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Fiasco sirniku 
Strajk powszechny zrobił fiasco. 

Tramwaje kursują, koleje nie myślały 

© zatrzymaniu się nawet na 5 minut. 

Zakłady użyteczności publicznej pra- 

cują wszystkie. Niektóre fabryki pry- 

watne w niektórych miastach stanę- 

ły, w niektórych przedsiębiorstwach 

państwowych nie przyszło do pracy 50 

proc. robotników. Do chwili, kiedy to 

piszę, doszły do naszej wiadomości 

jedynie krwawe incydenty w Żywcu. 

Pozatem nigdzie starć, strzałów i za- 

burzeń nie było. Jak na strajk przygo- 

towywany z takim nakładem sił, jak 

na strajk proklamowany w chwili istot 

nie ciężkiego kryzysu ekonomicznego 

— to bardzo mało. 

Rząd pobił kartę, na którą komuni- 

ści postawili cały swój prestiż. Rząd 

zwyciężył i to zwyciężył wspaniale. 

Mówimy „komuniści zupełnie świado 

mie. Chadecja i NPR udziału w strajku 

nie wzięły — za co należy się tym 

stronnictwom opozycyjnym patryjoty- 

czne uznanie. PPS dała strajkowi swą 

wyświechtaną firmę, ale każdy, kto się 

choć trochę orjentuje w stosunkach ro 

botniczych, wie, że w dołach PPS pra 

cują komuniści. Walka z robotą orga- 

nizacyjną PPS w środowiskach robot- 

niczych jest walką z zamaskowanym 

bołszewizmem. 

BOJKOT 
KOMISJI KONSTYTUCYJNEJ 
Zabawnych sposobów używa opo- 

zycja w swej obronie idei parlamenta- 

ryzmu. Nie mówimy już o sposobact: 

a la poseł Żuławski, to jest dowolne- 

go kłamania z trybuny i poza trybu- 

ną, bo mogą to być metody osobiste 

i sporadyczne. Ale oto cała opozycia 
bojkotuje posiedzenia komisji konsty- 
tucyjnej, nie przychodz na nie i nie 
zabiera głosu w dyskusji, nie stawia 
wniosków itd: 

Strasznie byłoby ciekawe, jakiemi 
argumentami mogłaby opozycja uza- 
sadniać, że bojkot komisji konstytucyj 
nej jest sposobem obrony idei parla- 
mentaryzmu, czy też jest środkiem 
podniesienia prestiżu _ parlamentu. 
Uchylanie się od roboty w Komisji, 
dlatego, że się niema w niej większo- 
ści — ależ to zakrawa na liberum ve- 
to, to nie obrona parlamentaryzmu, a- 
łe raczej jego zaprzeczanie. 

Niemożliwym jest także argument, 
że zmiana konstytucji jest sprawą bła- 
hą. Dla każdego Państwa sprawa u- 
stroju jest rzeczą najważniejszą. A 
więc w dyskusji nad tą sprawą naj- 
ważniejszą opozycja nie bierze udzia- 
łu dlatego, że jest w mniejszości i u- 
waża to za sposób obrony idei parla- 
mentaryzmu. Cat. 
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(IENOWNIE NIEPOWODZENIE STRAIKU POWSZECHNE 
SOCJALISTYCZNO - KOMUNISTYCZNA AGITACJA NIE ZNALAZŁA 

POSŁUCHU W MASACH ROBOTNICZYCH 
PRZEBIEG DNIA W WARSZAWIE 

WARSZAWA. PAT. — Od godz. 23 
dnia 15 bm. do godz. 5 rano dnia dzisiej- 
szego panował w mieście zupełny spokój. 
Między godziną 5 a 6 rano tramwaje nor- 
malnie wyjechały do pracy. 

W kolei podmiejskiej na linji Warszawa— 
Mińsk Mazowiecki nieznani sprawcy rozrzu 
cali odezwy, nawołujące do strajku, który 
jednak nie odniósł żadnego skutku. Na gma 
chu elektrowni warszawskiej pojawił się na 
pis: „Niech żyje strajk powszechny!'* Usta- 
lono, że do chwili obecnej strajkują: pań- 
stwowa fabryka aparatów telefonicznych i 
telegraficznych 50 proc. personelu, „Dru- 
cianka“, zatrudniająca 450 robotników, fa- 
bryka Lilpop, fabryka Norblin, zatrudniają- 
cą 600 robotników. 

W państwowej fabryce tytoniu przy ul. 
Dzielnej na ogólną liczbę 830 robotników 
przystąpiło do strajku 170. 

Wszystkie zakłady i instytucje użytecz- 
ności publicznej oraz wszystkie inne Табгу- 
ki są czynne i pracują normalnie. W pan: 
stwowej fabryce tytoniu przy ul. Kilińskie- 
go, zatrudniającej 700 robotników, przystą- 
piło do strajku około 140. Dzienniki wyszły 
wszystkie z wyjątkiem „Robotnika”, pism wy 
dawanych w języku żydowskim oraz żydow 
skiego „Nowego Słowa”, organu pos. Griin- 
bauma. 

WARSZAWA. PAT. — Według pierw 
szych informacyj, nadesłanych do Minister- 
stwa komunikacji, proklamowany strajk po- 
wszechny nie odbił się na kolejach żadnem 
echem. Pociągi kursowały normalnie. We- 
dług raportów nadeszłych do Ministerstwa, 
w dyrekcji katowickiej i poznańskiej żad- 
nych objawów strajku nie było. W dyrek- 
cji krakowskiej ruch odbywał się bez żad- 
nych przerw. Warsztaty wszędzie pracowa- 
ły normalnie. Jedynie w dyrekcji twowskiej 
część robotników warsztatowych nie stawi- 
ła się do pracy. 

Jak ustalono, na 66 fabryk, o których ze 
brano wiadomości, strajkowało 12 zatrudnia 
jących łącznie około 7 tysięcy robotników. 
44 fabryki pracowały normalnie, a reszta 
pracowała częściowo przy  zmniejszonych 
kom) 

godzniach rannych w lokalach dzieł- 
nicowych PPS CKW przy ul. Targowej, Wa 
reckiej i Długiej gromadziły się nieliczne 
grupki, które w poszczególnych wypadkach 
nie przekraczały 40 osób. 

W godzinach rannych w lokalach dziel- 
żydowskiej rozrzucono odezwy komunisty- 
czne podpisane przez „K.P.K.*, a zatytuło- 
wane „wszyscy do powszechnego strajku, 
do masowych zebrań i demonstracyj С7- 
nych“, PY te rzucają jaskrawe światło 
kto jest właściwym inicjagrem strajku pow 
szechnego i kto przy tem chce upiec własną 
pieczeń. 

Na Nalewkach, placu Teatralnym i Ban-, 
kowym „gromadziły się grupy Żydowskiej 
młodzieży komunistycznej, które jednak na 
widok policji rozbiegały się w pqpłochu. 

NA GÓRNYM ŚLĄSKU 

KATOWICE. PAT. — Na terenie Górne 
go Śląska nie udał się zupełnie strajk de- 
monstracyjny, prokłamowany na dzień  dzi- 
siejszy. Według obliczeń szczegółowych, sy 
tuacja strajkowa na kopalniach w dniu dzi- 
siejszym przedstawia się następująco: na 42 
kopalń 6 strajkuje w całości, a 7 częściowo. 
Ogółem nie zgłosiło się do pracy 7500, co 
przedstawia 11 proc. zatrudnionych. Na hu- 
cie „Bismarck* strajkuje 1067 robotników. 
Wszystkie inne huty pracują normalnie. Rów 
nież kopalnie kruszczu pracują w 100 proc. 

W SOSNOWCU 

SOSNOWIEC. PAT. — Proklamowany 
na dzień dzisiejszy strajk powszechny nie 
udał się. Strajkuje 7670 górników, zgłosiło 
się natomiast do pracy 2386. Liczba strajku- 

jących na kopałniach jest niższa, niż w 
dniach ostatnich. 

WE LWOWIE. 

LWÓW. PAT. — Sytuacja strajkowa na 
terenie miasta przedstawia się we wczes- 
uych godzinach rannych w ogólnych zary- 
sach następująco: miejskie zakłady wodo- 
ciągowe, elektrownie i gazownia pracują nor 
malnie. Tramwaje oraz autobusy miejskie 
rano nie wyjechały na miasto. Ranne dzien- 
niki lwowskie z wyjątkiem „Kurjera Lwow- 
skiego“ nie wyszły. 

W POZNANIU 

POZNAŃ. PAT. — Proklamowany na 
dziś strajk powszechny nie udał się zupełnie. 
Wszystkie zakłady, przedsiębiorstwa i insty 
tucje pracują normalnie. 

W KRAKOWIE 

KRAKÓW. PAT. — Na terenie całego 
wojewódtwa strajk można uważać za nie- 
udany. Na zebraniach, urządzonych przez 
inicjatorów strajku, zebrały się tylko nielicz- 
ne grupy bezrobotnych oraz komunistów. 
Praca nie została nigdzie poważniej zakłóco 
na. Ogółem liczba strajkujących na terenie 
województwa krakowskiego nie przekracza- 
ła 3 tysięcy osób. Poza zajściami w Żywcu, 
sprowokowanemi jez agitatorów  komu- 

. mistycznych, nigdzie na prowincji nie doszło 
do poważniejszych scysyj. 

DEMONSTRACJE KOMUNISTYCZNE 

We środę w Krakowie w godzinach po- 
łudniowych zebrała się na placu Szczepań- 
skic dość liczna grupa R wśród której 
poczęli się uwijać agitatorzy komunistyczni. 
Przybyłe patrole policji wezwały zebranych 
do rozejścia się. Z tłumu poczęły padać na 
posterunkowych kamienie. Kilka szerego- 
wych policji odniosło rany w głowę, a po- 
zatem kilkunastu innych. oraz oficer policji 
odnieśli szereg kontuzyj. 

Policja tłum rozproszyła. W czasie fikwi- 
dowania zajścia kilka osób zostało kontu- 
zjowanych. Przed domem robotniczym na 
ul. Dunajewskiego doszło również do de- 
monstracji komunistycznej. Grupa demon- 
strantów, zetknąwszy się z oddziałem poli- 
cji, poczęła atakować  posterunkowych ka- 
mieniami. Policja i w tym wypadku byla 
zmuszona do użycia pałek gumowych  ce- 
lem rozproszenia tłumu, W czasie rozprasza 
nia zbiegowiska demonstranci wciągnęli jed 
nego z posterunkowych do sieni domu ro- 
botniczego. Posterunkowego  oswobodzono 
przy pomocy pocisków łzawiących. 

Na rynku Kleparskim od strzału rewolwe 
rowego, który padł z tłumu, został ranny w 
brzuch 16-letni Paweł Dudzik, który po prze 
wiezieniu do szpitala zmarł. Władze wszczę 
ły energiczne śledztwo w tej sprawie. 

ARESZTOWANIE DROBNERA 
KRAKÓW. PAT. — W związku z zaj- 

ściami na tle dzisiejszego strajku organa Po 

licji Państwowej odstawiły do dyspozycji 
władz sądowych dr. Drobnera Bolesława, 
dr. Szumskiego Romualda i Rosenzweiga Jó 
zeta. 

DEMONSTRACJA BEZROBOTNYCH 

W ŻYWCU 

BIELSKO. PAT. — Z Żywca donoszą: 
Czynniki komunistyczne usiłowały dzisiaj na 

wiązać do proklamowanego przez PPS straj 
ku powszechnego demonstrację bezrobot- 
nych. O godzinie 11 przed południem tłum 

bezrobotnych zgromadził się w liczbie tysią- 

ca osób na rynku, skąd udał się pochodem 

demonstracyjnym przed” gmach starostwa, 
do którego usiłował wtargnąć. Po kilkakrot 

nem bezskutecznem wezwaniu do  rozejścia 
się, policja, odpierając napór tłumu podże- 
ganego przez agitatorów komunistycznych, 
dała salwę ostrzegawczą w powietrze. Sał- 
wa ta nie poskutkowała. Policja obrzucona 
została kamieniami, od których trzech poli- 
cjantów zostało ranionych. Po salwie ostrze 
gawczej, wobec groźnej postawy tłu:/fi bez- 
robotnych, napierających w dalszym ciągu, 
policja dała salwę do tłumu. Jeden z demon 
strantów został zabity, jeden ciężej i 3 lżej 
rannych. 

W WILNIE 
WILNO. — Dzień wczorajszy mi- 

nął w mieście zupełnie spokojnie. 
Strajkowała jedynie dzielnica żydow- 
ska i kilkudziesięciu robotników zatru 
dnionych przy robotach ziemnych na 
górze Bouffałowej. Praca nie doznała 
tu jednak przerwy, gdyż na miejsce 
strajkujących stanęło trzy razy tyle 
chętnych do pracy. Nowoprzyjęci ro- 
kotnicy pracowali pod echroną  poli- 
cji. Instytucje użyteczności publicznej 
pracowały bez przerwy. Strajkowały, 
jak wspomnieliśmy, związki żydow- 
skie, pozostające, jak wiadomo, pod 
wpływami komunistów. 

Wstrzymali się od pracy również 
zecerzy żydowscy, wobec czego nie 
ukazałyssię gazety żydowskie. 

Szkoły żydowskie pracowały bez 
przeszkód. 

Grupki komunistów, zbierające się 
w dzielnicy żydowskiej, szybko  roz- 
praszała policja, zatrzymując przytem 
kilkunastu opornych. 

Aresztowano również kilku terro- 
rystów, usiłujących zmusić pracują- 
cych do porzucenia pracy. 

Marszałek Piłowdski u króla Frada 
KAIR. (Pat). Król Fuad podej- 

mował dziś śniadaniem Marszał- 
ka Piłsudskiego. 

KAIR. PAT. — We środę król Egi- 
ptu Fuad I wydał śniadanie na cześć 
Marszałka Piłsudskiego. Marszałek 
udał się do pałacu królewskiego o go 
dzinie 12 w południe samochodem po- 
selstwa. Marszałkowi towarzyszyli 
adjutant kpt. Lepecki i sekretarz po- 
selstwa R. P. Maliński. Przed pałacem 
oddział gwardji królewskiej ze sztan- 

  

Niemcy a federacja naddunajska 
Odpowiedź Rzeszy na prejekt francuski 

BERLIN. PAT. — Rząd Rzeszy zło 
żył na ręce ambasadora francuskiego 
w Berlinie Ponceta odpowiedź niemie- 
cką na memorjał rządu irancuskiego 

"w sprawie federacji naddunajskiej. 
Odpowiedź niemiecka wskazuje, że 

państwom naddunajskim pomóc moż- 
na jedynie przez ułatwienie im zbytu 
towarów. Nastąpić to musi szybko i 
przy zastosowanii: odpowiednich ulg 
i przywilejów. Stanowisko to pokrywa 
się z odpowiedzią rządu Rzeszy, u- 
dzieloną na apel kanclerza austrjackie 
go dr. Burescha oraz uprzednią akcją 
Niemiec w sprawie ceł preferencyj- 
nych. : 

Nota niemiecka uwaža, že projekt 
niemiecki może być natychmiast za- 
stosowany i przynieść może skutecz- 
ną pomoc państwom naddunajskim, 
podczas gdy wykonanie planu francu- 

skiego mogłoby nastąpić dopiero po 
dłuższych debatach. Gdy plan irancu- 
ski — oświadcza rząd Rzeszy — ogra 
nicza się do stworzenia bloku państw 
naddunajskich, nie uwzględniając spra 

wy wywozu nadwyżki produktów rol- 
nych z tychże krajów, to już propozy- 
cja Niemiec, skierowana do  Austrji, 
uwzględniała nietylko całokształt zby- 
tu towarów przemysłowych, lecz rów- 
nież zastosowanie ceł preferencyjnych 

do produkcji agrarnej. Propozycja ta 
odpowiadać ma pozatem ściśle kon- 
struktywnemu planowi,  wysuniętemu 
przez Francję jeszcze przed rokiem w 
Genewie. 

