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GŁOS Z INFLANT 
Nasz ostatni artykuł w sprawie ło- 

tewskiej p. t. ..Niepokojący komunikat 

PAT* odbił się głośnem echem w spo- 

łeczeństwie polskiem na Łotwie. Tam 

właśnie najbardziej i. najb 

ją te naprawdę niepokojące 

polskiej polityki zagranicznej 

sunku do państw 

  

  

j ocenia- 

objawy 

w sto- 

bałtyckich, a Łotwy 

w szczegółności. W sprawie tej otrzy- 

mujemy od jednego z najlepszych znaw 

ców naszej w Inflantach 

stępujące uwagi: 

„Niepokojący komunikat PAT“... to 

zdanie trafia w samo sedno iście nię- 

pokojących, znamiennych posunięć pol- 

skiej polityki zagranicznej! W pierw- 

szej chwili po przeczytaniu tego komu- 

nikatu o rzekomej zmianie kursu anty- 

połskich zarządzeń, poprostu odrucho- 

wo zamierzałem informować prasę pol- 

ską o fatalnej chyba pomyłce. 

Zaiste dziwne są koleje tej polskiei 

politycznej linji bałtyckiej i czy my 

wogóle kiedy tę „linję* zobaczymy. 

Polska pozostaje permanentnie w tej 

miłości bez wzajemności, a kiedy Ło- 

twa zechce się w jej stronę obrócić — 

nie wiadomo. Kosztuje to Polskę pre- 

stige polityczny i inne realne korzyści 

i zdobycze namacalne. 

My, siedzący tu na Łotwie, widzinty 

dokładnie błędne opinii 

polskiej. Cale obeenie powstałe niepo- 
rozumienie jest wykwitem świadomej 

i celowej polityki łotewskiej. Polska w 

fej chwili wykazuje za dużo dobrej wo- 
lii to się jej tak samo nie opłaca, jak 
nie opłacało się dawniej. Jaki może być 
cel w uprawianiu tego rodzaju strusiej 

polityki? — Żaden. 

Powracając do wzmiankowanego 

komunikatu Polskiej Ajencji Telegra- 
ficznej w sprawie rzekomego cofnię- 
cia zarządzeń represyjnych, musimy 
sobie istotnie zadać pytanie: czy była 
to omyłka, czy też pasunięcie cełowe? 

Ponieważ właściwie nic nowego nie 
zaszło, a minister oświaty Keninsz ra- 

czej odrzucił memorandum mniejszości 

polskiej, przetó skłonni jesteśmy do u- 
stalenia faktu, że komunikat ten pu- 

szczony był umyślnie dla uspokojenia 

opinii publicznej w Polsce, która ni- 

gdy jeszcze tak solidarnie, gremjalnie 

i otwarcie nie stawała w obronie m: 

Szošci polskiej na 

właśnie niepokojące. 

„Otboju nie dano“ — to znaczy 

kurs antypolskiej polityki 

nie zmienił się ani na jotę. Opinja ło- 

tewska nastawiona jest wyraźnie prze- 

ciwko Polsce. Istnieją w Rydze gaze- 

ty, które systematycznie, codziennie, 

ogłaszają antypolskie artykuły, a niema 

takich, któreby, zachwiane, dobre sto- 

sunki polsko-łotewskie chciały p 

bezstronnej 

jest stale obałamucana, przyczem 
strony naszej dyplomacji nie poczynio- 

  

sytuacji, na- 

komentarze 

p
 

   ej- 

Łotwie — to jest 

ze 

no najmniejszych kroków zapobiegaw- g 

czych. 
Nie ulega też wątpliwości, że czyn- 

niki odpowiedzialne łotewskie komen- 

tują to na swoją korzyść, a przede- 

wszystkiem jako objaw zupełnej słabo- 

ści Rzeczypospolitej. 
Te drobne lokalne wypadki brzemien 

ne niekiedy bywają w przyszłości. Sły- 

szałem jak ktoś powiedział: „nic to, hi- 
storja się toczy według praw natural- 

nych, jak przyjdzie potrzeba damy so- 

bie radę z Łotyszami'! Błędne mnie- 

manie. Historja sama się nie toczy, tyl- 

ko ją ktoś toczy. W tej chwili toczą 

historję na Łotwie, nie ona sama, nie 
Kowno, którem się lubią warszawscy 

znawcy wschodnich stosunków zasła- 

niać, a Berlin i Moskwa, a dlatego 

tak jest, że tej historji nie potrafiła po- 

toczyć Warszawa w kierunku któryby 

jej najlepiej odpowiadał. N.b. był to z 

tych trzech Kierunków najłatwiejszy, 

  

łotewskiej : 

    

krytyce. Opinja łotewska > 

   

bo odpowiadający istotnym, żywotnyni 
interesom państwowym Łotwy. 

Jakżesz jednak mamy kierować hi- 

storją, skoro na każdym kroku wykazu- 

jemy słabość. Estonja naprzykład płaci 

w tej chwili obywatelom niemieckim za 

wywłaszczonie 10 łat temu majątki 

ziemskie według oceny indywidualnej. 
Cena układana jest pomiędzy posłem 

niemieckim w Rewlu, a rządem estoń- 

skim. Wobec tego rząd niemiecki zo- 

bowiązał się do wycoiania skargi swo- 

jej w kwestji odszkodowań, złożonej 

swego czasu do Trybunału "w Hadze. 

Rząd estoński znalazł na to fundusze i 

płaci odszkodowania lasem. 

Jakże dalece odmienną jest sytuacja 

nasza w inflantach, Majątki wywłasz- 

czone tu 10 lat temu, przedstawiały 

wartość conajmnići 40 miljonów rubli 

w złocie. I cóż płacą naszym ziemia- 

nom w Warszawie, na podstawie pół- 

oficjalnych układów z rządem  łotew- 

skim? — Wstyd się przyznać! A co 

Polska uzyskała od Łotwy za te 40 mi- 

ljonów rubli w złocie? —- Obecne re- 

presje, zamykania szkół, 

nia związków kulturałnych, prze 

rozwi    

    

ywa- 

do- 

wanie mniejszości polskiej... Mir. 
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РЕ 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASLAW — Ksiegamnia T-wa „Lot 
3ARANC 
BABROWICA 
BUKSZTY — Bufet Kolejowy 

   
    

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
URÓDNO —- Księgarnia T-wa „Ruch”, 
KORODZIE| — Dworzec Kolejowy — K. Smiar 
IWIENIEC -- Sklep tytoniowy — S. 
KLECK — Sklep „jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S, Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch**. 
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LIGI 
Przyjęcie opinii Trybunału Haskiego 

PRZEMÓWIENIA MINISTRÓW ZAUNIUSA I ZALESKIEGO 
GENEWA. PAT. — Na czwartko- 

wem rannem posiedz 

redów rozpatrywała raport 

  

rep;ezen 

tanta Chin w sprawe tranzytu połsko- 

Htewskiego na linji £ andwarowo—Ko- 

szedary i na jego podstawie przyjęła 

do wiadomości opinię doradcy Trybu- 
„aału Haskiego w tej sprawie, Przy tej 

ckazji reprezentant Litwy p. Zaunius 

uważał za stosowne wygłosić dłuższe 

przemówienie, w którem raz jeszcze 

przedstawił titewską interpretację ca- 

tej historji stosunków polsko-Ištewskich 

od roku 1919. Konkłuzją p. Žauniusa 

było, że jest rzeczą niemożliwą przy” 

wrócić normalne stosunki między Pol- 

ską a Litwą, dopóki nie załatwi się 

zgodnie z zasadami sprawiedliwości 

sprawy konfliktu teryto: jalnego. 

Minister Zaleski złożył następnie 

deklarację treści następującej: 

Jeżeli zabieram głos, to bynajmniej 

nie w tym cełu, by zatrzymać się nad 

prawniczą kontrowersją między  komi- 

— — — mn 

Petycje ukraińskie będą rozpatrzone 
W PIĄTEK LUB W SOBOTĘ 

GENEWA, 28,1 (tel. własny). — 
Wczoraj wieczorem odwiedził ministra 
Zaleskiego w jego mieszkaniu ambasa 
dor japoński w Brukselli dr Sato, repre 
zentant Japonji w Radzie Ligi Naro- 
dów, który jest równocześnie reieren- 
tem spraw minieiszościowych, 

Dr Sato odbył dłuższą konferencję 
  

  

z minstrem Zaleskim w sprawach zwią 

zanych z jego referatem. 
Jak się dowiadujemy, sprawa pety- 

cyj ukraińskich nadesłanych do Ligi 
Narodów na podstawie wrześniowej 
decyzji Komitetu Trzech będzie rozpa- 
trywana i prawdopodobnie załatwiona 
na posiedzeniu w piątek lub w sobotę 
bieżącego tygodnia. 

  

Armia japońska bombarduje Szanghaj 
W przededniu wojny amerykansko-JaponSkie; 
LONDYN. PAT. —- Według inior- 

macyj, otrzymanych po południu w Lon 

dynie, wojska chińskie zaczęły ostrze- 

liwać flotę japońską. Japończycy ra 

strzały odpowiedzieli bombardowaniem 
Wylądowanie wojsk japońskich zaczę” 

ło się przed wieczorem i odrazu na pe- 
rypetjach Szanghaju doszło do ostrych 
starć chińsko-japońskich. 

W związku z temi wiadomościami 

Foreign Office zachowuje milczenie. 

Wielu korespondentów amerykańskich 

pism w Londynie otrzymało dziś od 

swych redakcyj potwierdzenie, że nota 
amerykańska żąda od Wielkiej Bryta- 

nji przyłączenia się do akcji bojkotu 

gospodarczego Japonii, w razie gdyby 

wojska japońskie wylądowały w Szan- 

ghaju, co istot już nastąpiło. Rząd 

brytyjski pragnąłby za wszelką cenę 

usunąć się od jakiejkolwiek drastycznej 

akcji przeciwko japonii. 

Z drugiej strony jednakże trudno mt 

UROK MS AE ES - za 

GBRADY KOMISJI 
BUDŻETCWEJ 

AT, — Na czwartkowem 
budżetowej Sejmu przy 

j dyskusji nad budżetem 
Skarbu, os. Rozmarjn (KL 

nierealność budżetu po str 

   

        

   

    

Żyd.) podk 

nie dochodóv 

twiały deficyty budżetowe pożyczkami we- 
nemi lub zagranicznemi, U nas tego 

  

     

    

i nie poruszali stro- 
ny ž inisterstwa Skarbu, 

Tendencja reprezentowana przez obóz rzą- 

dowy zmierza do oparcja równowagi budże 

towej na samowystarczalności. jeżeli dziś 

dążymy za wszełką cenę do utrzymania rów- 
nowagį, to dlatego, że nas nie stać na jnne 
załatwienie tej sprawy. - 

PRZEMÓWIENIE MIN, PIŁSUDSKIEGO 

Po zakończeniu dyskusji zabrał głos imi- 
nister skarbu Jan Piłsudski, Zarzucano tu 

budżetowi Ministerstwa wogóle, a budżeto- 
wi Ministerstwa Skarbu w szczególności, że 
w preliminowanych dochodach jest ujere: 
ny, Proponowano analizę dochodu społecz- 
nego, lecz nie wskazano metody tej analį- 
zy. Wszystkie elementy z kalkułacji naszej 

stały uwzględnione, Niema jnnego wyj- 
ja, jak zmniejszenie wydatków i powięk- 

szenie obciążeń, Trzeba sjęgnąć do nowych 

    

   

   

Źródeł, a nawet podwyższyć stawki jstnie- Ś 

jących dochodów, gdyż pamiętać nateży i o 
tem, że kryzys nierównomiernie dotknąt róż 

ne grupy, Aczkolwiek przeprowadzenie re- 
formy podatkowej W okresje kryzysowym 

jest niewskazane, niemniej prace są zapo- 

czątkawane, lecz rozłożone na szereg lat. 

Reforma zmierzać musi do zmiany systemu 

wymiaru j poboru podatków, np. ryczałt po 

zwoli ustalić kalkulację dla różnych katego- 

ryj, przyniesje ulgi, zmniejszy ilość rekur- 

sów, Przechodząc do nowych projektów po- 

datkowych, minster podkreśla, że mówiąc o 

jest w chwil obecnej narażać się na od 

mowę i konflikt w stosunku do Stanów 

Zjednoczonych. Wediug infórmacyj nie 

potwierdzonych jeszcze oficjalnie, Wiel 

ka Brytauja wyrazić tniała sugestję bez 
zwłocznego zwołania konsultacji 9-ciu 

państw. Taktyka brytyjska idzie w kie 
runku pomniejszenia znaczenia wyda- 
czeń, zaś taktyka amerykańska уу К- 
runku ich wyoibrzymienia. W każdym 
tazie sprawa Szanghaju wysunęła się 
na czoło zagadnień miedzynarodowych. 

Zamach na konsulat japoński w Szanghaju 
SZANGHAJ, PAT, — Dziś rano na gmach 

konsulatu japońskiego rzucono bombę, O 

świcie przybył tu krążownik japoński „VOti- 

barj* wraz z 12 torpedowcami, Okręty wy- 
sadziły na ląd 500 strzelców marynarki, 

  

PODESZWA ITS NA IC I ISA 

Orzeczenie kemisji a: bitražowej na 6.Šiąsku 
OBNIŻENIE O 8 PROC. PŁAC ROBOTNICZYCH 

WARSZAWA, 28.1 (tel, własny). 

W czwartek 28 gm. przewodniczący ko 

misji arbitrażowej na Górnym Śląsku 

iaż, Maske wydał o godzińie 4-ej po 
południu orzeczenie, па mocy  Które- 

go piace robotnicze zostają obniżone o 

8 proc. od 1-go iutego. Orzeczenie to 

obowiązuje do dnia 1-go czerwca. Ca- 

ła kwota wynikła z obniżki płac robot 

niczych ma iść na specjałny fundusz 

popierania eksporiu. © iieby przemy” 

siowcy uchyłili się od wykonania tej u- 

   

  

   
     ciągu dnia wczorajszego dwie 

rencje z udziałem wojewody |aszczołta, 
inspektora Wojtkiewicza oraz dyrektora Ko- 

tei elektrycznej Ringa, Pierwsza konferencja 

rozpoczęła się o godzinie 13-€j i trwała do 

godziny 21-ej, Konferencja ta nie dała jed- 

nak żadnego rezultatu, Druga konierencja 

trwała do godziny 1 min, 30 w nocy, na któ 
rej również nie osiągnięto rezultatów, Przed 

chwały, komisja zastrzega sobie pra- 
wo zmiany stanowiska. 

