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W niedzielę o godz. 8 min. 39 wieczeren w mieszkaniu 

swem w Pałacu Regrezentacyinym zmarł po dłuższej cho- 

robie J. E. ks. biskup Bandurski. 

Przestało bić gorące. mężne serce 

obejmujące miłością tak żywą i ofiar- 

  

ną cały naród polski, że nie zdołało 

wytrzymać nadmiernej pracy każdo- 

dziennej! 

3iskup Bandurski 

trudno uwierzyć w tę wieść żałobną... 

umarł... Jak 

Jak trudno pomyśleć, że nie rozlegnie 

się już Jego głos potężny w kazaniach 

gorliwych, płomiennych, uczących naj 

wznioślejszych prawd, a zarazem peł- 

nych miłości człowieka. Jakże bardzo 

zabraknie Polsce tego Nieustraszone- 

go Kapłana i Chrześcijańskiego Ryce- 

rza co trzymał sztandar Chrystusa w 

sercu chował. 

ŹŻałobą okryje się kraj cały. Wilno, 

które wybrał na s 

dłoni, a Ojczyznę w 

  

iedzibę i gdzie Go na 

posterunku śmierć zastała, zrozumie 

dobrze ciężką stratę jaką poniosło. 

Był tu, w naszej fortecy, na rubie- 

jak czujny Stróż 

  

duszy naszej i sumienia. Któż nam te- 

raz, tak jak On to umiał, powie o na- 

szych obowiązkach i o radosnej dro- 

dze miłości Boga i Ojczyzny?!... 

Odszedł od nas wzór Kapłana, 

Obywatela, Polaka. * 

Po długich cierpieniach w niedzie- 

lę wieczorem dnia 6 marca zakończył 

życie J. E. Ks. Biskup Dr. Władysław 

Bandurski, urodzony w Sokalu n. Bu- 

giem, w roku 1863. Nauki ukończył w 

Sokału i we Lwowie, gdzie też i wy- 

dział teologiczny oraz Święcenia ka- 

płańskie otrzymał 25 lipca 1887 r., wy- 
różniając się z pośród rowieśników 

alumnów niezwykłą pobożnością i do- 

  

  

broczynnem sercem. 

Pogłębiwszy nauki teologiczne w 

Rzymie, zostaje powołany kolejno do 

Lwowa na stanowisko prefekta szkół 

i do Krakowa na kanclerza kardyna- 

ła Puzyny. Wybitne zdolności orga- 

nizacyjne, złotousta wymowa. umiło- 

wanie Polski i wpływ serdeczny na 
młodzież stawia ają Go na czele ducho- 
wieństwa w Małopolsce. Zostaje też 
nie bawe m mianow. any 

zwraca calą energ ję 

biskupem i 

ku wychowaniu 

katolickiemu młodego pokolenia i na 
pomoc prześladowanym RA w 

Chełmszczyźnie. Jego kazania wywie- 

a głęboki wpływ na rodaków. 

W roku 1914 styka się z wojsko- 

wemi organizacjami polskiemi. któ- 

rym przewodzi Piłsudski i od tej chwi- 

li staje się wiernym i nieustraszonym 

    

- której Niepodległości 

Przyjacielem i Przewodnikiem ducho- 

wym Łegjonów. Całem sercem bierze 

ich trudach i walkach, od- 

wiedzając żołnierzy w okopach, odpra 

udział w 

wiając msze połowe, wygłaszając ka- 

zania i nauki. Przytem niezmordowa- 

nie odwiedza i ratuje rozproszonych 

po obcych krajach rodaków, w obo- 

zach jeńców i w zbiorowiskach emi- 

granłów. 

Po wojnie w odrodzonej Ojczyźnie 

był jednym z 

najbardziej wytrwałych rycerzy, pra- 

osiadł wśród 

nas, 'którzyśmy Go pokochali i zrozu- 

mieli Świętą, czystą i gorącą Jego du- 

cowal niezmordowanie, 

szę, co odeszła dziś do Pana Zastępów 

po zasłużoną nagrodę, by błagać Go 

o dobrą dła Polski dolę... 

Ostatnie dni Ś.p. ks. bisk, 
Bandvrskiego. 

Ks. Biskup Bandurski od kilku lai 
cierpiał na napady dusznicy bolesnej 
(angina pectoris) w związku ze zmia- 
nami sklerotycznemi naczyń wieńco- 
wych serca. Po ostatnim ciężkim na- 
padzie dusznicy bolesnej, który się 
objawił w połowie grudnia r. u. znacz- 
nie postąpiły naprzód objawy chroni- 
cznego zapalenia i osłabienia mięśnia 
sercowego. Wytworzyła się zastoina 
w płucach, drobne ogniska zapalne, 
gorączka. Napady dusznicy bolesnej, 
o słabszem nasileniu powtarzały się 
wielokrotnie w ciągu grudnia i na po- 
czątku roku bieżącego. 

Od połowy stycznia, 
stąpiła, objaw; 

gorączka u- 
astoinowe w płucach 

zmniejszyły się i ustąpiły całkiem w 
aa Jednak ogólne osłabienie, u- 
rata apetytu, przygnębienie, oraz lek 

I przypadłości sercowe trwały nadal 

i chociaż dostojny. chory. wstawał, 
przechadzał się i po kilka godzin spe- 
dzał przy biurku, mimo to było wyraž- 
ne, że poprawa całkowita nie nasłą- 

pi. 

  

   

W dniu 6 marca, o godzinie 20.30 

gdy się nasz drogi Pasterz układał na 
spoc ynek, nagle stracił przytomność 

i upadł. Pomimo natychmiastowego 
zastosowania przez opiekującą się Do- 

stojnym chorym siostrę Miłosierdzia. 

środków pobudzających serce, śmierć 

nastąpiła niezwłocznie co stwierdził 

przybyły natychmiast J. M. profesor 
A. Januszkiewicz. 

Przy zgonie nieodżałowanego Pa- 
sterza, byli: siostra Irena Karczewska, 

sekretarz osobisty Mikołaj Pigulewski 
i służący. 

  

  

Biskup Dr. Władysław Bandurski 
Żłotousty Kaznodzieja, Apostoł Ducha Niepodległości, 

Kapłan - Żołnierz 

zasnął w Panu dnia 6-go marca 1932 r. w wieku lat 69. 

Przeniesienie zwłok z Pałacu Rzeczypospolitej do Bazy- 
liki odbędzie się w środę 9 marca o godz. 6.45 po poł. 

Nabożeństwo żałobne we czwartek 10 marca o godzi- 

nie 10-ej rano, poczem nastąpi złożenie zwłok w pod- 

ziemiach katedralnych. 

Komitet Uroczyś ości Pogrzebowych. 

Pierwszy przybył zawiadomiony na- 
tychmiast Wojewoda Beczkowicz, któ- 
ry pozostał dłuższy czas przy - zwło- 
kach, poczem przybyli Arcybiskup Jał 
brzykowski, i biskup Michałkiewicz, 
którzy po krótkiej modlitwie powró- 
cili do siebie. Następnie przybył p. 

\ 

Starosta grodzki Kowalski w eelu za- 
bezpieczenia mienia ks. Biskupa. p. 
Folejewski prez miasta, Kom. policji 
Izydorczyk, poczem zebrani opuścili 
mieszkanie, pozostawiając drogie zwło 
ki pod strażą hónorowej warty żoł- 
nierskiej. 

Depesze kondolencyjne. 
Na ręce p. wojewody wileńskiego Zyg- 

munta Beczkowicza jako przewodniczącego 
Komitetu Uroczystości Pogrzebowych $. 
ks. Biskupa d-ra Władysława Bandursk 
nadeszły następujące depesze kondolencyj- 
ne: 

Od pana prezesa Rady Ministrów 
ksandra Prystera treści naslępującej „Wo- 
bec zgonu Świelłanej postaci Po Odro- 

dzonej wielkiego patrjoty $. p. 
skupa Bandurskiego, który od dzies 
ostadłszy w ziemi wileńskiej i 
się z nią sercem całem, całe bog: 
go umysłu i uczucia po ęGił pracy, dla niej 
i niezapomniane położy sługi, pr: 
na ręce p. w jewody wyrazy głębokiego 
współczucia łą się z ziemią wileńską w 

bėlu i uz powodu straty jaka wraz z ca- 
łą Rzeczypospolitą poniosła Alen Pry- 
stor, prezes rady ministrów”. 

Od w/z ministra spraw wojskowych ge- 
nerała dywi ji Fabrycego: 

„Ni ć o zgonie ś. p. Jego Eksce- 
lencji ks. biskupa "Władysława Bandurskie- 
go, który dzielił wszystkie trudy i walki leg- 

   

    

    

        

      

  

    

    

  

jonów ł się sko polskie w żałobie 
wraz Z n krajem a w s ólności z 
ziemią wileńską skąd działalność ks. biskupa 
promieniowała na całą Polskę. Minister 

» wojskowych w/z Fabrycy generał dy- 

  

wizji”. 

Posłewie, senatorowie i działacze ziemi 
wileńskiej: 

Przes: Ais wyrazy głębokiego, 
powodu zgonu $. 

d-ra Władysława Bandurskiego 
mięci wielkiego obywatela- 
miennego głosiciela prawdy, 
serdecznego, opiekuna młodz 
wielkiego kaznodziei Polski zm: yda, 
łej. Abramowicz, Brokowski, Dobosz, Jun- 
dziłł, Krasicki, Kwinto, Mackiewicz, Pimo- 
now Borys, Pimonow Arsenjusz, Podoski, 
Falkowski, Rydzewski, Staniewiez, Stankie- 

Tyszkiewiez, Kamiński, Wędziagolski, 

Wańkowicz*. 

Ponadto nadeszły depesze od 
skarbu Jana Piłsudskiego . 
decznego żalu i 0 i 
ty jaką ponio: ziemia 
śmierć przybranego a tak jej całą 
danego syna; 

Min tra PoaROA 

    
   

   

jonego 
   

    

apłana, ad 
dobra, piękna 

  

   

      

     

  

ministrz 
zami ser- 

    

   

        

Janta Połczyńskiego    

stra“ prze mysłu i handlu Za skiego з №у- 

  

razami glebokiego žalu; ministra pracy i op. 
spoleezneį Norwid Neugebauera х wyrazami 
szczerego współczucia z powodu zgonu na- 
rodowego orędownika i opiekuna „walczą- 
cych o niepodległość ojczyzny; 

Podsekretarza stanu ministerstwa W. 
i O. P. Ks. Żongołowieza z wyrazami sa 
kiej boleści z powodu zgonu jednego z 
szlachetniejszych bojown*ków o wiarę i 
podległość; 

Wice ministra Zawadzkiego z wyrazami 
głębokiego żalu i smutku po stracie wiełkie- 
go męża i patrjoty. 

Od otieerów generalnego inspektoratu sił 
zbrojnych z wyrazami serdecznegor 51е 
rego i prawdziwego żału wskutek zgonu naj- 
czcigodniejszego kapłana i patrjoty; 

Wiojewody lwowskiego z wyrazami głę- 
bokiego współczucia z powodu zgonu wiel- 
kiego kapłana i gorącego patrjoty; 

Wejewody krakowskiego z wyrazami 
szczerego współczucia; 

Dowódcy O. K. III gen. Litwinowieza z 
wyrazami bezgranicznego bólu jaki ogarnął 
serca żałnierskie na wieść o śmierci wielkie. 
go i umiłowanego przez kraj biskupa-żołnie- 
rzA; 

Od prezydenta miasta Warszawy Slonim- 
skiego, d-ra Grubera prezesa PKO, kuratora 
pomorskiego d-ra Pollaka w imieniu w nem 

i całego nauczyciełstwa oraz młodzieży szkół 
nej okręgu pomorskiego, posła Bohdana Po- 
doskiego; 

„ Ministra w. R. i O. P. Janusza Jedrzeje- 

       

  

    

       

  

   

  

niu wlasnėm i podleglego mi urzė 
„esyłam szczere wzruszone wyrazy naj- 

głębszego żalu z powodu. 2 
biskupa patrjoty, najwierniej 
cioła i ojczyzny, który tak w 
K jak i walk 0 niepodleglos płomiennym i 

nigdy niezapomnianym przykładem krzepił 
serca i utrwalał wiarę w opatrzność i budo- 
wał podstawy pod zmartwychwstaj. у та- 
jestat Rzeczypospolitej. Minister W. R. i 

OWE” + 

Również nadeszły depesze od mini 
Spraw wewnętrznych Pierackiego, marszał- 
ka senatu Raczkiewieza Władysława, pod- 
sekretarza stanu ministerstwa W. R. i O. P. 
Pierackiego, dyrektora departamentu wyz- 
nań Potockiego, wojewody pomorskiego Kir- 
tiklisa, generala NABLOCE ZY i legjoni- 
stów z Grodna. 

  

   

asach niewo. 

  

    

Przyjazd dostojników państwa 
na uroczystości pogrzebowe. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dowiadujemy się, że w uroczystoś- 
ciach pogrzebowych ks. Biskupa Ban- 
durskiego, weźmie udział P. Prezy- 
dent Rzeczypospolitej, 
cję zwłok wyjeżdżają we wtorek do 

Wilna ministrowie Jędrzejewiez, Bo- 
crner, Kozłowski, oraz ks. wieemini- 
ster Żongołłowiez. Na _ uroczystości 

Na eksperta-* 

pogrzebowe wyjeżdżają z Warszawy 
we środę p. premjer Prystor z człon- 
kami gabinetu, marszałkowie Sejmu i 
Senatu, prezes Sławek, generał Galica, 
przedstawiciel Zarządu Głównego 
Związku Legjonistów, oraz szereg po- 
słów i senatorów. 

  
Przygotowania pogrzebowe. 

Wczoraj z r 
łobna w o: 

ana rozeszła się po Wilnie ża. 
nierci ukochanego Opiekuna 

biednych i Przyjaciela żołnierzy, złotoustego 
Kaznodziei, który słowem swojem zagrze- 
wał do walki ze złem zastępy młodzieży, 
skautów, całe społeczeństwa. 

Ogólny żał serca ściskał, że Go nie stało 
wśród nas. „Kurjer* wydał natychmiast u- 
lotkę, op ostatnie chwile Pasterza, 
oraz krótki iorys Jego. 

W. Banku Ziemskim, pod przewodnict 
wem p. Kognowickiego zebrał się prowizo- 
ryczny Kmitet, który następnie po ogólnych 
naradach w Województwie pod przewodnict- 
wem p. Wiojewody Peczkowicza, wszedł w 
skład Komitetu obchodu Pogrzebu, a zna- 
leźli się w nim wszyscy ludzie, którzy kil- 
ka tygodni temu robili radosne projekty u- 
rządzenia obchodu Jubileuszowego. 

P. Wiojewoda, wy krótkich i 
wzruszonych słowach. wielki żal z powodu 
tej śmierci, która nas tak dotyk jada- 
mił zebranych, że na pogrzeb, kt odbe- 
dzie się na koszt Państwa i lony 
na czwartek, a eksporta na Śr 

dziewany jest bardzo duży zj. 7 
kich miast Polski i z Warszawy, z której 
"przybędą na dzień pogrzebu P. Prezydent 
Rzplitej, posłowie, ministrowie z premjerem 
na czele, 

Komitet podzielił się na sekcje: organi- 
zacyjną, artystyczną, prasową z p. Ruszczy- 
cem na czele, które wnet zajęły się usta- 
leniem porządku pogrzebu. 

Zwłoki J. E. Biskupa będą wystawione 
na widok publiczny dla oddania im czci, w 
sali Pałacu Reprezentacyjnego. i od wtorku 
rano będą mogli pobożni odwiedzać je i 
modlić się przy katafalku. 

Wie środę o 6.45 po poł. nastąpi przewie- 
zienie zwłok na vecie, z honorami woj- 
skowemi, do Bazyłiki, gdzie się odbędzie a 
10 rano nabożeństwo we czwartek, w asyś- 
cie duchowieństwa miejscow К 

Wszystkie organizacje, chcące brać u- 
dział w pochodzie, trzymaniu straży i na- 
bożeństwie, mogą z: ę w Wo- 
jewództwie, gdzie ws sekcje mą 
swoje siedziby. 

Na miejsce wiecznego 
spoczynku Zmarłego 

wybrana została przez Komitet za 
zgodą ks. Metropolity osobna krypta 
w lewej, północnej nawie Bazyliki pod 
kaplicą św. Piotra i Pawła. 

   

    

   

      

  

     

  

      
   

  

  

  

  

        

      

   

    

  

     

  

  

  

        

        
   

  

   

  

    

Teleion 3-40. 

