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Uprawa inu na wileńszczyźnie. Energiczne wystąpienie Litwy w sprawie Kłajpedy. 

Samowystarczalność włókiennicza i przemysł samodziałowy. 
Uprawa Inu ześrodkowała się w 

woj. północno-wschodnich i jako jedy 
na roślina przemysłowa, której upra- 
wa tami jest możliwa, ma specjalne 
znaczenie dia tej połaci naszego kraju, 
a również j dla całego życia gospo- 
darczego Polski, jeżeli na nie będzie- 
my patrzeć z punktu widzenia repar- 
tycyj poszczególnych działów produk: 
cji w różnych regjonach naszego kra- 

ju. 
W dziedzinie Iniarstwa, interes 

północnego regjonu Polski jest rów 
noległy z interesem całego kraju. 
Regjon północny, pozbawiony uprawy 
łnu, silnie podupadnie ekonomicznie; 
Polsce zaś, jeżeli się nie zdobędzie na 
produkcję własnego surowca włókien- 
niczego — grożą poważne trudności 

gospodarcze. 
Nie trzeba być pesymistą, żeby 

przyglądając się, a raczej przeżywa 
obecny kryzys, nie przewidzieć 7 
nego zmniejszenia naszego eksportu 
rolniczego w roku obecnym i następ 
nych. Ponieważ eksport produktów 
rolniczych stanowił w ciągu ostatnich 

lat coraz bardziej zwiększającą się po- 
zycję, natomiast wywóz wytworów 
przemysłowych nie zwiększał się, nie- 

wątpłiwie odbije się to niezwykle do- 
tkłiwie na naszym imporcie. Dopiero 
wtedy zrozumiemy, że bawełna i juta 

jest dla nas za droga, gdyż nie bę- 
dziemy mieli jej za eo kupić. Czy nie 
będzie to jednak za późno? 

Gdy mowa jest o jakichbądź ogra- 
miczeniach importowych, przestało 
być modnem powoływanie się na nie- 
naruszalność traktatów, . wzajemność 
międzynarodową i t. d. 

W sprawie ograniczeń przywózii 
włókna nie należy obawiać się retoc- 
syj, gdyż jak nam wykazuje statysty - 

ka, te kraje, z których importujemy 

nasze włókna roślinne i zwierzęce nie 
odwzajemniają się w stosunku do nas, 
ponieważ prawie, że nic od nas nie 

kupują, a nie trzeba łudzić się, że 
perspektywy naszego eksportu do 
Ameryki, Azji, Australji i Afryki są 
aw najbłiższej przyszłości minimalne. 

Produkcję roślin włóknistych na- 

leży załiczyć do najbardziej intensyw- 

nych upraw przemysłowych i ze 

względu na produkt służący za suro- 

wiec do przemysłu i ze względu na 

znaczną iłość pracy ludzkiej. jaką się 

wkłada przy uprawie roślin włókni- 

stych w uprawę, pielęgnację. zbiór i 

przeróbkę. Dawny pogłąd na len, jako 
na roślinę, która wyczerpuje ziemię, 
jaki panował przed laty, w związku 

ze zdobyczami w dziedzinie nawoże- 
nia, przy racjonalnem zmianowaniu 
jest raczej argumentem pro len, tem 

bardziej że łen jako przedplon przed- 
sławia się bardzo atrakcyjnie, 

Gdybyśmy chcieli całkowicie za- 

stąpić Inem i konopiami spożywał 
obcenie bawełnę i jutę, wobec tego, 

że importujemy corocznie około 
60.000 tonn bawełny i 20.000 tonn 

juty,  masielibyśmy' wyprodukować 
dkoło 200.000 tenn włókna Inianego 
i konopnego *). Licząc plon włókna 
2 | ha 300—500 klg., zajęłoby to ob- 
sząr wvkoło 400.000—600.000 ha. a 
więc załedwie w stosunku do obsiewu 
wszystkiemi innemi roślinami nieco 
więcej niż 3 proc. 5 

Zdając sobie sprawę, że ten mak- 

Symalny program, połegający na cal- 

owitem zastąpieniu Inem bawełny 

Nie jest realny, liczby powyższe przy* 

toczyłem jedynie dla zobr: owan'a» 

Że przeznaczenie pół miljona na rošti- 
ny włókniste, wyniesie zaledwie 3%'/,. 
obszaru obsiewnego corocznie. 

   
  
  

  

  

   

  

  

          

  

Lecz skoro teń maksymalny prog- 
ram odrzucamy jako nierealny, nale- 
ży odpowiedzieć na pytanie do ja- 
kiego obsżaru pód roślinami włókni- 

stemi powinmiśmy i możemy dążyć? 
Do łego zagadnienia możemy do- 

chodzić z różnego punktu widzenia. 
Ponieważ widzimy, że naśże rolnic 

two mogłoby nam z łatwością dostar- 
czyć potrzehńego włókna w dostatecz 

nej ilości należy omówić inne trudhó- 
Ści, a przedewsżystkiem: a) w jakim 
stopniu. z punktu widzenia spożycia 
wyroby lniane i konopne, eleminując 
sprawę teny, mogłyby zastąpić baweł: 

   

    

   A «Ce   m zastąpienia 60.000 tonu bawełny 

      
     

ae cba będzie około 150 tonn włókna lr o trzepanego, wobec у yższego 2 
odpadk gg tkanin Inianych i większej ile 
Moż,. Brzy przędzeniu. 20.000 tonn juiy 

  

   | zastąpić 40—50.000 tonn pakuł Inia 

nę i jutę. Wiemy, że dawniej zużycie 
bawełny było minimalne. W z 
z rozwojem cywilizacji zwiększ 
znacznie spożycie tkanin, a 
wszystkiem bawełnianych — zu 
tkanin lnianych natomiast zmniejsz: 
ło się. Dlatego też, mimo kolosalnego 
kryzysu, któryby mógł usprawiedli- 
wić przemówienie wielkim głosem 
„dość bawełny”, tego w 100”/, nie mó- 
wię, a to głównie i z powodu tego, że 
powiększenie obszaru pod lnem nale- 
ży przeprowadzać stopniowo i powtó- 
re, szereg tkanin, które obecnie są 
wytwarzane z bawełny — nie mogą 
być robione z lnu, a przedewszyst: 
kiem wszystkie tkaniny imitujące weł- 
nę i t. p. 

I dlatego nie będę posądzony 0 
przesadę z chwilą, gdy postawię kon- 
kretny ceł — zastąpienie lnem '/; spo- 

żywanych obecnie wyrobów bawełnia- 
nych, których duża część stanowić 
będzie t. zw. „towar biały”. Ażeby za- 
stąpić 20.000 tonn bawełny, potrzeba 
będzie wyprodukować 50.000 tonn 
włókna lnianego. 

Jeżeli zaś chodzi o jutę, której zu- 
żywamy rocznine około 20.000 tonn, 
to przy zastąpieniu jej pakulami Inia- 
nemi i konopnemi nie spotkamy żad- 
nych poważniejszych technicznych 
trudności, gdyż nawet przemysł przę- 
dzalniczy jutowy po wykonaniu mini- 
malnych przeróbek może prząść za- 
miast juty — len i konopie. Wobec 
tego, że opakowanie papierowe coraz 
silniej konkuruje z jutą, jako opako- 
wanie bardzo tanie, lecz równie nie- 

trwałe jak jułta, rola opakowania Inia- 

nego, jako opakowania trwałego, na- 
biera szczególnego znaczenia. 

Do zastąpienia 20.000 tonn juty 
potrzeba będzie 50.000 tonn pakuł. 

Celem zastąpienia 3%, bawełny i 
100°/, juty, musielibyśmy wyproduko- 
wać w tym celu 100.000 tonn Inu i 
konopi, co stanowiłoby plon z 
250.000 hektarów, a ponieważ na 
własne spożycie rolnicy zasiewają о- 
koło 180.000 ha Inu i konopi—ogólny 
obsiew Inu i konopi, do którego ma- 
żemy dążyć nie biorąc pod uwagę eks- 
portu wyniesie około 330—350.000 ha. 

Przemysł jutowy znajdujący się 
w naszym kraju, należy do przemy- 
słów najlepiej zofganizowanych, chro- 
ninony wysokiemi stawkami celnemi 
i skartelizowany, a przez to dyktu- 
jacy ceny według swego uznania. 

artość rynkowa wyprodukowanych 

opakowań z juty, wynosi 60—80 mil- 
jonów rocznie, co odpowiądą 3-kro- 
tnej wartości surowcą. Sprawdzenie 
tych liczb na podstawie różniey cen 
worków produkowanych w  Niem- 

    
   

  

  

  

  

  

   

czech i w Polsce wykazuje, że za po- 
siadanie przemysłu jutowego rolnic- 
two nasze, ho ono głównie worki ju- 
towe pośrednio, łub bezpośrednia spo 

29 żywa, płaci haracz 
miljonów złotych. 

Nie można zatem dziwić się 

przemysł jutowy nałeży do najlepie 

zorganizowanych. 

Przy produkcji włókna, szezegól- 

nie w warumkach północnych (to sa- 
mo obserwitjemy i w Rosji), otrzymuje 

się znaczne ilości pakuł. I im bardziej 
dążymy do wyższych gatunków włók- 
ną, (czesanie), tem więcej mamy tych 
odpadków. W chwili obecnej możemy 
już zastąpić jutę w + 

conajmniej 

  

  j 

   

  

- 25 proc. Inem; 
dążeniem naszem winno być całkowi- 

te uniezależnienie się od niej. Nieco 
wyższa cena ża opakowanie Iniane i 

konopne jest usprawiedliwiona dzię- 
ki wielokrotnie wyższej mocy i trwa- 

łości opakowanie z Inu i konopi. 
Krajowe włókno i papier winny roz- 

parcelować domeny kolonjalnej juty. 

zaoszczędzając krajowi 20 miljonów 

rocznie. 
Wyższa cena opakowania Iniane- 

go, pochodzi nie z wyższej ceny SU- 

rowca lećż z droższego przerobu, prze: 

robu inniej wydajnego, wymagającego 
większej ilości pracy=-czynników, kió 
rych zwiększenię w chwili kryzysu nie 
może być tżhane ża kardynalny błąd. 

Zmusić przentysł jutowy do prze 
roba krajowegó lnu. co 4 punktu we 

dzenia fFolnietwa, jaką całości winno 
być zasadeiczym postulatem, możemy 
jedynie przez racjonalnie skonstruo- 
wańą ochronę celną, któraby zmusiła 
do stopniowego przejścia z przerobu 
juty na przerób Inu. Ta. stopniowa 
przebudówa jest konieczną ze wzglę- 

du na żnaczne zmniejszenie (prawi: 

   
  

  

  

  

o połowę) zasiewu juty Bengalu, w 
głównem centrum uprawy juty na 

świecie. Pozbawienie siebie własnego 
surowca włókienniczego może spowo- 
dować znaczne jego podrożenie i wre- 
szcie brak. 

Prócz trudności natury zwyczajo- 
wej i kalkulacyjnej w walce o własne 

  

włókno, trzeba przezwyciężyć cały 
szereg innych trudności, a - przede- 
wszystkiem brak przemysłu lniarskie- 
go. Mówiąc o jucie wspomnieliśmy, 
że przemysł ten stosunkowo łatwo bę- 
dzie mógł stopniowo przerabiać się na 
Iniarski. Gorzej jest z przemysłem ba- 
wełnianym. 

Specjalny przemysł lniarski liczy 
obeenie niecałe 20.000 wrzecion, mo- 
gących po eałkowitem uruchomieniu 

przerobić najwyżej 5.000.tonn włókna 
roeznie (20.000 wrzecion lnianych; 
wobec 1.200.000 bawełnianych). Lecz 
skoro na wstępie zaznaczyliśmy, że 
dążyć będziemy do zastąpienia 1/3 
spożywanej bawełny lnem, musieli- 
byśmy przerobić w tym celu 40.000— 
50.000 tonn włókna lnianego, do cze- 
go trzeba byłoby 160—200.000 mecha- 
nicznych wrzecion lnianych. Koszt 
zainstalowania tej ilości wrzecion wy- 
niósłby około 80.000.000 do 100 milį., 
co w porównaniu z sumami wywożo- 
nemi za surowce włókiennicze nie jest 
dużo, ale je trzeba mieć. 

    

   

  

Zanim to jednak nastąpi, musimy 
szukać innych dróg, a tą drogą. jak- 
kolwiek prymitywną, niewygodną i 
wyboistą, jak te polskie drogi w za- 
padłej okolicy — jest przemysł łudo- 
wy. 

Przemysł ludowy. odziewający już 
w chwili obecnej znaczny odsetek na- 
szego kraju. da nam podstawę dla kra 
jowego włókiennictwa i spowoduje 
drogą ewolucyjną powstanie przemy- 
słu przędzalniczo-lniarskiego. 

Licząc ostrożnie mamy w kraju znacz- 
nie ponad 1200000 ręcznych kołowrot- 
ków i 600.000 ręcznych krosien. To 
jest poważna siła, z kótrą można wy-= 
powiedzieć walkę i — zwyciężyć. Ko- 
łowrotek robi miesięcznie conajmniej 
10 kg. przędzy Inianej, czyli w ciągu 
3 miesięcy zimowych — 30 kg. 
1.800.000 kołowrotków przerobić mo- 
że 30—45.000 tonn przędzy, czyli 50— 
75.000 tonn włókna. Koszt przędzenia 
ręcznego wbrew wszelkim zasadom. 
jest w chwili obecnej mniejszy niż fa- 
bryczny. Dziś ręczny kołowrotek 
może konkurować z maszyną. 

1 kg. przędzy lnianej fabrycznej 
kosztuje (Nr. 14) + 4,5 zł W tej 
przędzy jest surowca za 1.5 zł. — 2 zł, 
a więc za próces przędzenia i inne ko- 
szła trzeba zapłacić 2,5 — 3 zł. Przę- 
dzę ręczną w tkaninie samodziałowej 
wieś sprzedaje po 2 — 2,5 zł. za 1 kg., 
czyli za praeę tam wypada za 1 kg— 
1.50 zł., co w przeliczeniu stanowi opła 
tę za 1 godzinę pracy najwyżej 5 gro- 
szy. Jest to znacznie mniej, niż wy- 
nosi zapomoga dla bezrobotnego, lecz 
czyż w tych 5 groszach nie tkwi głębo- 
ki sens? 

  

  

  

  

  

  

I mimo. to, że nie można nic za- 
rzucić, gdy w dążeniu do samowy- 

starczalności rolnik przędzie i tka w 
domu; żelazo żastępuje drzewem i 

sznurkiem, cukier — ziemniakami, 
naftę — łucżywem i redukuje potrzeb 
ną mu sół do minimum, a nawet or- 

ganizuje mniej, łub więcej karalne 
przemysły domowe, to jednakże z 
punktu widzenia Państwa źle będzie, 
gdy tę samowystarczalność nie roz. 
rzymy na całe Państwo i nie ujmie- 
my jej w pewien system. 

Teza, którą przemysł zahypnoty- 
zował cały nasz kraj, że winniśmy ca* 

  

     

  

łą naszą siłą rozbudowywać przemysł 
i dążyć pod tym względem hietylka 
do  samowystarczalności, opartej o 

Surowce produkowanę "za morzanii, 
lecz i de podboju nąszemi fabrykatami 
rynków na obw półkulach, zbankru- 
towała z kt%ttesem. Musimy niemał 

+ ой początku. Może z mniej- 

szym rozmachem, lecz solidniej w bar 
j bliskim kontakcie z realnemi 
wościami naszego kraju, który 

taki jest, jakim jest i ciemny w miarę, 
i biedny. i ziemie ma nietęgie, i kli- 
mat gorszy, niż w wielu innych krs- 

jach. 

Na zakończenie należy zwrócić 
uwagę na to, iż naskutek kurczeni 
się uprawy bawełny, należy liczyć się 
ze znacznym wzrostem cen na włók 

  

   

  

Nowa ordynacja wyborcza na Litwie. 
Możliwość daiszego zaostrzenia stosunków litewsko- 

niemieckich. 
KRÓŁEWIEC, 23, 3. (Pat). — £ 

Kowna donoszą, że Litwa zamierza 
w najbliższym czasie wydać nową u- 
stawę w sprawie ordynacji wyborczej 
do sejmu. Udział partyj politycznych 
w przyszłym sejmie ma być bardza 
mały, albowiem sejm składać się bę- 
dzie z izb handlowej, przemysłowej, 
rolniczej, do których delegaci będą wy 
bierani według specjalnego systemu 
wyborczego. 

Wiadomość o zamierzonem wyda- 
niu tej ustawy łączy się powszechnie 
ze sprawą rozwiązania sejmiku kłaj- 
pedzkiego. Statut kłajpedzki przewi- 
duje, że ordynacja wyborcza obowią- 
zująea na terytorjum całej Litwy obo- 
wiązuje również na terytorjum Kłaj- 

pedy i posłowie sejmiku kłajpedzkie- 
go wybierani są w ten sam sposób, jak 
posłowie do sejmu litewskiego. W ra- 
zie więc wejścia w życie nowej usta- 
wy rozciągnięta ona zostanie automa- 
tyeznie również i na Kłajpedę. Dzie- 
ki temu Litwa będzie mogła utworzyć 
w Kłajpedzie powolny sobie sejmik 
i nie będzie potrzebowała liczyć się z 
sukcesem mniejszości niemieckiej w 
Kłajpedzie, orjentującej się w stronę 

Berlina, й 
Wprowadzenie nowej ordynacji 

wyhorczej na terytorjum Kłajpedy 
przyczyni się niewątpliwie do dalsze- 
ge zaostrzenia stosunków litewsko- 

niemieckich. 

Protest niemiecki 
przeciwko rozwiązaniu sejmiku kłajpedzkiego. 

BERLIN, 23. 3. (Pat) — Rząd Rze- 
szy zgłosił w Kownie oficjalny protest 
przeciwko rozwiązania sejmiku kłaj- 
pedzkiego. Analogiczne  demarche 
zgłosili przedstawiciele rządu niemiee 
kiego u rządu angielskiego, francu- 
skiego i włoskiego. 

Protest niemiecki, powołując się 

na zbiorową notę sygnatarjuszy do 
rządu kowieńskiego, podkreśla, że za- 
rządzenia litewskie sprzeczne są z za- 
leeeniami Rady Ligi w sprawie spo- 
sobu nominacji dyrektorjum w Kłaj- 
pedzie. Nowe wyhory do sejmu kłaj- 
pedzkiego zostały wyznaczone przez 
rząd litewski na 4 maja r. b. 

