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CZY NASTĄPI POPRAWA SYTUACJI 
GOSPODARCZEJ W P 

Badań Konjunktur Gospodarczych i Cen Wywiad u dyrektora Instytutu 
prof. Edwarda Lipińskiego. 

Od czasu do czasu ukazują się w 

prasie naszej prognozy zapowiadające 

poprawę konjunktury światowej. Tak 

było na wiosnę roku zeszłego, tak by- 

ło po upadku kursu funta, podobne 

głosy dają się słyszeć obecnie. Ile jest 

prawdy w tego rodzaju przewidywa- 

niach? — Z tem oto pytaniem zwróci- 

liśmy się do dyrektorą Jnstytutu Ba- 

dań Konjunktur Gospodarczych i Cen 

prof. Edwarda Lipińskiego. 

— Należy stwierdzić — zaznacza 

na wstępie nasz Sz. interlokutor, — 

że pewne objektywne warunki przej- 

ścia od depresji do poprawy gospodar- 

czej istnieją równie dobrze obecnie 

jak i istniały rok temu. Zapasy są sto- 

sunkowo małe, nawet w zasadniczych 

surowcach światowych nie są one zna- 

czne, istnieje nagromadzenie się nie- 

zaspokojonego z powodu depresji za- 

potrzebowania, istnieje konieczność 

dokonania pewnych inwestycyj reno- 

wacyjnych, ponieważ w ciągu kilku 

lat niemał zupełnego braku jakiejkol- 

wiek inwestycji, urządzenia wytwór- 

cze ułegły w znacznym stopniu zuży- 

«ia lub zestarzeniu, istnieje możliwość 

obudzenia popytu drzemiącego. 

— Dłaczegóź jednak poprawa się 

nie odbywa i nie odbyła? 

— Dłatego mianowicie — odpo- 

wiada prof. Lipiński — że na życie go- 

spodarcze całego Świata potężny i 

wyznaczający wpływ wywarły czynni- 

ki natury psychołogiczno-politycznej, 

mianowicie akcja Niemiec-o obalenie 

tarktatu wersalskiego. Ucieczka krót- 

koterminowych kapitałów, która do- 

prowadziła do dezorganizacji gospo- 

dłarczej wiełe krajów, zupełna ruina 

stosunków kredytowych w. szczegól- 

ności w Austrji i Niemczech, całkowi- 

te zerwanie wymiany kredytowej i 

kapitałowej pomiędzy krajami świata, 

ruina kilku walut i powszechna wojna 

celna wszystkich że wszystkimi — do- 

prowadziły do zniszczenia gospodar- 

stwa Światowego. Zniszczenie to nie 

wypłynęło bynajmniej z normalnych 

procesów gospodarczych, lecz było wy 

wołane przez czynniki pozagospodar- 

cze. Jest więc jasne, że zmiana w świa 

towej sytuacji gospodarczej może się 

jedynie odbyć pod warunkiem, że na- 

stąpi wyjaśnienie stosunków politycz- 

nych w tym stopniu który umożliwi 

inwestycje kapitałowe i wprawi w 

ruch maszynę kredytu światowego. 

Z tego punktu widzenia komiczne 

wydają się wszelkie próby przewidy- 

wania rozwoju konjunktury. Próby 

te należą raczej do zakresu jasnowi- 

dzenia, a więc są związane z działa- 

niem sił wyższych na tych ekonomi- 

stów, którzy tego rodzaju prognozy 

dzisiaj stawiają. Nie ma to nie wspól- 

nego z normalnem przewidywaniem 

konjunktury, opartem o kalkulację 

gospodarczą. 

Są u nas ekonomiści, którzy przy- 

pisują sobie zasługę, iż przewidzieli 

obecnie istniejący kryzys gospodarczy 

dest to oczywiście absurd. Tego kry- 

zysu gospodarczego w świecie, który 

rozpoczął się od jesieni 1930 r. nikt 

wogóle przewidzieć nie mógł. Nikt 

bowiem nie mógł przewidzieć wzrostu 

wpływów hitlerowskich w Niemczech 

katastrofy niemieckiej w 1931 r. zwią- 

zanej z akcją polityczną tego kraju i 

katastrofy Anglji. Jest oczywiście pię- 

kną rzeczą, posiadać dar jasnowidze- 

nia, lecz nie ma to nic wspólnego z 
Tozumowaniem ekonomiczno-nauko- 

wem, 

Jeżeli weźmiemy pod uwagę Pol- 
skę to teoretycznie biorąc istnieje pe- 

  

wna możliwość przejścia do poprawy 

gospodarczej. Objektywne przeszko- 

dy nastąpienia poprawy tkwią w go- 

spodarstwie światowem, a w szczegól- 

ności w dezorganizacji eksportowego 

rynku Światowego. Gdyby jednak te 

sumy, które zostały w Polsce stezau- 

ryzowane oraz ewent. wywiezione za- 

granicę, wróciły zpowrołem na ry- 

nek j stały się czynne gospodarczo, to 

proces ten równałby się pewnego ro- 

dzaju redeflacji. Gdyby banki poza- 

tem nie prowadziły tak silnie restryk- 

cyjnej polityki kredytowej, gdyby nie 

dbały tak nadmiernie o swoją płyn- 

ność, wówczas nastąpiłoby znaczne 

rozszerzenie działalności kredytowej, 

  

a ponieważ w Polsce istnieje niewąt- 

pliwie pewien znaczny głód towarów 

— dość powiedzieć, że działalność pro- 

dukcyjna jest obecnie niższa niż była 

w m-cu najcięższego kryzysu poprzed- 

niego, w lutym 1926 r. — to można 

oczekiwać, że nastąpi pewna popra- 

wa w obrotach i produkcji. 

Pozostaje jeszcze do rozstrzygnię- 

cia zagadnienie, czy nie byłoby rze- 

czą pożyteczną zmniejszyć to rozpię- 

cie, jakie istnieje pomiędzy stopą dy- 

skontową Banku Polskiego i banków 

prywatnych. Różnica jest tak wiełka, 

że przewyższa wogóle wysokość sto- 

py procentowej pobieranej przez ban- 

ki w krajach zachodniej Europy. Tak 

znaczna rozpiętość jest absurdem go- 

spodarczym, prowadzi do silnego 

zróżniczkowania warunków, na pod- 

stawie których poszczegółne grupy go- 

spodarcze otrzymują kredyt, a więc 

jest czynnikiem wytwarzającym źró- 

dło nierównowagi gospodarczej. 

— A czy możliwa jest poprawa go- 

spodarcza u nas niezałeżnie od sytua- 

cji na rynku świałowym? 

— Jest ona zupełnie prawdopodob- 

na. Oczywiście rozmiary takiej po- 

prawy finansowej jedynie środkami 

wewnętrznemi bez dopływu kapita- 

łów ji kredytów zagranicznych byłyby 

stosunkowo nieznaczne. Tem niemniej 

należy oczekiwać iż umożliwiłyby za- 

trudnienie znacznej części nieczyn- 

nych urządzeń wytwórczych oraz po- 

zwoliły na przeprowadzenie przynaj- 

mniej najbardziej koniecznych inwe- 

stycyj renowacyjnych. Aby jednak do 

tej poprawy doszło musiałby ustać de- 

prymujący nacisk psychologiczny kry- 

zysu światowego, a w szczególności 

kryzysu w Niemczech. Jest bowiem 

niewątpliwe, że istnieje ścisła choć 

nie zupełnie wyjaśniona dotychczas 

zależność naszego życia gospodarcze- 

go od sytuacji niemieckiej. 

  

Mylny jest pogląd jakoby wszyst- 

kie kraje kapitalistyczne świata znaj- 

dowały się jednocześnie w tych sa- 
mych fazach konjunktury. Powszech 

ność obecnego kryzysu wyjaśnia się 

tem, że kryzys ten jest w dużym stop- 

niu kryzysem agrarnym, który musi 

być międzynarodowy oraz kryzysem 

finansowym, który również posiada 

tendencję do rozszerzania się na wszy- 

stkie kraje. Kiedy jednak już odbędą 

się pewne procesy przystosowania i li- 

kwidacji, wówczas rozwój konjunktu- 

ry w poszczególnych krajach może iść 

różnemi drogami. Możnaby postawić 

tezę o pewnego rodzaju charakterze 

„wyspowym'* rozwoju konjunktury 

gospodarczej. Naturalnie ta „wyspo- 

jest pojęciem bardzo względ-    WoOsC 

nem. 

— Co, zdaniem Pana profesora, 

prowadzićby mogło do szybkiego 
przezwyciężenia kryzysu gospodareze- 

go w Polsce? 

ILSCE ? 

  

— W pierwszym rzędzie konieczne 

jest obniżenie cen kartelowych jak i 

wogóle wszelkich cen, które nie obni- 

żyły się od 1928 r. Powrót do pozio- 

mu cen z r. 1928 nie jest możliwy; na- 

wet gdyby nastąpiła poprawa gospo- 

darcza i pewien wzrost cen to bez sil- 

nej inflacji kredytowej wzrost pozio- 

mu cen nie może przekroczyć kilku 

procent. 

Dlatego gdyby ceny tych towarów, 

które utrzymały, swój poziom z roku 

1927-—28 pozostały nadal bez zmiany, 

wówczas działałoby to jak tama beto- 

nowa na drodze do przezwyciężenia 

depresji. Jeśli bowiem ceny wyrobów 

gotowych są niskie, naprz. ceny ma- 

szyn rolniczych a ceny składników ko- 

sztów produkcji naprz. żelaza są 

niepomiernie wysokie, wówczas nie 

jest możliwe podjęcie przez przemysł 

przetwórczy nowych operacyj inwe- 

stycyjnych. Wtedy wysoka cena 

naprz. żelaza wywołuje stałe bezrobo- 

cie w kraju, uniemożliwiając rozsze- 

rzenie działalności produkcyjnej w 

zależnych i związanych gałęziach pro- 

dukcji. Dlatego też obniżenie cen do- 

tychczas nie obniżonych jest poprosłu 

koniecznością gospodarczą. 

  

— A ruch budowlany? 

— (Co do ruchu budowlanego to 

wydaje mi się iż forsowanie tego ru- 

chu własnemi środkami kapitałowemi 

przy istniejącym braku kapitałów nie 

jest celowe. Na mieszkania przy dzi- 

siejszych kosztach produkcji miesz- 

kań niema w Polsce rynku. 

Unieruchomienie znacznej części 

jakkolwiek ograniczonych zasobów 

kapitału w budownictwie mieszkanio- 

wem oznacza silne zwężenie rynku ka- 

pitałowego dla takich inwestycyj, któ- 

re usprawniają produkcję, obniżają 

jej koszty i służą do budowy urządzeń 

wytwórczych systematycznie produ- 

kujących tówary i na stałe zatrudnia- 

Tymczasem bu- 

downictwo mieszkaniowe jest akcją 

przemijającą, a nie fabryką, która u- 

możliwia wzrost produkeji na stałe. 

  

jących robolników. 

Ponadto kapitał zainwestowany w 
urządzeniach wytwórczych stosunko- 

wo szybko się amortyzuje i zpowro- 

tem wraca na rynek, umożliwiając no- 

we inwestycje. Zupełnie inaczej jest 

w budownictwie mieszkaniowem. Na- 

tomiast gdyby już było rzeczą pewną, 

że w roku bieżącym naprz. będziemy 

mogli przejść do poprawy wówczas 

uruchomione w pewnym zakresie bu- 

działaćby 

mogło jak zakręcenie korbą maszyny 

gospodarczej. Działałoby to — kończy 

swe cenne uwagi prof. Lipiński — ja- 

ostatnie 

downictwo mieszkaniowe 

ko siła przezwyciężająca 

opory inercji. 

Miecz. Gold. 

      
Bilans Banku Polskiego. 

WARSZAWA, 24. III. (Pat). Bilans Banku 
Polskiego za drugą dekadę marca r. b. wy- 
kazuje zapas złoła 608.450 tys. zł., to jest o 
47 tys. zł. więcej r w poprzedniej deka 
dzie. Pieniądze i należności zagraniczne do 
pokrycia zmniejszyły się o 18.661 tys. do 
35.796 tys. zł., natomiast niezaliczóne do po 

ły się o 4.951 tys. zł. do 
zł. Potfel wekslowy wykazuje 

wzrost o 23 tys, zł. i wynosi 644.257 tys. 
Stan pożyczek zastawowych zwiększył się 0 
415 tys. do kwoty 116.272 tysiące. Inne ak- 
tywa wynoszą 136.875 tys. wykazując spa- 
dek o 1260 tys. zł. W pasywach pozycja na- 
tychmiast płatnych zobowiązań zwiększyła 
się o 41.870 tys. zł, do sumy 237.909 tys. zł. 

Obieg biletów bankowych zmniejszył się o 
35.235 tys. do 1.076.486 tys. zł. Stosunek pro- 
centowy pokrycia obiegu bilttów i natych- 
miast płatnych zobowiązań Banku wyłącznie 

złotem wynosi 46,29 proc., pokrycie krusz- 
cowo-wałutowe 49,01 proc, Wreszcie pokry- 
cie złotem samego tylko obiegu biletów ban- 
kowych wynosi 2 proc. Stopa dyskonto- 
wa Banku 7 i pół proc., lombardowa 8 i pół 
procent. 

    

   
    

    

    

   
    

    

  

amowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany ierminu druku ogłoszeń. 

  

Restauracja „LAZAR“ 
znajduje się w pierwszorzędnym lokalu 

przy ulicy NIEMIECKIEJ 35, telef. 8-71 
  

Eneroiczne kroki rzadu kowieńskiego 
w Kłajpedzie. 

Aresztowanie przywódców partji rolniczej. 
KŁAJPEDA, 24. 3. (Pat). Z Kłaj- 

pedy donoszą, że policja polityczna 
aresztowała w dniu 24 b. m. rano kil- 
ku przywódców  partji rolniczej. 
Wśród aresztowanych znajdują się 
dwaj posłowie rozwiązanego sejmiku 
kłajpedzkiego oraz kilku radnych 
miejskich z Kłajpedy. 

Przewodniczący partji rolniczej, 
właścieieł ziemski Conrad skazany z0- 
stał w drodze administracyjnej na 2 
tygodnie aresztu z zamianą na grzyw- 
nę 5060 litów za przemówienie, wygło- 
szone przeciwko dyrektorjatowi Si- 
majtisa. 

Wybory w Kłalpedzie odbędą się 4 mala. 
RYGA, 24. 3. (tel. wł.) — Gub. Merkis 

' ogłosił Zarządzenie, wyznaczając termin wy: 
horów do Sejmiku Kłajpedzkiego na dzień 
4 maja. 

  

Zatarg irlandji z W. Brytanią. 
Akcja de Valery. 

LONDYN, 24. 3. (Pat). „Daiły He- 
rald“ informuje, że de Valera zamie- 
rza osobiście przybyć do Londynu ce- 
łem zapobieżenia otwartemu zerwa- 
niu stosunków między Irlandją a Wieł 

ką Brytanją. 
Gabinet brytyjski wyłonił specjał- 

ną podkomisję do stałego zajmowania 
się sprawami sporu z Irlandją. 

„Times* bagatelizuje. 
ŁONDYN, 24. 3. (Pat). „Times* precyzując 

stanowisko brytyjskie w sporze z Irlandją, 
stara się zbagatelizować tę sprawę, zaznacza 
jąc między innemi, iż nie należy do niej przy- 
wiązywać większego znaczenia, niż ona na ta 
zasługuje. Niema mowy o zastosowaniu prze- 
mocy w celu zmuszenia Irłandji do poszano- 
wania zaciągniętych zobowiązań, niemniej je- 
dnak dziennik załeca szereg represyj gospo- 
darczych, jak usuwanie Irlandczyków z urzę- 

«dów brytyjskich, zabranianie pracy robotni- 
kom irlandzkim i pozbawienie ich zasiłków 

dła bezrobotnych, podkreślając wszakże ko- 
nieczność spokojnego, rozważnego i uprzej- 
mego postępowania 

Według doniesień dublińskiego korespon- 
denta .Timesa*, zagadnienie przysięgi, którą 
obecny parłament już zgłosił, może się stać 

aktualne dopiero, za 5 lat. Nasuwa to 
podejrzenie, że de Valera porusza tę sprawę 

jedynie w tym celu, aby uczynić zadość skraj. 
nym elementom własnej partji, których się 
obawia. 

  

Min. Marinkowicz e zbliżeniu gospodarczem 
krajów naddunajskich. 

BIAŁOGRÓD, 24. 3. (Pat). — W wygłoszo 
nem w Senacie evposć minister  Marinko- 
wiez peruszył m, in. sprawę gospodarczego 
zbłiżenia krajów naddunajskich, zaznacza 
jae, že nieścisłe jest twierdzenie, jakoby obe 
dny kryzys powszechny miał swoje. źródio 
w rozluźnieniu się spoitości gospodarczej 
byłej monarchji austrjacko-węgierskiej, gdyż 
wszystkie narody, które żyły w ramach tej 
menarchji dobrze wiedzą, że nie odegrywa- 
ła ona nigdy wiełkiej roli w dziedzinie gos- 
podarezej. 

Zkolei minisier oznajmił, że projekt fran 
cuski nie zestał jeszcze  zakomunikowany 
urzędowo rządewi jugosłowiańskiemu, Fran- 
cja bowiem uważa za konieczne, ażeby An- 
glja, Włochy i Niemcy uzgodnili z nią uprze 
dnio swe stanewisko w sprawie zasadniczej, 
To uzgodnienie jeszcze nie nastapilo. To też 
minister korzysta z tej sposebni aby zaz 
naczyć, że francuski punkt w Е 

sprawie jest eałkowicie uzasadniony. 