  

Eksportacja zwłok 
Ś. p. ks. Biskupa Bandurskiego na 

stąpi w środę dnia 9 marca o godzinie 
18 min. 45 z Pałacu do Bazyliki. 

Kondukt pogrzebowy posuwać się 
będzieu licami: Uniwersytecką, Domi- 
nikańską, Trocką, Zawalną, Portow 

3-go Maja, Mickiewicza na ulac K: 
tedralny. Na całej tej przestrzeni usta- 
wione będą szpalery wojska, przyspo 
sobienia wojskowego, młodzieży aka- 

demickiej, młodzieży szkolnej, harcer- 
stwa, straży pożarnej i t. d. 

Zjazd ks. biskupów. 
J. E. ks. areybiskup Jalbrzykow- 

ski, - metropolita wileński rozesłał 
wczoraj rano depesze z zawiadomić- 
niem o śmierci ks. biskupa Bandur- 
skiego do wszystkich ks. biskupów о- 
brządku łacińskiego jak i obrządku 
wschodniego w Polsce. Naskutek tego 

zawiadomienia niektórzy ks. biskupi 
zapowiedzieli już swój przyjazd na 
uroczystości pogrzebowe. 

Armja polska weźmie specjał- 
ny udział w pogrzebie. 

Według otrzymanych przez władze 
wojskowe dyspozycyj. pogrzeb ks. bi- 
skupa Bandurskiego odbędzie się 2 
ceremonjałem pogrzebu generalskie- 
go. Honory wojskowe odda zmarłe- 
mu bataljon piechoty, szwadron ka- 
walerji i oddział artylerji. Przybyć 
mają delegacje wojskowe z całej Poł- 

ski. 

     
  

    

Kondolencja Łotwy. 
Konsul łotewski w Wilnie p. Feliks 

Donas złożył wczoraj osobiście na rę- 
ce p. Wojewody Beczkowicza kyndo- 
lencję z powodu zgonu ks. biskupa 

Bandurskiego. 

Apel do mieszkańców Wilna. 
©Ze względu na spodziewany liezny zjazd 

delegatów z całej Polski na pogrzeb Ś. p. 
ks. Biskupa Bandurskiego Komitet Uroczy- 
stości Pogrzebowych zwraca się do całego 
społeczeństwa wileńskiego z prośbą © oiia- 
rowanie bezpłatnych kwater dla przybywa- 
jących delegacyj. Kwatery te będą wykorzy- 
stane w ra: hraku miejsce w hotelach i in- 
nych większych pomieszczeniach.  Łaska- 
wie zacfiarowane kwatery należy zgłaszać da. 
Starostwa Grodzkiego. 

ZOZ 

Nawiedzanie szczątków Ś. p. ks. biskupa 
Bandurskiego i składanie hołdu pamięci 
Zmarłego przez publiczność będzie się odby- 
wało od godziny 12-tej w południe w dniu 
dzisiejszym, aż de chwili eksportaeji, 

Zwłoki będą wystawione w kaplicy pry- 
watnego mieszkania ks. Biskupa w Pałaen 
Reprezentacyjnym. Wejście dlą publiczności 
od streny dziedzińca pałacowego przez - 
gród. 

  

  

  

* * * 

Komitet ureczystości pogrzebowych wzy 
wa obywateli m. Wilna, aby na znak żała- 
by wywiesili na domach flagi -żałobne łub też 
flagi © barwach państwowych owinięte kre- 

pa. 

  

Delegacje wszystkich 
powiatów 

Województwa wileńskiego z pb. 
starostami na czele wezmą udział w 
pogrzebie. 

Wezwanie do pracowników 
umysłowych. 

Wileńska Rada Okręgowa Centralnej Or- 
ganizacji Związków Zawodów ch Pracowni- 
ków Umysłowych wzywa w 
zrzeszone w Radzie i ich członków do wz 
cia gremjalnego udziału w smutnych obrząd- 
kach pogrzebowych poświęconych nieodžalo- 
wanej pamięci J. E. ks. Biskupa Dr. Włady- 
sława Bandurskiego. 

   

      

Udział Ziemi Nowogródzkiej 
w pogrzebie. 

W związku z nieoczekiwaną a bo- 

lesną Śmiercią Ś. p. ks. biskupa Ban- 

durskiego umiłowanego gorąco przez 

Ziemi Nowogródzkiej, 

odbyło się wczoraj w sali Sejmikowej 

zebranie przedstawicieli wszystkich 

organizacyj społecznych i kulturalno- 

mieszkańców 

oświatowych zarówno wojewódzkich, 

jak i powiatowych. Zebranie zostało 

zwołane przez p. starostę Hryniew- 

skiego. 

Do zebranych przemówił p. staro- 

sta Hryniewski, w krótkich słowach 
komunikując o bolesnej stracie, jaką 

poniosła Polska przez zgon ks. bisku- 

pa Bandurskiego, poczem obecni przez 
powstanie uczcili pamięć 
Uchwalono z 

Zmarłego. 

ramienia organizacyj 

społecznych oraz kultur.-ośw. pow. 
nowogródzkiego wysłać na pogrzeb 

delegację w osobach: pp. star. Hry- 
niewski, Romer, Kubas i R. Kawalec, 

która złoży na trumnie Zmarłego wie- 

niec. 

Również organizacje wojewódzkie 

wysyłają na pogrzeb po 1 delegacie i 

złożą wspólny wieniec od wszystkich 

organizacyj. Oddzielny wieniec złoż: 
miasto Nowogaródek i 

harcerska. 

  

  

organizacja 

 



      

КОВ ЛЕ В 

Zmarł Arystydes Briand. 
PARYŻ, T-ili. (Pat). W dniu 7 marca b.r. o godzinie 13 min. 30 

zmarł były minister spraw zagranicznych Francji Arystydes Briand. 

PARYŻ. 7. IL. (Pat). Briand zmarł w swo- 
jem mieszkaniu przy Avenue Kieber, gdzie 
mieszkał od 28 łutego po kilkuletniej przer- 
wie. Doktorzy nakazali mu przyjazd z Coche 
rel do Paryża pomimo jego oporu, gdyż ku- 
racja przepisana Briandowi była możliwa do 
przeprowadzenia jedynie w Paryżu. Pobyt 

przy Avenue Kłeber uważany był za mo- 
ment przejściowy. Briand miał wkrótce prze- 

* 

7 licznej plejady wielkich mężów 

sianu Francji ubył znowu jeden z naj- 

Śmierć zastała Brianda 

w okresie — chwilowej jak przypusz- 

czano — przerwy w jego niezwykle 

bogatej i wytężonej działalności poli- 

tycznej, Zaledwie przed paru miesią- 

cami wyławirowano go z gabinetu La- 

vala, ponieważ, wobec rozwoju stosun 

ków i nastrojów w Niemczech, poli- 

tyka porozumienia, którą nawet po 

śmierci Stresemanna usiłował konty- 

nuować Briand, straciła grunt pod no- 

gami. 

Ogromny autorytet który zdobył 

sobie zmarły mąż stanu w ciągu ostat- 

pierwszych. 
  

niego dziesięciolecia, zaczął w roku u- 

biegłym blednąć. Przegrana w wybo- * 

rach prezydenckich stała się pierwszą 

klęską tego polityka, który dotąd mógł 

się ugiąć na czas pewien, lecz nigdy 

złamany nie został. Briand ostatnio 

zapadał na zdrowiu, lecz nie przypusz- 

czano, aby to niedawne odejście jego 

od kierownictwa polityką zagranicz- 

ną Francji było ostatnim jego odpo- 

czynkiem. Stało się inaczej. Zaczęli 

kolejno schodzić do grobu mężowie, 

którzy zwycięsko przeprowadzili Fran 

cję przez najcięższą próbę wielkiej 

wojny, Clemenceau, Foch, Joffre, Ma- 

ginot, Briand. Już tylko dwóch zo- 

stało z tego grona: Poincare i Mille- 

rand. Obaj zeszli zdaje się ostatecznie 

z widowni czynnej polityki, której kie 

rownietwo przeszło do rąk „młodych'. 

(„mtodym“ jest we Francji polityk 

poniżej sześćdziesiątki): Laval'a, Tar- 

twa 
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przyjmuje w 5 daiowym terminie, t. j. do 12 marca włącznie: 

Wilno, Hotel „Bristol“, Wydawca D. Gliksman, pokój Nr. 8 

tel. 764. 

  

EDI ORAS OZ 

JUŻ POJUTRZE 

Raate: mej 5 KLASY 
i trwać będzie do 14-go kwietnia wł. 

Połowa losów wygrywa! 

Główna wygrana 1.000.000 złotych. 

Szczęście stale sprzyja 
naszym 

KOLEKTURA LOTERJI PAŃSTW 

„LICHTLOS“ 
WILNO, WIELKA 44 

P. K. O. 81051 Telefon 4-25 

      

. T. Graczom, 
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Rzadka okazja! 

WAŻNE DLA P.P. PRAWNIKÓW!! 
Niezbędne książki prawnicze po cenach niebywale niskich. 

Ceny żniżone do 75"/v. 

Senator Isaczenko „Grażdanskij Proces Komentarji" w 6 to- 
mach cena tylko 80 złotych. 

w Grażdanskawo Sudoproizwods- 
w 2 tomach z jednym uzupeł 

niającym tylko zł. 30. 

Profesor Szerszeniewicz „Uczebnik Ruskawo Grażdanskawo 
Prawa* w 2 tomach tylko zł. 10. 
Teorja („Filosofia“) Prawa | tom 
tylko zł. 10. 

Książki nowe i w najnowszych wydaniach w rosyjskim ję- 

zyku. Zastosowane w Polsce. Zamówienia z 

Profesor Tjutriumow „Usta 

nieść się do szpitala. Od powrotu do Paryża 
Briand nie opuszczał łóżka. Nikogo do niego 
nie dopuszczono. Po czwartku, pomimo wieł- 
-kiego osłabnięcia, stan chorego nie budził 
bezpośrednich obaw. W niedzielę po połud- 
niu nastąpiło pogorszenie, po którem nie 
można już było spodziewać się powrotu 
Brianda do zdrowia. 

dieu, Flandin'a, Raynaud'a. Francja 

jest szczęśliwym krajem, w którym 

istnieje zadziwiająca ciągłość w zmia- 

nie ludzi u steru państwa. Jakiś nie- 

wyczerpany rezerwuar wybitnych je- 

dnostek. We Francji niema strat nie- 

zastąpionych. 

Briand był jednym z filarów Ligi 

Narodów, centralną figurą wszystkich 

zjazdów i zgromadzeń ligowych. Z gen 

jelną intuicją wielkiego polityka zro- 

zumiał w czem zawiera się ciężka nie- 

moc Europy i przyczyna upadającego 

jej prymatu w świecie. W chwili ro- 

snącego rozprzężania i zaostrzania się 

antagonizmów rzucił hasło Paneuro- 

py. Długie lata upłyną, zanim ta idea 

przyobleczona zostanie w kształt re- 

alny, ale już dziś nikt z ludzi trzeźwo 

patrzących na świat nie wątpi, że w 

tej idei jedynie zawiera się ratunek 

Europy przed niesławnym upadkiem. 

Imię Brianda z tą ideą pozostanie zaw- 

sze związane. Fenomenalny nieporów- 

nany mówca, stał się on w ostatnim 

okresie swego życia szermierzem i 

propagatorem _ogólno-europejskiego 

porozumienia. | „ 

Polska miała w Briandzie szczere- 

go i niezłomnego przyjaciela, który 

nigdy swych obowiązków lojalnego 

kierownictwa polityki sojuszniczej 

Francji nie zaniedbał. Szczere też i 

serdeczne będą słowa które 

przedstawiciel Polski złoży nad gro- 

bem tego znakomitego i zasłużonego 

męża republikańskiej Francji. 
Testis. 

żalu, 

Wilna i prowincji 
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ARRAY EE! 
AAAAAAAAAAAAAAAAA, Aby 

E IWAN PETROWICZ, LIANA HAID 
i GEORGE ALEKSANDER 

w czarującym przeboju o miłości, 
zdradzie i pięknych kobietach 

BAL W OPERZE3 
Wkrótce w kinie „PAN“ į 

ALAM AAA 

T i i i M M A, 

о2151 DZIš! 

Szopka X Klasy 
w sali Kresowej (Zawalna |) 
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Początek o godz. 20-ej. Ei 
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- Silne lotnictwo to potęga Państwa! 
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Śp. Ks. Biskup Dr. Władysław Bandurski 
Wielki działacz społeczno-narodowy, złotousty kaznodzieja 

i świetny stylista. 

„Historja narodu nie składa się z 

samej historji królów i wojen. Zapi- 

suje ona na swoich kartach również 

imiona tych, którzy korony nie nosili, 

= a jednak potężnymi byli władcami”. 

Te kiłka stów wyjętych z jednej z 
licznych książek ś. p. Ks. Biskupa Dr. 
Władysława Bandurskiego, jakże cha. 
rakteryzuje tę świetlaną postać histo- 
ryczną Odrodzonej Polski. 

W końcu grudnia 1906 roku, gdy 
po niespełna 20 latach swego kapłań- 
stwa obejmował tron biskupi we Lwo- 
wie, takąż by łotoczony sławą i czcią 
w najszerszych sferach narodu, iż 

"gdyby chciał, mógłby do końca swego 

życia na zdobytych laurach spoczy- 

wać, mając już utrwalone imię na tym 

odcinku dziejów, rozdartej trzema za- 
borami Ojczyzny, dla której konsoli- 
dacji duchowej całą był swą młodość 
poświęcił. 

Lecz tron i godności księcia koś- 

cioła dla Tego, powołanego znać jesz- 

cze do większej roli kapłana i pisarza 

patrjoty okazał się jedynie etapem 

przejściowym na drodze Jego świąto- 

bliwego żywota, na drodze Jego pracy 

obywatelskiej, obfitującej odtąd w co- 
raz wspanialsze postępy i plony. 

W niezliczonych, natchnionych, iś- 
cie proroczym duchem  owianych 

swych kazaniach i przemówieniach о- 

kolicznościowych do narodu, wygło- 

szonych na przestrzeni 25 lat swej mi- 

sji kapłańsko-pasterskiej przed wybu- 

chem wojny światowej, wskazywał bli 

skość wyzwolenia Polski. W ciągu te- 

go czasu patronuje i bezpośrednio bie- 

rze udział we wszelkich poczynaniach 

wolnościowych wśród młodzieży ca- 

łej Polski, skupiającej się w organiza- 
cjach i uczelniach Lwowa i Krakowa. 

On tó pierwszy wskazał na Józefa 
Piłsudskiego, jako na tego, który „Na- 
ród wywiedzie z Domu Niewoli'. 

Z szeregów młodzieży strzeleckiej, 

Po zgonie 
PARVŽ, 7. 3. (Pat). Narodowy po- 

grzeb Brianda odbędzie się w sobotę 
o godzinie 14-ej. 

PARYŻ, 7. 3. (Pat). Na wiado- 
mość o Śmierci Brianda prezydent 
Doumer udał się natychmiast do mie- 
szkania zmarłego. Również wiele oso- 
bistości ze świata dypłomatycznego i 
politycznego przybyło celem złożenia 
kondolencji. , 

Е 1. IL. (Pat) 
:spondentowi a 

jącego wywiadu: 
Z głębokiem wzruszeniem dowiedziałem 

się o Śmierci p. Brianda, Jest to okrutna 
strata dla Francji i dla Ligi Narodów. Briand 
przez długie lata zajmował wyjątkowe sta- 
nowisko w Lidze Narodów. Jego oddanie się 
sprawie pokoju, jego nieporównany talent, 
jego płomienny duch, szukający wszystkiego, 
co łączy narody — uczyniły z niego męża, w 
którym zbiorowa wola pokoju znalazła swe 
uosobnienie. W! Polsce pamiętamy także, że 
p. Briand był tym, który podpisał traktat 
sojuszu polsko-franeuskiego, traktat będący 
wyrazem tak bliskich i tak serdecznych sto- 
sunków, łączących oba kraje, a którego ce- 
łem jest przyczyniać się do utrzymania po- 
koju europejskiego. 

WARSZAWA, 7. 3. (Pat). Wobec 
zgonu Arystydesa Brianda Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej Mościcki wy- 
stosował depeszę kondolencyjną do 
Prezydenta Republiki Francuskiej 
Doumera. Również p. premjer Alek- 
sander Prystor wysłał depeszę z wy- 
razami współczucia do premjera Tar- 

dieu. 
Do gmachu ambasady francuskiej 

przybył dyrektor protokółu Romer i 
złożył na ręce ambasadora Laroche 
kondolencje w imieniu prezesa Rady 

Ministrów i rządu polskiego. 