Obniżenie oprocentowania pożyczek. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

   Deiadujemy się. że instytucje 
kredytowo-rolnicze, między innemi 
Wileński Rank Ziemski, zadeklarowa- 
ły obniżenie na okres roczny oproceu- 

towania pożyczek długoterminowych 
udzielonych rolnietwu, do 6 proc., u- 
znając to w obecnej sytuacji rolnietwa 
za 1zeCz niezbedną. Przedstawiciele-— 
posiadacze większych papierów dłu- 
goterminowych ebligacyj rolniczych. 
jednocześnie wyrazili swoją zgodę na 

obniżenie w tym okresie rocznym, na- 
leżnych im procentów za posiadanie 
obligacy į. 

Decyzja ta jest wynikiem diugieh 
narad jakie się toczyły między przed- 
stawicielami instytucyj kredytowych 

a posiadaczami ohbligacyj tych insty- 
tucyj. 

Sprawa obligacyj, znajdujących się 

  

w rękach drobnych posiadaczy, zosta- 
ła załatwiona w ten sposób, że procen- 
ty zostaną wypłacone w wysokości 
normalnej. 

Jednocześnie Banki Powiatowe ob- 
niżą procenty od udzielonych poży- 
czek zastawnych o 2 procent. 

Prywatni posiadacze listów zastaw 
nych nie poniosą żadnych ustępstw i 
otrzymają swój procent w pełnej wy- 

sokości dotychezasowej. W ten spo- 
sób uregulowanie tak ważnej dla rol- 
nietwa kwestji opiera się na dobrowol- 
nem porozumieniu wszystkich zainte- 
resowanych czynników i nie ma nie 
wspólnego z przymusowem narzuce- 
niem drogą ustawy uregulowania tej 
sprawy, tak jak to się stało w innych 
krajach europejskich. 

Słuszne wystąpienie Polski. 
Sprawy celne między Polską a Gdańskiem muszą być 

urequlowane 
WARSZAWA, 23. X. (Pat). — W. połsko- 

gdańskiej umowie warszawskiej przyznano 
Gdańskowi szereg bardzo poważnych us 
tępstw, licząc na lojalność gdańszezan w pra 
cy nad rozwojem gospodarczym wspólnego 
obszaru celnego. 10-letnia praktyka wykaza- 
ła, że zamiast lojalnie współpracować z Pol- 
ską Senat gdański przeciwnie na każdym 
kroku łamał umowę warszawską, dotkliwie 
szkedząe tem życiu gospodarczemu obszaru 
celnego i wytwarzając sytuację wręcz nie- 

zgodną ź konwencją paryską i traktatem 
wersalskim. 

W dziedzinie eelnej np. Gdańsk utrudnii 
i uniemożliwił inspektorem wykonywanie 
kontroli nad działalnością gdańskich władz 

celnych, nie wykonał zarządzeń polskiego 
eentralnege zarządu ceł, samowolnie wyda- 

wał rezporządzenia i regulaminy celne. zez- 
wsłenia na przyjazd, zwolnienia od cła i zez 
wołenia na bierny obrót  uszlachetniający 
it p. Wreszcie gdańskie władze celne 0d- 
mówiły posłuszeństwa polskiemu zarządowi 

ceł. Deprowadziłe to iaktycznie do stworze- 
nia na jednym obszarze celnym dwóch admi 

żyj eelnych, podległych jedna Minister- 
arbu, a druga — Senatewi gdańskie- 

  

  

    

  

stwu Sk 
mu. 

Mało tego — administracja gdańska upra 
swoją własną politykę gospodarczą, nie 

lieząe się zupełnie z centralnemi władzami 

celnemi, przyczem jest stale pedżegana i pro 
wadzona w duchu anytpolskim, czego najle= 

    

pszym dowodem jest fakt, że cała gdańska 
administracja celna należy do bojowych or- 
ganizaeyj antypolskich. 

Taki stan rzeczy trwać nadał nie może, 
gdyż jest on jawnem uszczupleniem praw 
Polski, określonych traktatem wersalskim, 
konweneją paryską, jak i późniejszemi po- 
stanowieniami Ligi Narodów. 

Słusznie też postąpił rząd polski, wystę- 
pująe z chwilą, gdy minął termin, przewi- 
dziany umową warszawską dla wystąpień o 
zmianę postanowień tej umowy, w nocie 
do wysokłego komisarza Ligi Narodów © 
podporządkowanie gdańskiej administracji 
eelnej polskiemu zarządowi eelnemu. 

Nota rządu polskiego z dnia 1 marca, 
wysunięta została w trybie art. 39 konwene- 
ji paryskiej i jest wbrew insynuacjom Sena- 
tu gdańskiego całkowicie zgodna zarówno 
z konwencją paryską, jak i z traktatem wer 
salskim. 

W nocie tej przedstawione sposób zatrud 
niania gdańskich funkcjonarjuszy w służbie 
polskiege zarządu ceł na tych samych zasa- 
dach, na jakich urzędnicy Rzeszy Niemiee- 
kiej przyjmowani sa do obecnej gdańskiej 
administracji celnej. Gdańska adamnistra- 
cja celna musi być służbowo podporządko- 
wana polskiemu zarządowi ceł. Inaczej 
wbrew postanowieniom traktatu wersałskie- 
go. mielibyśmy faktycznie dwa obszary eel- 
ne. 

  

  

Skutki strasziiwego cyklonu. 
NOWY YORK; Ż3. (Pat). — Wedlug ostat 

nich obliczeń, straszliwy eyklon, który prze- 
szedł nad Atneryką Północna, spowodował 
śmierć 185 osób w stanie Alabama, W stanie 

30 i 65 rannych. W sta     

  

na egzotyczne. Poza tem nie nałeży 
zapominać, że 1 ha pod lnem absor- 
buje ręcznej robocizny przeciętnie 100 
dni. a przy przeróbce na przędzę i 
tkaniny w chacie drobnego rolnika 1 
ha lnu daje dodatkową pracę w cią- 

gu 700 — 1000 dni. 
W dobie walki z bezrobociem. któ- 

ra idąc w kierunku najmniejszego 0- 
poru, przybiera często fantastyczne 
formy. moment pracochłonności upra 
wy roślin włóknistych nie może być 

  

   

    

nie Tennessee 17 zabitych i 34 rannych, w 
stanie Kentucky — 2 osoby zabite, 4 ranne. 

Ogółem zaś zabitych przez cyklon jest 243 
osoby i 726 rannych. 

ignorowany, gdyż dać ona może 

pracę, gdy tymezasem przerób surow- 

eów importowanych przez przemysł 

przysparza nam wciąż bezrobotnych 

i niestety przysparzać będzie, bo nie 

nie jest w stanie, nawet przy dobrej 

konjunkturze zatrzymać przemysłu w 

rozpędzie do  „racjonalizacji* drogą 

zastępowania człowieka — maszyną. 

Włókienniczy przemysł samodzia- 

łowy ma głos! 
Janusz Jagmin. 

Stanowczy ton urzędówki 
litewskiej w sprawie kraju 

kłajpedzkiego 

KOWNO, 23. 3. (Pat). — „Lietuvos Ai- 
das* w związku z ' rozwiązaniem sejmiku 
kłajpedzkiego pisze: Znajdujemy się w przed 
dzień nowych wyborów. Od składu przysz- 
łego sejmiku uzależniena jest nietyłko sytuac 
cja dyrektorjatu i jego stosunek do władz 
centralnych, lecz i sprawa wprowadzenia 
w życie statutu kłajepdzkiego, Twierdzenie 
pism niemieckich, jakeby prawa suwerenne 
Litwy miały być uszczuplone, jest eałkowi- 
tym wymysłem szowinistów niemieckich i 
ich zwolenników. Prawa suwerenne Litwy 
zostały zastrzeżone w par. 15 konweneji kłaż 
pedzkiej i żadne zmiany w kierunku rozsze. 
rzenia autonomji kłajpedzkiej nie mogą być 
przeprowadzone bez zgody Litwy. Litwa nig- 
dy nie zgodzi się na proklamewanie kraju 
kłajpedzkiego wolnem państwem. Powinne 
te zrozumieć społeczeństwo niemieckie, któ- 
re oczekuje z Berlina eudów. W Niemezech 
politycy i dziennikarze winni również zda- 
wać sobie sprawę z tego, iž Litwa za prob- 
lematyczne kompensaty ekonomiczne nie zge 
dzi się na przyłączenie Kłajpedy do Niemiec 
łub na wyrażenie swej zgody ma plebiscyt. 
Obecna sytuacja — kończy dziennik — jest 
wynikiem dotychczasowej tolerancyjnej po- 
lityki Litwy, dzięki której nastąpiła germa- 
nizaeja kraju kłajpedzkiego. Należy z term 
ostatecznie zerwać, by ustała wreszcie speku 
lacja na Berlin. 

„Rytas* w tej samej sprawie pisze, iż 
rezwiązanie sejmiku było nieukniknioną ko- 
niecznością. Dziś należy dbać o to, ażeby 
wśród kłajpedzian obudzić ducha litewskie- 
go. 

„Tag“ wzywa do gwałtu. 

BERLIN, 23. 3. (Pat). — Hugen- 
bergowski „Tag“ wzywa rząd Rzeszy, 
ażeby na gwałt litewski odpowiedział 
ze swej strony gwałtem. Cała przy- 
szłość niemieckiej polityki wschod- 
niej — podkreśla dziennik — załeży 
od tega, czy Niemcy zdołają przefor- 
sować zasadę prawa wobec Litwy. czy 
też ograniczą się do pomocy sygna- 
tarjuszy. 

Nominacje. 

WARSZAWA, 23. 3. (Pat). — Na 
wniosek Rady Ministrów Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej mianował w 
dniu dzisiejszym p. Wacława Karwac- 
kiego, posła na Sejm Rzeczypospołitej, 
podsekretarzem stanu w Ministerstwie 
Reform Rolnych oraz p. inż. Józefa 
Gallota podsekretarzem stanu w Mi- 
nisterstwie Komunikacji. 

Wiceminister Gailot na czele 
skomasowanych acend Min. 
Komunikacji i Min. Robót 

Publicznych. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dowiadujemy się, że min. inż. Kithn 
powierzył podsekretarzowi stanu inż. 
Gallotowi, którego nominacja została 
podpisana przez Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej, niezmiernie ważną sprawę 
—połączenia w jedną całość organi- 
zacyjną Ministerstwa Komunikacji z 
Ministerstwem Robót Publicznych. 

W przyszłem Ministerstwie Komu- 
nikacji znajdować się będą agendy ko 

munikacji dróg bitych, rzek i lotnic- 
twa. 

Ramy organizacyjne nowego Mi- 
nisterstwa mają być opracowane przez 

specjalną komisję, powołaną przez p. 
min. Kiihna na której czele stanąć ma 
wicemin. Gallot, W skład jej weszli 
wyżsi urzędnicy min. Komun. i Robót 
Publicznych. Komisja ta przystąpiła 
natychmiast do pracy. 

Termin zakończenia pracy komisji 
i przedstawienia wyników, oznaczo- 
ny został na dzień 1-go czerwca b. r. 

Min. Zaleski i Zawadzki 
u premjera Tardieu. 

PARYŻ, 23. 3. (Pat) — We środę 

przed południem premjer Tardieu 

przyjął ministrów Zaleskiego i Za- 

wadzkiego. 

„Polskie Zjednoczenie Naro- 
dowe na Łotwie", 

RYGA, 23. 3. (Pat). — W dniu dzi- 

siejszym ministerstwo spraw wew- 

nętrznych zatwierdziło statut nowcj 
naczelnej organizacji polskiej na Бо!- 
wie pod nazwą „Polskie Zjednoczenie 

Narodowe". 

Kto wygrał? 
WARSZAWA, 23. 3. (Pat). W 12 

dniu ciągnienia 5 klasy 24 Polskiej 

Państwowej Loterji Klasowej głów 

niejsze wygrane padły na numery na- 

stępujące: $ 

15 tysięcy złotych — na Nr. 22.827, 

po 5 tysięcy złotych — Nr. 7.981 i 

  

  

„ 26.846.
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Marszałek Piłsudski w Heluanie. 
P. Bogdan Richter nadsyła „Gazecie Pol- 

skiej” w jednej ze swoich korespondencyj 
ciekawe opisy o warunkach pobytu w Helu 
anie Marszałka Piłsudskiego, oraz o trybie 
codziennym Jego życia. Z ostatniej korespou 
dencji (Nr. 83 „Gaz. Pol.*) wyjmujemy po- 
niższy urywek (Red). 

Marszałek Piłsudski zamieszkał w 
Heluanie w polskiej willi „Jola. 
przed którą wystawiono honorowy po- 
sterunek wojskowy, składający się z 
dwóch podoficerów, dła uczczenia Do- 
stojnego i Miłego Gościa, pomimo, że 
podróżuje stricte incognito. 

Willa Jola jest właściwie pałacy- 
kiem, zbudowanym przez egipskiego 
dostojnika i bogacza, Szauki paszę, w 
czasach świetności Hełuanu, kiedy to 
rczydował tu przez znaczną część ro- 
ku dwór chedywa (wicekróla) i zjeż- 
dżali się bogaci cudzoziemcy. 

Czasy te minęły. Król Fuad rezy- 
duje przeważnie w swym pałacu w 
Kubbah, bogatych cudzoziemców prze- 
trzebiła znacznie wojna światowa. He- 
Inan z modnej stacji klimatyczno-roz- 
rywkowej stał się tem, czem właści- 
wie powinien być — stacją klimatycz- 
no-leczniczą i odpoczynkową, dającą 
swym gościom idealne warunki wzmo- 
cnienia utraconych sit i odrestaurowa. 
nia nadszarpniętych życiem „cywilizo- 
wanem“ nerwów. 

Jak na pustynny Heluan, do którego 
ziemię urodzajną trzeba przywozić na 
wielbłądach z doliny Niłu, ma „Joła* 
wyjątkowo duży ogród, z pergolami i 
tak ulubionemj przez Arabów sztucz- 
nemi grotami (cieplarniami). Ozdobą 
ogrodu są liczne i rzadkie nawet na 
Egipt palmy ze wszystkich zwrotni- 
kowych krajów świata i dwa ogródki 
kaktusowe. Ale chłubą i dumą „Joli* 
są przedewszystkiem wielkie trawniki, 
parę tuj i jedna topoła. Gdyż w tym 
klimacie trawa jest bardziej luksuso- 
wą rośliną niż latanje i bauhinje. 
Słońce czerwcowe wypala ją regular- 
nie co roku i co roku trzeba ją siać na 
nowo. Prócz tego wymaga ciągłego 
podlewania, a woda jest w Heluanie 
rzeczą drogą. Rachityczne tuje i topo- 
ła są znów roślinami „z dalekiej pół- 
nocy“, uważanemi przez Egipcjan za 

prawie tak egzotyczne, jak sosny i 
brzozy. 

W tej chwili kwitnie w ogrodzie 
Marszałka wszystko: nasze poczciwe 
bratki i bougainvillea, lewkonje i ole- 
andry, cynerarje i petunje, gwoździki, 
floksy i narcyzy. Co do zapachu pa- 
nuje obecnie bezkonkurencyjnie pach 
nący groszek, dochodzący dwumetro- 
wej wysokości. 

Marszałek mieszka ze swym leka- 
rzem, płk. Woyczyńskim i adjutantem 
kpt. Lepeckim. W dzień ulubionem 
Jego miejscem pobytu jest wschodnio- 
półnoeno-zachodnia weranda, na któ- 
rej zawsze może sobie wybrać kącik, 
gdzie nie dokucza ani wiatr, ani słoń- 
ce i jednocześnie można korzystać z 
czystego, przesyconego ozonem i słoń- 
cem, powietrza pustyni. 

Wstaje Marszałek rozmaicie, gdyż 
sypia doskonale. Do śniadania przeglą 
da osobiście gazety miejscowe (fran- 
cuskie i angielskie) j polskie. Obiad ja 
da w towarzystwie kpt. Lepeckiego 
po warszawsku, 0 godz. 2 i pół, ko- 
łację późno, gdyż dopiero około godz. 
9 w. W humorze jest znakomitym, 
podczas posiłków nieustannie rozlega 

o 

Koszule zefirowe od 6 zł., 
koszule sportowe (z krawatem) od 4 zł 50 gr., skarpetki „żelazne* własnego 

w Polskiej Składnicy Galanteryjnej 
FRANCISZKA FRLICZKI, zamkowa 9, tel. 6-46 

Od 7-go b. m. udzielamy 10% świątecznego rabatu. 
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się Jego šmiech. Na podwieczorek pi- 
je Marszalek przywiezioną spėcjalnie 
dla Niego z Warszawy herbatę i zag- 
ryza polskiemi rėwniež herbatnikami 
i polskiemi, aczkolwiek pieczonemi w 
Heluane, tortami. Do tego pali swe 

papierosy „Marszałkowskie*, które 
również w dostatecznej ilości przyje- 
chały z Warszawy. 

Pobyt w Heluanie ma być całkowi- 
cie wypoczynkowy. Lecz Marszałek 
wypoczywać nie umie. Przyjechały z 
Nim całe kufry książek, więc spędza 
długie godziny przy biurku w swym 
gabinecie — przy pracy. 

Minister Zaleski 
o obradach genewskich. 

Min. Zaleski udzielił koresponden- 
towi genewskiemu „Dziennika Poz- 
nańskiego* następującego wywiadu: 

„Zapewne można było spodziewać 
się, że konferencja rozbrojeniowa wię 
cej zrobi postępów, niż to miało miej- 
sce w rzeczywistości. Trzeba jednak 
stwierdzić z całą bezstronnością, że 
przyczyny tego opóźnienia nie leżały 
w samej konferencji, lecz poza nią. 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Ligi Na- 
rodów, które rozpatrywałó zatarg 
chińsko-japoński, zajęło tyle czasu, iż 
prace konferencji musiały ulec zwło- 
ce. Nie chcę przez to powiedzieć, a- 
bym uważał, że gdy zezwnętrzne te 
przyczyny będą usunięte, sprawy kon- 
terencji pójdą naprzód bez trudności. 
Przeciwnie, rozbrojenie, a choćby tyl- 
ko ograniczenie zbrojeń, jest rzeczą 
tak skomplikowaną i dotyczy tak ży- 
wotnych interesów państw, iż trzeba 
się liczyć z bardzo uciążliwemi i za- 
sadniczemi dyskusjami, które trwać 
będą zapewne dłużej, niż się tego 
wiele osób mogło spodziewać. 