. Odpowiedź niemiecka, powołując 
się na propozycje rządu włoskiego, żą- 
da przeprowadzenia wymiany poglą- 

dów między zainteresowanemi pań- 
stwami naddunajskiemi a  wielkiemi 
mocarstwami, które mogą wchodzić w 
rachubę w sprawie wspomnianego zby 
tu towarów naddunajskich. W tej wy- 

mianie poglądów, zdaniem rządu Rze- 
szy, odrazu winny wziąć udział Fran- 
cja, Anglja, Włochy i Niemcy. 

W końcu odpowiedź niemiecka za- 
uważa, że memorandum francuskie 
przeocza najwidoczniej Bułgarję, któ- 
ra winna być zaliczona do  dotknię- 

tych kryzysem państw naddunajskich, 
w przeciwieństwie do Czechosłowacji, 
której położenie nie uprawnia do sta- 
wiania jej w jednym rzędzie z państwa 
mi dotkniętemi kryzysem. 

Liednoczenie Polmtów na Łołole 
YNEBURG. PAT. — Po zamknię 

ciu na mocy wyroku sądu letgalskiego 
naczelnej instytucji polskiej w Łotwie 
grupa osób, w tem posłowie mniejszo 
ści polskiej na Sejm, powzięła myśl 0- 
twarcia nowej organizacji. 

Przez dłuższy czas organizatorzy 
opracowywali statut nowej organiza- 
cji pod nazwą „Zjednoczenia Polaków 
w Łotwie”, celem i zadaniem którego 
będzie branie udziału w życiu społecz 
nem i politycznem państwa łotewskie- 
go, obrona praw wyznaniowych, naro 
dowych, politycznych, ekonomicznych 
i kulturalnych ludności polskiej w Ło- 

darem oddał Marszałkowi honory woj- 
skowe. U wejścia do pałacu powitał 
p. Marszałka wielki szambelan  Zulfi- 
kar Pasza ze świtą. Śniadanie miało 
przebieg bardzo serdeczny. 
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DOOKOŁA SPRAWY KŁAJPEDY 
NOTA SYGNATARJUSZY KONWENCJI DO LITWY 
GENEWA. PAT. — Trwające od 

dłuższego czasu rozmowy pomiędzy 
prawnikami Francji, Wielkiej Bryta- 
nji, Włoch i Japonji, to jest sygnatarju 
szy konwencji kłajpedzkiej a delegacją 
litewską nie dały żadnych rezultatów. 

Propozycja przekazania sprawy ne- 
utralnemu arbitrowi rozbiła się 0 od- 
rzucenie przez Litwę wszystkich pro- 
ponowanych kandydatur, wśród któ- 
rych były głowy różnych państw eu- 
ropejskich oraz inne wybitne osobisto 
ści. W związku z tem oraz w związ- 
ku z najświeższemi wydarzeniami w 
Kłajpedzie sygnatarjusze konwencji 
wystosowali notę do rządu litewskie- 
go, w której stwierdzają, iż rząd li- 
tewski nie zastosował się do rezolu- 
cji Rady Ligi i zapowiadają, że jeżeli 
rząd litewski nie powoła dyrektorjatu, 
cieszącego się zaufaniem sejmiku, sy- 
gnatarjusze przekażą sprawę Trybuna- 
łowi Haskiemu. Jeżeli więc stanowisko 
Litwy nie ulegnie zmianie, należy ocze 
kiwać rychłego przekazania sprawy 
przez sygnatarjuszy konwencji do Ha- 
gł. * 

BERLIN. PAT. — Z Kowna dono- 
szą, że rada państwa przedłożyła rzą- 
dowi litewskiemu projekt rozporządze- 
nia wykonawczego do statutu Kłajpe- 
dy. Ogłoszenie wkrótce ma nastąpić. 

W kołach litewskich zaznaczają, że 
min. Zaunius uzyskał w Genewie apro 
batę sygnatarjuszy dla projektowanego 
przez rząd litewski rozporządzenia, za 
wierającego interpretację postanowień 
statutu Kłajpedy. 

Zmiana na stanowisku 
POSŁA NIEMIECKIEGO W KOWNIE 

RYGA. PAT. — Donoszą z Kowna, 

iż w sferach politycznych mówi się o 

odwołaniu w najbliższym czasie do- 

tychczasowego posła niemieckiego w 

Kownie Moratha. Jako jego następcę 

wymieniają dotychczasowego radcę 

ambasady niemieckiej w Moskwie von 

Twardowsky'ego, na którego w ostat- 
nich czasach był dokonany zamach. 

. — ———— 

FERJE 

konferencji rozbrojeniowej 
GENEWA. PAT. — Komisja głów 

na konferencji rozbrojeniowej odbyła 
w dniu 16 bm. ostatnie posiedzenie 
przed przerwą wielkanocną, na  któ- 
rem przyjęto postanowienie prezy- 
djum, dotyczące terminu wznowienia 
obrad. Tardieu zwrócił uwagę na ko- 
nieczność przyśpieszenia tempa prac 
konferencji, gdyż opinja publiczna nie- 
cierpliwi się. Istnieją sprzeczności, któ - 
re trzeba starać się usunąć. To też ko 
nieczne jest, by zaraz po wznowieniu 
prac komisja przystąpiła do dyskusji 
nad kwestjami zasadniczemi. Tardieu 
przypomniał przy tej okazji projekt 
francuski i wyraził życzenie, by zaraz 
po wznowieniu prac komisja politycz- 
na zajęła się tym projektem. 

Przewodniczący Henderson skiero- 
wał pozatem apel do delegacyj, które 
zgłosiły propozycje natury ogólnej, a- 
by skorzystały z przerwy, by sprecy- 
zować te propozycje w szczegółowych 
memorandach. Następnie komisja przy 
jęła rezolucję, przesyłając sprawę umię 
dzynarodowienia lotnictwa cywilnego 
do rozpatrzenia przez komisję lotniczą. 

GENEWA. PAT. Prezydjum 
konferencji rozbrojeniowej zdecydowa 
ło dzisiaj, że przerwa w pracach kon- 
ferencji będzie trwała do 11 kwietnia. 
Prezydjum zdecydowało pozatem, że 
po wznowieniu prac konferencji komi- 
sja główna przystąpi natychmiast do 
dyskutowania artykułu 1 konwencji. 
Artykuł ten — jak wiadomo — doty- 

  

KREUGER OFIARĄ ZAUFANIA 
PARYŻ. PAT. — Prasa francuska, 

żegnając Kreugera, nazywa go  czło- 
wiekiem zaufanym do moralności rzą- 
dów. Kreuger nie byłby popełnił sa- 
mobójstwa, gdyby Rzesza niemiecka 
okazała się skłonna uznać — pisze je 
den z dzienników — zaciągnięte zo- 
bowiązania. Wielki przemysłowiec — 
przypomina dziennik — pożyczył Niem 
com miljard marek, z których pierw- 
sza rata miała być zapłacona 1 paź- 
dziernika. 

Ideą Kreugera była międzynarodo- 
wa kooperacja finansowa. Jednakże w 
kalkulacjach swych nie przewidywał 
on hitlerowskich Niemiec. Mechanizm, 
uprzednio przez niego zmontowany, 

  

twie, organizowanie i kierowanie ak- 
cją wyborczą i wogóle dążenie do roz- 
woju świadomości narodowej, społecz 
nej i politycznej mniejszości polskiej 
w Łotwie. į 

Dzisiaj u tutejszego rejenta statut 
ten został podpisany przez organizato- 
rów, w piątek zaś zostanie złożony do 
zalegalizowania w ministerstwie spraw 
wewnętrznych. Członkami - założycie- 

lami Zjednoczenia Polaków w Łotwie 
są: Jarosław Wilpiszewski, Jan Wierz- 
bicki, Władysław Łapiński, Henryk To 
maszewicz, Bolesław Bałżyk. 

  

przestał funkcjonować głównie dlate- 
go, że Kreuger był wierzycielem 
państw, niezawsze okazujących posza 
nowanie dla swych podpisów: Każda 
manifestacja nacjonalistów  niemiec- 
kich, skierowana przeciwko wypełnie- 
niu zobowiązań Rzeszy, czyniła sytua- 
cję Kreugera coraz trudniejszą. Kreu- 
ger żyłby jeszcze, gdyby mógł przeko- 
nać wierzycieli, że Niemcy zapłacą 
swój dług w oznaczonym terminie. 

Samobójstwo Kreugera, popełnione 
w chwili, gdy 11 miljonów Niemców 
przygotowywało się do głosowania 
na Hitlera, nie jest bynajmniej zwy- 
kłym zbiegiem okoliczności. 

STOKHOLM. (Pat). Dyrektor mo- 
nopolu spirytusowego, były minister 
finansów Lyberg mianowany został 
komisarzem rządowym spraw koncer- 

nu Kreuger i Toll na okres morato- 
rjum przyznanego koncernowi. 

ŚNIEŻYCA NAD DYNEBURGIEM 
DY *EBURG. (Pat). Nad Dyneburgiem 

przeszła wczoraj silna śniażyca. w cią- 

gu całego dnia zawierucha pozasypy- 

wała domy na peryferjach miasta, mie- 

szkańcy których musisii wydobywać 

się z pod śniegu. Pociągi, przychodzą- 

ce do Dyneburga z ZSSR, spółniły się 

wczoraj © 4 godziny, dzisłaj © 3 godzi- 

ny. W mieście wichura pozrywała dru- 
ty telegraficzne. 

KTO WYGRAŁ? 
WARSZAWA. PAT. — W czasie ciąg- 

nienia Loterji Państwowej w dn. 16 bm. 
główniejsze wygrane padły na Nr.Nr.: po 5 
tysięcy zł. 8821, 58673, 101794 i 130.944. 

  

  

czy samej zasady ograniczenia i zmniej 
szenia zbrojeń, łączą się więc z nim 
doniosłe problemy polityczne. 

GENEWA. PAT. — Komitet roz- 
brojenia moralnego odbył we środę 
drugie posiedzenie, na którem zdecy- 
dował powołać podkomitet dla usta- 
lenia porządku, w jakim poszczególne 
zagadnienia moralne będą  studjowa- 
sie. Do podkomitetu został m. in. wy- 
barny minister Szumlakowski. a 

SILVA RERUM 
Organ inłodzieży Ogniwo Świetii- 

cowe porusza w  lutowym numerze 
sprawę, na którą mkt dotychczas nie 
zwrócił uwagi i która jest wyjatkowo 
poważna. Chuvlzi mianowicie © wzrost 
alkoholizmu wstód młodzieży, oraz o 
przyczyny tego sruutnego zjawiska. 

W związku z szalejącym kryzysem go- 
spodarczym spadło spożycie alkoholu. Ojco- 
wie rodzin w trosce o chleb powszedni po- 
wstrzymują się od picia i faktem jest, że 
mniej piją. Jest to jedyna dodatata strona 
kryzysu, z której powinien się cieszyć każdy 
zdrowo myślący obywatel. 

Niepokój jednak budzi ukazanie się w 
handlu od pewnego czasu, alkoholu tańsze- 
go, o mniejszej pojemności w cenie załed- 

wie dziesięciu groszy, Należałoby przy- 
puszczać, że tak łatwe zdobycie tego alko- 
holu (każdy przecież może się na kilkadzie- 
siąt groszy zdobyć), spowoduje rozpicie się 
szerokich warstw. Jak jednak ze sprawo- 
zdań Monopolu Spirytusowego wynika (za- 
mieszczonego w Kurjerze Warszawskim, w 
styczniu r.b.), środki te nie przyniosły wzmo 
żenia spożycia alkoholu i konsumcja jego 
nadal spada. Pozornie więc wszystko jest 
w porządku. Inaczej jednak ta sprawa 
przedstawia się zbliska. Istotnie spożycie 
alkoholu wśród starszych bardzo spadło, na- 
tomiast dzięki łatwemu dostaniu alkoholu i 
to „za małe pieniądze, alkoholizm wśród mło- 
dzieży, a nawet wśród małoletnich, przybie- 
rać zaczyna zatrważające rozmiary. 

  

Kto zna choć trochę psychologję pijaka, 
ten wie, że żaden szanujący się pijak, na- 
wet nietylko pijak, lecz każdy człowiek uży 
wający alkoholu, do ust słabszej wódki, nad 

-45 proc. nie weźmie. To też głównym od- 
biorcą wódki o mocy 33 proc. jest miodzież, 
która w ten sposób zaprawia się do pijań- 
stwa. 

Dalej, owe małe butelki wódki w cenie 
około 50 groszy są nabywane przeważnie 
przez młodzież, gdyż ta do szynku pójść je- 
szcze boi się, a kupić taką butelkę jest bar- 
dzo łatwo. To też często idąc po ulicy, wi- 
dzi się gromadki młodzieży, pijącei wódkę 
w bramach domów. 

Jeżeli chodzi o zdanie samych pijaków, 
o tych małych butelkach, to twierdzą oni 
jednomyślnie, że „taką muchą uie warto so 
bie gęby psuć". I rzeczywiście, oni z tych 
małych butelek nie korzystają. 

Młodzież w dobie obecnie przeżywanego 
kryzysu, narażona jest na wiele ciężkich 
przeżyć. Bezdomność, brak pracy, nędza w 
domu rodzicielskim, brak opieki, głód, brak 
rozrywki kulturalnej, to wszystko czyni du- | 
szę młodzieży podatną na wszelkie złe wpły | 
wy i nie dziwnego, że korzysta ona ze Spo- 
sobności uraczenia się ałkoholem. Ale czy — 
można rzeczy tych nie dostrzegać? Różne- 
mi drogami trafia alkohol do rąk młodzieży. 
Różne są przyczyny, dla których młodzież | 
pije: chęć rozgrzania zmarzniętych kości, 
naśladowanie starszych, czas, z którym nie- 
wiadomo co zrobić, dalej chęć zapomnienia 
o beznadziejności swego położenia i wiele, 
wiele innych przyczyn, których kryzys 
ny dostarcza hojną ręką. 2 

Sprawa poruszana na łamach pis- 

ma młodzieży, jest tak poważna, iż za 

sługuje na obszerniejsze omówienie i 

głębsze zastanowienie się.    