  

Minister Zaleski 
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Rada ministrów obraduje 
nad potrzebami roinictwa. 
WARSZAWA, 7. 3. (Pat). W ponic- 

działek dnia 7 b. m. odbyło się w go- 
dzinach porannych pod przewodnict- 
wem p. premjera Aleksandra Prysto- 
ra posiedzenie Rady Ministrów. 
posiedzeniu tem Rada Ministrów, w 
związku z nadchodzącemi wiadomoś- 
ciami o niezbyt pomyślnym stanie ozi- 
min, uchwaliła ustalenie pewnych 
gwarancyj dla tranzakcyj, związanych 
ze sprzedażą rolnikom w okresie wio- 
sennym nawozów sztucznych, z tem, 
że udział państwa w ewentualnych 
stratach, jakie te tranzakcje mogłyby 
pociągnąć za sobą, nie może przekro- 
czyć 6 miljonów złotych. Wniosek ten 
ma na celu ułatwienie rolnikom na- 
bywania wiosną nawozów sziucznych. 
Pozatem Rada Ministrów postanowiła 
w wyniku prac w Centralnej Komisji 
do Spraw Finansowo-Rolniczych przy 
prezesie Rady Ministrów, powołać 
przy ministrze rolnictwa centralny ko- 
mitet do spraw finansowo-rolniczych 
wraz z odpowiednikiem w postaci wo- 
jewódzkich komitetów finansowo-ro!- 

niczych, w których, obok przedstawi- 
cieli władz państwowych, brać będa 
udział przedstawiciele kół zaintereso- 
wanych. 

  

Fałszywe pogłoski. 

(Teł. od wł, 

W dniu wczorajszym ukazała się w 
jednym z dzienników warszawskich 
pogłoska o rzekomej rekonstrukcji, 
jakiej ma ułec gabinet ministrów. Ko- 
ła miarodajne, do których zwróciliś- 
my się w tej sprawie, upoważniły nas 
do najkategoryczniejszego zdemento- 
wania tej pogłoski. 

koresp. z Warszawy). 

Odbudowa gospodarcza Europy 
środkowej. 

Propozycje rządów Francji i Angiji. 

LONDYN, 7. 3, (Pat). Korespondent 
PAT dowiaduje się co następuje: W 
sobotę delegacja brytyjska w Genewie 
otrzymała od rządu francuskiego me- 
morjał w sprawie gospodarczej i fi- 
nansowej odbudowy Europy Środko- 

-wej. W tym krótkim i zwięzłym do- 
kumencie rząd rancuski oświadcza, 
że Komitet Finansowy Rady Ligi Na- 
rodów w ostatnim swoim raporcie 
zwrócił uwagę na krytyczną sytuację 
w Austrji i na Węgrzech, oraz podkre- 
Ślił, że fatalna sytuacja tych państw 
nie jest wywołana wyłącznie ogólnym 
kryzysem w Europie, łecz również a- 
normalnemi stosunkami łych państw 
do niektórych sąsiadów naddunaj- 
skich. Rząd francuski z zadowoleniem 
skonstatował wśród swoich brytyj- 
skich kołegów pragnienie ulżenia tej 
sytuacji. Ze strony brytyjskiej wysu- 
nięto już nawet myśl istotnej unji cel- 
nej państw naddunajskich. Rząd fran 
cuski nie uważa, że sytuacja dojrzala 
w takim stopniu, aby dokonać tak zde- 
cydowanego kroku i proponuje wobee 
tego Środki zaradcze, które natych- 
miast pomogłyby tym państwom. W 
tym eelu rząd francuski proponuje, 
aby doradzić rządom Austrji, Czecho- 
słowacji, Węgier, Rumuaji i Jugosła- 
wji bezzwłoczne porozumie się co do 
wprowadzenia zarządzeń preferencyj. 
nych dła wzajemnych korzyści w dzie- 
dzinie obrotu handlu przemysłowego. 
Gdy tych 5 państw naddunajskich 
znajdzie formułę kooperacji wówczas 
będzie obowiązkiem  zainteresowa- 
nych wielkich mocarstw pomóc im w 
praktycznem zastosowaniu tych za-- 
rządzeń. Rząd farncuski zwraca się 

. równocześnie do rządu włoskiego, a 
także ambasadora Francji w Berlinie, 
który otrzymał polecenie wyjaśnienia 
istoty propozycji francuskiej rządowi 
niemieckiemu. 

Z memorandum francuskiego, de- 
ręczonego brytyjskiemu ministrowi 
spraw zagranieznych, Simonowi, wy- 
nika, że rząd brytyjski posunął się już 
nawet dalej aniżeli idzie propozycja 

francuska, albowiem okazuje się, że 
Simon wysunął konkretny projekt nad 

dunajskiej unji celnej. Projekt fran- 

cuski nie idzie coprawda tak daleko, 

ale opiera się na tej propozycji bry- 

tyjskiej, która wskazuje, że rząd bry- 

družyniackiej i sokolskiej, którą sku- 
piał w najlepszej harmonji przy sobie, 
wyrosły z chwilą wybuchu wojny świa 

towej kadry Legjonów Józefa Piłsud- 
skiego. Ks. Bandurski bez wahania 

mitrę biskupią na szarą czapkę żoł- 

nierską z orłem białym zamienił z 

tronu biskupiego we Lwowie przeniósł 
się w okopy i do komórek organiza- 
cyjnych przyszłej armji narodowej, 

gdzie z krzyżem w ręku i z nieustanną 

modlitwą na ustach zagrzewa swych 

ukochanych legunów do czynów bo- 

haterskich. do wytrwania w ofiarnym 
marszu do bram Wolności. 

  

   

W Wilnie, które okazało się ostat- 
nim etapem w bohaterskiej epopei Le- 
gjonów osiadł był, jak wiadomo przed 
10-ciu laty na stałe ów wiełki pasterz 

o nieokreślonej dziś władzy duchowej. 
Metropołja Jego — to wszystkie jed- 

nym wielkim cełem służby dla Ojczyz- 
ny połączone komórki i odcinki pracy 
państwowotwórczej. 

Ś. p. Biskup Bandurski, był tu rów 
nież czynny, jak w okresie swej młodo 
ści i wieku męskiego. Zaiste był to po: 
tężny władca narodu, wódz duchowy, 

o żelaznej woli, niespożytej inwencji 

tyjski zdaje się całkowicie dzielić od- 
powiedzialność z rządem francuskim 
za uregulowanie sytuacji w Europie 
Środkowej. Jest to znamienny postęp 
wobec rezerwy, jaką w swoim czasie 
zachowywał rząd brytyjski wobee 
projektu Brianda. 
BAGADODY WZOROWE AORSEWERZNA 

Ustawowe zabezpieczenie 
mienia ks. biskupa 

Bandurskiego. 
, Wobec tego, iż ś. p. ks. biskup Bandur- 

ski nie miał bliższej rodziny, a w mieszka- 
nin Jego pozostały zbiory wartości muzeal- 
nej, archiwalnej: biblioteka, obrazy i pamiąt 
ki, przeto w trybie przewidzianym- ustawą 
o postępowaniu cywilnem zostało dokonane 
zebezpieczenie mienia przez opieczętowanie 
mieszkania ks. biskupa. Po przeprowadzeniu 
pobieżnego przeglądu przedmiotów aktu о- 
pieczętowania lokalu mieszkalnego dokonał 
p. naczelnik Sądu Grodzkiego w obecności 
p. wicewojewody, p. prokuratora Sądu Okrę 
gowego, przedstawicieli władz administra- 
cyjnych i policyjnych, S 

Do członków Okręgu Wileń- 
skiego Legjonu Młodych. 
Z powodu śmierci J. E. Ks. Biskupa Wła- 

dysława Bandurskiego, nieodżałowanego sen- 
jora Legjonu Młodych Komenda Okręgu L. 
Mł. poleca wszystkim członkom Okręgu Wi- 
leńskiego zasłonić znaczki organizacyjne kre- 
pą na okres dwóch tygodni. 

" Wezwanie do członków 
Zw. Legjonistów. 

Zarząd Oddziału i Okręgu Związku Leg- 
jonistów Polskich w Wilnie wzywa wszyst- 
kich członków Związku i b. legjonistów na 
zebranie, mające się odbyć w dniu 8 b. m. 

    
     

    

Bernardy: 
łu Związ p. 
Jego 8 iedza Biskupa d-ra Wla- 

dysława ndurskiego. 
Przybycie obowiązkowe. 
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ODEZWY. 
Na całą Polskę i dalej, wszędzie 

gdzie mowa polska rozbrzmiewa, 
wieść żałobna o Śmierci Biskupa Ban- 
durskiego wzbudzi głęboki żal w ser- 
cach, Odszedł,. który nas miłował mi- 
łowaniem wielkiem i świętem. Sługą 
Chrystusa będąc, ku sprawie Bożej 
wiodące społeczność swoją, niezmor- 
dowanie czuwał, nieustępliwie wal- 
czył o prawdę i dobro, mężnie poty- 
kał się bojowaniem  nieustannem. 
Krzepił ducha, przepowiadał Wolność 
wtedy, gdy niewiełu w Nią wierzyło. 

Serce gorejące oddawał prześlado- 
wanym Unitom. Nad sierotami, nad 
ubogimi wyciągał rękę ojcowską. Mło- 
dzież prowadził ku ideałom, uczył ją 
miłości Ojczyzny i że dla Niej wszyst- 
ko poświęcić trzeba. 

A gdy ujrzał wcielający się cud 
munduru polskiego żołnierza, gdy 
spotkał władcze spojrzenie Wodza, 
poczuł świątobliwy Kapłan i najłep- 
szy z Polaków, że oto nadeszły czasy 
i spełnią się wielkie rzeczy w Polsce. 

I od tej chwili jeszcze goręcej, je- 
szcze otiarniej oddaje serce swoje 
mężne, płomienne serceKapłana-Żot- 
nierza. Idzie w okopy, staje w niezłoma 
nych szeregach Brygadjera Piłsudskie- 

Dnia 6 marca b. r. znarł w prasta- 
rych murach polskiego Wilna; stru- 
dzony długą i uciążliwą pracą dla Bo- 

ga i Ojczyzny JEGO EXELENCJA 
Ks. BISKUP WŁADYSŁAW BANDUR 
SKI. Przestało bić gorące i miłujące 
wszystkich serce. Polska utraciła jed- 
nego ze swych najlepszych i najwier- 

niejszych synów. Gdy naród nasz trze- 
ma wrogiemi granicami rozdarty, prze 
żywał dni upadku i poniżenia, gdy 
Polacy sami tracili nadzieję i wiarę 
w przyszłość Polski, wtedy przyszedł 
ON, natchniony od Boga kaznodzie- 

ja i wołał, że Polska nie zginęła i zgi- 
nąć nie może. Gdy legjoniści, ci nie- 
liczni młodzi zapaleńcy, zarodek dzi-* 
siejszej potężnej armji naszej, szli 
walczyć o niepewne jutro — na pole 
bitwy i chwały błogosławił ich ON, 
Ks. Biskup Bandurski. Gdy w latach 

późniejszych kraj nasz przeżywał 
dnie trudne, wielki ten Polak i pło- 
mienny patrjota umiał zawsze zna- 
leźć odpowiednie słowa otuchy i po- 

cieszenia. Całe życie zmarłego było 
jedną nieprzerwaną służbą idei miłoś- 
ci Ojczyzny i podstawowej chrześci- 

3 Bądź dobrej myśli! 

go, idzie w obozy, więzienia jeńców, 
w obce miasta, zagrzewa de wałki, do 
wytrwania, do nadziei lepszege jutra. 

I gdy szczęścia doczekał, że umi- 
łowana Polska, wolną się stała, któż 
bardziej umiał o tem kazać w nateh- 
nionych przemówieniach, które do 
żołnierza polskiego, wybawey z nie- 
woli, bardziej przyjazną rękę wyciąg- 

nął? 
Wielkie, szlachetne serce bić prze- 

stało. Ciężką, niepowetowaną poniósł 
naród polski stratę. Odszedł od nas 
nauczyciel dobry, wódz duchowy na- 
rodowego sumienia. Ale pozostawił 
nam swój nakaz: „Ducha nie gaścief... 

Komitet wzywa społeczeństwo do 
złożenia hołdu pośmiertnego Wielkie- 
mu Kaplanowi i Patrjocie przez wzie- 
cie udziału w uroczystościach pogrze- 
bowych i godne zamanifestowanie ża- 
łoby, jaką okryło się Wilno i eała Poł 
ska. 

Przewodniczący Komitetu 

Zygmunt Beczkowicz 

Wojewoda Wileński. 
Wiceprzewodniczący: 

Gen. Dywizji Stanisław Skwarczyński 

Prezydent m. Wilna Józej Fołejewski 

* 

jańskiej i katolickiej idei miłości bliź- 
niego. Wszyscy opuszczeni znajdowa- 
li u Niego oparcie, wszyscy biedni pe 

moc i zasiłek. . 
Znali GO wszyscy w Wilnie, a naj- 

lepiej rzemieślnicy, do których przy- 
chodził zawsze i chętnie, niosąc po- 
ciechę i namawiając do wytrwania i 
pracy. Dziś gdy GO nie stało, kiedy 
kraj cały okryty kirem i żałobą staje 
w zwartym szeregu, żeby uczcić pa- 
mięć tego wielkiego a cichego bohate- 
ra, rzemiosła wileńskiego w tym rzę- 
dzie zabraknąć nie może. W tym celu 
wzywamy wszystkich przedstawicie- 
li GCechów i Organizacyj Rzemieślni- 

czych na zebranie Komitetu Rzemieśl- 

niczego dla udziału w uroczystościach 
pogrzebowych J.E. Ks. BISKUPA BAN 

DURSKIEGO. Zebranie Komitetu od- 
będzie się w dniu 8 marca b. r. o go- 
dzinie 5-ej po poł. w lokalu Izby Rze- 
mieślniczej w Wilnie, przy ul. Mickie- 
wicza 23 m. 5. 

Władysław Szumański 
Prezydent Izby Rzem. w Wilnie. 

Jan Łazarewicz 
Dyrektor Izby Rzem. w Wilnie, 

Najmodniejszy sweterek, apaszkę. śliczną bielizną 
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i najmodniejsze pończoszki dostaniemy 

w Polskiej Składnicy Galanteryjnej 

FRANCISZKA FRLICZKI, zamkowa 5, tel. 6-46 

AAAAAAAA AA AAAA AAAA KAKA AAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AA 

AA
AA
AA
AA
 

  

Bank Gospodarstwa Krajowego, 
Oddział w Wilnie, : 

podaje niniejszem do wiadomošci, že w dniu 12 marca r. b. od godziny 
10-ej rano w sali posiedzeń Sądu Okręgowego w Wilnie przy ulicy ic- 
kiewicza Nr .36, na zaspokojenie pretensji Banku, odbędzie się sprzedaż 
z powtórnej licytacji trzech nieruchomości podmiejskich, położonych 
w jJerozolimce pod Wilnem, składających się z domów mieszkalnych 
z ogrodami. Nabywcom będzie przysługiwać prawo przejęcia udzielonych 

poprzednim właścicielom kredytów budowlanych podlegających konwersji 
na ulgowy kredyt długoterminowy, oprocentowany w wysokości 4'/e 

w stosunku rocznym. Potrzebna wpłata gotówkowa wynosi od 2 ch do 

4-ch tysięcy złotych. Bliższych informacyj udziela Wydział Kredytów Bu- 

dowlanych B. G. K. w Wilnie, ul. Śniadeckich Nr. 8. 

We środę daia 2 marca po długich i ciężkich cierpieniach w wieku lat 78 zmarł w Berlinie nasz uko- 

chany MĄŻ, OJCIEC i DZIADEK 

FAJWUSZ JEDWABNIK 
" (Prezes Zrzeszenia Eksporterów Lnu) o czem zawiadamia pozostała w nieutulonym żalu RODZINA. 

Eksportacja zwłok odbędzie się dziś we wtorek 8 marca o g. Il rano z mieszkania przy ul. Sadowej 7. 

\ 

twórczej i energji i o najlepszem sercu. 
Ś. p. Biskup Bandurski, którego hi- 

storji niesposób streścić w ramach 
krótkiego artykułu, był na całej prze- 
strzeni naszej historji osobistością nie- 
zwykłą, której imię jednoczy w posłu- 
chu dła siebie i służbie dla kraju 

wszystkie warstwy i stany w Polsce, 
bez różnicy wyznania i narodowości 
Zrozumiałem przeto jest, iż pogrzeb 
Jego musi odbyć się w skali ogólno- 
narodowego hołdu dla zasług Wielkie 
go Męża. 