Nie liczę też na to, aby można było 
dojść do bardzo daleko idących rezul- 
tatów w ciągu obecnej konferencji. 
Będę uważał za wielkie zwycięstwo 

idei pokoju, jeżeli uda się obecnie zro- 
bić na drodze ograniczenia zbrojeń 
na przyszłość pierwszy krok w po- 
staci ogólnie przyjętej konwencji z 
tem, że za parę lat nastąpi nowa kon- 
ferencja mająca na celu dalsze ogra- 
niczenia. Czas, jaki dałoby światu ta- 
kie załatwienie sprawy, należałoby zu- 
żyć przedewszystkiem na rozwinięcie 
idei rozbrojenia moralnego. 

Dopóki idea pokoju nie jest od- 
powiednio załatwiona w umysłach 
większości ludzkości, dopóki są pań- 
stwa, które propagują ideę ekspansji 
terytorjalnej kosztem sąsiadów, dopó- 
ki są nauczyciele, którzy w szkołach 
uczą młodzież nienawiści do innych 
narodów — dopóty nie może być mo- 
wy o rozbrojeniu w prawdziwem tego 
słowa znaczeniu. 

Aby się rozbroić zupełnie, trzeba 
nietylko wyrzec się wszelkich zaku- 
sów na cudze dobro, ale trzeba jesz- 
cze mieć pewność, że inni wyrzekają 
się równie szczerze i ostatecznie wszel- - 

kich planów zaborczych w stosunku 

do nas. 
To nie może nastąpić z dnia na 

dzień. Dlatego też delegacja polska 
postawiła na porządku dziennym kon- 
ferencji sprawę rozbrojenia moralne- 

= 
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Spis wyznawców kościoła 
grecko-katolickiego. 

Jak się dowiadujemy, władze koś- 
cioła grecko-katolickiego w Polsce za- 
mierzają przeprowadzić na terenie ca- 
łego kraju spis wszystkich wyznaw- 
ców tego kościoła. Spis ma być prze- 
prowadzony przez proboszczów we 
wszystkich paraf jach. 

Jak słychać, przeprowadzenie spi. 
su pozostaje w związku z ustawą o 
podatku kościelnym. 

B poseł Taraszkiewicz 
stanie powtórnie przedsądem 

Z Białegostoku dochodzą wiado- 
mości, że wkrótce rozpocznie się tam 
proces przeciwko b. posłowi białoru- 
skiemu Bronisław. Taraszkiewiczowi. 
W r. 1928 był on skazany w Wilnie 
na 12 lat więzienia, lecz Sąd Apela- 
cyjny skrócił karę do 6 lat, W r. 1930 
Taraszkiewicz został prowizorycznie 
zwolniony z więzienia, a w kilka mie- 
sięcy potem wyjechał zagranicę, skąd 
zaczął znowu występować w duchu 
rewolucyjnym. Na wiosnę 1931 roku 
Taraszkiewicz został aresztowany w 
pociągu pomiędzy Gdańskiem a Kró- 
lewcem i osadzony w więzieniu gro- 
dzieńskiem, gdzie dotąd przebywa. 

Walne zgromadzenie 
członków Instytutu Badań 
Spraw Narodowościowych 
W ubiegły poniedziałek odbyło się 

w Warszawie, w kamienicy ks. ks. 
Mazowieckich doroczne walne zgro- 
madzenie członków rzeczywistych In- 
styłtutu Badań Spraw Narodowościo- 
wych. Zebranie zagaił prezes Zarządu 
Instytutu, b. minister Leon Wasiłew- 
ski, wygłaszając przemówienie poświę 
cone pamięci ś. p. Tadeusza Hołówki. 

Nowy zarząd Instytutu ukonstytu- 
ował się następująco: prezes b. mini- 
ster Leon Wasiłewski, wiceprezesi: 
prof, Marceli Handelsman i senator 
dr. Loewenhertz, członkowie — Jerzy 
Osmołowski, Leon Zieleniewski, Ka- 
zimierz Okulicz, Adam Stebelski, mi- 
nister Juljusz Łukasiewicz, senator 
dr. Witold Kamieniecki. Do komisji 
rewizyjnej weszli pp. mecenas Wac- 
ław Łypacewicz, mec. Zygmunt Na- 
górski i dyr. Borys Rzepecki. 

Zakończenie Konkursu Szo- 
penowskiego w Warszawie. 

Wczoraj w Warszawie o: godz. 19 
w. rozpoczęła się w sali Filharmonji 
ostatnia rozgrywka uczestników kon- 
kursu, w której przyjmowali kolejno 
udział: Aleksander Uninskij (emigra- 
cja rosyjska z Paryża), Kurt Engel 
(Austrja), Leonid Sagałow (Z. S. R. R., 
Charków), Ludwik Kentner (Węgry). 
Józef Wagner (Niemcy), Abram Lufer 
(Z. S. R. R., Kijów) i Imre Usgar (Wę- 
gry), Konkurenci grali szopenowskie 
koncerty z tow. orkiestry, pod dyrek- 
cją pp. Ign. Neumarka, J. Ozimińskie- 
go i K. Wiłkomirskiego, poczem na- 
stąpiła godzinna przerwa dla ostatecz- 
nych obrad jury. 

Pierwszą nagrodę otrzymał Alek- 
sander Uninskij (emigracja rosyjska 
w Paryżu). 

Popierajeie Przemysł Kralowy 
RASA NRP S k 

go. Nie chcieliśmy nigdy robić abso: 
lutnego iunctim między sprawą roz- 
brojenia moralnego a konwencją о ©- 
graniczeniu zbrojeń, uważaliśmy jed- 
nak, że równoczesne postawienie obu 
tych spraw ułatwić może tylko doj- 
ście do skutku tak potrzebnego dla 
świata w chwili obecnego kryzysu 
zmniejszenia wydatków na zbroje- 
nia. 

W_ I LE NS K£ I 

Zatarg irlandzko-brytyjski. 
Nota rządu irlandzkiego. 

LONDYN, 23. 3. (Pat). — Ostrze- 
żenie pod adresem rządu iriandzkiego 
wygłoszone w ub. piątek na publicz- 
nem zgromadzeniu w Birmingham 
przez kanclerza skarbu, Chamberlai- 
na, wywołało, jak się wydaje, odwrot- 
ny skutek i tyłko przyśpieszyło otwar- 
ty konflikt. Natychmiast po tem prze 
mówieniu de Valera wezwał do Du- 
blina wysekiego komisarza Irłandji w 
Londynie, Dulanty'ego, który po po- 
wrocie do Londynu doręczył w izbie 
gmin ministrowi dominjów, Thoma- 
sowi, notę gmin. 

W kuluarach Izby uirzymują, że 

nota Irlandji jest zapowiedzią decyzji 

rządu Irlandzkiego w sprawie zniesie- 
nia przysięgi poselskiej na wierność 
królowi oraz co do nieuiszczania wię- 
cej opłat z czynszu dzierżawnego w 
wysokości 2 miłjonów funtów rocznie 
skarbowi brytyjskiemu z oświadcze- 
niem że przypadającej w czerwcu raty 
rząd irlandzki jaż nie wpłaci. Rząd 
irlandzki zdecydować miał złożenie 
tego oświadczenia obecnie, aby dać 
skarbowi brytyjskiema czas na wyrów 
nanie preliminarza budżetowego, któ- 
ry ma być wniesiony do Izby dn. 19 
kwietnia i w którym dochód 3 miljo- 
nów funtów od rządu irlandzkiego 

był przewidziany. 

Opinja prasy londyńskiej. 
LONDYN, 23. 3. (Pat). — Sprawa Irland- 

ji jest tematem rozważań dzisiejszej prasy 
londyńskiej. „Times% pisze: Rząd angielski 
nie zamierza przedsiębrać żadnych pośpie- 
sznych kroków i stei na stanowisku litery 
traktatu z roku 1924 oraz układu finansowo- 
ekonomicznego z roku 1926. O ile rząd ir- 
landzki upierać się będzie przy swem sta- 
nowisku, wówczas rząd angielski odwoła się 
prawdopodobne do specjalnego trybunału, 
ustanowionego na konferencji imperjalnej 
w roku 1930, a powołanego do rozpatrywa- 
nia sporów wewnętrznych pomiędzy naro- 
dami imperjum brytyjskiego. 

„Daily Herald“ pisze o ultimatum de Va- 
lery, postawionem Anglji, Dziennik twierdzi, 
że w rządzie angielskim panuje największy 
niepokój. Istnieje obawa, że niektórzy zapa- 

leńcy irlandzey mogą ogłosić niepodległą 
irlandzką republikę, W: niektórych kołach 
rządowych utrzymują, iż skasowanie przysię 
gi uczyniłoby faktycznie Irlandję obcem 
państwem, nieuprawnionem do korzystania 
z dobrodziejstw systemu preferencji celnej, 
co odbiłchy się ujemnie na 90 proc, ekspor- 
tu Irlandji. 

„News Chronicłe* podkreśla, iż  wiek- 
szość, jaką posiada de Valera, jest bardzo 
mała i problematyczna. Może ena się oka- 
zać wogóle tylko figurą przejściową. Rów- 
nież inne dzienniki, nawet konserwatywne 
wstrzymują się z jakiemkołwiek ostrem wy: 
powiadaniem swojego zdania, obawiając się 
najwyraźniej prowokowania rządu irlandz- 
kiego. 

Masowe rozstrzeliwanie włościan 
uciekających z Z.S.RIR. 

Stan oblężenia na granicy sowiecko-rumuńskiej. 
Bukareszteūski „Curentul“ donosi z Ki- 

szyniewa, że władze sowieckie ogłosiły stan 
oblężenia w strefie dwóch kiłometrów na le- 
wem pobrzeżu Dniestru, Zarządzenie to ma 
być wywołane wielkiem wzburzeniem, ja- 
kie ujawniło się wśród ludności na Ukrai- 
nie. Wojsko, stojące załogą w Tyraspolu, 
miało być poruszone, celem utrzymania po- 
koju w okolicy. Dzieje się to wszystko z po- 

wodu usiłowania ucieczki licznych rodzie 
ukraińskich włościan, nie mogących wytrzy- 
mać ucisku sowieckiego, którzy, przebywa- 
jące Dniestr na granicy sowiecko-rumuńskiej, 
rozstrzeliwani są masowo przez czerwono- 
armiejców ze straży granicznej. Ostatnio 20 
b. m. żołnierze sowieccy zastrzelili trzech 
takich zbiegów, a ciężko ranili dwóch. 

Interwencja u Ligi Narodów. 
PARYŻ, 23, 3. (Pat). — Podczas sesji unji 

międzynarodowej przyjaciół Ligi Narodów 
delegacja rumuńska poruszyła sprawę maso- 
wych mordów nad Dniestrem na granicy ru- 
muńsko-sowieckiej, gdzie sowieckie posterun 

ki zabijają chłopów rumuńskich i ukraiń- 
skich, usiłujących schronić się w Besarabji. 
Przedstawieciele Rumunji zaproponowali, 
aby przewodniczący unji międzynarodowej 
isterwenjował w Lidze Narodów. 

Napad na konsula japońskiego. 
BERLIN, 23. 3. (Pat), — W. Hamburgu 

dokonano ubiegłej nocy napadu na konsula 
japońskiego. Trzech z pośród pięciu napa- 
stników zostało ujętych. Konsul otrzymał kil 

ka pchnięć nożem. W stanie nieprzytomnym 
przewieziono go na stację pogotowia ratun- 
kowego. Śledztwo w toku. 

Zagadkowa Śmierć. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Wczoraj w poł. w hotelu sejmowym zna- 
leziono w wannie zmarłego tam inżyniera 

Wyleżyńskiego, jednego z dyrektorów {аЪ- 
ryki Zagożdżon. Przyczyna Śmierci nieznana 

Landvolk wzywa 
do głosowania na Hitlera. 

BERLIN, 23. 3. (Pat). — Zarząd 
Landvolku powziął uchwałę, wzywają 

cą -ogół włościaństwa niemieckiego 

do masowego gołsowania na Hitlera. 

Czyżby próba prowokacji? 

ESSEN, 23. 3. (Pat), — Jak podaje dort- 
mundzki „Generał Anzeiger* wracające z 
świczeń oddziały Reichswehry zamierzają 
w sile 730 ludzi rozkwaterować się na prze- 
ciąg trzech dni w Dortmundzie Jak wiadomo 
Dortmund leży w t. zw. strefie neutralnej, 
w której, w myśl postanowień traktatu wer- 
salskiego, nie mogą przebywać żadne od- 
działy wojskowe. 

Budżet Rzeszy. 

BERLIN, 23. 3. (Pat). — Budżet 
Rzeszy na rok 1932 wynosić będzie 8 
i pół miljarda mk, to jest o blisko 1 
miljard mk. mniej, niż w roku 1931, 
kiedy wynosił 9.300 miljonów. 

ANNA R S T T K KI TO NEI T L RI A 

ZE WSPOLCZESNEJ LITERATURY 
AMERYKANSKIEJ. 

Literatura amerykaūska, tak u nas 

ceniona z powodu realistycznego uję- 

cia rzeczywistości, w Ameryce cieszy 

się znikomą poczytnością Przyczyną 

lego jest właśnie to dokładne opisywa- 

nie rzeczywistości amerykańskiej, cze- 

go nie znoszą Yankesi Życie ich bo- 

wiem jest tak zmechanizowane, tak o- 

gołocone z wszelkiej złudy, że zkart 

książki wieje wprost maszyną i dola- 

rem, Amerykanin nie wierzy zaś, że 

żyje pośród takiej prozaiczności. 

Najbardziej znanym u nas jest ze- 

szłoroczny laureat Nobla Sinclair Le- 

vis. Młodzieńcze jego utwory sprawia- 
ją wrażenie tylko ogromnego reporta- 

żu, taka moc szczegółów nagromadzo- 

na jest na ich stronach. Energja z któ 

rą je gromadzi, naprawdę jest nieskoń. 

zona, aczkolwiek nie jest to sposobem 

pisania prawdziwego Mistrza, który 

jednem pociągnięciem pióra rozwiązu- 

je najbardziej skomplikowaną sytua- 

cję. Trzeba jednak przyznać, iż Le- 

wis pracuje poważnie nad sobą. Po 

reportażu „Główna ulica* przyszła ko- 

łej na romans z akcją. Niestety „Man- 
trap" stanowi w najlepszym razie kie- 
pski scenarjusz filmowy. Następny u- 
twór „Elmer Gantry*, satyra na du- 
chowieństwe amerykańskie, pisany 

jest dawnym sposobem. Niezaprzeczo- 

na zasługa Lewisa wobec europejskie- 

go czytelnika polega na tem, że w ha- 

łasie i grzmocie życia amerykańskiego 

w jego szalonem tempie uchwycił on 

i odczuł u brutalnego Yankesa te nu- 

ty, które uszlachetniają brutala i czy- 

nią go podobnym do prawdziwego 

człowieka. Widzimy, że chociaż pie- 

niądze dla Yankesa dużo znaczą, Nie 

są one jednak wszystkiem w jego ży- 
ciu. Nurtują w jego duszy jakieś nie- 
określone tęsknoty i pragnienia do cze 
goś, czego nie można nabyć za pienią- 
dze. 

Widoczne że nawet człowiek będący 
uosobieniem amerykańskiej ,,prospe- 
rity“ nie jest całkowicie zabezpieczo- 
ny przed jakiemś, przynajmniej podo- 
bieństwem tęsknoty / wszechłudzkiej. 
Ma on czasami dosyć i swego samo- 
chodu sześciocylindrowego, i turkotu 
maszyn w swym kantorze i swego no- 
žyka „Gillette“. Takim jest popułar- 

ny bohater Lewisa-mister George Ba- 

bitt, pisany nawet przez małe „b*. Po. 
dobnym do niego jest „Nasz mister 
Wrenn*, skromny buchalterzyna, któ- 
ry również ma chęci do podróżowania, 
do jakichś niezwykłych czynów, Le- 
wis oskarża społeczeństwo, że dopuś- 
ciło do takiego kalectwa moralnego 
Swego członka. Porywy i zapały bo- 
haterki „Głównej ulicy”, do „piękne- 
go” życia również tłumione są przez 
obojętny mur jej współobywateli. U 
bohaterki „Dodsworth* za porywami 
temi kryje się tylko pozowanie i kokie 
terja, lecz nałeży to, zdaniem Lewisa, 
do wyjątków. Przez uniknięcie zato- 
pienia się w amerykaniźmie, przez 
dopatrzenie się u przeciętnego Amery- 

kaniana cech ogólnoludzkich wszedł 
Lewis do literatury wszechświatowej 
i w zupełności, mimo sprzeciwu Ame- 
ryki, na nagrodę Nobła zasłużył. 