Qrzeczenie powyższe przyjęli prze 
mysłowcy oraz związki sanacyjne, 
związki klasowe udziału w posiedzeniu 

nie wzięły. 
Przed gmachem, w którym odby- 

wało się posiedzenie Komisji Arbitra- 
żowej zgromadziły się ogiomine  tiu- 
my robotników, które na wiadomość 

09 obniżeniu płac rozpoczęty demonstra- 
cję, wznosząc wrogie okrzyki pod ad- 
fesem rządu i Komisji Arbitrażowej. 

yajarzy w Łodzi 
stawiciel zarządu tranrwajów oświadczył, że 
z powodu trudności natury technicznej dy 
rekcja wstrzymuje zapowiedziany na dziś 

wyjazd tramwajów. Tramwaje obsiugiwane 
miały być przez kontrolerów, Częściowe u- 
ruchomienje trańrwajów ma nastąpić w pia 

tek o godzinie 8-ej rano, Dyrektor Ulanow - 
ski pozostaje jeszcze w ciągu dnia dzisiej- 

szego w Łodzi 1 © йе strajkujący zwrócą się 

do niego z propozycją nawiązania dalszych 

rokowań wówczas rozpoczęte będą nowe kon 

ferencje, 

(ESS RETRO TTT SSSR 

tem mjał na myśli te, które jeszcze nie wpły 

nęły do Sejmu, chociaż zostały zapowjedzia- 
ne, mianowjcje podatek od opłat stemp!o- 

wych į od drożdży, 

PRZEMÓWIENIE WICEMINISTRA 

ZAWADZKIEGO 

Z kołej zabra! głos wiceminister Zawadz 

ki. Jeżeli chodzi o realność wpływów Mini- 
sterstwa Skarbu, ta wpływy te ustalono na 

podstawie wyników dotychczasowych, Pa- 
nowie, którzy mówili, że przewidywania te 

są nierealne, nie określiłj, bo nie mogli okre- 
ч w jakim stopniu są nierealne, Kw.tę 

jnarza wpływów "możemy uważać 
więcej za realną. Ewentualnie rząd 

wystąpiłby z projektem odpowiedniej zmia” 

ny ustawy. Rozkład podatków na tyle się 

zmienia, że w pewnej części ciężar przenosi 

sję na te źródła dochodu, które „dotychczas 

nie były obciążone. Zatrzymam się —- cjąg- 

nął dalej wiceminister — na kategorji zale- 

głości podatkowych, dojrzałych do egzekur 
cji. Z dniem 1 października 1931 r, wynosi- 

ły one 410 mjljonów, w tem podatku grun- 
towego 23 miłjony, od nieruchomości 29 'mi- 

        

ljonów, podatku przemysłowego 175 miljo- 

now. W tej chwilį nietyle przez stosowanie. 

pewnego nacjsku, lecz zmianę przepisów i 

uproszczenie procedury mamy nadzieję opa- 

nować te zaległości, Rozporządzenie o ry- 

czałtach jest już gotowe, Przez niedopuszcze 

nie do załegłości urealni się wpływy 2 po- 

datków, Koniecznoścją jest jednolita ordy- 

nacja podatkowa, Na przyszłej sesji projekt 

tej ustawy będzie mógł być wniesiony. о 

ile chodzi o zlikwidowanie jstniejących zale- 

głości, to amnestia zdaniem naszem jest nie- 

zczalna, Niedostateczne są uprawnienia 

mini skarbu, jeśli chodzi o niektóre po- 

datki, Sprawa moncpołu owocowego nie by- 
ła brana opd uwagę, 

    

„Po południa przystapiono do trzecjego 

czytania preliminarza budżetowego. Uzna- 

no za przyjęte wtrzeciem czytaniu te budże- 

ty, do których nie wniesiono żadnych popra 

wek. W _ działe przedsjębiorstw przyjęto 

wniosek, aby o 8 milionów zmniejszyć pozy 

cję na eksploatację lasów państwowych io 

takąż sumę zmniejszyć wydatki na admini- 
strację łasów państwowych, 

sją kosmunikacyjno-tranzytową a rza- 

dem liiewskim, kontrowersją, rozstrzy 

gniętą obecnie przez Trybunał Haski, 

a którą rząd litewski usiłował prze” 

kształcić w debatę p czeią. Stwier- 

dzam mimichodem, że Trybunał od- 

mówił pójścia w Ślady rządu litewskie- 

go. Spodziewam się, że Rada zechce 

przyjąć tę samą procedurę i powstrzy- 

muję się od odpowiedzi na pewną opi- 

nie, wygłoszoną przed chwilą przez re 

prezentanta litewskiego. Pragnąłbym 

natemiast stwierczić j 

na przez Trybunał w niczem nie jest 
przeciwna punktowi widzenia rządu 

polskiego, według którego stworze- 

nie normalnej sytuacji w dziedzinie ko- 

munikacji między Polską a Litwą jest 

nieodzowną dla zrealizowania cełów re 

zolucji Rady Ligi Narodów z dnia 10 

grudnia 1927 roku i 14 grudnia 1928 

roku, biorąc pod uwagę art. 23 paktu. 

Z zastrzeżeniem powyższem przyjmuję 

iaport. 

Minister Zaleski wyraził podzieko- 

wanie dla sprawozdawcy, poczem ra- 

port został przyjęty przez Radę Ligi 

Narodów. Sprawa petycji ks. Pless zo- 

stała odroczona do jutra na wniosek 

  

     że a wyda- up 

   

„anrawczdawcew Atkūrus nie. zdażył DEZY” 
gotować swego raportu. 

БЛЕНЕЯЕНОЙМЕНЫс он CA OBCE OGÓREK 

Posiedzenie Komisji 
konstytucyjnej 

WARSZAWA, PAT. — Na czwartkowem 

posiedzeniu Komisji Konstytucyjnej Sejmn 

przystąpiono do dyskusji nad referatem pos. 

Podoskiego o składzie Sejmu, Pos, Czuma 

(BB), omawia sprawę syndykalizmu, 

Posż Mękarski (BB) nie wierzy, by orga 

nizacja nowoczesnego społeczeństwa mogła 

odbywać się nadal w zasięgu bankrutujące- 

go *iberalnego poglądu na świat polityczny, 

ustalonego w systemie parlamentarnej demo 

kracji. Referent zachowuje zasady parlamen 

taryzmu poljtycznego, lecz swoim tezom na- 

daje cechy wybitnie elastyczne, aby mogły 

adoptować tendencję rozwoju  przekształca- 

jącego się prawa wyborczego, 

Pos, Szablewski (BB) twierdzi, że we- 

szliśmy na drogę najbardziej iįberalnego u- 

stroju, choć nie 'mjelįšmy na to warunków, 

Pos, Mackiewicz (BB) oświadcza, że dla 

niego najważniejszą, rzeczą jest samodząd 

terytorjalny, który powinien być wypróbowa 

у zanim przenjesje się go do parlamentu, 

Ważniejszem zagadnieniem jest zagadnienie 

silnej władzy. centralnej, 

Pos, Car zreasumował dyskusję, Jako re- 

refent generalny mówca stwie*dził, że B;ok 

jest za tem, aby w tej chwili 5-przymiotniko 

we prawo wyborcze utrzymać, a rozdzielenie 

i ustosunkowanie tych praw uznaje za zagad 

nienie natury Rodyfikacyjnej, 
  

CŁA 6CHROMNE NA WĘGIEL 
WARSZAWA, 28,1 (tel. własny), Wę- 

giel pochodzenia zagranicznego, a przede- 

wszystkiem węgjel angielski, który wobec 

spadku funta kalkuluje się tanjej, dociera 

ostatnio nawet na część wewnętrznego ryn- 

ku Polskį, W związku z tem polscy: przemy 

stowcy węglowi wystąpili z wnioskiem stwo 

rzenia tamy chroniącej nasz ryriek przed jm 

portem obcego, wegla, ё > - н 

Na zebraniu komisji międzyministerjalnej, 

w którem wzięli udział przedstawiciele mi- 

nisterstw skarbu, przemysłu i handlu, rol- 
nictwa i komunikacji, postanowiono pod- 
nieść taryfy dla węgla importowanego od 
portów Gdyni i Gdańska o 250 proc,, przy- 
czem wysokość stawek taryfowych będzie 
spadać na dalszych przestrzeniach, aby po 
300 klm, zrównać się z normałnemi 

mi taryfowemi. 

Nowe stawki wejdą w życie prawdopo- 

dobnie od 15-g0 lutego b, r. = 
Równocześnie _ przemysłowcy = 2 

eido ouqefoads vAzjomjs Age tluezjs EIUAZI 
ty komunalne, nakładane na tych, którzy 

sprowadzaja obcy węgiel, Zarządzenie to 

ma również na celu uniemożliwienie importo 

wania na nasz teren obcego węgla, 

RZEKOME NADUŻYCIA WY- 
BORCZE 

WARSZAWA, PAT. — Na czwartkowem 

posjedzenju komisji administracyjnej Sejmu 

rozpatrywano wnioski poselskie w sprawie 

nadużyć wyborczych, w szczególności wnio 

sek Str, Lud, PPS, Ch, D, i NPR w sprawie 

wyboru nadzwyczajnej komisji Sejmowej do 

zbadania nadużyć, popełnionych przez wła- 

dze rządowe i samorządowe przy wyborach 

do Sejmu i Senatu w roku 1930. Wnioski te 

referował pos. Duch. X 

Wnioski opozycji odrzucono, 

Ratuszowa 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalsi 
№ ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

IANA — Księgarnia Spółdz Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy SzkolneX. į 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. $ 
SŁONIM — Ksiegarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—Biuro Gazetowe, al, 3 Maja 8. 

WILEJKA POWIATOWA — ui. Mickiewicza 24, F. juczewska. 
WARSZAWA — Tow. Księgarni Kol. „Ruch“ 

tecznych braz z prowincji o 25 proc. drożej. 
żej Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 
ERA PAE TZS SAT TT TK EO TI GSE IKT MITA KSIKEITI 

МЕГО МОСТОЙОГУ 

stawka- P 

  

a Jažwiūskiego. 

   
   

SILVA RERUM 
Niema bardziej przykrej lektury, 

niż wrażenia z pobytu w Wilnie, kreś- 
lone przez przygodnych podróżników, 
zwiedzające dzikie nasze „kresy*, 

To też z wielką radością należy 
podkreślić każdy życzliwy głos, po- 
zbawiony blagi, megalomanji i pizy- 
krej prozy. Właśnie taki głos znaj- 
dujemy w Kurjerze Warszawskim 
(Nr. 27), gdzie p. Jan Cz., uczestmk 
„arbonowej* wycieczki dziennikarskiej, 
streszcza swe wrażenia z einodnio- 
wego pobytu w W;lnie. 

Ze szczególnym entuzjazuiem mó- 
wi p. J. Cz. o najbardziej zasłużonym 
wilnianinie, ofiarnym przewodniku, © 
dziekanie F. Ruszczycu: 

Nie można zwiedzać zabytków Wilna, 
zwłaszcza zbioro*o0, i nie poznać ЕВ. Rusz: 
czyca. Ten człowiek o płonących ogniem we- 
wnętr'nym oczach cały jest przepojony do- 
stojnością i pięknem dziejów Wilna. Gdy 
imówi, słucha się tych słów, jakby przepojo- 
uych odgłosami spiżowej „Ody do młodości* 
czy improwizacji z 3ej części „Dziadów*. 

A może prof. Ruszczyc opowiadać o dzie- 
jach Wilna przez tysiąc i jeden dni i tyleż 
nocy. Zdaje się być niestrudzonym, gdy wi- 
dzi rzed sobą słuchaciów wdzięcznych, co 
oczarowani mocą entuzjazmu, wielkiej ern- 
dycji i wiernego cudów Wilna ukochanis, za- 
pominają o godzinie i o różnych szczegółach 
programu pobytu w mieście. 

Gościom wileńskim chciałby prof. Rusz= 
czyc opowiadać o wszystkiem, aby dać obraz 
wielkiej przeszłości miasta, jego dni chwały 
i klęsk, niestety, obfitych Będzie mówił o 
Mendogu i Gsdyminie, o Gecyminowej córze 
-Aldonie, co za małżonka pcjęła Kazimierza 

Wielkiego, o gajach, co przed wiekami były 
świadkami dziejów, tam, gdzie stanęły póź- 
niej wspaniałe gmachy, po Wilnie zaś po- 
gańskiem opowie o epoce ' Jagiellonów, o 
klęskach i nieszczęściach w wiekach 17-ym i 
18 ym i okresie niew:li, Wspomni o Wiinie 
Mickiewicza i Słowackiego, o filsretach, któ- 
rych duchy snoją się w murach dostojnej 
uczelni. Czyta Ruszczyc w tych runach ka- 
miennych, jak w księdze otwartej. I czaruje 
urokiem wspomnień słuchaczów, ktorzy @#- 
dsą się przekonać, iż, jak to twierdzi inny 

Wilno pośród tłrast"flt” pastóa "pószczegal- 
nych pieśni komponowanego p:zez tysiąciecie 
całe wielkiego poematu o Królu Duchu Pol- 
ski, ma swój odrębny charakter i ton, jest 
pieśnią entuzjazmu, rozżarżonego do bizłości 
w wiekuistej odzie do młodości. 

Nic ująć, nic dodać. 

Il. Kurjer Codz. (Nr. 28) donosi 
o ciekawem odkryciu, dokonanem w 
Krakowie: 

Przy zakładaniu transtormatora na Rynku 
krakowskim w pobliżu Sukiennic natrafiono 
dwa metry pod poziomem obecnego Rynku 
na stary bruk gotycki, kopiąc zaś do głębo= 
keści 4 metrów, na pokłady różnobarwnego 
błota, pochodzące *z dawnych nawierzchni 
krakowskiego Rynku. W związku z tem pow- 
stał plan utworzenia tam rezerwatu, ukazują- 
cego w przekroju te formacje. 

O odkopisku tem i planach z niem złą- 
czonych dyr. Archiwum m. Adam Chmiel 
udzielił nam bliższych info'macyj. | 

— Owe warstwy ua głębokości poniżej 
dwu a do cztere:h metrów pod obecnym po- 
ziomem Rynku, sięgają czasów romańskich i 
gdyby kopać głębiej, natrzfićby można z pew- 
nością i na dawniejsze formacje. Cienkie te 
warstwy posiadają rozmaite  zsbarwienia, 
znajdują się w nich szczątki roślin, znalezio- 
no także belki i deski. Nie zdołano jednak 
dokładnie ich zbaóać, ani też nie można by- 
ło na razie kopać dalej, gdyż trzeb: było 
wnet wszystko zasypać po wmontowaniu 
transtormatora. 

Warstwy te zostały zbadane geologicznie 
i w odpowiednich probówkach ułokowane w 
Ak ademji Umizjętności, 

W związku z tem odkryciem powstał plan 
utworze: ia tam rezerwatu, destępnego dla 
publiczności. Okazało się jednak, że stworze- 
nie rezerwatu w miejscu wykopu nątrafiało= 
by na liczne trudności, Trzebaby wykopać 
coś w redzzju studni w odpowiedniej szero- 
kości i za werstwą Szkła ukazać owe intere- 
sujące pokłady. Pracę taką trzebaby wykonać 
bardzo precyzyjnie, gdyż warstwy te pod 
działaniem pow uszą <ię i zasypują; 
pozatem zaś zacioózi obawa, że stracą one 
swe ciskswe barwy, które zachowały się tyf- 
ko dzięki wilgoci; po jej wypsrowaniu baiwy 
mogą zniknąć, a pokłady sprosieją i zmie- 
szają się. 

W każdym razie—mėwi dyr. Chmiel — 
utworzenie rezerwatu » tem miejscu jest 
prawie niemożliwe że względu. że zajęłoby 
to większą przestrzeń Rynku; planowano więc 
poprowadzenie korytarza długości 10 metrów 
od ziemią z piwnicy Sukiennic, co natural- 

nie natrafia także na trudności. Jak obliczo- 
no, koszta urządzenia tego rezerwatu wyno- 
siłyby 30 tysięcy złotych! 

Ża sumę tę moźnaby odnowić cały koś- 
ciół św. Wojciecha. Poddałem więc plan, aże- 
by połączyć te dwie rzeczy: odkopać stare, 
romańskie części kościółka św. Wojciecha, 
znajdu ące się do dwu metrów głębokości 
pod obecnym poziomem rynku i korzystając 
z tego odsłonięcia starych murów: w jednej 
części wykopać głębiej i odsłonić stare na- 
wierzchnie rynku, tworząc tem ów rezerwat. 
Niewątpliwie bowiem i tam znajdują się 
identyczne, podobne, a może nawet ciekaw- 
sze pokłady. 

— Czy projektowane jest poszukiwanie 

jakichś odkopisk w innych jeszcze częściach 

rynku? 
‚ — Na razie nie, gdyz niema odpowied- 

nich funduszów. Gdyby m esto wyas; gnowa- 
ło odpowiednią sumę, możnaby pomysleć o 
pracach na szerszą skalę. 

Ach, ten stary, 
funduszów!.. 