Minister wspomniał następnie © próbach 
w kieranku zrealizowania porozumienia za- 
krojonego na bardzo szeroką skalę, nieomal 

powszechnego. Minister pomagał , usilnie 
Briandowi w tych dążeniach, zwracając 
jednak juź wtedy uwagę ma to, že nie 
wierzy w możliwość natychmiastowego urze 
czywistnienia tego rodzaju  porezumienia, 
które powinno być poprzedzone porozumie- 
niami regjonałnemt o węższym zakresie ped 
warunkiem, że byłyby one wolne od wszei: 
kich ubocznych myśli politycznych. 

Minister podkreślił, że sprawa ta jest bar 
dze skomplikowana, gdyż zawsze, gdy tyłko 
wchodzi w grę zagadnienie porozumienia 

     
    

państw naddunajskich, każdy znajduje spec- 
jalne powedy do czynienia zastrzeżeń. Nie 
może więc być mowy 0 £ederacji państw nad 
dunajskieh. Nie mogło i nie może dojść do 
oddzielnego układu pomęidzy 5 państwami 
naddunajskiemi Osiągnięcie tego cełu jest 
absełutnie niemożliwe. Projektowane porozu 
mienie powinno przewidywać możność ob- 
jęcia także na tych samych zasadach innych 
państw, z któremi mamy wspólne interesy 
O ile wzmiankowane porczumienie ograni- 

eza się obecnie do 5 państw naddunajskich, 
to dzieje się to dla ułatwienia punktu wyj- 
ścia. Nikt bowiem nie może sądzić, że 5 
tyeh państw może utworzyć entenię samowy- 
starezałną i zamknąć sobie drogi, wiodące 
na inne rynki. Wszystkim zainteresowanyni 
w tej sprawie udzieliliśmy zapewnień, że nie 
myślimy bynajmniej zaniedbywać łub póś- 
więcać dawnych i wypróbowanych stosuu- 
ków handłowych. 

W końe uswego przemówienia min. zazna- 
czył, że w edpowiedzi na podjętą przez rząd 
francuski akcję sendewania opinji, rząd bia 
łogrodzki oświadczył między innemi, że go- 
tów jest z całą szczerością i lojalneścią pod 
jać próbę w kierunku podobnego porozumie- 
nia i uczynić wszystko w granicach intere- 
sów Jugosławji, ażeby porozumienie to do- 

szłe do skutku. Tego redzaju odpowiedź jest 
zgodna z całokształtem polityki zagranieznej 
Jugosławji. Jesteśmy zwołennikami współ- 
pracy międzynarodowej i pragniemy wziąć 
udział we wszystkich usiłowaniach, mogą- 
cych przyczynić się do zaprowadzenia więk- 
szego ładu w Świecie. 

      

Na Dalekim Wschodzie. 
Rozpoczęcie rokowań. 

SZANGHAJ, 24. 3. (Pat). W lokalu 
konsulatu angielskiego rozpoczęły się 
w dniu 24 b. m. rano obrady w spra- 
wie zawięszenia kroków wojennych. 
Obrady toczyły się przy udziale przed 
stawicieli 4 mocarstw. W skład dele- 
gacji chińskiej wchodził gen. Huan- 

Cziang, szef sztabu. Obrady trwaty 
do południa poczem po przerwie roz- 
poczynają się znowu. 

  

Pesymizm. 
NANKIN, 24. 3, (Pat). — Sfery rządowe 

zapatrują si ymistycznie na rezultaty 
wszczę: pokojowych, 
gdyż posiadają informacje, że wojskowi 
przedstawiciele japońscy będą nalegali na 
wycofanie się chińskich wojsk poza obręb 
sareiy Woo-Sung i Kiang-Wan. 

  

       

Sytuacja w Szanghaju 
stabilizuje stę. 

PARYŻ, 24. 3. (Pat). — Do prasy fran- 
cuskiej donoszą, że sytuacja w Szanghaju za 
czyna się pomału stabilizować, aczkolwiek 
życie handlowe toczy się jeszcze ospale. 

, Około północy zamiera wszelki ruch w 
mieście. Stan wojenny jednakże nie został 
jeszcze zniesiony. Nikt nie wie, co może na- 
słąpić w dniach najbliższych. 

Wi całych Chinach panuje ogólna anarch- 
ja, a kantończycy pozostają w zaciętej opo- 
zycji wobec rządu nankińskiego. 

    

„Ciężki los'" komisji ankietowej 
Ligi Narodów. 

PARYŻ, 24. 3. (Pat). — W kablogramie 
z Dalekiego Wsekodu specjalny wysłannik 
„Le Matin* donosi, że komisja ankietowa 
Łigji Narodów, która enły tydzień spędziła 
nie przy biurku nad studjowaniem raportów, 
fecz na najrozmaitszych bankietach, znajda- 

je się obeenie u schyłku swoich sił. Delegat 
włoski się rozchorował. 8 

     

Korespondent dziennika obecny hył na 
bankiecie wydanym przez ministra pelnomo- 
enege Japonji na cześć komisji. Przewodni- 
czący komisji ankietowej lord Kayton zda- 
wał się być zupełne znużony nadmiarem её- 
remonij i obiadów. Komisja zwiedziła poła 
walki w Cha-Pei, stwierdzając, że nasuwają 
one wspomnienia i wizje z czasów wielkiej 
wojny, Członkowie komisji udają się w soko 
tę do Nankinu i Pekinu, gdzie będą musieli 
wziąć również udział w najrozmaitszych ce- 
remonjach i ucztach, organizowanych przez 
stronę chińską, zanim wreszcie dostaną się 
do Mandżurji, gdzie znajdą się: wobee faktu 
dokonanego. 

Członkowie komisji będą tam mogli prze 
prowadzić jedynie retrospektywną ankietę 
bez większego znaczenia politycznego. 

    

Popierajcie Ligę Morską 

=== i Rzeczną!! -—— 
  

    

WIADGMOŚCIZ KOWNA | 
P. PAKSZTAS NOCENTEM. 

Znany również w Wilnie ze swego pro- 
jektu podziału Wilna na polskie i litewskie 
prof. Paksztas mianowany został docentem 
na fizyko-matem. wydziale Uniwersytetu Ko- 
wieńskiego i będzie tam wykładał geografję. 

HANDEL Z ŁOTWĄ. 

Jak podaje EHa, komisja budżetowa sej- 
mu łotewskiego rozważała sprawę założenia 
w Kownie biura łotewskiego handlowego 
attachć, Przedstawiciel ministerstwa skarbu 
motywował konieczność. takiego stanowiska 
tem, iż ostatniemi czasy kupcy litewscy, któ 
rzy czynibi zakupy w Rydze, obeenie do Rygi 
już nie zwracają, Ze względów ekonomicz- 
nych jednak komisja wniosek odrzuciła. 

Audjencje na Zamku. 
WARSZAWA, 24, 3. (Pat). Pan Pre- 

zydent Rzeczypospolitej przyjął w dn. 
24 b: m. w godzinach przedpołudnio- 
wych prezesa Banku Gospodarstwa 

Krajowego gen. Góreckiego, następ- 
nie posła na Sejm Wacława Karwac- 
kiego który przedstawił się Panu Pre- 
zydentowi w charakterze podsekreta- 
rza stanu w Ministerstwie Reform 
Rolnych. Zkolei p. Prezydent przyjął 
p. ministra inż. Kiihna. z 

Wiceminister Beck w Londynie 
LONDYN, 24.3. (Pat). Wczoraj a 

godzinie 23-ej przybył do Londynu 
wiceminister spraw zagranicznych 
Beck w towarzystwie radcy Dembic- 
kiego. Wizyta wiceministra Becka, 
który w Londynie zabawi dwa dni, 
ma charakter nieoficjalny. Minister 
Beck zamieszka w ambasadzie  poł- 
skiej jako gość ambasadora Skirmun- 
ta. 

Jak się przedstawia sprawa 
" pożyczki we Francji. 

(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

W prasie pojawiły się wiadomości 
o pożyczce 200.000.000 franków fran- 
cuskich dla rządu polskiego. 

Dowiadujemy się, że w wyniku ro- 
kowań prowadzonych przez: Towa- 
rzystwo Kołejowe Polsko-Francuskie, 
budujące linję kolejową Śląsk—Gdy- 
nia, uzyskano w najbliższym czasie od 

  

. rządu francuskiego pożyczkę w wyso” 
kości 200.000.000 franków (około 70 
milj. zł). 

Jak wiadomo w roku bieżącym 
przypada druga transza pożyczki ko- 
lejowej w wysokości 300.000:000 fr. 
Ponieważ umieszezenie tej pożyczki 
na rynku francuskim przedstawiało- 
by pewne trudności, wobec tego To- 

. warzystwo Kolejowe Połsko-Francu- 
skie, po porozumieniu z rządem pol- 
skim, zwróciło się do rządu francu- 
skiego o udzielenie pożyczki 200 milį. 
franków. 

Wszelkie wiadomości, że pożyczka 
ta jest udziełana za gwarancją rządu 
polskiego, nie odpowiadają prawdzie. 

W związku z tem przebywa w Pa- 
ryżu wiceminister Zawadzki, który 
jutro wraca do Warszawy. 

Wojewodowie śląski 
I wileński w Warszawie. 
WARSZAWA, 24. 3, (Pat). W dniu 

24 b. m. przybyli do Warszawy w spra 
wach służbowych wojewoda śląski 
Grażyński i wojewoda wileński Becz- 
kowicz. 

Giełda warszawska z dnia 24.III о.г 

WALUTY | DEWiZY 
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W republikańskiej Hiszpanii 
Zmiany w układzie sił politycznych. — Twardy Kurs premjera 

Azana. — Lerroux w opozycji. 

Ewolucja stosunków w Hiszpanje 
dokonywa się obecnie w dwóch kie- 
runkach, zdawałoby się na pierwszy 
rzut oka, że sprzecznych. Rząd obec- 
ny jest bardziej lewicowy od swego 
poprzednika. Natomiast w licznych i 
wpływowych kołach parlamentu za- 
znacza się zwrot na prawo. Autorem 
pierwszej zmiany jest obecny premjer 
p. Azana. Druga jest ściśle związana 
z polityką przywódcy radykałów, p. 
Lerroux. 

Jak wiadomo, p. Azana, literat, pu- 
blicysta, minister wojny w poprzed- 
nim gabinecie, .szef nielicznej, lecz 
wpływowej grupy w parlamencie — 
Akcji Republikańskiej — objął przed 
pięciu miesiącami szefostwo gabinetu 
po ustąpieniu rządu p. Zamory, obec- 
nego prezydenta republiki. Powodem 
dymisji p. Zamory, oraz jego ministra 
spraw wewnętrznych, p. Maury, była 
przyjęta przez konstytuantę ustawa o 

rozdziale kościoła od państwa, która 
ich zdaniem szła zbyt daleko. 

Rząd Zamory, pierwszy rząd re- 
publikański w Hiszpanji, po obaleniu 
monarchji, był rządem koalicyjnym, 
mającym bardzo szerokie oparcie w 
parlamencie. W skład większości i 
rządu wchodziły największe stronnie- 
twa — radykali (sto mandatów), so- 
cjalistyczni radykali (50), socjaliści 
(120). Rządzenie na tak rozległej plat- 
formie politycznej okazało się trud- 
nem. Między dwoma największemi 
stronnictwami, — radykałami a socja- 
listami — poczęły się ujawniać pro- 
gramowe różnice i taktyczne tarcia. 

Przyczyną—oraz równocześnie na: 
stępstwem — przewrotu w Hiszpanji 
było zradykalizowanie się opinji, prze- 
chylenie się organizacyj politycznych 
na lewo. Dzięki temu socjaliści stali 
się najsilniejszem stronnictwem w par 
lameneie, mimo, że w mało uprzemy- 
słowionej Hiszpanji zorganizowane ka 
dry robotnicze nie zdołałyby zdobyć 
łak wielkiej ilości mandatów. Hasła 
ochorony republiki, nienawiść do mo- 
narchji skupiły republikanów, oddały 
przewagę najradykalniejszym z po- 
śród nich. 

W miarę jednak stabilizowania się 
stosunków, wobec znikomości opozy : 
cji monarchistycznej, różnice w obo- 
zie republikańskim poczęży występo- 
wać coraz silniej, Począł zaznaczać 
się zwrot na prawo. Inicjatywa wy- 
szła od jednego z ojców republiki, 
jednego z najpopularniejszych i naj- 
zręczniejszych polityków, p. Aleksan- 
dra Lerroux, szefa radykałów i b. mi- 

nistra spraw zagranicznych. Nie doga- 
dzała mu przewaga socjalistów. Nie 
podobały mu się ich tendencje etaty- 
styczne. Począł: domagać się rozwią- 
zania konstytuanty po uchwaleniu 
konstytucji i nowych wyborów. 

Jednem słowem, zainaugurował 
nowy kurs umiarkowany. Postanowił 

  

skupić wokoło siebie żywioły umiar: ' 
kowane, tak republikańskie z przeko- 
nania, jak pogodzone po przewrocie 
z republiką. Realizując ten program, 
nie wziął udziału w rządzie Azany. 
Rząd ten wskutek tego oparł się na 
socjalistach i socjalistycznych radyka- 
łach. Radykali zajęli stanowisko opo- 
zycji umiarkowanej, wyczekującej. 

Rząd nowy okazał się rządem moc 
nym, energiczniejszym od swego po- 
przednika. Sprzyjała temu bardziej 
platforma parlamentarna, a przede- 
wszystkiem osoba premjera Azany. 
Jest to człowiek chłodny, stanowczy. 
mie lękający się niepopularności. 
Mówcą jest zwięzłym, rzeczowym, 
nieraz sarkastycznym. W młodej re- 
publice spadły na jego barki najcięż- 
sze zadania. Najpierw, jako minister 
wojny w rządzie Zamory wziął się do 
reorganizacji armji. Dążył do usunię- 
cia z niej typu politykujących ofice- 
rów, zmniejszył liczebność korpusu 
oficerskiego. Postanowił uczynić z 

armji ochornę republiki. Na jego we- 
zwanie 6.000 oficerów podało się do- 
browolnie do dymisji, za co im przy- 
znano pełne emerytury. 

Następnie w sposób drakoński zre 
dukował już jako premjer kadry u- 
rzędnicze. Położył kres napadom na 
klasztory. Ostro tłumi zamieszki, Rzą- 
dzi mocną ręką, gdyż, jego zdaniem, 
słabość i dezorganizacja są najwięk- 
szem niebezpieczeństwem dla repub- 
liki. Przeprowadził ustawę o óchronie 

  

republiki pozwalającą zawieszać 
dzienniki, deportować spiskowców, 
rozwiązywać organizacje przewroto- 
we. Ostatni projekt ustawy wojsko- 
wej, opracowany przez niego. daje 
rządowi swobodę w doborze wyższych 
dowódców, zwiększa kontrolę nad wy- 
stąpieniami prasy w sprawie wojska, 
a wreszcie przewiduje cofnięcie eme 
rytury tym byłym oficerom, którzy 
występują przeciw republice. 

Twarda polityka napotyka na opór 
i krytykę nawet ze strony dotychcza- 
sowych sprzymierzeńców i zdecydo- 
wanych republikanów, jak Maura i 
Ossorio y Gallardo. Poseł radykalny 
Guerra del Rio zawołał pod adresem 
premjera: „Oto nowy Prima de Ri- 
vera!“ 

Azana idzie dalej wytkniętą przez 
siebie drogą. Pozycja jego w parla- 
mencie jest mocna. Oświadczył, że 
będzie rządził, jak długo będzie miał 
większość. Dopiero wybory mogą 
przynieść zmiany w sytuacji. A obec. 
na większość nie życzy sobie szybkich 
wyborów, obawia się bowiem zmnie j- 

szenia ilości swoich mandatów. 

Ww. J. 
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Zjazd dyrektorów kolei. 

WARSZAWA, 24, 3. (Pat). W dniu 
24 marca odbył się w  Minister- 
stwie Komunikacji zjazd dyrektorów 
kołei pod przewodnictwem p mini- 
stra komunikacji Kiihna. Zjazd po- 
święcony był omówieniu spraw na ko- 
lejach wąskotorowych. 

Londyn oczekuje wizyty 
Tardieu. 

LONDYN, 24. 3. (Pat). — Dono- 
szą z wiarogodnego źródła, że między 
8 a 10 kwietnia spodziewana jest w 
Londynie wizyta premjera  Tardieu 
który zamierza omówić z premjerem 
Mac Donaldem aktualne sprawy mię- 
dzynarodowe, jak zagadnienie odszko- 
dowań i konferencji lozańskiej, spra- 
wę kooperacji naddunajskiej oraz dal 
sze widoki konferencji rozbrojeniowej 
Biorąc pod uwagę, że ambasador ame. 
rykański Mellon, który w dniu 1 kwiet 
nia odpływa do Londynu, będzie już 
w czasie ewentualnej wizyty premjera 
Tardieu w Londynie, należy się spo- 
dziewać, że również i Mellon weźmie 
udział w rozmowach, które niewątpli 
wie obejmą sprawę długów wojen- 
nych wobec Ameryki. 

Zawieszenie lappowców. 

HELSINGFORS, 24. 3. (Pat). — 
Wobec tego, że rezultaty dochodzeń 
w sprawie zajść w Maentsaelae stwier. 
dziły nielegalną działalność lappow- 
ców, minister spraw wewnętrznych 
postanowił, ażeby aż do odwołania za 
wiesić wszelką dziłalność organizacji 
lappowców. W związku ze śledztwem 
policja aresztowała jeszcze 4 uczestni- 
ków zajść. 

Podróż agitacyjna Brueninga. 