Znacznie przewyższa Lewisa, mi- 
mo pewnego prowincjonalizmu, jego 
zawzięty wróg, Teodor Dreiser. Pro- 
wincjonalizm jego przejawia się w 
tem, iż bohaterami jego są rdzenni 

Amerykanie, Yankesi, ze wszystkiemi, 
im właściwemi cechami. Okoliczność 
ta, z której uczynić można zarzut ko- 
muś innemu, stanowi u Dreisera głów- 
ną jego zaletę. Nie doszukuje się w 
Amerykaninie człowieka? Lecz musi 
przecież wreszcie ktoś pokazać świa- 
tu, czem jest prawdziwy Amerykanin, 
skąd płynie jego przysłowiona energja, 
trzeba wreszcie poznać  miłjonera 
amerykańskiego, cienie i światła jego 
życia. Właśnie Dreiser zapoznaje nas 
z tem wszystkiem i trzeba przyznać, 
nikt nie mógłby tego uczynić lepiej, 
wyraziściej, żywiej od niego. Najwięk- 
sze dzieło Dreisera nie jest jeszcze za- 
kończone, lecz już istniejące dwie czę- 
ści „Tryłogji pragnienia* — „Finan- 
sista” i „Tytan dają nam dostatecz- 
ne wyobrażenie o całości. „Trylogja 
pragnienia stanowi właściwie po- 
wieść biograficzną z życia pewnego 
miljonera. Jest to tem: bardziej bio- 

grafja, że pierwowzorem Franka Cow- 
perwooda, bohatera „Trylogji*, jest 
historyczna postać miljonera Yerkesa. 
Nie należy tego brać za złe Dreisero- 
wi, niezwykła bowiem siła postaci tłu- 

  

maczy się właśnie tem że materjał doń . 
wzięty został z prawdziwego życia, 
genjalna, natomiast wyobraźnia i intu- 
icyjna przenikliwość Dreisera ożywiły 
martwą postać historyczną. Bohater 
„Trylogji* jest typowym dła Ameryki 
wielkim finansistą, pochodzącym z ni- 
zin życia ludzkiego. Stanowisko swe 
zawdzięcza własnej pracy i wytrwało- 
ści. Lecz cechom tym towarzyszy niez- 
wykła bezwzględność w środkach dla 
osiągnięcia zamierzonego celu. Setki 
ludzi, stojących mu na drodze muszą 
upaść, by on, Frank Gowperwood stał 
się miljonerem. Postać ta, bardzo ty- 
powa dla Ameryki współczesnej, od- 
malowana nadzwyczaj wyraziście na 
dosadnie zobrazowanem tle całego śro 

dowiska czyni z „Trylogji pragnienia” 
jeden z najciekawszych dokumentów 
piśmiennictwa amerykańskiego doby 
obecnej. Z powodu wymienionego dzie 

ła spotkał Dreisera zarzut, że opisując 
wszystko zbyt dokładnie jest fotog! 
fem, nie zaś malarzem. Lewis bardziej 
na ten zarzut zasługuje, bohaterowie 
zaś Dreisera są naturami tak skompli- 
kowanemi, perypetje ich walki życio- 
wej przyjmują tak liczne i różnorodne 
przejawy, że zredukowanie opisów nie 
wyszłoby na korzyść całości. Przytem 
ma Dreiser świetny styl, krótki, zwięz- 
ły, wyrazisty, który znakomicie ułat- 
wia czytanie jego, objętościowo b. po- 
kaźnych utworów. Do większych dzieł 
należy również „Tragedja amerykań- 

ska”, w której czuć duży wpływ Do- 

stojewskiego. Temat — powolny roz- 

wój myśli zbrodniczej w zamiarze 
wzbogacenia się. Bohater, pochodzą- 
cy z plebsu, jak zresztą wszystkie po- 
stacie Dreisera, dostaje się do domu 
swego bogatego wuja. Zaczyna się te- 
dy obawiać, by się nie wykrył jego sto 
sunek ze zwyczajną robotnicą. W do- 
datku ma okazję poślubienia bogatej 
panienki, postanawia więc usunąć 
przeszkadzającą mu dziewczynę. Wał- 
ka wewnętrzna bohatera przed osta- 
teczną decyzją, postanowienie, wresz- 
cie wykonanie zbrodniczego dzieła, co 
następuje jakby niezależnie od woli 
bohatera — wszystko to opisane jest 
przez Dreisera po mistrzowsku i sta- 
nowi całość naprawdę niezapomnianą. 
Nieco zbliżony jest do „Tragedji* ut- 
wór p. t. „Genjusz*, którego tematem 

jest również demoralizujący wpływ 
pieniędzy. Znacznie słabsze są utwory 

młodzieńcze, takie, jak „Jenny Ger- 

hartdt“, Siostra Carrie“ i inne. 
Bardziej jednostronnym w swej 

twórczości jest Upton Sinclair. Żywio- 
łem jego jest życie robotnika, którego 

    

  

  
  

Ratyfikacja umowy polsko- 
fińskiej. 

HELSINGFORS, 23. 3. (Pat). Pre- 
zydent republiki ratyfikował umowę 
polsko-fińską, dotyczącą spraw opieki 
społecznej, podpisaną 19 grudnia 1931 
roku w Helsingforsie. 

Dar Paderewskiego. 
NOWY YORK, 23. 3, (Pat). — Jak donosi 

„New York Times“. Ignacy Paderewski ofia- 

rował 3 tysiące dolarów na utworzenie sty- 

pendjów dla najzdolniejszych uczniów szkół 
muzycznych. 

Ai NAN 
5 Е 

Kłopoty pani Niuski” 
HUMORYSTYCZNA OPOWIEŚĆ 

EUGENJI KOBYLIŃSKIEJ 

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

      

Žž SKŁAD GŁÓWNY 
EW KSIĘGARNI ŚW. WOJCIECHA. 

LL 

badaniu poświęca się już od 30 lat, t. 
j. od czasu powstania ,„Trzęsawiska”. 
W utworze tym, na tle dziejów rodzi- 
ny emigrantów litewskich, poszukują- 
cych szczęścia na obczyźnie, zapozna- 
je Sinclair czytelnika z okropnemi 
wtedy warunkami pracy na fabrykach 
amerykańskich, ze straszliwym bru- 
dem, .z wyzyskiem starszych urzędni- 

ków, z pracą nieletnich i t. d. Potwor- 

ności, wskazane przez Sinclaira, poru- 

szyły całą opinję publiczną. Rząd wyz 

naczył komisję śledczą, która stwier- 

dziła, że wszystko, opisane przez Sin- 

cłaira jest prawdą. Zarządzone zosta- 
ły oczywiście środki zaradcze przeciw- 
ko złemu. Od tego czasu wszystko 
opisywane przez Sinclaira, nie sprze- 
niewierza się początkowej zasadzie: 
wszystko jest sprawdzone na miejscu 
przez niego samego dokładnie, wszyst- 
kie liczby, szczegóły i t. d. Taka do- 
kumentalność z trudem godzi się z 
dziełem sztuki, jakiem jest utwór li- 
teracki, to też Sinclair niedaleko od- 

  

  

szedł od literatury propagandowej. 
„Król Węgiel*, „Nafta“, „Stolica”, 
„Boston** — wszystko to stanowi ten 
rodzaj literatury, przytem jeden utwór 
niezwykle przypomina drugi. 

Z młodszych pisarzy na najwięk- 

szą uwagę zasługuje John Dos Passos. 
Jeden z pierwszych jego utworów — 
„Trzej żołnierze z Ameryki* zwrócił 
już na siebie uwagę całego świata czy- 
tającego, lecz prawdziwą sensacją 
okazał się utwór późniejszy — „Man- 
hattan Transfer“. Co wtašciwie jest te 
matem tego utworu? Trudno dać od- 
powiedź na to pytanie. Bohaterem 
książki nie jest jedna osoba, jest nim 
cały szereg ludzi, bodajże kilkadzie- 
siąt, śledzimy zaś ich od chwili urodze 
nia. Tłem akcji jest New-York, i z tej 
okoliczności autor stworzył prawdzi- 
wy cud: bierze on pojedyńcze obrazki 

    

Nr. 69 ;2311) 

Na Dalekim Wschodzie 
Krwawe starcie policji japoń- 

skiej z bandytami. 
TOKJO, 23. 3. (Pat). — Z Czang-Czunu 

donoszą, iż w okołicy stacji Tao-Czia-Tung 
na południe od Czang-Czunu zgrupowała się 
siłna szajka bandytów, Połicja japońska ot- 
rzymała rozkaz rozproszenia jej. Po zaciętej 
wałee bandyci ustąpili i zbiegli, pozostawia- 
jąe część nagrabionych łupów, m. in, 70 ko- 
ni. — Podczas walki padło ze strony ban- 
dytów 42 ludzi. Policjanci atracikń 5, jeden 
zaś został ciężko ranny. 

Oddziały rosyjskie 
w Mandżurii. 

„Szanghajskaja Zaria* podaje, że rosyj- 
skie „białe* oddziały, które utworzone zosła 
ły dla pełnienia funkcji policyjnej w cbrę 
bie kolei Południowo-Mandżurskiej, znajdu 
ją się obecnie w miejscowościach: Mukden. 
Gnobandzy, Sinnintun, Czinczżon. Każdy z 
tych oddziałów liczy 150 osób. W Mukdenie 
tworzony jest rosyjski oddział lotniezy i ut- 
worzona została szkoła dla wyszkołenia pi- 
lotów narodowości rosyjskiej. W najbliższej 
przyszłości oczekiwane jest zorganizowanie 
rosyjskiego oddziału lotniezego i szkoły lot- 
niczej w Charbinie, Wojskowi rosyjsey, któ- 
rzy należą do tych oddziałów, ubrani są w 
mundury straży cchronncj kołei Południowo 
Mandžurskiej. Pierwszy oddział rosyjski, któ 
ry przybył do Gnobandzy z Charbina, powi- 
tany był uroczyście przez oddział kawalerji 
japońskiej. 

Trudności budżetowe Francji. 
PARYŻ, 23. 3, (Pat). Mówiąc o ho- 

roskopach na przyszłość referent bud- 
żętu sen. Gardey stwierdza m. in., że 

zły stan finansowy Francji pogorszy 
się, o ile nie przedsięweźmie się zaw- 
czasu skutecznych środków. Prelimi- 
narz budżetowy za rok 1932-33 wyka- 
zuje ntedohór od 6—7 miljardów fr. 
Jedynym środkiem rątunku, zdaniem 
referenta, może być ograniczenie wy- 
datków. Sprawozdawca wyjaśnia, że 
trudności budżetowe powstały w du- 
żym stopniu wskutek nadmiernych 
wydatków. Z 42.040 miljonów fr. 
wzrósł budżet francuski od roku 1928 
do 55 miljardów w roku 1932. Od ro- 
ku 1928 do 1932 amortyzacja długów 
wzrosła o 6,7 proc. Wydatki związane 
z odbudową gospodarczą —.-o 185 
proc., koszty aparatu państwowego o 
37 proc. 

Lokaut teatrów paryskich. 
PARYŻ, 23. 3. (Pat), — Lokaut teatrów 

paryskich, zapowiedziany na 29 b. m. przy- 
biera coraz większe rozmiary. Wczoraj przy 
łączyły się de akcji kinematografy, musie- 
hałle, cyrki, sale koncertowe. kabarety arty- 
styczne oraz dancingi. Wysłano do ministra 
Flandina dełegację, która w imieniu zrzesze 
nia teatralnego domagała stę obniżenia po- 
datku państwowego i zniesienia opłat, po- 
bieranych na rzecz biedadów. Minister obie- 
eał poprzeć akcję zmierzającą do obniżenia 
podatku państwowego od widowisk dla pier- 
wszej kategorji przedsiębiorstw z 6 do 2 i 
pół proc., a dla II kutegorji z 2 ś pół do 2 

proc, 
PARYŻ, 23. 3. (Pat). — Na wiecu wła- 

Ścicieli kino-teatrów, jaki się odbył w dniu 
dzisiejszym, postanowiono jednogłośnie zam 
knąć z dniem 29 marca wszystkie przedsię- 
biorstwa kinematograficzne. Dyrektorzy, po- 
czynając od dziś wieczór, wysłali personelo- 
wi listy z ewenstuałnem wymówieniem. Wy- 
łoniono komitet lokautowy, który będzie kie 
rował ruchem na prowincji, 

Kradzież pianów pocisków. 
BRUKSELA, 23. 3. (Pat). — Ubiegłej no- 

cy inż. Vlimant z firmy Stockvis w Brukse- 
li skradziono plany nowych pocisków 76 
mm, Są to płany pocisków, których wyrób 
poleciło ostatnio bełgijskie ministerstwo woj- 
ny. 

Kronika telegraficzna. 
— Zderzyły się dwa samołoty franeuskie 

w pełnym locie w okołicach Strasburgu. 4 
osoby poniosły Śmierć. 

— Strajk konsumentów prądu ełektrycz- 
nego ogłoszony został w Antwerpji z powodu 
zbyt wysokich cen, pobieranych przez tam- 
tejszą elektrownię. Do strajku przystąpiły 

wszystkie zakłady użyteczności publicznej, 
kawiarnie, kino-teatry i t. d. Miasto, pozba- 
wione zupełnie światła, przybrało wieczorem 
niesamowity wygląd. Jednocześnie kilkana- 
ście stowarzyszeń zorganizowało pochody 
publiczne. 

z życia bohaterów co kilka łat, prze- 
płata je między sobą, wszystko umie- 
szcza na tle ryku, hałasu samocho- 
dów i pociągów wiełkiego miasta i two 
rzy w ten sposób tak żywy obraz New- 
Yorku, że blednie przed nim wszystko 
to, co zostało dotychczas w tej dziedzi- 

nie stworzone. Dos Passos nie jest wy- 
nalazcą styłu urbanistycznego, lecz je- 
mu pierwszemu udało się osiągnąć 
prostemi stosunkowo Środkami efekt 
piorunujący. Czytając „Manhattan 
Transfer" przenosimy się do Nowego 
Jorku, odczuwamy jego oddech, jego 
tętno, przewija się przed nami jego 
gorączkowe życie: kradzież, pijatyka, 
miłość, morderstwo, samochody, po- 
ciągi, śmierć na każdym rogu... Gdy- 
byśmy, chcąc nabrać pojęcia o No- 
wym Jorku zaczęli czytać opisy mia- 
sta, jego statystykę, przerzucać jego 
fotografje — nigdybyśmy nie doznali 
i części tego wrażenia, jakie otrzymu- 
jemy, czytając ,„Manhattan Transfer". 
Mimowoli nasuwa się porównienie z 
„New-Yorkiem* Moranda. Jakże bła- 
do i nędznie wygłąda ta książka obok 
lśniącego monumentu, jakim jest 
„Manhattan Transfer!“ Dzieto to jest 
naprawdę epokowe i jest zwiastunem 
nowego kieruku w piśmiennictwie 
współczesnem. 

Nie wyczerpaliśmy w tym krótkim 
szkicu wszystkich autorów amerykań- 
skieh nie chodziło nam wcale bowiem 
o to. Hergesheimer, Margaret Kenne- 
dy, Artur Hemingway i wiełu wielu 
innych zasługują również na najwięk- 
szą uwagę. Chodziło nam o wykaza- 
nie, że Ameryka intelektu, chociaż tak 
młoda wiekiem, nie powinna być nie- 
doceniana, liczy bowiem wiele takich 
talentów, których brak nawet tak du- 
mnej z siebie Europie. 

M. L. 
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WIEŚCIIOBRAZKIZKRAJU. Vee 
Amerykański pojedynek młodocianych 

chłopców. 
Wstrząsająca tragedja we wsi Zadoroże. 

Nienetowany wypadek miał miejsce one- 

gdaj we wsi Zadoroże gm, jaźwińskiej, gdzie 

dwaj chłopcy 15-letni Jan Szaumlinionek i 

16-letni Paweł Derenicz pokłócił się o wyb- 

rankę serea 15-letnią Marję Pomiałkówne, 

do której obaj chłopcy żywili gorącą sympat 

ję. Ponieważ dziewczyna obu chłopców lubi- 

ła i nie mogła się zdecydować na wybór, ry- 

wale postanowili spór rozstrzygnąć w ti. zw. 

amerykańskim pojedynku: kto wyciągnie z 

kapelusza czarną gałkę, ten musi się usunąć 

nazawsze t. j, umrzeć. Arbitrem był również 

rówieśnik ieh Stanisław Łukaszewicz. 

W ezasie pojedynku gałkę czarną wycią- 

gnął Paweł Derenicz. Słówny chłopiec dnia 

22 b. m. po południu udał się na brzeg rzeki 

  

i rzucił się w jej głębiny. Usiłowanie samo- 

bójstwa zauważył jego kolega Kazimierz 

Bertkiewicz, który pośpieszył z pomocą. Nie 

stety próba uratowania Derenicza nie udała 

się, gdyż chłopiec trafił pod lód i utonął. 

Na wieść o tem zgłosił się niezwłocznie 

do redziców Derenicza Szumlinionek i oskar 

żył się, że z jego winy Pawełek popełnił sa- 

mohójstwo, 

   

Zapytany później skąd powstał w jego 

głowie podobny pomysł pojedynku — $- 

wiadczył, iż naczytał się © tem wiele w róż- 

nych książkach i cheiał się przekonać czy 

w rzetzywistości takie wypadki mają miej- 

see. (e). 

Epidemia tyfusu piamistego 
w Postawszczyźnie. 

Z Podstaw donoszą, iż w ostatnich dniach 
na terenie powiatu zanotowano kiłkanaście 
wypadków zasłabnięć na tyfus plamisty. We- 

dług ścisłych danych ma terenie powiatu 
zanotowano 138 wypadków zachorowań. Na 
wieść o wybuehu epidemii niezwłocznie za- 

rządzono na polecenie władz sanitarnych 
ostre Środki przeciwepidemiczne. Chorych 
natych st izolowane, zaś mieszkania odka 
ŻGNO teren powiatu wysłano kołumny 
przeciwtyfusowe. 

    

Tragedja nieszczęśliwej wdowy. 
W dniu wczorajszym koło folwarku Pro- 

nimy pew. oszmiańskiego w krzakach zna- 
łeziono zwłoki małego dziecka. W wyniku 
dechodzenia zdołano ustalić, iż jest to dzie- 
«ke Jadwigi Sadowskiej wdowy, która będąc 

w tragicznej sytuacji materjalnej i nie mo- 
gac dziecka wyżywić udusiła je. 

Gdy dzieciobójczynię policja przyszła 
aresztować — Sadowska popełniła samóbój- 
stwo. (e). 

Stada zgłodniałych wilków 
grasują w powiecie mołodeczańskim i wołożyńskim. 

Wobec przeciągającej się zimy w pow. 
wołożyńskim i mołodeczańskim zauważono 
większe stada wilków grasujących wpobliżu 
osiedłi włościańskich. Wilki nocami wdzie- 
rają się do hudynków wioskowych, skąd po- 

rywają inwentarz. Najbardziej szkodniki na- 
pastują mieszkańców gminy iwienieckiej, ra- 
kowsklej i rubieżewickiej, którym nocami 

Pożoga w 
W dniu wczorajszym nadeszła do Wilna 

wiadomość o dużym pożarze, jaki nawiedził 
miasteczko Żołudek. 

Pożar wybuchł w lokalu synagogi, która 
spaliła się doszczętnie. W| ogniu zginęły war- 
tościowe tory i inny sprzęt rytualny przed- 
sławiający znaczną wartość. Ogień przerzu- 
<ił się również na sąsiednie zabudowania 

wydzierają ostatnią nieraz świnię i pożera- 
ją cielęta. 

