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W błasku świec, ubrany w ponty- 
calne szaty, spoczywa nasz drogi Bi 

skup, w swej małej, ciasnej kaplicy, 
otwartej szeroko na zaśnieżony ogród 

pałacu Reprezentacy jnego. 
Po stopniach między dwiema ur- 

nami ze zniczem, zbłiżają się zwiedza- 
jacy do tej kaplicy, której ściany obi- 
te są ciemno-amarantowym suknem. 

  

Wśród szeregu laurusów i świecz- 

ników z płonącemi świecami spoczy- 
wa na katafalku otwarta trumna. Nad 
wezgłowiem unoszą się skrzyżowane: 

srebrny krzyż i znany srebrny pasta 
rał, dar Krakowa. 

Przed katafalkiem u stóp Zmarłe 
go umieszczone są na poduszkach 

  

   

ziemskie Jego odznaki uznania, woj- 
skowe i cywilne najwyższe odznacze- 

nia. 
W głębi kaplicy nad węzgłowiem, 

widnieje złocis y obraz Matki Boskiej 
, przed którym biskup 

Bandurski w swej domowej kaplicy 
odprawiał nabożeństwa. 

Przy katafalku ustawiona jest war- 
ta honorowa wojskowa oraz pełnią 
służbę naprzemian warty honorowe 
różnych formacyj przysposobienia 
wojskowego, m. in. harcerze i człon- 
kowie akademickiej korporacji Cre- 
soyia, której zmarły Biskup był fili- 

strem. 

Przepiękną tę dekorację żałobną 
kaplicy projektował artysta-malarz 
prof. U. S$. В. Ferdynand Ruszczyc. 

Maskę pośmiertną ks. Biskupa Ban- 
durskiego wykonał artysta-rzeźbiar: 
prof. Bałzukiewicz. 

    

Dwie tablice srebrne z datami о - 
zmarłym, dła trumny oraz dla włoże- 
nia do wnętrza trumny projektował 
artysta malarz Hoppen. 

Po mieście od rana rozlepione są 
klepsydry, wydane przez Komitet u- 
roczystości pogrzebowych, niosące 

, smutną wieść, iż zmarł Złotousty Ka- 

znadzieja, Apostoł Ducha Niepodle- 
głości. Kapłan-Żołnierz biskup Ban- 

    

durski. Również rozlepione są kle- 
psydry Związku Legjonistów. korpo- 
racji Cresovia oraz Rady Miejskiej m. 
Wilna. 

Rozplakatowano na murach miasta 
odezwę Komitetu, wzywającą społe- 
częństwo do złożenia hołdu Wielkie- 
mu Kapłanowi i Patrjocie i godnego 
zamanifestowania żałoby, jaką okryło 
się Wilno i cała Polska. Odezwę pod- 
pisał przewodniczący Komitetu woje- 
woda Beczkowicz i wiceprezesi Komi- 
tetu gen. Skwarczyński i prezydent 
miasta Folejewski. 

  

  

  

ć za zmarłego... 
‹ kiedy wydano jakiś nieludzki 

rozkaz, by nikt nie zatrzymywał się u 

straż powtarza machinalnie, 
przechodzić* i nawiedzający 

p. Biskupa ani klęknąć, ani 

  

   
zwłoki 
pacierza odmówić, ani nawet spojrzeć 
w dostojne oblicze nie mogą! 

ać się jak w pocho- 
anowania jakieby 

modłitwą 

Muszą przesuw: 
dzie bez oznak us 
każdy przyklęknięciem i 
chciał okazać. 

Więc odebrano pobożnej ludności 
wiłeńskiej, która umie i przywykła 
poczciwie poklęczeć pomodlić się i po- 
śpiewać przy drogich zwłokach moż- 

ność okazania swych uczuć. 

Bo przecie nie ta szybka defilada. 
jak przed obrazem może wywołać na. 

strój żałobny. 
W przykry też sposób uderza brak 

duchowieństwa czy jakichś kongrega- 
cyj dewocyjnych, któreby cały dzień 
i noc odprawiały modły u trumny Do= 
stojnika Kościoła, a przytem tak eno- 
tliwego człowieka. 