MONACHJUM, 24. 3. (Pat). Prasa 
monachijska donosi, że kanclerz Breu 
ening udaje się w okresie świąt Wiel- 
kanocnych na przedwyborczą podróż 
agitacyjną do Bawarji, Wirtembergji 
i Badenji celent przeprowadzenia pro- 
pagandy na rzecz wyboru Hindenbur- 
ga. 
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PragnieniaJego w czyn zamieničtrzeba 
Oirzymujemy ponižszą odezwę w sprawie uczczenia $.p, Ks. Biskupa Bandurskiego, 

„Kiedyś — da Bóg — przyjdzie Wam „czuwać* u granic Ojczyzny 
wolnej, jak kiedyś na starych stanicach czuwali kresowi rycerze*, 

Tak przemawiał do harcerzy polskich 
święcąe ich sztandar legjionowy w dniu 26 
grudnia 1915 roku Wiełki Wódz Duchowy 
Narodu Polskiego, Ten który pierwszy z bi- 
skupów połskich ocenił i zrozumiał donio- 
słość wychowawczą systemu harcerskiego, 
Ten który u kołebki Harcerstwa we Lwowie 
Serca Swego i błogosławieństwa pasterskie- 
go ruchowi temu nie skąpił, Ten który tych 
hareerzy „Najdroższymi i wśród Polskich 
Żołnierzy Najmilszymi* nazywa, 

Gdy zaś stanął na swej ostatniej placów- 
ce, w Grodzie Gedyminowym, wita powraca- 
jących z wyprawy wojennej 1920 r. harce- 
rzy-żołnierzy, a pierwszemi swemi kazania- 
mi harcerskiemi w kościele św. Michała ser- 
ce Harcerstwa Wileńskiego niepodzielnie 
zdobył, witany przez nich wszędzie i zawsze 
jako wzór niedeścigniony hareerza połskie- 
go. Któż nie pamięta tych licznych wieczerz 
wigilijnych drużyn harcerskich, gdy gora- 
temi, szlachetnemi, z głębi serca płynącemi 
słowami do „czuwania i wytrwania w służ- 
bie harcerskiej zachęcał? — Systematycznie 
dwa razy do roku przed zjazdami kierowni- 
ków pracy harcerskiej w kapliey swej ich 
zbierając, po Mszy Św. o ważności i wieł- 
kości celu pracy harcerskiej pouczał, wska- 
zując im, że „Oni wszyscy razem i każdy z 
osobna muszą być ecgiełką zdrową i grani- 
toewym złomem w budowie ojczystego, wspa- 
niałego i potężnego Domu, muszą być Ry- 
cerzami Polski*, 

Nie szezędził trudu i czasu, by rok rocz- 
nie w czasie wakaeyj letnich chociaż kil- 
ka obozów harcerskich odwiedzić, naucza- 
jąc że harcerze „tam krzepią swego ducha* 
„rozszerzają i wzmacniają swe piersi wchła- 
niająe balsam pół, łąk i lasów naszych“ 
Nie żałuje swych wpływów i gorsza, wysy- 
łając 2-krotnie własnym sumptem jednego 
harcerza wileńskiego na międzynarodowe 
zloty skautów, lub fundując namiot dla har. 
cerzy pelskieh na Łotwie, 

Uważając, że „Polska, ta potężna Pani 
i Macierz, zaprasza swe syny na swój dwór 
i zaprasza do szlachetnych i wzniosłych czy- 
nów jakby w nowym św. zakonie rycerskim 
co się harcerstwem zowie* — sam do tego 
„zakonu wstępuje, i w częrweu 1924 roku 
osobiście staje na czełe Oddziału Wżileń- 
skiego Związku Harcerstwa Polskiego jako 
faktyczny tego Oddziału Przewodniczący, na 
którem to stanowisku wytrwał do końca. 

A gdy w roku 1932 Harcerstwo Wileńskie 
miało święcić 20-lecie swego istnienia, gorą- 

Powódź wiosenna na Węgrzech. 
BUDAPESZT, 24. 3. (Pat), — Wskutek 

dużych opadów Śnieżnych i deszczów zala- 
nych zostało wiele domów na przedmieściach 
Szegedu. Z dwóch domów mieszkańcy nie 
miogli się wydostać. Straż ogniowa nie mog- 
ła działać wobec braku kanałów odpływo- 
wych. W okolicach Kuebekjaza woda zalała 
około 3 tysięcy akrów. 

  

eo pragnął by można było zapoczątkować 
budowę trwałej placówki harcerskiej, by ci 
„rycerze Nowej Polski* mieli tu w Wilnie, 
na kresach Najjaśniejszej Rzeczypospolitej 
swoją własną stanicę harcerską, na wzór 
ewych stanic rycerskich, by mogli „czuwać* 
u granie Ojczyzny wolnej. 

Zdobyć na stanicę ziemi skrawek, zorga- 
nizewać Komiteł budowy i zebrać potrzebne 
fundusze, zapoczątkować wreszcie budowę 
stanicy i móc poświęcić jej kamień węgielny 
w czasie obchodu 20-lecia Harcerstwa Wileń- 
sikego, oto najgorętsze pragnienia i główna 
troska cstatnich dni pracy harcerskiej Wiel- 
kiego Biskupa, Honorowego Harcerza. Rze- 
ezypospolitej i wieloletniego przewodniczą 
cego Oddziału Wileńskiego Z. H. P. 

Ziemię zdobył — obiecał ją w formie 
długoletniej dzierżawy Magistrat Wileński. 
Zanim reszty dokonać zdążył, Jego Wielkie, 
Szłachetne, Kochające i Kochane Serce bić 
przestało, całą ukochaną przezeń Polskę ża 
lem serdecznym okrywając. 

Lecz pozostał Duch Jego i testament Je- 
go Ducha. 

Czyż dlatego, że osobiście procić i o tę sta- 
nieę dla Harcerza Wileńskiego kołałać już 
nie może, nie będzie jej w Włlnie, nie speł- 
nią się Jego gorące pragnienia? 

Jeżeli naprawdę gorąco miłowało go spo- 
łeczeństwo nasze, myśl Jego spełni. 

WZNIESIE SIĘ GMACH STANICY HAR- 
CERSKIEJ, PRZYBIERZE IMIĘ WIELKIE- 
GO BSKUPA-HARCERZA. BY JAKO TRWA- 
ŁY POMNIK ŚWIETLANEJ POSTACI DO- 

( EGO PASTERZA, WODZA DUCHO- 
WEGO POLSKI, umożliwić pracę i WYKU- 
WAC CHARAKTERY TYCH, których tak 
gorąco ukochał, ich pracy przewodniczył i 
błogosławił, trudy ich dizelił. 

Pamięć Zmarłego wszak wszyscy w Pols- 
ce a zwłaszcza w Wilnie uczcić chcemy. 
POMNIK-STANICA STANĄC WIĘC W WIL- 
NIE MUSI, bo gorąco tego On pragnął, a 
pragnienie Jego w czyn zamienić nam trzeba. 

CZUWAJ! 

Zarząd Oddziału Wileńskiego 

Związku Harcerstwa Polskiego. 

    

P. S. — Wszelkie, najskromniejsze choć- 
by składki na Fundusz budowy Stanicy Har 
cerskiej im. Biskupa Bandurskiego w Wilnie 
wpłacać można na konto„P. K. O. Nr. 81.622 
lub w redakcjach pism.   

  

Załane zostały również niżej położone 
części Gyula, Na niektórych ulicach woda 
na poziomie od 60 do 100 em. Z wielu do- 
mów ewakuewano mieszkańców. Szosy w 
okolicach Gyula stoją pod wodą wskutek cze 
go uniemożliwiona jest komunikacja z tem 
miastem. 

Zakończenie międzynarodowego turnieju 
tenisowego. 

CANNES, 24. 3. (Pat). — Zakończony tu 
został międzynarodowy turniej tenisowy, w 
którym nasi reprezentanci odnieśli szereg 
pierwszorzędnych triumfów, W grze pojedyń 
czej panów do finału doszłi obaj nasi teni- 
siści Tloczyūski i Maks Stolarow. W pėlii- 
nale musieli grać ze sobą, przyczem Tłoczyń 
ski pokonał Stolurowa w trzech setach 6:2, 
4:6, 6:1. 

finale miał Tłoczyński wałczyć z dos- 

konałym tenisistą włoskim de Stefani Włoch 
musiał jednak opuścić Cannes, wobec czego 
Tłoczyński wygrał turniej przez walkoover 
w finale. 

W grze pojedyńczej pań znaczny sukces 
odniosła Jędrzejewska, zajmując pierwsze 
miejsce i bijąc w finale znaną Angielkę Tho- 
mas. W grze podwójnej panów nasza para 
Stolarow—Tłoczyński zajęła pierwsze miej- 
sce. 

  

Teatr na Pohulance. 
„Kapelusz $łomkowy"* wodewii w 5-ciu odsłonach 

K Labiche'a 
Paryżanin, w każdej kropli krwi, 

mający musującą szampańskość pary- 
skiego powietrza, Eugenjusz Labiche, 
urodzony w roku Kongresu wiedeń- 
skiego (1815), zmarły w 1888, rozpo- 
czął karjerę sceniczną w epoce roman- 
tyzmu, szaleńczej werwy ulicy pary- 
skiej, drwin ze zdrowego rozsądku, 
burżuazji, gwardji narodowej, fałszy- 
wej arystokracji i wszystkiego z cze- 
go się chciała śmiać młoda Francja, 
otrząsnąwszy się ze śmiertelnych cio- 
sów i nieśmiertelnej chwały napole- 
ońskich wojen. Wespół z Offenba- 
chem, swoim rówieśnikiem, zabawiał 
iLabiche przez pół wieku swoje społe- 
czeństwo, poczciwym, familijnym rzec 
można dowcipem, w którym o dwu- 
znacznik trudno, a O sprośność tem 
bardziej. 

Tematem jego są przeważnie kło- 
poty drobnego mieszczaństwa, układy 

familijne, wynikłe z tychże nieporo- 
zumienia, sylwetki typków i biegną 
ce w oszałamiającym pędzie naiwne 
komplikacje intrygi scenicznej. Znane 
i grywane poza Francją są jego farsy: 
„Kapelusz z włoskiej (florenckiej! 
słomki, la Cognotte*, „Podróż pana 
Perrichon*, „Gramatyka*, „Sprawa 
przy ulicy de Lourcine* i in. Zaśmie- 
wano się z nich do łez przez dobre 
50 lat. 

Na Pohulance, powiedzmy odrazu, 
doskonale rozwiązano sprawę deko- 
racji, rysując tło w nieprzesadnej ka- 
rykaturze, i umieszczając głowy w ok- 
nach. Dało to dużo efektów niespo- 
dziewanie komicznych. Duży persv- 
nel wywiązał się doskonale pod wzglę 
dem zbiorowego ruchu, którego jest 
bardzo wiele na scenie i zakrawa na 
redutę balową przy miłej, dość nikłej 
muzyce. Głosowo wiele rzeczy dow- 

cipnych zacierało się w gwarze i nie 
wyszło. Nie wszystkie role były odpo- 
wiednio obsadzóne, Oczywiście świet- 
nym bohaterem zdarzenia był p. Wyr- 
wicz, umiejący nosić stylowy surdut 
jakby żył i dandysował w 1830 roku, 
cudownie też fruwał i monologował, 
nie wychodząc ani na moment z typu. 
Bardzo dobry był ojciec, p. Gliński, 
p. młoda (p. Zelwerowiczówna) i ku- 
zynek (p. Karpiński) jakoś pozacierali 
swoje dowcipy, czy też inni ich głu- 
szyłi, bo komizm czułości tej pary 
nie wyszedł dostatecznie. Doskonale, 
z lekkością i tanecznie ujęła swą rolę 
p. Ładosiówna (modystka) i p. Woł- 
łejko, wspaniały rachmistrz i gwar- 
dzista, wogóle gwardziści byli wyboc- 
ni. P. Stanisławska była uroczą mał- 
żonką w słomkowym kapeluszu i do- 
brze odegrała swą rolę, jak również 
i p. Wyrzykowski (o cóż temu człowie- 
kowi dają kolejno do grania!) w roli 
mameluka-kuzyna. Dobrym mężem 
był p. Bielecki, i scena z moczeniem 
nóg, (specyficzny lek każdego, szanu- 
jącego się francuskiego rentiera), wy- 
szła komicznie, przy pomocy uroczej 
subretki p. Szurszewskiej. P. Dejuno- 
wicz zacierał swoje kwestje jako lo- 
kaj, a już zupełnem. nieporozumie- 
niem była rola baronowej w osobie p. 
Pawłowskiej. Nie wydobyła z niej żad 
nego komizmu, ani dystynkcji. Jakże 
można było nie powierzyć tej roli p. 
Jasińskiej, któraby dała doskonały 
typ! Kuzyna baronowej starannie od- 
tworzył p. Jaśkiewicz. 

Goście baronowej muszą być ina- 
czej ubrani niż wesele ogrodnika, to 
jasne; ale pozatem podziwiać, trzeba 
było wierność stylowych strojów, u 

rocze krynolinki pań i ich parasolki 
(skąd tyle stylowych parasolek ?), 
duty panów ich kołnierze, krawaty, 
ruchy, dziecko w wózku, bardzo wszy 
stko udane, widowisko wesołe, dosko- 
nałe na święta, ładne estetyczne, starsi 
i młodzi mogą się na niem zabawić 
wybornie, a młodzież ujrzeć retron- 
spektywny obraz aktualności рагу- 
skich z przed laty 50—70. Publicznoś- 
ci było niewiele. Powód? Wielki Ty 
dzień. 

    

  

Hro. 
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Szczegėty wyniku konkursu 
chopinowskiego. 

WARSZAWA, 24, 3. (Pat). — W nocy z 
dnia 23 na 24 marca b. r. po ostatniej audy- 
cji konkursu chopinowskiego, odczytane z0- 
stało orzeezenie jury konkursu. 

Wobec otrzymania przez p. Imre Ungara 
(Węgry) i Arnolda Unińskiego (emigracja ro- 
syjska) jednakowej liczky punktów pierwsza 
nagroda Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
w wysokeści 5.000 zł, została wyłosowana 
w ten sposób, że nagrodę tę otrzymał p. Ar- 
nołd Uniński. Zestała ona niezwłocznie wrę- 
czona laureatowi przez szefa Kancelarji Cy- 
wilnej p. Hełezyńskiego. Druga nagroda — 
ministra WR i OP. w wysokości 3 tysięcy 
zł. przypadła w udziale niewidomemu pia- 
niście węgierskiemu p. Imre Ungarowi. Zo- 
stała ona wręczona przez wiceministra ks. 
Żongołłowicza, Trzecia nagroda — prezyden 
ta miasta Warszawy w wysokości 2 tysięcy 
zł. oraz nagreda Polskiego Radja w wysoke- 
ści 3 zł. przypadła p. Konowi (Polska). Czwar 
ta — Warszawskiego Tow. Muzycznego — 
w wysokości 2 tysięcy zł. p Luferowi (ZSRR) 
Piątą nagrodę — Tow. Polsko-Japońskiego 
w Tokjo — w wysokości 1.500 zł. otrzymał 
p. Ludwik Kentner (Węgry). Nagroda szósta 
— Wyższej Szkoły Muzycznej im. Chopina, 
Oddział w Radomiu — w wysokości 1000 zł. 
przyznana została Leenidowi Sagałowowi 
(ZSRR). Siódma nagroda — publiczności — 
w wysokości tysiąca zł. przyznana została p 
Leonowi Boruńskiemu (Warszawa). Nagroda 
hezimiennego ofiarodawcy w wysokości ty- 
siąca zł. — Teodorowi Gutmanowi (ZSRR). 
Pozatem rozdano kilka mniejszych nagród 
oraz przyznano szreg dypłomów  honoro- 
wych. Dr. Urstein ofiarował dwa cenne pre- 
zenty dla p. Imre Ungara — papierošnicę i 
specjalny zegarek dła niewidomych. 
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3 Kłopoty pani Niuśki” > 
> HUMORYSTYCZNA OPOWIEŚĆ 

EUGENJI KOBYLIŃSKIEJ 
wyszła już z drukarni „Lux* i jest 

do nabycia w księgarniach wileńskich 
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Manifestacje studentów 
w Rumunji. 

BUKARESZT, 24. 3, (Pat). — Manifesta- 
cje studentów tlniwersytetu bukareszteńskie 
go trwały wczoraj dalej 4 doprowadziły do 
starć z policją, która zmuszona była do uży- 
cia bomb łzawiących. Po obu stronach jest 
wiełu poturbowanych. Aresztowano około 30 
studentów. Przyczyną ruchu jest protest stu 
dentów wydziału prawnego przeciwko nowej 
ustawie adwokackiej, która utrudnia mł 
dym prawnikom wstęp do adwokatury. Z. 
pytywany w tej sprawie w Izbie premjer 
Jorga oświadczył, iż rząd obiecał uwzględnić 
słaszne żądania studentów. Władze zauwa- 
żyły wśród manifestantów obecność agita 
torów komunistycznych. Uniwersytet buka 
reszteński został zamknięty na przeciąg 2 

WIEDEŃ, 24. 3. (Pat). — Prasa tutejsza 
donosi z Bukaresztu: W Jassach doszło wcza 
raj do poważnych starć między ezłonkami 
stowarzyszenia studenekiego „Żełazna Gwar- 
dja“ a polieją. 