W: ub. poniedziałek podczas obławy zabi 
to dwa wiłki, w dniu wczorajszym wpobliżu 
Rubieżewicz zastrzelono wilczycę i wilka. 
Dziś ma się odbyć większa obława z nagon- 
ką przy udziałe K. O. P. i władz administra- 
cyjnych. 

Żołudku. 
gospodarskiemi. Pożar zlokalizowano dopie 
ro nad ranem po całonocnych wysiłkach. 

Przeprowadzone dochodzenie policyjne 
ustaliło, że pożar powstał od pozostawionej 
w bożnicy w  niezabezpieczonem  miejsen 
świecy. 

Wysokość strat sie została narazie usta- 
niszcząc dwa domy wraz v zabudowaniami Jona, (e) 

RCA COZZA 

skich w walce z czerwonym kurem. Należy 

Samobójstwo sekretarza gminy 
komajskiej, 

Wi dniu wczorajszym w miasteczku Ko- 
maje pawłiatu święciańskiego odebrał sobie 
życie wystrzałem w rewołweru były sekre- 
tarz urzędu gminnego w Komajach Władys- 
taw Rychter. Powodem tego desperackiego 
kroku było zwolnienie z posady. (e; 

Jaszuny. 
Założenie straży ogniowej 

w Jaszunach. 

Młodzież tutejsza z inicjatywy starszego 
społeczeństwa, doceniając wielką rolę, jaką 
odegrywa w życiu bezpieczeństwo . ludności 
od ognia, po kilku zebraniach organizacyj- 
nych postanowiła założyć w Jaszunach straż 
ogniową. Na czełe tej pożytecznej organizacji 
stanęli: populirny działacz miejscowy p. 
Aleksander Sołtan, kierownik szkoły w Ja- 
szunąch p. Michał Nowak i inni. Instrukto- 
rem straży mianowany został p. Leonard 
Markiewicz, który odbył w Wilnie odpowied. 
ni kurs w zakresie pożarnictwa. 

Z nastaniem wiosny mają się rozpocząć 
regularne ćwiczenia młodzieży w celu nabra- 
nia umiejętności obrony strzech  włościań- 

  

   

życzyć młodej organizacji. aby nie uległa 
modnej w nasze czasy chorobie obojętności 
i zniechęcenia, lecz całą swoją nergję i zapał 
młodzieńczy zużyła jak najkorzystniej, wy- 
rastając z czasem w wielką i potężną orga- 
nizację społeczną. 

M. 

Z pogranicza. 
Starcie patrołu K. O. P-u z bandą 

przemytników. 
Jeden przemytnik zastrzelony. 
Wobec wzmożonego przed świętami ru- 

chu przemytniczego na pograniczu połsko- 
łotewskiem, gdzie codziennie patrołe KOP. 
zatrzymują przemytników z towarami oraz 
stączają ostre potyczki na graniey, na posz- 
czególnych odcinakch tego pogranicza zdwo- 
jono czujność wart. Onegdaj wieczorem pat- 
rol KOP. zauważył grupę osobników usiłu- 
jących z towarem przekroczyć nielegalnie 
granicę. Na wezwanie żołnierzy osobnicy po 
<zęli uciekać porzucając po drodze worki z 
rodzynkami i tytoniem. Na trzykrotne wez- 
wanie uciekający nie zatrzymali się, wobec 
czego patrol użył broni. Jedna z kul zraniła 
śmiertelnie przemytnika Sylwestra Strakuna, 
który w szpitalu zakończył życie. Pozatem 
zatrzymano jednego przemytnika i przemyt- 
niczkę. 

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

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

Od dnia 

18 marca Mieiski 
Kine -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku   
KRÓL ŻEBRAKÓW 

W rol. głównych: Dennis King i Jeanette Mac Donald 

NASTĘPNY PROGRAM: MADAME SZATAN 

  

m Nowootwarta 
firma „B. Kowie 

KORZYSTAJCIE Z OKAZJI 

««» BIAŁY TYDZIEŃ 
wyrobu zakładów Żyrardowskich 

i poleca: nasunki kolorowe, madepolamy, serwety. płótna na bieliznę damską, 
męską i pościelową w najlepszym gatunku — po tanich cenach fabrycznych. 

Lida, ul. Suwalska 12 
(vis a vis ul. 3-g0 Maja) 

TOWARÓW 
BIELIŹNIANYCH 
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KORZYSTAJCIE Z OKAZJI1 
  

Lida. 
Osobiste. 

Pan Starosta H. Bogatkowski wyjechał w 
<dniu wczorajszym w sprawach służbowych 
do Warszawy. Powrót p. starosty spodzie- 
wany jest za dwa dni. 

Kto pójdzie śladami p. Rodziewicza? 
Niejednokrotnie pisaliśmy o ofiarności p. 

Andrzeja Rodziewicza mistrza cechu wędli. 
niarzy w Lildzie. Otóż i dziś znów o nim pi- 
szemy, bo chcemy, mówiąc otwarcie, posta- 
wić go za wzór do naśladowania. Oto p. Ro- 

"dziewicz jak już pisaliśmy ofiarował dla Oby- 
watelskiego Komitetu Obchodu Imienin Pierw- 
szego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego 
100 kg. mięsa, zajął się zorganizowaniem bez- 
płatnych obiadów dła bezrobotnych, których 
wydana w tymże dniu 1400, a nawet na jego 
wniosek inni wędliniarze dali bezinteresownie 
na tenże ceł 175 klg. mięsa. To sukces na- 
Prawdę niemały, za który należy mu się uzna- 
anie. 

, Pan Rodziewicz nie poprzestał jednak na 
tem, choć to było tak niedawno. Oto znów 
teraz w związku ze zbliżającemi się świętami 
Wielkiejnocy, które przypadają w dobie cięż- 

kiego kryzysu gospodarczego, rozpoczął akcję 
bezpłatnego wydawania dla najbiedniejszych 
gościńców mięsnych. Dotąd obdarował już 
pokaźną liczbę tych nieszczęśliwców i idzie 
dalej po obranej drodze. Dla zamożniejszych, 
chąc im przyjść także z pomocą zniżył na- 
wet ceny, lecz czy znajdzie naśladowców? 

Napewno tak. Postaramy się i o nich napisać. 

   

Brak zrozumienia czy... opieszałość! 
W dniu .17 marca w lokalu Starostwa lidz- 

kiego odbyło się zebranie zaproszonych oby. 
wateli m. Lidy w sprawie zgromadzenia środ- 
ków na cele opieki społecznej a ściślej mó- 
wiąc przyjścia z pomocą tej mieszczęsliwej 
armji bezrobotnych i biednych. Powyższe ze 
branie zainicjował Prezes Powiatowego Ko- 
mitetu do spraw bezrobocia p. starosta Bo- 
gatkowski. Mimo rozesłanych imiennych za- 
proszeń do całego szeregu obywateli, na ze- 
branie przybyła zaledwie garstka i to tych, 

  

którzy zawsze chętnie Śpieszą z pomocą spo 
łeczną natomiast większość obywateli przyjść 
nie raczyła (ci zamożniejsi) trzymając się w 
docznie zasady; siedzieć w domu to zdrowiej. 
Nie wymieniając narazie tych panów imien- 
nie posądzam ich o brak zrozumienia potrze: 
by śpieszenia z pomocą dła nieszczęśliw. 

o o opieszałość. Trzebaż mieć moi 
wie trochę serea. Przypuszczać należy, 
powtórnie przysłane zaproszenia Panowie ra 
czycie nie złekceważyć! 

     
    

    

      

    

Świąteczna akcja pomocy dla bez- 

robotnych. 

Miejski Komitet do spraw bezrobocia w 
Lidzie rozpoczął już wydawanie zasiłków w 
naturze dla bezrobotnych i biednych w Lidzie: 
Wczoraj wydano po dwa kilo chleba na oso- 
bę, dziś wydany będzie opał a w czwartek 
i piątek krupy i Uuszez. Z akcji tej korzysta 
2360 osób w tem 860 osób ludności żydow- 
skiej, która w miejsce w. w. zasiłków w na- 
turze otrzyma równoważnik w gotówce. 

  

  

Siła przyzwyczajenia... 

Niebywale humorystyczna przygoda spoi- 

kała onegdaj Inspektora Kontroli Skarbowej 

iAkcyz i Monopoli) p. Ciechanowicza z Lidy. 

Oto pan Ciechanowicz będąc w objeździe po 

powiecie, w drodze powrotnej przybył na sta- 

cję kolejową Gawje by pociągiem odjechac 

do Lidy, a ponieważ zrobił szmat drogi koń- 

mi, więc nie dziwnego że go mróz po skórze 

pociągnął, to też mając jeszcze 15 minut cza- 

su do odejścia pociągu poprosił w bufecie 

herbaty. 

— U nas proszę pana, herbaty się nie 

trzyma — odrzekł właściciel bufetu... 

— Dlaczego? — pyta p. Ciechanowicz. 

— No bo nikt nigdy nie żąda. 

Cóż było robić wobec takiego argumentu. 

Pan Inspektor zły poszedł zaopatrzyć się w 

bilet, lecz i tu spotyka go niepowodzenie, bo- 

wiem przy kasie ogromna kolejka. Złość go 

ogarnęła jeszcze większa. Wtem przechodzi 

mu myśl, że właściciel bufetu jako znajomy, 

a mający pewne przywileje na stacji będzie 

mógł nabyć dlań bilet bez wystawania w ko- 

lejce, wobec tego udaje się do niego... 

— Panie kochany, niech pan będzie tak 

uprzejmy — pan ma tu znajomości i dostanie 

dla mnie połówkę (pół biletu). 

Pan bufetowy podrapawszy się za uchem 

odpowiedział, „nie wiem czy zdążę” i po- 

szedł. a 

Pan Ciechanowicz usiadł tedy i czeka. 
Upływa 5, 10, 15 minut i wreszcie pociąg 

wpada na stację a bufetowego z biletem ani 

słychu. Zrozpaczony pan inspektor wybiega 

na peron i w tym momencie zjawia się bu- 

fetowy zziajany i wręcza p. inspektorowi... 

pół butelki wódki. Tak bowiem zrozumiał 

prośbę pana inspektora. Co znaczy siła przy- 

zwyczajenia.. Trzeba było potem wódkę za- 

stawić by zdobyć pieniądze na bilet. No czy 

to nie komedja? 

Groźny pożar folwarku. 
Onegdaj około godziny 13-ej w folwarku 

Kapłanowszczyzna gminy Dokudowo wybuchł 
nagle pożar w zabudowaniach Kazimierza Sła- 
wińskiego. Pożar podsycany dość silnym > 
trem przybrał z miejsca groźne rozmiary i 
zachodziła poważna obawa o sąsiednie bu- 
dynki. Zaalarmowano straż pożarną w Doku- 
dowie, która niebawem przybyła na miejsce 
pod dowództwem naczelnika p. Władysława 
Charkiewicza. Mimo usilnej akcji ratunkowej, 
zabudowań Skawińskiego ocalić nie zdołano 
i poszły one z dymem — uratowano jednak 
budynki sąsiednie. Przyczyna pożaru nara- 
zie nie ustałona, straty wynoszą kilka tysięcy 
złotych. 

Piękna Inicjatywa 
pracowników miejskich. 
Stypendja im. Ks. Biskupa 

Bandurskiego. 

Związek Pracowników Miejskich 
w Wilnie. chcąc uczcić pamięć nie- 
dawno zmarłego ks. biskupa d-ra Wła 
dysława Bandurskiego powziął na 0- 
statniem zebraniu uchwałę ustanowie- 
nina dwóch stypendjów po 150 zło- 
tych każde dla biednych uczniów szko 
ły rzemieślniczej. 

    

Bzy, 
Zamiast życzeń świątecznych. 

Zamiast rozsyłania życzeń świątecznych 
na dożywianie niezamożnej młodzieży Szko- 
ły Handlowej w Smorgoniach złożyli: 

Dyrektor Malicki — zł. 5. 
Ks. prob. Czerniak — zł. 5. 
Prof. Oskólski — zł. 5. 
Prof. Porański — zł. 5. S 
Prof. Sidorenko — zł. 3. Вр 
Wł, Malicki — zł. 1. JF] 
Naucz. A. Nielubyć — zł. 2. 
Urz. Jachimowicz — zł. 1. 
Urz. Maciejewski Piotr — zł. 1. 
Urz. Łukaszewicz — zł. 1. 
Kupiec Szytow — zł. 1. 
Kier. Wiejflog — zł. 2. 
Urz. Ch. Sarachan — zł. 2. 
Burmistrz Sadowski — zł. 2. 
Razem — zł. 36. 

* * m 

Zamiast życzeń świątecznych złożyli: na 
Dom Sierot im. Marszałka J, Piłsudskiego w 
Wilnie: 
,, Gen. Dyw. Dąb-Biernacki, Inspektor Arm- 
ji w Wilnie 20 zł. Pułk. dypl. Krzyżanowski 
Bolesław, I Oficer Sztabu, Inspektoratu Arm- 
ji w Wilnie 5 zł. Ppłk. dypl. Obertyński To- 
masz, II Oficer Sztabu, Inspektoratu Armji 
w Wilnie 5 zł. Dowódca i Korpus Oficerski 
D. O. Wl-ar. i Komendy Miasta Wilno 25 zł. 
Dowódca i Korpus Oficerski 3 Dyw. Art. 
Piesz. 10 zł. 

Na rzecz ochronki im. 6. p. Biskupa W?. 
Bandurskiego złożyli, zamiast życzeń Świąte- 
cznych: 

Kpt. Siwkowski, kpt. Gęsior, por. Lewan- 
dowski i por. Łaurentowski z Brygady K. 
O. P. Wilno 25 zł. ° 

OFIARY. 
38 zł, 90 gr. (słownie trzydzieście trzy 2i. 

90 gr), jako pozostałość z pieniędzy zebra- 
nych na wieniec na trumnę 4. p. Biskupa 
Bandurskiego uczenice gimn. im. ks. Ad. J. 
Czartoryskiego ofiarowały na ochronkę im. 
ks. bisk: Bandurskiego. 

Polieja śledcza ed dłuższego już czasu 
prowadziła dochodzenie w sprawie niezwyk- 
le sprytnych oszustw dokonywanych z ksią- 
żeczkami oszezędnościowemi P. K. O. 

Oszustwa polegały na tem, że jacyś osoh- 
nicy wpisywali do książeczek P. K, O. fik- 
cyjne sumy rzekomo wpłacone do jednego 
z urzędów pocztowych na terenie miasta lub 
prowincji i zgłaszając się z książeczkami ta- 
kiemi de innych urzędów pocztowych po- 
bierali na ich podstawie pieniądze, nie bu- 
dząe żadnych podejrzeń dzięki niezwykle 
sprytnemu podrabieniu pieczęci i pedpisów. 
Po ustaleniu przez władze pocztowe tego tak 
tu, sprawę skierowano do władz śledczych, 
które wdreżyły energiczne dochodzenie. 

Z chwiłą oparcia się sprawy o policje, 
oszuści stali się niezwykle ostrożni i to zna- 
cznie utrudniło pracę policji śledczej, Przez 
dłuższy czas dochodzenie tkwiło na mart- 
wym punkcie. Dopiero w ostatnich dniach 
sprawa posunęła się znacznie naprzód i do- 
szło do ujawnienia sprawców. Zostało bo- 
wiem ustałone, że pieniądze na podstawie 
sfałszowanych książeczek pobierała zwy 
jakaś młoda dziewczyna w uniformie ucze- 
nicy jednego z zakładów naukowych w Wil- 

  

  

Dziś: Marka. 

Jutro: Ireneusza. 

  

Wschód słońca — g. 5 m. 16 

щ Zachėd „ —. 17 m.36 

Ssoztrzežaaia Zakladu Maieareisgį! U. 8. B. 

w Wiinie 2 dala 23 III — 1932 rek» 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 768 

    

  

Temperaturs średnia — 4 C. 

“ кайжуйека: — 2° С. 

© malmižezai — 17° С. 

Opad: — 
Wiatr: cisza. 

Tendencja: spadek, nast. stan stały. 

Uwagi: dość pogodnie. 

URZĘDOWA. 
— Urlop p. Wojewody Beczkowicza. We 

środę dnia 23 b. m. p, wojewoda wileński 
Zygmunt Beczkowicz wyjechał w sprawach 
służbowych do Wkrszawy, skąd bezpośred- 
nio uda się na dwutygodniowy urlop kura: 
cyjny po przebytej chorobie. 

    

MIEJSKA. 
— Projekt połączenia wydziału opieki 

społecznej z sekcją zdrowia. Jak się dowia- 
dujemy, w łonie Magistratu kiełkuje myśl 
połączenia wydziału opieki społecznej z sek- 
cją zdrowia co, jak sądzą czynniki miaro- 
dajne, przyczyni się znacznie do usprawnie- 
nia administracji oby tych gałęzi gospodar- 
ki miejskiej. W' razie realizacji tego projek- 
tu wydział opieki społecznej byłby autono- 
miczną jednostką przy sekcji zdrowia Mą- 
gistratu. 

— Opieka nad dziećmi. Wobec ogromnej 
nędzy wśród ubogiej ludności miasta Wilna 
Magistrat na ostatniem posiedzeniu powziął 
uchwałę nieprzerywania w roku bieżącym 
dożywiania dzieci w szkołach powszechnych 
podczas trwania feryj świątecznych. Pozwo- 
K to biednym dzieciom korzystać z ciepłej 
strawy, której częstokroć są pozbawione w 
domu. 

UNIWERSYTECKA. 
— Państwowa Komisja egzaminacyjna 

dia kandydatów na nauczycieli szkół średnich 
w Wilnie ogłasza, że egzaminy dla kandyda- 
tów na nauczycieli szkół średnich (naukowe, 

pedagogiczne i uproszczone) w okresie wio- 
sennym b. r. odbywać się będą od dnia 6 do 
11 czerwca 1932 r. Kandydaci, którzy prag- 
ną przystąpić do egzaminów w tym okresie, 
winni zgłosić się w tym celu pisemnie do Ko- 
misji egzaminacyjnej w terminie do 14 maja, 
składając jednocześnie przepisaną opłatę, któ 
ra wynosi za egzamin naukowy (kłauzurowy 
i ustny) 84 zł. za egzamin pedagogiczny 56 zł. 
za egzamin uproszczony 50 zł. 40 gr. za eg- 
zamin z literatury, historji i geografji polskiej 
przy egzamtnie uproszczonym 16 zł. 80 gr. 