  
  

NASZA ANKIETA 
  

W SPRAWIE POMNIKA MICKIEWICZA 
UWAGI p. DYREKTORA MIECZYSŁAWA SZPAKIEWICZA 

W dziedzinie swojej pracy walczę 
z dyletantyzmem i brakiem fachowo= 
Ści, dlatego trudno mi zabierać pu- 
blicznie głos w sprawie, co do której 
nie posiadam fachowego oparcia. Mo- 
gę jedynie wyrazić to lub inne sub- 
jektywne wrażenie, wywołane dziełem 
Sztuki z innych dziedzin, które oglą- 
dam Jub słucham, Upoważnia mnie 
do tego poniekąd Świadomość, że lii- 
dzie, zasklepieni w ciasnym kręgu 
zagadnień jeno swego zawodu, nigdy 
nie są zdolni tworzyć nowych drog 
we własnym zawodzie, wszelka bo- 
wiem ciasna jednostronność, nieunik- 
nienie rodzi rutynę i szablon, 

Jeżeli więc mam zabrać głos w 
sprawie pomnika Mickiewicza w Wil- 
nie, pragnąłbym na | wstępie zazna- 
czyć, że wypowiadanie się ogółu w 
szerszym zakresie o dziełach sztuki, 
uważałbym za wysoce niebezpieczne, 
a nawet szkodliwe. Poziom krytycz- 
nego ustosunkowąnia się do Rzeźby, 
Malarstwa, Muzyki, Teatru i t. d. jest 
tak niski, tak pozbawiony wszelkich 
najprymitywniejszych podstaw, że 
wprowadza jedynie niekulturalny za- 
męt i paczy często smak .tych, któ- 
rzy posiadają zdrowy instynkt od- 
czuwania wrażeń, chocby ich nie ro- 
zumieli. O dziełach Sztuki rozstrzy- 
gać mogą jedynie ci, którzy są do 
tego powołani i którzy opinię swą 
winni narzucać ogółowi, kształtując 
w ten sposób jego wrażliwość i smak 
artystyczny. 

Jeżeli więc projekt pomnika Mic- 
kiewicza jest już przyjęty i ma się 
realizować, to widocznie z pośród in- 
nych, odpowiada najbardziej tym ogól- 
nym warunkom, które stworzą arty- 
styczną całość. I nie ma o czem roz- 

praw:ać. Może się nie podobać wielu, 

może być poważnie krytykowany przez 
fachowców nawet, to niczego nie do- 
wodzi; niema dzieła sztuki idealnego 
i uznanego przez wszystkie znakomi: 
tości, szczególniej we współczesności 
swojej, choćby to był nawet Zeus 
Olimpijski Fidjasza. 

Z tych założeń wychodząc, prag- 
nę serdecznie ujrzeć w Wilnie 
zreaiizowany projekt Kuny, choć 
prawdopodobnie gdy stanę przed Nim, 
nie wywrze na mnie tego wrażenia, 
jakie osobiście pragnąłbym odczuć w 
zetknęciu się z posągiem Wieszcza 
Narodu. Bo mimo energicznego „od- 
branzawiania* wartości Potęg Ducho- 
wych, Mickiewicz pozostał dla mnie 
nie ciałem obleczonem w płaszcz, czy 
szatę pielgrzymią, lecz Potężaym 

  

Duchem, Promieniem i Słońcem Na- 
rodu, którego blask i żar oślepia 
małe duszyczki. Nie dałem się na 
razie przekonać, że pomnik musi być 
przedewszystkiem zrozumiały dla 
wszystkich, gdyż nie mogę się wo 
góle pogodzić z wszelką t. zw. „po- 
pularnością* w Sztuce, ze stosowa- 
niem w Sztuce zrozumienia i uprzy- 
stępnienia, gdyż Sztuka jest dla mnie 
tylko jedna jedyna, i ta tylko, która 
huraganem płomiennym porywa i rzuca 
odrazu w Wielsie Słońce. Jest to co- 
prawda odwrotna metoda oddziały- 
wania przez Sztukę „z góry* „od 
najtrudniejszego”. Każde dzieło mo- 
numentalnej Sztuki winno porywać 
na sam szczyt i rzucać, a wtedy 
każda dusza spadając, zatrzyma się 
na tej wysokości, na której ją utrzy- 
mała siła jej skrzydeł. 

Głosem p. Dyrektora Szpakiewicza 
zamykamy w dniu dzisiejszym naszą 
ankietę. Dziś, o godz. 17 odbędzie 
się Zgromadzenie Ogólne Komitetu 
Budowy Pomnika. Ma ono ostatecz- 
mie kwestję zadecydować. Ankieta, 
przeprowadzona przez nas i >roda 
Literacka, poświęcona dyskusji nad 
projektami, wykazała, że większość 
opinji wypowiada się za projektem 
Kuny. W tym duchu, czy to na ła- 
mach naszego pisma czy na Sro- 
dzie, wypowiedzieli się panowie 
prof. F. Ruszczyc, prof. L. Słeńdziń- 
Ski, dr. St. Lorentz, arch. S. Narębski, 
W. Hutewicz i obecnie p. Dyrektor 
M. Szpakiewicz. 

Znamienuym jest wysoce miaro- 
dajny głos pref. Władysława Sko- 
czylasa, który, omawiając budowę 
pomnika Mickiewicza w „Gazecie 
Polskiej" z dn. 15. JIL, kończy tak: 
„Jednym właściwym sposobem zała- 
twienia sprawy budowy pomnika 
Mickiewicza * w Wilnie jest zatwier- 
dzenie przez Komitet Główny facho- 
wej i odpowiedzialnej opinji Sąda 
Konkursowego, a więc powierzenie 
budowy Henrykowi Kunie. Pomnik 
Mickiewicza w Wilnie będzie stał 
setki lat i będzie świadczył o pozio- 
mie kulturalnym epoki". 
TEORIE EEST TASTE 

STAN BEZROBOCIA W POLSCE 
WARSZAWA. PAT. — Według da 

nych statystycznych, ilość  bezrobot- 
nych na terenie całego państwa wyio 
siła w dniu 12 marca r. 0. 552.868 о- 
sób, co stanowi wzrost w stosunku do 
tygodnia poprzedniego o 3597 osób. 

  

5 КО МО 

W T-wie polsko-wegierskiem 
SPRAWA POLSKO-WĘGIERSKA 

W sobotę 12 b.m. pod przewodni- 
ctwem rektora Marjana Zdziechow- 
skiego odbyło się posiedzenie Towa- 
rzystwa Polsko-Węgierskiego, na po- 
rządku dziennym był referat Władysła 
wą Studnickiego „Sprawa polsko-wę- 
gierska“. 

Prelegent zaznaczył, że układ poli- 
tyczny Europy, zbudowany nia mocy 
traktatów w Wersalu. St. Germain i 
Trianon nie wytworzył stosunków imię 

dzynarodowych przyjaznych dla bez- 

pieczeństwa i rozwoju gospodarczego 
Polski. Podział Węgier,  zimniejszenie 
tego państwa z 325 tys. kim. kw. do 

93 tys. i liczby jego mieszkańców z 

20 miljonów do 8, jest dużym uszczerb 

kiem dla międzynarodowego stan-wi- 

ska Polski i jej obrotów handtowych. 

Dla międzynarodowego stanowiska 

Węgry byłyby naturalnym sprzymie- 

rzeńcem Polski; pod względem handio 

wym Polska i Węgry stanowiłyby dwa 

kompleksy gospodarcze, oparte o Bał- 

tyk i Morze Adrjatyckie, kompleksem 

wzajemnie uzupełniającym się. Dziś 

Węgry w wywozie Polski stanowią za- 

ledwie około 2 proc. Polska zaś w wy 

wozie Węgier chwieje się od 3 -— 4 

proc. 
Jakkolwiek Węgry przejawiają 0- 

gromną energję gospodarczą, są jed- 

nak wtłoczone w niezmiernie trudne 

warunki i dziś wespół z innemi pań: 

stwami środkowej Europy przeżywają 

kryzys bodaj uciążliwszy, niż inne pań 

stwa. Dziś na porządku dziennym sta- 

nęła kwestja bloku środkowo-europej- 
skiego, a zwłaszcza państw sukcesyj- 

nych dawnej monarchji Habsburgów. 

Kwestja ta nie może być rozwiązana 

bez częściowej restytucji Węgier. . 

Restytucja  terytorjalna _ Węgier 

choćby częściowa odpowiada naszym 

interesom. Lecz najbardziej jesteśmy 

zainteresowani co do odcinka północ- 

nego tj. w sprawie korytarza czeskie- 

go, wykrojonego z północnych Węgier 

i będącego jakby podmurówką dla czę 

ściowego rozbioru Polski, t.j. utraty 

wschodniej Małopolski i Wołynia. Ko- 

rytarz ów miał dać wspólną granicę 

Czech i Rosji; publicystyka czeska 

twierdziła, że Czesi nie mają morza i 

dla nich morzem jest przyszła Rosja, 

o stukilkudziesięciu miljonach ludno- 

ści. Dla uzyskania wspólnej granicy 

czesko-rosyjskiej, Czesi nie dopuszcza 
li broni do Polski w 1920 r. podczas 
wojny. polsko-rosyjskiej, nie dopuścili 
pomocy oddziałów węgierskich na te- 
rytorjum Polski i dyplomatycznie pra* 
cowali przeciwko Polsfte. 

ё | 

  

Kto chce na nadchodzące święta 

WIELKANOCNE 
maieć dobre, smaczne, Iekkosfrawne 

pieczywo, niech je wypieka tylko'na 

DROŻDŻACH! 

  

  

Pamięci Józefa Montwilła 
Rok rocznie społeczeństwo wileń- 

skie składa hołd prochom  niezapom- 
nianego działacza społecznego Józefa 
Montwiłła. 

Tradycyjnym zwyczajem gromadzą 
się wilnianie w Bazylice Metropolital- 
nej, zanosząc modły za duszę tego nie- 
zrównanego filantropa, który na niwie 
społecznej tak wielkie położył zasługi. 

Dziś, gdy karty przesziości zaciera 
pył zapomnienia, gdy coraz mniej lu- 
dzi pamięta o czynach twórczych, nie- 
spożytej energji i genjalnej wprost ini 
cjatywie tego Opatrznościowego Mę- 
ża, pragniemy przypomnieć i chociaż 
w krótkim zarysie zobrazować Jego о- 
wociią działalność na terenie Wilna. 

Praca ]. Montwiłła datuje się od r. 
1885, kiedy grono ziemian kresowych 
powołało go na stanowisko dyrektora 
Wil. Banku Ziemskiego. 

Instytucja ta, będąca ogniwem pol- 
skości na Kresach, miała znaczenie nie 
tylko ekonomiczne. 

Tu ogniskowały się wszelkie poczy 
nania polskie na niwie oświatowej, do 
broczynnej i kulturalno - społecznej. 
Józef Montwiłł umia! zapalać do pra- 
cy twórczej wszystkich swych współpra 

- cowników. 
Inicjatywa jego kształtowała się 

nieraz z błyskawiczną szybkością, 
przyoblekając się w formy realne. 

Jak za skinieniem różdżki czaro- 
dziejskiej powstawały gmachy, stowa- 
rzyszenia, instytucje i zakłady. 

Wszystko to Józef Montwilt skta- 

dał hojnie w ofierze własnemu społe- 
czeństwu. 

Równocześnie z pracą w Banku 
Ziemskim, Józef Montwiłł rozwija dzia 
łalność filantropijną w murach franci- 
szkańskich, gdzie koncentrowały się po 
dówczas wszystkie prawie polskie in- 
stytucje dobroczynne i kulturalno-spo- 
łeczne. 

_W rozległych murach franciszkań- 
skich, dźwigniętych z ruin ręką ]. 
Montwiłła — tętniło życie. 

Tam całe rzesze biednych i przez 
los steranych, znajdowały pomoc i 0- 
piekę. 

Największą bodaj instytucją o cha- 
rakterze wyłącznie filantropijnym 
było założone w r. 1904. — Miejskie 
Kuratorjum nad biednymi. 

Instytucja ta obejmowała całe mia- 
sto i ogniskowała działalność różno- 
rodnych zakładów dobroczynnych: о- 
chronki, przytułki, internaty, kropla 
mleka, bezpłatne obiady, przytułek noc 
legowy, przytułek dla starców, przytu- 
łek dla nieuleczalnie choryci:. giełda 
pracy, stow. sług św. Zyty, i inn. Ró- 
wnocześnie za inicjatywą J. Montwił- 
ła „powstaje Wil. Tow. Opieki nad 
dziećmi, rozwijające swą działalność 
nadwyraz szeroko. 

Pod egidą Towarzystwa powstaje 
patronat rzemieślniczy, ze specjalnie 
urządzonemi. warsztatami, przytułek 
dla chłopców, kolonie letnie i zabawy 
dziecięce. 

Na rozległych terenach murów fran 

  

ciszkańskich |. Montwiłł zorganizował 
dwie wystawy: „Dziecko* i „Urządzeń 
mieszkań”. 

Obie wystawy dały wiele cennego 
materjału naukowego. Wynikiem tych 
wystaw było powstanie kilku stałych 
instytucyj o specjalnym charakterze. 

W roku 1909-tym Józef Montwiłł 

  

powołał do życia Towarzystwo „Urzą- 
dzeń mieszkań”, które przeprowadziło 
ankietę mieszkań robotniczych, urze- 
czywistniło budowę domów dla urzęd- 
ników, oraz kolonji na Łukiszkach. 
W tymże okresie powstaje instytucja 

o specjalnym zakresie działań. Instytu- 
cją tą jest Tow. popierania pracy społe 
cznej im. S. i J. Montwiłłów. Opierając 

Dla Węgier odzyskanie zaboru cze 
sko-słowackiego, posiada największe 
znaczenie, jakkolwiek zabór ów pod 
względem obszaru i bogactw natural- 
nych, ustępuje zaborowi rumuńskiemu. 
W zaborze czeskim na 3,5 miljona 
mieszkańców jest Węgrów 1,1 miljo- 
na, czyli około 30 proc., Czechów zaś 
niema wcale, są tylko Słowacy i Rusi- 
ni węgierscy. Pierwszych jest przeszło 
miljon, drugich około 600 
Pod względem geograficznym zabór 

czeski dla Węgier posiada najbardziej 
istotne znaczenie. Jest to bowiem or- 

ganiczną częścią geograficznej całości 

Węgier. Od granic państwa czecho- 

słowackiego do Budapesztu, jest zale- 

dwie około 70 klm. Stolica Węgier w 

każdej chwili może być zagrożoną 

przez dalekonośne armaty czeskie. Wę 

gry nie są dziś niepodległe, nie moga 

według swej woli wprowadzić monar- 

chy na tron, chociaż de jure są monar- 

chją, gdyż opozycja sąsiedniego pań- 

stwa Czech, nie została znaturalizowa 

ną. 
E Czechy przestaną być dla Węgier 

niebezpieczeństwem wówczas tylko, 

gdy znajdą się w obrębie polsko -nie- 

mieckim, co nastąpi po połączeniu Au- 

stji z Niemcami. Nic dziwnego, że Cze 

si panicznie obawiają się tego faktu i 

Benesz prowadził usilną akcję dyplo- 

matyczną dla przeszkadzenia  an- 

schlussowi w roku zeszłym. Wobec 

tego, że projekt Tardieu unji gospodar 

czej państw sukcesyjnych ma zapo- 

biec anschlussowi, Czechy pójdą nań 

i możliwą rzeczą, że uda się wówczas 

Węgrom otrzymać częściową restytu- 

cję terytorjalną na północy, to jest od- 

zyskać Ruś Zakarpacką i Ruś Węgier- 

ską. 