Zwyczaj ten, stosowany u nas do 
prywatnych nawet osób, tem bardziej 
był wskazany w tym wypadku. Zanied 
banie tego razi w przykry sposób. 

   

    

   

  

— 

  

Dalsze depesze kondelencyjne: 
  Na ręce p. Wojewody Beczkowicza jako 

przewodniczącego Komitetu uroczystości ża- 

łobnych ku pamięci ks. Biskupa Włady- 

sława Bandurskiego nadeszły następujące de- 

pesze: 
AW 

Kondotencja Marszałka Sejmu Rzeczy- 

  

Przesyłam na ręce p. Wojewody wyrazy 
głębokiego żału z powodu zgonu świetlanej 
postaci wielkiego Kapłana i Obywatela, któ- 
ry przez całe swe życie godził uczucia reli- 

giine z gorącą i żywą miłością dla Ojczyz- 

  

  

  

nv. 

Świtałski Marszałek Sejmu Rzeczplitej. 

Telegram prezesa Siawaka i Związku Leg 
gonistów. 

Wobec zgonu Ś. p. ks. Biskupa Władysła- 
wa Bandurskiego, kapłana dła którego tak 
gorąco zawsze biły żołnierskie serca Legjo- 
nistów, ujęte prawdą Jego uczuć religijnych, 
zharmonizowanych z Jego wielkim patrjo- 
sy zem na ręce p. Wojewody w 
śmie! ąšku Lepionistow i swojem wy- razy 'głębókiego s ka i swojem wy 

    

Walery Sławek. 

Dalsze kondołencje, nadesłali telegraficz- 
nie na ręce p. Wojewody. Beczkowicza. 

Gdańska Maelerz Szkolna. || 
Z. Równego: Kurator Firewicz imieniem 

urzędników Kuratorjum nauczyejelstwa -i 

młodzieży wołyńskiej. (| : 

Z Katowie: Prof. Stanisław Ligoń za 

Sekcję Teatrów Ludowych i Zespół Śląskie- 

go Teatru Ludowego. ю 
Z Torunia: Rodzina Wojskowa; Koło To- 

ruńskie. я Nd póuż 

Z Dokurniszek: Żyłiński imieniem Zwiąż 
ku Ziemian Powiatu Oszmiańskiego. : 

Z Łodzi: Związek Strzelecki Okręgu Łódź 
Kucharski, Czachowski. 

Z Czerniowiec: Czytełnia Polska w Czer- 
niowcach. 

Z Łaska: Łaski Wydział Powiatowy. sta- 
rosta Walas. 
„ ,£ Głębokiego: 
imieniu organizacyj 

ków państwowych i komun: 
dziśnieńskiego. 

Z Wilna: Rabinat Gminy Wileńskiej, Rabin 
Gminy Izaak Rubinsztejn. 

7 Grudziądza: . mjr. Sitek, komendant 
Centrum Wyszkolenia Żandarmerji, imie- 
niem własnem. korpusu oficerskiego i sze- 

regowych. 
Z Krakowa: Związek Oficerów Rezerwy 

Okręgu Krakowskiego. 
Z Warszawy: Gen. Górecki w imieniu b. 

II brygady Legjonów. > 

Poseł Anusz w imieniu Zarządu Główne- 
go Związku Strzeleckiego. 

Gen. dywizji Gustaw Orlicz-Dreszer, pre- 
zes Zarządu Ligi Morskiej i Kolonjalnej. 

Płk. rezerwy dr. Stefanowski imieniem 

Koła. Oficerów byłego 2 pułku piech. Leg- 

jonów Polskich. 

Starosta Tramecourt w 
społecznych, urzędni- 

ych powiatu 

  

  

  

EA 

Z Rialegostoku: od utworzonego dla ucz- 
czenia pamięci ks. biskupa Wł. Bandurskie- 
go Komitetu Ziemi Białostockiej, 

+ 

Na ręce wojewody Beczkowicza nades- 
łał ks. areybiskup prawosławny wileński Te- 
odozjusz następujące pismo: 

„W” chwili ciężkiej żałoby, jaką okryła 
całą Polskę śmierć Ś. p. Biskupa Władysła- 

  

„wn Bandurskiego, Wielkiego Patrjoty. Kapła- 
na-Żołnierza, Złotoustego Kaznodziei, proszę 
przyjąć wyrazy mojego serdecznego : żalu, 
smutku i. współczucia”, . 