Jeden z oficerów i kilku żandarmów х0- 
stało ciężko rannych. Liezba poranienyeh 
studentów nie jest znana, gdyż aż do rana 
dem akademicki był otoczony wojskiem. W 
Jassach panuje z powoda zajść wielkie wzbu: 
rzenie wśrów mieszkańców. Uniwersytet jest 
zamknięty. Rada ministrów zebrała się na 
posiedzenie, aby rozważyć sytuację i wydać 
cdpowiednie zarządzenie. Uchodzi za rzecz 
pewną, że zajścia mają tło polityczne, 

  

Bilans B G K. 
WARSZAWA, 24. III. (Pat). Pod przewo- 

dnictwem prezesa dr. Góreckiego odbyło się 
wczoraj posiedzenie Rady Nadzorczej Ban 

stwa Krajowego, na którem 
iu do wiadomości sprawoz 

nia komisji rewizyjnej, 'zatwierdizła bilans 
netto Banku z dnia 31 grudnia 1931 r. oraz 
rachunek strat i zysków za rok 1931. Osta- 
teczny biłans Banku z końca 1931 roku 
myka się sumą złotych 2.154,176 tysi 
a łącznie z pozycjami inkasa, gwarancy 
akceptacyj — sumą 2.183.366 tys. zł. W po- 
równaniu z rokiem 1930 suma bilansowa 
wzrosła o 52 miljony zł. Czysty zysk, wyka- 
zany przez Bank za rok operacyjny 1931, 
wynosi 6.991 tysięcy złotych. 

Zysk ten Rada uchwaliła podzielić, zgo- 
dnie z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczy 
pospolitej z dnia 3 grudnia 1930 roku. w 
sposób następujący: 35 proc. na specjalną 
rezerwę emisyjną, to jest 2.447 tys, zł., 20 
proc. na fundusz rezerwowy, to jest 1.398 
tys. zł, 10 proc. na różne cele przewidziane 
w tucie, to jest zł. 699 tys. i 35 proc. do 
rozporządzenia rządu jako udział skarbu 
państwa w zysku B. G, K., to jest 2.447 tys. 
Jeżeli chodzi o udział skarbu państwa w 
sku B. G. K. za rok 1931, to zauważyć należy 
że jest on prawie o jeden miljon złotych 
wyższy, aniżeli wynosi kwota, przewidziana 
z tego tytułu w budżecie państwowym, gdzie 
dochód Ministerstwa Skarbu z zysku Ban- 
ku Gospodarstwa Krajowego został uchwa- 
lony w wysokości 1 i pół miljona zł. 

Kranika teleoraficzna. 
— Za artykuły obraźliwe na prezydenta 

Hindenburga i kanclerza Brueninga nadpre 
zydent prowincji brandenburskiej zawiesił 
na okres 2 tygodni 8 dzienników prowincjo- 
nalnych. е 

— Niewypłaealneść ogłosił niemiecki 
Bank Przemysłowy Prywatny, należący do t. 
zw. koncernu Michela. 

— Została porwana przez bandytów w 
Lincoln (Stan Nobraska U. S. A.) 30-letnia 
współwłaścicielka zakładu fryzjerskego. Ban- 
dyci żądają 10 tysięcy dołarów wykupu za 
jej uwolnienie. 

— Zapadł wyrok w procesie, który toczył 
się w Wiedniu przeciwko uczestnikom komu 
nistycznej centrali fałszowania paszportów. 

       

      

    

    

   

«Główny oskarżony Klose skazany został na 
7 miesięcy więzienia. Inni oskarżeni — na 
kary od 2—6 miesięcy. 

— Śledztwo w sprawie rozwiązanego rze- 
komo sportowego związku hitlerowskiego 
Volskport w Pradze prowadzone jest nadal 
w bardzo żywem tempie. Policja po skonfi- 
skowaniu wiełu materjałów pisemnych oraz 
zapasów umundurownia, przypuszcza, że uda 
się jej również odkryć składy broni, jakie 
organizacja niewątpliwie posiadała. — Oka- 
zało się, że ogółem zorganizowanych było na 
sposób wojskowy około 30 tysięcy bitlerow= 
ców. — W więzieniu znajduje się obecnie 
ponad 50 przywódców organizacji. 

Popiersieęłe Przemvsł Rralowg 
IS] 

Humor. 
OSZCZĘDNI SZKOCI. 

Jung Angus wyszedł na spacer ze swoją 
narzeczoną. Po powrocie do domu zastał 
ojca przy kominku, choć godzina była już 
późna. 

— (Cóż, znowu bumlowanie? 
— Tak, ojcze, ale czemu się irytujesz? 
— Sądzę, że to znowu kosztowało spora 

grosza. 
— Tylko dwa szylingi, ojcze. 
— Tyle tylko miała przy sobie — dodat 

Angus. 
— Hm, istotnie, niedużo. 

(Judge). 
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KSIĄŻKI NADESŁANE. 
Od najlepszych do najgorszych. 

Zbigniew Grabowski. Ciszy lasu i 

Twojej ciszy. Kraków 1931 r. wyd. 

Literacko-Naukowe, 

Młody, świeżo wykończony inte- 
iekt szkolny, pełny zgarniętych myśli 
cudzych, reminiscecyj z czytań i zain. 
łeresowań literacko - filozoficznych, 
ciasno spleciona z mózgiem płeć i wy 
bujała chuć. Erotyzm wybujały, prze- 
pracowany analizą, połączenie roman- 
tyzmu (Marja), naturalizmu (Sonja, 
córka praczki, Zuza, i inne), radosny 
zachwyt nad swoją męskością, rozko- 
chanie w mięśniach i sportowych wy- 
czynach, „dźwięk czekanu i gwoździ, 
najpiękniejsza muzyka młodości”. A 
ponad wszystkie te rzeczy cielesnie 
bujne, doczesne, najważniejsza, naj- 
piękniejsza: przyjaźń ż Zychem, kiedy: 
wśród lasów i ćwieczeń mięśniowych 
„olbrzymiał im šwiat“ į „łapali cudze 

fluidy“, w swe młode mózgi, rozwarte 

na wszechświat, nieskończony w swej 
piękności. Oni, Jur i Zych, dwaj herosi 
naszych czasów, i kobiety. Całe nowe 
pokolenie, skórt współżycia dzisiej 
szych na podłożu naszej kultury. Oto 
treść esencjonalnej, skondensowanej 
książki dr. Zbign. Grabowskiego, mło- 
dego eseisty, którego studja z lit. an- 
gielskiej znane są dobrze w świecie li- 

terackim. Książka zwróciła ogólną u 
wagę, pisali o niej Piwiński, Czachow- 
ski i in. Jest bowiem czemś odrębnem 
wśród literatury powieściowej. Jest w 
tej autoanalizie połączenie stuprocen- 
towej młodości z mądrością starców, 
zdolność bezpośredniości w reakcjach 
uczuciowych, połączona ze ścisłą ana- 
lizą, ale nadmiar fizjologiczno-anato- 
micznych opisów ciała kobiecego, psu- 
je częściowo zwartość obrazów miej- 
scami sprawia obrzydzenie. Bogactwo 
treści i sens życia wydobyty z tych 
przeżyć, świetna forma, zwięzła i pła- 
styczna, porywająca siła pełnego czło 
wieka, którego ani bół, ani śmierć, ani 
miłość nie powali, dają książce wagę 
dokumentu. 

Fortunat Strowski L, Home Moderne. 

„Paris. Grasset. 

Zwięzłe studja o współczesnym 
niepokoju, o djalektyce szybkości, o 
cywilizacji przemysłowej, o relatywiz- 
mie naukowym, j wielu innych spra- 
wach współczesnych, sprawiających 
zamęt w świecie intelektu i potrzeb 
społecznych. Jasność myśli prof. Sor- 
bony, syna emigranta, utrzymującego 
polskie tradycje, połączona z francu- 
ską lekkością w poruszaniu cięż- 

kich problemów ogólnoświatowych, 

poleca tę książkę do przeczytania i roz 
myšlania nad nią, nie mniej niż słyn- 
ne: „Regards sur ie monde actuel* 
Valery, będące typowo francuską ana- 
lizą rzeczywistości współczesnej. 

Gustaw Morcinek. Wyrąbany Chodnik. 
Część II. Cieszyn. 

Dalszy ciąg dziejów  poszczegól- 
nych rodzin górników: rodziny Wało- 
szków i innych: Bohaterskie, homery- 
czne boje z Niemcami Gustlika, Mar- 
ka, Emila, i całej milicji górniczej, 
przy wyzwalaniu Śląska z niemieckiej 
opresji. Olbrzymie zdarzenie dziejowe 
i ofiarność tego twardego ludu pod- 
ziemi, kochającego swoje Ślązko i Pol 
skę, znalazły w p. Morcinku dobrego 
historyka. Jego Wyrąbany Chodnik 
zostanie jako kronika epiczna tych lat 
ucisku, zmagań się i zwycięstwa. Dzi- 
ka żałość targa serce dziś, wobec straj 
ku i bezrobocia w kopalniach polskich 
gdy się czyta tę apoteozę zwycięstwa, 
tę radość z połączenia się z Macierzą, 
tę wiarę w nowe, szczęśliwsze życie. 
„Skarb niepodległości drogo się oku- 
puje... Te dwa tomy zaważą w dzie- 
jach literatury polskiej. 

Kornel Makuszyński. Człowiek znale- 
ziony w nocy. Nakł. Gebethnera i 

Wołffa. Warszawa, 1932. 

Nużący zwykłe i denerwujący, stył 
„Багоссо“, Makuszyńskiego, znalazł 
w tej miłej bajce dla dorosłych odpo- 
wiedni wyraz. Dużo w tem znanego 

wszystkim skrzącego się dowcipu, owi 
niętego w sentymentalność dość po- 
madkową. Ludzie nie ź prawdziwego 
zdarzenia, trochę zanadto prostolinij- 
nie wyraził autor chęć pisania rzeczy 
dobrej i czystej, o dobrych i czystych 
ludziach. Jako tendencja dydaktyczno- 
pedagogiczna chybia celu bo jest nie- 
realna, jako przyjemna i wesoła lek- 
tura, owszem, owszem... bardzo miłe. 

Antoni Marczyński. Czarci Jar. Po- 
wieść humorystyczna, Kraków. Nakł. 

Autora. 1932. 

Autor był jeszcze przed dwoma 
laty urzędnikiem bankowym, mając 
stopień dr. prawa. Nagle coś w niego 
wstąpiło! Jak zacznie pisać... Dwadzie 
ścia dwie powieści w ciągu dwóch lat 
chyba je dyktuje dzień j noc na ma- 
szynę), obejmujących wszelkie możli- 
wości. Detektywizm oczywiście na 
pierwszem miejscu, ale i egzotyzm (Af 
ryka, Azja) jedna powieść o Chinach, 
(Perła Shanghaju), inna o wizji woj- 
ny chemicznej, tamta o handlu ży- 
wym towarem, o murzynach, o Missi- 
sipi, o lotnictwie, o kokainie, o czem 
dusza zapragnie! Styl żywy łatwy, buj 
na, zawsze żywa wyobraźnia, niezwyk 
le pomysłowa, fantazja niewyczerpa- 
na, zdolna znaleźć wyjście z najbar- 
dziej zawikłanych sytuacyj, a przytem 
oczytanie i znajomość gruntu, na któ- 
rym osadza swe powieści. Że przytem 
nie ma w książkach p. Marczyńskiego 
ani t. zw. niezdrowego erotyzmu, ani 

rozkładowych pierwiastków, a 14 | 
cja jest etyczna, należałoby usilnie 
pracować nad tem, by jego powieści 
zajęły w  czytelnictwie szerszych 
warstw miejsce obrzydłego kryminolo- 
ga Wallace'a. 

Izabella Lutosławska. Andrzej Ko- 
recki. Powieść współczesna. Warsza- 
wa. 1932, Dom Książki Polsk. Sp. Akce. 

W Moskwie, Drozdowie, Toruniu, 

pisała autorka swą powieść jak nas 
objaśnia dopisek, dziwna rzecz iż nie 
wpłynęło to wcale na pogłębienie psy- 
chołogji występujących osób, których 
banalność jest rekordowa. Strasznie 
nudna jest ta powieść: miłość młodej 
Krzysi do starszego pana Andrzeja, i 
jego wzajemność, niczem głębszem nie 

uzasadniona, jak i inne uczucia  in- 

nych postaci. Szkoda czasu na pisanie 

i czytanie takich powieści, gdy tak wy 
bornie dziś piszą u nas, zwłaszcza ko- 
biety. 

K. Lewandowski. Korale Łady. 
Poemat o miłości. Lwów. 1932. 

Niesamowite się odnosi wrażenie po 
przejrzeniu tej ślicznie ilustrowanej 
książki, na 357 str. opisującej szczegó 
łowo przeżycia erotyczne autora, ok- 
tawą... której niech mu Bóg na sądzie 
ostatecznym nie pamięta!... Pisze jak 
„2 tacki tego romansu brał już co- 
dzień świeży, owoc miłosnych tęsknot 
i obierzy”, jak „w oczach mierzch- 
nie (?) listek", jak „w skrzyni doś- 

wiadczeń pcha się pod wzrok coraz 
nowe ciało”, jak „łus (?) umysł roz- 
rusza zdrój nowej pokusy”, jak „cie- 
szył się brewerją i do serduszka brał 

sobie na serjo!“ Jak na przechadzko- 
wej alei wpatrzone w chłopca z sza- 
belką obleśnie, miłość gatunku je wie- 
dzie w te tańce! itp. Pisze Rondo lubie- 
ży i Sielankę Ichtjozaurów, Posmaczek 
średnowiecza i Proroctwo Księcia Su- 
mień, Hymn do Giezła i Kąpiel w są- 
sieku, Wenus Wuligiwaga i Błękitny 
buciczek, Psiakrewka i Pokusy pacho- 
lęcia!... i. t. p. A kończy: „Mgły niech 
duch przewierci, Fantazja niechaj 
swój wypuści czulek... Jakowyś niby 
ów warkocz niewieści, Splecion z roz- 
koszy bez dna i boleści... Wieczyste 
Rucho! (?) 

A cala ta bzdura wydana na luksu- 
sowym papierze z artystycznemi ilu- 

stracjami i ozdobami doskonałych гу- 
sowników, na pierwszej stronicy por- 
tret autora przez Wyśpiańskiego... a 
niechże to jasne!... Wprawdzie autor 
na początku pisze że ,,rusza z kopyta 
ale ta otwartość nie rozgrzesza go z 
tak nieopatrznie wydawanych pienię- 
dzy. Całożyciowe stosunki z kobieta- 
mi, opisywane przez starszego pana 
nie są wogółe zajmujące, a do talentu 
Boccacia p. Łewandowskiemu daleko. 
„Wolej duszeczko milczeć"... jak ra- 
dził stary Fredro. 

Hel. Romer. 
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Agitacia bezbožnikėw na terenie wschodnich 
powiatow Wilefszczyzny. 

Agitaeja hezheżników w związku ze świę- 
tami Wielkanocnemi nietyłko jest prowadzo- 
na usiłnie wśród mieszkańców Białorusi So 
wieckiej, łeez ostatnie propaganda ta przenio 
sła się na ziemie polskie. W* ostatnich dniach 
na terenie pogranicznych miejscowości pow. 
wiłejskiego, mołodeczańskiego i wołeżyńskie 
go pojawiło się kilkunastu podejrzanych 0- 
sobników, któr: prowadzą wśród okeliez- 
nej ludności bezbożną propagandę kolpor 
tująe wśród nich i młodzieży antyreligijne 

ulotki i ksiażki. 

  

   

W związku z tem władze bezpieczeństwa 
w dniu wczoraj m aresztowały w rejonie 
Iwieńca dwóch agitaterów akcji antyreligii 
nej. Są to mieszkańcy pow. wołożyńskiego 
Adam Kocur i Bazyli Żukow, którzy przez 
nieznanych im osobników zostali zaankažo- 
wani do kołpertowania ulotek i książek anty. 
religijnych. Agitatorzy za swą pracę otrzy- 

mywali po i zł. dziennie. Obeenie władze pa 
Szukują rzeczywistych sprawców t. į. delega 
tów związku bezbożników. 

   
    

     

  

Uciekający świętokradca wpadł 
na żelazne sztachety. 

W słania groźnym przewizziono go do szpitala. 
Ubiegłej nocy de kaplicy katolickiej w 

Niewiarowiczach  usiłowało włamać ь 
trzech esobników, Włamywacze przedo. 
się do wnętrza kaplicy po usunięciu sz 
w cknie i gdy zamierzali przystąpić do pro- 
fanaeji Świątyni zostali spłoszeni przez dzia 
da kaplieznego Jana Łabucia. W czasie u- 

   

    

cieczki jeden z włamywaczy, znany złodziej, 
Piotr Wiłkun spadł z okna kaplicy na szta 
chety żelazne. Upadek tak był nieszczęśliwy. 

yńea przebił soebie żelaznemi prętami 
liikuna w stanie ciężkim odwiezio 

no do szpitała. Za pozostałymi włamywacza 
mi zarządzono pościg. (e). 

     

Profanacja kaplicy katolickiej. 
Świętokradców aresztewano. 

