszem 
obwieszcza, że na zasadzie art. 46 — 48 i 116 Rozpo- 
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
17 marca 1928 roku (Dz. U.R.P. 34, poz, 32!) e pra- 
wie bunkowem w dniu 25 marca 1932 roku od godziny 
10 rano w Wilnie przy ul Staro-Szlachturnej Nr. 6, 
w składach Domu Bankowego T. Bunimowicz w Wilnie 
przy garbarni firmy K. Gierszater i S-ka odbędzie się 
powtórna sprzedaż z licytacji publicznej 1000 ekór 
cielęcych, należących do Szmuela Buszkanieca, zasta- 
wionych w pomienionym Domu Bankowym na zaspo- 
kojenie jego preteneyj do Szmuela Buszkanieca, osza- 
cowanych na sumę 700 dolarów, równowartych 
zł. 5930. 

2188/V1 Komornik Sądowy H. Lisowski. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru Il-go 

zamieszkały w Wilnie przy ul. Zakretowej 7, zgodnie 
z art. 1030 U. P. C. podaje do wiadomości publicz- 
nej, że w dniu 31 marca 1932 roku od godziny 10 
rano w Wilnie przy ul. Wileńskiej 20-16 odbędzie się 
sprzedaż z licytacji, należącego do Awruma (Abrama) 
Szrajbmana majątku ruchomego, składającego się 
z umeblowania i sprzętów domowych, oszacowanego 
na sumę zł. 1.391. 

2187/V1 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, V-go rewiru, 

Juljan Mościcki, zamieszkały w Wilnie, przy ulicy Wi- 
leńskiej Nr. 25 m. 10, podaje do wiadomości publicz- 
nej, że na żądanie Domu Bankowego T. Bunimowicz 
w Wilnie i na mocy art. 47, 48 i 116 Rozp. Prezy- 
denta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1928r. o Pra- 
wie Bankowem na zaspokojenie pretensyj tegoż Domu 
Bankowego, w dniu | kwietnia 1932 r. od godz. IO-ej 
rano, w osadzie Hołubiei, gminy woropajewskiej, 
pow. postawskiego, odbędzie się sprzedaż z licytacji, 
należącego do Woropajewskich Zakładów Przemy- 
ełowych Sp. Akc. majątku ruchomego, składającego 
się z 156040 metrów kwadr. szkła okiennego, oszaco- 
wanego na sumę zł. 624,160.—, znejdującego się 
w zastawie Domu Bankowego T. Bunimowicz w Wilnie. 

Komornik Sądowy J. Mościcki. 

Obwieszczenie. 
Komornik '4du Grodzkiego w Wiłnie, V-go re- 

wiru, Juljan Mościcki, zamieszkały w Wilnie, przy 

  

Komornik Sądowy H. Lisowski. 
  

  

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin| 
ul. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka Lt.d. | 
Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO,; 

ta dogodnych warankach / 
I NA RATY. | 

NADESZkY NOWOŚCI. | 
8324 

KEGJNCAWNWRE! 
UDZIELAM 
LEKCYJ 

z wszystkich przed- 
miotów do klasy 6-ej 
włącznie, mogę być 
też pomocą w na- 
ukach w roku szkoln. 
za minimalną cenę, 
Zgłoszenia proszę 
kierować do Admin. 
„Kurjera Wileńsk.” 

pod Nr. 6334, 

  

Udzielam 

korepetycyj 
szykuję do matury. 

Spec.: Matematyka, Fizy- 
ka, Chemja, Polski. 
Mickiewicza 19—31 

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

  

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne i moczopłolowe 

Wileńska 3 
01 godz. 8—1 i 4—8. 

tel. 587, 6677 

  

  

M Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moezopłoi we, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8. 

Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—1 i 4-8 
2.\. Р 8400 

DOKTOR MED. 

A. Krzemiański 
Chor. wewnętrzne, врес.: 
żołądka i jelit, przyjm. 
codzien. od 12—2 i 4—6. 

Kwiatowa 7, tel 14 25 

Akuszerka 

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

        

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m ł6 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz- 
ny, usuwa zmarszczki, bro 
dawki, kurzajki i wągry 
W. Z. P. 48. 8323 

Akuszerka 

  

Stały lokator 

poszukuje pokoju 
b. ładnie umeblowanego. 
w śródmieściu, ź oddziel-- 

nem niekrępującem wej-- 
ściem w mieszk. zć wszel— 
kiemi wygodami. Oferty 
listownie: Wiłao 1, skr. 

poczt. Nr, 95. 
  

zo zašwiadezenie- 
wojskowe, wyd. przez 

P. K. U. Wilejka na imię 
Komojeda Bazylego syna. 
Wincentego i Anny, rocz-- 
nik 1908, zam. we wsi 
Krynica. gm Radoszko- 
wicze, poczta Dubrowa.. 

powiat mołodeczański — 
umieważnia się. 