Rozkład i terminy egzaminów będą podane 
do wiadomości interesowanych drogą ogło- 
szenia w lokalu Komisji egzaminacyjnej (U- 
niwersytet, uł, Uniwersytecka 3, II p.). 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
-— Bratnia Pomoe Polskiej Młodzieży 

Akad. USB. podaje do wiadomości, że w cza 
sie feryj świątecznych od dnia 25 marca r. 
b. do 19 kwietnia r. b. urzędowanie i przyj- 
mowanie interesastów odbywać się będzie w 
poniedziałki, środy i piątki w godz. 13—15 
po poł. 

— Mensa Akad. nie będzie czynna od dn. 
24 b. m. do dnia 2 kwietnia 1932 r., w któ- 
rym to czasie zostanie przeprowadzony ko- 
nieczny remont, Obiady ulgowe na miesiąc 
kwiecień będą wydawane w końcu marca r.b. 

-— Bibljoteka i Czytelnia Bratniej Pomocy 
będą czynne przez cały okres świąteczny. Dy 
Ró Za czwartki i piątki od godz. 

, — Bratnia Pomoe PMAUSB. podaje do 
wiadomości, że dotychczasowe karty wstępu 
na zabawy i imprezy urządzane w salonach 
„OBniska Akademickiego* _ unieważnia się. 
Nowe karty wstępu będą wydawane w godzi- 
nach urzędowania Bratniej Pomocy. 

SPRAWY SZKOLNE. 
—- Shelleys 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. 

WI 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 
Napołeona. 

WOJSKOWA. 
-— Ostatnie posiedzenie dodatkowej Ko- 

misji Poborowej. Władze administracyjne 
wyznaczyły już definitywnie termin ostatnie 
go, przed poborem rocznika 1911-go, posie 
dzenia Komisji Poborowej, które odbędzie 
się w lokału przy ulicy Bazyljańskiej 2 w 
dniu 20 kwietnia. Wśszyscy mężczyźni, któ- 
rzy we właściwym czasie nie uregulowali z 
jakichkolwiekbądž powodów swego stosunku 
do wojska mają obecnie ostatnią sposobność 
do wywiązania się z ciążącego na nich obo 

  

Kolekcje papierosowe dla świątecznego stołu 
kolekcja zawierająca 100 szt. wyborowvch papierosów Zł. 18. — 

szajki oszustów-fałszerzy 
książeczek P.K.O. 

nie. To znacznie ułatwiło zadanie wydziału 
śledczego, który wpadłszy ma trop dochodze- 
nie kontynuował dalej, aż wreszcie w dniu 
wczorajszym wszystkich oszustów zatrzyma 
no i osadzono w areszcie centralnym do dy 
spozycji władz śledczych. 

Charakterystyczne jest, że wszyscy ezion- 
kowie tej szajki stanowią jedną rodzinę. 
Głównym _—aranżerem był właściciel domu 
przy ułicy Antokolskiej — człowiek dość za- 
możny. a pomocnikami jego byli żona, cór- 
ka — uczenica zakładu średniego i syn, któ 
ry działał według wskazówek ojca i był tech 
nicznym wykonawcą jego poleceń. Przepro- 
wadzena w mieszkaniu aresztowanych rewi- 
zja potwierdziła winę oskarżonych, gdyż zna- 
leziono szereg przedmiotów dobitnie świad- 
czących o ich przestępczej działalności. Wy- 
sokość strat poniesionych przez PKO. narazie 
nie została ustałona, fakt jednak, że oszust- 
wa dokonywane były systematycznie przez 
dłuższy okres świadczy, że oszuści zdążyli 
„pobrać większą sumę. 

Bliższe szczegóły podamy w dniach naj- 
bliższych po ukończenia wstępnego docho- 

dzenia. (e). 

    

yiązku. Wszystkich opieszałych mężczyzn w 
wieku poborowym władze administracyjać 
pociągną do surowej odpowiedzialności kar 
nej. 

Z POCZTY. 
—- Godziny urzędowania w Dyr. i urzę 

dach pocztowych w czasie świąt Wielkanoc- 
nych. — Urzędowanie w Dyr. Poczt i Te- 
legrafów w dniu 25 marca r. b. (Wielki Pią. 
te) ogranicza się do godziny 13, zaś w dniu 
26 marca r. b. (Wielka Sobota) do godziny 
12. Wi dniach 27 i 28 marca r. b. urzędowa- 
nia w Dyrekcji niema. 

Urzędy i agencje pocztowe w dniu 26-go 
marca b. r, będą czynne do godziny 17, a 
kancelarje tych urzędów do godziny 12-ej. 

Wi dniu 27 i 28 marca b. r. urzędy pocz- 
towe będą nieczynne. W dniu 28 b. r. moż- 

na jedynie podejmować w urzędzie gazety 
w godzinach od 9 do 11. 

Godziny urzędowe w telegrafie i telefo- 
nie w czasie świąt oraz doręczanie przesyłek 

pocztowych pośpiesznych normalne. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Walne Zgromadzenie Związku Absol- 

wentów Gimn. Jezuitów w Wilnie. Dnia 22 
marca r. b. odbyło się doroczne Wfalne Zgro- 
madzenie Związku Absolwentów Gimn. Je- 
zuitów w Wilnie poprzedzone mszą św. od. 
prawioną przez ks. K. Kucharskiego T, J 
członka honorowego Związku, oraz wspólną 
fotografją. Po otwarciu zebrania przez preze 
sa Związku p. Głoweckiego wybrano na prze 
wodniczącego p. P. Kalukina, który na wi- 
ceprzewodniczącego powołał p. M. Paszkie- 
wicza i na sekretarza p. Z. Hrynaszkiewicza. 

Po odczytaniu protokółu z noprzednięgo 
Walnego Zgromadzenia nastąpiło sprawozda 
nie Zarządu i sprawozdanie Komisji Rewi- 
zyjnej, Ze sprawozdania Zarządu okazało się 
że Związek liczy 73 członków, posiada czytel 
nię czasopism oraz 4 sekcje: teatr., dysku- 
syjną, pośrednictwa pracy i sportową, w cia 
gu b. r. opracowany też został Regulamin 
Sądu Związku, oraz Regulamin posiedzeń 
Zarządu. Po ożywionej dyskusji nad spra- 
wozdaniami na wniosek Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej p. Pawłowskiego Zebra- 
nie Walne udzieliło absolutorjum ustępują- 
cemu Zarządowi z podziękowaniem specjal- 
nem prezesowi p. Głoweckiemu za pełną po 
święcenia pracę dla Związku. Następnie na 
wniosek ustępującego Zarządu Zgromadze- 
nie Włalne uchwałiło podziękowanie ks, re- 
ktorowi B, Mączce T. J. i ks. Kucharskiemu 
T. J. za ich życzliwość i poparcie okazywa- 
ne dla Związku. Nowy Zarząd został obrany 
w następującym składzie: 

Prezes p. Jan Głowecki (ponownie), wice- 
prezes p. Henryk Monkiewicz (ponow.), sek- 
retarz p. Mieczysław Kurmin, skarbnik p. 
Stanisław Dzierżyński, przewodniczący Sądu 
Koleżeńskiego p. Paweł Kalukin, członkowie 
sądu koleżeńskiego p. p. Józef Kojdecki, Jan 
Sadowski, zast. członków sądu kołeżeńskie- 
go p. p. Leonard Hrynaszkiewicz, Józef Lang 
hammer, przewodniczący komisji rewizyjnej 
p. Wacław Łapiński, członkowie komisji re- 
wizyjnej p. p. Tadeusz Białas, Czesław Paw- 
łowicz. я 

Uroczystości związane z Walnem Zebra- 
niem zakończono wieczorem skromnem świę 
сопет. 

— Walne Zebranie członków  Oddziałn 
Wileńskiego Powszechnego Związku Emery- tów Państwowych odbędzie się w Wilnie. 
przy ulicy Zawalnej Nr. 1 w dniu 3 kwiet- 
nia r. b. (w niedzielę) o godz. 11 m. 30 w 
pierszym terminie i o godz. 12 m. 30 w dru- 
gim, ważne bez względu na ilość obecnych. 

„Na porządku dziennym sprawozdanie z 
działalności Zarządu Związku, Kasy Samo- 
pomocy, sprawy emeryłalne i zmiana sta- 
tutu; porządek dzienny do przejrzenia w biu 
rze Związku przy ulicy Zawalnej 1 w ponie- 
działki i czwartki w godz. 5—7 po poł. 

SPRAWY BIAŁORUSKIE. 
— Białoruskie święto narodowe. W dniu 

25 marca społeczeństwo białoruskie organi 
zuje doroczny obchód ogłoszenia niepodległo 
ści Białoruskiej Republiki Ludowej aktem 
Rady Republiki w Mińsku dnia 25 marca 
1918 r. Centralny Związek Białoruskich Or 
ganizacyj i Instytucyj Kulturalno-Ošwiato- 
wych i Gospodarczych (,„Centrosojuz*) w 
dniu tym urządza uroczystą akademję w sal: 
Gimnazjum Białoruskiego (ulica Ostrobram- 
ska 9). Na program akademji składają sie: 
1) Zagajenie przez prezesa Centrosojuzu p. 
inż. A, Nekando-Trepka. 2) Przemówienie p. 
W. Hrynkiewicza na temat: „Akt 18 marca 
1918 r.“. 3) Referat p. A, Łuckiewicza n. p. 
„Ideja niepodległościowa w poezji białoru- 
skiej”. — Początek akadeinji o godz. 12. 

Akademję poprzedzi nabożeństwo w Cerk 
wi Piatnickiej w czasie którego kazanie oko 
licznościowe wygłosi prefekt o. Kulczycki. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Nowy Zarząd Stowarzyszenia Studen- 

tów-Żydów. Wobec groźby zamknięcia Sto- 
warzyszenia Wzajemnej Pomocy Studentów 
Żydów w dniu wczorajszym do kuratora zgło 
siła się delegacja studentów złożona z przed 
stawicieli organizacji „Kadima”, która zapro 
ponowała kuratowi wyłonienie ze swej gru- 
py zarządu, któryby dalej kierował stowarzy 
szeniem, gdyż na-komisarza nikt ze studen- 
tów nie zgadza się. Kurator do propozycji 
delegacji przychylił się i wyłoniono nowy 

  

Zarząd Stowarzyszenia z A. Bobkesem jako 
przewodniczącym.    

KOMUNIKATY. 
— Dyrekcja „Arbonu* komunikuje, że 

w wielką sobotę dnia 26 b. m. autobusy kur 
sować będą do godz. 20, a w pierwszy dzień 
Wiełkiejnocy dnia 27 b. m. — wcale kurso- 
wać nie będą. 

  

  

RÓŻNE. 
— Podziękowanie Rodzinie Wojskowej 

za złożenie ku uczczeniu dnia Imienin Mar- 
szalka Piłsudskiego zł. 100 na Schronisko 
sierot Jego Imienia. 2 

Wyrazy »bokiej 
cznej podz składa: 

Zarząd T-wa „P. Ž. P“ 
- Choroby zakaźne. Wydział Zdrowia 

Urzędu Wpjewódzkiego w ciągu tygodnia na 
terenie Wileńszczyzny zanotował następują- 
ce choroby zakaźne: tyfus brzuszny 2, pła- 
misty 16, płonica 12, błonica 3, nagłe zapa- 
lenie opon mózgowych 4, odra 27, róża 4. 
ksztusiec 1, gruźlica 19 (8zgonów), jaglica 
58 i wściekłizna 1. 

Razem zanotowano 142 wypadki zasłab. 
nięć na choroby zakaźne w tem 8 zgonów. 

TEATR I MUZYKA 
„Słomkowy kapelusz* na Pahułanee. 

wdzięczności i serde- 

  

  

  

- W niedziełę dnia 27 i w poniedziałek dnia 
28 marca, w pierwszy i drugi dzień świąt 
wielkanocnych, wieczorem o godz. 8 — uka- 
że się rozkoszna farsa—wodewil p. t. „Słom- 
kowy kapelusz" Е. Labicha — pełna humo- 
ru i zabawnych sytuacyj opowieść o dzie- 
jach i przygodach zagubionego kapelusza. 
Główną cechą tego nieprzeciętnego widowi- 
ska jest ruch, słońce, wesołość i werwa —. 
obłeczone w szatę groteski. 

We wtorek, dnia 29 b. m., trzeciego dnia 
świąt, o godz. 8 w. „Słomkowy kapelusz 

— „łeh synowa* — w Teatrze Lutnia. 

W” niedzielę dnia 27 b. m. w pierwszy dzień 
świąt wielkanocnych o godz. 8 w. po raz 
ostatni bawić będzie widownię pełna humo- 
ru i dowcipu komedja A. Grzymaly-Siedlec- 
kiego „Ich synowa”. ы 

\№ poniedzialek dnia 28 b, m. drugiego 
dnia świąt o godz. 8 m. 15 w. doskonała 
rewja z udziałem Leona Wyrwicza i Leo 
Fuksa. 5 

POPOŁUDNIÓWKI ŚWIĄTECZNE. 

— „Mam lat 26% — na Pohulanee. W. 
drugi dzień świąt, dnia 28 b. m, po południu 
o godz. 4 na ogólne żądanie publiczności — 
jeszcze raz dana będzie po cenach zniżonych 
niezrównana sztuka Istvana Mihaly „Mam 

lat 26“. 
— Poranek dla dzieci. Ostatni raz bajka 

„Czarodziejskie wrzeciono, W poniedzia- 
łek, dnia 28 marca drugiego Ra o 

godz. 12 w poł. ukaże się po raz ostatni, we- 

soła i aa baśń p, t. „Czarodziejskie 

wrzeciono”, oraz balet „Wieszczka lalek", w 

wykonaniu zespołów dziecięcych Łidji Wi- 

nogradzkiej, Ceny propagandowe od 20 gr. 

"RADIJO 
CZWARTEK, dnia 24 marca 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu 12.10: Komunikat me- 
teorologiczny. 12.15: Odczyt rołniczy. 15.40: 
Program na piątek. 15.15: Komunikaty. 1525: 
Odczyt dla maturzystów. 15.50: Audycja dla 
dzieci. 16.20: Lekcja francuskiego. 16.40: Re- 
kolekcje radjowe, pogadanka IV. 16.50: Mu- 
zyka z płyt. 17.10: „Jak dawne są pisanki” 
— odczyt. 17.35: Koncerty. 18.50: Kom. Ak. 
Koła Misyjnego. 1900: Skrzynka pocztowa 
Nr 194. 19.20: „Jedno- i wielogłosowość* 
(część II) — pogadanka umuzykałniająca. 
19.40: Program na piątek. 19.45: Prasowy 
dziennik radjowy.20.00: Pogadanka muzycz- 
na 20.15: Koncert z Fiłharmonji. 22.40: Ko- 
munikaty. 22.46: Koncert religijny. 

PIĄTEK, dnia 25-go MARCA 1932 ROKU. 
11,58: Sygnał czasu. 15,15: Program dzien 
15,20: Kom. 15,25: Odczyt dla maturzy. 

15,50: Audycja dla chorych. 16,20: A: 
У dła dzieci. „W Wielki Piątek". 16,5 

Lekcja angielskiego. 17,10: „Tańce śmierci 
w malśńrstwie polskiem* — odczyt. 17,3 
Koncert religijny. 18,50: Kom. LOPP. 19, 
Z życia Litwy. 19,15: Przegląd prasy rolni- 
czej krajowej i zagranicznej”. 19,26: „Na 
srebrnym ekranie“ —  Premjery fiłmowe. 
19,35: Program na sobotę i rozm, 19,45: Pras 

dzien. radj. 20,00: „Wywiad ze śledziem” — 
felj. 20,15: Koncert polskiej muzyki religij- 
nej. 22,00: Kom. 

NOWINKI RADJOWE. 
ZWYCZAJE WIELKANOCNE. 

O godz. 17,10 usłyszymy transmitowany 
ze Lwowa odczyt dr. Adama Fischera, który 

opowie o pięknym zwyczaju malowania jaj 

wielkanocnych, co należy do tradycyj u wie 
lu ludów. Odczyt nosi tytuł: „Jak dawne są 

pisanki”? 

ORATORJUM Z FILFARMONJI. 
Dzisiaj w Wielki Czwartek o godz. 20 

min. 15 nadany zostanie z Filharmonji War 
szawskiej koncert muzyki religijnej. Orkie 
stra filharmoniczna pod dyrekcją Walerja- 
na Bierdiajewa wykona wspaniałe oratorjum 
Haydna: „Stworzenie świata”, Audycję pop- 
rzedzi słowo wstępne znanego krytyka mu- 
zycznego p. Karola Stromengera, a jako so 
liści wystąpią pp. Marja Mokrzycka, Edward 
Bender i Adam Dobosz. W przerwie koncer- 
tu około godz. 21 wybitny pocla p. Stanisław 
Miłaszewski wygłosi feljeton p. t. „Mister- 
jum Wielkanocne”. 

AUDYCJA DŁA DZIECI. 

Rodzice winni polecić dzisiaj swoim dzie- 
ciom aby posłuchali pięknego i wzruszające- 
go opowiadania o tem, jak to by а Świ 
cie „Gdy Chrystus chodził po ziemi*. Opo' 
danie to wyszło z pod pióra znanej pisark 
dla młodzieży p. Janiny Porazińskiej i dana- 
ne zostanie z Włarszawy o godz. 15.50. 

Poranek taneczny. 
W, poniedziałek dnia 28 marca odbędzie 

się poranek taneczny zespołów dziecięcych 
Lidji Winogradzkiej. Odegrane zostaną: baj- 
ka „Czarodziejskie wrzeciono” z muzyką 
Czajkowskiego, oraz balet „Wieszczka Lalel* 
z muzyką Bayera. Początek o godz. 12 min. 
30. Część wpływów ze sprzedaży biletów 
przeznacza się do dyspozycji Wbj. Kom. de 
Spraw Bezrobocia. Niewątpliwie zarówno cie 
kawy i barwny program poranka, jak i cel 
imprezy ściągnie do „Lutni* w tym dniu tłu 
my dziatwy pragnącej rozrywki w okresi? 
świątecznym. 