Dnia 22 b. m. na drodze między w 
Franckuny a Sadernią gminy piotro 
znalezione w rowie zniszczoną statuę N. M. 
B. Ostrobramskiej, którą nieznani sprawcy 
"usunęli ze wzgórza znajdującego się wpob- 

ża wsi Sudernia. Przeprowadzone w tej 
sprawie energiczne dochodzenie uwieńczone 
zostało pomyślnym rezultatem, gdyż zdołano 
w szybkim czasie wpaść na šiad złoczyńców 
Są to Borys Czeremkoa i Wiktor Koleśników, 

mi    
    

  

  

  

którzy w nocy z dnia 21 na 22 b. m. łomami 

podważyli fundament postumentu, a następ: 
nie go przewrócili i na sankach zamierzałi 

zawieźć do rzeki celem utopienia, Z powodu 
jednak zamarzmięcia rzeki statuę N. M. P. 

porzucili w rowie. 
Obecnie prowadzone jest dochodzenie w 

kierunku ustalenia z czyjej iniejatywy Cze- 
remko i Koleśników działali, gdyż odmawia 

ją dalszych zeznań. . Ž 

Napad uzbrojonych bandytėw na folwark. 
Onegdaj wieczorem do fołwarku Heleno- 

no gminy zabrzeskiej wdarło się trzech uz- 
brojonych bandytów, którzy steroryzowali 
domowników , peczem przystąpili do rabun- 
ku. W trakcie rabunku jeden z chłopców 
służby ueiekl z fołwarku konno i zaalar- 
mował policję. Przybyła policja natknęła się 
na rabusiów, którzy z workami zrabowa- 

nych rzeczy udawali się do lasu. Po krót- 
kiej wymianie strzałów z bandytami zdołano 
całą trójkę ująć: Są to Juljan i Afanasii 
Sudkinowie i Bronisław Pułko mieszkańcy 
wsi Słobody tejże gminy. Przy rabusiach zna 
leziono dwa karabiny i rewolewr oraz amu- 
nieję. Wszyscy aresztowani staną przed за- 
dem doraźnym. (e). 

Pożar w zaścianku 
dziełem podpalacza. 

W dniu wezorajszym w zaścianku Mały 
Gród gm. mołczadzkiej w zabudowaniach go 
spodarskich Mikołaja Masłowa wybuchł po- 
żar, Ogień szybko strawił 3 budynki gospo- 
darskie a następnie przerzucił się na domy 
mieszkalne. Dzięki natychmiastowej pomocy 
pożar zdołano złokalizować i tem uchronio- 
no resztę zaścianka. 

Przeprowadzone dochodzenie w celu us- 

stalenia przyczyny pożaru stwierdziło, że po 
żar powstał z podpalenia, którego dopuścił 
się mieszkaniec wsi Mozolichy grminy hol- 
szańskiej Kalancer. Badany podpałacz przy- 
znał się do winy i oświadczył, iż podpalenia 
dokonał za namową Mikołaja Masłowa, któ 
ry obiecał mu za tę „robotę* 100 zł. Masłow 
nie przyznaje się do winy. Dalsze dochodze 
nie w toku. (e). 

Dukszty. 
Obchód Imienin Marszałka Józefa 

Piłsudskiego. 

Uroczystość rozpoczęła się dnia 18 marca 
-0 godz. 6 wieczorem (capstrzy Po prz 
*ciu raportu przez d-cę miejscowej Kompanj 
KOP. od wojska i Organiracyj miejscowych 
(Strzelec, Federacja, Kolejowe Przysposobie- 
nie Wpjskowe) — wstępne przemówienie wy 
głosił p. Owczynnik, naucz. szkoły pow. w 
Pożeniszkach. P, Owczynnik scharakteryzo- 
wał Marszałka jako „narodowego, wykutego 
ze spiżu bohatera" i jako człowieka—polity- 
ka, wznosząc na zakończenie okrzyk — 
niech żyje! Okrzyk został powtórzony przez 
zebraną publiczność z miasteczka Dukszty i 

"okolicznych wiosek. 
Dzień 19 marca rozpoczął się uroczystem 

nabożeństwem w miejscowym kościele, Po 
nabożeństwie odbyła się w miejscowem -Og- 
nisku Kolejowem akademja z następującym 
programem: 1) Odczyt, 2) Deklamacje. 3) 
Chór Strzelecki. 4) Żywy у 

   
   

  

   

  

    

      

łosił p. Kola Bronisław, naucz. szkoły pow- 
szechnej w Duksztach. Odczyt został wygło- 
szony z uczuciem. W odczycie prelegent 
scharakteryzował okres młodzieńczych rojeń 
Marszałka, czasy niewoli i czasy walk o nie- 
podległość. Publiczność przysłuchiwała się z 
zainteresowaniem. Deklamacje wygłosili: (po 
daję kolejno) strzelczyni Zinkiewiczowna (O 
Komendancie!, dziatwa miejscowej szkoły 
powszechnej (Ojczyzna twa... Ty, coś wal- 
czył dla idei...) i pani Stankiewiczowa (Hej, 
Komendanciel...). 

Chór Strzelców, zorganizowany przez p. 
Z. Wepsięciową, odśpiewał szereg pieśni lu- 
dowych („Litwineczko—kochaneczko“), „Na 
wójtowej roli*, „Szumi bór, szumi las*..., 
„Pobili się dwaj górale*). Piosenki były ży- 
wo oklaskiwane. 

Może najmilszym punktem w całym pro 
gramie akademji był „Żywy obraz* — las 
— wykonany przez dziatwę pierwszego od- 
działu szkoły powszechnej pod kierownict- 
wem p. H. Rydzówny. Oto obraz: kilkana- 
ścioro dzieci odpowiednio ubranych przed- 
stawia drzewa, Między drzewami ukazują się 

Wileńska izba Rzemieślnicza — 
przy warsztacie pracy. 

Cicho, bez rozgłosu i hałasu, toczy 

się praca w Wiłeńskiej Izbie Rze- 
mieślniczej. Cicho, ałe śmiało i syste- 
matycznie dąży ona do swego celu, do 
realizacji zadań, do których ją stwo- 
rzono i do życia powołano. W swej 

pracy zakreśła Izba coraz szersze Кге- 
8i, ogarnia coraz nowe dziedziny rze- 
miosła, stając się jednym z decydują- 
cych czynników naszej ziemi. Szcze- 
gólnie intensywną i 
działalność rozwinęła Izba w czasach 
ostatnich i to nie bacząc na przeszko: 
dy i trudności, jakie miała i obecnie 
jeszcze ma do przezwyciężenia. Podat- 

ki, nowelizacja różnych obowiązują- 
'©ych ustaw, sprawy eksportowe, och- 
tona krajowej produkcji rzemiosła 
przed obcym zalewem — oto sprawy, 
Jakie się znałazły ostatnio na porząd- 
ku dziennym prac Wileńskiej Izby 
Rzemieślniczej, oto przedmioty bezpo- 
średniego jej zainteresowania. 

Największe jednak zasługi ja- 
kiemi Izba naprawdę poszczycić się 
może, to niewątpliwie jej planowa, 
skuteczna walka z bezrobociem oraz 
podjęta przez nią próba polubownego 
załatwiania wszelkich powstałych w 
rzemiośle sporów. Wzrastające z dnia 
na dzień w rzemioślć bezrobocie i po- 
zostające w związku z tem ciągłe tar- 
«ia i nieporozumienina między rze 
mieślnikami — "pracodawcami a ich 
pracownikami od dłuższego już czasu 
Stały się plagą niejednego zawodu, 
przybierając, w piekarstwie naprzyk- 
ład, groźne i katastrofalne wprost roz- 
miary. Ten stan rzeczy godził w egzy- 
stencję całego rzemiosła, a co się ty- 
<zy zawodu piekarskiego, to mógł do 
doszczętnej doprowadzić go upadku i 
ruiny, 

Dzięki jednak ingerencji i zabie- 
от Wileńskiej Izby Rzemieślniczej 

wszechstronną 

sytuacja ta radykalnie się zmieniła na 
lepsze. Z inicjatywy bowiem i pod 
przewodnictwem energicznego i rze- 
miosłu wileńskiemu wielce zasłużone- 
go dyr. Izby p. J. Łazarewicza została 
narazie dla zawodu piekarskiego u- 
tworzona z przedstawicieli i zaintere- 
sowanych stron Mieszana Komisja, 
mająca na celu polubowne załatwia- 
nie wszelkich w tym fachu powsta 
łych sporów. Komisja ta zdołała już, 
w tym krótkim okresie swego istnie* 
nia, przywrócić zupełny spokój, a co 
najważniejsze w chwili obecnej roz- 
wiązać kwestję bezrobocia, dostarcza- 
jąc dwustu zgórą bezrobotnym pieka- 
rzom pracy, zapewniając im w ten 
sposób. kęs chleba i dach nad głową. 
Jak widzimy prace Izby Rzemieślni- 
czej wybiegają nieraz nawet poza ra- 
my ustawą jej zakreślone i odciążają 
w danym wypadku Wojewódzki Ko- 
mitet do Spraw Bezrobocia w jego 
ciężkiej walce z największem niesz 
częściem czasów obecnych, z plagą 
bezrobocia. 

Prócz spraw powyższych Izba stoi 
obecnie przed szeregiem innych donio 
słych spraw i zagadnień. Zagadnienia 
palące, niecierpiące zwłoki, a mające 
pierwszorzędne znaczenie dla rozwo- 
ju i przyszłości całego rzemiosła. 
Mamy tu na myśli nowelizację ustaw 
gospodarczych, regulowanie sprawy 
kształcenia młodzieży rzemieślniczej, 
a przedewszystkiem skuteczną obro- 
nę interesów rzemiosła przy opraco- 
waniu i realizacji planu gospodarcze- 
go, do którego Rząd zamierza wkrótce 
przystąpić. < 

Oto zagadnienia, na ktėrė spodzie- 
wamy się, Wileńska Izba Rzemieślni- 
cza zwróci baczną uwagę i skupi całą 
swą energję. H. Cynowiez. 

-wego za miesią 

KUR 

kolejno: kukułka, wilk, dzieci zbłąkane, kra- 
snoludek i t. p., wygłaszając odpowiednie 
teksty. Tymczasem: szumi las, szumi las... 

stał zakończony śpiewem lasu: „My 
mali żołnierze”... Śpiew ten wywołał rozrze- 
wnienie wśród słuchaczy. Obraz wypadł bar 
dzo pięknie. 

    
    

  

  

  

   

    

   

  

amatorskie miejscowego = Odd 
. Sztuka ludowa p. t. „Jaśkowe 

\ wyreżyserowana przez p. 
Rydzównę, kierwniczkę sekcji teatralnej w 
miejscowym Oddziale Strzełca. B. Ow. 

  

    

- Dodatek mieszkaniowy dła nauczy- 
cielstwa szkół powszechnych. 

W Dzienniku Ustaw Nr. 29 z dnia 31-go 

marca 1931 r. zostało ogłoszone rozporzą: 
dzenie wykonawcze do rozporządzenia V. 
Prezydenta Rz ypospolitej, nakładają 
na gminy obov k dosł nia mieszkań 
dla nauczycieli. Jeśli mie nia w natu 
nie są dostarczane gminy są obowiązane wy- 
płacić dodatek mieszkaniowy (15 zł. mic- 
sięczniej. Rozporządzenie-to nie jest jednak 
w naszej gminie wykonywane, gdyż nauczy- 
cielstwo nie otrzymało dodatku mieszkanio- 

   

   

    

   

  

       
    

    
    

     Mieszkania musi opłacać nauczyc 
poborów zasadniczych i tak już uszczuplo- 
nych po zdjęciu 15 proc. 

Apelujemy tą drogą do wszystkich czyu- 
ników miarodajnych z prośbą o spowodowa 
nie wypłaty załegłego dodatku mieszkaniowe 
go dla naucz. tut. gminy. 

Zarząd Ogniska Związku Naucz. 
Polskiego w Duksztach. 

Jaszuny. 
Walne Zgromadzenie członków 

Spółdzielni. 

W) dniu 13 marca r. b. odbyło się dorocz- 
ne Walne Zgromadzenie członków Spółdziel- 
ni Spożywców „Jaszuny* w Jaszunach. Z 
odczytanego sprawozdania wyjaśniło się, że 

J £-R W.I-L;E«NŃ;S-.K I 

Wykwintne cygaro jest oznaką kultury towarzyskiej 
WIEŚCI I OBRAZKIZ KRAJU. | 

Spółdzielnia w osobie b. kierownika Spół- 
dzielni p. Włoronowicza mimo ciężkiego kry- 
zysu ekonomicznego i zubożenia wsi potra- 
fiła opanować grożsą sytuację, która z powo- 
du dość poważnych strat w latach 1929—30 
groziła ruiną dla Spółdzielni, Rok 1931 przy- 
niósł dla Spółdzielni nadwyżkę w sumie 414 
zł. 80 gr. i znaczną poprawę w organizacji 
pracy. Obórt roczny za ubiegły rok wynosi 
36.826 zł. i zachował się prawie na poziomie 
obrotu z r. 1930; natom 

bież. w obrotach i 

    

     
jest zgórą o 1000 zł.większy w porównaniu 
z obrolem w styczniu r. ub 

Walne Zgromadzenie miało przebieg burz 
liwy, a przyczyniła się do tego opozycja 
wzmocniona w tym dniu nowymi „członka- 
mi, którzy usiłowali dwukrotnie zerwać 

dzięki jednak takto- 
o Zgrom. 

D. Szułca udało się Walne Zgromad ie do- 
prowadzić do końca. Sensacją 1 

rażenie przez Walne Zgromadzenie decydu- 
jącą większością głosów (za pomocą tajnego 
głosowania) votum nieufności dla Rady Nad- 
zorczej i wybór nowej Rady, na czele której 

ł długoletni członek p. Tadeusz Kosi 
łowicz. 

   

  

     

  

   

    
    

  

          

    

  

        
   

‹ a, reprezentująca wi 
członków Spółdzielni potrafi w zn 
stopniu osłabić (jeżeli zupełnie nie zlikwi- 
dować) panujące ostatnio niezdrowe tarcia 
wewnętrzne, podsycane przez jednostki am- 
bitne wyłącznie na gruncie osobistym.    

Spółdzielca. 

Z pogranicza. 
eezka dwóch studentów z Z. 5. S. R. 

Na pograniczu polsko-sowieckiem wpobli- 
żu Dołhinowa na teren polski przedostało 
się dwóch studentów Andrzej Simonowiez i 
Borys Pietrzycki, którzy zbiegli przed tygod 
niem z Mińska, я 

  

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

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

® a = Od d i 

Mieįski| «= 
Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku     
KRÓL ŻEBRAKÓW 

W rol. głównych: Dennis King i Jeanette Mac Donald 
NASTĘPNY PROGRAM: MADAME SZATAN     

  

a Nowootwarta FYE: „B. Kowieński" gu swastę z 
H.--« BIAŁY TYDZIE 
E wyrobu zakładów Żyrardowskich 

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

E KORZYSTAJCIE Z OKAZJII 

TOWARÓW 
BIELIŹNIANYCH 

KORZYSTAJCIE Z OKAZJI! M
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Lida. 
Z działalności Polskiego Towarzystwa 
Neofilologicznego — Koło w Lidzie. 
Jak“ w roku ubiegłym lidzkie Koło PTN. 

nie próżnuje. Na ostatniem zebraniu w lu- 
tym dyskutowano nad referatem d-ra Jakó- 
bca (I Nr. „Neofilełoga*) „Plan Daltoński 
a języki nowożytne. Aktualne zagadnienia z 
dziedziny 
wywołały ogólne zainteresowanie, co ujaw- 
niło się w żywej i długiej dyskusji, w której 
zabierali głos wszyscy obecni. Oprócz tego 
omawiano program przedstawienia szkolne- 
go teatru neofilologicznego, które ma się od 
być w Gimnazjum Państwowem w miesiącu: 
marcu w języku niemieckim. Sekcja germa- 
nistyczna Koła urządza w kwietniu b. r. 
skromny obchód setnej rocznicy  śmier- 
ci Goethego, którego program zostanie usta- 
lony na osobnem zebraniu sekcji. W ostat. 
nich czasach. odbyło się kilka lekcyj prak 
tycznych z języków nowożytnych w obu 
miejscowych zakładach średnich, na których 
oprócz kolegów fachowców były obecne ca- 
łe grona nauczycielskie. Postanowiono wre- 
szcie otoczyć specjalną opieką szkolne Kół 
ka neofilologiczne, które idąc po linji wy- 
magań szkoły pracy, mają rozwijać w mło 
dzieży kulturę neofilologiczną. Następne zeb- 
ranie Koła odbędzie się po świętach wielka- 
nocnych. 

    

Neofilologiczny teatr szkolny 
Gimnazjum Państwowego przy pracy. 

W dniu 17 b. m. odbyło się w dużej sali 
Gimnazjum. Państwowego pierwsze przedsta- 
wienie szkolnego teatru neofilologicznego w 
języku niemieckim. 

Młodzież Gimn. Państw. ucząca się ję: 
zyka niemieckiego bawiła licznie zebrane 
koleżanki i kolegów wszystkich szkół miej- 
scowych oraz starszych gości udatnie dob- 
ranemi inscenizacjami lektury szkolnej, dek- 
lamacją i śpiewem. Uczniowie kl. I i II ode 
grali „Schneewittchen* sceny znanej bajki 
według Teodora Starma. Karzełki w barw- 
nych kostjumach i pięknie grająca „Schnee 
wittchen* (ucz kl, III Sorokówna), ogólnie 
się podobali. Klasa II odegrała zabawę „Im 
Kreise* ze śpiewami, a kl. II w interesują- 
cej inscenizacji (kostjumy, maski) „Noahs 
Arche. Ogólną uciechę wzbudziły też scen- 
ki „Beim Arzt“, odtworzone z humorem 
przez zespół klasy IV. Kl. V-b — popisała 
się deklamacją chóralną wiersza Śchillera 
„Alenjager“, KI VI, VII i VIII śpiewały pod 
batutą p. prof. Tode w cezterogłosowym chó- 
rze znane niemieckie piosenki ludowe. Ca- 
łość poprzedziło krótkie przemówienie prof. 
Smotera, który zaznajomił zebranych z cela 
mi teatru neofilologicznego i zachęcił mło- 
dzież do pracy w dziedzinie neofilologji, 

Przedstawienie io jest wyrazem nowych 
dróg i metod, któremi posługuje się szkoła 
twórcza, by młodzież pracą zainteresować 
a za trud radością i zadowoleniem młodym 
zapłacić. Oprócz tego dochód w kwocie 43 
zł. 10 gr. przeznaczono na cele kółka neofi- 
lologicznego, w szeczególności na prenume- 
ratę prasy zagranicznej. я 

Kółko abonuje bowiem „Le petit Pari- 
sien* i „Notre Pologne* dla grupy romani- 
stycznej i „Berliner Tageblatt* dla grupy ger- 
manistycznej. P. P. Tode i Smoter przysłu- 
żyli się dobrze neofilołogji w Lidzie, organi- 
zując tę ciekawą i pożyteczną imprezę. 