Ś. p. Biskup Bandurski ma w so- 
bie coś ze Skargi i przeora Kordeckie- 
go, lecz bez porównania pierwszego z 
nich przerósł szerokością swego Świa- 
topoglądu i skalą różnorodnych, zaw- 
sze natchnionych kazań i mów patrjo- 
tycznych, drugiego zaś wielokrotnoś- 
cią czynu na szańcach obronnych pań- 
stwa. 

Jako pisarz jest przedewszystkiem 
skylistą. Każde rzucone na papier zda- 
nie ma cechy mowy spiżowej porywa 
jednocześnie czytelnika skalą zawar- 

tych w niem wzniosłych uczuć i myśli. 

Krzywdę wyrządziłoby się Mu wielką, 
gdyby wszystka to, co drukiem doty- 

chczas ogłosił, wliczyło się ryczałtem, 

kich ram literatury religijnej, 

mimo, iż głęboka wiara i założenia e- 
tyczne w duchu rzymsko-katolickim, 

stanowią niemalże wyłącznie osnowę 

i treść wszystkich Jego utworów, za- 
równo prozaicznych, jak i poetyckich. 

Był to pisarz w pełnem tego słowa 
znaczeniu narodowy swojej epoki, nie 
tworzący dła sztuki i nie kuszący się 
specjalnie o artyzm w swoich utwo- 
rach. Pisze, tak jak myśli, czuje i wie- 
rzy. W literaturze narodowej mają za. 

pewnione przedewszystkiem trwałe 

miejsce Jego kazania, których bogata 

treść i forma oby stały się przedmio- 

tem nauki w szkołach, jako najcen- 

niejsze perły współczesnej mowy pol- 

skiej. 
Z ważniejszych dzieł 5. p. biskupa- 

pisarza i to dzieł całkowicie wyczerpa- 

nych w sprzedaży polecić uwadze na- 

szych wydawców należy: „Jadwigę, 
świętą Królowę na Polskim tronie” 

(wyd. w r. 1910 w Bytomiu) oraz zbio 

ry kazań pod tytułem „Ducha nie gaś- 

cie“ (z r. 1911) i „Krwi ofiarnej cześć” 

(z r. 1928). 
Niezależnie od kazań, które pozo- 

staną w literaturze, jako pomniki mo- 

   wy współczesnej, dzieło o Królowej 
Jadwidze oparte jest na poważnych 
słudjach historycznych dostojnego au- 
tora i od początku do końca ożywione 
jest ideą mocarstwowej Polski, opartą 
na unji Jej z Litwą i Rusia. Nikt z 
współczesnych pisarzy polskich, jak w 

wspomnianem dziele Ks. Biskup Ban- 

durski, nie nadał propagandzie tej i- 

dei równie szlachetnej formy. 
Przygotowując uroczysty obchód 

Jubileuszowy 25lecia Jego sakry. bi- 

skupiej, Komitet Wileński zanincjo- 
wał wydanie zbiorowej księgi pamiąt- 

kowej o tym wielkim pasterzu-patr- 
jocie, którą przyrzekło zasilić swemi 
pracami kilkunastu znanych literatów 
profesorów i wybitnych wspótowarzy- 

szy pracy niepodległościowej Zmarłe- 
go. 

Inicjatywa ta musi być zrealiza- 
wana. Książka Pamiątkowa musi być 
zasłużonym pomnikiem hołdu świata 
pisarskiego w Polsce dla największe- 
go reprezentanta piękna mowy pol. 

skiej dzisiejszej epoki. 

Bolesław Wit Święcieki 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Czyżby morderca Ś. p. por. Karbow- 

skiego i E. Komorowskiego? 
Ubiegłej niedzieli wpobližu granicznej 

wsi Dubiny w rejonie Rubieżewicz zatrzy- 
many został podejrzany esobnik, przy któ- 

ezione broń palną i większą ilość 
Osobnik ów - usiiował przedostać 

sie do Rosji sowieckiej, 

    
     

Zachodzi podejrzenie, że zatrzymanym 
jest sprawca, ewentualnie wspólnik zamor- 
dowania per. Karbowskiego i E. Komorow- 
skiego w Łunińeu. W sprawie tej prowadzo- 
ne jest energiczne śledztwo. 

zagadkowy wypadek usiłowania 
otrucia. 

Wojewódzka policja śledcza prowadzi о- 
e dochodzenie w sprawie tajemniczego 

„ które miało miejsce w ukiegią nie- 
dzielę we wsi Zdronowicze, gminy Żukojnie, 
powiatu śŚwięciańskiege. 

   

      

a co następuje: W niedzielę 
późno wieczorem do domu mieszkańca wspo 
mnianej wsi Józeła Tomkiewicza, przybyło 
dwóch niez h osobników, którzy рорго. 
sili o posiłek. 

Gdy gespedyni domu zadość uczyniła pro- 
śbie p yszy i na stole znałazło się mieko, 
śmietana i chleb, przybyli włeli do mleka 
karboiu wsypałi jakiegeś proszku i poczeli 
zmuszać Temkiewiczową (gospodarza nie 
było w domu) by ten preparat wypiła, a gdy 

    

   

    

Temkiewiczowa odmówiła nieznani obalili 
ją i przemocą zaczęli wiewać do ust trują- 
cy plan. padnięta zaczęła się bronić, lecz 
w czasie szamotania została oblana tym pły- 
nem i z przestrchu oraz boleści straciła przy 
temność, Wówczas zbrodniarze pochwycili 
jej synka, któremu również wleli do ust 
mleka z karbołem. Po dokonaniu tego zło 
czyńcy zbiegli w nieznanym kierunku. 

Stan chłopca jest niebezpieczny. Powiz 
domiona o zagadkowym wypadku policja 
wdrożyła energiczne dochodzenie które us- 
taliio, že sprawey zbrodni zrabowali tyłko 
nieznaczną ilość getówki rzeczy. 

Dotychczasowe dochodzenie nie dało żad. 
nego w (ej 

  

  

   

            

Zmarł na atak serca podczas 
profanacji mogiły. 

W dniu onegdajszym dozorca ementarza 
we wsi Pedewszczyzna, gminy jaźwińskiej, 
znalazł na jednym z uszkodzonych nadgrob- 
ków zwłoki nieznanego mężczyzny, Przepro- 
wadzone dochodzenie ustałiło, że ji to nie 
jaki J. Miekuński zawodowy złodziej, kiłka- 

    

krotnie karany ze kradzieże. Ostatnio Mie- 

kuński specjalizował się w okradaniu na- 
grobków. I tym razem Mickuński przybył 
w noey na ementarz po łup. Podczas profa- 
nacji nagrobku złodziej zmarł na udar serca 

to) 

Ohydna zbrodnia matki. 
M-ka wsi Nujno, pew. koszyrskiego, 37- 

fietnia Eugenja Sawezuk urodziła dziecko 
įplci żeńskiej, któremu następnie młotkiem 

roztrzaskała czaszkę i rzuciła Świniom na 

pokarm. Część zwłok dziecka odnaleziono. 
Zbrodniczą matkę osadzono w więzieniu. 

  

Brasław. 
Praca społeczna nauczycielki. 

W lecie 1930 r. nauczycielka szkoły pow- 
szechnej w Szewieliszkach 

5 . p. Helena Romanowska, 
acyj, zorganizowała Koło 

kiej w Kolonji Kukieniszki (o pół 
fometra od szkoły). Zanim przystąpiła do tej 
«soboty, musiała uprzednio przygotować grunt 
w tym eełu prowadziła przy sw 
w roku 1930-31 kurs wieczorów 
%ych. Stale wzrastająca na kursie frekwen- 
cja młodzieży pozaszkolnej zrodziła potrzebę 
utworzenia samodziełnej organizacji oś 
*towej. 

Praca w Kole Młodzieży została podzie- 
Mona na trzy sekcje, a mianowicie: 1) teatru 
ludowego, 2) przysposobienia wojskowego + 
3) przysposobienia rolniczego. Każda z tych 

funkcjonuje dotychczas bardzo dob- 
p. sekcja teatralna gra już dziesiątą 

x rzędu sztukę sceniczną. 

Czynny udział w pracy młodzieży bierze 
p. Romanowska — poświęcając swój czas 
pozaurzędowy — za co składam jej wyrazy 
saznania. 

      

   

  

   

   
  

  

      

   

  

Antoni Świackiewicz. 

Kier. Zw. Mł. Wiejsk. Z. 

Postawy. 
Działalność kalturałno-oświatowa 

"Koła Postawskiego Zw. Rezerwistów. 

Wie wsi Szkirele gminy postawskiej gdzie 
zawiązała się drużyna Zw. Rezerwistów, za- 
*zyma się postępowa praca kulturalno-oświa 
towa. Kierownik miejsoowej szkoły powsze- 
<chnej p. Władysław Kuta w krótkim cza 
zorganizował a ż trzy przedstawienia amtor 
skie, na które złożyły się sztuczki: „Zagłoba 
Swatem“, „Aby handel szedł* i „Żyd w be- 

e“, odegrane przez miejscową młodzież 
wiejską Dochody przeznaczono na organi: 
znację Strzełacką 

Ale nie chodz: | rzecież o wpływy kaso- 
lecz o pr с ома сВейме dującą 

zezejič wšrod czicnkow i sympatyków 

u Rezerwistów 1 Sirzełca. Wszystkie 

WIEŚCI Z WOJEW. 

Wil. 

  

   

  

     
   

  

te imprezy zaszczy 
Powiatowej Fede 

starosty p. Kazimierz 
jąc do dalszej pracy, a tow 
zes Koła Postławskiego Zw 
|. Fr. Bobowski i wicej p. J. Sokół pod- 
kreślili w przemó ach znaczenie wspó! 

j »zerwistów ma trenie całej gminy 
się z zapałem mieszkańcy 

J. Urbanowie, J. A. Pietkie- 
wiczowie, W. Cekjan, W. Grygielówna, M. 
Kamieniecka i M. Purłanówna. 

  

   
swą obecsością prezes 

О. O zastępc: 

ewicz zachęca- 
yszący mu pre 

zku Rezerwistów 

    

     

    

  

  

   
      
    
    

  

Sprzeniewierze pieniędzy przez 
sekwestratora. 

Sekwestrator urzędu gminnego w Słobo- 
dzie Zośnieńskiej Jan Dzierożyński podczas 
pełnienia swych obowiązków dokonał sprze. 
niewierzenia kilkuset złotych pobranych za 
zaległe podatki od włościan. Nieuczciwego 
sekwestratora zwolniono z zajmowanego sta- 
nowiska, zaś sprawę skierowano do sądu. 

(e) 

Olkieniki. 
Tragiczny wypadek podczas 

saneczkowania. 

W ubiegłą niedzielę podczas saneczkowa- 
nia na górze Wielkiej wpobliżu wsi Łinku- 
ny w pebliżu Olkienik sanie prowadzone 
przez Jana Łanickiego wpadły do jeziora. 
Do wody wpadli Łanieki, Zoija Krzywie- 
cówna i Janina Hańska. 

Wszyscy odnieśli silne pokaleczenia, Krzy 
wiecówna doznała złamania nogi, zaś Hań- 
ska skręciła kręgosłup. Ž (e) 

Rudziszki. | 
Koń zabił człowieka. 

Wi dniu wczorajszym wieczorem między 
wsią Połuknia a Nodziary gm. rudziskiej 
znaleziono martwego woźnicę Stanisława 
Węcława z Wiilna. Jak zdołano ustalić Węe- 
ław został zabity przez konia, który go tak 
moeno kopnął w żołądek, # ten stracił przy- 
tomność i po chwili zmarł. Zwłoki zabezpie- 
czeno. Konia z saniami zatrzymano. (e). 

NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

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

j - a е 

įMieįski 
Kino -Teatr Dżwięk. 

w Nowegródku   
zs ZAGŁADA ROSJI 
W rol. głównych: Aleksander Malikow i Natalja Lisienko. 

NASTĘPNY PROGRAM: SZLAKIEM HAŃBY. 
  

  
  
  " 

LIDA, Suwalska 58, tel. 

8730 

JAKÓB WINER.i S-ka l 
90 (obok kino-teatru Nirwana) 

Poleca: jedwabie, wełny, korty, sukna, płótna, 
Oraz futra i okrycia damskie I męskie. |t' 

  
  

  

Baranowicze. 
Różności z baranowickiego bruku. 

-,,. Przez tydzień byłam gościem klasztorku 
_Michalitów 'w Dziedkowiczach pod Połanką, 
w pow. baranowickim leżącego, w położeniu 
naprawdę uroczem. Hr. Jelska budowała tam 
taki dwór, który byłby wygodnem  letnis- 

iem, arcybiskup Cieplak przepowiedział jej 
kiedyś, że tutaj będżie klasztor i... po wo: 
jennej zawierusze zacna pani, ofiarowała ca- 
ły majątek na fundacje ks. ks. Michalitów, 
a dzisiaj jest tu klasztor wychowujący opu- 
sszczone sieroty. 

„"ziwnie on łąda. Niema murów, 
25 A zakonnej, Wszystko stoi otworem 
wśróć wzgórz j lasów nad rzeką i stawem. 

e jest tam Pojm. zat i 
Obowiązek, Jmowane poważnie i su 

Awiąsliwość 5-2] to wielkie słowo, a 
powściągi © 1 praca to hasło stowarzysze 
ania. 

Dzień od wczesnego rauka do wieczora, 
wypełniany jest modlitwą, Pracą j nauką. 

   

Ale twarzy smutnych i ponurych nie widać. 
MW tem zgromadzeniu jest dużo franciszkań- 
skiej pogody ducha. Ucieczki wychowanków 
Tządkie, a nawroty częste. Wracają tam 
Pod opiekuńcze skrzydła patrona stowarzy- 

 Szenią rycerskiego świętego. bo archanioła 
Michała nawet po.. wojsku... Oprócz pracy 
AA rołi w ogrodzie i w pasiece, zajmują się 
stolarką, szewstwem, krawiectwem, kowalst- 
z mają też własny młyn. Gospodarstwo 
mejWe prowadzą cztery siostry z tegoż 5а- 
"Togo stowarzyszenia, pracowite jak mrówki. 
ks skie stosunki ze Światem, oprócz 

° dyrektora kiedyś dziełnego legjonisty Z 

Želaznej Karpackiej Brygady ks. — Andre- 
a podirzymują panie Jelskie, kt6re tam jako dożywotniczki mieszkają. Uczą one młodszych chłopców i leczą ich, rozdają 

książki do czytania i cicho pełnią moc dob- rych ucznków. ы 

Dlaczego tam pojechałam? Oto dlaiego 
że Dziadkowicze w tym kącie powiatu ba 
ranowickiego, są ośrodkiem ruchu oświato- 
wego, który promieniuje na okoliczne wsie, 
— a nawet na starożytne miasteczko Po- 
łankę, wywiera swój wpływ. Na przedstawie 
nie i wieczornicę do zakładu w Dziadko 
wiczach, przychodzą ludzie z kilku wsi i z 
Połanki. W. samym zakładzie jest „Straż po- 
żarna,, „Przysposobienie Wojskowe, i or- 
Kkiestra, dęta, zapraszana na święta narodowe 
i uroczystości różne. Byłam ostatnim razem 
cały tydzień w Dziadkowiczach, a dla zakła- 
dowych wychokanków zrobiła tylko dwie 
pogadanki, ale dwa moje odczyty były w 
Połance dla „Strzełca” i Koła Gospodyń, jed- 
ne we Łohośwa dla koła „Młodzieży Ludo- 
wej” i jedne na kursach dla dorosłych we 
wsi Djakoły. Zakład pomagał w pracy orga- 
nizacyjnej i użyczał koni. 

Ale z Dziadkowicz wyjeżdżam zawsze 
nietylko wypoczęta fizycznie ale i skrzepio- 
na duchowo. Miło bowiem jest spotkać na 
drodze życia ludzi, ożywionych duchem 

chrześcijańskiej kultury, pomnych na słowa 
Św. Augustyna: „Miłuj Boga i bliźniego i 
czyń co chcesz”, Tak żyją przełożeni tej spo- 
łeczności zakonnej, wolnej od ciasnej bigo: 
terji bliskiej potrzeb życia i odradzającej 
się Ojczyźny. 

Stefanja Bojarska. 

KUR JE R 

Walka o tańszy prąd 
elektryczny. 