      

  

Ksiądz Biskup 

Dr. WŁADYSŁAW BANDURSKI 
Gortigy i niestrudzony opiekun inwalidów armji polskiej, wdów i sierot po poległych, 

zmarł dnia 6-go marca 1932 roku, 

0 te; niepowetowanej stracie z głębokim smutkiem zawiadamia 

Legja Inwalidów Wojsk Polskich 3 
i Spółdzieinia Inwalidów-Skrzynkarzy 

      

    

    
     
    
    
    
     w Wilnie.    

Przyjazd dostojników państwa. 
Dzisiaj we Środę dnia 9 marca przy- 

bywają do Wilna p. minister W. R. i 
O. P. Jędrzejewiez, p. marszałek 
natu Raczkiewicz, p. minister poez? i 
telegraiów Boerner, p. minister re- 
form rolnych Kozłowski, p. wicemini- 
ster W. R. i O. P. ks. Żongołłowiez. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
Ignacy Mościcki w towarzystwie p. 
premjera Aleksandra Prystora, w oto- 
czeniu członków Domu Cywilnego i 
Wojskowego przyjedzie do Wilna we 
czwartek rano specjalnym pociągiem 
We czwartek również przybywają do 
Wilna pp. ministrowie skarbu Jan Pił- 
sudski, pracy i opieki społecznej gen. 
Huhieki, robót publiczn. gen. Norwid- 
Neugebauer. p. prezes Walery Sławek, 
p. prezes Najwyższej Izby Kontroli 
Państwowej gen. Krzemiński, p. mar- 

   

Szałek Sejmu Rzeczypospolitej Kazi- 
mierz Świtalski. 

Pana ministra spraw wojskowych 
Marszałka Piłsudskiego i wojsko re- 
prezentować będzie na pogrzebie bi- 
skupa Bandurskiego gen. dyw. Daniet 
Konarzewski. 

Z pp. wojewodów o ile dotąd wia- 
dome przyjeżdźają wojewoda biało- 
stocki Marjan Kościałkowski, wojewo- 
da nowogródzki Kostek-Biernacki. 

Członkowie wszystkiech okręgów 
Związku Strzeleckiego przybędą Z ca- 
łej Rzeczypospolitej z komendantem 
głównym Związku Strzeleckiego ppłk. 

Rusinert na czele i wezmą udział w 
pogrzehie. Wszystkie powiaty Wileń- 
szezyzny przysyłają dełegacje miejsco - 
wych oddziałów strzelca. 

  

Program uroczystości pogrzebowych. 
EKSPORTACJA ZWŁOK 

Ww DNIU 9. III. 1932 ROKU. 

ustawiania się  organizacyj, 
eń, biorących udział w 

$. p. ks. biskupa Ban- 
Pałac Reprezenta- 

Porządek 
związków i stowar: 
eksportacji zwłok J. 
durskiego z domu żałob: 

   

  

      

Aj 
miejsca punktualnie o godz. 17.30, zaś dele- 
gacje ich z wieńcami po 3 osoby z każdej 
organizacji otejże godz. stawią się na dzie- 
dzińcu u Reprezentacyjne, Kondukt 
pogrzebowy wyruszy o godz. 18.45. 

  

    

Kolejnošč ustawiania się organizacy j: 

1] Wojsko — kieruje cz 
czyński z Komendy m. Wiln. ` 
wojskowej — róg płacu Napoleona i ul, Bi- 
skupiej stronę ulicy Mickiewicza. 

2) Strzełec, hufce szkolne, P. W., poczto- 
we kolejowe i harcerze, od pl. Katedralnego 
do u. Wileńskiej. 

3| Federacja P, Z. O. O. — całość prowi- 
dzi mjr. Sokołowski od ul. Wileńskiej do uł. 
Dąbrowskiego. 

4) Straż pożarna — prowadzi komendant 
Waligóra od ul. Dąbrowskiego do ul. Sty- 

     
  

        

  

  

czniowej. 

5) Młodzież akademicka — ustawia p. Ko- 
morowski — od ul. Styczniowej do ul. 3-g0 
Maja. 