10-lecie upaństwowienia gimnazjum 
im. hetm. Karola Chodkiewicza i Zjazd 

Koleżeński. 

W roku bieżącym obchodzić będzie tut. 
Gimnazjum Państwowe im. Hetmana Karola 

nauczania języków nowożytnych - 

  

Chodkiewicza dziesięciolecie swego upańst- 
wowienia. Łącznie z tem przygogowuje gro- 
no nauczycielskie wraz z Kom, Opieki Ro- 
dzicielskiej i młodzieżą szkoły szereg uro- 
czystości, które odbędą się nieodwołalnie w 
dniu 12 czarwca b. r. Dla uświetnienia tego 
jubileuszu oraz dła odświeżenia starych wię 
zów, łączących szkołę z b. nauczycielami i 
wychowankami, odbędzie się w tym samym 
terminie t. j. 12 czerwca Zjazd koleżeński 
wszystkich b. nauczycieli i absolwentów zak- 
ładu na który Kom. Obchodu jak najserde- 
czniej zaprasza. Bliższych informacyj udzie- 
la Dyrekcja Gimnazjum Państwowego. 

2 NA 

Helena Romer 
Tutejsi. Nowele. wyd. Rėj. Warszawa 

Swoi Ludzie. Nowele .wyd. L. Cho- 
Е miński. Wilno. 
E Książka o Nich. Romans. Wyd. L. 
= Chomiński. Wilno. 

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

Rezurekcja Wieleńska. (Zdobycie = 
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Wilna w 1919 r.) Scena Wileńska. 
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Zjazd. 
W, dniu 24 marca b. r. w Urzędzie Woj. 

Wileńskim odbył się jednodniowy zjazd re- 
ferentów administracyjno-prawnych i karno 
administracyjnych wszystkich starostw z ob- 
szaru woj. wileńskiego. 

„Zjazd zagaił p. wicewojewoda M. Jankow 
ski, udzielając zebranym szeregu wytycznych 
ogólnych. W' zjeździe wzięli udział również 
urzędnicy Urzędu Woj. Przedmiotem obrad 
zjazdu były aktualne zagadnienia z dziedzi- 
ny usprawnienią funkcjonowania władz ad- 
ministracyjnych I instancji, sprawy polityki 
karno-administracyjnej w związku z przeży- 
wanym kryzysem gospodarczym i inne waż- 
niejsze zagadnienia administracyjne, wymaga 
jące oświetlenia głosami z terenu. 

Na zakończenie zjazdu p. naczelnik M. 
Pawlikowski udzielił uczestnikom odpowied- 
nich dyrektyw, poczem zmknął zjazd, ży- 
cząc zebranym w imieniu p. Wojewody we- 
solych $ Н 
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OFIARY. 
Dyrekcja Gimnazjum Państwowego im. 

J. Lelewela złożyła w naszej redakcji zł. 13 
gr. 46 na fundusz budowy „Stanicy Harcer- 
skiej im. ks. biskupa Bandurskiego". Kwota 
ta jest pozostałością zbiórki wśród uczniów 
gimn. im. Lelewela na wieniec ks, bisk. Bau. 
durskiiego. 

Na bezrobotnych jako dodatek do Bile- 
tów teatralnych od nauczycieli uczęstników 
kursu Szk. Kas. Oszędn, odbytego dnia 14 
marca 1932 r. w Krasnem nad Uszą, nades- 
Jano przez PKO. zł. 4.80 gr. 

Dyrekcja i pracownicy Rozgłośni Wileń- 
skiej Polskiego Radja zamiast życzeń świą- 
tecznych złożyli w naszej redakcji zł. 112 
(sto czterdzieści dwa) do dyspozycji Kom. 
do Spraw Bezrobocia. 

Starosta powiatu  mołodeczańskiego E. 
Stefanus zamiast życzeń i wizyt  Świątecz- 
nych na bezrobotnych za pośrednictwem Ko- 
miłetu Bezrob, w Mołodecznie zł. 15. 

Popierajełe Przemysł Krałowy 
"4 44 i 
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DELICIES 

FAVORITAS cena za szt. Zł. 0.80 gr. 

CORONAS э „ " „ 1.88 „ 

э „» s 230. p 

Aresztowanie oszusta w sutannie, 
który podając się za delegata Zakonu B-ci Św. Franciszka 

w Lublinie zbierał datki. 
Przed kilku dniami przybył do Wilna i 

zatrzymał się w hotelu „Lwów* młody 
ksiądz, który zapisał się w książce meldun- 
kewej hotelu jako ksiądz Ryszard Osiadacz 
z Lublina na co przedstawił odpowiednie do- 
kumenty. 

Jak sam zaznaczył w rozmowie z miesz- 
kańcami hotelu przyjechał do Wilna w cha- 
rakterze wysłannika Zakonu b-ci Św. Fran- 
ciszka w Lublinie, celem zbierania składek 
na rzecz wspomianego zakonu. Inteligent 
na twarz młodego księdza nie budziła żad- 
nych podejrzeń i nikt nie przypuszezał, że 
pod sutanną kryje się oszust, poszukiwany 
przez policję w Katowicach, Królewskiej Hu 
cie i innych miastach Polski. 

  

Na drugi dzień po przybuciu do Wiłna 
rzekomy ksiądz prźystąpił do zbierania da- 
tków odwiedzając szereg zamożniejszych ro- 
dzin wileńskich. W trakcie zbierania datków 
na terenie drugiego komisarjatu csobą į 
zainteresował się wywiadowea wydziału śled 
czego, któremu twarz młodego duchownego 
wydała się dziwnie znaną z albumu poszuki 
wanych przestępców. Po sprawdzeniu swego 
spostrzeżenia w kartotece wydziału śledczego 
wywiadowcea przekonał się, że pod sutanma 
kryje się poszukiwany od dłuższego czasu 
oszust Walenty Rzymko. 

  

      

KRONIK 

  

| Piątek | 

! 

Dziś: Ireneusza. 

Jutro: Tekli. 
  

Wschód słońca — g. 5 m. 14 

Zachód » — к. 17 m.38 

Ssoatrzeżsk!: Zakładu Gotoecojeg!! U. 3. 5. 

w Wilnie z dnia 24.11] — :932 reku 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 765 

Temparstura średnia — — 4° С. 

. najwyfera: 0 

» najniższa — 6° С. 

Opad: — 

Wiatr: północny. 

Tendencja: lekki spadek. 

Uwsgi: pogodnie. 

Marzec 

  

OSOBISTA 
— Habilitacja d-ra Marjana Morelowskie 

go. Pan Min. W. R. i O. P. rozporządzeniem 
z przed kilku dni, na wniosek Senatu Uni- 
wersytetu J. Kazimierza zatwierdził habili- 
tację p. dr. Marjana Morclowskiego na Wy- 
dziale humanistycznym z zakresu historji 
sztuki. 

.— Pan prezes Sądu Apeł. w Wiilnie Wac 
ław Wyszyński, z powodu Świąt Wielkanoc- 
nych hał z Wilna na kilkudniowy wy- 
poczyne! 

  

   

  

URZĘDOWA. 
— Kasy PKO. Oddziału w Wilnie będa 

czynne w Wielki Piątek t. j. 25 marca od 
8 do 12, i w Wiielką Sobotę t. j. 26 marca 
od godz. 8 do godz. 11. 

MIEJSKA. 
— Urzędowanie w Wielką Sobotę. Jutro 

w Wielką Sobotę wszystkie instytucje pań- 
stwowe i samorządowe czynne będą tylko 
do godz. 12-ej. 

— Magistrat przystępuje do rewizji no 
wego budżetu. W dniu wczorajszym Magi- 
strat przystąpił do rozpatrywania nowego pre 
liminarza budżetowego, który, jak obecnie 
stwierdzono, jest nierealny i w związku z 
tem zachodzi potrzeba poczynienia w nim 
szeregu daleko idących redukcyj. Posiedze- 
nia budżetowe Magistratu prawdopodobnie 
potrwają do połowy kwietnia. Nowy budżet 
zmniejszony zostanie przypuszczalnie o prze 
szło 10 procent. 

— W obawie powodzi. Zbliżająca się wio 

sna czyni znowu aktualną kwestję ewentual- 

nej powodzi, W] Wilnie utworzył się juž Ko- 

mitet Przeciwpowodziowy. Władze admini- - 

stracyjne czynią w związku z tem odnośne 

przygotowania M. in. w dniach najbliższych 

zostaną zakończone roboty nad  umacnia- 

"niem brzegów Wilji przy ulicy Zygmuntow- 

skiej : - 

Zaznaczyć jednak należy, że w roku bie- 

żącym powodzi naogół spodziewać się nie na 

leży, gdyż stopniowe i powolne tajanie śnie. 

gu, o ile pogoda ostatnich dni potrwa czas 

dłuższy, zabezpieczy miasto od katastrofy 

roku ubiegłego. 

— Rejestracja rowerów. Z dniem 6 kwiet 

nia Magistrai rozpoczyna rejestrację rowe- 

w. 
2 Zamiana znaków rejestracyjnych i kart 

rowerowych odbywać się będzie w gmachu 

głównym Magistratu Wydz. Komunikacji 

(pok. 26 Główna Kasa) w porządku nastę- 

pującym: śą R 
Właściciele rowerów. winni zgłosić się w 

dniach niżej oznaczonych według numerów. 

rejestracyjnych z 1931 r. 

6 kwietnia ed Nr. | do Nr. 100 
7 3 Gw dów 200 

8 » оао ВЙ — б „008 
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2% « ; SE 71601 ---adąl200 
26 ‚ е оОЛ 24072800 
27 s a ASO! Aa JU 
28 ” s + 1901 4 OP 
29 * s0 wad = 2100 
W dniach od 30 kwietnia do 14 maja 

1932 r. będą załatwieni rowerzyści, którzy 

z ważnych przyczyn nie zdążyli wymienić 
znak rowerowy i kartę rowerową z roku 1931. 

Prognącym uzyskać uprawnienie po raz 

pierwszy będą wydawane karty rowerowe i 
numerki od 6 kwietnia do 29 kwietnia w 

godzinach od 12 do 13 a potem „normalnie 
w godzinach urzędowych w Wydziale Komu- 

nikacji (pok. 58). 
Stare znaki i karty rowerowe z 1931 r. 

są ważne tylko do -30 kwietnia 1932 r. 

ARTYSTYCZNA. 
— Qtwarcie Wystawy Motywów Wil. na 

Stałej Wystawie Sztuki. Dnia 28 b. m. na- 

Walenty Rzymko pochodzi z Nowego Mia 
sta na Pomorzu gdzie był sanitarjuszem szpi 
talnym. Przed dwoma łaty porzucił posadę 
i przerabiając się za pastora ewangelickiego 
ewentualnie za księdza katolickiego objež- 
dżał miasta i wyłudzał rzekomo na jakieś 
cele społeczne lub religijne datki pieniężne, 
kótre oczywiście przywłaszczał, Ostatnie gra 
sowal cn na terenie Katowic i Królewskiej 
Huty, gdzie potrafił oszukać szereg osób. W 
ostatniej chwili czując, że policja jest na je- 
go tropie ułotnił się z Katowie i wyjechał 
do Kobrynia, zacierając za sobą wszelkie 
ślady. Dopiero obecnie przybył do Wilna, 
gdzie kontyunował w dalszym ciągu swój 
proceder, lecz tu mu się nie powiodło, zo 
stał poznany i aresztowany w mieszkaniu 
jednego z oszukiwanych ofiaredawców. 

Podczas rewizji znałeziono przy nim siał 
szowane dokumenty na imię ks. Ryszarda 
Osiadacza i książeczkę z wyszczególnieniem 
kiłkuset osób, od których wyłudził datki. 
Książka ta jest najlepszym dowodem jego wi 
ny i załączona została jako dowód rzeczowy 
do akt sprawy. : 

Podczas badania Rzymko vel Osiadacz 
przyznał sic do winy. Osadzono go w dniu 
wczorajszym w więzieniu na Łukiszkach, a 
© aresztowaniu powiadomiono Sąd Okręgo- 
wy w Katowicach. (e). 

   

  

stąpi otwarcie Il-go sezonu Stałej Wystawy 
Sztuki w Wilnie, przy ulicy Mickiewicza 6 
w lokalu Wagons Lits/Cook (obok Lutni). 

Pierwszą wystawą tego sezonu będzie wy 
stawa Motywów Wileńskich z udziałem naj- 
wybitniejszych artystów wileńskich. 

Będzie to pierwsza wystawa odzwierciad- 
lająca Wfilno ze strony małarskiej. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Ulgowe przejazdy kołejowe dla ucz- 

niów. Ministerstwo W, R. i O. P. zawiado- 
miło, że wyjątkowo w roku bieżącym ucz- 
niowie wyznania grecko-katolickiego i wyz 
nania mojżeszowego, uczęszczający do 
szkół, których wychowankom przysługują 
ulgi taryfowe, mogą korzystać dwukrotnie z 
ułgowych prezjazdów kolejowych, a miano- 
wicie zarówno w czasie przerwy w zajęciach 
szkolnych z powodu świąt Wielkanocnych 
wyznania rzymsko-katołickiego, jak i w cza- 
sie świąt swego wyznania. Jako termin koń- 
cowy ważność powtórnych  zaświądczeń 
do uzyskania zniżek kolejowych został usta 
lony dła młodzieży wyznania grecko-katolic 
kiego dzień 5 maja b. r., zaś dla młodzieży 
wyznania mojżeszowego dzień 30 kwietnia 
b. r. 

  

GOSPODARCZA. 
Poczynając. 

od dnia 23 b. m. zarządzeniem władz skar-, 
— Wstrzymanie egzekucyj. 

bowych wstrzymane zostały wszelkie egze- 
kucje podatków i zaległości. 
wiadomość tę wiełu płatników powita z praw 
dziwem zadowoleniem, gdyż w przeciągu cho- 
ciaż jednego tygodnia zniknie ciążąca zmora 
obecnych ciężkich czasów. 

WOJSKOWA. 
— Święcone w wojsku. We wszystkich 

oddziałach: wojskowych garnizonu wileńskie- 
go jak również w oddziałach K. O. P. zorga- 
nizowane zostanie święcone dła żołnierzy. 

Polski Biały Krzyż, jak się dowiadujemy, 
nadesłał w związku z tem podarunki i paczki 
żywnościowe dła żołnierzy. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

-— Zjazd sjonistyczny w Wilnie. Dnia 27 
b. m. odbędzie się w Wilnie zjazd przedsta- 
wicieli organizacyj sjonistycznych z terenu 
ziem północno-wschodnich. Na zjazd przy- 
bywają wybitni działacze sjonistyczni z po- 
słem Griinbaumem i dr. Kłumellem na czele. 

KOMUNIKATY. 
-— Handeł w tygodniu przedświątecznym 

W dniu dzisiejszym sklepy otwarte będą do 
godz. 9-ej wiecz. W Wiełką Sobotę do godz. 
7-ej wiecz. 

TEATR I MUZYKĄ 
— „Słomkowy kapełusz* na Pohułnace. 

Wi niedzielę dnia 27 i w poniedziałek dnia 
28 marca, w pierwszy i drugi dzień świąt 
wielkanocnych, o godz. 8 w. ukaże się roz- 
koszna farsa-wodewil p. t. „Słomkowy kape- 
lusz* E. Labicha — pełna humoru i zabaw- 
nych sytuacyj opowieści o dziejach i przygo- 
dach zagubionego kapelusza. Główną cecha 
tego nieprzeciętnego widowiska jest ruch, 
słońce, wesołość i werwa — obłeczone w 
szatę groteski. Artyści biorący udział w tem 
widowisku — dają koncert gry, pomyslowo- 
ści i temperamentu. Publiczność zebrana na 
premjėrze przyjęła sztukę z zachwytem, ba 
wiąc się beztrosko i wesołością zestrajając 
się ze sceną. Sztukę wyreżyserował Whcław 
Radulski. 

We wtorek dnia 29 b. m. trzeciego dnia 
świąt o godz. 8 w. „Slomkowy kapelusz“. 

— „Ich 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 humoru 
i dowcipu komedja A. Grzymały-Siedleckiego 
„Ich synowa”, która w niczem nie ustępuje 
zabawnej farsie „Mamam do wzięcia”. 

W poniedziałek dni 28 b. m. rewja war- 
szawska. 

— Występy Rewji Warszawskiej. „Tęcza 

nad Wilnem“, Znakomici artyści rewjowi 
Stolicy zjeżdżają na okres świąteczny do Wil 
na, aby wystąpić w Teatrze Lutnia w efek. 
townej i aktualnej rewji ujętej w 18 obra- 
zów — „Tęcza nad Wilnem', W: wykonaniu 
poszczególnych numerów bogatego programu 
biorą udział: znakomity komik groteskowy 
Leo Fuks, słynna pieśniarka Hanka Runo- 
wiecka, twórca piosenek humorystycznych 
Włodzimierz Boruński, świetny komik Teat. 
ru „Morskie Oko“ Stanisław Sielański, uro- 
cza wodewilistka Duranowska, fenomenalna 
para Patkowscy, oraz znany recytator Zbig- 
niew Opolski, 

Pierwsze prezdstawienie odbędzie się w 
poniedziałek 28 b. m. w dniu tym zespół 
rewjowy wystąpi dwukrotnie o godz. 7 m. 