Stowarzyszenie Kupców i Przemys- 
łowców Chrześcijan w Wilnie zło 
następujący memorjał Radzie Miejskiej 
w sprawie zniżki ceny za prąd elektry- 
czny. 

   

„Preliminarz Magistratu m. Wilna. 
opracowany na rok budżetowy 1932- 
1938, przewiduje w Dziale I pozycja 
„A“ wpływy ze sprzedaży prądu elek- 
trycznego w wysokości następującej: 

1) ZŁ 180.000 ze sprzedaży 150.000 
kwg. po I zł. 20 gr. 

2) ZŁ 122.000 ze sprzedaży 250.000 
kwg. po 85 gr. 

3) Zł.  2.802.500 

2.950.000 kwg po 95 gr. 

Cenę 1 złotego 20 groszy pobiera 
się, jak wiadomo, od restauracyj 
i cukierni oraz przedsiębiorstw pokre- 
wnych, cenę 85 gr. — od konsumen- 
tów. którzy wykonali na własny ra- 
chunek piony, cenę 95 groszy płacą 

ali konsumenci. 

zku z powyższym pre- 
liminarzem wypowiadamy się przeciw 4 
ko dalszemu pobieraniu wyższej opła- 
ty od resłauracyj i cukierni. 

Ponieważ w sprawie tego postulatu 
stery bezpośrednio zainteresowane już 
złożyły odpowiednio umotywowany 
memorjał, zaznaczamy tylko, że uwa- 
żamy za słuszne wysunięte przez nie 
argumenty co do potrzeby zrównania 
opłaty za prąd elektryczny, pobiera- 
nej od restauracyj i cukierni, z opłatą. 
pobieraną od innych konsumentów. 

Równocześnie też pozwalamy so- 
bie wyrazić pogląd, że utrzymanie wo- 
góle dotychczasowej ceny za Światło 
elektryczne w wysokości 95 groszy 
względnie 85 groszy za jedną kwt-go- 
dzinę jest niesłuszne, taryfa ta jest bo- 
wiem zbyt wygórowaną w porównaniu 
z kosztami własnemi, które wynoszą 
około 10 groszy. Pozatem przy ustala- 
niu ceny na prąd elektryczny należy 
wziąć pod uwagę ogólne spowodowane 
kryzysem osłabienie w ostatnich cza- 
sach konjunktury gospodarczej, co się 
wyraża w zmniejszeniu siły nabywczej 
szerokich warstw ludności wskutek 
zniżki płac, wynoszącej przeciętnie do 
30 proc., oraz znacznej zniżce obrotów 
i cen na wszystkie towary. 

Według danych statystycznych Gł. 
Urzędu Statystycznego wskaźniki ko- 
sztów żywności dla m. Wilna kształ- 
towały się za ostatnie lata w porów- 
naniu z rokiem 1927, który przyjmuje 
się za 100, w sposób następujący: 
1928 r. — 91,4, 1929 r. — 93,8, 1930 

—- 88,6, 1931 T: —=-74,7, 1932 +; (m. 

styczeń) — 65,6. 

Wskaźnik cen hurtowych wszyst- 

kich artykułów dla całej Polski wyno- 
sił w 1931 r. w porównaniu z 1927 r. 
— 704. 

W okresie wiec takiej znacznej 
zniżki cen zniżki obrotów oraz docho- 
dów wszystkich warstw społeczeństwa 
jest rzeczą niemożliwą, ażeby taryfa 

elektrowni nie dostosowała się do 0- 
gólnej sytuacji gospodarczej kraju. 

W związku więc z tem Stowarzy- 
szenie uważa za wskazane, ażeby ele- 
ktrownia wileńska obniżyła. obecnie 

   

ze sprzedaży 

  

     

        

  

* cenę prądu w stosunku, w jakim prze- 
ciętnie nastąpiła zniżka cen na towary 
w kraju. 

Elna Gistedt i Karol Hanusz 
w Lutni. 

Każdy przyjazd zespołu rewjowe- 
go z Warszawy jest zawsze dla Wilna 
oczekiwanym i miłym ewenementem, 
tem bardziej gdy na czele tego zespołu 
figuruje nazwisko uroczej ulubienicy 
całej Polski Elny Gistedt, która tym 
razem zjechała do Wilna tylko na je- 
den występ, wraz ze znanym piosenka 
rzem. Karolem Hanuszem oraz pp. Wło 
dzimierzem Boruńskim i Zbigniewem 
Opolskim. Nic też dziwnego» że pomi- 
mo premjery na Pohulance widownia 
Lutni szczelnie zapełniła się publicz- 
nością. 

P. Gistedt za poprzednich swoich 
występów w Wilnie umiała zadzierż- 
gnąć nić sympatji z publicznością wi- 
leńską, to też powitano ją owacyjne- 
mi oklaskami. Elna Gistedt należy do 
tych rzadkich artystek, które czarują 
nietylko głosem ale nawskroś spółczes 
ną urodą, gracją ji linją, wdziękiem 
gestu, subtelną grą, świetną mimiką i 
tańcem, to też trudno określić czy lep- 
sza była w piosence „Wróć do mnie 
znów, czy też w „Zatańczmy walca, 
czy bardziej ponętna i kusząca w peł- 
nej temperamentu „Czy Pani tańczy 
rumbę”, czy też jako ,„Dziewcze z Ha- 
wany”. Tak samo jak niepodobna zde- 
cydować czy bardziej jej do twarzy 
we wspaniałych współczesnych toale- 
tach, czy w stroju węgierskim czy w 
egzotycznej spódniezce bolerku i wień- 
cu z Hawany. 

P. Hanusz coraz bardziej nabiera 
zacięcia charakterystycznego, to też 
najlepiej mu się udają parodje śpiewu 
i tańca i wszystkie groteskowe nume- 
ry, zarówno solo jak i z partnerami. 
Doskonałe było groteskowe Trio Wło- 
skie Calabraki, parodja Carmeny i pa. 
rodja Otella. 

Bardzo pomysłową i odbiegającą 
od szablonu jest conferancierka p. Bo. 
ruńskiego, ale największe sukcesy od- 
niósł p. Boruński jako Olgierd Cyp- 
kin, pierwszorzędnie interpretując dow 
cipne polityczne kawały. 

Publiczność bawiła się doskonale, 
żywo okłaskując wykonawców i do- 
magając się bisów, a dobrze usposobie- 
ni artyści nie szczędzili piosenek nad 
program. 

Zastępca. 

  

W_I DE NBE TY 

Dookoła sprawy lombardu 
przy Biskupiej. 

Jak się dowiadujemy opieczętowanie ma- 
gazynu i kasy lombardu przy ulicy Bisku- 
piej Nr. 12 nastąpiło naskutek próśk wierzy- 
cieli i dyrekeji lombardu, którzy prosili o 
nałożenie pieczęci policyjnych na lombard 
do ezasu polubownego załatwienia sporu. 
Natomiast skarbiec lombardu opieczetowany 
został naskutek decyzji władz. 

   
  

————i Dziš: Jana Bożego W. 
| Wtorek || loot Franciszki Rzymiaaki 

8 | 
Ji Wschód słońca — g. 5 m.53 

Marsa zachod 20 09 07   

Spo strzeżonia Tekli du Boteczniegił U. 5. B. 

w Wilnie z dnia 7 lll — 1922 roku 

Cłóuienie średnie w milimetrach: 759 

Temperaturn śrędeis — 3) С 

” najwyteza: 0 

2 mxiniżazm — 5° С. 

Onad: 1 
Wiatr: wsch. 
Taadoncjaflekki *PSdŁCĆ 
Uwegi: pochm., śnieg. 

OSOBISTA 
— Dyrektor Banku Gospodarstwa Krajo- 

wego p. Ludwik Szwykowski wy a w 
sprawach służbowych do Warszawy na 4 dni 
8. 9, 10i 11 b, m. P. dyr. Szwykowski odbę- 
dzie w Warszawie konferencje z władzami 
centralnemi. 

  

     

ADMINISTRACYJNA. 

— Handel w okresie przedświątecznym. 
Jak się dowiadujemy, w. przyszłym tygodniu 
wydane będzie rozporządzenie star. grodz- 
kiego w sprawie godzin handlu w okresie 
przed świętami Wielkiejnocy. Zgodnie z о- 

emi przepisami, w niedzielę dn. 
lepy otwarte będą od godz. 1-cį 

do 6-ej wiecz. W) tygodniu zaś prze 3 
cznym sklepy bėdą. otwarte do godz 
wieczór. 

   
     

MIEJSKA. 
— Prace nad uregulowaniem komunikacji 

autobusowej. Obecnie na terenie Magistratu 
intensywnie pracują aż trzy Komisje spec- 
jalne powołane do uregulowania komunika 
miejskiej. Prace Komisyj zmierzają w pierw- 
szym rzędzie do dostosowania taryfy autobu- 
sowej do norm przewidzianych umową, stwier 
dzenia czy „Arbon* wywiązał się ze swych 
zobowiązań pod względem doboru personelu 
oraz uregulowania ruchu autobusów, które 
częstokroć kursują „jak Bóg dał". 

|, — Właściciele nieruchomości domagają 
się ulg podatkowych. W! związku ze wzmo- 
żeniem akcji egzekucyjnej wszystkie związki 
właścicieli nieruchomości solidarnie złożyły w 
dniu wczorajszym do Magistratu memorjał, 
w którym wskazując na wysokie opłaty po- 

dałkowe z jednej strony oraz spadek i nie- 
regularność wpływów z komornego z drugiej 
domagają się od Magistratu poczynienia da 
leko idących ulg w pierwszym rzędzie wstrzy- 
mania kroków egzekucyjnych. 

W sprawie tej złożony zostanie również 
memorjał do władz skarbowych. 

— Kto zostanie dyrektorem lombardu 
miejskiego? W najbliższych dniach zostanie 
rozstrzygnięta ciągnąca się od dłuższego cza- 
su sprawa obsadzenia stanowiska dyrektora 
newopowstającego _ lombardu - miejskiego. 
Przed. kilku dniami odbyło się w tej sprawie 
posiedzenie Rady Komunalnej Kasy Oszczęd- 
ności. Z pośród kilkudziesięciu kandydatów 
na to, stanowisko, po zaznajomieniu się z о- 
fertami, postanowiono przeprowadzić głoso- 
wanie między emerytowanym pułkownikiem 
Jabłońskim i p. Umiastowskim dyrektorem 
banku spółdzielczego w Lidzie: Głosowanie 
nie dało żadnemu z tych kandydatów zdecy- 
dowanej większości, bowiem głosy, podzieli- 
ły się mniejwięcej na równo. W! związku z 
w. najbliższych dniach odbędzie się powtórne 
głosowanie, które zadećyduje ostatecznie, któ- 
ry z tych kandydatów obejmie wakazujące 
stanowisko. 

Przy sposobności nadmienić należy, że Ma- 
gistrat dąży do uruchomienia lombardu jesz- 
cze w ciągu bieżącego miesiąca. 

— Rekordowa iłość robotników zatrud- 
nionych przez Magistrat, W chwili obecnej 
Magistrat zatrudnia na robotach miejskich 
rekordową w roku bieżącym liczbę robotni- 
ków. Ogółem na robotach miejskich pracuje 
obecnie 700 bezrobotnych. Liczba ta zosta- 
nie jeszcze w najbliższych dniach zwiększo- 
na, dzięki wznowieniu przez Magistrat ro- 
bót kanalizacyjnych. 

Robotnicy opłacani są częściowo z kredy- 
tów wydziału opieki społecznej, częściowo 
zaś z sum przekazanych na ten cel przez Ko- 
mitet do Spraw Bezrobocia. 

— Sprawa udźwiękowienia kina miejsk. 
Na dzień dzisiejszy Magistrat zwołał posie- 
dzenie Komisji Finansowej, która zajmie się 
kwestją udźwiękowienia kina miejskiego. W: 
sprawie tej, jak się dowiadujemy, wpłynęło 
do Magistratu szereg ofert z propozycją ku- 
pna aparatu dźwiękowego. 

Oferty wahają się w kosztach między 30 

a 75 złotych. Sprawę 'wyboru oferty, jak 
rów! uchwałę udźwiękowienia kina ma 
rozstrzygnąć dzisiejsze posiedzenie Komisji 
Finansowej. 

Pozatem na porządku dziennym figuruje 
sprawa sporządzenia listy szkół i towarzystw 
o charakterze społecznym, którym niezbęd- 
na jest natychmiastowa: pomoc finansowa 
gdyż grozi im likwidacja ze względu na 
wstrzymanie wypłaty subwencyj przyznanych 
przez Magistrat. 

  

   
  

  

   

WOJSKOWA. 
-—- Powołanie do szeregów pohorowych 

piechoty. Z dniem 15 b. m. referat wojskowy 

Magistratu m. Wilna przystępuje do rozsy- 
łania imiennych wezwań poborowym roczni- 
ka 1910-g0, zakwalifikowanym podczas po- 

boru do piechoty. 
Wcielenie do szeregów 

szej połowie kwietnia r. b. 
nastąpi w pierw- 

Z POCZTY. 
— Dyrekcja P. i T. komunikuje, że wpro- 

wadzony został ogólny ruch telefoniczny mię- 
dzy Polską a Węgrami. Dopuszczone są roz- 
mowy państwowe, prywatne zwykłe i piłne, 
abonementowe i błyskawiczne. Opłata za trzy- 
minutową rozmowę zwykłą z Wilna do wszy- 
stkich miejscowości na Węgrzech wynosi 7 
fr. 22 cent. W okresie. słabego ruchu t. j. od 
godz, 19 do 8-ej opłata za prywatną rozmowę 
zwykłą wynosi 3/5 normanej opłaty. 

— Dyrekcja P. i T. zawiadamia, że z dn. 
25 marca r. b. zwija się agencję pocztowo- 
telegraficzną Dukszty Pijarskie powiatu wi- 
leńsko-trockiego. 

„— Automat telefoniczny w Izbie Skarbo- 
wej. W dniu 1-go marca r. b. został zainsta- 
lowany aułomat telefoniczny w gmachu Iz- 
by Skarbowej w Wilnie przy ul. W. Pohu- 

   

Dalsze dochodzenie w sprawie tajemni- 
czego zaginięcia szeregu zastawionych fan- 
tów (podobno zaginęło 60 zastawów) trwa 
w dalszym ciągu. = 

Jednocześnie dowiadujemy się, iż w dniu 
wczorajszym zdjęte zostały pieczęcie z ma- 
sazynów lombardu, natomiast kasa i skar- 
biee pozostają nadal opieczętowane. (e) 

  

ONIKA 
lanka Nr. 10 i oddany do użytku publicz- 
nego. Z automatu tego mogą być prowadzo- 
ne tylko rozmowy miejscowe, 6-minutowe, 
po wrzuceniu do skarbonki tomatu 15-tu 
groszy w trzech monetach 5-ciogroszowych. 

— Ozdobne błankiety telegraficzne. Mini- 
sterstwo Poczt i Telegrafów wydało ozdob- 
ne blankiety tele, e dla nadeszłych te- 

w Szcze- 

ani okoli- 
cznościowemi n. p. z okazj at, ślubów, 
imienin, jubiłeuszów i t. p. Nadawca, który 
pragnie by jego telegram został doręczony 

owi na blankiecie ozd 
ejonej, o: 

, przyjmuj egram, bądź ustnie 
zy nadaniu telegramu, bądź robi odpowied- 

notatkę na nadawczym blankiecie tele- 
cznym. Za doręczenie telegramów na cz- 

dobnym blankiecie w zaklejonej kopercie, 
przyjmowanie których wszystkie urzędy (a- 
gencje)  poczt.-telegr. rozpoczną od dnia 12 
marca r. b. będzie pobierana od nadawcy — 
oprócz normalnej opłaty — dodatkowa na- 
leżność w wysokości 1 zł. Urzędy (agencj 

pocztowo-telegr. mają obowią udziel 
publiczności szczegółowych w) nień w tej 
sprawie. 