6) Młodzież szkół średnich i powszechnych 
kieruje p. Łucznik — od ul. 3-go Maja do ul. 
Montwiłłowskiej, 

7) Związki sportowe i stowarzyszenia gim 
nastyczne — ustawia p. Jarocki — od ul. 
Montwiłłowskiej do domu Nr. 35 ul. Mickie- 
wicza. 

8) Związek Młodzieży Wiejskiej, Rzemieśl- 
niczej, Polskiej — ustawia p. Swiackiewicz — 
od ul. Mickiewicza Nr. 35 do Nr. 39. 

9) Organizacje społeczne i zawodowe — 

  

kieruje p. Bandurski — od ul. Mickiewicza 
Nr. 39 do Nr. 43, 

10) Cechy — kieruje p. Sokołowski — od 

  

ul. Mickiewicza Nr. 43 do Nr. 45. 

11) Delegacje z poza Wilna — kieruje p. 
Żukowski — od ul. Mickiewicza Nr. 45 w kie- 
runku na most Zwierzyniecki. 

Porządek ustawiania się w dziedzińcu Pa- 
łacu Reprezentacyjnego i dalszy ciąg konduk+ 
tu pogrzebowego: 

12) Delegacje stowarzyszeń i organizacyj 
z wieńcami. 

13) Ordery i odznaczenia. 
Ustawianie grup 12 i 13 p. Grzesiakowa i 

kpt, Ptaszyński. 
14) Duchowieństwo — ustawia ks. kano- 

nik Ciechoński. 

Katafalk 
Za katafałkiem postępuje: 
1)- Rodzina. 
2) Marszałek Sejmu i Senatu. 

3) Rząd. 3 

4) Senat akademicki. 

5| Przedstawiciele władz, wojska, pow- 

stańcy. 
6) Przedstawiciele organizacyj . politycz- 

nych. . 
Ustawianiem grup od 1 do 6 kieruje mis. 

Eugenjusz. Kozłowski. 

‚ do Razyliki Wileńskiej w dniu 9 mar- , 

7) Rada Miejska. 
8) Komitet pogrzebowy. 
9%) Oddział wojska. 
   

   
      

  

związki i organizacje wy- 
ami i orkiestrami, Pochod- 

u komendanta straży po- 
igóry tulL Dominikańska 2 

nie są do odeł 
żarnej p. M. W 

    

   
po opaski 

do starostwa grodzkiego ( gowskiego 4) 
dnia 9 marca 1932 r. od godziny 12 do 15. 

Pochód posuw. ię będzie uł. Uniwersv- 
tecką, rocką, Zawalna 
giel do Katedry. Do, 

    

   

  

    

   

   

  

  

J 
przez ul. Tatarską, Ludwisarską i Skopowkų, 

` s dła samochodów i pojazdów 
wyznacza się uł. św. Jańską. 

ZŁOŻENIE ZWŁOK DO KRYPTV 
W BAZYLICE WILEŃSKIEJ 
W DNIU 10. IIL. 1932 ROKU. 

Uroczystości pogrzebowe w Bazylice Wi- 
leńskiej, w których weźmie udział Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej rozpoczną się o godzi- 
nie 10. Organizacje, stowarzyszenia i związki, 
które zechcą wziąć udział w pogrzebie Ś. p. 
biskupa Bandurskiego stawić się mus. na 
plac Katedralny 0 godzinie 9-ej rano dnia 10 
marca 1932 r. 

    

Porządek i 
: przed Katedrą: 

1) Wojsko — ustawia się naprzeciw glow 

nego wejścia do Katedry — ustawieniem kie- 

ruje mjr. Kułczyński. 
2! Strzelec, hufce szkołne, P. W., poczto- 

we, kolejarze, harcerze — ustawia się od wie- 
ży katedrałnej w kierunku ul. Zamkowej — 
ustawia mjr. Zaucha. 2 

Federacja P. Z. O. O. za wiežą katedralną 
w kierunku uł. Bonifraterskiej, Straż pożarna 

za wieżą katedralną w kierunku ul. Bonifra- 
terskiej -— ustawia mjr. Sokołowski, 

4) Młodzież akademicka od wieży katė. 
dralnej do uł. Magdaleny — ustawia p. Ko- 
morowski. 