Sprawa Rusi Węgierskiej ma dla 

nas szczególniejsze znaczenić, stwarza 

bowiem dziś przyszłe niebezpieczeń- 

stwo dla Polski. Czesi bowiem usiłu- 

ja tam stworzyć Rosję. 

Prasa czeska zamieszczała wielo- 

krotnie głosy polityków czeskich, 

stwierdzające, że Ruś Zakarpacka jest 

tylko depozytem, który Czesi zwróca 

Rosji. 
Jeszcze w 1920 roku prezydent Mas 

saryk powiedział: do Gilewsowa przed 

stawiciela sowieckiego czerwonego 

krzyża,: na Ruś Zakarpacką patrzymy 

jako na tymczasowy depozyt” Rosji, 

który przy pierwszej sposobności jej 

zwrócimy. Może pan to zakomuniko- 

wać swemu rządowi. 

Prelegent posługuje się pracami, p. 

St. Radosta, — Ruś Podkarpacka, An- 

toniego Starodworskiego — Klin bol- 
szewicki w centrum Środkowej Euro- 

py drukowane w 17 i 18 numerze Na 

szej Przyszłości, oraz pracą prof. F. D. 

Gierarda Le complet rouge en Reuthe- 

nie — przedstawia, że polityka czeska 

dąży z jednej strony do upowszechnie- 

nia prawosławia i podniosła procent 

prawosławnych z 5 do 20 proc. ludno- 

ści, z drugiej przyczynia się do wytwo 

rzenia ruchu bolszewickiego w Rusi 

Podkarpackiej. W żadnej z prowincji 

państwa czechosłowackiego, procento 

wo nie ma tyle okręgów 0 znacznej 

ilości głosów komunistycznych, jak w 

Rusi Podkarpackiej. 
Rusi Zakarpackiej, w dziesięciu okrę- 

gach głosy komunistyczne wynoszą 

35,2 proć., Sowiety zwróciły szczegól- 

niejszą uwagę na ów kraj i komintern 

w Charkowie, w 1926 roku pdlecit pro 

wadzić propagandę komunistyczno-u- 
kraińską w Rusi Zakarpackiej, dla 

stworzenia wielkiej sowieckiej Ukrai- 
ny od Jekatierynburga do Czysy. 

Niezadowolenie z rządów czeskich, 
pokrzywdzenie miejscowej ludności 
przy reformie agrarnej, opanowanie 
wszystkich placówek  administracyj- 

się na legatach kuratorów, Towarzy- 
stwo udziela corocznie pomocy finan- 

sowej zasługującym na poparcie insty 
tucjom dobroczynnym i _ kulturalno- 
społecznym. 

Poza wytężoną działalnością filan 
tropijną, J. Montwiłł rozwija wśród 
szerokich warstw zamiłowanie do sztu 
ki. W tym celu tworzy wytwórnię ar- 
tystyczną mebli, wykonywanych przez 
rzemieślników wileńskich, uruchamia 
szkołę rysunkową, powołuje do życia 
szkołę organistów, utrwala byt orkiest- 
rze popularnej i wreszcie tworzy tak 
chłubnie zapisaną w dziejach Wilna — 
„Lutnie“. 

Nie wszystkie įednak plany ]. Mon- 
twiłła zostały zrealizowane. 

W ostatnich latach życia J. Montwiłł 
powziął zamiar wzniesienia wspaniałe- 
go gmachu dla instytucyj polskich. — 
Gmach ten miał stanąć przy ul. Mo- 
stowej, gdzie się obecnie mieści Tow. 
przyjaciół Nauk. Tam miało się ogni- 
skować całe życie kulturalno-społecz- 
ne Wilna. : 

Drugim projektem nieurzeczywist- 
nionym było stworzenie Instytutu hy- 
gieny dziecięcej. 

Niestety nieubłagana śmierć nie- 
pozwoliła doprowadzić tych szczytnych 
zamierzeń do końca. 

Józef Montwiłł — lubił bardzo dzie 
ci. Przygarniał, roztaczał opiekę i 
kształcił  dziatwę najbiedniejszych 
warstw ludności. 

W pewien jesienny słotny dzień u- 
daliśmy się z |]. Montwiłłem za miasto, 
dła zwiedzenia nowopowstałej ochron- 
k,i która rozpoczęła samorzutnie swą 

tysięcy... 

Na -16 okręgów * 

  

nych, handlowych i przemysłowych 
przez Czechów, wywołuje odruch nie- 
zadowolenia miejscowej ludności, czy- 
niąc ją skłonną do bolszewizmu, jako 
najdalej idącej opozycji. Rusini ame- 
rykańscy, którzy swego czasu, oma- 
mieni przez Massaryka, uchwalili przy 
łączenie Rusi Węgierskiej do Czecho- 
słowacji, dziś protestują przeciwko go 
spodarce czeskiej w tym kraju. 

Geograficzne warunki Rusi Zakar- 
packiej, łączą z Węgrami. oddzielenie 
tego kraju od Węgrów, zmniejszyło 
skalę dobrobytu Rusi Węgierskiej. 
Zwrot Rusi Węgierskiej państwu wę- 
gierskiemu, leży w wysokim stopniu 
w interesach Polski, daje nam linję ko 
munikacyjną, bezpośrednią polsko-wę 
gierską, coby wzmogło nasze bezpie- 
czeństwo i ułatwiłoby stosunki nasze 
handlowe z Węgrami i bliskim Wscho 
dem. 

Po referacie p. Studnickiego zabrał 
głos prof. F. Bossowski, wykazując, iż 
istnieje przesąd niezmienności trakta- 
tów i podkreślając różnicę zachodzącą 
między umowami prywatno-prawnemi 
i politycznemi, międzypanstwowemi. 
Te ostatnie ulegają zmianie, gdy zmie- 
ni się stosunek sił, który je do życia 
powoływał. Zmiana traktatów na ko- 
rzyść Węgier ułatwi zachowanie trak 
tatów dla nas korzystnych, gdyż 
wzmacniając naszą pozycję międzyna- 
rodową, daje nam więcej sił dla ich o- 
brony. 

Następnie prof. Bosgowski wykazy 
wał jak traktaty w Wersalu, st. Ger- 
main, i Trianon, doprowadziły Środko 
wą Europę do upadku gospodarczego, 
dzieląc to, co stanowiło naturalny kom 
pleks żywotny pod względem gospo- 
darczym. Dzisiejsza propozycja Tar- 
dieu, jest próbą naprawienia błędów, 
popełnionych przez owe traktaty. Pró- 

ba ta jest niedostateczną i nie da się 
zrealizować wobec antagonizmu wę- 
giersko-czeskiego bez otrzymania przez 
Węgry rekompensaty terytorjalnej. 

Rektor Zdziechowski zaznaczył, że 
Węgry są jednomyślni w tem, że re- 
stytucja ich na północy posiada dla 
nich największe znaczenie polityczne i 
że w tej sprawie, interesy polsko-wę- 
gierskie są najzupełnić solidarne 

Prof. Hłasko zaznaczył wagę tej 
sprawy tak dla Polski jak i dia Wę- 
gier. 

Dyrektor Wacław Studnicki wyra- 
żał opinię, że należy spopularyzować 
daną sprawę przez wiece i poruszenie 
opinji musi odziałać na nasze siery 
rządowe. Ž 

Docent Seweryn Wystouch skonsta 
towal, že w tej sprawie, jak i w in- 
nych, nie mamy określonej poiityki, 
nie mamy bowiem określonej koncep- 
cji Polski. Czy Polska ma być jakiemś 
małem państewkiem, okrojonem do gra 
nie'nadwiślańskich, czy podnieść wiel 
kie zagadnienia, których rozwiązanie 
dałoby jej mocarstwowe stanowisko, 
to nie zostało jeszcze w opinji polskiej 
rozstrzygnięte i wywołuie na każdem 
polu bierność polityki polskiej. 

      

HERRIOT D 

Ustawa o pełnomoc- 
nictwach 

w senackiej komisji 
prawniczej 

WARSZAWA. PAT. Komisja 
prawnicza Senatu przyjęła na środo- 
wem posiedzeniu bez zmian projekt 
ustawy o pełnomocnictwach dla -Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej. 

Komisja konstytucyjna Senatu 
przyjęła bez zmian projekt ustawy w 
sprawie zmiany ustawy ©0 ustanowie- 
niu orderu Orła Białego. 

Komisja skarbowo - budżetowa Se 
natu przyjęła bez zmian projekt usta- 
wy o koncesjach kolejowych, - nowelę 
do rozporządzenia o przymusowem u- 
bezpieczeniu od ognia, nowelę do sta- 
tutu Banku Polskiego. Przy noweli, do 
tyczącej zmiany przepisów o finan- 
sach komunalnych, zabrał głos wice- 
minister spraw wewnętrznych Korsak, 
oświadczając, że rząd  przedsiębierze 
akcję oddłużania samorządów.  Mini- 
sterstwo zastanawia się nad źródłami 
pokrycia zobowiązań związków komu- 
nalnych i zamierza wykorzystać pełno- 
mocnictwa dla odciążenia . samorzą- 
dów od szeregu zadań. Nowelę tę przy 
jęto również bez zmian. 

Wylew Kubani 
MOSKWA. (Pat) Z powodu olbrzy- 

mich opadów Śnieżnych w górach pół. 
nocnego Kaukazu rzeka Kubań wylała 
po raz pierwszy od 50 lat Powódź о- 
garnęła 8 okręgów, zalewając 50 mie|- 
scowości. Podjęto energiczne zarządze- 
nia w sprawie zapobieżenia rozszerze- 
nila się powodzi oraz ewakuowania 
ludności z załanych okręgów. 

Napad na bank 
NOWY YORK (at). W Clinton w 

stanie Усма 5 bandytów obrabowało 
miejscowy bank na sumę 106 tys. dol. 
Bandyci zbiegłi w samorhodach, w<rót 
ce Jednak władzom udało się ich ująć : 
odebrać niema! w całości skradzione 
pieniądze. 

Ulęcie bandytów 
WARREN (stan Ohio) (Pat) Policja 

aresztowała dziś dwóch bandytów, któ: 
rym dewiedzieno, Że byli sprawcami 
uprowadzenia dziecka znanego prze 
mysłowca Jamesa Dejute'a w tym sa- 
mym dniu, kiedy porwano cziecko Lind- 
bergha. Obz] bandyci zostarą skazani 
najprawdopodobnie| na dożywotnie 
więzienie. 
oOSSSSsoso5- 
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MEBLE szorzędnej - jakości jo 
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PRZECIWKO GRYPIE, 
PRZEZIEBIENIU 

należy niezwłocznie zastosować tablet- 
ki Togal, które usuwają te chorobliwe 
objawy. Nieszkodliwe dła serca, żołąd 
ka i innych organów. Spróbujcie i 
przekonajcie się sami, lecz żądajcie we 
własnym interesie tylko oryginalnych 
tabletek Togal. Do nabycia we wszyst 
kich aptekach. 

OMAGA SIĘ 

  

   

USTALENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWAKUACJĘ RUHRY 

PARYŻ. PAT. — W czasie manife 
stacji propagandowej radykałów spo- 
łecznych Herriot wygłosił przemówie- 

ie, w którem bronił polityki swego 
stronnictwa i występował przeciwko 
obecnej polityce finansowej, polegają- 
cej na ciągłych wahaniach i przeciw- 
ko metodom, które rząd stosuje w ce- 
lu zrównoważenia budżetu. 

Herriot oświadczył, że winni tego 
stanu rzeczy muszą ustąpić. Przedsta- 

= 

pracę w dzielnicy najbiedniejszej mia- 
sta. 

W małym zrujnowanym domku, na- 
dającym się raczej na prowizoryczne 
letnisko, niż na lokal instytucji wycho- 
wawczej, — mieściła się ochronka. 

Lokal był w okropnym stanie. Przez 
szpary w drzwiach i ścianach docierał 
do wnętrza przenikliwy chłód. W po- 
dobnych warunkach praca wychowaw- 
cza była istnem poświęceniem. 

  
  
Opłakany stan ochrony tak rozczu- 

lit J. Montwiłła, że po powrocie do 
domu kazał architektom sporządzić pro 
jekty wzorowej ochrony. 

W krótkim czasie stanął na tle wie- 

wiciele lewicy, którzy ich zastąpią, 
przejmą odpowiedzialność za sytuację, 
która jest gorsza, niż w roku 1924, 
Herriot damagał się ustalenia odpowię 
dzialności za ewakuację zagłębia Ru- 
hry i w zakończeniu zwrócił się do wy 
borców z wezwaniem,” aby opowie- 
dzieli się za stałą większością repu- 
blikańską, która pozwoli na przepro- 
wadzenie istotnych reform. 

  

kowych drzew w przepięknym. parku 
Montwiłłowskim obszerny gmach, wzo 
rowo urządzony, przeznaczony dla tej 
ochrony, która w zaraniu swem tak 
ciężkie miała warunki egzystencji. 

Park Montwiłła w Rossie zaliczał się 
do najpiękniejszych zakątków Wilna. 
Górzysty, zadrzewiony teren, posiada- 
jący nieprzeparty urok ze względu na 
swoisty, dziewiczy stan, był ulubionem 
miejscem wycieczek wilnian. 

Na wzgórzu, pośród krzewów i zie- 
leni, ]. Montwiłł zamierzał własnym 
sumptem wznieść pomnik Wieszczowi 
naszemu, Adamowi Mickiewiczowi. | 

W ówczesnych czasach zaborczych 
rzecz ta była wprost nie do pomyśle- 
nia. 

A jednak, w tym kierunku zdziała- 
no wiele. * 

Na odpowiednim piedestale ustawio 
no wyniosłą, smukłą kolumnę. Na niej 
miało stanąć popiersie Wieszcza z lat 
młodych, filareckich, wykonane z bron 
zu przez prof. Piusa Welońskiego. 

Niestety, — plan ten nie został u- 
rzeczywistniony. 

Czujne oko władz rosyjskich uda- 
remniło zamierzenia j. Montwiła. 

I dziś oglądać jeszcze możemy tę 
wyniosłą, omszałą kolumnę, jako nie- 
my wyraz ucisku i niewoli. 

Józef Montwiłł w ciągu całego ży- 
cia szukał ludzi. Szukał jak Diogenes, 
nieraz z latarnią w dłoni . 

Często, na posiedzeniach mawiał: 
„Pieniędzy nigdy nie brak, pieniądze 
zawsze się znajdą, tylko ludzi, ludzi 
trzeba'. 

Najbliższym współpracownikiem jó



W sprawie sytuacji 
teatralnej 

Szanowny Panie Redaktorze! 
Uprzejmie proszę 0 łaskawe za- 

mieszczenie w swem  poczytnem pis- 
mie następującego oświadczenia: 

Ponieważ od pewnego czasu są kol 
portowane w prasie krzywdzące po- 
głoski o wyjątkowo ciężkiej sytuacji 
teatrów miejskich Z.A.S.P w Wilnie, 
o zamknięciu Teatru „Lutnia”, i t.p., 
Dyrekcja Teatrów poczuwa się do obo 
wiązku zaznajomić opinję publiczną z 
istotą rzeczy: 

1) Ogólny kryzys odczuwa się w 
teatrach wileńskich, lecz jest on mniej 
groźny, niż w miastach innych. Stan 
finansowy teatrów od początku sezo- 
nu opiera się na budżecie, który nie 
może wytworzyć katastrofy. O likwida 
cji teatru „Lutnia” nie ma mowy w 
obecnym sezonie i Z.A.S.P. dotrzyma 
wszelkich umów. Kryzys może doty-” 
kać bezpośrednio zespół artystyczny, 
lecz nie podważa w żadnym wypadku 
egzystencji teatrów. 