15 i 9 m.30 w. S 
We wtorek tylko jedno widowisko 0 g0- 

dzinie 8 m. 30 w. 

POPOŁUDNIÓWKI ŚWIĄTECZNE. 
lat 26“ — na Pohulanece. (W — „Mam 

drugi dzień świąt dnia 28 marca o godz, 4 

Pp. p. na ogólne żądanie publiczności — je« 

Niewątpliwie:



4 

"szcze raz dana będzie po cenach zniżonych SOBOTA, 
niezrównana sztuka Istvana Mihaly „Mam łat 
26“. 

— „Ich synowa w Teatrze Lutnia. W, po- 
niedziałek dnia 28 marca, drugiego dnia 
świąt, o godz. 4 p. p. ukaże się wesoła, peł- 
na humoru i werwy komedja p. £. „Ich sy- 
nowa“ Grzymały-Siedłeckiego ,która przed- 
stawia skrawek žycia wiekomiejskiego, šwiet 
nie podpatrzonego przez autora, Całość spra- 
wia wrażenie nieprzepartego humoru i uro- 
ku. 

— Poranek dla dzieci w Teatrze Lutnia. 

14.10: 
płyt. 15.15: 

  

  

„Wielkanoc wś 
Utwory Bacha 

wisko „Irydjon 
„Wielkanoc w 

As й feljeton. 20.15: Koncert. 21.55: Kwadrans li- Ss 
wi Don = wielkanocny dnia 28 b. m rai 22.10: Koncert chopinowski. 22.40: PIŁKARSKIEGO, 

© godz: 12 Ss 30 W pol. zostanie powtórzo Komunikaty z Warszawy. Jak się dowiadujemy, sekcja piłkarska 

mę W ank OBCA powadze 1 p. p. Leg. łącznie z drużyną Makabi sp 
nia baśń dła dzieci „Czarodziejskie wrzecio- 5 Ę 
no* i balet „Wdeszczka lalek". Uczęstnicza NOWINKI RADJOWE. wadza do Wilna ligowy zespół piłkar 

50 milusińskich szkoły p.  Wiinogradzkiej. 
Wóbec przeznaczenia odochodu na bezrobot- 
nych sala wypełni się niewątpliwie po brzegi 
Ceny miejsc najniższe od 20 gr. do 2 zł. 

RADJO 
PIĄTEK, dnia 25-g0 MARCA 1932 ROKU. 

11,58: Sygnal czasu. 15,15: Program dzien 

Stosując się 

dniem dzisiejsz 

nym ekranie“, 

sze premjery 

  

  

      

ak 15,20: Kom, 15,25: Odczyt dla maturzy- nie dzisiaj o godz. 19.25. 
stów, 15,50: Audycja dla chorych. 16,20: Au- @ т marcowy zeszyt 
dycja dia dzieci. „W Wielki Piątek". 16,55: МЕНЕ НЕСОМа 95). odzn: śtoś 
Lekcja angielskiego. 17,10: „Tańce śmierci w dzisiejszym programie radjowym znaj- tematów etnym doborem 
w malarstwie polskiemśś — odczyt. 17,35.  dują się dwie audycje, poświęcone muzyce  jlustracyj. Wśród pc kich wymie 
Koncert religijny. 18,50: Kom. LOPP. 19,00: religijnej. A więc o godz. 17.35 nadany 20- nić trzeba „Najmilszy uśmi y. Szel 
Z życia Litwy. 19,15: Przegląd prasy roln'- stanie z Warszawy koncert choru z košciola | burg-Zarembiny (pro „Marlenę* Jarosława 

św. Augustyna 
skiego. W pro; 
Monius: 

czej krajowej i zagranicznej“. 19,25: „Na 
srebrnym ekranie" Premjery filmowe. 
19,35: Program na sobotę i rozm. 19,45: Pras 
dzien, radj. 20,00: „Wywiad ze śledziem —- 

telj.. 20,15: Koncert polskiej muzyki religi j- 
nej. 22,00: Kom. 

    

skiego. 

11.15: Akademja międzynarodowego zja- 
zdu Czerwonego Krzyża w Pradze Czeskiej. 

14.15: Muzyka z 
Rog 

Program dzienny. 
Mała skrzyneczka. 

cert dla młodzieży (pły 
dla dzieci. 16. 

czyt i rezurekcja z Krakowa. 

RECENZJE FILMOWE, 

słuchaczy rozgłośnia wileńska 

w radjo. W cyku feljetonów p. L. 

dzie omawiał dwa razy na miesiąc najciekaw 

Pierwszy feljeton z tego działu nadany zosta- 

ki i Chwaliboga. Następnie p. Karna- 
szewski wykona na organach Toccatę J. S. 
Bacha oraz fantazję „Święty Boże 

Erlo LR 

dnia 26 marca 1931 r. Drugi koncert, 
zyce religijnej, odbędzie się o godz. 

kona hymn Szamotulskiego: 

15.35: 
y). 16.05: 

30: Muzyka z płyt. 
ród ludu* — odczyt. 
i Haendla (płyty). 17.45: Od- 

: Słucho- 
* — Z. Krasińskiego. 20.00: 
zwyczajach hiszpańskich” -— 

sprawiedliwych“, 
drzewo krzyža“ 
Czekotowskiega. 

SPORT 
WILNO W: OBLICZU SEZONU 

„Baranku Boży i 
z solo barytonowem p. 

      

  

szawiankę, która w dnich 
rozegra dwa mecze z wymienione 
nam. Pozatem prowadzone 
ligowemi drużynami krakows 

do życzenia licznych radjo- 
wznawia z 

ym dział recenzyj filmowych 
„Na srebr- 

sprawozdawca bę- 
nie są jeszcze sfinalizowane, 
dzą pozytywny w 
Wilno ożywiony sezon piłkarski. 

WŚRÓD PISM. 

o ile jednak 

    
  

fachowy 

  

w  kinoteatrach wileńskich. 

     

   

  

     
   

  

  

  

pod dyrekcją A. Karnaszew- : Janowskiego (wiersz). 
gramie utwory Kroguls tuje nowela Bołesława. Szczyta „Dziej 

nego obrazu” (ilustr. L. Jagodzi 
Utalentowany poeta Janusz 
dowcipny felejton p. t. „Warszawa 
Warszawa ikedyś". 

    
  

  

Surzyń- 

  

w 

poświęcony polskiej mu- 
20.15 

Chór pod dyrekcją Piotra Maszyńskiego wy: 
„O mój Święty 

Bože“, Psalm Gomółki oraz Moniuszki „Chór 
„Oto 

K. 

   

23 i 24 kwietnia 

   

    

k w roku bieżącym czeka 
(es) 

Beletrystykę EODEPZCNE 

  

Stępowski d. je 
dziś i 

Zdjęcia z przed 30 lat, 
     

Ki» Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ulica Ostrobramska 5 

Oźwiękowe Kino 

CASINO 
wiałka 47, tel. 15-41. 

Dźwięk. teatr świetlny 

PAN 
ul. Wielka 42, tel. 5-28 

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
(obok dworca kolejow.) 

Dźwięk. Kino - Teatr   

wen ŻYWOt, cuda i męka Chrystusa 7 
Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejsc: balksn 30 gr., parter60gr. Kasa czyana od 3.70 do 10 wiecz. 

OD DNIA 27 marca WSPANIAŁY PROGRAM ŚWIĄTECZNY! Dawno oczekiwany największy przebój dźwię- 
kowy o niewidzianym dotychczas przepychu i niedoścignio- Najrozkoszniejsza 

nej technice! Cudowne zespolenie obrazu, ruchu i dźwięku! Kongres Tańczy operetka filmowa! 
Akcja toczy się na tle Kongresu Wied. r. [814 Udział biorą: urocza Liljan Harvey, najmilszy Henry Garat, 
kusząco piąkna Lil Dagover i najlepszy komik naszych czasów Armand Bernard. DODATKI DŹWIĘKOWE. 

Od niedzieli 27 marca Program Świąteczny! Najnowszy dźwięk. niezap. 
„Króla Bulwarów* paryskich popularn. piosenkarza Georgesa Miltona p r. Książe Bouboule 
Najwspanialsza operetka komiczna, która wywołała entuzjazm całego świata! Cudowny Coktail wspaniałej mu- 

5 zyki, tańca, śpiewu i nieprzerwanego śmiechu i humoru. Olśniewająca rewja najpiękniejszych nóżek 
Między in. teatr działań wojennych na Wschodzie: Szanghaj. Nad program: Najnowsze aktualja dźwiękowe 

Z pow. Wielk. Postu do dn. 26.II1. kino nieczynne. 
Od dnia 27.II1. wielki świąteczny program p. t. U PA D ŁY A N I 0 E 

W rolach gł: Nancy Carrol, Gary Cooper i Paul Lukas. 
Początek o godz. 5-ej, w dnie świąteczne o godz. 4-ej. 

Wspaniały dramat erotycz- 
no-miłosny w 10-u aktach. 

Świetna gra artystów! Baieczna wystawal 
Następny program: Indyjski grobowiec. 

Dziśl W kinach „Stylowy* i „Światowid* wyświetla się zupełrie Dźwięk. Kino-Teatr 

  

z mistrzem Polski Garbarnią. Pertraktacje te 

  

  

IL EN S—K 1 

zestawione z dziesiejszemi dają pojęcie o 
przemaniach w wygłądzie nowej stolicy. Zaj- 
mujący reportaž Tadeusza | Grabowskiego 
(„Stało się coś? — popatrzmy się...*) chara- 

kteryzuje zręcznie różne typy gapiostwa uli 
cznego. L. Charap zajmuje się konfliktem 
japońsko-chińskim („Anglicy Vischodu“). 

Feljetony o miljarderach amerykańskich, o 

słynnym przemyłniku Al Capone, o „Białem 

szaleństwie* (wspaniałe zdjęcia narciarskie), 
o przemianach Afrodyty od starożytności aż 
po dziesiejsze wcielenia pięknej bogini; dow 
cipny feljeton o „Lwach i tygrysach* (czyli 
o sobliwych szyldach w Warszawie) — oto 
kilka ciekawych tematów. I. Kołłupajko kre 
śli swe wspomnienia o podróży powietrznym 
pulmanem (Latający Pullman"). Artykuł o 
najnowszych filmach („Kilka scen, kilka twa 
rzy”), żywy, ilustrowany reportaż z wars у 

Szkoły Dramatycznej; 
jum*: Jak piszemy listy, dział rozrywek. 
konkursów tworzą urozmaiconą całość 
szytu, ozdobionego jak zwykle piękną, 

barwną okładką. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
SAMOBÓJSTWO 18-LETNIEJ 

DZIEWCZYNY. 

Wczoraj z rana w składziku domu Nr. 41 
przy ulicy Suboez znaleziono wiszące zwłoki 
18-letniej Karoliny Sankówny — córki eme- 
rytowanego podchorążego W. P. 

Rodzina i znajomi młodocianej samo- 
bójczyni zauważyli, że Karolina jest ostat- 
nio bardzo przygnębiona i nikt nie wiedział 
jakie są tego powody. 

Przedwczoraj wieczorem Sankówna wy- 
Szła z domu i juź nie powróciła. Zaniepoko- 

  

      

    

  

wesołe 

    
trój- 

  

jona rodzina nie mogła się domyślić gdzie 
zaginęła. Dopiero wezarj o godzinie 9 rano, 
kiedy jeden z sąsiadów zajrzał do miesz- 
czącege się obok mieszkania Sanków skła- 
dzika ujrzał z przerażeniem wiszącą na szna 
rze Karolinę Sankównę. Zawezwany lekarz 
pogetewia ratunkow. stwierdził zgon. Zwło- 
ki samobójezyni zabezpieczono na miejseu 
do przybycia władz sądowo-lekarskich. 

„Przyczyna niewyjaśniona. (e). 

ARESZTOWANIE PODEJRZANEGO * 
PASAŻERA. 

Wezoraj z rana na dworcu wileńskim are 
sztowany został przez wywiadoweów niejaki 

  

A. Poźniakow, który poszukiwany jest przez 
kemisarjat polieji w Nowej-Wilejce za kra- 
dzie: 

Na widok wywiadowców Požniakow usi- 
łował przeskoczyć przez ogrodzenie peronu 
i zbiec, lecz został zatrzymany. Osadzono 

go w areszeie centralnym. (e). 

ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

Wie środę w godzinach wieczornych 38 
letnia Wakulenko Lila zamieszkała stale w 
Mińsku w koszarach 84 p. p. targnęła się na 
swe życie, wypijając roztworu  sublimatu. 
Wy, adek ten wydarzył się na górze Trzy- 

*karz pogotowia udzielił despe- 
pomocy i przewiózł ją do 

szpitala Saw w stanie nie budzącym о- 
baw. W jakim celu Wakulenko przybyła dc 
Wiilna i co było powodem rozpaczliwego kro 
ku narazie nie ustałono, 

SMUTNY REZULTAT LEKKOMYŚLNOŚCI. 
° iro Szmul zam. przy ulicy N owogró- 

dzkiej 75, zeskazkując z samochodu cięża- 
rowego, będącego w biegu a prowadzonego 
przez szofera Tramiewicza Wiktora, pośli- 

    

   
    

  

  

    
   

Ne 70 (2312: 

zgnął się i dostał się pod koła samochodu 
wskutek czego doznał ogółnego potłuczenia 
ciała. Lekarz Pogotowia Ratunkowego po 
udzieleniu pomocy, odwózł wymienionego do 
szpitala Żydowskiego w stanie ciężkim, 

PORZUCONE NIEMOWLĘ. 

W dniu 23 b. m. w klatce schodowej do- 
mu Nr. 7 przy ulicy Kwiatowej został znale- 
ziony podrzutek płeł żeńskiej w wieku około 
3 tygodni, którego umieszczono w przytułku 
Dzieciątka Jezus. 

ż KRADZIEŻE. 

Kuźniecow Jan i Tołkaczew Antoni (ui. 
jszagolska 18) dostali się przez okno do 

Błachańca Andrz (Werkow - 
kradli rower oraz 5 kur łącznej 

Ści 75 zł. Obu złodziei ze skradzionemi 
i rowerem zatrzymano 

Policja zatrzymała Romejko Marję (zau- 
łek Rajski 8) przy której znaleziono wędli- 
ny v tee 15.50 gr. skradzione z niezamk- 

w korytarzu domu Nr. 25 prze 
AG otaj amskiej, na szkodę Szarejko» 

Wincentego. 

  

   

  

    

    

  

POŻAR. 
W dniu 23 b. m. wieczorem z powodte 

nieszczelności przewodów kominowych, pow 
stał pożar w mieszkaniu Lota Wulfa (Pry- 
watna 18). Spalił się częściowo sufit i szczyt 
domu, Zawezwana straż ogniowa pożar uga- 

1 ą około 3000 zł. Nikt z łu 

dzi szwanku nie poniósł. 

ZEP OEETWETTROWECZECEDZTA 

Pepierzjcie Przemysł Kralowy 

    

  

Egzamin dojrzałość. 
Przygotowywanie ze 
wszystkich przedmio- 
tów do egzaminów 
w zakresie szkółśred- 
nich. Języki obce 

Nasiona (7:7: 
Składy L. JASIŃSKIEGO ©; 
w Łodzi, ul. Andrzeja 10, tel. 168.56 
w Łęczycy, ul. Poznańska 30, tel. 125. 

UDZIELAM 
LEKCYJ 

z wszystkich przed- 
| miotów do klasy 6-ej 
włącznie, mogę być 
też pomocą w na- 
ukach w roku szkoln. 

dla wszystkich, narzędzia 
i preparaty chemiczne dla 
celów ogrodniczych, oraz 

prowadzone 
od 1870 roku 

Cenniki na żądanie bezpłatnie.   
  (francuski, niemiecki) 

systemem konwersa- 
cyjnym. Pomoc w na- 
ukach. Nauczanie za- 
niedbanych specjal- 
ną, skróconą meto- 
dą. Wykładają b. na- 
uczyciel gimnazjum, 
absolw. U.S.B. i specj. 
matematyk. Zgłosze- 
nia do Redakcji pod 

/BÓL GŁOWY 
OSTRZEŻENIE.Pezy kUPNIE NALEŻY 
AMCE"TCWAĆ / WYRAŹNIE ŻĄDAĆ TYLKO 
ORYGINALNYCH PROSZKÓW z.KOGUTKIEM” 
OĄSACIFGO, ZAAMYCH OD LAT TRZYDZIESTU 
1! WYJTMIEGAĆ SIĘ NAŚLADOWAICTW, UPOR- 
czywwa BOLECANYCH, W PODOBNEM DO 

za minimalną cenę, 
Zgłoszenia proszę 
kierować do Admin, 
„Kurjera Wilensk.“ 

pod Nr. 6334, 

LEKCJE 
prywatne w zakresie ma- 

PROSZEK 

„KOGUTEK 
KT NAJUPORCZYWSZY 

  

tury. Specjalność: polski 

i łacina, rutynowany pe- 

dagog— Bakszta 17, m. 4. 
  

  

  

          

  

  

  

  

    
            
         

FRANCISZEK PIETKIEWICZ 43) 

BO WYSP 
I smierci. 

(Wspomnienia 2 katorgi sowieckiej). 