  

    
    

  

    
   

    

  

   
    

     

    

      

  

    

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Wilnianki a warszawianki. Dnia 13-g0 

b. m. w małej sali Miejskiej p. Borowski 
Antoni wygłosi odczyt na temat „Współcze- 

wilnianki a warszawianki w świetle ba- 
porównawczych”. Bilety do nabycia w 

kisęgarni Zawadzkiego, Św. Wojciecha, Ge 
bertnera i Wolffa oraz w Mensie Akademic- 
kiej. Prelegent przeznacza 10 proe. dochodu 

Mensę Akaden vdla niezamożnych 

     

  

     

  

do łat 18 wstęp wzbroniony. 
Godzina oraz ceny biletów zostaną po- 

dane później. 
Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. IX 

środę 
  

P, dzenie Naukowe odbędzie się w: 
dnia 9-go marca 1932 r. o godz. 20-ej w 
własnej przy ulicy Zamkowej Nr. 24 z nastę 
pującym porządkiem dziennym: 

1. Odczytanie protokółu ostatniego posie- 
dzenia, 

2. Prof. Dr. K. Michejda i Prof. Dr. M. 
Rose: Guz rdzenia * 

3. Prof. Dr. J. Muszyński: O nadužywa- 
niu t. zw. specyfików leczniczych. 

— Zarząd Wileńskiego T-wa Cyklistów 
i Motocyklistów podaje do wiadomości, że 
doroczne Wfalne Zebranie członków odbędzie 
się dnia 13-go marca 1932 r. o godz. 12-ej 
w 1-szym terminie, względnie o godz. 12.30 
w 2-gim terminie, w lokalu Zarządu w Wiil- 
nie, ul. Niemiecka Nr. 9. 

— Posiedzenie T-wa Przyrodników. We 
czwartek, dnia 10 marca r b. o godz. 19 w 

lokalu Wileńskiego Tęwarzystwa Naukowe- 
go Lekarskiego (ul. Zamkowa 24) odbędzie 
się naukowe posiedzenie Wiileńskiego Oddzia 
łu Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. 
Kopernika z następującym porządkiem dzien 
nym: Ę 

g 1. Prof. Dr. S. Schilling-Siengalewicz: O 
grupach krwi. 

2. Prof. Dr. M. Rajcher. Znaczenie grup 
krwi dla antropologji. Grupy krwi Karaimów 

Wstęp wolny. 

SPRAWY BIAŁORUSKIE 
Z Białoruskiego T-wa Naukowege. Od 
a Białoruskie T-wo Naukowe orga 

nizuje regularnie co niedzielę popularno-na- 
ukowe odczyty w sali Wileńskiego Gimnaz- 
jum Białoruskiego, przy ul. Ostrobramskiej 
Nr. 9. 

Dotychczas wygłoszone były odczyty przez 
pp.: A. Łuckiewicza, A. Trepkę, Ch. Iljasze- 
wicza i R. Ostrowskiego. 

W niedzielę dnia 6. III. o godz. 16-ej we 
wspomnianej sali odbył się kolejny odczyt 
p. Antoniego Łuckiewicza na temat: „Kryty- 
cznyja momenty u żyćci Kupały i Kołasa pa 
wodle ich tworau“. 

ъ 

    

    

   

ROŽNE. 
iec protestacyjny rzemieślników. 

Związek rzemieślników zwołuje, jak się do- 
wiadujemy, na dzień 9 b. m. ogólny wiec 
rzemieślników, w celu zaprotestowania prze- 
ciwko zbyt wysokiej taryfie prądu elektry- 
cznego. Geny za prąd są zbyt wygórowane i 
poszczególne organizacje jak i ogół miesz- 
kańców prowadzą ostatnio przeciwko temu 
zdecydowaną kampanję. 

TEATR I MUZYKA 
— „Virtuti Militari“ na Pohulanee*. Dziś 

we wtorek dnia 8-go marca o godz. 8-ej w. 
bohaterska sztuka Kazimierza Czyżowskiego 
p. t. „Virtuti Miliłari*, w której autor daje 
przekrój dziejów, począwszy od wybuchu 
wielkiej wojny — poprzez walki legjonowe, 
— aż do czasów obecnych. „Virtuti Militari“ 
nie ma nic w sobie z szablonu. Autor znalazł 
swoją oryginalną formę, dzięki czemu ut- 
wór stał się zwańty, ciekawy i nadwyraz 
współczesny, przez nowoczesną budowę dra- 
matu. 5 

Jutro, w środę dnia 9-go marca o godz. 
8-ej wiecz. „Virtuti Militari. 

— W Lutni. Mająca się odbyć w dniu 
dzisiejszym premjera komedji „Ich synowa”, 
z powodu zgonu š. p. Biskupa Bandurskie- 
go została odłożona do piątku. 

— Koncert Kameralny kwartetu „Pro mu- 
siea** w Konserwatorjum, W najbliższy czwar 
tek dnia 10 b. m. o godz. 8 wiecz. wystąpi 
w Sali Konserwatorjum znakomity zespół 
kameralny „Pro musica“, przebywający sta- 
le w Brukseli. Niezrównany ten zespół, któ- 
ry zdobył najwyższe uznanie prasy zagrani- 
cznej, — czarować będzie słuchaczy wyko- 
naniem wspaniałych kwartetów: Haydna, 
Debusy, Beethowena (Harfenquartet). 

Będzie to rzadka okazja usłyszenia naj- 
znakomitszego zespołu kameralnego o sła- 
wie wszechświatowej, 

Bilety w Biurze „Orbis* w godz. od 9 do 

7 wiecz. Ceny zniżone. 
— Wielki Koncert Symfoniczny, urzą- 

dzony staraniem Wieńskiego Towarzystwa 

Filharmonicznego, w sobotę 12 b. m., zapowia- 

da się jako wybitnie atrakcyjny, zarówno ze 

względu na wykonawców (Wileńska Orkie- 

stra Symfoniczna w pełnym składzie, znako- 
mity dyrygent W. Berdiajew oraz świetna wir 

tuozka W. Modelmanówna), jak na ogromny 

i wartościowy program, zawiera jący wieczne 
arcydzieła symfoniczne symfonję „Patetycz- 

ną* Czajkowskiego, koncert d-moll Chopina 
oraz poemat symfoniczny „Don Juan“ R. 
Straussa, wykonywany w Wilnie po raz pierw 
Sz; 

   

y. 

Bilety w przedsprzedaży w Biurze Podróży 
„Orbis* -— Mickiewicza 1la od godz. 9 do 7 
wiecz. 

Odczyt Boya o V Ilonie 

Odczy! najpopularniejszego litera- 
ta w Połsce zgromadził w Lutni tłu- 
my. Długotrwałe oklaski powitały u- 
kazanie się prelegenta na estradzie. 
Młodzież reagowała skwapliwie na 
każdą dowcipną pointę odczytu, i czuć 
było. że pragnęłaby, od Boya, czegoś 

iej bliskiego ich zainteresowań 
niż niezmiernie ciekawą zresztą, zwła- 
szcza w świetnem ujęciu, postać fran- 
cuskiego poety z XV w. 

Niesamowite dzieje tego obwiesia 
rzewnego i sprośnego rymopisa, wi- 
sielca i więźnia rzezimieszka i miłoś- 
nika, przewinęły się jak barwna wstę- 
ga przed oczami słuchaczy wyczaro- 
wana subłelnem słowem prelegenta. 
Wykład ilustrował syn jego recyłac 
wierszy Villona w tłumaczeniu ojca, 
co nadawało całej imprezie miły po- 
smak serdeczności rodzinnej. Ten na- 
strój przewijał się zresztą przez dzień 
cały w słosunku do Boya od Wilnian 
i od niego do nas, gdyż niestrudzony 
gość gościł u szeregu znajomych, wy- 
zyskiwany towarzysko ile się dało. 

Wieczorem do późna grono osób 
ze świata literackiego i bibljofiłów 
podejmowało obu Żeleńskich u Żorża 
gdzie towarzyska, przyjazna pogawęd 
ka toczyła się po wartkich falach 
wspomnień krakowskich, paryskich i 
ogólnoeuropejskich. 
COEWREMSETRZCZTEW REPEEAESTRE 

RADJO 
WTOREK, dnia 8 marca 1932 r. 
‚58: Sygnał czasu. 13.40: Uniwersytet 

14.35: Program dzienny. 14,40: Mu- 
zyka. Utwory F. Chopina i muzyka popular- 
na. 15.15: Komunikaty. 15.25: Odezyt dla ma. 
turzystów. 15.50: Audycja dla dzieci. 16.20: 

     

  

  

    

  

" Odczyt dła maturzystów. 16.40: Codzienny 
odcinek powieściowy. 16.50: Muzyka z płyt 
Utwory Bachna i Hiindla. 17.10: „Rainer Ma- 
ria Rilke. 17.35: Koncert. 18.50: Radjowa 
gazetka rzemieślnicza. 19.00: Odczyt rolni- 
czy w języku litewskim. 19.20: „Ze świata 
radjowego* pogadanka. 19.40: Program na 
środę. 19.45: Prasowy dziennik radjowy. 
20.00: „Teatr współczesny” w Rumunji — 
odczyt 20.15: Koncert. 21.55: Skrzynka tech- 
niczna. 22.10: Trio kameralne. 22.40: Komu- 
nikaty i muzyka taneczna. 23.00: Koncert 
symfoniczny (płyty). * 

ŚRODA, dnia 9 marca 1932 y. 
11.58: Sygnał czasu. 14.10: Progr. dzienny. 

14.15: Muzyka z płyt. 15. 15: Kom. 15.25: 
Odczyt dla maturzystów. 16.10: Muzyka z 
płyt. 16.15: Kom. sportowy. 16.20: Wśród ksią 
żek. 16.40: Codzienny odcinek powieściowy. 
16.55: Lekcja angielskiego. 17.10: „W nie- 
znanych podziemiach polskich Tatr zachod- 
nich“ — odczyt. 17.35: Koncert 18.30: Chwil 
ka strzelecka. 19.00: Przegląd literacki. 19.15; 
Muzyka z płyt. 19.20: Przechadzki po mieście 
19.30: Kom. sportowy. 19. „Ratujmy dzie. 
ci* — pogad. 19.40: Progr, na czwartek. 19,45 
Pras, dzien. radj. 20.00: „Weryzm wloski“— 
feljeton. 20.15: Wesoła audycja muzyczna. 
21.15: Kwadr. liter. 21.30: Koncert kameral- 
ny. 22.30: Kom. 22.45: Muzyka lekka. 23.00: 
Improwizacje foretpianowe na tematy zada- 
ne telefonicznie przez słuchaczów. 23.30: 
Muz. tan. 

NOWINKI RADJOWE. 
RADJO WILEŃSKIE W. HOŁDZIE POŚ- 

MIERTNYM Ś. P. RISKUPOWI 
BANDURSKIEMU. 

Wobec żałoby, wywołanej przez śmierć 
Biskupa Wł. Bandurskiego wszystkie audycje 

ki lekkiej, zapowiedziane na dzień dzi- 
y oraz na Środę, nie odbędą się. W śro- 

dę dnia 9 marca od godz. 17,35 do godz. 18,50 
w czasie eksportacji zwłok ks. Biskupa na- 
stanie cisza radjowa, poczem 0 godz. 20,15 
nadana zostanie audycja żałobna, podczas 
której przemówienie o Wielkim Zmarłym 
Patrjocie wygłosi prof. Mieczysław Limanow- 
ski. We czwartek o godz. 10 rano radjo trans- 
mitować będzie z Kaledry uroczyste nabożeń- 
stwo żałobne. 

SPORT 
17-60 KWIETNIA INAUGURACJA SEZO- 

NU LEKKOATLETYCZNEGO. 

NAWIĄZANIE KONTAKTU Z ŁOTWĄ 
I ESTONJĄ. 

Onegdaj odbyło się zebranie Zarządu Wi- 
leńskiego Okręgowego Związku Lekkoatie- 
tycznego. Na zebraniu postanowiono załna- 
ugurować sezon lekkoatletyczny w dnia 17 
kwietnia biegiem naprzełaj, w którym praw. 
dopodobnie wezmą udział również i zawod- 
nicy zamiejseowi. w ŻĘ: 

Na zebraniu tem zapadła pozatem uch- 
wała nawiązania bliższego i trwalszego kon- 
taktu z Łotwą i Estonją. O ile projekt ten 
zostanie zrealizowany Wiłno oczekuje w ro- 
ku bieżącym ożywiony sezon lekkoatlety- 
czny. (ES). 

REPREZENTACJA WILNA NA WSZECH- 
POLSKICH ZAWODACH BOKSERSKICH. 

W dniach 12 i 13 b. m. w Poznaniu od- 
będą się wszechpolskie zawody o mistrzow- 
stwo indywidualne w boksie na rok 1932. 
Doroczne te zawody zgromadzą całą elitę pięś- 
ciarską Polski. Wileński Okręgowy Związek 
bokserski wysyła do Poznania najlepszych 
pięściarzy wileńskich w osobach: Łukmina, 
Pilnika, Maciukowa i Bagińskiego wzgłędni» 
Waltera—rewelację ostatnich mistrzostw Wil 
na, (es). 

REPREZENTACJA SZKÓŁ ZWYCIĘŻA ” 
SZKOŁĘ HANDLOWĄ. 

W niedzielę w parku sportowym im. gen. 
Żeligowskiego odbył się mecz hokejowy mię- 
dzy reprezentacją szkół a mistrzem zawodów 
miedzyszkolnych — szkołą handlową. Po cie- 

kawej i zażartej walce nieznaczne zwycięstwo 
odniosła reprezentacja szkolna, zdobywając 
dwie bramki strzelone przez Czasnickiego i 
Swolkina. Zrewanżował się Andrzejewski, naj- 
lepszy gracz na boisku, ustalając wynik 2 

в (es.) 

  
  

          

   

   

   
ROZWÓJ ŁYŻWIARSTWA. 

Korzystjąc z przedłużenia się sezonu łyż- 
wiarskiego Wil, Tow. Łyżwiarskie w celu roz- 
woju sportu w Winie a osobliwie zamiłowa- 
nia do jazdy figurowej na łyżwach uruchamia 
od 8 marca r. b. bezpłatne kursy jazdy figu- 
rowcj oraz jazdy początkowej na łyżwach na 
swoim torze przy ul. Mickiewicza Nr. 2. 

, Cwiczenia jazdy figurowej będą odbywać 
się od godz. 17-tej do 19-ej — początkowej 
od 12—13 i od 17—19 pod kierownictwem 
fachowych instruktorów. Osoby pragnące ko- 
rzystać z nauki uprasza się o uprzednie zapi- 
sywanie się w kasie sekretarjatu przy wejściu 
na ślizgawkę, gdzie udziela się również infor- 
macyj i przyjmowane są zapisy na zawody o 
mistrzostwa okręgowego, które odbędą się w 
dniu 13 marca o godz. 4-ej po południu. 

„ Dla udostępnienia korzystania szersžej pu- 
bliczności z powyższych kursów, wyznacza się 
wstęp na ślizgawkę dla osób na 
kursa ułgowy, jak dla członków Towarzystwa
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Konilikt chinsko-japofski na žorum Ligi. 
Wałki zostały prze:wane. 

GENEWA, 7. 3. (Pat). "Wśród 
członków Rady Ligi Narodów rozda- 
no 4-te sprawozdanie komisji konsu- 
larnej Ligi Narodów, prowadzącej swe 
prace w Szanghaju. Ze wziankowa- 
nego sprawozdania przedewszystkiem 
wynika, że Japończycy i Chińczycy 

zasadniczo przerwali wrogie działania 
i że tylko na.poszczególnych punktach 
dochodzi do drobniejszych starć. O 
istotnem wieszeniu broni, na które 
miały jakoby zgodzić się obie strony. 
narazie jednak niema mowy. 

  

  

Propozycje delegata Rumunji — Wiadomość 
o zgonie Brianda. 

  

GENEWA, 7. 3. (Pat). Na ponie- 
działkowem popoł.udniowem  posie- 
dzeniu komisji nadzwyczajnego Zgr 
madzenia delegat chiński oświadczył, 
że otrzymał telegram od swego rządu, 
wyrażający gotowość rozpoczęcia ro- 
kowań o rozejm z zastrzeżeniem jed- 
nak, że żadne warunki o ewakuacji te- 
rytorjum chińskiego przez Japończy- 
ków nie będą wysunięte. 

Jako pierwszy zabrał głos delegat 
rumuński Titulescu, który oświadczył, 

że trzeba dać odpowiedź na pytanie, 
y Liga istnieje, czy nie. Jeżeli Liga 

będzie się wahała, jeżeli nie będzie 
głosić wielkich zasad, które są podsta- 
wą paktu, wówczas przestanie istnieć. 
Delegat rumuński jest jednak zdania, 
że Zgromadzenie może spełnić swój 
obowiązek. Uczyni to, proklamują” 
następujące zasady: 1) natychmiasto - 
we przerwanie kroków wojennych. 2) 
zawarcie rozejmu wojskowego bez 

          

   

warunków politycznych, 3) konieez- 
ność pełnego zastosowania art. 10, 4) 
konieczność ochrony obywateli japoń 
skich, 5) konieczność oparcia przy- 
szłych rokowań 0 skrupułatne posza- 
nowanie traktatów i 6) konieczność 
podkreślenia jednakowych zasad dła 
wszystkich członków Ligi. 