            

   

rozpaczny brak 

Lector.
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GŁOSY CZYTELNIKÓW 

  

W spiawie naw. 
Sprawa bruków stała się w Wilnie o- 

becnie bardzo aktualną, Od dłuższego już 
czasu zagadnienie odpowiedniej nawijerzch- 
ni dla ulic miejskich jest jedną z główniej- 
szych trosk Magistratu: jest to zagadnienie 
niezmiernie skomplikowane j zależne od 
bardzo wielu _ najrozmajtszych współczyn- 
ników, istnieje tak znaczna jlość typów na 
wlierzchni ulicznych o tak różnorodnych za- 
żetach i wadach, że — doprawdy — jest 
nad czem się zastanowić, tembardziej, że 

nawierzchnia ulic w dużem mieście ze 

względu na ciężki i intensywny ruch wia- 
na odpowiadać bardzo wielu wymaganiom 

nietylko natury technicznej, czy ekonomicz- 

nej, lecz również higjenicznejj j nawet e- 

stetycznej, jedno jest ostatecznię postano— 

wione j nikt chyba temu nie zaprzeczy, że 

obecne nieszczęsne „kocie łby* winny znik 

nąć przynajmniej z głównych ulic miasta i 

ustąpić miejsce nawierzchni gładszej, dogod 

niejszej i więcej nowoczesnej, Ale jakiej? 

Jako drogowiec į wilnianin, któremu szcze- 

gólnie leżą na sercu sprawy drogowe m. Wil 

na, pozwalam sobie zabrać w tej kwestji 

głos, Przedewszystkiem muszę zaznaczyc, 

że w zupełności podzielam poglądy na tę 

sprawę p. St. Wańkowicza, wyrażone w аг- 

tykule jego umieszczonym w Nr, 15 „Sło- 

wa“ z dnja 20-1 1923 r.; chciałbym tylko 

dodać r1 ten temat jeszcze kilka uwag. 

Pod=bno przez czynniki miarodajne bra” 

ne są pod uwagę przedewszystkiem trzy ro- 

dzaje nawierzchni: kostka drewniana, asfalt 

i kostka kamienna i z pośród tych trzech 

nawierzchni nałeży dokońać wyboru, Otóż, 

mojem zdaniem , nałeży w pierwszym rzę- 

dzje usunąć z pod rozważań bruk z kostki 

drewnianej, a to dlatego, że pomimo pew- 

nych bezsprzecznych jego załet, jak naprzy- 

kład, cjchość i elastyczność, posjada on wie 

le zasadniczych wad, a mianowicie: 1) jest 

nietrwały, a co za tem idzie i nięekonomicz- 

ny, jak wiadomo, wartość ekonomiczna 

bruku zależy nietylko od kosztów įnwesty- 

cyjnych, lecz również od kosztów utrzyma- 

nia jego j czasu trwania; kostka drewniana, 

wykonana nawet z najlepszej sosny miejsco 

wej może potrwać przy ruchu wielkomiej- 

skim nie więcej, niż 4 — 5 lat; w takich wa 

runkach nawet jmpregnowanie nic nie po” 

może, gdyż kostka szybcjej zużywa się skut. 

kiem silnego ruchu, niż niszczeje skutkiem 

gnicia; a przecjeż nie jesteśmy w stanie, 

sprowadzać dużo trwalszą, czerwoną szwedz 

ką sosnę, względnie australijską, jak to czy- 

nią, naprzykład Anglicy; 2) bruk z kostki 

drewnianej jest niehigjeniczny, gdyż wsku- 

tek łatwej nasiąkiiwości, tworzą się w nim 

rozmajte procesy gnilne j charobotwórcze: 

okljczność ta może bardzo ujemnie wpły- 

nąć na zdrowotność miasta; 3) jest sliskį 

i dlatego bardzo niebezpieczny, szczegė!nje - 

przy ruchu mieszanym j na ulicach 0 znącz- 

nym spadku podłużnym, a ulic takich w Wil 

nie jest dość dużo; 4) kostka drewniana po- 

siada skłonność do pęcznienja, wskutek cze 

go bardzo często tworzą się na jezdni nie- 

równości; walka z takjem pęcznienjem jest 

bardzo przykra i ucjążliwa, = 

Jednym z argumentów, przemawiających 

za stosowaniem bruku z kostki drewnianej 

wi naszych warunkach jest możliwość zwię- 

kszenja zbytu na drzewo i ożywienia miej- 

scowego przemysłu leśnego; jednak „żapo= 

ku drewiijanego "jest" dtóSGkÓWĆ nieznacz- 
ne (około 1 mtr3, na jeden kilometr 
przy szerokoścj jezdni 10 mtr,) j, wartość 
drzewia stanowi tyłko nieduży procent cał- 
kowitego kosztu gotowej nawjerzchni, wraz 

° 7 podłożem, robotami ziemnemi i t.p.: wo-- 
bec tego mojem zdaniem, wykonanie w Wil 
nie nawierzchni z kostkj drewnianej tylko 
'w bardzo nieznacznym stopniu wpłynęłoby 
na ożywienie handlu drzewem, 

Po odpadnięciu więc bruku z kostki dre- 

wnianej, pozostają do wyboru tylko asfalt 

i kostka kamienna, Pobjeżne nawet porów- 

nanje tych dwóch nawierzchni, wypada sta- 

nowczo na niekorzyść asfaltu, a to z nastę- 

pujących powodów: 1) nawierzchnie asfalto 

we znajdują sję jeszcze dotychczas w sta- 
djum eksperymentu i, chociaż istnieją już 
setki najrozmaitszych patentów i sposobówi 

wykonania tych nawierzchni, jednak dotych- 

czas chemja drogowa nie wypowiedziała 

jeszcze w tej sprawie swego ostatniego sło- 
iwa; pozatem nie posiadamy jeszcze, nie- 

stety w kraju zupełnie odpowiednich na cele 

drogowe materjałów asfaltowych; następnie, 
roboty asfaltowe wymagają wielu skompli- 
kowanych maszyn, wykwalifikowanego per- 
sonelu j t.p.; wykonanie więc nawierzchni 

asfaltowej w takich warunkach byłoby bar- 

dzo ryzykowne i dla miasta mogłoby być 

próbą bardzo kosztowną; 2) nawjerzchnja 

asfaltowa jest mniej trwałą niż bruk z kost- 

LOL BOO PETE CDOCZW DO. 
nich czasach dwa pisemka szkolne na 

„STER“ 
Poprzedzone z jednej strony przy- 

jacielską reklamą, z drugiej — gwał- 
townym i brutalnym atakiem na redak 
tora ze strony Katolickiej Agencji Pra- 
sowej, która zarzucała mu zwalczanie 
wiary chrześcijańskiej, nareszcie się u- 
kazało w Wilnie czasopismo dla mło- 
dzieży szkolnej, „Ster'— pod redakcją 

p. wizytatora Jerzego Ostrowskiego. 
Ukazanie się wileńskiego „Steru** 

niewiele wyprzedziło zjawienie się po” 

dobrego czasopisma w Warszawie p. 

t. „Kuźnia Młodych". 
Mamy więc dwa nowe czasopisma 

mające ten sam program, lecz w spo- 
sób odmienny dążące do jego wyko- 
nania. jest możność porównania, a 
więc i konieczność zastanowienia się, 

gdyż chodzi tu o naszą młodzież. 
Wilno może się wykazać znaczną 

ilością pisemek szkolnych, z których 

żadne nie miało długiego żywota. 
„Na ławie szkolnej”, „Czartorysian 

ka“, „Klasowid*, „Echo  licealne',' 

„Via“, „Matura” i wiele, wiele innych, 

które powstawały, zawdzięczając wy- 

siłkom samej młodzieży, wkrótce pada 
ły, gdy redaktor i współpracownicy 

zbližali się do matury lub tracili opie- 
kuna i kierownika z grona protesorskie 
go. 
> Były to pisemka prawie wyłącznie 

literackie i Ściśle szkolne, Rzadko po” 

ruszano wnich zagadnienia szersze, je 

szcze rzadziej wychodzono poza grani 
ce własnej szkoły.. Dopiero w ostat- 

rzchni ulicznej w Wilnie 
ki kamiennej i mnjej ekonomiczna; 3) jest 
bardzo śliska; 4) niezmiernie utrudnia wy- 
konanje wszelkich urządzeń na jezdni i pod 
jezdnią: rur wodociągowych i kanalizacyj- 
nych, kabli elektrycznych, ewientualnych to- 
row tramwajowych į t.p. 

Najodpowiedniejszą wobec tego nawjerz- 
chnją w naszych warunkach jest bruk z kost 
ki kamiennej, Bruk taki stosuje sję w sze- 
rokim zaresję w Warszawie, Lwowie i Kra- 
kowie, a co się tyczy zagranicy, to w Niem- 
czech, naprzykład, ostatnio zapadła nawet 
uchwała parlamentarna, według której przy 
wyborze nawijerzchni drogowych należy od- 
dawać pierwszeństwo brukom z kostki ka- 

miennej w porównaniu z innemj nowoczes- 
nemj nawierzchńiami, Prawda, że bruk z 
kostki kamiennej, jest jedną z najdroższych 
nawierzchni, koszt jednak jego można 
znacznie zmniejszyć, Przedewszystkiem za- 
znaczam, że mówiąc o bruku z kostki ka- 
mjennej mam na myśli drobną kostkę tak 
zwaną mozajkową, a nie normalną dużą; 
drobna kostka jest znacznie tańsza od dużej 
i chocjaż jest od niej mniej trwałą, ate wię- 
cej dogodną i więcej nadającą się na na- 
nierzchnie uliczne, 

Następnie kostka niekoniecznie powin- 

na być dokładnie wygładzona za pomocą 
mešlį i tworzyć zupełnie prawidłową figurę 
geoi?*tryczną, lecz wystarczy w zupełności 
obróbka jej zapomocą młotka; taka kostka 
jest zeacznie tańsza j w praktyce nie ustę- 
puje kostce wyborowej, Wreszcje niema ko- 
niecznej potrzeby ukiadać kostkę na specjal- 
nej płycje betonowej, jako podłożu, co znacz 
nie podraża budowę, a można wykorzystać 
w tym celu stary bruk, oczywiście odpowied 
nio wyrównany da wymaganego profilu; 
bruk ten zresztą można zerwać, ułożyć na 
sposób dolnego podkładu w szosje systemu 
„Tresaguet“, zaklinowač szabrem, otrzyma- 
nym Zz obrobki kostkį į zawalowač; wyko- 
nane w ten sposób podłoże przykryć kilku- 
centymetrową warstwą żwiru i na tem ukła- 
dać kostkę. 

Co się tyczy dostarczenia samej kostki, 
to możliwe są trzy ewentualneścj: 1) moż- 
na zakupić gotową kostkę, najlepiej bazal- 
tową, a!b granitową w kamieniołomach wo- 
iyńskich; gotowa kostka jednak wskutek 
niedoskonałej organizacji przemysłu kamie- 
njarskjego w Polsce jest bardzo droga j wo- 
bec tego ta ewentualność nie jest wskaza- 
ną; 2) zakupić w kamieniołomach kamień 
łamany i kostkę wiyrabjać na miejscu robót; 
taka kostka kalkulowałaby się znacznie ta- 
niej, a pozostały od obróbki szaber mógłby 
być zużyty częściowo na zaklinowanie po-. 
dłoża, a częściowo na budowę jakjegokol- 
wiek odcinka szosy pod Wilnem i 3) wy- 
próbować, czy nie dałoby sję wyrobić kost- 
kę ze znajdującego się na miejscu kamie- 
nia polnego, narzutowego; należy jednak 
zaznaczyć, że jest to dość wątpliwe j ry- 
zykowne, gdyż kamień polny zwykle bywa 
niejednorodny i niejednakowo trwały, a ta 
okoliczność bardzo ujemnie wpływa na trwa- 
łość nawierzchni, 

Przy zachowaniu wymjenjonych wyżej 
warunków, koszt nawierzchni z kostki ka- 
miennej nie wypadnie zbyt wysoki, Naležy 
jeszcze przytem podkreśsjić tę okoliczność, 

po że budowa bruku z kostki 
siada największą pojemność 
nanin_ z innami, nawiąezal ia - 
ze wymaga najwięc oczych, a jest 
to obecnie bardzo ważne ze względu na bez- 
robocje, Oprócz tego, wszystkie materjały 
do budowy bruku z kostki kamiennej znaj- 
dują się w kraju, czego nie można, nieste- 
ty, powiedzieć o nawierzchni asfaltowej, 
Aby nie być posądzonym o jednostronność, 
zaznaczam, że bruk z kostki kamiennej po- 
sjada również i wady, a mianowicje: ha- 
łaśłiwość i zbytnią sztywność, która jest 
przyczyną drgań budynków w czasje prze- 
jazdu cjężkich pojazdów, Wady te jednak, a 
szczególnie ta ostatnia, która, mojem zda- 
niem, nie posjada praktycznego znaczenia, 
są tak mało znaczące, że można Śmiało 
przejść nad niemi do porządku dzjennego, 

Na zakończenie chcjałbym nadmienić, że 
wykonanie w najbliższej przyszłości nawjerz 
chnį ulic z kostki kamiennej, wcale nie wy- 
klucza wyasfaltowania tych ulic w czasach 
późniejszych, Po 20 — 30 latach, kiedy kost 
ka już się częściowo zużyje i jeżeli wilnia- 
nie koniecznie zechcą miieć ulice asfa!towe, 
można będzie z powodzeniem pokryć kostkę 
kamienną tak zwanym pokrowcem asfalto- 
wym. Sposób -takj stosuje się, naprzykład, 
obecnie w Wjedniu, jest niedrogi i daje zu- 
pełnie dobre rezultaty. Ale narazje uważam, 
że tylko kamień jest najlepszym į najtrwal- 
szym materjałem na nasze drogi i ulice, 

inż, K, Liksza, 

kamiennej 

     

  

    
  

brały większego rozmachu: ,.Nasze 
echo* zjednoczyło młodzież, kształcą- 
cą się we wszystkich seminarjacn w 

Wilnie i Trokach, „Rzeczpospolita 

szkolna” wyznaczyła sobie rolę mię- 

dzyszkolnego organu wileńskiego. 

Ta „Rzeczpospolita“, która powsta 

ła na terenie gimn. im. A. Micxiewi- 
cza, powoli, borykając się z rożnemi 
przeszkodami, zaczęła wychodzić na 
szerszą drogę. с 

Słabą stroną „Rzeczypospolitej“ by 
ła jej literackość, która doprowadziła 
do całkiem niepotrzebnej, bo jałowej 
wzajemnej krytyki młodych 'iteratów 
w. mundurkach. 

„Rzeczpospolita, nie mająca twar- 
dej ręki doświadczonego redaktora, 
nie zjednoczyła wszystkich szkół wi- 
leńskich, choć wykrzesała niejedną cie 
kawą iskierkę i z młodych serc i dusz 
i dlatego zasługiwała na viększą uwa 

se. 
Zapowiedź ukazania sie „Steru“, 

pisma nietyle międzyszkolnego, ile po- 
nadszkolnego zmusza do zastanowie- 
nia się, jak powinno wyglądać pismo 
dła młodzieży szkolnej: jaki ma być 
jego program i skład współpracowni- 
ków. 

Co do współpracowników, wszy- 
stkie dotychczasowe pisemka szkolne 
posługiwały się wyłącznie talentami 
uczniowskiemi, natomiast pisma, prze 
znaczone dla szerszych mas młodzie- 
ży, np. „Iskry*, udzielając głosu sa- 
mej młodzieży, miały do stałej pracy: 

SŁOWO 

STRASZLIWA ŚMIERĆ CZEKA 60 LUDZI 
BEZNADZIEJNE POSZUKIWANIA „M. 2* 

LONDYN. PAT. — Szanse urato- 
wania łodzi podwodnej „M 2* stale się 
zmniejszają, Poszukiwania trwały całą 
noc i nie dały żadnego rezultatu. 