2) Każden teatr, szczególniej w 
czasach obecnych, przeżywa w pew- 
nych momentach okresy cięższe. Za- 
łamanie się kasowe 2 — 3 sztuk może 
wytworzyć sytuację niepokojącą i zmu 
sić kierownictwo do szukania ratunku 
nieraz wbrew intencjom artystycznym, 
lecz okresy te w teatrach poważnych 
są zazwyczaj przejściowe. 

3) Mimo kryzysu, sezon obecny 
teatrów wileńskich nietylko nie obni- 
żył swego poziomu, lecz go stale wzno 
si, pod względem zaś repertuaru, zaj- 
muje jedno z naczelnych miejsc w Pol 
sce. Słowacki, Żeromski, Fredro, Szek- 
spir, Moljer, Korzeniowski, Kajzer i 
szereg utworów, świadczy o szlachet- 
nej pozycji teatrów, broniących się u- 
parcie przed tandetą, do której nieraz 
siłą zmusza je publiczność, stroniąc 
np. ostatnio solidarnie przed Szekspi- 
rem, widowiskiem ze wszechmiar za- 
sługującem na większą uwagę 

Nadmienić należy, że kryzys za- 
chwiał b. wiele instytucyj artystycz- 
nych, jedynie teatry związkowe (Wil- 
no, Łódź) potrafiły normalnie utrwalić 
egzystencję. 2 

Nie można również zapomnieć, że 
współczesny widz teatralny przeżywa 
również swego rodzaju kryzys smaku 
i wrażliwości artystycznej. Unika on 
wartości artystycznych nawet w naj- 
bardziej współczesnych zagadnieniach 
społeczno-ideowych, chętnie  nato- 
miast lubuje się w szablonie farsy, lek- 
kiej, komedji, lub rewji, albo w sensa- 
cyjnych reportażach. Teatr jednak ja- 
ko taki, nie może by li tylko instytucją 
rozrywkową. Zadania teatru są szer- 
sze i głębsze. Teatr wogóle, a tu w 
Wilnie szczególnie, musi być czynni- 
kiem wychowawczym, żywym i postę- 
powym. 

I dlatego niedostateczna reakcja 

publiczności na genjalnego Szekspira, 

który u współczesnego widza, mimo 
swej świeżości i aktualności nie znaj- 
duje zainteresowania, lub kompletne 
pustki na popularnym utworze patrjo- 
tyczno-wojskowym „Virtuti Militari“, 
teatru nie można zrażać, lecz raczej 
go dopingować do większych wysił- 
ków w dążeniach artystycznych — 
nie zadawalając się „przebojem Wil- 
na“ „Mam lat 26“. 

Byłoby może lepiej, gdyby niepro- 
szeni „przyjaciele* teatrów wileńskich, 
odłożywszy na chwilę swoje interesy 
osobiste, miast mylnie i szkodliwie in- 
formować prasę o zamykaniu „Lutni' 
i „katastrofie finansowej', poświęcili 
swój czas na przekonywanie widzów 
do Szekspira, Wyspiańskiego i tych, 

którzy stanowią rdzeń kultury polskiej 

i europejskiej. 
Łączę wyrazy głębokiego szacun- 

ku pozostając z poważaniem 

M. Szpakiewicz 
dyrektor Teatrów Miejskich 

ZASP w Wilnie. 

PSOE RABUTIINIS TAS STI 

zefa Montwiłła i krzewicielem jego 
szczytnych idei i haseł — był obecny 
zasłużony prezes Tow. popierania pra 
cy społecznej, p. Ludwik Ostreyko. 

Jego usilnym staraniom i wytrwa- 
łości zawdzięczać należy, że z wiosną 
r. b. na skweize franciszkańskim sta- 
nie okazały pomnik Józefa  Montwiiłła. 

Gdyśmy w nieutulonym żalu że- 
gnali odchodącego w zaświaty ]. Mont 
wiłła, utrwaliły mi się w pamięci sło- 
wa red. Wojciecha Baranowskiego, 
który tak scharakteryzował promienną 
postać tego Wielkiego Męża Czynu. 

„Bywają ludzie drogowskazy. Stoją 

oni niezłomni, wśród najstraszniejszych 

historycznych zamieci i całą swą ista- 
ta'i każdym czynem swoim wołają: 
tędy! 

! płynie za nimi fala ludzka, uina 
iż ich słuchając, na nich wzorując ży- 
cie, do celu pragnień swoich dotrze 
najrychie;. 

Takim człowiekiem-drogowskazem 
był ten, komu biją na chwałę po raz 
ostatni dzisiaj dzwony świątyń na- 
szych, a za którego trumną goni wiel- 
kie łkanie. 

Instynkt powszechny odczuł bez- 
graniczność straty. Któż z nas nie wi- 
dzi bowiem, iż w szeregu społecznym 
uczyniła się luka okropna. Ubył nie 
żołnierz, ale wódz. 5 

Nas, dzieci niewoli, wiódł on do 
promiennego jutra". 

Dziś, — po dwudziestu latach, pa- 
mięć o twórcy dzieł wiekopomnych,— 
nie wygasła w sercach naszych. 

Żyć ona będzie jeszcze wśród nas 
przez długie czasy. 7. $. 

   
Wscnód słońca g. 6.13 

    Cyrjaka 
jutro 

Patrycego 
BTA IAE TUOS 

Spostrzeženia Zaktadu Meteorologicz- 
nego U.S.B. w Wilnie. 
Z dnia 16 marca 1932 roku. 

Ciśnienie średnie: 758. 
Temperatura średnia: 0. 

Temperatura najwyższa: +2. 

Temperatura najniższa: —7. 
Opad w mm.: ślad. 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: wzrost, potem spadek. 

Uwagi: pochmurno. 

Zachód słońca g. 18.06 

  

NABOŻEŃSTWA 

— Nabożeństwo za duszę ś. p. Jó- 

zefa Montwiłła. Jutro, w piątek 18 b.m. 

o godz. © rano odbędzie się w Bazyli- 

ce Metropolitalnej, staraniem Zarządu 

Tow. popierania pracy społecznej, na- 

bożeństwo żałobne za spokój duszy 

Józefa Montwiłła, niezrównanego filan 

tropa i wielkiego działacza społeczne- 

go. — Podczas nabożeństwa pienia re 

ligijne wykona chór „Lutni* wileńskiej 

pod batutą p. W. Kasztelana. Produ- 

kcjom towarzyszyć będzie na orga- 
nach prof. W. Kalinowski. 

MIEJSKA 

— Dzisiejsza Rada Miejska. — 

Wyznaczone na dziś posiedzenie Ra- 

dy Miejskiej przewiduje następujący 

porządek dzienny: udźwiękowienie ki 

na miejskiego, wstrzymanie zapomóg 

dla instytucyj dobroczynnych, sprawę 

nowej taryfy za 'prąd gospodarczy i 

szereg innych spraw. 
Spodziewana jest dłuższa dysku- 

sja nad sprawą kina miejskiego i nad 

wnioskiem o potanienie prądu  elek- 

trycznego, który ma być na posiedze- 
niu zgłoszony. 

— Ulgi podatkowe. — Na skutek inter- 

wencji Chrześcijańskich Związków Wędli- 

niarzy i Mięsnych u władz skarbowych w 

sprawie ulg podatkowych prezes Wileńskiej 

Izby Skarbowej umorzył niektóre zaległości 
podatkowe, przyczem wydał polecenie od- 

roczenia zaliczek płatności za rok 1931. Ul- 

gi te będą stosowane wobec członków 
Chrześcijańskiego Związku indywidualnie. 

Przed sezonem budowlanym w 

Wilnie. Sześć miljonów złotych  po- 
trzeba na remonty i nowe budowle. 

Komitet Rozbudowy m. Wilna  łącz- 

nie z magistratem i w porozumieniu 
się z komitetem bezrobocia wystąpił 
do Banku Gospodarstwa Krajowego z 
memorjałem w sprawie udzielenia Wil 

nu odpowiedniej pożyczki potrzebnej 

na ożywienie ruchu budowlanego w 

związku ze zbliżającym się sezonem 
wiosennym i letnim. Z memorjału te- 
go wynika, że miasto liczy 12011 po- 

sesji z 44.600 mieszkańcami, odnaj- 
mowanemi przez 193 tysiące osób. 
Wolnych mieszkań, a zniszczonych 
jest 4166. Na ogólne cele budowlane 
właściciele posesji i placów żądają 14 

miljonów złotych. Na dokończenie na- 
poczętych domów potrzeba 990 tys. 
zł., zaś na nowe budowle właściciele 
proszą 604 tys. zł. Remont zniszczo- 
nych mieszkań pochłonie 2  miljony 

złotych. 

Wszystkie te żądania Komitet u- 

waża za niemożliwe uwzględnić i nie 

prosi nawet o przyznanie tak dużych 

sum. Jednak z uwagi na potrzebę 

wznowienia robót na wiosnę uważa 

za potrzebne prosić B. G. Kr. o przy- 
znanie kilku miljonów złotych (5—6) 

co znakomicie wpłynie na ożywienie 

ruchu budowlanego w Wilnie. 

Odpowiedzi i ewentualnego przy- 
znania kredytów należy oczekiwać w 
czasie najbliższym. 

— Zeznanie o dochodzie. — Na mocy 
zarządzenia władz skarbowych termin do 

składania zeznań o dochodzie na rok podat 

kowy 1932 przez osoby fizyczne i spadki 
wakujące przesunięty został z marca na 1 
maja rb: 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zarząd Wil. Koła T.N.S.W. (Tow. 

Naucz. Szk. Śred. i Wyższ.) podaje do 
wiadomości swoich członków, że we czwar 
tek, dnia 17 bm., o godz. 19 m. 15 odbę- 
dzie się w gimn. im. A.Mickiewicza Doro- 
czne Zebranie z nast. porządkiem dziennym: 
1. Sprawozdanie Zarządu za r. 1931. 2. 
Sprawozdanie Kom. Rewiz. 3. Wybory do 
Zarządu, Kom. Rewiz. oraz Kom. Rozjem. 

4. Wybory delegatów na Walne Zgroma- 
some Tow. w Warszawie. 5. Wolne wnio- 
SKI. 

— Zebranie dyskusyjne Związku Pracy 
Obywatelskiej Kobiet, = którem p. redak- 
tor Kazimierz Okulicz będzie mówił „O pol 
skim projekcie rozbrojenia moralnego" 0d- 
będzie się dnia 17 marca rb., o godz. 7 
wieczorem, w lokalu Związku  (Jagielloń- 
ska Nr 3-5 m. 3). 

Wstęp dła gości 30 gr., dla członkiń bez 
płatny. LS 

Zaproszenia imienne rozsyłanę nie będą. 
— Zarząd Związku Polaków z Kresów 

Biał. Zakordonowych niniejszem  zawiada- 
mia, że Walne zebranie odbędzie się dnia 
20 marca rb. w niedzielę, o godz. 17-ej (5-ej 
wiecz.), w sali, przy ul. Zawalnej Nr 1, we 

„CENTROOPAŁ" 
„е WĘGIEL „a 

kopsiń górnośląskich i drzewo opałowe 
suche i zdrowe z dostawą do domu 

po cenach konkrrencyjnych 

Zamkowa 18, tel 17 90. 

    

SWO 

RONIKA 
dle następującego porządku dziennego: 1) 
Zagajenie. 2) Wybór przewodniczącego i 
sekretarza. 3) Sprawozdanie Zarządu. 4) 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 5) Usta- 
lenie planu prac na 1932 rok. 6) Wybór 
członków Zarządu, ich zastępców i Komisji 
Rewizyjnej. W razie nieprzybycia dostatecz 
nej statutowo ilości członków, następne Wal 
ne Zgromadzenie odbędzie się tegoż dnia 
o godz. 18-ej (6 wiecz.), wedle powyższe- 
go porządku dziennego i będzie prawomoc 
nem niezależnie od ilości obecnych  człon- 
ków. | 

Staraniem Wydział Elektrycznego Ma- 
gistratu miasta Wilna, dnia 18 ACH br. o 
godzinie 20, w sali „Stowarzyszenia Tech- 
ników w Wilnie”, odbędzie się odczyt inż. 
Pioseckiego z Warszawy treści uastępu- 
jącej: „Zasady racjonalnego oświetlenia 
wnętrz i jego wpływ na pracę człowieka” 
oraz „oświetlenie okien wystawowych i świa 
tło w reklamie*. Odczyt będzie ilustrowany 
przezroczami. Wstęp wolay. 

Zarząd „Rodziny Wojskowej* podaje 
do wiadomości, że „Czarna Kawa" Rodzi- 
ny Wojskowej, która miała się odbyć w dn. 
18 bm., odbędzie się dnia 20 bm. o godz. 
5 wieczór, z przyczyn od Zarządu niezależ- 
nych. Program artystyczny „Czarnej Ka- 
wy” pozostaje bez zmian. Członkowie Rodz. 
Wojsk., wprowadzeni goście oraz pp. woj- 
skowi proszeni są o jaknajliczniejsze przy- 
bycie. 

AKADEMICKA 
— Komisarz u studentów - żydów. 

Wobec niedojścia do porozumienia z 
frakcjami w sprawie władz stowarzy- 
szeń kurator prof. Wróblewski w po- 
rozumieniu z Senatem USB mianował 
komisarzem Stowarzyszenia Studentów 
Żydów absolwenta medycyny Sz. Ra- 
fałowicza, który z dniem wczorajszym 
objął nowe stanowisko. 

KOLEJOWA 
— Kolejarze w dniu 19 marca. Staraniem 

Zarządu Okręgu i Ogniska Kolejowego Przy 

sposobienia Wojskowego w Wilnie, odbędzie 

się 19 marca 1932 r. uroczysta akademia ku 

czci Pierwszego Marszałka Polski Józefa Pił- 
sudskiego — w Ognisku Kolejowem przy ul. 

Kolejowej Nr. 19. Początek o godz. 19-ej. 

Wstęp wolny. Program akademii obejmuje: 

1) Hymn narodowy, w wykonaniu chó- 

ru i orkiestry Ogniska. 
2) Przemówienia: a) Dyrektora Kolei 

Państw. inż. K. Falkowskiego, b) prezesa O- 

kręgu K. P. W., ob. M. Puchalskiego, <) 
Przedstawicieli Organizacyj Kolejowych. 

3) Powinszowanie Imieninowe, muzyka 

Brzozowskiego w opracowaniu na chór i or- 

kiestrę A. Czerniawskiego. 

4) Polonez F. Szopena, 

chóru i orkiestry. 

5) Uwertura z opery „Halka” 
niuszki w wykonaniu orkiestry. 

6) Występy dzieci przedszkola i szkoły 

Ogniska. 