W czasie mowy Titulescu rozeszła 
się lotem błyskawicy wiadomość o 
śmierci Brianda, która wywołała lu 
wielkie wrażenie. Po mowie Titulescu 
podniósł się przewodniczący Zgroma- 
dzenia Hymans i uczcił pamięć zmar- 
łego męża stanu. Paul Boncour, za- 
bierając następnie głos, podziękował 
w słowach pełnych wzruszenia. Na 
znak żałoby posiedzenie przerwano 

na 15 minut, 
Po wznowieniu posiedzenia zabrał 

głos minister spraw zagranicznych Za- 
leski, który wygłosił następujące prze- 
mówienie: 

  

  

  

   

Deklaracja min. Zaleskiego. 
„Po wiełu mówcaeh. którzy zabierali głos 

przedemną i którzy omówili z talentem i au- 
torytetem doniosły problem, który nas z 
muje, egraniczę się de złożenia konkretnej 
deklaracji, Warunki, w których potoczyły 
się poważne wydarzenia na Dalekim Wscho. 
dzie, mają niewątpliwie charakter specjalny, 
jak to kilkakrotnie podniesiono w ciągu 
ebrad Rady Ligi, poświęconych zbadaniu te- 
go konfliktu, a także na obeecnem Zgromadze- 
niu. Stwierdzenie tego faktu nie uwalnia jed- 
nak Ligi Narodów do uczynienia wszystkie- 
go, eo leży w jej moey, dle zabezpieczenia 
pekoju, zgodnie z najświętszym  obowia 
kiem, nałożenym przez jej pakt. Pakt za- 
wiera obowiązek wszystkich członków Ligi 
respekłowania inżelegralności terytorjalnej 

i niepodległości politycznej wszystkieh człon 
ków Ligi. Niech mi welno będzie także przy 
pomnieć ustęp ze wstępu do paktu, gdzie 
wyliczone są przyczyny, które motywowa- 

ły stworzenie Ligi Narodów. a wśród któ- 
rych znajdają się następujące: „Zapewnić 
ścisłe przestrzeganie przepisów prawa mię 
dzynarodowego, uznanych odtąd za prawi. 
dło istotnego postępowania rządów, wpro- 
wadzić ponownie sprawiedliwość i skrupu- 
Jatne szanowanie wszelkich zobowiązań, wy- 
nikających z traktatów, we wzajemnych sto- 
sunkaeh między zorganizowanemi narodami" 

Polska, która nie ma żadnych bezpośred 

                

Plenarne posiedzenie Sejmu. 

niech interesów politycznych na Dalekim 
Wschodzie, ale która naskutek swego poło- 
żenia geograticznego jest specjalnie zainte- 
resowana w utrzymaniu pekoju tej części 
świata, pragnie gorąco, aby dwa wielkie na- 

rody, z któremi utrzymuje stosunki serdecz- 
nej przyjaźni, a które dzieli dziś poważny 
konilikt, powróciły do stosunków, nacecho- 
wanych zgodą i zaufaniem. Pragnie ona tak- 
że, aby eałkowite utrzymanie traktatów, 
która te zasada stanowi podstawę wszelkich 
stesunków między naredami cywilnemi, było 
potwierdzone. Dlatego też stwierdzamy z 

ski oświadczył 
aru narusza- 

nia tych podstawowych zobowiązań Ligi Na- 
radów. Spodziewam się, że nasz wysiłek i 
dobra woła obu stron pozwoli nam osiąg- 
nąć rezultat, którego pragniemy, że trudnoś- 
ci obecne między Japonją a Chinami zostaną 
Szybko usunięte i że ciemne chmury, które 
pokrywają nieba Azji Wschodniej, zostaną 
nazawsze rozwiane. 

Jednakże uważam za mój obowiązek pod 
kreślić, że w chwili tak poważnej dla Ligi 
Narodów akcje Rady i Zgromadzenia napo- 
tykać będą na wielkie trudności dopóty, do- 
póki zasady prawne, któremi rządzi się na- 
sza Liga, nie staną się dostatecznie jasne i 
kempletne. 

muszę tu 

    

   

            

     
przypominać, że mój kraj 

  

Uchwalenie szeregu ważnych ustaw. 
WARSZAWA. 7. II. (Pat). Marszałek ot- 

worzył posiedzenie o godzinie 10 min. 30 
Przed porządkiem dziennym pos. Lewin (BB) 
złożył oświadczenie, protestujące przeciwko 
wystąpieniu pos, Gruenbauma pod adresem 
rabinów polskich. 

Przystąpiono do obrad Pos. Terlikowski 
zreferówał prejekt nowej ustawy karno-s 
howej. Poprzednia ustawa weszła w B 
w roku 1926. Od tego czasu była wielokrol- 
nie nowelizowana. Stwierdzono w praktyce 
zbyt łagodny wymiar represyj. Wywołało to 
Konieczność opraco ia nowej ustawy. Re- 
ferent wypowiada się przeciwko wszystkim 
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Od poniedziałku 
7.go marca r. b. 

Początek o godz. 4. 

    

wnioskom mniejszości, zmi 
ważnie do zmażejszenia sankcy : 

jąc, iż w niektórych zwłaszeza wypadkach 
sankcje muszą być wysokie. 

Pos tkowski (PPS) stwierdza, że cha- 
rakterysty a cechą projektu jest podwyż- 

  

  

   

        

   

  

    szenie kar pieniężnych. Z tych powodów 
klub mówcy będzie głosował przeciw : 

Pos. Sommerstein prosi o przy 

  

   
   

tkich poprawek. Po przemówieniu pos. 
(Str. Lud.) i sprawozdawcy posła 
skiego ustawę przyjęto w drugiem 

i trzeciem czytaniu. 

  
  

NA STRAŻY PRAWA (Broodway w płomieniach) 
Nad program: Antena miłości. Koncertowa orkiestra pod batutą M. Salnickiego. 

Ceny miejsc: bałktn 30 gr., parter 60 gr. 6, 8 1 10 wiecz. 

  

znajdował się zawsze pomiędzy najbardziej 
przekonanymi zwołennikami wzmocnienia u- 
prawnień, któremi rozporządza Liga Naro- 
dów, dla utrzymania pokoju i zapewnienia 
praw swoich członków. Polska podtrzyma- 
ła energicznie pakt wzajemnej pomocy, ni 
dy nie przestała proklamować koniecznosci 

   

  

powrotu do protokółu genewskiege i pod- 
czas prae Ligi Narodów nad konwencją G 

wojnie broniła środkach zapobiegawczych 
tezy, według której nie mo: 
średni pomiędzy pokojem a wojną. Uwagi 
przedstawione przy tej okazji jeszcze z po- 
czątkiem września ub. roku p 
tantów rządu polskiego w trzeciej komi 
Zgromadzenia, zasługują — sądzę — aby 

były przedmiotem medytacji ze s 
ich kolegów. Polska wówczas pr: 
jedna broniła swej tezy. 

    

   

   
Jest być mcże zrozumiałem, że instytueja 

tak j daty. jak L 
jesteśmy dopiero na pocz. 
nia, polegającego na 
większej i 
kolwiek iat znał, nie mogła jeszeze wy- 
tworzyć mechanizmu, pezwalającego rezulo- 
wać we właściwy sposób stosunki między 

jej członkami. Mam nadzieję, że dzięki dob- 
rej woli stron uda się nam doprowadzić do 
pożądanego załatwienia koniliktu, kt 
zajmuje, lecz niech poważne 
re trzeba nam dziś przezw. 

        

    

   

  

     

  

    

        

się hez zwiekania i 
bez wahania pracami nad udoskonaleniem, 
którego wymaga nasza organizacja. Wypeł- 
nijąc luki paktu Ligi Narodów i udoskonala 
ine jego funkejonewanie, pracować hędzie- 
my nad Grganizacją pokoju i unikniemy 
znałezienia się ponownie w sytuacji równie 
poważnej i r nie skomplikowane, 

Ustawy © warunkach pracy 
w handlu i instyt. społ. 

w Komisji ochrony pracy. 
WARSZAWA. 7. II. (Pat). Komisja sejmo- 

wa ochrony pracy na poprzedniem posiedze 

niu obradowała nad projektem ustawy w 

sprawie ratyfikacji jektu konwencji, do- 

tyczącej unormo y w handlu 

i biurowości, Referent WAŚ- 
NIEWSKA (BB) opowied 
tej ratyfikacji. Przyjęcie tej kc 
widującej 8-godzinny dzień p 
wości i handlu у 
resom pracowr których obowiązuje 7- 

godzinny dzień pracy. Komisja jednomyślnie 
opowiedzi się przeciwko tej ji 

Na d jszem posiedzeniu pos. © 
zreferował rządowy projekt ustawy o regulo- 

waniu stosunków służbowych pracowników 

ins społecz. Ustawa wprowadza 
ków instytucyj  ubez- 
jak kasy chorych, oraz 

jednocześnie ogranicz sposoby zawiera 

umów. Chodzi o 1 7 umowy na całe życie 

i dożycie, zawierane częstokroć na terenie 

kas chorych, które powodowały duże straty 

dla instytucji. Po przemówieniu referenta i 

dyrektora Dreckiego х Ministerstwa Pracy 

i Opieki Społecznej. Ustawę przyjęto w 2 

i 3 czytaniu. 

Rolnicy domagają się zniżki 

cen na artykuły pierwszej 
potrzeby. 

KRAKÓW, 7. 3. (Pat). Odbył się tu 

zjazd sejmiku rolniczego, przy bardzo 

licznym udziale przedstawicieli orga- 

nizacyj rolniczych województwa kra- 

kowskiego. Pó referaiach wywiązała 

się ożywiona dyskusja na temat ak- 

tualnych zagadnień. w rolnictwie. U- 

    

  

       

   

   

   
   

    

     

  

encji, prz 
y w biuro- 

m inte    

   
            

    

    

sti 
pieczeń społecznych 

  

       

    

chwalono szereg rezolucyj, domagają ° 

cych się między innemi unifikacji 

składnie kółek rolniczych ze spółdziel 
niami  rolniczo-handlowemi, niedo 

puszczenia do zmniejszenia wysokas- 

ci eksportu bekonów do Anglji, naci- 

sku na garbarnie, ażeby zmniejszyły 

ceny skóry, zaostrzenia ustawy o lich= 

  

W roli głównej 
Helena Costello 

Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

  

Dziś premjera! Najznakomitsze arcydzieło doby obecnej Axecyfilm, który triumfalnym pochodem kroczy na 

Dźwięk, Kino-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 

GAJDA 
Śpiewy rosyjskie solowe i chóralne. Cudowne melodje 

Nad progr m: Dodatki dźwiękowe. Na |-szy seans ceny żniżone. Początek o g. 4, 6, Bi 1015 

CZTERECH Z LEGJI Dzisi Wstrząsający dramat na tle 
martwych obszarów Sahary p. t 

ekranach wszystkich stolic świata! 

"ROJKA 

  

Pieśń miłości, tęsknoty i rozpaczy. 

W rol. gł: 
Sza RjĄCH Olga Czechowa, 

niezrównany H. Schletow i znakomity sr- 
tysta teatru Stanisławsk. Michał Czechow. 

Szalone napięcie. Rzecz dzieje się w Rosji. 

z udz. Warnera Bastera 
oraz Myrny Loy 

Nad program: Aktualne dodatki dźwiękowe. 

  

Mickiew. 22, tel. 15-28 Ceny znacznie zniżone — od 40 gr. Początek o godz. 4, 6, Bi 1015, w dnie świąteczne o godz. 2-ej 

5a > p ai Reżyserjia Leonarda Buczkowskiego. Scenar- 
z Dźwiękowe Kino A : B jusz na tle powieści Jerzego Kossowskiego. 

W rolach gł.: 
czaruj. amant CASINO JERZY MARR, =: Baśka Orwid 
Muzyka i chór H. Warsa. Nad program: Urozmałcone dodatki dźwiękowe. Dla młodzieży dozwolone. 

Początek o godz. 4, 6, B i 10.15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. — 

i znak. tenor 
opery warsz. Adam Dobosz. 

Na |-szy seans ceny zniżone. 

NASTĘPNY PROGRAM: Operetka filmowa Precz z miłością 
  

Wielka 47, tel. 1541 

Dzwiek 6 iwieliny 2 

PAN UWAGAI 
ul.Wielka 42, tel. 5-28 

po KOLEJOWE. 

OGNISKO 
(ebokdwoicakolej ow.) 

ny produkcji 

Dźwiękowe Kino 

LUX 
Mickiew. ||, tel. 15-61   

ASTOR SARAS TS RA IO PAPRASTA CO 

(polacy przedali używać 
zagranicznych ostrzy do golenia 

z chwiłą pojawienia się na rynku 

  

„POLONIA-LUDOWE“ 
Żądać wszędzie. 

George Bancroft 

Dziśl Wielki film erotycz= 
francuskiej 

Dziś! Najgłośniejsza atrakcyjno- 
śpiew. kreaeia bożyszcza tłumów 

i „POLONIA-LUKSUSOWE“ 
„POLONOZ' Sp. z o. o. Warszawa, Grochowska 119. 

w wielkim 100% 
dźwię-kowcu p.t. LUDZIE MORZA Najpotężniejszy 100% 

dzwiękowiec polski 
NAD PROGRAM: Konkursowe dźwiękowe dodatki Paramountu. 

Prosimy zwrócić uwagę na nasze aparaty dźwiękowe Klangfilm (A. E. G), które przewyższają inną 
aparaturę swym naturaln. i łagodnym dźwiękiem. Początek o g. 2, 4, 6, 8i I0'15. Na |-szy seans ceny zniżone 

Ruggiero Madalena + 50-letni Don-Juan 
Wspaniały dramat erotyczno-miłosny w 10 akt. -W rol. głównych: Karol Vanel, Simona Vandry, Genowefa 

Gargesse, Natalją Cygankow i Leon Mathot. Początek seansów o godz. 5-ej, w niedziele o 4-ej 

Ramona Novarro — PORUCZNIK ARMAND 
Śpiewno-dźwiękowy dramat miłosny. 

ostrzy do golenia 

„POLONIA-FAVORIT“ 

Żądać wszędzie. 

10297 

Do nabycia we wszystkich składach aptecznych i wyrobów stalowych. 

    

Nad program: Dodatki dźwiękowe. — Początek o godz. 4, w dnie świąt. o g. l-ej, Ceny od 40 er. 

RT OJO L a A i i A 

5 PROSZEK 

„KOGUTEK 
E DLA DOROSŁYCH 

4 х 
A NAJUPORCZYWSZY 

/ BÓL GŁOWY | 
OSTRZEŻENIE./Rzy «owe NALEŻY 
ARCENTOWAĆ i WYRAŹNIE ŽADAC TYLKO 
ORYGINALNYCH PROSZKÓW Z.KOGUTKIEN” 
/Ą S£CAIPGQ, INANYCH OD LAT TRZYDZIESTU 

/ WYSTRZEGAĆ SIĘ NAŚLADOWNICTW, UPOR* 
czywie BOLECANYCH W PODOBNEM DOO 

WASŁEGO OPAKOWANIU. 

  

  

W_ IDE RS _K I 

wie, zmuszenia karteli do ubniżenia 
cen artykułów pierwszej potrzeby, jak 
cukier, nafta i t. p. 

  

Ks. kardynał Hlond wezwany 
do Rzymu. 

POZNAŃ, 7. 3. (Pat). J. Em. ks. 
prymas Kardynał Hlond wyjechał 
wczoraj niespodziewanie do Rzymu. 
wezwany telegraficznie przez Stolicę 
Apostolską. 

  

Studenci amerykańscy prze- 
ciwko rewizji granic Polski. 

NOWY YORK, 7. 3. (Pat). Akade- 
mickie stowarzyszenie Ligi Narodów. 
w którego skład wchodzą studenci 
wszystkich bez wyjątku uniwersyte- 
tów amerykańskich, na kongresie, od- 
bytym' w mieście Providence, odrzu 
ciło wszystkie rezolucje, proponują 
ce rewizję istniejącego status quo w 
t. zw. korytarzu gdańskim. 

    

Nad Prypecią po stronie 
Sowieckiej odkryło rudę 

żelazną 
MOSKWA. 7. II. (Pat). W okelicach Pry- 

peci na Białej Rusi sowieckiej odkryto znacz- 
ne pokłady rudy żełaznej. Prawdopodobnie 

ame pokłady znajdują się na Polesiu 
onie polskiej. 