LONDYN. PAT. — Przy poszuki- 
waniach zaginionej łodzi podwodnej 
„M 2" natrafiono na jakiś ciężki i wieł 
ki przedmiot, który być może jest ka- 
dłubem łodzi. jak stwierdzono obecnie, 

załoga „M 2 składa się z 7 oficerów 
i 53 mazynarzy. 

LONDYN, PAT. — Dotychczas nie 
zdołano dężażtywnie ustalić miejsca za 
tonięcia łodzi podwodnej „M 2%. 25 
bm. około południa jeden z torpedow* 

ców, czyniących poszukiwania, natra- 
fił na ślady oliwy na powierzchni mo- 
rzą. Wobec powyższego skoncentrowa 
no poszukiwania dokoła tego miejsca. 
W admiralicji istańeje w związku z tem 
pewna nadzieja, że możliwe jest, iż za 
łoga łodzi znajduje się jeszcze przy ży 
ciu. Wiele dzienników wskazuje na to, 
że może Śmierć 57 osób, które zginę” 
ły na dnie morza w łodzi podwodnej, 
poruszy sumienie tych, co zasiadać bę- 
dą w Genewie na konierencji rozbroje- 
niowej, w kierunku urzeczywistnienia 
niajważniejszego zadania konferencji, a 
mianowicie zniesienia łodzi podwodnej 

jako jednostki bojowej, 

  

    

  

    
     

RZYM, — Dziennik urzędowy 
głasza ustawę o dyscyplinie powszechnej w 
czasje wojny, Ustawa ta przewąiduje, że w 
razie mobjłizacjj wszyscy obywatele od lat 
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0- 16 do 70 zarówno mężczyźni, jak i kobiety 

powołani są do obrony kraju, Przewidziane 
są įak naįsurowsze kary na wypadek uchy- 
bień wykonania postanowień ustawy, 

  

Wczorajsze posiedzenie Rady Miejskiej 
Późne zakończenie obrad Rady 

Miejskiej, które przeciągnęły się poza 
północ, uniemożliwia nam zamieszcze- 
nie obszernego z nich sprawozdania. 

— Dzisiaj ograniczymy się do 
wrażeń ogólnych z obrad. 

Porządek dzienny obejmował du- 
żą litanję spraw, które uzupełnione 
trzema  interpelacjami oraz czterema 
wnioskami nagłymi przyniosły Radzie 
pracowity wieczór. 

Oświadczenie p. prezydenta mia- 
sta w sprawie praktyk „Arbonu”. 

Już przed posiedzeniem rozeszły 
się w kuluarach pogłoski o mającem 
nastąpić oświadczeniu p. Prezydenta 
Folejewskiego w sprawie samowoine- 
go i karygodnego wciągnięcia jego 
nazwiska na listę członkow Rady T-wa 
Miejskich i Międzym. Komun. Auto- 
busowych. 

Pogłoski te wzbudziły niemałą 
sensację wśród radnych i dziennikarzy. 

Jakoż otwierając posiedzenie Rady 
p. Prezydent Folejewski zakomuniko- 
wał, że zamierza złożyć oświadcze- 
nie. P. Prezydent prosił radnych o wy- 
bór przewodniczącego w jego zastęp- 
stwie. 

Rada, pragnąc dać wyraz swemu 
do Głowy Miasta zaufania prosiła p. 
Prezydenta aby przewodnictwa się 
nie zrzekał. 

Ostatecznie Prezydent Folejewski 
odczytał oświadczenie. Zawierało ono, 

o długim i trudnym do 
tytule). 

spamiętania 

Jeszcze „Arbon”. 
I jeszcze raz w toku obrad wczo- 

rajszych miała możność Wil. Rada 
Miejska zaakcentować swoją opinję o 
dotychczasowej działalności Arbonu, 
bo oto wśród wniosków nagłych zna- 
lazł się i taki, który wskazując na sze 
reg niedomagań w nowej komunikacji 
miejskiej proponował wyłonienie spec- 
jalnej komisji w celu ustalenia o ile 
„Towarzystwo* wywiązuje się ze 
swych, umową przewidzianych zobo- 
wiązań, spowodowania naprawy uchy- 
bień, względnie rozwiązanie umowy o 
monopolu komunikacyjnym. 

Wszyscy mówcy, a było ich kilku, 
zgodnie wypowiadali zastrzeżenie pod 
adresem Arbonu i w rezultacie wobec 
tak wyjątkowo jednolitej opinji całej 
Rady wyłoniono jednogłośnie komisję 
w składzie radnych Spiro, Kubilusa, 
Stążowskiego, Zasztowta, Borowskie- 
go i Rafesa, która w ciągu miesiąca 
ma przedstawić zebrane  materjały 
Radzie. 

Zaiste efektowne jest to „uznanie“, 
jakie zdobył sobie w ciągu 4 tygodni 
pracy „Arbon*. 

jeszcze jedna sensacja dnia—en- 
decy poplerają wniosek... Bundu. 

Drugą sensacją przyniosły debaty 
nad wnioskiem nagłym Bundu w spra- 

noza zqanumi įuž + piasy SZCZEBUTA* rie zanraiactowania przariw apraco 

mi te j jedynej w swoim rodzaju spra- 
wy, wątpliwe świadectwo dającej „Ar- 
bonowi* jako jej aranżerowi, także i 
ten szczegół, że p. Prezydent zwrócił 
się w dn. 27 b. m. do Sądu Handlo- 
wego w Warszawie z żądaniem skre- 
šlenia jego nazwiska z listy osób 
wchodzących w skład władz T-wa 
Miejskich i t. d. 

Oświadczenie przyjęte zostało do 
wiadomości a przemówienia radnych 
Fedorowicza i Czernichowa uwypukliły 
oburzenie z jąkiem Rada odniosła się 
do osobliwych praktyk Arbonu (tak 
będziemy nazywali to „Towarzystwo* 

== 

  

wywanej w Sejmie nowej ustawie sa- 
morządowej. 

Polityczny, demagogiczny i demon- 
stracyjny wniosek zgłoszony przez 
Bund zyskał aprobatur radnego Fedo- 
rowicza występującego w imieniu Ko- 
ła Chrz.-Narod. najbardziej oficjalnie, 
jak to można robić. 

Jak Rada R-dą takiego zdarzenia 
nie było—stąd też i sensacja wielka. 

Endecy ręka w rękę z bundowca- 
mil Zaiste tego jeszcze nie było, Trze- 
ba to dobrze zapamiętać. 

kim. 

WNN 
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NAJWIĘKSZY POLSK! PRZEBÓJ DŹWIĘK WY 
reż. MICHAŁA WASZYŃSKIEGO 

Bezimienni Bohaterowie 
W rolach gł: Marja BOGDA, Zula POGORZELSKA, Adam BRODZISZ, 

Eugenjusz BODO I Stefan JARACZ 

w tych dniach w kinie „HELI'OS" 
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tylko wypróbowane pióra doświadczo- 
nych literatów i pedagogów. 

I jedno i drugie rozwiązanie spra- 
wy miało swe słabe strony: w pierw- 
szym wypadku, pozbawione fachowe- 
go kierownictwa i wyrobionych współ 
pracowników, pismo było bardzo 
chwiejne i nierówne, w drugim niogło 
nieraz odstraszać młodego czytelnika 
swym dydaktyzmem, — „kazaniami“. 

Rzecz jest znana, iż najtrudniej jest 
przemówić do młodego czytelnika, któ 
ry jednego nie wybaczy i nie zniesie: 
blagi i pozy. 

Dlatego też z niecierpliwością o0- 
czekiwano ukazania się „Steru* któ” 
rym kierować miał p. Jerzy Ostrow- 
ski, wybitny literat, uważany przez 
wielu za również wybitnego pedago- 
ga. 

I oto ukazał się wreszcie „Ster... 

Pismo zostało potraktowane przez 
p. Ostrowskiego w sposób  oryginal- 
ny. Przedewszystkiem, nie znajduje- 
my w niem głosów samej młodzieży, 
nie znajdujemy również i jakichś wy- 
robionych piór. Współpracownikami 
Są, o ile można się zorjentować, stu- 
denci lub najmłodsi absolwenci U.S.B. 

To sprawia, iż „Ster* odrazu zo- 
stał obciążony wadami dwóch dotych 
czasowych rodzajów pism szkolnych: 
ma nierówną i naogół słabą, często 
rozpacznie słabą treść, z drugiej zaś 
strony — zawiera przykre  klepanie 
młodzieży po ramieniu, lub niedołężne 
nadskakiwanie, legitymując się swoją 
„młodością. 

Co zaś kompletnie wprawia w zdu 
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mienie, ze względu na osobę redakto- 
ra, to — mocno szwankująca torma 
literacka pisma. 

We wstępie od redakcji czytamy 
np. takie zdanie 0 „Sterze“: 

„Ster” jest dla nas symbolem na- 
szych czasów, symbolem zwycjęs 
i panowania człowieka nad przyro 
dąi materją, za ocą którego(?) 
kieruje on (?) wielkiemi maszynami 
małem. ale pewneni skinięcjem i o0- 
brotem ręki..,. 

Co to właściwie ma znaczyć? „Ster* 
(czasopismo) jest symbolem, zapomo 
cą którego kieruje on („Ster**?) wiel 
kiemi maszynami małem obrotem rę- 
ki... 

Iść do młodzieży polskiej z taką 
polszczyzną doprawdy nie wypada! W 
szkole za taki styl dają dwóję! 

„Ster” ma następujące działy: Po- 
lityka, Ludzie i fakty, Morze, Literatu 
ra i Sztuka, Technika i przyroda, Ra 
djo, Krajoznawstwo, Wychowanie fi- 
zyczne, Życie młodzieży, Harcerstwo, 
Poradnia zawodowa, To i owo, 

Działy te są potraktowane bardzo 
nierówno, niektóre zaś wywołują szcze 
re zdziwienie. 

W „Polityce* znajdujemy artykuł 
p. t. „Mandžurja a my“, zdradzający 
niesłychaną naiwność autora w dzie- 
dzinie zagadnień politycznych. 

Wyjaśnienie przyczyn wojny го- 
syjsko - japońskiej zakrawa na kiepski 

żart. ‚ 
Komu jest potrzebna publicystyka 

na takim poziomie? 
I tu chciałoby się wskazać na war 

szawską „Kužnię młodych*, piękne 

  

    

    

ZWROT SKONFISKOWANYCH 
DÓBR PO Ś. P. GEN. HR. TYSZ- 

KIEWICZU. 
Onegdaj zakończył się od sześciu 

lat trwający proces spadkobierców 
ś.p. gen. Tadeusza hr. Tyszkiewicza 
przeciwko skarbowi państwa. Przed- 
miot sporu 23.000 ha lasu w pow. 
wołkowyskim, obejmuje trzy „nadleś- 
nictwa: Świsłockie, Zamojskie i O- 
szczepskie 1 przedstawia wielomiljo- 
nową wartość. 

Dobra te były przez rząd rosyj- 
ski konfiskowane trzykrotnie, ostatecz- 
nie zaś i całkowicie w r. 1831, gen. 
hr. Tyszkiewicz był bowiem wówczas 
kierownikiem rządu tymczasowego na 
Litwie, gdzie razem z gen. Chłapow- 
skim kierował powstamem. Po upad- 
ku powstania hr. Tyszkiewicz musiał 
opuścić kraj i zamieszkał w Paryżu, 
gdzie zmarł w 1852 r. 

Sprawa przeszła przez wszystkie 
instancje. Sąd Okręgowy i Apelacyjny 
przyznały dobra spadkobiercom, Wczo- 
raj Sąd Najwyższy orzeczenie to za- 
twierdził. 

Należy to zaznaczyć, że spadko- 
biercami gen. Tyszkiewicza jest z 
jednej strony rodzina zmarłej córki hr. 
Tyszkiewicza, Łępickiej, z drugiej ro- 
dzina zmarłej drugiej córki Wodziń- 
skiej. 

W imieniu rodziny s. p. Łępickiej 
występuwali adwokaci Szyszkowski i 
Rymowicz, w imieniu rodziny Ś. p. 
Wodzińskiej adw, Wł. Nadratowski. 

LIST OTWARTY 
do akcjonarjuszów Wileńskie- 

go Banku Ziemskiego 
Otrzymaliśmy z prośbą 0 zamįeszczenje 

następujący list: 

Jak wjadomo, panujący kryzys rolny do- 
prowadził własność ziemską do katastrofal-- 
nej sytuacji finansowej, która grozi całkowi- 
tą zagładą stanu zjemiańskiego, w pierw- 
ia rzędze na Kresach Północno-Wschod- 
nich, 

Nieobljczalne szkody, któreby to pociągnę 
ło za sobą pod wzgłędem państwowym, naro 
dowym, gospodarczym j kulturalnym nakazu 
ją społeczeństwu wytężyć wszystkie siły dla 
unjknięcja takiej katastrofy, 

Proponuję więc, byśmy my, Akcjonarju- 
sze Wileńskiego Banku Zjemskjego, na przy 
szłem Walnem Zebraniu w 1932 r, postano- 
wilį dewidendę za ubjegty rok nie wydzielać, 
przeznaczoną zaś na ten cel całość lub część 
zysków Banku obrócić na stworzenie fundu- 
szu ratowniczego polskiej własności zjem- 
skiej, na Kresach położonej. 

Uważam, iż dysponować tym funduszem 
mogłyby już istniejące Komitety Ratunkowe 

ERPB SARS © 

czasopismo, wydawane przez samą 
młodzież. Znajdujemy i tam artykuł 
„polityczny p. t. „Młodzież szkolna 
a klęska bezrobocia”, — lecz jakże 

mocno, bezpretensjonalnie i szlachet- 
nie ujęty!.. Tak trzeba pisać, będąc 
młodym i chcąc przemówić do mło- 
dych!. 

W „Życiu społecznem* czytamy 
o pierwszym Kongresie akad. młodzie 
ży państw. „Kongres rozpoczął się na 
bożeństwem... W prezydjum zasiadł.,. 
Referat wygłosił, Młodzież poczęła 
wznosić okrzyki”... | ta:tandetna re- 
porterska notatka ma zaciekawić mło 
dzież szkolną? 

W „Ludziach i faktach“ znajduje- 
my odezwę do JE. Ks. Biskupa W. 
Bandurskiego, pisaną z urzędowym pa 
tosem i dwie wzmianki „dydaktycz- 

ne* o ludziach ofiarnych, naturalnie— 
nie Polakach! 

W „Morzu' tajemniczy S. J. wyka- 
zujący zacięcie nieuleczalnego grafo- 
mana, podaje wybitnie nieinteligentnie 
ujęte wzmianki o jakiejś podróży aka- 
demików wileńskich do Paryża. 

'Penże młodzieniec wystąpił w dzia 
le „Literatury i sztuki” z artykułem p. 
t. „Co czytać?” 

Zagadnienie niesłychanie ważne! 

Nasza młodzież bezwarunkowo potrze 
buje pewnego przewodnika literackie- 
go, potrzebuje zachęty do czytania i 
ułatwiania w znalezieniu dobrej książ- 

ki! 3 
C6ž radzi jej S. J.? Nic! Oto daje 

artykuł, zawierający 150 wierszy, z 

      

       
JAK NABIERAJĄ 

Sprzykrzyło sję czytać, że przyjechał do 

Warszawy jakiś matoł, że spotkał ustużnych 

Judzj -co mu zaproponowali kupno autentycz 

nych carskich brylantów, że uradowany na- 

był je za 500 czy 400 zł, i dopiero w jubi- 

lera dowiedział sję, że to ordynarne szkiełka. 

Niema tygodnia, by nie powótrzyła się po- 

dobna hjstorja — upór ludzi z  prowgncji 

jest niezwycjężony: nie czytają gazet! 