5) Młodzież szkół średnich i powszechnych 
ul. Biskupia i pł. Napoleona -— kieruje p. 
Łucznik. 

6) Związki sportowe. i stowarzyszenia 
gimnastyczne od rogu ul. Magdaleny i pl. 
tedralnego w kierunku ul. Królewskiej — ©- 

stawia p, Jarocki. 
7) Związek Młodzieży Wiejskiej, Rzemieśl- 

niczej i Polskiej na ul. Magdaleny za zwiaz 
kamt sportowemi, — ustawia p. Swiackiewi 

8) Delegacje z*poza Wilna — róg ul. Mic- 
kiewicza i pł. Kałedralnego, — ustawia p. 
Żukowski. у 

9) Organizacje społeczne i zawodowe na 

uł. Mickiewicza za delegacjami z poza Wilna, 
ustawia p. Bandurski. 

Sztandary z pocztami (3 osoby) schodzą 
do Katedry a następnie ustawiają się wzdłuż 
linji bocznych naw. 

AKADEMJA KU CZCI Ś. P. BISKUPA 

BANDURSKIEGO. 
Zarząd Zrzeszenia Woj. Z. P. O. K., ko- 

munikuje, że w lokalu Zw. Jagiellońska 3 
m. 3 odbędzie się we ezwartek dnia 10 b. 
m. o gódz. € Żałobna Akademja ku czei ś. 
p. ks. biskupa Bandurskiego. 

    

            

   

  

ustawienia. się organizacyj - 

Uchwała Związku Legionistów 
w Sprawie pogrzebu Ś. p. bisk. Bandurskiego. 

„ Wyciąg z protokółu Ogólnego Ze- 
brania Legjonistów Polskich w Wit- 
nie w dniu 8 marca 1932 r. 

REZOLUCJA: 

Ogólne Zebranie Legjonistów Pal- 
skich w Wilnie w dniu 8 marca 1932 r. 
uchwala: 

| Zwrócić się do miarodajnych czyn- 
ników, wyrazić gorący apel i niezłom- 
ną wolę, 

1) aby Drogie sereu każdego Pola- 
ka Szczątki Ś. p. Biskupa Bandurskie- 
go spoczęły w Katedrze w Wilnie w 
miejscu godnem Tej Wielkiej Hisio- 
ryeznej Postaci, 

2) aby eksportaeja Zwłok z Pała- 
eu Rz. P. ną miejsce wiecznego spo- 

czynku odbyła się przy świetle słońca 
tak ze względów symbolic т 
tež praktycznych (bezpiee: 
pamiętnienie ehwili zdjęciami fotogra - 
fieznemi, filmowemi i t. d.) oraz celera 

dania możności całemu społeczeństwu 
oddania ostatnich hołdów Temu Oj- 
ca Rzesz, co będzie nadto jedną z ce- 
giełek do uświadomienia narodowo- 
państwowego szerokich mas, 

      

3) aby Komitet Uroczystości Po- 
grzebowych i Władze wpłynęły na 
wprowadzenie w eałem mieście ciszy 
żałobnej od chwili najbliższej do za- 
końezenia obrządków pogrzebowyci 
ze względu na wyjątkowość i niepow- 
tarzalność momentu. 

Wezwania organizacyj. 
Komitet Pogrzebowy apeluje . do 

wszystkich obywateli m. Wilna, ażeby 

udekorowali domy chorągwiami ża- 
łobnemi, lub chorągwiami o barwach 
państwowych, owiniętemi krępą. 

  

      

+ 174 

w iązku z pogrzebem J, E. Ks. Biskupa 

Dr. Wiadysława Bandurskiego, prosimy wszy- 
ych organizacyj 

r. D 

  

stkich członków sfederowa 
o przybycie na zbiórkę w dniu 9 mar 
o godz. 18 (6 po poł.) do lokalu Feder: 
Żeligowskiego Nr. 4, poczem o godz. 1 
stąpi wymarsz na linję zbiórki, uł. Dąbrow- 

skiego. 
Kompanję honorową wysławią: 
1) Związek Uczestników Korpusu Wschod 

niego z orkiestrą. 
2) Stowarzyszenie 

wych. 
3%) Podoficerowie Rezerwy. 