7) Utwory Kompozytorów Polskich, 

śpiew w wykonaniu p. Wandy Biszewskiej. 
8) Utwory Szopena. fortepian, w wyk. 

p. Wacławy Cumftówny. 

9) „żyj Polsko'* Orwicza, sztuka w 1 

akcie, osnuta na tle walk legjionowych (1915 

r.) w wykonaniu zespołu dramatycznego 

Ogniska. Część koncertowa znajduje się pod 

kierownictwem p. A. Czerniawskiego. 

ROŻNE 
— 0d Administracji. Przy dzisiejszym 

numerze „Słowa” załączamy dla wszystkich 

naszych przedpłatników cennik nasion firmy 

Zygmunt Nagrodzki w Wilnie. 

Jeżeliby kto nie otrzymał, niech napisze 

do wyżej wymienionej firmy, a hiezwlocz- 

nie zostanie mu wysłany. 

— Wciąż protestują — W dniach naj- 
bliższych na terenie miasta odbędą się wie 
ce protestacyjne przeciwko nowelizacji u- 
stawy o ubezpieczeniach socjalnych. Wiece 
te zwołują Chrześcijańskie Związki Zawo- 
dowe. 

— Kto ma pretensje do zwolnionego ko- 
mornika. — Wobec zwolnienia ze stanowi- 
ska komornika 10 rewiru m. Wilna p. Zyg- 
munta Niewęgłowskiego, osoby  roszczące 
jakiekolwiek pretensje pieniężne do tego ko- 
mornika, winny w terminie 6-cio miesięcz- 
nym zgłosić swe roszczenia do prezesa Są 
du Okręgowego. Pretensje te będą zaspo- 
kojone z kaucji Niewęgłowskiego, pozosta- 
jacej w depozycie sądowym. 

Loterja T-wa „P. Ž. P.“. Posiadaczč 
biletów wygranych, proszeni są o szybszy 

odbiór fantów, które wydawane są codzien- 

nie od godz. 9 — 5 po poł. przy ul. Mickie 
wicza 12, m. 2 do soboty 19-III włącznie, po 
czem przerwa Świąteczna trwać będzie do 

5 kwietnia. 

w wykonaniu 

S. Mo- 

  

TEATR I MUZYKA 
— „Mam lat 26* — na Pohulance. Dziś, 

o godz. 8 w. oryginalna sztuka węgierska 
pt. „Mam lat 26". 

— „Ich synowa" — w Teatrze Lutnia. — 
Dziś, o godz. 8 w. arcywesoła, pełna humo- 
ru i werwy najnowsza komedja A. Grzyma- 
ły-Siedleckiego pt. „Ich synowa". 

— Jedyny występ Mikołaja Orłowa w 
niedzielę 20 b.m. urządza Wileńskie Towarzy 
stwo Filharmoniczne (Sala Konserwatorjum 
-— Wielka 47). Po wielkich sukcesach at- 
tystycznych w Ameryce Centralnej oraz — 
świeżo — w Warszawie (3 koncerty z rzę- 
du!), przejazdem do krajów Bałtyckich i 
Skandynawskich, da ten sławny mistrz pia- 
nizmu współczesnego jedyny swój recital. 
Niezmiernie interesujący i całkiem nowy pro 
gram obejmuje arcydzieła muzyki klasycz- 

— 

Wirówki „BALTIC” 
różnej wielkości 

oraz naczynia ł przybory mieczarskia 

poleca 

Zygmunt Nagredzii | 
Wilno, Zawzisa 11-2 

Jagoda i „iagódki” 
Dochodzenie w sprawie nadużyć z 

zastawami w lombardzie przy ul. Bi- 
skupiej postępuje. Ostatnio wydział 
śledczy aresztował, prócz Jagody, 
dwie inne osoby, a mianowicie: Ko- 
ziełł-Poklewską i Wandę  Rajewską, 
byłe urzędniczki lombardu. Pozostawa 
ły one w bliskim kontakcie z Jagodą, 
współdziałając przy ukrywaniu i spie- 

niężaniu ch zastawów. 

    

| ców, którzy w pogranicznych wsiach 

W piątek 18-go marca © godz. 9.30 rano, jako w wigilję dn:a imienin 

Józefa Montwiłła 
wielkiego działacza snołecznego i niezrównanego filantropa 

w Bazylice Metropolitalnej, za spokój duszy Zmarłego edbędzie się nabeżeństwo, 

na kłóre zaprasza 

  

OBYWATELE! 
Dzień 19 marca jest w Połsce Nie- 

podległej dniem hołdu i czci dla Mar- 
szałka Józefa Piłsudskiego. Pierwszy 
Żołnierz Rzeczypospolitej, wielki bu- 
downiczy naszej państwowości i Wódz 
Narodu w tym dniu obchodzi swoje 
imieniny. Cała Polska święci ten dzień 
uroczyście i dostojnie. Z serdecznem 
oddaniem, z wdzięcznością i wzrusze 
niem chylą się głowy przed Solenizan- 
tem, myśli i uczucia garną się do Jego 
spiżowej postaci, do bohatera, który 
czynem Swym w życie wcielił najdroż 
sze marzenia o wolności całych poko- 
leń. Przeto i tutaj na ziemi wileńskiej, 
z której Marszałek Piłsudski wyszedł 
na bój o wolność, święcić uroczyście 
będziemy, wraz z całą Polską, dzień 
19 marca, ale z gorętszem, niż gdzie- 
indziej uderzeniem serc, z głębszą mi- 
łością. Przeżywamy tu dzisiaj razem z 
całym krajem, razem z całym Światem 
trudne i ciężkie chwile. Ale przeżywa- 
liśmy trudniejsze i cięższe, w których 
tylko On jeden nie upadał na duchu, 
w których dawał nam przykład, jak 
niezłomnie należy w lepsze jutro wie- 
rzyć, jak o nie walczyć i nie tracić na- 
dziei. Wiary naszej i ufności nie za- 
wiódk. Wyrwał nas z jarzma niewoli, 
na ca wolną drogę nas wyprowa- 
dzii. 

Już drugi dziesiątek lat idziemy za 

Zarząd Towarzystwa popierania Pracy 

OBCHÓD IMIENIN MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 
Jego przewodem. Pod Jego rozkazami 
zdążamy ku mocarstwowej przyszio- 
ści. Jego nieugięta wola łamie wszyst 
kie przeszkody, jego orle. spojrzenie 
sięga tam, gdzie nasze oczy, nawykłe 
do szarych, powszednich trosk, nie 
sięgają. Więc skupieni dokoła niego, 
dokoła naszego Ukochanego Wodza 

przetrwamy i zwyciężymy piętrzące się 
trudności, jak przetrwaliśmy i zwycię- 
żaliśmy w jego szeregach. 

OBYWATELE! Dzień 19 marca, 
dzień Imienin Wodza, jest przegłądem 
SH, któremi On dowodzi, jest pow- 
szechrym wyrazem gotowości obywa- 
telskiej, której On od nas wymaga w 
słażbie Ojczyzny. W tym dniu, obywa 
tele, składamy Marszałkowi Piłsud- 
skiemu raport o naszej gotowości do 
pracy i walki © dobro Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej. Nikoge nie może za 
braknąć w ordynku, gdy z mocą i za- 
pałem wznosimy okrzyk, w którym się 
mieszczą wszystkie nasze najlepsze ży 
czenia: Marszałek józef Piłsudski 
niech żyje! 

Komitet Obchodu Imienin 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

* 

Komitet wzywa ludność miasta - Wil 
na do przystrojenia odświętnego do- 
mów i wzięcia udziału w  uroczystoś- 
ciach. 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI 
O godz. 9.30 metropolita wileński 

ks. arcybiskup. Romuald  Jałbrzykow- 
ski odprawi w Bazylice archikatedral 
nej solenne nabożeństwo na intencję 
Dostojnego Solenizanta. W godzinach 
porannych odbędą się równocześnie 
nabożeństwa w świątyniach innych 
wyznań. 

Po nabożeństwie armja odda cześć 
Marszałkowi drogą defilady, w której 
wezmą udział wojska wszystkich ga- 
tunków broni garnizonu wileńskiego. 
Wraz z wojskiem defilować będą od- 
działy byłych wojskowych, przysposo 
bienia wojskowego i młodzież szkol- 
na Delifalada odbędzie się na placu 
Łukiskim. 

O godz. 13 w wielkiej sali Urzędu 
Wojewódzkiego nastąpi dekoracja sze 

regu zasłużonych osób odznaczeniami. 
O godz. 18 w auli kolumnowej U. 

S. B. odbędzie się akademja z nastę- 
pującym programem: 

Fr. Chopin — polonez A-dur, wy- 

kona orkiestra 6 PP. Leg. 

1. Zagajenie ]. M. Rektora USB. 

orkiestra. 
2. Przemówienie generała Stan. 

"MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS A 

Dziś : 

Szopka X-tej Klasy 
w sali Kresowej (Zawalna 1) 

Pocz. o godz. 20 ej. 

nej, romantycznej i najnowszej polskiej i ro- 

syjskiej): (Szymanowski, Strawiński, Proko- 

fjew(. Bilety w przedsprzedaży w „Orbisie 

Mickiewicza 1la — „od g. 9 rano do 7 wiecz. 

Ceny niepodwyższone. Zniżki ważne. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Heljos — Gajda trojka, 

Holiywood — Raj ukradziony. 

Casjno — Precz z miłością, 

Pan — Bal w operze, 
Światowid — Poganin. 

Stylowy — Królowie mody. 

WYPADKI I! KRADZIEŻE 

— Samobójstwo służącej. — Wojko - 

Kojciul Helena (ul. Wileńska 4) z zawodu 

służąca, w celu pozbawienia się życia wy- 

piła esencję octową. Pogotowie odwiozło 

desperatkę do szpitala Sawicz. Stan jej nie 

budzi obaw. Przyczyna usiłowania — вато- 

bójstwa — brak środków do życia. 

— Wypadek samochodowy. — 

Kierko Wincenty (wieś Ryta, gminy kiemie 

liskiej), na ulicy Antokolskiej, jadąc saniami, 

wpadł pod autobus firmy „Arbon“ Nr 38473 

prowadzony przez szofera, którego nazwi- 

ska narazie nie ustalono. Uszkodzony z0- 

stał nieznacznie autobus. Wypadków w lu- 

dziach nie było. 

Z POGRANICZA 

— Trucizna pod zelówką. — Przed 
paru dniami we wsi Maruńce w rejo- 

nie odcinka granicznego Domaniewi- 

cze aresztowano czterech wywrotow- 

uprawiali agitację komunistyczną. W 

dniu wczorajszym podczas badania 
jeden z aresztowanych niejaki Sobot- 
nikow zażył trucizny. Niedoszłemu sa 
mobójcy przepłukano żołądek i urato- 

wano życie. Podczas śŚciślejszej rewi- 
zji u Sobotnikowa pod zelówką buta 
znaleziono trzy ampułki trucizny. 

— Zbiegowie czescy na gra- 

nicy. — Na pograniczu polsko-sowieckiem 
w rejonie Stofpców zatrzymano 4 osobni- 
ków narodowości czeskiej, którzy usiłowa- 

li nielegalnie przedostać się na teren sowiec 
ki. W jakim celu udawali się do Rosji ustali 
dochodzenie władz śledczych. 

Skwarczyńskiego. W. Lachman „Sztan 
dary na Kremlu“, odśpiewa chór 
„Echa* pod dyrekcją proi. Wł. Kali- 
nowskiego. 

3. Przemówienie prof. Ferdynanda 
Ruszczyca: „Stosunek Marsz. Piłsud- 
skiego do Wilna i do sztuki”. 

Ks. A. Hlondowski „Orzeł Biały”, 
odśpiewa chór. 

4. Przemówienie studenta Tadeu- 
sza „Wolskiego,  F. Nowowiejski 
„Marsz Wojenny Rzeczpospolitej", 
odśpiewa chór. 

O godz. 18 w Ognisku kolejowem 
— akademja kolejarzy. Teatr Miejski 
wystawia w gmachu na Pohulance g. 
20, sztukę „Virtuti Militari". Е 

W sobotę 19 bm., o godz. 10 rano, 
w sali Miejskiej przy ul. Ostrobram- 
skiej odbędzie się akademja dla mło- 
dzieży szkół powszechnych, zaś w 
dwie godziny później o godz. 12 w 
tej samej sali zabawa dla dziatwy 
szkół powszechnych, organizowana 
przez Zw. Pracy Obywatelskiej Ko- 
biet. 

W wigilję imienm odbędą się wie- 
czorem o godz. 19 capstrzyki wojsko 
we na ulicach miasta. 

W dniu 20 bm. w niedzielę o go- 
dzinie 12 w południe Federacja P.Z. 

0.0. urządza popularną akademję w 
sali Miejskiej przy ul. Ostrobramskiej, 
zaś o godz. +5 w małej sali Miejskiej 
przy ul. Końskiej Rodzina Policyjna u- 
rządza obchód dla swej dziatwy. O 
godz. 20 również w małej sali Miej- 
skiej przy ul. Końskiej odbędzie się a- 
kademja pocztowców. 

Społecznej 

    у 

Dnia 18 marca jako 

W ;pierwszą bolesną rocznicą Śmierci 

“+ 

Stanisławy :Jackiewiczow 

_ Nikołajewowej 
odbędzie się nabożeństwo 

żałobne w kościele Serca Jezus 
sowego o gzdz. 7.30 m. na które za- 
prasza znajomych 

Matka z siostrą     
Nowe placówki spół- 

dzielcze 
NA TERENIE m. WILNA 

Pomimo silnego kryzysu gospodarczego 

Ruch spółdzielczy w całej Polsce. nietylko że 
się nie załamał, ale rozwinął się jeszcze bar- 

dziej, dając tem dowód swojej wielkiej ży- 

wotności, odporności na wszelkie przesilenia 

natury ekonomicznej, oraz dając dowód 

zdrowej siły moralnej — społecznej, ua ja- 

kiej spółdzielczość się opiera. 

Nie pozostał w tyle i okręg Wilna. Zalc- 

żona prazez grono obywateli wileńskich w 

końcu roku ubiegłego „Powszechaa Spól- 

dzielnia Spożywców rozwinęła swoja dzia- 
łalność tak szybko i sprawnie, że dziś bczy 

już 4 sklepy, które służąc nietylko czionkom, 

ale całemu społeczeństwu, chłubnie spełniają 

swoją rolę. 

Główne zalety Spółdzielni spożywców to: 

a) sprzedaż dobrego, zdrowego i dobrze * 

odmierzonego towaru, ы : 
b) obnižanie i regulowanie cen „na rynku, 

c) podnoszenie wartości dochodu každe- 

go człowieka. 

Dałsze powodzenie Powsżechnej Społ- 

dzielni w Wilnie, zależy tylko od poparcia 

jej przez obywateli — spożywców, którzy 

mając na celu dostateczne zaspokojenie wła- 

snych potrzeb, tylko w sklepach Spółdzielni, 

winni czynić swoje zakupy. 

Komu więc leży na sercu dobro «atego 

społeczeństwa, kto pragnie polepszenia wła- 

snego bytu, tego miejsce w szeregach spół- 
dzieiczych. 