MASZYNISTKA. 
poszukuje posady,, 
jak również może być: 
angażowana do biura: 
na terminową pracę.. 
bez zobowiązania i» 
wszelkich praw. Rów— 
nież wykonuję różne: 
prace w domu po 
b. niskich cenach. 
Łaskawe oferty pro-- 
szę kierować do Adm... 
„Kurjera  Wileńsk.” 
pod „Maszynistka“ 

Ogrodnik, 
kawaler, z ukończ  śred-- 
nią ezkołą ogrodniczą i: 
praktyką szkółkarsko-wa— 
rzywniczą, jak również 
obeznany z działem kwia-— 
ciarekim, poszukuje po- 
sady od dnia |-go rnarca.. 
Zgłoszenia: Wilno, Koś— 
<iuszki. 14—8, Hamberę.. 

Z DID DZY 

KURIER WILEŃSKI it. 
Spółka a og:. odpow. Ik 

# 

        

firm krajowych i zagranicznych oraz 

PRZEDMIOTY UŻYTKU DOMOWEGO 
„Opłatki dla pieczywa. oliwa NICEJSKA 

octowa. szafran, wanilja, kardamon, 

CENY NISKIE. 

  

i jadalna, sól cytrynowa, esencja 
gwoździki, cynamon i t: d. 

CENY NISKIE. 

Sprzedają apteki, Wydz. Z.P.Nr. 15, 

    w Wilnie. 
Komornik Sądowy ). Mościcki. 

żonych druk. D Gordona. 
ul. Zawalna 60. 

skiego, Garbarska |, pod 
„Komfort” 

  

reperuję Pianina r“ 
wynajmuję — Mickiewicza 

umeblo- POKÓJ "ns: 
duży z oświetl. elektryca. 

i wszelkiego rodza- ie 
ju roboty drukarskie | 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE 
— TANIO — 
SOLIDNIE 

) 1 iį В ‚ : W kde ; 2 я Ša as ё я ‚ | spektowem i rachunko- ы + 8 i Towarzystwo dia handlu Towarami Aptecznemi ! Perfumeryjnemi nie: robiąc różnicy dla płci, wieku i etanu, kosi ulicy Wileńskiej Nr. 25 m. 10, podaje do wiadomości Sosę kawaler zdolay. ji DRUKARNIA te 
miljony łudzi. Przy zwalczaniu chorób płuc publicznej. > B żądanie Doma Bankowego T. Buni- pracowity i przedsiębior- я || dawnie nych, bronchitu, grypy, uporczywego, mę- mowicz w Wilnie i na mocy art. 47, 48 i 116 Rozp. czy, poszukuje posad, 2 | INTROLIGATORNIA т > в € Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1932 r. lub Pe С w. posady przyjmuje od 9 r. do 7 w i # I. B. Segali) czącego kaszłu i t. p. — stosują p. p. Lekarze R Roa na DE pretensyj tegoż Ę SA OfERE Kiezo- przeprowadziła słę I „Z NICZ“ i 

эЭ poleca na nadchodzące Święta „Balsam Thiocolan — Age“ 1021 PERS, ama pni S Siras Na > pn: „Kurjera | * M m | Wilno, św. JańskaBz 1 ю я bogaty wybór towarów: który, ułatwiając wydzielanie się plwociny, ih a. odbędzie, sie sprzedaż Wil. EE 3, i ks | 
i i i z licytacji, należąc o! ic 6 e Т ъ ВЕ P ERFUMERYJNYCH, da aw 5 regio rs Przemyslowych SAKE: kajkukustackowaca: imię, Poszukuję H gnić, >konóki „dla i KOSMETYCZNYCH Sa e kia jącego się z 4860 metrów kwadr. szkła okiennego, Bilety wizytowe mieszkania z 2lub 3-ch | i urzędów, bilety wi- E 
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zie pierkiedicz Z 

Sołowki-wyspa tortur 
i śmierci. 

(Wspomnienia z katorgi sowieckiej). 