Ale ostatnio prowincjonalny matoł na- 

brał warszawianki, Na Nalewkach ; Mura- 

nowie rozdawano takje ulotki: 

Mistrz ortopedii, dyplomowany chj- 

rurg, wijeloksotnie uwieńczony doktór, 

niezrównany medyk, król Eskułapji, 

przybył z Tarnopoła, celem wypro- 

stowanja krzywych nóg wszystkim, 

co tego potrzebują, Leczenie cztere- 

ma metodami stosownie do zamożno- 

   

  

  

ści, Gwarancja zapewniona. Tysiące 

listów dziękczynnych. Obejrzyj swe 
nogi i — korzystaj z okazji. Kałmen 

Szmu: Gejer, Nowołjpie 14, 

Wydzjał Zdrowia po miesjęcznej debacie 

postanewił sprawdzić kwalifikacje króła 
Eskulapji, Katmen Szmul przyjąt delegata 
wydziału uprzejmie, przedstawił kilkanaście 

świadectw z tak znanych ośrodków wiedzy 

medycznej jak: ów, Złoczów, Kołomy- 

ja, Brody, Husjatyn — gdzie ponoć dokony- 

wał cudów, zgodził się również — po so- 

łennej obietnicy dochowania sekretu — wy- 

jawić swój system leczenia. Otóż wyprosto- 

wuje on nogi na zimno, na gorąco, metodą 
skombinowaną į homepatyczną, Za tysiąc 

złotych stosuje wszystkie cztery metody na- 

raz j w tydzień pacjentka może jść zaka- 

sować Marlenę Dietrich, za 250 stosuje tyl- 

ko jedną j wtedy kuracja trwa około ctwóch 

miesjęcy. Ale skutek jest zawsze doskonały. 

Kazano cudotwórcy z Tarnopola się wy- 

nosič, Wielkį 'ament podniosiy pacjentki, 
których sporą ilość zdołał zwerbować, Po- 

wpłacały aconta ij choć żadnej nic się nie 

wyprostowało — ufały ślepo w dobry. rezul- 

tat. Nie czekając rozstrzygnięcia władz 

mistrz ortopedjj zwiai, Niech będzje, że 

choć raz prowincjał nabrał stołeczniaków, KP 

      

  

  

przy Związkach Zjemian, R 

Tego rodzaju ofiarę nakazuje nam nie- 
tylko interes publiczny, ale również dobrze 
zrozumiały jnteres Banku, a tem samem j 
nasz własny, jako Akcjonarjuszów, 

Niechże nikt z nas niema w przyszłości 
do zarzucenia, jż w tak tragicznej dla wielu 
naszych współbraci chwili, nie pośpieszył z 

pomocą! Władysław Brochockį, 

Mały Możejków, p-ta Skrzybowce k.-L. 

czego 100 wierszy przypada na wstęp. 
Na pięćdziesięciu zaś ' pozostałych 
wierszach „rozprawia się* z literaturą 
angielską, ' amerykańską, francuską, 

niemiecką, skandynawską i przedwo- 

jenną rosyjską, 
Oto jak młodociany autor (bo chy- 

ba tylko młodym wiekiem można to 
tłumaczyć!) mówi o literaturze fran- 
cuskiej: 

W przeciwieństwie do angłe-sa- 
skiej, beletrystyka francuska jest 
mniej ciekawa dła zagranicznego ad- 
biorcy. (Dlaczego?) Naturalnie pi- 
Sarze tacy, jak France, Romajn Poi- 
land, Lottj, Benoit, nadają się na 
„eksport“, Jednak pod wzgłędem za- 
interesowania, jakie wzbudzają, steją 
niżej od Anglików. 
Cóż to za inteligentne kryterja 

literackie! 8 

„Nadają się na eksport“... „Wzbu- 
dzają zainteresowanie“.. 

W ten nonszalancko-blagierski spo 
sób załatwia się p. S$. ]. z całą litera- 
turą europejską, cytując bez komen- 
tarzy przygodne nazwiska szeregu pi- 
sarzy i wcale nie odpowiadając na 
pytanie, zawarte w tytule artykułu. 
Na zakończenie zaś nieoczekiwanie 

stwierdza, że bolszewicy posiadają 
szereg zdolnych autorów, o których 
man on opowiedzieć w nastepnym nu- 
merze. : 

I to jest niedobrze. Literatura ca- 
łego świata zmieściła się w 50 пе 
nych wody wierszach, dla piśmienri- 
ctwa bolszewickiego zostaje zarezer- 
wowany cały feljeton!. 

Ale gdzież w „Sterze' jest 
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PACZKI DO ROSJI 
JAKIE ARTYKUŁY MOŻNA 

WYSYŁAĆ 
Jak się dowiadujemy, następujące paczki 

można wysyłać do Sowietów, od 1,1 1932 r, 
Owoców j jagód do 5 klg,, jagody i o- 

woce w occie lub oliwie prócz hermetycz- 
nie pakowanych pudełek — 2 skrzyneczkj z 
każdego gatunku, razem do 5 klg,, grzyby— 
5 kig,, kopru — 5 klg,, palonej i mielonej ka 
Wy — 2 klg,, kakao 1 kg., mielonej cyko- 
rjii — 2 kig,, miodu pszcezinego, syropu, 
kartoilany j rafjnaryjny syrop, słodów, ek- 
strakty, cukjer winogronowy — 5 klg,, wy- 
roby cukiernicze, cjasteczka, keksy, nastle, 
kondensowane, konserwowane mleko j śmie 
taną — 5 klg, Konserwy, pudełka hermety- 
cznie zamknięte, mięso, owoce, pasztety po 
2 skrzyneczki razem — 5 klg, Ryby i jkra 
— 5 klg, Makaron włoski — 5 klg. Mięsa i 
ekstrakty mięsne — 5 klg, Ser, margaryna— 
5 kig, Soli stołowej — 5 Ig, Mineralne wo 
dy — 5 klg, Octu toaletowego — 5 klg, Cię 
-ty_tytoń i produkty jego — 1 klg. Tran 

— 2 kig,  Fajansowe, porcelanowe i 
szklane przedmioty — 5 klg., kosmetyków, 
perfum po 1 sztuce z każdego gatunku razem 
nie wyżej pół klg, Lekarstwa zaznaczone w 
recepcje — 1 klg, Złote, srebrne j platerowa 
ne wyroby do pół klg, Osterka do żyletek 
— 2 tuzjny, Brzytwy į maszynki do strzy- 
żenia po 1 sztuce. Optyczne i medyczne in- 
strumenty dla chorych, protezy, sztuczne o0- 
czy, aparaty dla głuchych jtd, według re- 
cepty lekarza lub szpitala — jedną kolek- 
cję. Okulary !ub binokle po 1 parze, Ksjąż 
ki, obrazy, karty widokowe, nuty j jnne Gru 
ki prócz żurnali mód po 2 egzemplarze z każ 
dego numeru, Bjeljzna, powieczenie, bjeljz 
na trykotowa po 1 komplecje, tak sam) ser 
wety z serwetkami į obrusy po 1 komple- 
cje. Jedno gotowe ubranie, Kapelusz i czap 
ki — 2 sztuki. Buty — 1 para, Galantervjne 
i tałletowe wyroby jak grzebienie, szczotecz 
i, popiełniczki, papjerośnice itd, po 1 sztu- 
ce z każdego gatunku, Zabawki dziesjęce— 
2 Sztuki lub 2 komplety, Pończochy, pończo- 
szki — po 1 parze, Portmoaetkj portiele bez 
zamków po 1 sztuce, Rękawiczki — 3 pary. 
Przyrządy kreślarskie, małarskie j kancelaryj 
ne po 1 sztuce. 

Normy te są dla 1 adresata ua czas do: 
1 stycznia 1933 r. niezależnie od jłości pa 
czek, wiraca sję uwagę wysyłającym, że 
waga paczki wraz z opakowaniem nie mo- 
że przekraczać podanej powyżej normy, w 
przecjwnym bądź razje naraża to odbiorcę 
na duże koszta j konfjskatę paczki, 

MAKAAAAbAAAAAAAAAAALAAAAAAAAASAAAAAAAAAAAA ADAM AAA AAAAAAAA AAA AAA AA AAA E 
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W jaki sposób możesz obdarzyć swe dziecko najpraktyczniejszym 

upominkiem, a sobie najpewniej odłożyć kapitał? 

Nabywając w 

  

KSIĄŻECZKĘ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 
1 DOWÓD OSZCZĘDNOŚCIOWY 

Na książeczkę oszczędnościową zwyczajaą P. K. O: przyjmuje 

wkłady już od jednego złotego począwszy. Na książeczkę prem- Ź 

jową, składając miesięcznie po 8 złotych, można wygrać 

1000 złotych 
przy kwartalnych losowaniach tych książeczek. 

DOWODY OSZCZĘDNOŚCIOWE 
można nabywać w P. K. O. i jej Oddziałach w odcinkach 

po 20, 50 i 100 złotych za jednorazową wpłatą. 

Po latach 10-cin wartość tych dowodów podwaja sięi wynosi 

40, 100 i 200 złotych, 3 
które płatne są na każde żądanie. Dowody oszczędnościowe można 

w każdej chwili zamienić na gotówkę w P. K. O,i jej Oddziałach, 
otrzymując wpłacone pieniądze wraz z narosłemi odsetkami. 

BEE? — 
jeżeli chcesz mieć ulokowaną gotówkę bezpierznie 
i dysponować nią w sposób łatwy i praktyczny, pamiętaj 
© udogodnieniach POCZTOWEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI. 

— — — — — 

CENTRA' A: Warszawa, Jasna 9. 

ODDZIAŁY: Katowice, Kraków, Poznań, Łódź, Lwów, Wilno 
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Hołas Prawa słaunaha Biełarusa Nr. 2, 
Młody organ niezależnej białoruskiej cer - 
kiewno-społecznej myśli zawiera cjekawą 
treść, Przedewszystkjem rewelacyjnego hi- 
storycznego odkrycja dokonał anonimowy 
autor, który stwierdził, iż Unja koścjelna zo 
stała dokonana zapomocą intryg i gwałtów 
idących zgóry, natomiast likwidacja była 
dziełem szerokich mas, które pociągnęły za 
sobą hierarchję Kościoła. Gdyby autor ze- 
chcjał przejrzeć wspomnienia Sjemaszki į 
Łużyńskiego, dowiedziałby się o likwidacji 
Unji czegoś zgoła innego! Gdyby zaś po- 
szperał w arcirywach, miałby obraz całkiem 
dokładny, 

Drugą cjekawą sprawą, poruszaną w piś 
mje, jest nomjnacja awanturniczego duchow 
nego prawosławnego A. Kowsza, wikarju- 
szem cerkwi św. Mikołaja w Wilnie, 

Znany ze swych burzśjwych przygód , 
któremi sję interesowała prokuratura, X. 

A, Kowsz wywołał ostre protesty wszyst- 
kich parafjan, którzy wi dwu językach (A. 
Kowsz jest Bialorusinem), a więc po ro- 
syjsku ij po białorusku szpetnie przemėwilį 
pod adresem słynnnego „działacza”, 

W lišcie rosyjskim czytamy m. in.: — 
„Uważamy ksjędza za pasterza njegodnego, 
od którego nje przyjmiemy ani św, Sakra- 
mentów, anį biogostawienstwa i z którym 
nawet obcowanie w modłjtwie uważamy za 
niemożliwe", 

Parafjanje bjałoruscy, stwierdzając, 12 
A, Kowsz swem postępowaniem hańbj god 
ność kapłana, zaznaczają, że z nadzwyczaj- 
nem oburzeniem dowiedzjełj się o jego no 
minacji do cerkwii św. Mikołaja. 

Swoją drogą, pomysł mjanowanja do 
jednej z najstarszych i znakomjtszych cer- 
kwi wiłeńskich kapłana, zbyt dobrze, ale 
nie zanadto zaszczytnje, w Wiłnje znanego, 
— jest dość oryginalny, 

KTO SZYBKO DAJE, TEN DWA RA- 

ZY DAJE — GŁÓD I NĘDZA NIE 

CZEKA! 

Konto P.K.O. nr. 82104. 

młodzieży szkolnej, dla której się prze 
znacza pismo? 

W dziale „Krajoznawstwo* intry- 
gująca, bo nic nie mówiąca wzmianka o 
szkolnych kółkach krajoznawczych w 
Wilnie. Kończy się ta ciekawa wzu:ian 
ka takowemi słowami: 

Ktoby z czytelni 
chcjał się dowiedzieć 
szych racach i zam 
napósać do redakcji, 

wiemy, 

Chcemy, chcemy! Ale czyż bez spe 
cjalnych próśb młodzi krajoznawcy nie 
chcą nic mówi? 

W „Życiu szkolnem“... nareszcie!.., 
znajdujemy większy artykuł o szkołe,,, 
E, Demolins'a „L'Ecole de Roches* 

Jest notatka o polskiej szkole w A- 
meryce, otem, że gimn. w Dziśnie ma 
własną elektrownię, że w Semin. na- 

ucz. żeńskiem w Wilnie została otwar 

ta świetlica. 
Gdzież jest właściwe życie szkolne 

wileńskie? 
W Wilnie, sądząc ze „Steru“, nie- 

ma tego Życia, jest natomiast na pro- 
wincji, W Słonimie w gimn. im. Ko- 
ściuszki młodzież zorganizowała Kół- 
ko przyrodnicze, w Nowogródku zaś... 
Proszę postuchač!.. 

W gimn, im, A. Mickiewicza w 
Nowogrodku odbyła się niedawno b. 
cjekawa dyskusja na kółku historycz- 
nem, na temat naszych  stosunkówi 
połjtycznych i gospodarczych z Fran 
cją, Prawje wszyscy mówcy, którzy 
w tej materji zabieraj głos, stwier- 
dzalj nieszczerość uczuć Francji w 

stosunku do Polski i nikłe korzyści, 
jakje Połska z tego sojuszu wynosi, 
Argumenty, jakiemi operowali referen 

  

iw. „Steru” 

jo na- 
zechce 

  

   rach, 
szybko odpo- 

ci, były na tyle poważne i rzeczowe, 
że p. profesorowi, który chejał urato 
wać honor Francji j obronić ideę 
polsko-francuskiej przyjaźni, udało 
się to z niemałą trudnoścją, 

Ta—a—a—k... Ciekawe odbywają 
się dyskusje w naszych szkołach pod 
kierunkiem panów profesorów.... 

„Ster* robi przykre wrażenie szcze 
gólnie w porównaniu 'z pełną  mło- 
dzińeczego rozmachu „„Kuźnią mło- 
dych*, 
niedojrzałe (recenzja z wystawy Szu- 
kalszczyków), ale ujmująca wielką e- 
nergją, błyskami prawdziwych talen- 
tów i świeżą, gotową do walki myślą. 

Nie dotrzymuje kroku „Ster* na- 
wet skromnej „Rzeczypospolitej szkol- 
nej*, której można było wróżyć piękną 
przyszłość, — a godząc w istnienie 

wszystkich szkolnych pism w okręgu, 
nie wykazuje narazie dość siły, aby je 

zastąpić. 

„Ster* w obecnym stanie jest kiep 

ską gazetą, zrobioną przez całkiem 
przygodnych dziennikarzy. Aby stał 
się żywem pismem wileńskiej mło- 
dzieży, należałoby pożegnać się z nie- 
którymi współpracownikami, dopuścić 
do głosu młodzież, „no i dać choć mi 

kroskopiną dozę Wilna, jego dziejów, 
jego iradycyj, iego myśli i serca... 

W pierwszym numerze  „Steru* 

Wilno zaznacza się tylko na okładce 
w ogłoszeniach wyłącznie żydowskich 

szkół średnich... 

Tego jest trochę za mało. 

W. Ch. 

KRO 
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ESRT | 
PIATEK 

Franciszka 
jutro 

Martyna 
EMEFYTJPCZREG ё 

spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 
nego U.S.B. w Wilnie. 

Z dnia 28 stycznia 1932 roku. 

se słoń:a g. 7 

Zichėd ston:a g. 16 25 

Cišnienje šrednje: 768. - 

Temperatura średnia --3. 