150 protokółów 
Lotne inspekcje komisyjne stwier- 

dziły w ostatnim tygodniu, że 75 proc. 
zakładów fryzjerskich pracuje niedzie- 
lami, nie przestrzegając t. zw. wypo- 
czynku niedzielnego. Władze więc ad- 
ministracyjne sporządziły 150  proto- 
kołów z wnioskiem pociągnięcia win- 
nych fryzjerów do odpowiedzialności. 

150 protokołów! 75 proc. zakła- 
dów! Czyż to nie jest miażdżącym do- 
wodem, że zakłady fryzjerskie winny 
być otwarte w niedzielę? Chocby go- 
dzinkę, dwie — zrana? Jak to jest 
praktykowane na całym świecie. Że 
właśnie w niedzielę zrana większość 
obywateli pragnie odświeżyć się na 
dzień świąteczny? Tak samo, jak po- 
tem pragnie posiedzieć przy czarnej u 
Sztralla, aby posłuchać muzyki: 

Popierajcie L.0.P.P. 

    

   

  

  

Sprawa Wardeńskiego 
W SĄDZIE APELACY JNYM 

W  dałszym ciągu procesu zeznawali 
świadkowie, między którymi na szczególne 

wyróżnienie zasługują zeznania świadków, 
leśniczych lasów Woropajewskich  Puchal- 
skiego i Kuchaiskiego, buchaltera  admini- 
stracji — Cichockiego, Nestorowicza, Piero- 
żyńskiego i Ziembińskiego. 

Puchalski potwierdza swe zeznanie, zio- 
żone w sądzie pierwszej instancji. Świadek 
ten nadal b. obciąża oskarżonego Chocia- 
nowicza. 

Częściowo potwierdza te zeznania nowy 
świadek oskarżenia Kuchalski, opowiadając 
sądowi o tem, że Chocianowicz zabronił mu 
księgować białe karty. W tydzień przed re 
wizją przeprowadzoną u Chocianowicza, 0- 
skarżony zabrał świadkowi notes, do które- 
go Kuchalski wpisywał białe kwity, i zni- 
szczyt, 

Św. Cichocki — buchalter dóbr Woropa 
jewo opowiada sądowi o prowadzeniu ksiąg 
buchalteryjnych o sposobie administrowania 
majątkami, o rewizji przeprowadzonej u Ciio 
cianowicza w związku z wykryciem nadu- 
żyć. Na zapytanie obrony, czy wpłacał War 

deński jakiekolwiek bądź kwoty (bez wska- 
zania źródeł) na zasiłki kasowe, Świadek 
oznajmia, że takie wpłaty istniały i że się- 
gały co roku kwoty 90.000 zł. 

Św. Pierożyński — delegowany z Urzę 
du Ochrony Lasów, opowiada sądowi o fa- 
NE sposobie prowadzenia gospodarki 
nej. 

. „Rabunkowy sposób wyrębów zmuszał 
świadka do kilkakrotnego zamykania lasu. 
Pozatem Pierożyński zauważa, że służba ie- 
šna była dodatkowo wynagradzana przez 
Zingera. 

Św. Ziembiński — delegowany z Barku 
Ziemskiego był obecny przy wydawaniu po- 
leceń przez hr. Henryka. Przeździeckiego, 
Wardeńskiemu o wpłacanie sum  ofrzyma- 
nych z parcelacji na rachunek osobisty hra 

0. 
Natem posiedzenie zostało przerwane @ 

BIE AH а szy wi ё 
terze świadków Lipę,  Owsieja Li Rar 
Zingierow, Anielę Korkozowi 2 © NOZ oraz bie 

- PROCES MJR. SZELIGI-SZAFR" ŃSKIEGO 
Wczoraj o godz. 9 m. 30 Wojskowy Sąd 

Qkręgowy w Wilnie przystąpił do rozpozna- 
via sensacyjnej sprawy majora 4-g0 pułku 
ulanów, Zygmunta Szeligi-Sza .. 

Rozprawie przewodniczy Sędzia Wojsko 

wego Sądu Okręgowego mjr. Kawecki, o- 
skarża pprokurator Sądu Wojskowego kpt. 

Sójko. 
"Po ustaleniu personaljów oskarżonego 

Sąd przystąpił do odczytania aktu oskarże- 
nia zawierającego przeszło siedemdziesiąt 
strot. 

Przed zreferowaniem spa obrońca 0- 
skarżonego, adw. Smigl wniosek O 
odroczenie sprawy celem połączenia tej spra 
wy ze sprawami niektórych z byłych pod- 
władnych  Szairańskiego, oskarżonych © 
współudział w nadużyciach. Akt oskarżenia 
zarzuca  majorowi — Szelidze-Szafrańskiemu 
długi szereg fałszerstw, dokonanych w ce- 
tach zysku. Nadużycia te zostały popełnione 
przez oskarżonego w czasie sprawowania 

  

urzędu kwatermistrza 4-go pułku ułanów. 
W celu ukrycia rzeczywistego stanu rze 

czy oskarżony posługiwał się fikcyjnemi ra 
chunkami | dowodami. Pozatem zarzuca się 
Szafrańskiemu fałszowanie dokumentów 050- 
bistych, dzięki czemu zajął on tak wysokie 

nowisko. 
Jak wynika z akt sprawy Szairański nie 

mając cenzusu naukowego, wpisał do arku- 
sza ewidencyjnego, że jest absolwentem in- 
stytutu. handlowego w Moskwie. Pozatem; 
oskarżony zaznaczył, że ma maturę od Je- 
żewskego z Warszawy, co także nie odpo- 
wiada rzeczywistości. : 

Następnie został przesłuchany  oskarżo- 
ny, poczem rozpoczęto badanie por. Juszkie | 
wicza, b. podwładnego oskarżonego. 

O godz. 5 m. 30 zostało 
przerwanem do dnia dzisiejszego. 

Wobec obfitości materjału i dużej ficz- 
by świadków sprawa ta najprawdopodobniej 
potrwa od 7 do 10 dni.



Afera z węglem kolejowym 
WILNO. — już od kilku miesięcy 

  

  

  

    
  

OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re- 

rzędowaniu. W aferze prócz wymienio 

  

  

  

biedniejszych 7 zł. 50 gr. 

SŁOW O 

STAN CZYNNY WILEŃSKIEGO 
о— 

BILANS 
BANKU ZIEMSKIEGO NA DZIEŃ 1 go STYCZNIA 1932 ROKU STAN BIERNY 

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  
              

  

  

  

        

  
                

        

toczy się dochodzenie w sprawie mal- nych, wzięło udział cćwóch wagono- NAZWA RACHUNKÓW Złcte | zł | SA | WRO tj 
° s ote r 'wersacyj z węglem kolejowym, który wych, podwładnych Hałaburdy. Ё Ę NA RACODNKOW Złote er] Złote Jer 

znajdował się pod dozorem niejakiego Jak opowiadają wtajemniczeni, ze @ К5а { | Kapitały własne: = 
Hałaburdy, kierownika składu opało- składów zginęło 3 tysiące ton węgla i SE 286,206|62 a) kapitał zakładowy 6,300,000|-- 

ias 3 я 3 b) w dolarach S. Z. A, P. dol. 11.451 +01,799/39) b) zapasow 3,150,000|-— 
wego na stacji towarowej. Hałaburdę straty, z tego tytułu wynikłe, sięgają c) w rubla.h złotych rb 43,30] _ 219100c]-| _ 607,006lo1 s Ss AE) 
wraz z prowadzącym rachunki urzęd- kilkudziesięciu tysięcy złotych. Rachunki bieżące w bankach: d) fundusz amortyzacyjny *234'431|68| 15,291,155|4: 
nikiem Wasilewskim zawieszono w u- — 2) złotowe 3,037,521|20 Listy zastawne: 

b) dolarowe dol 65.721,63 584,265|30|__3,621,786|50] adi 6! łot 40 obi 8,388,680 

= = Papiery wartościowe własne: b) POCZ: I aka ż PSOKER 49,486 100|--| 

radzieże żywności wsowietac 3) w dyspozycji Bank 2550975|45 AR S о- 
b) na rachunek kapitalu zapasowego Banku 642 44674] 3,193,422|19] d) 8 proc. dolarowe” S dol. 4,992,100) 44,379,769 В. 

WILNO. — Na granicy polsko-sowiec- sujący oddział włościański, który współdzia Papiery wartościowe na rachunek funduszu im, J. Montwiłła 6,233|71 e « wylosowane Rz 3,000] 26,670) 
kiej w rejonie Krajska obrabowany został ła z grupą partyzancką b. puik. Rakowje- Pożyczki długoterminowe złotowe w 4i pół proc, list, zast.: f) loproc. | w obiegu к 10,450 92,900I50] 
skład żywnościowy Il bataljonu straży gra- wz. a) na nieru.nomościach ziemskich 47,702.722)98 © . > wylosowane ‚ 800) 7.112|-|103,540,341 
nicznej sowieckiej. Rabunku dokonał gra- ną и i REY ARCH 9,929,060]03 Kupony od listów zastawnych do opłacenia: Fa 

rMin. ZWTo: 02 oterm, 21010 . 

i pół Sza Iš zi, 239,198,70| a) od 4 i pół proc. złotowych, przeznacz. do obiegu| 2,453,688/91 
Przedterm. zwrot poż. długoterm złotaw. J SE pac » w obiegu "a e 

e = w 4 i pół. proc. list, zast. got. 3 798,29] _ 242,996199) 57,874,780| — ю + > > > 

S$ P 0 R T Radjo wileńskie Poż. długoterm, złot. w 5 proc. list. zast, 9) „ 8 proc, list zast, OR cia 1,175,844]74 

CZWARTEK, DNIA 17 MARCA 1932 R. TIE R dnówóca Žas 1,148,660) e) od 10 proc. list, zast. dolar. w cbiegu dol. 255 2.26695| 8,095,079 
11,58: Sygnał czasu. 12.10: Komunikat w 5 proc, list. zast. : : 10,406,62] Dywidenda od akcji do opłacenia 1,281,825 

PIŁKARZE, JESZCZE TROCHĘ  CIERPLI- meteorologiczny. 12.15: Odczyt rolniczy z Priedierii zwrot poż. długoterm. złotow, cj Fundusz gwarancyjny od 8 proc, pożyczek : 
WOŚCI dy tw > RE e w 5 proc. list, zast. got. 43,18] 10,449|80| 1,159,110| - ah E 2 dol. 211,570,64; 1,880,862 

Choć burza (Śnieżna)... huczy wkoło SZAwy: 15.00: Program dzienny. 15.05: Koni. Pożyczki długoterminowe dolarowe w 8 proc. list. zast; e) undusz na opłacenie kuponów: 
nas, a gruba warstwa śnieżna tadijė serca 7 Warszawy. 15.25: Odczyt dla maturzy- a) na nieruchomościach ziemskich dol. 4,300 747,72] 38,233,647|23 a) od 4 i pół, proc, listów zast. złotowych 1,303,029/47 
setek narciarzy, piłkarze obudzili się ze snu STów Z Warszawy. 15.50: Audycja dla dzie- Ъ. z mieįskich „| 610,366/3| 5,692,858|45 b) „ 5 proc, . . 28,956,80) 
zimowego iz zazdrością spoglądając na spra Ci. Z Warszawy. 16.20: Lekcja francuskiego „Termiu. zwrot poż. długoterm, dolar. c) „ 8 proc. »  . dolarowych 2 
wozdania z meczów piłkarskich, iozgrywa- Wieściowy. 16.50: Wielcy pianiści (płyty). w 8 proc. list, zast, dol. 50,856,78|  452,116,78 2 dol. 199,713,32! 1,775,451|421 la 
nych w całej Polsce, szykują się do roboty. 17,10: „Problem techniki i maszyny w litera Przedterm. zwrot poż. długoterm. dolar, ] | d) od 10 proc. listów zast. dolarowych , 522,50] 4.645|03] 3,112,082 

Sprzykrzyła już im się zaprawa zimowa. turze współczesnej" — odczyt ze Lwowa. w 8 proc. list. zast. got. dol. 128,97 1.146154| 44,379,769|-— Fundusz amortyzacyjny od pożyczek złotowych 1 
Myślą o treningu na boisku i meczach. Go- 17,35: Koncert kameralny z Warszawy. Pożyczki krótkoterminowe złotowe w gotówce: w 4 i pół proc. listach zastawnych: 
towi porzucić narty, boks lub iyżwy i wró- 20 komunikaty: Tów: „Sokół. „9.00: s) na nieruchomościach ziemskich 135,7С0| — a) terminowej amortyzacji 239,198/70) ь 

> woja W 0 piłki. R pon ada WSCH ae” ao Е miejskich 249.320|59| _ 385,020/59) b) przedterminowej amortyzacji gotówką 3.798/29| — 242,936 

17211 T L l w IO procki nm A“ 
O coraz wyraźniej zarysowującem się mówi Tadeusz Łopałewski. 19,40 — 20,00: Raty B Ak towych o 92,900 a) terminowej amortyzacji 10.406162 

zniecierpliwieniu piłkarzy można wniosko- Pras. dzien. radj. z Warsz. 20,00—20,15: 3) bieżice * 2,009,630/87 b) przedterminowej amortyzacji gotėwką 43|18 10, 
wać z rozmów na temat przyszłych skła- „Kto zwyciežy“ — felį. z Warsz. wyst. M. b) zaległe 6,127.636|77| 8,137,267|64 Fundusz amortyzacyjny cd pożyczek dolarc- dów. łosek o zdobyciu przez ten czy in. Fularski. 20,15—22,00: Koncert ze Sztockl 8 mw | 7 

W REAR, SC y hol 22,00—24,15: Rewii. В: о Raty od pożyczek dolarowych: wych w 8 proc. list. zast. ny klub, jakiegoś asa, jakąś sławę. MU. 22, 4,15: Rewja z „Bandy” z y В° a: a) terminowej rt; i dol. 5 174 Zwykł mówki przedsezono Warsz. pt. „Banda naprzód”. a) bieżące dol. 799,541,07] 2,662,826|69 о. amortyzacj lol. 50,856,78] 452,116|78 
MARO AE cós fónkieGGetó YdóWIĆ, RZ b) zaległe „ 813,87218| 7235,234|51| 9,898,061|20 b) przedtermiaowej amortyzacji gotówką dol. 128,96] __ 1,46]54|  453,26 

bo, co prawda, to i same zarządy klubów Zaległości, zaliczone na rachunek dłażni- Fundusz im. Józefa Montwiłła 6,233 za] 
nie mogłyby jeszcze nic konkretnego na ten = ps a" pożyczek; al pięta szan o a arai sm ag ы 
temat iedzieč. a) nierozterminowane in! ” © o urzędnikac anku 11,31 

EM east Galia bedzie grać dsóśt Giełda warszawska b) rozterminowane 2,250 20702] 2,251,853182 Rezerwa ma opi ačenlo nalėžuode! pizEd Kojenoych 
ligowców — mówi En nk A — Rozterminowane rsty i inńe należności; Pow polakom ika 124,08: zo 
bach rzucił Makabi, twierdzi drugi i dodaje: — Р a) od pożyczek długoterminowych złotowych 1,080,479]19 : 
Truchan i Lepiarski też mają już dosyć pit- Z dnia 16 marca 1932 roku. b) od pożyczek dłópoteniitówych. 7 RER a) od pożyczek złotowych 4,976|71 

ki, podstarzeli widač. PAPIERY PROCENTOWE: dolarowych doi. 23.934,30|_212.775]93| 1,293,25 |12 у b), SE dol. 8.20) 70|90 5,04 
Wszystko to są domysły tylko. e ; Wydatki zsli " HR 82) umy przechodnie 76|69 

Pulk będzie miał silną drużynę — to pe- ae = ak na SOLO, Nurachonoia Bilas ZA až? 119,330;58 Korespondenci różni 282 sgo/0 
wne, Ognisko zasilone Laudą też powinno WODNE E Rachomości Banku 3,502,661|28 Procenty, przypadające na rok 1932-gi: 
się w tym roku lepiej spisać, Makabi za- Konwersyjna 35—35,25. - Kasa Oszczędności Pracowników Banku 165,078/78 a) tundusz administracyjny 790,042|63 
łata luki graczami młodszych drużyn, któ- 6 proc. dołarowa 60,50 — 61. Dłużnicy różni i zaliezki 106562 95, b) procenty od pożyczek krótkoterminowych 20 850/90 810 893/53 
rych ma przecież dużo, a ZAKS, jak zawsze, 4 oroc. dolstoda 46 UNS= 45, Wyd:tki Banku na rachunek 1932 roku ,982|— Czysty zysk za rok 1931-y 77 | 
będzie nadrabiał zapałem i ...krzykiem. Coś SID ina“ 62 "58.25 58,40. —— 5 - — — 78,244| | Ei 925,939|49) 

- nowego może wniesie tylko 6 pp. leg. o ile adllizacyjna ROEE: SUMA BILANSOWA | |; 26 963 240169 SUMA BILANSOWA | [136,963,2496 
kierownictwo sekcji piłkarskiej postarało się 8 proc. L. Z. BGK i BR., obligacje BGK -——— AENACSNEE TATSIA PUTOS USS TEST ASS TREHG SIAROMAA PRI DRA CEREJ BI  KORRGOERACEZZE SA EEEYSRGEOB OWE MINS FIE SRIA KUZZDZIORBIIMACI НЕЙ ГДУВАПЗНОЫИ 
o skład. 94. 