Dzień dla bezrobotnych. 
Niedziela 3-go kwietnia będzie, jak wia- 

domo „Dniem dła bezrobotnych. W. tym 
dniu Woj. Komitet do Spraw Bezroboeia or- 
ganizuje szereg popularnych Imprez pod ha- 
słem pomocy bezrobotnym. Lotne koncerty 
w ezasie dnia, loterja fantowa, oraz wieczór 
literacko-artystyezny w Teatrze „Lutnia* oto 
główne punkty programu tego dnia, 
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'Pomoc bezrobotnym. 
Zasilki i prace sezonowe. 

Wydział Wykonawczy Wojewódz- 
kiego Komiitetu do Spraw Bezrobocia 
na posiedzeniu w dniu 16 marca r. b. 
po wyczerpującem omówieniu obec- 
nej sytuacji na rynku pracy w Wilnie 
i Wileńszczyźnine, postanowił, nieza- 
leżnie od decyzji Naczelnego Komi- 
tetu przedłużyć okres społecznej po- 
mocy bezrobotnym na najbliższe 2 
miesiące t. zn. do 1-go czerwca r. b. 
Z nadejściem wiosny ij rozpoczęciem 
robót sezonowych pewna ileść bezro- 
botnych otrzyma pracę, w związku 
z czem wojewoda wileński zwrócił się 
jaż do wszystkich władz, urzędów i 
instytucy j społecznych z prośbą o jak- 
najszybsze uruchomienie robót budo- 
włanych i remontowych. W. pierw. 
szym rzędzie roboty te już w kwietniu 
rozpocznie Urząd Wojewódz Jed- 
nakowóż ze względu na trwaj. k 
zys niema mowy o zatrudnieniu 
wszystkich korzystających dziś z opie- 
ki Komitetu, a pozbawienie opieki 
tych, którzy zostaną bez pracy jest 
rzeczą niedopuszczalną. 

Wobec tego Wydział Wykonawczy 
zwrócił się do wszystkich Powiato- 
wych Komitetów z gorącym apelem. 
aby z równą intensywnością prowa- 
dziły nadal akcję pomocy bezrobot- 
nym, która jest dzisiaj koniecznością 
państwową i nakazem sumienia oby 
watelskiego. Jeżeli zaś na terenie 
któregoś z powiatów akcja Lokalnego 
Komitetu dla własnych potrzeb okaże 
się w okresie wiosennym zbędną, to 
jednak likwidować tej akcji nie nale- 
ży, lecz uzyskanemi środkami zasilać 
Komitet Wojewódzki, który zwłasz- 
cza na terenie Wilna musi pracować 
2 niesłabnącą energją. 

Ulženie doli bezrobotnych zależne 
jest jedynie od ofiarności i wysiłku 
całego społeczeństwa, dlatego też Ko- 
mitet ufa, że społeczeństwo w dalszym 
ciągu popierać będzie wysiłki czynio- 
ne w tym kierunku przez Komitet do 
Spraw Bezrobocia. 

Spółdzielnia obniża ceny. 
Mając za jedyne zadańie zaspakajanie do 

stateczne. potrzeb swoich członków,  Spół- 
dziełczość rozwija działalność handłową wed 
ług zdrowych i sprawiedliwych zasad, które 
znajdują odbicie w przejawach życia co 
dztennego. 

Podczas gdy każdy pośrednik handlowy 
stara się największą część dobra społeczne - 

go wyrwać tylko dla siebie pod postacią wy- 
górowanego zysku, a co za tem idzie pod po- 
stacią wyzysku innych, Spółdzielnia stoi na 
stanowisku sprawiedliwego podziału  bo- 
gactw, a więc na stanowisku sprawiedliwej 
ceny. 

Kałkułacja jej jest umiarkowana: i wyno- 
si tylko tyle, ile potrzeba na pokrycie ko- 
sztów własnych, z małą stosunkowo nadwyż 
ką, przeznaczoną na dalszy rozwój instytu- 
cji. 

  

     

    

   

W? wyniku takiego postępowania ceny w 
sklepie Spółdzielczym są zawsze niższe, niż 
te — w sklepach prywatnych pośredników i 
skutkiem tego musi nastąpić ogółna zniżka 
cen i w sklepach handlu prywatnego (współ- 

vo sklepów). 

odnosi nie tylko członek Spół- 
dzielni, ale k y suożywca, dla którego 
Spółdzielnia jcst placówką bojową, wywał- 

mu umiarko 
* ten sposób 

  

   

    

    

  

   

        

dostatecz - 
o to bowiem chodz: 

ia, ale o to, ile towaru 
   
ile złotych kto ; 
za te złotówki kupi. 

Spożywcy w Waszych rękach spoczywa 
los Waszego dobrobytu. Łączcie się w Spół- 
dzielnię i ezyńcie zakupy tylko w sklepach 
Spółdzielni. 

Swoje sprawy należy brać w swoje ręce. 

Bank Polska Kasa Opieki 
powołany do życia w r. 1930 przez Pocz- 

tową Kasę Oszczędności, wykazuje w dał: 
szym ciągu zna w dziedzi 
nie oszczędności, jak również przekazów. 

Stan wkładów Oddziału Banku P. K. O. 
w Paryżu wynosił na I stycznia 1931 r. frs. 
3.414.482,77, a w ciągu roku wzrósł o kwotę 

trs. 3.800.127,09, czyli o 111,3 proc. i wyno 
sił na dzień 1 marca 1932 r., frs. 6.826.189,19 

Ilość książeczek oszczędnościowych wzro 
sła w tym czasie o 93,2 proc; na 1 stycznia 
1931 r. wynosiła 637 sztuk, a w dniu 1 mar- 
ca 1932 r. sztuk 1.250. 

Również znacznie wzrosła ogólna kwota 
przekazów, gdyż o kwotę frs. 9.371.719,31. 
Na 1 stycznia 1931 r. kwota ta wynosiła frs. 

5.348,11, a w dniu 1 marca 1932 r. -— 
trs. 10.967.062,42. 

Również pod względem ilościowym gdv 
na I stycznia 1931 r. dokonano 1.379 wszyst 
kich przekazów, to na dzień 1 marca 1932 r. 
ilość ta podniosła się o 8.064 sztuk. Najbar- 
dziej w ciągu tego czas a ilość i kwo 
ta przekazów krajowych: na 1 stycznia 1931 
r, kwota ich wynosiła frs. 299.189,30, a ilość 
474 sztuk, w dniu 1 marca 1932 r. kwota 
tych przekazów podniosła się do sumy frs 
4.944.179,11, a ilość do 3,609 sztuk, czyli kwo 
ta przekazów krajowych wzrosła przeszło 
szesnastokrotnie. 

Cyfry te świadczą o systematycznym roz 
woju Banku P. K. O. oraz wykazują dobit- 
nie, jak bardzo celowem było stworzenie 
tego rodzaju instytucji dla potrzeb naszych 
emigrantów. 

     

  

     
     

  

  

   
   

  

   

Bik (p EZ 

Z Białorusi Sowieckiej. 
Transportowanie więźniów z Mińska 

do Witebska i Mohylowa. 

Z pogranicza donoszą, iź z więzienia 
mińskiego w ostatnich dniach wywieziono 
przeszło 200 więźniów politycznych z 11 pa- 
wilonu. Transport ze skazańcami odszedł do 
Witebska i Mohylowa, Powodem tej nagłej 
tranzlokacji skazańców jest obawa wywo- 
łania buntu, gdyż władze więzienne wpadły 
na trop spisku więziennego który miał wy- 
wołać bunt wszystkich więźniów politycz 
nych. 

Wielkie manewry sowieckiej tloty 

- powietrznej w rejonie Borysowa. 

Z pogranicza donoszą, iż w dnia 21 b. 
m. w okolicach Borysewa rozpoczęły się 
wiełkie manewry floty powietrznej sowiec- 
kiej przy udziale artylerji zenitowej i aut 
pancernych przeciwiotniczych. Manewry potr 
wają 4 dni. 

Cwiczenia te mają na celu zbadanie spra- 
wności floty powietrznej oraz artylerji i aut 
przeciwlotniezych. 

Wyrok w giešneį sprawie mĮr. Szafranskiego. 
3 Degradacja i 2 lata więzienia. 
Toezący się od tygodnia przed wojsko- 

wym sądem okręgowym proces majora Zyg- 
munta Szafrańskiego, b. kwatermistrza 4 p. 
ułanów w dniu wczorajszym dobiegł końca. 

W czasie przewodu liczni świadkowie zo- 
brazowali przestępczą działalność oskarżone- 
go, który wedle tych dowodów: sporządzał 
fikcyjne umowy, rachunki, pokwitowania i 
t p., dopuścił się przywłaszczenia na szkodę 
skarbu państwa kwoty około 15.000 zł., za- 
warł umowę na dostarczanie po nadmiernie 
wysokich cenach z własnego majątki: zboża 
i otręb, a mimo, że nie wywiązał się z zo- 
bowiązań pobrał z kasy pułkowej pienią- 
dze za eałą dostawę. podał fałszywe dane, 
dctyczące jego kwalifikacyj naukowych i słu 
żbewych, oraz hezprawnie nosił „Krzyż Wa- 
lecznych*. 

Wezeraj biegli badali dowody rzeczowe 
i wypowiadali o nich swą opinię. 

    

  

  

   

  

W rozprawie stron prokurator kpt. K. S. 
Telesfor Sojke damagał się surowego wy- 
miaru kary, zaś obrońca z urzędu oskarżo- 
nego por. K. S. Duszyński, wskazując na ła- 

godzące ckoliczności, prosił o łagodną karę 
dia oskarżonego. 

Podsądny mjr, Szafrański, poprzez łzy 
prosił © łagodny wyrok ze względu na to, 
że i tak jest zniszczony moralnie i materjał 
nie. 

Sąd pod przewodnictwem sędziego erze- 
kającego mjr. K. S. Jana Kaweckiego, po 

i je, ogłosił wyrok, którego mo- 
€ą uznał iż wina oskarżonego co do dokona- 
nia przestępstw, wyszezególnionych w 6 pun 
ktach, została całkowicie dowiedziona i wy- 
mierzając mu kary za poszczególne cz 

skazał go na łączną karę osa 
nia w więzieniu, zamieniającem dom popr 
wy przez 2 lata, zaliezająe odbyty areszt 
śledczy. Prócz tego skazany został zdegrado 
wany i wydalony z wojska. 

Jake środek zapobiegawczy sąd pozosta- 
wił dotychczasowy — kaucję hipoteczna. 

Motywując wyrok, sąd wskazał na оКо- 
liczności łagodzące, jake to: uprzednią nie- 
karalność, zasługi położene przez oskarźone- 
go jake oficera bojowego i dobrą opinje, ja 
ką cieszył się u zwierzehników. Ka-er 

      

   

  

     

  

  

Smutny epilog niesumiennei intrygi. 
Skazznie sędziego na 8 miesięcy więzienia. 

    

Kalumnje rzucone w swoim czasi 
pisemka p. n. „Życie Nowogródzkie 
dzące w ć i dobre imię popularnego w na- 
szem - mieście adwokata Wacława Siawciłłę 
obiły się głośnem echem i dały impuls do 
szeregu spraw sądowych ończonych we 
wszystkich wypadkach daniem pełnej saty- 
stakcji niesłusznie oszkałowanemu. 

W numerze z dnia 5 listopada 1930 r. „Žy- 

cia Nowogródzkiego* ukazał się sensacyjny 
artykuł p. t. „Skandaliczne dzieje pewnego 
domu w Lidzie* z podtytułem „Lidzki kombi- 
nator* w którem autor, ukr: pod pseudo- 
nimem „Rybka“, zarzuca p. awcille doko- 
nanie nielegalnej, oszukań k 
Skarb Pańs tranzakcji, której mocą p. 
Siawciłło kupił od mieszkańca Rosji Teodo- 
ra Nowickiego dom w Lidzie położony przy 
ul. 3 Maja Nr. 14. 

Ze względu na wysoce obraźliwą formę ar- 
tykułu jak i zawartych w nim fałszywych z 
gruntu danych osl ony p. Siawciłło poczy- 
nił kroki by oszczerców ukarać 

Masowa ucieczka „speców* 
z Rosji Sowieckiej. 

Ze Stołpeów donoszą, iż w ostatnich 
dniach zauważono liczne przejazdy cudro- 
ziemeów, którzy grapami opuszczają Rosję 
Sowiecką. Wśród opuszczających Sowdepję 
5а przeważnie cudzoziemcy fachowcy rekru- 
tujący się z inżynierów górniczych, fabrycz- 
nych, chemików i t. p., przeważnie narodo- 
wości niemieckiej i amerykańskiej, Powo- 
dem wyjazdów jest niedotrzymanie umów 
przez władze sowieckie wobeę tzejo cudżo- 
ziemey — fachowcy. zerwawszy wszelkie 
kontrakty i zobowiązania opuszczają Rosję. 
W ciągu ostatnich dni przejechało przez 
Stołpce około 70 wybitnych fachowców ame- 
rykańskich i niemieckich, którzy byli zat- 
rudnieni w fabtrykach sowieckich i Lenin- 
grdzie i w Zagłębiu Donieekiem. 

Również z terenu Białorusi sowieckiej 
opuściło pracę 9 inżynierów ezechoslowac- 
kich i 3 amerykańskich. 

Ponieważ redaktor „Życia Nowogródzkie- 

    

    

    

   

  

  

   
   

  

  

    

KMiejskie | нн Żywot, cuda i męka Chrystusa 3::" 
ulica Ostrobramska 5 Początek o godz. 4. 6, В 1 10 wiecz. 

Dziś! Ceny zniżone na wszystkie seansy: 

Ceny miejsc: balkev 30 gr., parter 60 gr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

Balkon 50 gr, Parter od 80 gr. 

go“ nie chciał narazie ujawnić autora artyku- 

łu, do odpowiedzialności karnej pociągnięty 
został p. Mikołaj Zdanowicz, kierownik pis- 
ma. * 

Sąd okręgowy w Nowogródku, 
znaniu się ze sprawą uznał osk. 
za winnego i s 
nia, lecz wykonan 

Skazany uważając, i 
go krzywdzący, omaw 
mach „Ż. Now.* oświadczył, że artykuł do 
starczyła osoba, która z tytułu wysokiego sta- 
nowiska dawała gwaraneję, że redakcja nie 
będzie wprowadzona w błąd. Okazało się 

po zapo- 
lanowicza 

  

    

    

    

      

  

      
jednak, autor artykułu nadużył zautania 
redakcji i naraził na karę jego samego, wobec 
tego oświadcz ina wyrok apelację 
przyczem wsi o autora. 

Zgodnie z tą zapowiedzią p. Zdanowicz wy 
stosowując skargę, oświadczył, .że autorem 
artykułu jest sędzia sądu okręgowego w No- 

wogródku p. Eugenjusz Łowicz-Barański i 
celem poparcia tego twierdzenia powołał się 
na szereg świadków, oryginał bowiem artyku- 
łu zaginął. 

Sąd apelacyjny rozpoznając tę sprawę, no- 
wo wysuniętych argumentów nie uznał za 
oczyszczające p. Zdanowicza jako redaktora, 
a wobec tego nietylko wyroku pierwszej in- 
stancji nie złagodził, lecz sankcją karną 
większył do 6 miesięcy bezwzględnego więz 
nia a nadto na zapłacenie 500 zł. grzywny. 

Nowe dane uzyskane w czasie rozpozna- 
wanej apelacji posłużyły p. Siawcille do wy- 
toczenia procesu inicjatorowi oszczerstw p. 
sędziemu Ł. Barańskiemu, który jak się oka- 
zało i ustnie znieważał p. S. 

Pełnomocnik p. Siawciłły, mec. Kiersnow- 
ski, opierając się na partikułe rozprawy, uzy- 
skał zgodę sądu dyscyplinarnego przy sądzie 

apelacyjnym i zaskarżył p. Ł. Barańskiego z 
art. 531 i 533 K. K. 

Sprawa znalazła się w dniu 1 grudnia ub. 
roku przed sądem okręgowym w Nowogród- 
ku. Tu oskarżony nie przyznał się do winy 

i twierdził że redakcji dostarczył jedynie ma 
terjał w formie notatek, z których artykuł 
zredagował samodzielnie p. Zdanowicz a wo- 
bec tego on nie może odpowiadać za treść i 
formę rewelacyj. 

Sąd biorąc pod uwagę tłumaczenie się 0- 

       

            

  

  

skarżonego, uznał iż oskarżenie nie zostało 
dawiedzione, a wobec tego p. sędziego L. 
Barańskiego uniewinnił. 

Na skutek skargi apelacyjnej zaró 
rzędu prokuratorskiego, j; 
prywatnego sprawa przeszła do si 
cyjnego w Wilnie i była rozpozn 
wtorkowem posiedzeniu. 

    

   

  

  

  

Przewodnic. 
udzi 

  

ł p. sędzia Bądzkiewicz przy 
e pp. sędziów Iljina i 
pośród sprowadzony 8 

Zdanowicz kategorycznie oświad 
łącznym autorem osz 
osk, Ł. Bar 
patrzył elabo! 
rusycyzmów. 

składając odnośny 
on pisany od pocz. 

     
    

    

   
     

Świad.     
    

Milko, zecer zeznał, że 
rękopis zauważył iż był 
ku do końca jedną ręką 

i to osoby nie n cej do składu redakc 
nego. Wreszcie świad. Pasławski b. dyr 
gimnazjum w Lidzie stwierdził, 

daży kupna domu co oma 
wan 

      

  

   
      

    or 

iż na tle sprze 

ia inkrymino- 
artykuł, osk. Barański kilkakrotnie wy- 

rażał się ujemnie o roli jaką odegrał w tej 

    

       

tranzakcji p. Siawciłło. a nawet inspirował go 
do wystosowania skar ъ g przeciwko p. 

Prokurator oraz pełnomocnicy p. 
ciłły mec. Jan Nowodworski i mec. T. 
Kiersnowski, zasadzie materjału dowodo 
wego, oraz wskazując na liczne ru 
których nie mógł popełnić p. Zdano 
ko pochodz. z b. zaboru austrj: 

j j rosyjskiego, a również i to że 
wane są ferminy prawnicze, 

e : autor jest obeznany z prawem 
dowodzili, artykuł inkryminowany musiał 
wyjść z pod pióra oskarżonego. 