"Temperatura najwyższa: +3, 

Temperatura najniższa: +2, 

Opad w mm,: ślad, 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: spad., potem wzrost, 

Uwagi: mglisto, zrana dždžo. 

URZĘDOWA 
— 0 szczegółowe jniormowanje w Są- 

dach, Ministerstwo nadesłał Sądom į proku 
raturze w Wilnje okólnik zalecający udzie- 
lanje na grzyszłość najbardzjej szczegóło- 
wych jnformacji stronom zainteresowanym 
w danej sprawie. Dotychczas w Sądach ©- 
granjczano sję do lakonicznego podanja pa- 
ragrafu co tylko przyczyniało się do wytwo 
rzenja jeszcze większych trudności dła 0- 
sób nieznających ustawodawstwa, 

MIEJSKA 
— Wyjazd wice-prez. Czyża, Wczoraj wie 

czorem wice-prez, Czyż odjechał do Warsza 

wy, by poinformować m, in. odnośne czyn- 

niki państwowe o skandalu, jaki wynikł о- 

statnįo z „Arbonem*, 

— Konieerncja w sprawie jezdni. — 
W środę odbyła się w magistracie za- 
powiadana konferencja w sprawie no- 
wych jezdni w Wilnie. W konferencji 
wzięli udział: inżynier Hejne, nacz. wy 
działu drogowego magistratu Warsza” 
wy, członkowie Stow. Techników, Izby 
Przem.-Handlowej, dyrekcji Robót Pu- 
blicznych, naczelnicy wydziałów magi- 
stratu i t. d. 

Przewodniczył zebraniu p. prez. Fo 

lejewski. 
Dłuższą dyskusję wywołał projekt 

wyłożenia jezdni kostką drzewną. Rze- 
czoznawca, inż. Hejne zasadniczo wy- 
stąpił przeciwko kostce, zastrzegając 
się, że opiera swą opinię na doświad- 
czeniach poczynionych w stolicy, Inż. 
Hejne utrzymywał ponadto, że kostka 
drzewna jest zbyt kosztowia. Podob- 
ne stanowisko zajął wice-prezydent 
Czyż. 

Z przebiegu konierencji sporządzo- 
no protokół, który posłuży za materjał 
przy decyzji magistratu w tej sprawie. 
Niewykluczone jest, że będzie zwołana 

druga podobna konferencja, w celu ści- 
śleiszego zebrania opinii, 

— Szpitalik dla dzieci gruźlicznych, — 
Przy szpitalu zakaźnym urządzono specjalny 
oddzjał dla dzieci chorych na gruźłicę, 

Narazie oddział posjada 25 łóżek, lecz 
już w niedalekiej przyszłości, a mianowicie 
na wiosnę, będzje rozszerzony © da!sze 25 
miejsc. 

  

ZEBRANIA i ODCZYTY 
— Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wił 

nie. — W sobotę nadchodzącą, tj, dn, 30 
stycznia odbędzje sję w siedzibie f-wa przy 
ul. Lelewela 8, o godz, 7 wiecz,, )l-e zwy- 
czajne  posjedzenje , mjesjęczne członków 
T-wa, na którem P. Wacław: Studnicki-Giz- 
bert, dyrektor archiwum państwowego, wy 
głosi odczyt n, t.: Kartka z dziejów naucza 
nia, Wstęp wołny, Goście nader mile wi- 
dzianį, 

— Klub Włóczęgów. — W piątek, dnia 
29 bm, z powodu żałoby wywołanej śmier 
cią i pogrzebem Świętej Pamięcj Skarbnika 
Klubu Józefa Serafinowicza, zebranie Klu- 
bu Włóczęgów Senjorów nie odbędzje się. 
O dacje zebrania będą specjalne powiado- 
mienia, 

— Posiedzenie Sekcji Hist, Sztuki T,P-N. 
Dnia 29 stycznia 1932 r., o godzinie 8 wie- 
czór w salj Seminarjum Archeologji Klasycz 
nej, ul, Zamkowa 11, odbędzje sję posiedze 
nie Sekcji Historjj Sztuki j Wydz, I Tow. 
Pow. Nauk, z nast, porządkiem dnia: 

1) Odczytanie protokółu ost. pos, 2) Re- 
ferat P, Baudonin de Courtenay — Uwagi 
nad freskamj malowideł rzymsko-kampań- 
skich, 3) Komunikaty przewodniczącego. 4) 
Wołne wnioski, 

— Odczyt antropołozoficzny, P, Aleksan 
der Pozzo, współpracownik  Goetheanum 
(Dornach, Szwajcarja), wygłosj w sobotę 
dn, 30 bm, o godz, 7 m, 30 wiecz, w Sali 
Domu Rosyjskiego (Mickjewjicza 22) wiy- 

   

zawierająca coprawda rzeczy kiąd na temat „Podstawowe zagadnienia du 
szy człowieka współczesnego*, Po wykła- 
dzie, wygłoszonym w języku rosyjskim, pre- 
iegent odpowie na ewentualne zapytania. 
Wstęp od 20 gr. do 1 zł, 

— Zarząd miejskiego Kała PCW w Wil- 
nie zawiadamia, że w dniu 2 2 lutego rb, o 
godz. 18 odbędzie się herbatka towarzyska 
u Ob, Prezesa Okręgu płk. Dobaczewskiego 

RASTENIS PT OROWOSZROREGAZO 

Radło wileńskie 
PIĄTEK, DNIĄ 29 STYCZNIA 1932 R. 
11,58: Sygnał czasu. 14,10: Program 

dzienny. 14,15: Muzyka z płyt, 15,15: Ko- 
munjkaty z Warszawy, 15,25: Odczyt dla 
nauczycieli z Katowic. 15,45: Koncert dla 
«nłodzieży (płyty), 16,20: Odczyt z Warsza- 
wy, 16,40: Codzienny odcjnek powieścoiwy. 

16,50: Komun, Tow. Opieki nad zwie- 
rzętami, 16,55: Lekcja angjelskjego z War- 
szawy, 17,10: „Znakomity fizyk Albert Mi- 
chelson į jego odkrycia“ — odczyt z Krako- 
wa. 17,35: Koncert z Katowic, 18,50: Kom. 
LOPP-u. 19,00: „Bilans polityczny Litwy za 
ток 1931“ . 19,15: „Przegląd prasy rolniczej 
krajowej j zagranicznej”, 19,25: „O reformie 
szkołnej” — odczyt z Warszawy, 19,45: 
Prasowy  dzjennik. radjowy z Warszawy. 
20.00: Pogadanka muzyczna z Warszawy, 
20.15: Koncert symfoniczny z Fjlharm, War 
szawskiej, 22,40: Komunikaty i muzyka ta- 
neczna z Warszawy, 23,00: „Jerzy i Oma“ 
— panna Irena przy patefonie. 

S:Ł O=WSG 

NIKA 
(Kai rar 
kom į 

rįska 4 m. 3), Wstep į etc, czlon- 
mpatykom gratis, 

POCZTOWA 
— Depesze mogą być nadawane przez te- 

lefon, — Z Dyrękcji Poczt i Telegrafów do- 
wiadujemy się, jż nadchodzące do doręcze 
nia teigarmy mogą być wydawane abonen- 
tom siecj telefonicznej iako adresatom za- 
pomocą telefonu. 

Za odtelefonowanie telegramu nie pobje- 
ra się żadnej opłaty dodatkowej, a orygjnał 

z telefon, doręcza 
pocztą, również 

    

    

   

    

bezpłatnie 
Na wyraźne żądanie adresata odtelefono- 

wany tełegram może być mu doręczony przez 

  

     
   

4 i życzący by nadchodzące pod 
ich adre: telegramy przekazy byłv 
im przez tfom, zechcą tosjić swe Ź = 
nią jak najrychlej w :niejscowym urzędzie 
(agencji) pocztowo-telegrai cznym, 

Ro2Rnt 
— Sekcja Strzelecka Klubu Sportowego 

Rodziny Wojskowej uruchomiła kurs strze- 
iecki dla pań. 

Wszelkich informacyj udzjela sekretarjat 
iKuubu Sportowego R, W, w poniedziałki 1 
czwartki wt godz, 17—19, ul. Mickiewicza 
Nr 13, 

BALE i ZABAWY 
— W poniedziałek, dnia 1 lutego r.b, w 

lokalu Klubu Stowarzyszenia Techników 
(Wileńska 33) ma”sję odbyć doroczna Za- 
bawa Taneczna Związku Sybjraków, z któ- 
rej 25 proc. czystego dockodu jest przezna- 
czone na cele Województwa Komitetu do 
walki z bezrobocjen przy Federacji Pol- 
skich Związków Obrońców: Ojczyzny, 

Początek o godz. 21. 
Pozostałe zaproszenia otrzymać można 

wi Sekretarjacie Związku Sybiraków Okrę- 
gu Wileńskiego (ul, Arsenalska 4 m, 9), co- 
dzienie od 17 do 19 wieczór, 

— Przebojowa „Kawa — Bridge, Naj- 
większą atrakcją bieżącego karnawału bę- 

dzie organizowana w dniu 2 lutego r.b. 
przez Wojewódzki itet do walkj z bez- 
robociem „Nawa —- Bridge". Zmobjlizowa- 
ni zostali najlepsi artyści teatrów miejskich, 
ktorzy bezjnteresownie, a z wielkim zapa- 
łem przygotowują na ten wieczór szereg 
njespodzjanek dla pubłicznoścj w postaci 
chociażby nowych przebojów i „numerów”. 
Zabawa rozpocznie 51е o godz, 6 wiecz, i 
trwać będzje aż do,,, skutku, A skutkiem tej 
oryginalnie pomyślanej „Kawy* ma być 
zdobycje środków finansowych na pomoc 
dla bezrobotnych, Z pewnością więc pro- 
gram j cel jmprezy ściągną w tym dniu do 
górnej sali hotelu Georges'a tiumy publicz- 
ności. 

Wstęp tylko 3 zł. za zaproszeniami, 
które zawczasu otrzymać można w biurze 
komitetu (Magdaleny 2, pokój 23), Na miej 
scu przygrywać będą dwie doborowe orkje- 
stry, a obfjcje zaopatrzony j bajecznie tani 
bufet, będzje źródłeni pokrzepienia dla go- 
ści, którzy nadwatlą swoje cenne siły w tań- 
cu, lub przy bridgu? 

— Staraniem Komitetu  Rodzjcelskiego 
Szkoły Powszechnej Nr 13 įm, T. Kościusz- 
ki w Wilnie w dniu 30 stycznia 1932 r, od 
będzie się przy dzwjękach orkiestry wojsko- 
wej wiełka doroczna zabawa karnawałowa 
z wielu niespodzjankami w salonach Ogniska 
Podoficerów Zawodowych Garnizonu Wileń 
skiego przy ul, Tatarskjej Nr 5, Początek za 
bawy o godzinie 20, Całkowity dochód prze- 
znaczony jest na dożywianie j odzież dla 
biednych dziecj tut. szkoły, 

Wstęp dla pań 1 zł., dia panów 1 zł, 50 
gr. Bufet tani na miejscu obfjcje zaopatrzo- 
ny, strój dowolny, 

— „Czarna kiwa* w sobotę 30 b, m. — 
W salonach kasyna garnizonowego przy ul. 
Mickiewicza 13, odbędzie się jutro, .w so- 
bote, o godz, 21, „czarna kawa”, z której 
dochód przenacza się na rzecz Wojewódz- 
kiego Komitetu do Sprawa Bezrobocia oraz 
na cele kulturalno-ośwjatowe Zw, Strzele- 
ckiego, Zabawę tę urządza Wjleńskie To- 
wiarzystwo Przyjaciół Zw, Strzeleckjego, Do 
tańca przygrywać będą dwie orkiestry woj- 
skowe, zaś bufet będzie znakomicje zaopa- 
trzony, Wstęp 3 zł, 

TEATR 1 MUZYKA 
— Ostatni występ ZEspołu Reduty na Po- 

hulance, — Dziś, w piątek, @та 29 bm,, o 

godzinie 8 w, ujrzymy po raz trzeci „Niezwy 

kła podróż" Sutton Vane w wykonaniu Ze- 

społu Reduty. Sztuka ta, w tłumaczeniu i re 

żysecji Ryszarda Ordyńskiego, w świetnem 
wykonaiu aktorskjem Zespołu Reduty, stała 

się d'a Wilna prawdziwą sensacią dnia, Dzi 

siejszem przedstawieniem Zespół Reduty po 

żegna Wjłnc, udając się w dalszym objazd. 

Seny specjalne., Zniżki ważne, 

Jutro o godz. 8 w. „Mam lat 26* (pre- 

mjera), 

— Dzjsejsza premjera „Tej, której szuka 
ту“ — w Teatrze Lutnja, Dziś, w piatek 
dnia 29 bm,, o godz, 8-ej w., odbędzie się 
premjera pełnej temperamentu współczesnej 
komedjj Hirszfelda „Ta, której szukamy”, 

Jutro o godz, 8 w. „Ta, której szekamy”, 
— Ostatnie przedstawienie „Radziwiłła, pa 

nie Kochanku* — w Iutni, -- Dziś, w pią- 
tek, dnia 29 bm., o godzinie 5 pp., drugi 

i ostatni występ Zespołu Reduty w świetnej 
komedjj Kraszewskiego „Radziwiłł, panie Ko 
chanku“. Rolę tytułową odtwarza dyr, Fr. 
Rychłowski, zarazem reżyser sztuki, Ceny 
najniższe (od 20 £r.). 

— JutrZejįsza premjera w Teatrze na Po 
hulance, „Mam iat 26" istvana Miholy, jed- 
na z najciekawszych sztuk współczesnych 
ukaże sję po raz bierwszy w Teatrze na Po 
hułance jutro, w sobotę, dnia 30 bm,, o go- 
dzinjie 8 w,, w reżyserjj Wacława Radulskie 
go, w dekoracjach W, Makojnika, z udzjałem 
całego prawie zespołu Teatrów Miejskich. 
Niezwykłe ciekawe zagadnienie sztuki, ory- 
ginalne ujęcje sceniczne oraz liczne produk 
cje taneczne zespolu girls zapewniają sztuce 
tej długotrwaie powodzenie, 

Z Konserwatorium, — Belgijskie Królew 
skie trio nAdworne. — Dziš odbędzie się w 
salį Konserwatorjum, pod protektoratem fun 
<dacjj muzycznej Królowej Elżbiety w Bruk- 
sel, wjeczór muzyki kameralnej w wyko- 
naniju Belgijskiego 
iwornego w składzie: Emila Bosquet — for- 

tepian, Alfred Dubojs — skrzypce i Mauri- 
ce Dambojs — wiolonczela, 

W programie: Brahms — Trio C-dur, Ra 
vel — Trio į Franck — Trio Fis-moll, 

Początek o godz. 8 w. 
Bjlety nabywać można 9 r, @0 7 w. w 

biurze podróży „Orbis”, od godziny zaś 7 
w sali Konserwatorjum, 

— Przedstawienie dła dzieci ; młodzieży, 
Śliczne baśnie: „Zaczarowiana fujarka" ). 
Porazjńskiej i „Zjma* B, Wrzosa urozmajco 

   

   

    

   

   

  

  

  

Królewskiego tria nad- * 

  

  

+ 

Galerija Lazordona 
B. DYREKTORKA GIMNAZJUM IM. A. CZARTORYSKIEGO 

spoczęła w Bogu dnia 27 stycznia 1932 r. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 29 stycznia w kościele Serca Jezu- 

sowego poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu po-.Bernardyńskim. 

O tych smutnych obrzędach zawiadamiają 

DYREKCJA, NAUCZYCIELSTWO I UCZENICE 
GiM a. IM. A. CZARTORYSKIEGO. 