O ile do roku 1927 rozwijała się kooperacja 
(spółdzielczość) prawie samodzielnie i tylko pod nie- 
znacznym naciskiem czynników rządowych, to od 
chwili ogłoszenia piatiletki, charakter jej się całkowi- 
cie zmienia i staje się ona instytucją wyłącznie pań- 
stwową, o silnie scentralizowanym zarządzie. Wpra- 
wdzie bolszewicy starają się nadać jej pewne cechy 
samodzielności i zachowania pozorów tworzenia koo- 
peratyw przez ludność, w imię własnego dobra, jednak 
każdy z mieszkańców Rosji (za różnych okazyjnych 
przybyszów nie ręczę) wie dobrze, jak się rzecz fakty- 
cznie przedstawia. Opinja ogólna o kooperacji sowiec- 
kiej jest taka: jest to instytucja, dążąca do największe- 
go wyzysku i oszukaństwa, z czem każdy jednak musi 
się godzić, tak jak się godzi z całym regimem sowiec- 
kim. - 

Moja definicja kooperacji sowieckiej brzmi: „.jest 
to instytucja państwowa, która za olbrzymie pienią- 
dze, wyciśnięte pod przymusem od obywateli w posta- 
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ci t. zw. składek członkowskich i różnego rodzaju 
wkładów organizacyjno - administracyjnych, czyni 
olbrzymie operacje handlowe, nie dając swym człon- 
kom absolutnie nie*. Czyli krótko mówiąc, jest to le- 
galna, na wielką skałę, afera państwowa, popełniana 
na szkodę dzisiejszych mieszkańców Rosji. Dewizą 
jej jest: wyciągnąć jak najwięcej, a dać jak najmniej, 

Oczywiście stosunki takie mogą istnieć tylko tam 

    

  

gdzie jest olbrzymi popyt, a nadzwyczaj mała podaż, 
gdyż daje konsumentom najlichsze towary, a pobiera 
niezwykle wygórowane ceny. 

Według tezy bolszewickiej, kooperacja pełni fun. 
kcje organu rozdzielczego. Do roku 1927 zadania ta- 
kiego kooperacja nie miała, bo... wszystkiego, można 
powiedzieć było pod dostatkiem. Ale co zrobić dziś, 
kiedy prawie nic niema? Na wszystkie artykuły pierw- 
szej potrzeby zaprowadzono kontyngent kartkowy 
i bez kartki, nawet igły do szycia, ani też kawałka 
nitki kupić nie można. Wyjątki, rzecz prosta, i od tej 
zasady przy pewnych chęciach są, ale płacić za to trze- 
ba dziesięciokrotnie drożej. Bez kartki można dziś 

  

w Rosji nabyć (bez ograniczenia co do ilości): wódki, 
zapałek, perfum, znaczków pocztowych i bilet kolejo- 
wy, a wieśniacy słusznie powiadają, za pieniądze 
sowieckie można tylko dowoli się upić i:. podatki za- 
płacić, : 

Na każdy artykuł pierwszej potrzeby określona 
jest norma, ponad normę, ściśle oznaczoną w ksią- 
żeczce członkowskiej, kooperatywa za żadne pieniądze 
nie nie wyda. A dzielą się normy na 3 grupy, przyczem 
od roku 1931 wprowadzono dodatkową normę 4-tą 
t. zw. „udarniczeskuju“. 

. _ Przedewszystkiem więc chleb. Przed wojną i ohe- 
cnie Rosja wywozi zagranicę olbrzymie ilości zboża 
(dawniej reperując tem swój bilans handlowy, dziś 
uprawiając dumping). Wewnątrz kraju natomiast 
panuje straszny głód. Jeżeli w roku 1921 po znanych 
nieurodzajach, głodowały tylko miasta, bo.wieś chle- 
ba dla siebie miała — to dziś głoduje cały kraj, zarów- 
no miasta, jak i wieś. 

Na mocy t. zw. kontrakcji wieśniak musi oddać 
państwu całkowity „nadmiar* wyprodukowanego zho- 
ża. Nadmiarem zaś jest to, co pozostaje po odtrąceniu 
wieśniakowi i jego rodzinie ich normy, a norma wy- 

  

  

nosi 16 kg. żyta miesięcznie na jedną pracującą oso- 
bę. Norma dla osób niepracujących, a więc dzieci, 
kalek, starców - niedołęgów i t. p. jest o połowę mniej. 
sza. Z tej normy musi przedtem, wieśniak za zmielenie 
zapłacić jeszcze państwu 4 funty zboża od normy. Na 
okrasę dla bydła nic się nie daje. 