Zresztą co tu przewidywać. Nawet naj- Te same 7 proc. 83,25. RACHUNEK STRAT i ZYSKÓW ZA 1931 ROK 

grubsza warstwa Śniegu aa ustąpić przed 8 proc. Łodzi 6075 » 

romieniami wiosennego słońca, a nie za- * ART $ r Y toti х Y 

bmicżimy, że to już połowa marca. Lek- 10 proc. Radomia 60. sus! ka JE = sak Złote |gr| Złote 
koatleci rozpoczynają sezon dopiero 17 kwiet Tendencja dla pożyczek słabsza, dla li- Wydstki administracyjne | 1,320.132j25 Pozostałość zysku z roku 1930 jako rezerwa podatkowa 166,078|68| 
nia, piłkarze napewno wcześniej. W OSta- sig mioc „ operacyjne 871 851166 Fundusz administracyjny 1,657;220/37 
tecznym razie zagrają na Śniegu, boć prze- „ na utrzymanie domów, należących do Banku 51,563J06 Fundusz na opłacenie wydatków z tytułu oszacowań o 
cie amatorzy piłki już dłużej czekać nie mo- „ Z tytułu oszacowań 75,385|67 i druku listów zastawnych 53.440/23 
gą. (t.) „ z tytułu nieruchomości, pozostałych na włas: Procenty ad pożyczek krótkoterminowych 39,976|-- 
———--—————— — —— z ność Banku z powodu niedojścia do skutku licytacji 772,518]11 ‚ _ od papierów wartościowych własnych 316,013157 

9 $ į a p Yy Fund zwrotne j CS a Należności za zwłokę 1,389,549|08 

е undusz amortyzacyjny yi k Li 

Ogtoszenie о licytacji | : i La wystawienie >= dla „kde a я 2 A y RODE ik ALU 

a mi i ski urzędników i rodzin, pozostałych po urzędnikach Banku | | 4.69*[59| 3,167,793, Dochody z domów, należących do Banku 86. 
Data 31 marca r. b, 6 godzinie 10 Major Kazimierz Bąbiński otrzymaną do Czysty zysk za 1931 rok I 925 92949 Dochody z nieruchomości, pozostałych na własność Ban. sz 
rano sprzedamy z licytacji na naszej dyspozycji od podoficerów  II-go batałjonu A k wodu niedojścia do skutku li 
bocznicy wagon dębowego drzewa 5 p. p. Leg z zracji swoich imienin kwotę 41 - ол _“ 1'Р°а° my ojścia + sku = S 4,500!— 

opałowego około 4 i pół sążni. zł. przeznacza e ao eiga płaty ia znajdajiżeć hę a inne AAletesi u z 

głych żołnierzach im. Marszałka J. Pilsud- L TO* 

Polski Lloyd Sj ak | да Minis S Mis, 
E. B. dla rodziny J. 2l. 5. Różnica I uuoga 2 etión owania a I oc b tości: ET * _ Do dyspozycji r Kenis > e wych L Uoste gei SSG DPZZBŁÓKA Wartošcio- DMA 

1 K A AKG, boCia 40 złotych składa E. T. jako procenty » X 

- od kwoty przejmie pożyczonej mu przez Procenty i dochody różne 156,815]10| 4,093,733 
‚ №. Р. К. W. 2 

3 Bezimiennie dla |. 7 zł. 50 gr. i dla naj- 4,093 733|49 audiniai 4,093,733141 

  

  

  

  

  

wiru IX K. Karmeiitow Jeinas w a ADAM AAAA AAA AAA AAAA Dźwiękowe Niezwykłe powodzenie! Na ządanie publiczności jeszcze 2 dni. Najnowsze arcydz. doby obecnej 
rz 1 Gimnazjalaej 6 — 14 na zasadzie Li db YE as e Ko MAJDA TROJKA... 
E S ani S ma ab HELIOS | w rol. gi. OLGA CZECHOWA, H' Schietow. Michał Czechow. Chór cygański. Śpiewy 
dzie się sprzedsž z przetargu publicznego rosyjskie solowe i chóraine. Niech każdy śpieszy ujrzeć i usłyszeć. 
ruchomości należących do Władysława Woj- Na |-szy seans ceny zniżone. Początek o godz. 4, 6. 8 i 10.15 
ciechows tiego i składających się z samocho- 

ACZ 

du osobowego marki „Taira“, oszacowanego 
na sumę złotych 5,000. DŹWIĘKOWE KINO DZWIĘKOWE KINO Komornik K. Karmelitów 

  

  

  

OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re- 
wiru IX K. Kzrmelitow zam, w Wilnie przy 
ulicy Gimnszjalnej 6 m. 14 na zassdzie art. 
1030 U PC ogłasza, że w dniu 24 marca 
1932 roku od godziny 10 rano w Wilnie przy 
ulicy Wileńskiej 23 — 10 odbędzie się sprze- 

i składajacych się z róznych książek nauko- 
wych, oszacowanych na sumę złotych 658. 

Komornik K. Karmalitow 
  

  

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

J= a= 
asd BÓG io jaz т 
ERA TA z 

Podaje się do wiadomości, że w majątku Landwarowie 

sprzedają się 
w? z „prez Kolna da aim wę ia » nis Ze wzelędu na wysoką wartość artystyczną film wyświetla się w kinach: HOLLYWOOD i CASINO. 
leżących do Księgarni i składu materja d łk iet kowe 

piśmiennych Polskiej Macierzy Szkolnej Zi į l Dźwiękowe kino Śpieszcie ujrzeć! Dziś ostatni dzień superszlagieru dźwiękowego 

położone w miejscowości 

publiczności 

  

  

terenowo urozmaiconej 
stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 

plażą z piaszczystym 

brzegiem. 

Wiadomości udziela administracja majątku 

—-- —— > — — 

nego 

„HOLLYWOOD“ 
Dziś czarująca bohaterka „Upadłego Aniola“ 

w rewel filmie genjal- 
NANCY KARROL i 

RAJ UKRADZIOR ABBOTA p. t. 

с@лм 
ЧИНЕа я ® sę 

PHILIPS HOLMES 
tai. 15-41 

y 
Nad program! Dodatek rysunkowy i najnowszy tygodnik Paramountu. 

Pocz. o godz. 4, 6, 8i 10.30, w dnie świąt. o godz. 2 ej. — Na l-szy seans ceny zniżone. 

  

  

pomiędzy 

dogodnym dla kąpieli „PAŃ BAL W OPERZE 

Przepyszne melodje podkreślają egzotyzm i czar wschodu. 

„ Iwanem PIETROWICZEM 
w roli głównej 

- 

sm mam ŽEBRAK STAMBUŁU moto a 
  

  

    

        

rewiru I-go zamieszkały w Wilnie przy ulicy > 
Zakretowej 2 na zasadzie art. 1030 U PC = . Dźwiękowy Dzś! Po raz pierwszy w Wilnie! Prawdziwa bomba humoru i Śmiechu PAT i PATACHON 
ogłasza, że w dniu 18 marca 1932 roku od Kino-Teatr > i godziny 10 rano w Wilnie przy ul. Trockiej roześmieszą nawet głazy, swoją ostatnią przebajeczną i owa palcjszą kreacją jako E SP та лан STYLOWY" | KRÓLOWIE MODY Gaci sei) wizy żniwa ubliczn go rachomości należących do firm, й I A bę Taub "Raty Imtejay piśmienne LIRA, i Pierwsza Wileńska Spółka Wielka 36 Nestępny program: „BEN HUR". 
składających się z materjałów pišmiennych, : 1 1 
oszacowanych na sumę złotych 512 gr. 65, Par celacyjna SO m Еаотоь Administracji oazy 
ecz sprzedaż odbędzie się niżej oszacowania WILNO, MICKIEWICZA 4 PRE UAAABAAAALAAMAAAAAAAI ad kwietnia kt ordy. MleSzkanie zain ` s * a S narję lub stół poszu- ako na licytacji powtórnej. 

Komornik Wł, Matuchniak 
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. BEPWSŻEDCACZADZE 

Kosmetyka Posady Kinai rs ze wszelkiemi 
PETN RRENAS 

z 4 pokoi i kuchni Różne wy- 
L L 

   
   
    
     

  

R. ii V A V A is FVVYVYVYVYVYVVVVVYYYV w Małopolski Wschodniej jęcją Ciasna 3 m. 9. Dla sprawdzonej prze» 

  

Ioii Prtopiadw, Pinia, Fstarmonji wu w większych majątkach Sodami do wyna- 

Skład Fortepianów, PIania, = 

  

  

  

  

        

  

  

      

  

  

    

  

TRA E EU Nagane e Znajomość  hodowli T. Św. Wi 
burakó A -wo św, Wincestege 

ŻĄDAJE DO UPRAW WIOSENNYCH K D browska GABINET cesta! zdrowa Gzie- sjennictwa  Powažuo Wika akanai a i e 
wczyna poszukuje Po= reż Ё ł e ce nieo- 

we wszystkich aptekach i f a s š 8 n R i $ a d Z 8 n k i a ą Racjonalnej sady przy dziecku = e Mickunaicz, Wi, Kupno a z kzojgiem dzie- 
składach aptecznych znanego (F-ma istnieje od r. 1874) kosmetyk S = nu 2 no, ul, Wielka 3, i SPRZEDAŽ Pwcdkies i aaa 

Prow. A. PAKA. 8|SOSNY I ŚWIETKU | mwmw pasek Gildii GEL „Lokale Bani 
Tow. A. « % У Ś i K Mickiewicza sigis Odp 2 aparaty odniałe — ZA B8E—4 ny charakter. Odpo- p brak obuwia i opałn уНЕ ———— esa tofograficzne z objekt. Ofiary składać mao: 

G AU M AN : 4 LL Doktor kobiecą wiedzi proszę do Re- Nvvvyvyywywovywwyey" COŚ" ła Św. 3,5 y składać proszę 
; posiada na sprzedaž po cenach minimalnych DOKTOR Szyrwindt ro z. dakcji Słowa "pod lite- Polichna GG [4,5 sprzedam tanio pag ideą ge „Słowa” 

*YYVYYYYYYYYYYYYYY Ф . Е # 2 s "Eg > > > Zeidowiez choroby weneryczne, uali,- odświeża, nsaws „- szkanie 3—4 poko- | 1) TA = zę 

D reki d Lasów Państwów ch kė) skórne i moczopłciowe. Ie] Skszy I braki, Masaż je, w śródmieściu, ia 2 . = 39 2% MAAAAAAAAAAAAAAAA AAA 
KŁOPOTY chor. skórne, Wene- Ši ka 19,0d9-1i3-7, kosmetyczny twarzy. z wygodami, na pię- | WWW“ OZM. 9 х 12 GA 

ryczne, narządów mo- Wie ь * Masaż ciała, elektrycz- , , POtrzebne trze. Zgłoszenia do | usjnowszy model z 
p A NI N I U Ś KI W WILNIE czowych, od 9—do 1, w ty; wyszczapiający (pa- Zdolne agentki i agenci | redakcji teieton. Nr. RZE, a Zguby asie." Masażer: I: Visai ris RI „GA DA g pli ai WEAR humorystyczna opowieść Zał i I. Wielka Nr. 66, tel.12 DOKTÓR wia rzy: na* według prot. Spuk . k BzESĘ: Skopówka© — dd ot 

Eugenji Kobylińskiej głoszenia — ul. Wielka Nr. 66, tel. 12 — 59. ZELDOWICZOWA "7 racyjne i pla- la, Wypadanie włosów, "gone" — kod 5 wieże. Zgubiono 
wyszła już z drukarni „Lux* styczne, Epllacje, tapież. Iudyvidualus @ i h Mieszkania ||————————ziotą bronsoletk KOBIECE, WENE- Gabinet dobieranie kosmetyków 2 energicznyci esz я złotą nsoletkę u 

i jest do nabycia w księgarniach ” Gedi do każdej cery, Ostat- Panów. Praca stała. —z 3 i 4 pokoi ze Kupię Sztralla albo w taksów- 
RYCZNY NARZĄDÓW Kosmety ži wygodami tani w dobrym stanie ce. Uczciwego znalazcę     wileńskich mie zdobycie kosmety. Oferty do Adm'nistracji wszelkiemi 

— Cena 5 zł — MOCZOWYCH esi J ki racjonalnej, Słowa pod „gwarsncjąnowoczesnemi, wania garnitur mebli salono- uprasza się o odnie- 

od 12—2 1 ad 4—65 Ę WIELKA ės a Codziennie od g.10—8 500 zł. gotówką" na miejscu do wy-wych oraz lustro tre-sienie do redakcji 

ui. Mickiewicza 24, Fl- : 
Prayj.w g. 10-11 407 -—— m rz 

\. 2. Р. № 26. . 

PAMIĘTAJCIE 
O BEZROBOTNYCH 

SKŁAD GŁÓWNY W KSIĘGARNI 
ŚW. WOJCIECHA 

aaoaiaaannnaakaanaaaa kaka 

W. Z. P. 43 —————— najęcia.|— Wilno, ul.mo, Oferty adm. 'Re=„Słowa* za wynagro- 
tel 277, Słowackiego 17  dakcji pod „Meble*, dzeniem. 

   