  

Napad na patrol K.0.P'u 
PIJANI BOLSZEWICY NA NASZEM 

TERYTORJUM 

WILNO, — Na odcinku Koraljicze, w re- 
jonie Domaniewicz, przechodzący w pobli- 
żu granicy patrol KOP został zaatakowany 
= kilku pijanych strażników  sowiec- 
ich. 
W czasje strzełaniny jeden z naszych żoł 

nierzy został ranny, 
Bolszewicy znajdowali się na naszem 

terytorjum wobec czego jednego z napast- 
ników internowano, 

W związku z powyższym incydentem ma 
być zwołana konierencja graniczna, 

KOMUNISTA RANNY NA GRANICY 
Koło Radoszkowicz jakiś osobnik usiło- 

wał przedostać się przez granicę, Wobec nie 
usłuchanja wezwania do zatrzymania się, 
żołnierz KOP trzykrotnie strzeljł, raniąc u- 
cjekającego w plecy, Był to łącznik komu- 
nistyczny jaczejek nadgranicznych, 

BOŁSZEWICY WYDALI PORWANEGO 

ŻOŁNIERZA 

Koło Dzisny miała miejsce konferencja gra 

niczna z bolszewikami w sprawie zwróce- 
aja porwanego przez strażników sowieckich 

żałnierza KOP, Żołnierza wobec stanowcze- 

go żądania naszych władz wydano, mimo 

że w aktach było zaznaczono, że ów žolnjerz 

był rzekomo szpiegiem, 

Znowu mord ma nieznajamym 
WILNO, — Koło rzeki Słobódka, w pow. 

mcłedeczańskim, znaleziono trupa nieznane- 
go mężczyzny z ranami na głowie, Trup był 
pozbawiony całkowicje ubrania j bielizny, 
tak że tożsamości zabitego narazie nie usta 
lono, 

Dochodzenie policji ustaljło jedynie, że za 
szedł tu wypadek morderstwa, Sprawca, €- 

Strzały p 
WILNO. — We wsi Syczewicze, 

gm. radoszkowickiej, do układającego 
się do snu Wacława Gąski oddano 
przez okno kilka strzałów, które chy- 

wentualnie sprawcy po zamordowaniu nie- 
znajomego j zdarciu zeń ubranja wrzucjli go 
do rzeki, 3 

Zwłoki wyrzucone następnie na brzeg 
znależli rybacy, Twarz zamordow: jest 
całkiem zmasakrowana, Policja starą się u- 
stalić tożsamość tragicznie zmarłego. 

rzez okno 
biły. Ślady pozostawione przy oknie 
wskazują, że sprawców było dwóch. 
Przerażony strzałami Gąska spadł z 
łóżka doznając lekkich obrażeń. 

wybuch w tajnej gorzelni 
SPOWODOWAŁ POŻAR WSI | 

WILNO, — Groźny pożar wybuchł wczo 
raj w zabudowaniach Władysława Niedzje 
lewicza, we wsi Terlicze, gm, kozłowskiej. 

Pożar przerzucił się na inne budowle, za 
grażając całej wsi, Podczas gaszenia poża- 
ru ciężkim poparzeniom ułegł Niedzielewicz 

  

ne tańcamj, śpiewem j deklamacją młodzie 
ży dane będzje po raz ostatni we wtorek, d, 
2 lutego rb., o godzinie 12 w południe w 

„Lutni”, 
W roli Zimy wystąpi p, Rena Dziewul- 

ska. 
Czysty dochód z przedstawienia przezna 

czony na cele Stowarzyszenja „„Gpieka Pot- 
ska nad Rodakami ла Obczyźnie", Bilety 
wcześniej do nabycia w kasje Teatru „Lu- 
tnia“. Ceny miejsc najniższe, 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos: „Romans”, 
Hollywood: „Upiór Paryża”, 
Casino: „Madame Szatan“, 
Pan: „Cajn“ (Miłość Dzikuski),, 
Stylowy: „Maradu“, 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Znowu okradzenje bożnicy, 

Z niezamkniętej bożnicy przy ul, Monjuszki 
dokonano kradzieży przedmiotów rytualnych 
© wartości nieustalonej. Pejracha Dawida i 
Szetnhalera Mirona (Połocka 4), którzy do 
puścili się tej kradzieży, zatrzymano, Skra- 
dzjone przedmioty odnaleziono, 

— Usjłowanie samobójstwa, Klimkówna 
Stanjsława, lat 31 (Garbarska 1) w celu sa 
mobójczym wypiła esencji octowej, odwje- 
zjono w stanje niezagrażającym życju do 
szpitała Sawicz, 
— Podrzut*k na dworcu kol, — W dniu 

27 bm, w poczekalnį I klasy stacjį osobo- 
wej Wjlno znalezjono podrzutka płci żeń- 
skiej w wieku około 4 tygodni j umieszczo 
no w przytułku Dziecjątka jezus. 

— Wypadek z maglarką. — W dnju 25 
bm. Jasjńska Zfja (lwowska 7) w czasie 
nawijania bieljzny na wałek maglu elektry 
cznego w l pułku piechoty Legjonów wło 
żyła przez nieuwagę rękę między wałek a 
słupek maglu, doznając oszarpnięcia naskór- 
ka prawego przedramienia, Odwieziono ją 

do szpitala Św. Jakóba w stanie niezagraża- 
jącym życiu, 

— Spadł z dachu. Pracujący na dwor- 
cu kolejowym kominiarz Feijks Rudzjn (Kal 
waryjska 36) spadł ze znacznej wysokości 
na bruk, W stanje poważnym  odwieziono 
go do szpitala Żydowskiego, 

SPORT 
TRZEBA ZACZĄĆ MYŚLEĆ 0 LECIE 

Wiosenna pogoda utrwaljła się na do- 
bre, Narcjarze dali już spokój z oczekiwa- 
niem na śnieg, a j łyżwiarze (tym do szczę- 
ścia daleko mniej potrzeba — stopień, dwa 
mrozu -—— j można pojeździć) lada dzien za 
pakują iyżwy, 

Trzeba zacząć myśleć o lecje. Piłkarze 

już zaczęli. Nie wszyscy  wprawdzić, ale 
byłi „laucziacy”, Przenieśi się do Ogniska, 
podpisali zgłoszenia j lada dzień :nają Za- 
cząć trening w sali, Dobrze sję stało, że 
Łauda” dała za wygraną j zamiast wlec 

suchotniczy żywot — od mec. 
— opartła się © ()gnisko, 
warunki, abv być po 
dzje mocna drużyna z 

      

  

J 
nym klubem, Bę- 

ych połączonych ze 

  

innych piłkarskich klubów nic 
ychać, 

Ko!arze mają kran: Nagwałt chcą mieć 
tą r. Ogl sie w stronę _ stadjonu na 

kalkulują, Pieniędzy na do- 
cobót do końca, brak, Klub nie 

ścj ich zdobyć, a na pomoc trud 
no liczyć, Miejski Komitet WF. ma tak po 
ważne wydatki na opłacanie personelu, że 
trudno jest z tej strony liczyć na pomoc. 
Dziwne, bo właśnie Miejski Komitet powi- 
nienby przyjść z pomocą najstarszemu 

    
    

    

z ja, 

i syn jego, 19-letni Bohdan, M. jn, spłonął 
budynek, gdzie mieściła się tajna gorzelnia, 

. Pożar powstał wskutek wybuchu w go0- 
rzelni, 

Ogółem spaliło się 5 gospodarstw. 
  

PRESS PRN SAS SATA: 

ODEZWA 
DO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

M. WILNA 

Kryzys ekonomiczny falą przepływają- 
cy przez świat cały, dotknął też i Polskę — 
to młode państwo zaledwie powstałe z gru- 
zów powojennych, Miasto Wilno w sposób 
najbardzjej ostry zostało tą klęską dotknięte. 

Społeczeństwo całe zaniepokojone wzró- 
stem bezrobocja, czyni wszełkie wysiłki, by 
opanować nader niebczpjeczny objaw, 

Obowiązek przyjścia z pomocą bezrobot- 
nym cjąży zarówno na państwie, jak też na 
kiasach posjadających, 

Jeżli się nie uda opanować klęski bezro- 
bocja, a chocjażby drogą pomocy złagodzić 
dolę rzesz bezrobotnych, znajdujących się na 
skraju rozpaczy, oczekują nas nowe cjężary, 
które moga doprowadzić własność rierucho 
mą de rujny. 

Wileński Wojewódzki Komitet Pomocy 
Bezrobotnym wzywa, byśmy w miarę sił i 
możnoścj przyczynili się do zażegnania klę- 
ski bezrobocia, 

Musjmy dać wiyraz dobrej woli, okazać 
nasze poczucje obywatelskie ; pomimo cjęż- 
kiej sytuacjj finansowej i już wielu  ofjar 
poniesjonych na skutek bezrobocia w posta- 
ci moratorjum mieszkaniowego 1 powiększo 
nych ciężarów podatkowych, stanąć w! sze- 
regu do walki z bezrobocjem, 

Tego wymaga od nas opjnja społeczeń- 
stwa i władz, 

Zarządy stowarzyszeń j Związków Wła 
snoścj Nieruchomej miejskiej w Wilnie uzna 
ły za wskazane samoopodatkowanie się wła 
ścicielj domów na bezrobotnych m, Wilna 
w wysokości co miesiąc pół procent od po- 
branego komornego do czasu złagodzenia 
najbardzjej ostrego kryzysu bezrobocja t.j, 
do dnia 1 maja r.b. 

Wpłaty należy uskutecznjać na rachunek 
P.K.O. Nr, 180,610 w najbliższym urzędzie 
pocztowym. 

Wzywamy do 
za bieżący miesiąc. 

Niech nikt nie uchyła sję od tej konjecz- 
nej ofiary, ponjeważ przeszło 5 tysięcy bez- 
robotnych czekają natychmiastowej pomro- 
cy!!! 

jaknajrychiejszej wpłaty 

Zarząd Właścicjeli Średniej i Drobnej 
Nieruchom, m, Wilna, i Woj, Wileńskiego. 

Zarząd Stowarzyszenia Właścicieli Nieru- 
chomości m, Wilna. 

Zarząd Właścicieli nieruchomoścj żydów 
M. Wilna j Województwa Wiieńskiego, 

AAkkkkAkAkAŁAAAkAAkAŁ AAAA AAAA AAAA AAAA 

Poszukuję mieszkania 
z wygodami, łazienką, 3 pokojami w 

mieście lub na Zwierzyńcu. 

Oferty do Adm. „Słowz* pod T. T. 

wileńskich klubów sportowych, Kolarstwo- 
by się rozwinęło (byłyby też podateczki od 
nitmerków: na* maszyny), motocykliści mog 
liby zorganizować jedną, drugą imprezę,, 
Szkoda słów — nic z tego nie wyjdzje — 
Miasto ma większe kłopoty, niż tor kołar- 
ski, 

Swoją drogą najlepiej jest plywakom, 
Rozebrał sję i buch do Wilji. Komitetów 
nie potrzeba, o pienjądze nie trzeba sję tro 
szczyć, wody w Wiljij nie zabraknie, a gdy 
by nawet, —- to można do Trok pojechać, 
na jezłoro, 

Doroczny ogrodowy bieg „Słowa* też 
należy do imprez wygodnych pod tym 
względem. Zamkną nam  Bernardynkę, bę- 
dziemy biegać gdzieindziej, W tym roku 
możnaby już choć teraz —- nie czekając ma. 

(t).         
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DZIECIOM 
NASZE „WELLINGTONKI" 

Idealne na błota i słoty, 
chrenią dziatwę przed zaziębieniem. 

NAJWIEKSZA CHŁOPIĘCA dawniej — 
MODA 

„wellingtonki* z czarnej 
lakierowanej gumy są 

ciepłe i praktyczne 

gote gano 
dziecięce 

dla młodych 
panienek 

tap:
 

ПС 

  

OGLĄDNIJCIE 

NASZE 

WYSTAWY 

ly wełniane dziec 
dawniej 1,97 Obecnie 1,30 

     

     

  

obernie 

280 70 

5.90 

7.90 

7.30 

9.90 

  

Wielka 10, tel. 10-20 

  

wilcze zęby 
— Turniej krasomówczy, — Zarząd Ko- 

ła Prawników Stud, JSB niniejszem podaje 
do wiadomości, że doroczny Turniej Kraso- 
mówczy odbędzie się w dniu 11 lutego br, 

Zapisy na Turniej przyjmuje i informacji 
udzje!a kol. Łopatecki w godzinach Czytel- 
ni od 15 do 20-ej, Lista kandydatów zam- 
knięta będzie w dniu 6 lutego br. Casus tur- 
niejciwy obejmuje przestęostwo na zle poje- 
dynku, . 

Z KOLA POLONISTOW 
Dnia 30-I 32 r. odbędzie się zebranie 

Sekcji Literatury Współczesnej z referatem 

W. Rudzjńskiego p.t. „Psychoanaljza į jej 8 

zastosowanje do nauki o literaturze”, 

Początek o godz. 12 (lokal Koła Poloni- : 
stów), 

W niedzielę dnia 31-1 1932 r, odbędzie @ 

  

Historyczno-literackiej się zebranie „si 

z referatem kol, H. Lenkówny p.t. „Słowacki za 

i jego dusza” (studjum psychoanaljtyczne) 

Byczkowskiego, 

k o godz. il (łokał Seminarjum 

Polonįstycznego). 

ZEBRANIE DYSKUSYJNE 
'w piątek o godz. 20 w lokalu Koła 

ków odbędzie sję zebranie dyskusyj- 
ji społ, Stow, K, M, A. „Odrodzenje* 

Mgr, H, Dembiński na temat „Ka- 
państwowy”, Wstęp wolny. 

E KOŁO MISYJNE 
adomości, jż 31 stycznia 

o godz, delka 64 odbędzje się zebranie 

ogółne z referatem p.t. „Życie towarzyskie 1 

obyczajowie Indjan“, 
— Kdsa Zapomogwoa Medyków Polaków 

Studentów USB w Wilnie ninjejszem komu 
nikuje, że Zarząd Kasy obrany wi dniu 5.12 
1931 roku na Wałnem Zgromadzeniu, ukon- 
stytuował się w następujący sposób: Prezes 
kol. Siemaszko Władysław, wiceprezes kol, 
Syłwanowjcz Czesław, sekretarz kol. Dzjewi 
cka irena, skarbnik kol, Žimigrodzkį Kazi- 
„mierz, ref, Kon, Nauk. koł, Kwiatkowski Am 
"toni, 

Kasa Zapomogowa urzęduje w piątki od 
godz, 20—21 przy ul, Zamkowej 24, w lo- 
kału Towarzystwa Lekarskiego. 
— Z Bibljoteki Bratujej Poniocy. Kierow- 

nik Bjbłjotekj zawiadamia Kol,Koł, że mo- 
gą składać ustnie lub pisemnie wszelkie ży- 
czenia odnośnie czasopism i skryptów, ja- 
kich dotychczas Czytelnia Bratniej Pomocy 

i Biblioteka nie posiadają, Życzenia składać 
można wcząsie dyżurów Kierownika Bibljo- 
teki, 

Z KOŁA POLONISTÓW 
— Reieraty, W njedzielę, dnja 31 bm,, w 

lokalu Seminarjum Połonistycznego odbędzie 
się zebranie Sekcji Historyczno — Literackiej 
z referatem kol, Lenkówny pod tytułem: 
„Słowacki i jego dusza* (studjum psychoana 
lityczne Gebychowskiego), Początek o godz, 
11 rano, Goścje mile widziani. 

W sobotę, dnia 30 stycznia rb,, o godz, 
12-ej, w lokalu Koła Połonistów  odbędzje 
się zebranie Sekcji Literatury współczesnej 
z referatem Kol, R, Rudzińskiego gł „Paga 

  

    

    

   
   

  

AK 
Pod 

   

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

      

BILANS Wileńskiego Banku Ziemskiego 
STAN BIERNY STAM CZYNNY na dzień 31-90 grudn'a 1931 r. 