Ponieważ w społeczeństwie brak jest zaufania do 
pieniądza sowieckiego, każdy stara się go wyzbyć, a że 
nie można kupić przedmiotów potrzebnych, kupowane 
są przedmioty często całkiem zbędne i do niczego nie 
zdatne. Do gospodarstw swoich nikt dziś pieniędzy nie 
gwkłada, bo ani posiadanego kawałka ziemi, ani do- 

mu, anj nawet połamanej ławy czy stołka nie jest się 
pewnym; zało mogą je skolektywizować, więc poco 
się Towarów potrzebnych brak, ubrania 
i obuwia niema, chleba również a pieniądz mało wart. 
Podaż znikomo mała, a popyt olbtzymi to šrubuje 
nieprawdopodobnie ceny i skłania ludność do nieprzy- 
wiązywania żadnej wartości do pieniądza — a więc 

życie wyłącznie dniem dzisiejszym, bez jakichkolwiek 
obliczeń i planów na dalszy dystans. : 

Aby sztucznie zmniejszyć popyt i pozbawić majęt- 

niejszych pieniędzy (szczególnie w walucie zagranicz- 
nej i złociej władze sowieckie w połowie roku 1931 
wprowadziły do kooperatyw t. zw. ceny komercyjne, 
co — nazywając rzeczy wprost po imieniu — było 

najzwyczajniejszą spekulacją państwową. Po tych ce- 
nach można nabyć towary w dowolnej ilości, lecz kil- 
ka iwet kilkanaście razy drożej. I tak np. cukier, 

w kooperatywie 78 kopiejek kilo, 
ei ponad obowiązującą nórmę mo- 

ratywie dostać za 3 ruble kilo. 

    

       

     

    

Buty normalnie kosztują 36 rubli — po cenie komer- 
cyjnej 120—150 rubli. a 

Pomijając ceny komercyjne, które wynoszą np. 
za parę butów dwumiesięczną gażę robotnika, ceny 

  
EE Bydssco: „Tarcie M UsKski” S-Ka E Kgk. D3B, 

zwykłe w kooperatywach są również zbyt wygórowa- 
ne, a wpływa na to z jednej strony sama struktura ko- 
operatyw, z drugiej chęć państwa osiągnięcia możliwie 
największego zysku. Cały aparat spółdzielczy Sowie- 
tów, niepomiernie rozbudowany, zatrudniający olbrzy- 
mią ilość pracowników, stanowi swego rodzaju ekspo- 
zyturę władz centralnych, od których całkowicie zale- 
ży. Najwyższym organem jest W. C. S. P. *) (centrala), 
agenturami zaś jego są związki centralne republikań- 
skie, krajowe, okręgowe i wreszcie rejonowe. Towar, 
w wędrówce swej do konsumenta, dzięki tylu pośred- 
nikom, przez których musi przejść, w każdej instan- 
cji (która też chce zarobić) zyskuje coś na cenie i w 
końcu trafiając do rąk konsumenta kosztuje o 200— 
300 proc. drożej niż kosztował w W. G. S. P. Każda 
z wyżej wymienionych instytucyj zbudowana jest na 
zasadach samowystarczalności, a że ma olbrzymi per- 
sonel musj więc zdobywać skądś pieniądze na jego 
opłacenie. 

Aby dać pojęcie o liczbie tej olbrzymiej armji pra- 
cowników kooperatyw muszę zaznaczyć, że w każdej 
kooperatywie na każdy towar jest specjalny urzędnik: 
od soli np. x, od mąki y o zapałek z i В. d. i t. d. 
Pozatem każdy z członków — konsumentów na kaž- 
dy towar musi też mieć osobną kartkę, z których każ- 

dą wypełnia i prowadzi wyłącznie dla tej kartki prze- 
znaczony urzędnik. Iluż więc zupełnie nieprodukcy jnie 

musi być zatrudnionych urzędników? A kto ich opła- 
  

*) Wszechzwiązkowy Centralny Związek Spożywczy. 

    
        

ca? Biedny, 
ment! 

  
wyniszczony, głodny, 

MABZEGO OPAKOWANIU. 

  

1 weksel z wyst. A Jaworski, na 
zlecenie Sz. Arluk, M pł Krasne 

n/Uszą na sumę zł. 100 pł. 30 marca 1932 r., 1 wek- 
sel z wyst. P. Lacka na zlec. N. P. Szperling, M. pl. 
Wilno na sumę zł. 200 płatny 29 marca 1932 roku. 
Uczciwego znalazcę uprasza się odnieść za wynagro- 
dzeniem: Wileńska 28, Szperling. Wszystkie zastrze- 

żenia dokonane. 
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Poszukuję posady 

rządcy domu 
tylko za mieszkanie 

w domach rządowych lub prywatnych, 
oraz w hotelach, posiadam dobre świa- 
dectwa. Łaskawe oferty proszę nad- 
syłać do Adm. „K. W." pod Nr. 6872 

    

Sprzedam 
w Warszawie 

w dzielnicy Willowa 
nad Wisłą 

wilię szeregową 
narożna, słoneczna, 
10 pokoi, ogródki, 

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

Kaczkowski. 
  

nowe 100% dźwięk. wyd. nieśmiertelnego arcydzieła Freda Niblo * 
STYLOWY W roli tytuł. Ramon Novarro. Uwaga! Ze względu na w. wartość ertyst. dła uczą- Światowid „Nauka“. ać 

ul. Wielka 36. cej się młodzieży dozwolone. Będzie wyświetlany w dniach 24, 25 i 26 marca r.b. | ul. Mickiewicza 9. BAGREEW SKS AWIERÓE 

WILEŃSKIEGO PRYWATNEGO BANKU HANDLOWEGO SP. AKC. Zgubiono: 
na dzień 31 grudnia 1931 r. 

_ Złote i grosze | Złote i grosze, 
AKTYWA. PASYWA. 

Kasa i sumy do dyspozycji, Ę Kapitały własne: 

'a) gotowizna w kasie | 248.386.14 a) zakładowy to i wiT. te lewę ia si] 2500.000— 
b) pozostałość w Banku Potskim P. K. O. i :B- iš { 5) 288 65040111 4 ie аатар оа ао в ОВ 120.981.84| 2.620'981.84 

Gosp, Krajowego . . . . . . Ё 319.227.73 567.61387 _ Wkłądy: 

Popo o RRC MARA > 10,056.93 a) terminowe , + « « » ; « 1 : + « + +]. 4.280.484.73 
osy ks RSA RIOS CS: = 422.488.— b) a vista .. . « » k 4 | -2,019,459.22) 6.299.943.95 
20 pozwem ik SS 1.583— Rachunki bieżące (Salda kred. otwartego kredytu) . — 83.065.80 

b) papiery hipoteczne . . . . - . , . 704.090.94 Zobowiązania inkasowe . . : « « » + 1 + « - Ž= 35 442 89 
ghakGe ės r > 100.336.28, 806.010.22  Redyskanto weksli . . . . « » « 1 , = 1.569.118.70 

Papiery wart. ust. kap. zapas. , . . - « : » : . — 61.015.92 Banki krajowe, ,1 . , к, A 181.582 65 

Banki krajowe . . . . BOIRON CR A == 114305.70 > Banki zagraniczne «+ «iso WEG» or cd TA SA 1.872.80 

Banki zagraniczne . . , .. .. к, .. — 96.420.45 Różne rachunki . . Е Ža 368 927.7 

Weksle zdyskontowane ы 2 3.138.602.42  Procenty i prowizje roko: HE 1932 оче s = 38 733.14 
Rachunki bieżące (Salda debetowe Stwartego kredytu): Orai Bi p os 0 śpi 71.517.63 

a) zabezpieczone . . . , FSRR 4.145.255.84 ^ 
b) niezabezpieczone . . . « . , 356.659.44; 4.501.915.28 

Pożyczki terminowe . . . . «7. » , = 189.148.63 
Ruchomodei| 037 ста A — 80.141.89 Bia 
Nieruchomości . . . .. .. — 623.656.— 
Różne rachunki | BENA = 638.928.87 Agronom 
Kossty kand], roku przyszł: 1932. . +5 . 10... = (20.983 R ia 

Suma bilansowa 11.271.187.18 Suma bilansowa 11.271.187.18 w większym majątku, do- 

Dado wani ć R: 194200 - Zobawijzania zetitORdRil p WaPARO A 191.200— mise An a 
Tao S НОО 9. Różaza (Bast i a ty S es a 

Kazėm as & 12.452 24037 37 Ra ai G e 12,452,940.37 wošcią, kawaler, zdolny, 
—————| ZAC ` ннн — pracowity i przedsiębior- 

czy, poszukuje posady 
Rachunek Strat i Zysków za 1931 rok. lub prący. Wymagania 

_ Złote i arosze _ $ | Złote i grosze || mego Admin. „Kuriera 
Zapłacono podatku dochodowego za | Pozostałość zysków z lat ubiegłych: Wil* ul. Jagiellońska 3, 

ubiegły rok operacyjny - аее T | - 96.800.— a) przeniesiono z roku ubiegłego . . . . . 19.047.91 dla W. P. 

Saldo a8 1931 rok re 5 mos 6:3 043 — Į 2.247.91 99.047,91 b) rezerwa podatkowa z roku ubiegłego . Е 80.000.— | 99.047.91 

4 Procenty i prowizje zapłacone . | 520.782,70 Pozostałość zysku 2 1990416ku 14 She LŽ = | 2.247.91 
Koszty handlowe: A Procenty i prowizje pobrane . . . . . . . ‚ - |1.06С 18348 , Ogrodnik, 

a) padatki i šwiadczenia. 72 737.0 sa Zysk na papierach procentowych. « - «”. 1» « 86.082.01 Giwales > GER nod 

b) wydatki osob. i rzecz. 491.421.26 | 564.158.34 Zysk na walutach zagranicznych i dewizach . . «| 5537155 około aEoda 
| Amortyzacja nieruchomości . . . . . = | 9314.— Zysk na kuponach . . S i 1.721.59 | praktyką szkółkarsko-wa- 
Amortyzacja ruchomości de 4.335.22 Dochód z eksploatacji Merftkostośći CZĘ + 16.138.64 rzyśnniczą, jak rówsież 

Strata na korespond. zagran. O z 530.03 Straty odzyskane . . . . . . 2.470.90 — 1.221.968,17 Okeznany:- dzielem kwiać 

apRisoia Raty cja оее ania, EE. 53.548,16 | 1.152.698.45 piaski paczakuje „pO: 
Czysty zysk do podziału , . . . . . — — 71 517.63 | RE sady od dnia |-go marca. 

| 1.224.216.08 
1.224.216.08 Zgłoszenia: Wilno, Koś- 

z ja + a aaa ciuszki 14—8, Hamberg 

Zasadniczy kapital obrotowy kooperatyw tworzą 
skladki członkowskie ji wpisowe, pozatem inne cię- 

  
oberwany konsu- 

Do sprzedania 

pompa palaidą 
z całym przyborem, nowa 
iw zupełnym porządku 
jak do użycia, cena umiar- 
kowana (fabryki Laugen- 
zypena). Dowiedzieć się 
w Admin. .Kurjera Wil.” 

korepetycyj 
szykuję do rastury. 

Spec.: Matematyka, Fizy- 

ka, Chemja, Polski. 
Mickiewicza 19—31 

tSprzedaje się 
okazyjnie trzechlampowy 

aparat radjo 
na prąd lub na baterię 

Wileńska 32, m 5 

s : 
Pianina ze: 
wynajrnuję — Mickiewicza 
37—32. Wiejście z ulicy 
Ciasneį, p. Estko. 7702 

najnowsze, 
Tańce najmodniej- 
sze hez względu na zdol- 
ności wyucza prędko i do- 
stępnie znany nauczyciel 
M. Alperowicz—Dąbrow- 
skiego 3—12. Informacje 
codziennie od !Q-ej rano 

do 10 wiecz. 

POKÓJ "ts" wany 
duży z oświetl. elektrycz. 
do wynajęcia przy ulicy 
Kazimierzowskiej 11 m. ł 

  

  

  

  

  

    

Drukowana 
w odcinku 

„Kurjera Wileńskiego * 

powieść 
Tadensz a Skorskego 

p. t. 

„DUBNA gapę” 
jest do nabycia w wy- 
daniu książkowem w 
księgarniach wileńsk. 

Zakład Fryzjerski 
męski i damski „MAX 

Kalwaryjska 11, 
poleca pierwszorzędną ro- 
botę po cenach zniżonych 

  

  
miał i nietylko nie zmniej 

Proszę się przekonać. 

  

repertję 

Młoda panna 
o miłej powierzchownościi 
sumienna i b. pracowita 

poszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadsyłać 
do Adm. „Kurzjera Wil." 

pod „Młoda panns* 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne i moczopłciowt» 

Wileńska 3 
od godz. 8—1 1 4—8, 

tel. 587, 6677 

  

  

Lekarz-Dentysta 

S. FRYD 
Sierakowskiego 24, m, 5, 

telefon 1003 
przyjm. od 11—2 i 5—7 w. 

Akuszerka 

Maria Lainonoaa 
przyjmuje od 9 do 7 wiecxz,- 
ulica Karztanowa 7, m, 5. 
W. Z. P. Nr. 69. 85260 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. IS 
róg Mickiewicza 

  

  

tamże gabinet kosmetyez- 
27; R zmarszczki, bro— 
lawki, kurzaj i wągry. 
W.Z.P.8, 025 

  

Akuszerka 

Marja brzecina 
przyjmuje od 9 r. da 7 w» 
przeprowadziła się 

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

  

  

  

Spółka z ogr. odpow. у 

DRUKARNIA | 
TATROLI GATORN IA | 
„ZNICZ“ 

! 

Wilno, św. Jańska Bz. 1 | 
Telefon 3-40. | 

| 

| 
i 

KURIER x waże l 

Ё 

Dzieła książkowe, 
dziki, książki dle 
urzędów, bilety wi- 
zytewe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
i wszelkiego rodza- 
ju roboty drukarskie 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE 
— TANIO — 
SOLIDNIE       

godzin pracy. Robotnik oszustwo to w miarę zrozu- 
ł kosztów produkcji przez 

uintensywnienie pracy, lecz naodwrót koszta te zwięk- 
szył — obniżając natomiast jakość wyrobów. (Płace- 

  

żary fiskalne (rzekomo dobrowolne) jak składki budo- 
wlane, „sowehozne'*, drogowe i t, p. Wysokość składek 
członkowskich zależy od przynależności do grupy 50- 
cjalnej, a więc: najwyższe składki obowiązują zamoż- 

niejszych „Sieredniakow“, nieco mniejsze płacą zwykli 

„sieredniacy', najniższe (30—40 rubli) „biedniaki“. 
Ustala ceny na towary i reguluje je państwo, przy- 

czem przez stałe podnoszenie cen (co się nazywa poli- 
tyką cen) państwo wyciąga z konsumentów olbrzymie 
dochody sięgające . nawet trzech czwartych budżetu 

państwowego. 
Wobec silnej inflacji wzmagającej się coraz bar- 

dziej od r. 1925 i zmniejszania się siły nabywczej pie* 
niądza, którego wartość w porównaniu do rubla car- 
skiego spadła 20-krotnie (dzisiejszy rubel sowiecki 
równa się mniej więcej.5 kop. przedwojennym) z wol- 
nego rynku wszelkie towary znikły. Chcąc temu w ja- 
kiś sposób zaradzić władze sowieckie w 1931 r. ogło- 

siły Ł. zw. mobilizację artykułów pierwszej potrzeby 

i „kontrolę* posiadanych przez poszczególnych oby- 

wateli „Środków nabywezych“. 

Poza nielitościwem ściąganiem olbrzymich podat- 
- ków, eo połączone jest z najsurowszemi represjami, 
na wszystkie artykuły pierwszej potrzeby podniesiono 

ceny 3-krotnie. Starano się tem zarządzeniem możliwie 

najbardziej oszczędzić tylko klasę robotniczą, bowiem 
władze sowieckie stale się na nich opierając, boją się 
wywoływać fermentów niezadowolenia i z tej strony 

Podniesiono odpowiednio zarobki robotnicze, ale za- 
żądano zmniejszenia kosztów produkcji przez dodanie 

  

  

w 1931 r. zmniejszono, gdyż przekonano się, że to do: 
celu nie prowadzi). 

Bolszewicy krzyczą, że robotnik sowiecki zarabia 
dziś o 68 proc. więcej niż zarabiał przed wojną. Naiw- 
nych w błąd tem wprowadzić łatwo, ale kto chociaż 
jeden dzień pobył w Rosji ten wie, jak się faktycznie 
ta, sprawa przedstawia. Tak. robotnik rubli otrzymuje 
dziś więcej niż za czasów carskich, ale wartość tef 
sumy, jest 20 razy mniejsza niż dawniej. Za 30 rubii 
zarobku miesięcznego przed wojną robotnik mógł ku- 
pić np. 3 pary butów i coś mu tam jeszcze pozostało. 

za 50 rubli dzisiejszego miesięcznego zarobku może 
kupić jeden i to nie cały but! Zdaje się jest to bardze 
wymowne. Dawniej każda rodzina robotnicza miała 
możliwie niezłe utrzymanie, ubranie, mieszkanie i na: 
„czarną godzinę* zachowanego trochę grosza — dziś. 
przymiera głodem, chodzi oberwana, mieszka w nieo- 
„palonych i nieoświetlonych izbach 

Tak się przedstawia ten „cudny raj'* sowiecki — 
marzenie niejednego i z naszych „polityków. 

Na tem opis swoich wrażeń z Sowietów zakończę - 
Był on może zbyt pobieżny, ale szeregu ważnych i cie- 
kawych momentów tu nie uwzgłędniłeni, starając się” 
trzymać wyłącznie określonej w tytule treści — opisu 
pobytu na Sołowkach. Rzut oka na całokształt spraw 
gospodarczych i społecznych w dzisiejszej Rosji mame 
zamiar dać społeczeństwu polskiemu, jako najbliższe 
mu sąsiadowi państwa „dyktatury proletarjatu“ w os0- 
bnej książce. 

KONIEC. 

      Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis, :  