Po wysłuchaniu przemówienia obrońcy 

     

     

  

   

    

     

  

    

    

   
oskarżonego, mec. B. Szyszkowskiego, który 
wreszcie nie miał żadnych argumentów do 

  

wytłumaczenia intrygi zawiązanej, sąd ogłosił 
wyrok którego mocą uznał, iż oskarżenie zo- 
stało udowodnione, a ze względu na to, że 
przestępstw inkryminowanych dopuścił się sę- 
dzia, który odegrał rolę inspiratora, wymierzył 
osk. Ł. Barańskiemu surowszą karę niż po- 
przednio p. Zdanowiczowi i skazał go na 
zamknięcie w więzieniu przez miesięcy 
osiem. 

Oskarżony był obecny na sali rozpraw, 
lecz oficjalnie w sprawie nie występował. 

Ka-er. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
KRWAWA BÓJKA POMIĘDZY STRAJKU- 
JĄCYMI ROBOTNIKAMI I ŁAMISTRAJKA- 

MI. 
Wczoraj o godzinie 7 nad ranem na uli 

cy Zawalnej doszło do krwawej bójki pomię- 
dzy dwiema grupami szteperów — pracowni- 
ków mechanieznej fabryki obuwia Nowogró 
dzkiego na Zwierzyńcu. 

Qd miesiąca w fabryce Nowogrėdzkiego 
trwa strajk na tle ekonomicznem. W pierw- 
Szym tygodniu do strajku przystąpili wsz; 
sey robctniey, lecz później część z nich wró- 
ciła do pracy, wobec czego robotnicy ci uz- 
nani zostali przez związek zawodowy robotni 
ków szteperskich za łamistrajków. 
Wezoraj z rana strajkujący robotnicy spot 

kali na uliey Zawalnej udających się do fa- 
bryki robotników i zażądali od nich przy- 
łączenia się do strajku. Wywiązała się kłót- 
nia, która zamieniła się wkrótce w krwa- 
wą bójkę. Podezas bójki dwaj robotnicy 
szezególnie zaś niejaki Rozenblum — zostali 
dotkliwie pobici. 

Pierwszej pomocy udzieliło poszkodowa- 
nym pogotowie ratunkowe. (e). 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK NA STACJI 

TOWAROWEJ. 

Wi dniu wczorajszym w godzinach poran- 
nych na stacji tewarowej w Wilnie wydarzył 

  

  

    

    

OGŁOSZENIA 
NEKROLOGI i różne reklamy 

№ 69 (23117 

się następujący fragiczhy wypadek. Jeden 
z tragarzy, mianowicit niejaki Sz. Szapiro 
przygnieciony został wjeżdżającym na dzieci 
niec samochodem ciężarowym nałeżącym do 
stacji towarowej. 

Szapiro doznał hardze ciężkiego  uszko- 
dzenia ciała i w Stanie groźnym został prze 
wieziony przez pogotowie ratunkowe do szpi 
tala žydowskiego. (0). 

ZUCHWAŁA KRADZIEŻ TYTONIU 

1 PAPIEROSÓW. 

Doe wydziału Śśledezego zgłosiłi sie w dniu 
wczora, m mieszkańcy miasta Lidy bracia 

    

   

   

Bojerse; zamełdowali, że w dniu wczoraj- 
szym w drodze de Lidy wpobliżu Jaszum 
skradzione im z furmanki wi zą ilość to-    
warów tytonicwych zakupionych w miejseo- 
wej hurtowni. Straty sięgają kiłkuseł zł. Po- 
szkodowani zeznają, źe złodzieje prześlado- 

  

  

wali ich z Wiłna i wykorzystawszy odpowie- 
dni moment dokonali kradzieży. Policja 
wszczęła poszukiwania. (et. 

LE LAT 

Faraon Tutenkhamen — 
grabieżcą? 

Dr. Pendlebury, kierownik angielskiej eks 
archeologicznej w Egipcie, kóra prze= 

prow a owocne badania w Tel Amarna, 
stwierdził na podstawie znalezionych mater- 
jałów w grobach królewskich, że faraon Tu- 
tenkhamen popełniał czyny włamywacza i gra 
bieżcy. Zaraz po wstąpieniu na tron kazał on 
wyłamać grób swego teścia Smen-Ka-Ra i 
przywłaszczył sobie wszystkie znajdujące się 
tam kosztowności. Na rozkaz faraona imię 
Smen-Ka-Ra zostało. wymazane ze wszystkieł. 
pomników i gmachów, a wszystkie skarby je- 
go przeniesione do grobowca, kóry Tuten- 
khamen kazał zbudować dła siebie w dolinie- 
królów. 

Giełda warszawska z dnia 23.11 b.r 

WALUTY | DEWiZY: 

  

      

  

        

Beigja + « . . 184,40 —121 71—124 08 
Molandja - . . . . . 359,90—380 80—359,00. 
Londyn › « „ 32,55—84,58 — 32,73— 32,41 
Nowy York +... 8,921—8,641— 8,9013 
Nowy fork kabel « « 8,926—5,946 - 8,806: 
Paryż 44 2» . . 85,05—35,14—-34,96 
Praga 1. + « . . . 26,40 - 25,40— 26,34. 
Szwajcar,a + © « 142,33 —172,76—171,90 
Beclin w obr. prywatn. .. „. . „21256 

PAPIERY PROCENTOWE 

3% pożyczka budowl. . . . . 37,50— 37,90» 
59% KOŃW.. « © -. оао .. - . + 89,255 
6% dołarowa . « * . . . . . 50—60- 39,58 
4% dolarowa - .. .. .. 48,50—49,25 
7% Stabiliżacyjna . . . -. 58—508—58,25 
10% kolejowa + . * « . . . . „102,00 
835 L. Z. H. G. K. 1 B. R., obLB, G.K. . 94,— 
Te gama Tp + «ika + 83,25% 
4:/,0/, ziemskie . . « . « . - '47,25—4250 
8% warszawskie . . . 63,10—61,75—6205 
10% Lublina « w 2 sou 818 
10% Radomia . . .. .. 62,25 
Pa;iery przeważnie mocniejsze, listy prze- 
ważnie słabsze, 

AKCJE: 
B. Polegli ady. a 
Węgiel т 
Tendeneja mocniejsza, 

POŻYCZKI POLSKIE w NOWYM YORKU: 

  

   

Dillonowska . --. « «. « «> « «- „50,374 
Stabilizacyjńa €< +5 9%, 09: 05 56,50 
Warszawska „<. 444444 +42,75 
Šląska GR U.S WR. 43— 
Dolar w obrotach pryw.: . nę 22 -3_90'‚"‚_ 
Rubel złoty: 4,82. 

  

Qd roku 1813 istnieje 

Wilenkin 
ui. TATARSKA 20 do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 

a także do wszystkich pism 
na najbardziej dogodnych warunkach 

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

RUR Najgłośniejsze i najpotężn, arcydzieło lat ostatnich. 
Cude — przebój świeta A R K A N 0 E G 0 W rol. gł. George Obrien i Dolores Costelio. 
Mrożące krew sceny POTOPU. 2.000.000 dol, kosztu. 10000 artystów. CLA MŁODZIEŻY DOZWOLONE. 

Seansy od godz. 4. 6, 8i 10.15, 

  

można załatwić za pośrednictwem 

BIURA REKLAMOWEGO 
STEFANA GRABOWSKIEGO 
W WILNIE, GARBARSKA 1, tel. 82. 

Biuro czynne od 10—4 i 5—6 pp. 

jadalne, sy pialna i а- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szały, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 
NIEDROGO, 

na degadnyth waraykach 

OD DNIA 27 marca WSPANIAŁY PROGRAM ŚWIĄTECZNY! Dawno oczekiwany największy przebój dźwię- 
kowy o niewidzianym dotychczas przepychu i niedoścignio- г и Najrozkoszniejszu 
nej technice! Cudowne zespolenie obrazu, ruchu i dźwiękui Kongres Ta nczy operetka filmowal 
Akcja toczy się na tle Kongresu Wied. r. 1814 Udział biorą: urocza Liljan Harvey, najmilszy Henry Garat, 
kusząco piąkna LI Dagover i najlepszy komik naszych czasów Armand Bernard. DODATKI DŹWIĘKOWE. 

Dźwiękowe Kino 

ASINO 
Wtełlka 47, tel. 15-41. 

(z marką „Kogut“) są stosowane 
przy chorobach: żołądka, ki- 

obstrukcji i kamieni 
Fi żółciowych.   

  

  

  

KINO KOLEJOWE Z pow. Wielk. Postu do dn. 26.111 kino nieczynne. Wspaniały dramat erotycz- 6 « 
0 5 N IS K 0 Od dnia 27.11. wielki świąteczny program p. t. U PAD ŁY A N l ó Ł no-miłosny w 10-u aktach. „SZWAJCARSKIE 6 RSKIE ZIOŁA I NA RATY. 

W rolach gł: Nancy Carrol, Gary Cooper i Paul Lukas. Świetna gra artystów! Bajeczna wystawa! są naturalnym łagodnym środkiem przeczysz- = dla wszystkich, narzędzia NADESZŁY NOWOŚCI. febok dworca kolejow.) Początek o godz. 5-ej, w dnie świąteczne o godz. 4-ej. Następny program: Indyjski grobowiec. czającym. ułatwiającym funkcje organów tra= Nasiona i preparaty chemiczne dla 8324 
celów ogrodniczych, oraz 

  

Dźwięk. Kino - Teatr | Dziś! 

STYLOWY 
ul. Wielka 36.   

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

rzekomo równie dobrego, namówić. 

* to marka wypróbow. w ciągu dziesiątków lat 
Dowiedziono profilaktycznie. 

  

W kinach „Stylowy” i 
nowe 100% dźwięk. 
W roli tytuł. Ramon Novarro. Uwogal Ze względu na w. wartość artyst. dla uczą- 
cej się młodzieży dozwolone. 

     „Światowid* wyświetla się zupełnie 
wyd. nieśmiertelnego arcydzieła Freda Niblo 

“ : Dźwięk. Kino-Teatr 

BEN HUR | światowid 
Będzie wyświetlany w dniach 24, 25i 26 marca r.b. ul. Mickiewicza 9. 

Ogłoszenie, 
Urząd Wojewódzki Wiłeński, Wydział Zdrowia 

Publicznego, niniejszem ogłasza przetarg na dostar- 
czanie w ciągu okresu budżetowego 1932/33, t. j. od 
dnia I.IV. 1932 r. do 3L.II. 1933 roku następujących 
przedmiotów i materjałów; 

1) środków leczniczych i dezynfekcyjnych, 
2) materjałów opatrunkowych, 
3) artykułów niezbędnych przy pielęgnowaniu 

chorych. 
Oferty oddzielnie dla każdego z wyszczególnio- 

nych przedmiotów, należy składać w olakowanych 

ОНА 

  

Z OKAZJI 

SKLEPU 

Po 

| 
| 

Tewarzystwo dla handlu Towarami Aptecznemi i Perfumeryjnemi 
(dawniej 

I. B. Segali) LE 
PERFUMERYJNYCH, 

KOSMETYCZNYCH 

firm krajowych i zagranicznych oraz 

PRZEDMIOTY UŻYTKU DOMOWEGO 
Opłatki dla pieczywa, oliwa NICEJSKA i jadalna, sól cytrynowa, esencja 

octowa, szafran, wanilja, kardamon, gwoždziki, cynamon i t. d. 

CENY NISKIE. 

„Katja: Wileńs 

  

OTWARCIA 

BŁAWATNEGO p. f. „TKANINY TANIE" 

S. CISZEWSKIEGO PRZY UL. WILEŃSKIEJ 31 

10'/, RABATU otrzymuje każdy kupujący. 

Na podarunki świąteczne polecamy wielki wybór tanich tkanin, w szcze” 

gólmości: JEDWABIE SZTUCZNE, DESENIOWE, POPELINY, MARKIZETY, 

MUŚLINY WEŁNIANE, PERKALE, SZEWIOTY т wiele innych artykułów 

CENA CHNAJN i 

poleca na nadchodzące Święta 
bogaty wybór towarów: 

  
    

  

kopertach w Wydziale Zdrowia (Wielka 51) do godz. 
9-ej dnia 4 kwietnia 1932 r. 

O waruakach przetargu można się dowiedzieć w 
Wydziale Zdrowia w dniach powszednich od godz: 
12-ej do godz. 24-ej. 

Za Wojewodę 
(—) Dr. Med. H. Rudziński 

| 2196/VI Naczelnik Wydziału 
  

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- 

ŻOSCZ YCH: nej, że na żądanie Domu Bankowego T. Bunimowicz 
12 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 2 kwietnia 1932 r. od godz. IO-ej 
rano, przy stacji Woropajewo, gminy woropajewskiej, 
pow. postawskiego, odbędzie się sprzedaż z licytacji, 
należącego do Woropajewskich Zakładów Przemy- 
słowych Sp. Akc. majątku ruchomego, składającego 
się z 4850. metrow kwadr szkła okiennego, oszaco- 
wanego na sumę zł. 19.440—, znajdującego się 
w zastawie tegoż Domu Bankowego „T. Bunimowicz 
w Wilnie. 
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Trocka 7 
Komornik Sądowy 1. Mościcki. 

  

  

GALANTERYJNYCH 
Pracownia OBUWIA 

M. DRZEWIŃSKI 
Śr. Bonifraterska 6 

PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE 

oraz reperacje kaloszy i śniegowców. 

  

CENY NISKIE.         

Būp, 

  

wienia i dziatającym przeciwko otytošci. 
Sprzedają po 2 zł. za pudełko 
apteki i składy apteczne 

W. Z. P. Nr. 10 

DBAJCIE O SWOJE ZDROWIE! 
„SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA” 

  

| 
| 

  

UWAGA! 

WIZYTÓWKI 

| 
| 
  

OD ZŁ. 2.59 ZA 100 SZTUK 

WYKONUJE WYKWINTNIE 
DRUKARNIA 

G. ARKUSKI WILNO, 
NIEMIECKA 7. - - TELEFON 711. 
  

  

WĘGIEL i KOKS 
z pierwszorzędnych kopalń 

GÓRNOŚLĄSKICH koncernu „PROGRESS* 
poleca me M DEULL, Vilno, 

BIURO — Jagiellońska 3, tel. 8-11 

Bocznica własna-Kijowska 8, tel. 999 

  

BER 
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Poszukuję posady 3 

rządcy domu | 

Е 

A
A
A
A
A
A
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tylko za mieszkanie 
w domach rządowych lub prywatnych, 
oraz w hotelach, posiadam dobre świa- 
dectwa. Łaskawe oferty proszę nad- 
sylač do Adm. „K. W.“ pod Nr. 6872 

IDL AAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA 

(T REB 

Czy jesteś już członkiem LOPP-u?   

przyrządy pszczelarskie, polecają: 

Składy L. JASIŃSKIEGO prowadzone 
od 1870 roku 

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

Cenniki na żądanie bezpłatnie. 
  

Sprzedam 
w Warszawie 

w dzielnicy Willowa 
nad Wisłą 

willę szeregową 
narożna, słoneczna, 
10 pokoi, ogródki, 

tramwaj. 
Szczegóły: Saska Kę- 
pa, ul. Obrońców 5, 

Kaczkowski. 

įSprzedaje się 
okazyjnie trzechlampowy 

aparat radio 
na prąd lub na baterję 

Wileńska 32, m 5 

Do sprzedania 

Jona palaioNė 
z calym przyborem, nowa 
iw zupełnym porządku 
jak do użycia, cena umiar- 
kowana (fabryki Laugen- 
zypena). Dowiedzieć się 
w Admin. „Kuejera Wil.” 

najnowsze, 

Tańce najmodniej- 
sze bez względu na zdol- 

ności wyucza prędko i do- 
stępnie znany nauczyciel 
M. Alperowicz—Dąbrow- 
skiego 3—12. Informacje 
codziennie od I0-ej rano 

do 10 wiecz. 

  

  

      

Cukiernia i Piekarnia 
M. Kronik, Mikołaja 1, 
Oddz.: Zawalna 34 i Nie- 
miecka 24. Poleca wybo- 
rowe pieczywo, herbatni- 

ki i torty na święta. 

„Do wynajęcia 

lokal 
nadająey się pod biuro, 

klub lub ognisko 
przy ul. Wileńskiej 20 

z wygo- 
Pokój "i: 
do wynajęcia od zaraz 

Rudnicka 7—5 

= 
umeblo- 

p 040 wany 
duży z oświetl. elektrycz. 
do wynajęcia przy ulicy 
Kazimierzowskiej 11 m. 1 

PLAC w Wilnie, 
(ul. Dzielna 20) 

303 s. kw. za 5.200 zł. 
Gotówką 1.200 zł. i działki 
letniskowe w  Połukni 
przy szosie (30 klm. od 
Wilna) 0,5 i 1,5 ha. po 
1.300 zł. Pisać lub tele- 
fonować do Proboszcza 

w Połukni. 

  

  

  

Najtańsze i najlepsze 
szczotki i pędzie 

tylko w firmie 
В. SYMONOWICZ 

Wilno, Ś-to Jańska Nr. 7 
(vis a vis Uniwersytetu). 

Wyroby własne. 

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

Student 

  

U. 5. B. poszu- 
kuje lekcyj za 

skromnem  wynagrodze- 
niem. Specjalność nie- 
miecki. Wiadomość: Do- 
minikańska Nr. 17, m. 5   między godz. 1i—1 pp.,   

  Ir. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener-. 

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

DOKTÓR 
ZELDOWICZOWA 
Chor. kobiece. wenerycz-- 
ne, narządów moczowych. 
odg I2—2i 4—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel, 277 

  

Lekarz-Dentysta 
$. FRYD 

Sierakowskiego 24. m, 5 
telefon 1803 

przyjm. od11—2 i 5—7w._ 

  

Dr. A. Gurwicz 
Choroby oczu 

przeprowadził się 
na ul. Dominikańską 17° 

przyjm. od 8—1Q i 5—7 w. 

  

Akuszerka 

МАА LAKNETOWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m, 5. 
W. Z. P. Nr. 69, 8529 

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. 16 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz-- 
ny, usuwa zmarszczki, bro» 
dawki, kurzajki i wągry. 
W. Z. P. 48. 832% 

  

Akuszerka 

Marja Ono: 
przyjmuje od 9 r. do 7 w. 
przeprowadziła si 

ul. Mickiewicza 22, m. Ši 

W. Z. Nr. 3093 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.   
 