SŁOWO 

  

KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSCA, 

wirebramsk > 5 

DZIŚ PREMJERAI DZIŚ PREMJERA 

„MRABIĄ CAGLIOSTRO" 
Dramat w 12 aktach — według słynnej powieści A. DUMASA 

Koncertowa orkiestra pod batutą М. Saintciego. 
Początek seansu godz. 4, 6, 8, 10. — C:ny miejsc: parter 60 gr. balkon 30 gr, 

Kasa czyana od godz, 3 in. 30 d> 10, 

  

Dżwiękowy 

KINO-TEATR 

„HELIOS“   
Dzišl Greta Garbo w swej o.tatnizj krezcji p, t. 

„RSKANĖ““ W roli męskiej Lewis Stona. Nad program: Mexic w pieśni Wieika rewja 
kolorowa z tsńcaini i pieśniami, 

Na 1-szy seans ceny zniżone Seansy od g. 4, 6, 8 i 10.15, w niedz. od g. 2-ej. 
  

  

Dźwiękowe kino „CASINO' — Dźwiękowe kino 
DZIŚ UROCZYSTA PREMJERA! 
Największy przebój produkcji 

Pelskiej w/g słynnej powieści 

ELIZY ORZESZKOWEJ 

„HKOLLYWOGO" 
Potężny 100 proc. Polski film śpiewno-dźwiękowy. 

„CH AM“ 
W rolach głównych KRYSTYNA ANKWICZ i MIECZYSŁAW CYBULSKI 

Nad program: Urozmaicone atrakcje dźwiękowe. 

Polska mowa! 

Polski Śpiew! 

Polska muzyka! 

Ceny miejsc w obu kinach jednakowe, — Początek o godz. 4, 6, 8 i 10 m. 30, w dni święteczne o godzinie 2-ej, 

  

Dźwięzowe Kino 

„PAN“ 
Dziś! Gra zmysłów! Bunt duszy ładzkiej przeciw cywilizacji! 

śś ( iłość dzikuski Czołowy tihn dźwiękowy aw:ngardy trancnskiej, Opowieść 
ssEŻIEŃ mito ziku ) o białym człowieku, który opanowany żądzą czegoś nowe- 

go, szuka szczęścia na jednej z wysp, zaginionych wśród oceanu, ilustrację muzyczną wykonała orklestra Opery 
Paryskiej, Nad program: Najnowsze atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 4, w dnie świąt. © godz. 2-ej. 

Wkrótce Mady Christlans w 100 proc dźwiekowen n. t, „CIESIE TYLKO XOCHĄŁEM,." 

  

Diwiękowy 

Kino-Teatr 

„о ТЦ УН 
Wielka 26   
вОВО оО: 

OGŁOSZENIE 

KURSY RADJOTECHNICZNE 
dla amatorów i 

OBWIESZCZENIE 

pracowników przemysłu 
otwiera z dniem 1 lutego b. r. Towarzystwo Kursów Technicz- 
nych w Wilnie, Zajęcia teoretyczne będą połączone z zajęciami 

warsztatowemi (budowa aparatów) oraz w doświadczalni. 

Podania przyjmuje i inłormacji udziela kancelaija Kursów 
H!uo,) Wiolendernia 12, gmach Państwowej Szkoły Technicznej) 

Dziś! Czarująco-rewelacyjne 100 proc. dźwiękowe arcydziełu! Takiego czaru i piękna jeszcze Wilno nie oglądało 

-. Z KROZRAZU K$IEZNICZKI 
Arcypotężna przepiękna operetka w 14 aktach. — Muzyka LEHARA. — W ro!ach gł. Bosko piękna, słodka Lljana 
HERVEY i amant Henry SARAT. — Śpiew! Muzyka! Tańce! Nit ne © «m 100 proc. dźwiękowa rysunkowa 

komedia Flejszera p t SIŁOŚĆ WOŹNEGOY = 

| ED) *= [dlimert 
est sam bowiem wszelkie bóle 

mięśniowe, postrzał, łamania, 

gościec, bóle reumatyczne szyb- 
ko i pewnie. оО 

tehtiomenfol o nabyca w apteka, 
Laboratorium chemiczne aptekarza 

Mra. SZYMONA EDELMANA 
we LWOWIE Teatyńska 16. 

#- — - BB 
v yvvvvy „* V UAAAAAAAAAAAAAAAAAGA, 

  

  

   
     

     
      

Radością     
5 miesięczna 

radjotechnicznego 

w godzinach 17—19.    
  

        

    

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie V 
rewiru Juljaa Mościcki zamieszkały w Wilnie 
przy ul. Wileńskiej 25 m. 10 zgodnie z art. 
1030 UPC. podaje do wiadomości publicznej, 
że w dniu 3 lutego 1932 rokn cd godziny 10 
rano w Grzegorzewie gminy trockiej, pow. 
wileńsko trockiego odbędzie się syrzedaż z 
licytacji, nałeżącego do Grzegorza Kureca 
majątku ruchomego składającego się z urzą- 
dzenia domowego oszacowanego na sumę 
złotych 2.290 na zaspokojenie pretensji rmy 
„Szyferpol-Cement" w Warszawie w $umie 
zł. 3.803 z proc. i kosztami. 

Komornik sądowy '. Mościcki 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie re- 

wiru 8-go z sied ibą w Wilcie przy ul. Ber- 
nardynskiej 3 m. 3 zgodnie z art. 1030 UPC 
podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 
5 lutego 1932 roku o godz nie 18 rano w 
maj. Pawłowo, gminy turgielskiej odbędzie 
się sprzedaż z licytacji powtórnej, należącego 
do Witolda Wagnera majątku ruchomego, 
składającego się z koni, bryczki ora: urzą- 
dzenia i umeblowania mieszkania, oszacowa. 
nego na sumę złotych 6.C00 

Komornik A Rubom. 
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4 
FSZUKZZTĘUJZZE WOZYTE KIACJEWEZTA 

Wi LILLE) 

DOKTOR 2 mieszkania 
& 3 14 pokol ze 

Zeldowicz wszeikiemi wygodatni 
chor. skórne, wenc- nowoczesnemi, „wanna 
ryczne, narządów mo- na miejscn do wyna- 
czowych, od 9—do 1,jęcia, Wilno, ai. Sło- 

  

5—8 wiecz. wackiego 17. 
mna r оннн 
DOKTOR Lokal 

TYWYYYYYVYVYVYGVYVYVYVVTYYYYYYVYYYVYVYYYVYVVYTYYYVYYYYYVYYYYVYYVYVYVYYYYYYYYYTYVYYVY 

AAAAAAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A 
ZELDOWICZGWA 18 pokojowy, całe pięt- 

ro, System korytarzo- 
   

   

  

NIECH WRACA ŻYWA, ZDROWA KREW W ZYŁY Oj- KOBIECE, WEŃE: wy, centralne. ogcze- 
CZYZNY, NIE BAJMY SIĘ WYNARODAWIAĆ NASZEJ RYCZNE NARZĄDÓW wanie natychmiast do 

MOCZOWYCH wynaję ia. Z dniem 

Złóż grosz na „Fundusz Polskiego Szkolnictwa zagranicą”, 

na konto P. K. O. 21895, Komitetu Obchodu 25-lecia Waiki 

  

  

EMIGRACJI od 12—21 od4—5 1.go kwietnia następne 
" piętro 14 pokoi i wan- 

ul. a 24. a, Tamże do wynaję- 
nh cia sklep z piwnicą, 

Ul. Ad. Mickiewicza 23 
NAAAAAAAAASAAAAAAA AS 
ži O WZT R BOA 

Akuszerkxi „2 P2ko0je 
ERP ITS TEST NE 

    

  6 Szkołę Połską. 
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łączące się komfortowo 
yyy umeblowane z wygo- 

dami do wynajęcia I-e 
piętro, dla bezdziet- 
nych. Oglądać w sobo- 

ŚMIĄŁOWSKA te i niedzielę od 10 do 
przeprowadziła się ul. 1 Portowa 23 m, 21 Zamkowa 3 m. 3. Ga. (Uaprzeciw Sądu'Godz.). 
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Drukarnia Wy: 
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go Nazwa rachunków Złote Złote Nazwa rachunków Złote Złote ice! ai A i 
wą ny, fu jeż, brodaw= SOSEN 

Gotowizna w kasie 286,206,62 Kapitały własne : Н,%и%::}‘ё‚/\ч;урваппіе Kupno 
g Waluty zagraniczne . 320.799.39 a) zakładowy 6,300,000,— włosów i SPRZEDAŻ 

A Rachunki bieżące w Bankach b) zapasowy 3,150,00C, — Ee ABS 
5 a) złotowe 3,037,521,20 c) rezerwowy 5,606.723,74 Kosmety Ка "PWYSYRYTYPNYYNYPRYJE 
я b) dolarowe 584,265,30| 3,621,786,50 d) fundusz amortyzacyjny 179,800,65; 15,236.524,39 Okzzyjnie: j Papiery wartościowe własne: Listy zastawne: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY Otomsyt2 . jelenie 

l. w dyspozycji Banku 2,550,975,45 a) 4i poł proc. złot. przeznacz. do obiegu | 8.388,680,— samowar, _ naczynia, 
II, na r-ek kapit. zapas. w B-ku 642 446,74] 3,193,422,19 b > w. obiegu | 49,486,100, - GABINET sprzęt ku henny. 308: 

Papiery wartościowe na r-ek funduszu ©) 5 proc. — ‚ „w 1,159,110,— Racjonalnej  |dać godz, 15 — 18. 
im. Józefa Montwiłła. 6,233,71 d) 8 proc. dolarowe 44,379,769, — kosmetyki AMS 

Nieumorzone pozostałości pożyczek długe- e) 10 ,, 5 92,900,50,103,506,559,50 ferzniczej aan CEE 
terminowych złotowych w 4i pół proc. list z. Kupony od list. zastawn. do opłacenia: WILNO, - Z powodu wyjazdn 

: a) na nieruchomościach ziemskich: 47,702,722,98 a)od4i pół. proc. list. zast. zł, przezn. i sprzedaje się 
: b) „» : miejskich: 9,929,060,03 doobiegu| 2,453 688,91 4 5ecio lampowe radjo 

Š Terminowy i pizedterminowy zwrot poży- Mos w = w obiegu| 4,345,719,4 e a 

czek długoterm. złotowych w 4ipół proc. ©: „+ B> proc, 4 о 117,559,67 ‚а dowym iz glošnikiem 

ы list zast. gotówką. 242,996,99; 57,874,780,— @4) „ 8 proc. > SiĘ 1,175,844,74 ; Philipsa, Dzielna 30, 
Nieumorzone pozostał. poż. długoterm. złot. e) „ 10 proc. . R 2,266,96) 8,095,679,77 m. 1, od 2 — S-ej, 

w 5 proc. list. zast. na nieruchomo- Dywidenda do opłacenia 1,281,825,— a) 
šciach miejskich 1,148,660,20 Fundusz gwaranc. od poż. dolarowych 1,880,862 99 

Terminowy i przedterminowy zwrot požy- Fundusz do opłacenia kuponów: ” Przygotowywanie ze 
czek długoterm. złot. w 5 proc. list a) od 4 i pół proc. list. zast, złot.: 1,303,029,47 sszystkich  przedmio- 
zast. gotówką. 10,449,80| 1,159,110,— b) , 5 proc. PE z 28,956,80 tów do egzaminów w 

Nieumorz. pozostał. poż. długoterm. dolar. PSOE: „  dolarowych 1,775.451,42 do ksżdej cery, Os oki See ky. w 8 proc. list zast, 8) 510 5 = 4,645,03| 3,112,082,72Ę] nie zdobycie kosmety. ki S Anikės ` (коплуег- 
a) ma, nieruchom. ziemsk. dolar. 38,233.647.23 Fundusz amortyzacyjny od poż. długot. ki rscjonelni Sacja) oraz łacina i 
B= = miejsk. 5,692 858,45 złotow. w 4 i pół proc. list, zast.: Ž p. grecki. Lekcyj udziela- 

Terminowy i przedterimin. zwrot poż. dłu- a) terminowej amortyzacji 239,198,70 2 up MAE 
goterm. dolar. w 8 proc. list zast. b) przedterm. amortyz. (gotówką) 3,798,29]  242,996,99 SĘ Una mag. lilozolii i 
gotówką 453,263,32| 44,379,769, — Fundusz z amortyz, od poż. dług. złot. н (adj spec matematyki. Žgi. 

Požyczki krėtkoterminowe ztotowe: w 5 proc. list. zastawn.: Sa mę Z „Słowa* pod 
a) na nieruchomościach ziemskich 135,700,— a) termin. amortyz. 10,406,62 WE ak 
b) ,, ы miejskich 249,320,59] — 385,020,59 b) przedterminowej (gotówka) 43,18 10,449,80 Hanza wady.£ > 

Pożyczki krótkotermin. dolar. w 10 list. zast. Fundusz amortyzacyjny od pożyczek dłu- Kosmetyk Ge diÓ Sprzedaje 
na nieruch. ziemskich 92,900,50 gotermin, dolarowych w 8 proc. list. zast.: Leczniczej Gonty EH 

Raty od pożyczek złotowych: I a) termin. amortyz. 452,] 16,78 l. Hryniewiczewej. | POLSKI LLOYD 
a) bieżące 2,009,630,87 b) przedtermin. amort. (gotówką) 1,146,54|  453,268,32]] zi. WIELKA 4 13 m3, al. Kijowski: 
b) zaległe 6,127.636,77| 8,137,267,64 Fundusz im. Józefa Montwiłła 6,233 71] Przyj. w g. 16-11 4-7 

Raty od pożyczek dołarowych: Fundusz na wystawienie dómów dla znie- w. Z. P. 36 38 
a) bieżące 2.662.826,69; dołężniałych lurzędników i rodzin pozosta- 
b) zaległe ` 7,935,234,51] 9,898,061,20 łych po urzędnikach Banku. 6,617,12 OBWIESZCZENIE 

Zaległości, zaliczone na r-ek dłużn. przy] | Rezerwa na opłacenie należności przedwo- „Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie V 
przerachow. pożyczek. 2.251.853,82 jennych i zaciągniętych w czasie wojny. 124,089,30 WNE RY BE 

Rozterminowane raty i in. należności 1,293,255,12|] 3,545,108,94 Wpływy na raty przed terminem ich płatn.: 1030 UPC. Sao do wiadome < public: ae), Wydatki zaliczone na r-ek dłużn. a) od pożyczek złotowych 4,976,71 że w dniu 3 go lutego 1932 roku od godziny 
a) złotowe b) od pożyczek dołarowych 72,90 5,049,6 1 (rano w Grzegorzewie,'gminy trockiej, pow. 
b) dolarowe dol. 119,330,82| — 1 19,330,82 Dochody Banku 4,738,548,26 |] pilefisko trockiego odbędzie się sprzedaż z 

Nieruchomości Banku > 3,502.651 58 Sumy przechodnie SOB ne adieco, ai i M 
Ruchomości Banku 165,078,28 Należności skarbowe Е działów w przedsiębiorstwie f.rmy T-wo dla 
Wydatki Banku 3108, 469,20 Korespondenci różni 262,599 04] eksp'oatacji wyrobów tektury w Grzegorie- 
Kasa Oszczędności pracowników B-ku 495 78 Pozostałość czystego zysku za 1930 r, į a 24:50 ROT se Dłużnicy różni i awansy 196,982,95 Listy zastawne wylosowane 1) 10 proc. už 166,078,68B8 zpozojenie zeletnji tomy Sagtaa Akai 
Wydatki za 1932 r. 78,244,— 2) 8 proc. 26 670,— 33,782.— [4 w Warszawie w sumie zł. 2200 z tr c.i 

p kosztami, 
140,071,718,89) 140,071,718 89 Komornik sądowy J. Mościcki. 

RES ESTONIA ETEENIAA D AA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AA AA 

Redaktor w. z. Witold Tatarzyūski. 
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