Zasady te stosówane są zarówno do gospodarzy 
indywidualistów, jak i „kołchozników*. 

Mięsa, masła i in. tłuszczów, wieśniak mieć nie 
ma prawa. Na mocy rozporządzenia władz z 1931 r. 
nierogacizna całkowicie jest zabierana przez władze 
dla miast i wojska, a za samowolne zabicie wieprza 
grożą niezwykle surowe kary z zesłaniem do ciężkich 
robót włącznie. Masło w oznaczonej ilości lub mleko 
codzień muszą być dostarczane przez wsie do specjał- 
nych urzędów. państwowych w miasteczkach, skąd 
wędrują do miast na wyżywienie wojska i specjalnych 
grup robotniczych. Komu krowa zarwała i oznaczonej 
ilości mleka „wyciągnąć nie może niech kupi, ale 
pięć czy dziesięć litrów dać musi. Najstraszniejsze 
rządy okupacyjne są rajem w porównaniu z tem, co 
się obecnie dzieje na nieszczęsnej wsi rosyjskiej. Pod- 
czas swego pobytu na terenie Białorusi Sowieckiej 
i w drodze z Syberji na zachód, widziałem tak okrop- 
ny głód na wsi, że chyba żaden kraj nigdy takiego nie 
cierpiał, chleb, który w wielu miejscowościach musia 
łem jeść, do wszystkiego był raczej podobny, tylko nie 
do chleba. 

W Syberji, gdzie przed wojną olbrzymie sterty 
zboża stały nieraz po parę lat, gdyż wieśniak nie miał 

czasu w ciągu lata i zimy całości wymłócić, w tym kra- 
ju, gdzie jeszcze do tak niedawna. było wszystkiego 
nadmiar — wieśniaczki błagają dziś o ćwiartkę kaszy 
lub odrobinę cukru dla swych wynędzniałych, chorych 
dzieci. Z prośbami takiemi najczęściej zwracają sie do 
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lekarzy i różnych wplywowych osobistošci szpital- 
nych, gdyž tylko ci mogą polecič w receptach wydanie- 
choremu dziecku kaszy lub cukru. Kooperatywy daja: 
wówczas cukier, ale w ilości nie większej, niż 200— 
300 gramów (!). Proszę nie sądzić, że to żart lub prze- 
sadą — to fakt. Dziś dziecko nie wie w Rosji, co to jest 
cukier lub kaszka manna. 

Inny jest stosunek, pod każdym zresztą względem.. 
tylko do mas robotniczych w większych miastąch.. 
W Piotrogrodzie (Leningradzie), Moskwie, Mińsku. 
Charkowie łudność lepiej jest zaopatrywana w arty- 
kuły żywnościowe. Naprzykład w Moskwie robotnik 
otrzymuje 800 gr. chleba dziennie, ma trochę mięsa,. 
tłuszczów i może nawet dostać jaja (za grube pienią- 
dze). Dziecj zaś robotnicze, za pośrednictwem poradni 
lekarskich, mogą otrzymać aż 1 kg cukru i 1 kg kaszki 
mannej. Ale tak jest tylko w większych miastach 
w mniejszych zaś los robotników i włościan niczeme 
się nie różni: — jedni cierpią głód i nędzę i drudzy. 

Wyróżnianie robotników w pośród całej łudności 
kraju nie wypływa z jakiegoś sentymentu sfer rządzą- 
cych do tej klasy, lecz tylko z najzwyczajniejszej pod 
słońcem bojaźni. Władcy Kremla rozumieją że masy 
robotnicze w miastach są bardziej skore do wywołania 
zamieszek i rozruchów — więc im bardziej dogadza ją 
— chłop zaś jest bardziej spokojny — więc się go gne- 
bi. Czy taki pogląd jest słuszny? Jeżeli chodzi o dzień: 
dzisiejszy — może poniekąd tak, ałe na dalszą metę: 
spowodować może katastrofalne następstwa. Tem bar- 
dziej, że i wśród mas robotniczych jest olbrzymie nie- 
zadowolenie, gdyż pomimo, że się robi dla tej uprzy- 
wilejowanej klasy możliwie najwięcej — dalekie tw 
jest do zaspokojenia najprymitywniejszych potrzeb» 
każdego, chcącego jako tako żyć, człowieka. 
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