wiązki sfelerowane nie umundurowane w 
zdku następu $ 

iązek L 
zek Oficerów. 
zek Podoficerów. 

k Stowarzyszenia Rezerwistów. 
Sybiraków 

-. wchodzące w skład 

  

    

  

Rezerw. i b, Wojsko- 

    

   

  

    

    

   

    

  

zki, które mają złożyć wieńce, zgłe- 
szą się na placu pałacu reprezentacy jaego 

  

Do niesienia wieńca Federacyjnego dele- 
gują swych przedstawicieli podoficerowie re- 
zer 

  

  
Prezydjum Federacji w pełnym składzie 

na placu pałacu reprezenłacy j    

   
Zarząd Stowarzyszeni 

swoich członków da wzię ) j 
szego udziału w ostatniej posłudze $ p. ks 

biskupowi Wiładysławowi Bandurskiemu. 

   
  

  

* * ® 

W dnia pogrzebu J. E. Ks. Biskupa Dr. 
Władysława Bandurskiego, kapelana Honoro- 
wego Zrzeszenia Młodz ślniczej i 
Przemysłowej woj. wil a: 
Centralny Z. M. R. i P, woj. w ‚ рго- 
si wszystkich członków Zrzeszenia o stawie- 
nie się 9-go b. m. o godz. 17 min. 45 na odcin- 
ku przy ul, Mickiewicza Nr. 33, cełem wzięcia 
udziału w eksporta 

     

      

* * * 

Zarząd Zrzeszenia Woj. ZPOK. wzywa 
wszystkie członkinie Zw. Pracy Obywatels- 

| Kobiet do stawienia się we środę 9-go 
o 5 w sekretarjacie Jagiellońska 3 m. 3 ce- 
lem wzięcia udziału w eksportacji i pogrze- 
bie Jeko Escelencji ks. biskupa Władysława 
Bandurskiego. 

  

* * * 

Zarząd Oddzialu Legji Inwalidów W. P. 
oraz Spółdzielni Inwalidów — Skrzynkarzy 
wzywa swych członków do gremjałnego u- 
działa w smutnych uroczystościach pogrze- 
bowych ś. p. Biskupa D-ra Władysława Ban 
durskiego. gorliwego i niestrudzonego opie- 
kuna inwalidów wojennych, wdów i sierot 
po poległych żołnierzach. 

Zbiórka członków w lokału Legji w śro- 
dę dnia 9 b. m. o godz. 5 po poł. oraz w 
czwartek 10 b. m. o godz. 9 rano. 

> +++ 

Zarząd Koła Połskiej Macierzy Szkolnej 
im. Tadeusza Kościuszki wzywa wszystkich 
swych członków do jak najliczniejszego sta- 
wienia się w celu óddania ostatniej posługi 
š. p. Ks. Biskupowi dr. Władysławowi Ban- 
durskiemu, patronowi Domu Ludowego Jego 
imienia przy tutejszem Kole. 

W. dniu 9 marca 1932 r. (środa) zbiórka 
członków ze sztandarem w lokału Koła przy 
ulicy Turgielskiej Nr. 2 o godzinie 6 p. p. 
w celu wzięcia udziału w eksportacji zwłok 
z Pałacu Reprez. przy ulicy Napoleona o 
godz. 6.45 p. p. do Bazyliki Archikatedralnej 

W; dniu Ю0 marca b. r. (czwartek) o godz. 
10 rano — nabożeństwo żałobne w katedrze 
fbez sztandaru) 

» 

    

Rada Crodzka B. B. W. R. L ya wszyst- 

kich członków do wzięcia udziału w ekspor- 

tacji zwłok ks. biskupa Bandurskiego. 

Zamiast wieńca na grób ś. p. ks. biskupa 

Bandurskiego Rada Grodzka uchwaliła ofia- 

rować złotych 50 na ochronę dla Dzieci im. 

ks. Biskupa Bandurskiego na Zwierz: 
wadzoną przez Związek Pracy Obywa 

Kobiet, й 
* * * 

Peowiacy! Dnia 9 marca r. b., w środę © 
godzinie 16 odbędzie się zbiórka wszystkich 
peowiaków, zamieszkałych w Wilnie, w lo- 
kału Federacji (Żeligowskiego 4) celem wzię- 
cia udziału w eksportacji zwłok $. p. Bisku- 
pa Bandurskiego. Uczestnictwo konieczne. 