  

    

Nowe posiłki japońskie. 
TOKIO, 7. 3. (Pat). W Woosung 

wylądowała dywizja japońska w siłe 
14 tysięcy ludzi. 8 

Trudności banków japońskich 
LONDYN. 7. II. (Pat) Tokjo nadchodzą 

wiadomości o trudnościach 5 banków 
pańskich. których łączne def y wynos 
30 miljonów jen. Bank Japoński, pragnąc 

z pomocą tym bankom oraz obawia- 

» dalszych 7 banków ogłosi niewy- 
postanowił wyasygnować 100 mil- 

iko kapitał pomocy finansowej 

        
  

   

    

      
  

   
jonów yen 
dla zagrożonych banków, 

  

Wzburzenie w Japonii. 
"TOKJO. 7. II. (Pat). Przemówienia wygło- 

szone na posiedzeniu Zgremadzenia Ligi Na- 
rodów przeciwko Japonji przez przedstawi- 
cieli pewnych mniejszych państw, niezain- 
teresowanych bezpośrednio w niebezpiecznej 
sytuacji na Dalekim Wschodzie, wywołały 
w Tokjo rozdrażnienie. Pewne koła posuwają 
Się nawet tak daleko, że występują z Su: 
gestjami, aby postawić Lidze Narodów al-- 
ternatywę, według której albo Japonja wy- 
cofa się z Ligi, albo Liga usunie Chiny na 
tej podstawie, że nie są one państwem zor- 

ganizowanem. 

Laval reprezentantem Francji 

w komisji irancusko-niemieckiej. 

PARYŻ, 7. 3. (Pat). Rada mini- 
strów powierzyła Lavalowi reprezen- 

towania Francji w prezydjum komisji 

francusko-niemieckiej. 

Kronika telegraficzna. 
-— Zamaehu na Prezydenta Peru dokonał 

członek partji opozycyjnej. Zamach miał 
miejsce podczas mszy świętej. Prezydent 
jest lekko ranny. 

    

— Stan zdrowia von Twardowsky'ego, 
radcy ambasady niemieckiej w Moskwie, na 
którego dokonano zamachu, jest po operacji 
zadawalający. ® 

— Demonstracje komunistyczne odbyły 
się w ub. niedzielę w Wiedniu i ha pro- 
wineji. Były starcia z policją. 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 
ul. Mickiewicza 9 

sezonu! 

Dźwięk. Kino - Teatr | 

STYLOWY | 
ul. Wielka 36. 

   
      

Ogłoszenie. 
Od I kwietnia b. r. jest do objęcia sta- 

nowisko lekarza w Werenowie pow. lidz- 
kiego (stacja na miejscu). Warunki do omó- 

wienia na miejscu. Zgłoszenia reflektantów 

przyjmuje Urząd Gminy Werenów do dnia 

20.111. 1932 r. 

  

   

  

Dziśl Największy przebój 
Niezwykłe arcy- » # 

dzieło reżys. Sternberga ы 
ANONS! 

Dziś! Wspaniałe 100% 
dźwiękowe arcydzieło 
W roli gł: Daniela Porda i 

UWAGA! Następny program: 

Nie czyńcie eksperymentów ze zdrowiem! 

Nie dajcie się na nic innego 

rzekomo równie dobrego, namówić. 

„OLLA*" 
to marka wypróbowana w ciągu dziesiątków lat. 

ią 55 (2297) 

Kapitulacja lappowców w Finlandli. 
HELSINGFORS, 7. 3. (Pat). Ruch 

lappowców został najzupełniej zlikwi- 
dowany. Uczestnikom rewolty pozwo- 
lono udać się do ich miejsc zamieszka- 
nia. 6 przywódców  odwieziono do 
Helsingforsu i umieszczono pod are- 
sztem. Kapitulacja powstańców odvy 

ła się w jak największym porządku. 
Uczestnicy ruchu wzięfi udział w na- 
bożeństwie, poczem oddali broń. Poz- 
wolono im opuścić miasto, które było 
otoczone przez posterunki wojskowe. 
Zniesiono cenzurę, jakiej podlegały te- 
lefon i telegraf. 

Na tropie? 
BERLIN 7. II. (Pat). Z. N. Yorku dono- 

Szą: W poszukiwaniu za dzieckiem Lindberg- 
ha pelicja nowojorska aresztowała przyby 
łege przed 3 miesięeami do Ameryki ma 
narza niemieckiego Jungege, który pozosta- 
wał w zażyłych stosunkach 2  piastunką 

    

   

dziceka Lindbergha, Polieja zwróciła uwagę 
ponieważ anonimowy list de 

żądający ckupu, pisany był złz 
yzną, częściowo zaś pismem gotyc- 

    
   

Żałoba w Chorągwi Harcerzy 
Z powodu śmier 

  

Druha Przewodniczą- 

         

   

  

cego Oddziału Wil Zw. Harc. Polsk. ś. p. 
Ks. Bisk. Dr. Wł Bandurskiego Wielkiego 

twa, Komendanta Wil. 
arządza okrycie krepa 

sztandarów harcerskich i odznak harc. na 
przeciąg jednego miesiąca. 

Dalsze wyniki powszechnego 
spisu ludności. 

W Biurze Powszechnych Spisów 
i atyst ym opraco 

dalsze wyniki spisu ludności, dotycz 

    

   
   

   
   

      

  

    

  

    

  

poniżej 100.000 mieszkańców, pow 
10.000. 

Obliczenia wykazały 
mieszk 

  

fry w 

    

      

   

  

(76.782), 

Radom 
Huta 80.734 (74.811), 

78.063 (61 5 

Kielce 
(44.613), Toruń 

1.379 (47.958), Piotrków 5 my: 

Grodno 49.818 (35.148), 
48.435 (29.558), D:       icza 36.987 

.871), Tarnopol 8, (32.003). Płock 
32.777) (27.750), ofaz Tczew 22.573 (19.785). 

WŚRÓD PISM. 
— Dziesiąty zeszyt „ŚWIATA*%. Dziesiąty, 

bieżący zeszyt „Świata” przynosi nadzwyczaj 
ciekawy, aktualny artykuł Jana Frylinga p. 
L. „Szanghaj“. Artykuł ten jest zi 
oryginalnemi zdjęciami frontu ja 
chińskiego. Konel Maku ski, 
uznany przez calą Po 
z Zakopanego zamieścił świeżą, wesołą epi- 
stołę z pod Giewontu p. t. „Drugi list zam- 
rożony do Ludwika Solskiego. Witold Gieł- 
żyński w artykule p. t. „Dysproporcja” poru- 
sza nienie „Strukfury społecznej i go- 
spodarczej Polski* w myśl rozwagom b. mi- 
nistra przemysłu i handlu E. Kwiatkowskie- 
go. Obyczajowość naszą przedwojenną i obe- 
cną charakteryzuje p. Janina Janicka w bar- 

wnym feljotonie, bogato ilustrowanym p. t. 

„Od mazura do rumby*. Świelna nowela p. 

Millera p. t. „Chińczyk” o zwykłe działy 

„Z tygodnia”, „Teatr, „C „Kino“ 

„Rozrywki umyslowe“ nie w "naj 

mniej treści tego bogatego zeszytu. 
posiada bowiem jeszcze liczne, pięknie ilu- 

stracje oraz wesołe aktualne fełjetony. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
NIEBEZPIECZNA OMYŁKA APTEKARZA 

W: dniu wczorajszym pogotewie ratunko- 

we zawezwano na zaułek Ś-to Michalski 4, 
gdzie uległ zatruciu morfiną właścicieł skła- 
du aptecznego przy ul. Zamkowej Izaak Bie- 

lie. Jak ustałono zatrucie tapiło nasi 
tek pomyłki. Bielica prz 
poważnym do szpitala Żydowskiego. . 

TRAGEDJA PRZY DRZWIACH SZPITALA. 

W. dniu wczorajszym pogotowie ratun- 

kowe zaałarmowane zostało że na ul. Zawal- 

nej leży, jakaś młoda dziewezyna. Po przyby- 

ciu na miejsce okazało się, że jest to niejaka 

Stanisława Gobis, lat 20 bez stałego miejsca 

zemieszkania, która skarżyła się na okrop- 

ne bóle. Przewieziono ją do szpitla Sawiez 

gdzie lekarz stwierdził symulację i odmówił 

przyjęcia do szpitala. W pół godziny później 

znaleziono ją leżącą na jęzdni z oznakami 

poważnego zatrucia esencją oetową. 

  

  

      

    

  

    

    

  

  

   
   
     

   

   
    

MIŁOŚĆ ŻORŻETY 
Pierre Baczew. Špiews, tańce 

< 

Od roku 1813 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Meble 
jadalne, sypialne i ga- 

  

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie V-go rewiru 

Juljan Mościcki, zamieszkały w Wilnie, przy ul. Wi- 
leńskiej Nr. 25 m. 10, podaje do wiadomości publicz- 

nej, że w dniu 15-g0o marca 1932 r. od godziny 10 rano 

w Wilnie, przy ul. Kwaszelnej 3, odbędzie się sprze- 

daż z licytacji, należącego do Rebeki Swerdlinowej, 

majątku ruchomego, składającego się z różnej farby, 
na zaspokojenie pre- 

tensji Domu Bankowego T. Bunimowicz w Wilnie w 
oszacowanego na sumę 865 zł, 

sumie 839 zł. 98 gr. z %% i kosztami. 
2116/1V Komornik Sądowy J. Mościcki. 

binstowe, kredensy, 
stoły, szafy, łóżka it,d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

a dogodnych warmnkach 
I NA RATY. 

NADE3ZŁY NOWOŚCI. i 
8324 

ODMROŻENIE 
  

J NA 

KONCBSIONOWANY BLEKTROMONTER 

STANISŁAW PIÓREWICZ 
UL. OFIARNA Ne'4, m. 9. 

dzwonki sygnalizacyjne.    WYKONY WA: instalacje elektryczne 
według wymagań technicznych, oraz 

USTAWIA: aparaty radjowe i telefony. 

ji 

Oryginalna m aš 
(+ kogutkiem) 

„MROZOL* 
leczy i goi ranki po- 
wstałe od odmrożenia. 

Sprzedają apteki 
i składy apteczne 

WERTSTWRAEZWERWAEWSZIBEZTOKADCA 

. : reperuj 
Pianina Tic? 
wynajmuję — Mickiewicza 
37—32, Wiejście z ulicy 

Ciasnej, p. Estko. 7702 

        

    

W rol.gł najsłynniej- 
sza gwiazda ekranu 
oraz Gary Cooper i Adolf Menjou. 

Już wkrótce „POGANIN“ z Ramonem Novarro w roh głównej, 

czy (Miłość o północy) 
CAN-CAN wyk. ros. zesp. balet. z Folies-Bergere 

Najnowszy 100% dźwiękowiec polski p. t Burza nad Zakopanem 

Or. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener., 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz 

ZELDOWICZOWA 
Chor. kobiece. wenerycz- 

ne, narządów moczowych, 

odg 12—2 i 4-6 wiecz 

Mickiewicza 24, tel. 277 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

ul. Wileńska 7, 
telefon 10-67 

od godz. 9—1 1 4—8 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne i moczopłoiowe 

Wileńska 3 
01 godz. 8—1 i 4—8, 

      

L Kenigsbarg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moczopłziuwe, 

ulica Mickiewicza 4 
telefun 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8, 

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m ić 
róg Mickiewicza 

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

  Okazało się, že Gobisėwna chc trafić 
do szpitala i widząe, že symulacja nie udała 
się otruła się esencją cetową, by w ten spo- 
sób znaleźć drogę do szpitala, 

Tym razem ulokowane ją w Szpitalu. Sa- 

wiez. (eh 

TAJEMNICZA LOKATONRKA ARESZTY“ 
CENTRALNEGI), 

Przed kilku dniami w jednym z podej- 
rzanych lokali zastała zatrzymana młoda 
niewiasta i osadzona w areszcie-ceniralnym. 

Jest młoda, przystejna I sprawiająca wra- 
żenie dobrze wychowanej panny. 

Charakterystyeznem jest, że aresztowa- 
na kategorycznie odmawia ujawnienia swe- 

    

    

    

  

  

"go nazwiska, twierdząe, że woli pozostać w 
areszcie, niż zdradzić kim jest. 

Badania daktyłoskopijne i album poli- 
ny podejrzanych esób ustaliły, że mil- 

cząca aresztowana nigdy w policji notowa 
ną nie była. 

Przeprowadzona rewizja osobisła też nie 

dała wskazówek. 
Dalsze dochodzenie trwa, 

ZAMACHY SAMOBÓJC 

W dniu 6 b. m. Korallikow Mi 
(Ludwisarska 14) wystrzałem z rewołweru v 

usta pozbawił się życi 
stwa był rozstrój nerwow 

— Ejsmontowna Jadw lat 20, (Św. Wisr 

centego 4) targnęła się na życie, wypijając 

esencji octowej Pogotowie przewiozło ją do 

szpitala Sawicz w stanie nie budzącym obaw. 

Przyczyna rozpaczliwego kroku nieznana. 

— W dniu 5 b. m, o godz. 13 w Cieletni- 

ku Batorówna Aleksandra, at 20, m-ka wsi 

Klukowiecze gm. Horodeczno, pow. nowo 

gródzkiego, wypiła esencji octowej w celacm 

samobójczych. Pogotowie przewi ło despe- 

ratkę do szpitala Sawicz w stanie niezagraża- 

jącym życiu. 
— Matulewiczówna Bronisława (Suwalstw 

3) w celu pozbawienia się, życia wypiła esen 

cji octowej. L zono ją w italu Sawicz 

w słanie niezagrażającym życiu. Przyczyna 

nieznana. 

  

  

tel 

      

     

  

  

   
   

  

      

  

    

  

  

     

  

    

ZACZADZENIE. 

W nocy z 4 na 5 b. m. uległy zaczadze- 
niu, z-powodu przedwczesnego zamknię: 

szybra w piecu, Chmiełewska Marja i Macie- 
jewska Helena (Miekiewicza 44), Po udziele- 
niu pierwszej pomocy Pogotowie pozostaw: 
ło je na miejscu w stanie nie budzącym obaw. 

KRADZIEŻE. 

W dniu 55 b. m. Wysocki Jan, kierowniłe 

B-ku Rzemieślników i Kupców Polskich przy 

ul. Niemieckiej 25. doniósł policji, w po- 

łowie lutego b. r. z balkonu domu Nr. 25 

przy ul. Niemieckiej skradziono mu 300 sztuk. 
pedałów rowerowych oraz. samowar łącznejj 

wartości 1240 złotych. 
— W nocy z 4 па 5 b, m. nieznani spraw - 

cy. zapomocą dobranego klucza, przedostaii 
się na strych domu przy ul. Wielka Pohu- 
Janka 43 i skradli różną bieliznę damską, łącz- 

nej wartości 340.zł. na szkodę Rywy Selcow- 

skie, 

> OFIARY: 
Niżsi funkcjonarjusze Uniwersytetu Ste- 

fana Batorego ofiarowali sumę 43 zł. 15 gr. 

pozostałą z pieniędzy zebranych na. wianex 

dla Ś. p. Latwisa, intendenta Uniwersytetu, ns 

cele dobroczynne, przeznaczając z sumy: teg 

złotych 23 groszy 156 na rzecz Komitetu do 

Spraw Bezrobocia, zaś 20 złotych na Sehro- 

nisko Dzieciątka Jezus. 

    

    

      

  

    

Marlena Dietrich 

arcypotężny dramat 
w 14 aktach 

DOKTÓR MED. | 

A. Krzemiański 
Chor. wewnętrzne, spec.= 
żołądka i jelit, przyjm. 
codzien. od 12—2 i 4—6.. 
Kwiatowa 7, tel. 14 25 

Akuszerka 

Mija Lakūptova 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z. P. Nr. 69, 8528 

DOKTÓR   

  

Akuszerka 

Matja Krzedjna 
przyjmuje od 9 r, do 7 w. 
przeprowadziła się 

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

Pokój 
w najlepszym punkcie= 
Zamkowa 3—3. 

Mieszkanie 
5 pokoi, suche, ciepłe z. 

wygodami do wynajęcia- 

Ul Pańska 4 m. 3.. 

Do sprzedania 
stare skrzypce i obrazy” 
Tamże solidnie reperuje: 

się obuwie. 
W. Pohulanka 27; m. 26.. 

IL BORKOWSKI. 

  

tel. 567. 6677 

    

  
Redaktor odpowiedzialny Witold "Kiszkis, 

 