    

+ 

  

Zarząd Bralniej Pomocy P. M. A. U. S. 8. 
ywa ogół Polskiej Młodzieży Akademickiej 

do jak najliczniejszego wzięcia udziału w po- 
grzebie ś. p. J, E. X. Dr. Biskupa Władysława 
Bandurskiego. Miejsce zbiórki wyznaczone 
jest na uł. Mickiewicza od uł. Dąbrowskiego 
do 3-go Maja dnia 9 marca o godzinie 17 min. 
30, a dnia 10 marca o godz. 9 rano na płacu 

Piotra Skargi. 
Organizacje Akademickie proszone są © 

przybycie ze sztandarami. 

   

  

  

  

    

W związku ze zgonem ś. p. Ks. Biskupa 
Dr. Wł: awa Bandurskiego w dniu 8 hb. 
m. o godz ej po poł., w lokalu Izby Rze 
mieślniczej w Wilnie pod przewodnictwem p. 
WŁ. Szumańskiego prezydenta Izby Rzemieś 
niczej w Wilnie odbyło się zebranie Zarz: 
wszystkich Cechów i Organizacyj Rzemieśłoi 
czych m, Wiłna. Delegaci postanowili ukow- 
stytuow jako „Komitet Rzemieślniczy dt 

ała w uroczy 

łoniono Komit 

  

   

   

  

   

       
   

  

   

        

   

  

umańskim, Prezy- 
w Wilnie, w oso- 

ła, Oszurki Mi- 
chała, Hermanowicza Piotra i Bieńkuńskieg: 
Jana. Uchwalono wezwać członków reprez 

anych organizacyj do wzięcia jak najlicz- 
jszego udzaiłu z tandarami w uroczystoś | 

ciach pogrzebowych, jak również da udeko- 

bach pp. 

    
    

      

    łoby i zamknięcia w czasie eksportacji 
rarsztatów i sklepów rzemieślniczych. 

Zebrani polecili Komitetowi Wykonawcze- 
mu rozesłać powiadomienia do wszystkich 
bratnich organizacyj rzemieślniczych, znajdu 

ch się na terenie Rzeczypospolitej Pol- 
g enie pamięci Ks. Bisku- 

Bandurskiego we włas- 
Za zebrane doraźnie zł. 265. 

akupić w imieniu rzemio- 
go skromny wieniec. pozostałą 

sumę przekazując na Ochronkę im. Ks. Bi- 

skupa Bandurskiego w Wilnie. 

* * 

  

    

     
    

    

    

   

2 powodu zgonu J. E. ks. dr. Biskupa Wła- 
dysława Bandurskiego, Honorowego Członka 
Polskiej Macierzy Szkolnej Z. W, Zarząd Cen: 
tralny wzywa zystkich PP. Członków Ро!- 
skiej Macierzy Szkolnej do uczczenia Wie:- 
kiego Kap i Patrjoty przez wzięcie udz 
łu w przeni niu Zwłok we środę dnia 9-49- 
marca o godzinie 6.45 po poł. oraz w nabo 
żeństwie żałobnem we czwartek dnia 10 mar 
ca o godzinie 10 rano, a następnie w pogrze- 
bie. 

  

       

* * 

Zarządy Cechów Rzemieślniczych Chrzes- 
cijańskich w Wiłnie wzywają swoich człon- 
ków do bezwzgłędnego przybycia w dniu 9 
bm. (środa), o godzinie 5.30 po poł. de łokała 
Resursy Rzemieślniczej w Wilnie (Bank Kup- 
ców i Rzemieślników Polskich w Wilnie —- 
Niemiecka 25), skąd ze sztandarami wyruszą, 

celem wzięcia udziału w uroczystościach po- 
grzebowych Ks. Biskupa Dr. Władysława 
Bandurskiego. 

    

Zarząd Stowarzyszenia zakładów resłau- 
acyjnych w Wiilnie prosi swoich członków, 

aby 9 III przez cały dzień i 10 III do godz. 
9 wieczór wstrzymał produkcje muzyczne 
i wokalne z powodu żałoby ро $. p. Bisku- 
pie Bandurskim. 

RARE 

  

Związek Sybiraków prosi wszystkich człon 
ków o przyjęcie gremjalnego udziału w od- 
daniu ostatniej posługi ś. p. ks. Biskupowi 
D-wi Wł. Bandurskiemu. 

Zbiórka dzisiaj o godz. 16 m. 30 ® №- 

kału Związku ul. Arsenalska 4 m. 9. 
EB 

ZARZĄD GŁ. ZW. LEGJONISTOW 
KU CZCI ZMARŁEGO. 

WARSZAWA, 8. 3. (Pat), W dnia 
8 b. m. pod przewodnictwem preze- 
sa Walerego Sławka odbyło się uro- 
czyste posiedzenie zarządu głównega 
Związku Legjonistów, poświęcone ucz 

czeniu pamięci wielkiego kapłana i 
patrjoty ks. biskupa Bandurskiego. 
Po przemówieniu prezesa Sławka za- 
rząd główny Związku Legjonistów 
powziął jednomyślnie uchwałę, aby 
zarządy okręgowe i oddziały Związku 
Legjonistów zorganizowały na swych 
terenach odpowiednie żałobne uroczy- 
stości ku czci wielkiego Kapłana-Patr.. 
joty. Na pogrzeb udaje się zarząd 

główny z prezesem Sławkiem na czele.



  

2 

| Między Berlinem a Charbinem. 
Berlin—Charbin — dwa tematy a- 

ktualnych zainteresowań politycznego 
świata. W Berlinie zbliżają się wybo- 
ry na prezydenta Rzeszy, wyznaczone 
na 13 marca. Charbin — to jeden z 
pierwszych rozdziałów konfliktu na 
Dalekim Wschodzie, rozdział, który 
nanowo może się stać aktualny. Przed 
miotem pierwszym konfliktu japoń- 
sko-chińskiego była Mandżurja. Po- 
tem czerwone łuny zapłonęły nad 
Szanghajem. Zgasły, pozostawiając za 
sobą trupy i zgliszcza w dzielnicach 
chińskich. A świat zadaje sobie zkolei 
pytanie: jak ułożą się stosunki japoń- 
sko - sowieckie? Jaką rolę odegra emi- 
gracja rosyjska na tym terenie? 

Berlin—Charbin — linja olbrzy- 
miej długości oddziela te dwą tak nie- 
podobne do siebie miasta i šrodowis- 
ka. A jednak świat jest całością — a 
polityka aktualna łączy te punkty ze 
sobą i uzależnia je od siebie. 

Demokracja niemiecka, walcząca 
rozpaczliwie po stronie Hindenburga 
przeciw Hitlerowi z arsenału swej pro 
pagandy, wyciągnęła nowy argument: 
właśnie Charbin. Oto tok jej rozumo- 
wania: wszyscy przeciwnicy Hinden- 
burga dążą do tego, aby pierwsze gło 
sowanie na prezydenta nie dało rezul- 
tatu. Przeciwstawiono przeciwko feld- 
marszałkowi jedną kandydaturę głó- 
wną — Hitlera, i dwie pomocnicze, 
mające oskrzydlić jego front. Diister- 
berg, kandydat Hugenberga i Stahl- 
helmu ma odciągnąć głosy prawicowe, 
kandydat komunistyczny Thilmann, 
ma przyciągnąć socjalistów, niezado- 
wolonych z nakazu zarządu socjal - 
demokracji, polecającego głosować na 
Hindenburga. 

Moskwa — wywodzi demokracja 
niemiecka — wystawia Thilmanna, 
aby zniszczyć front Hindenburga, Brii 
ninga i Brauna. Moskwa dopomaga 
Hitlerowi, spodziewając się, że po za- 
łamaniu się jego rządów opanuje sy- 
tuację. I tu demokracja niemiecka v- 
strzega Moskwę: Hitler dostawszy się 
do władzy gotów utrzymać się przy 
niej przemocą, a pierwszym jego kro- 
kiem byłoby zniszczenie wszystkich 
organizacyj robotniczych, a więc so- 
cjałistów i komunistów. 

  

A dalej: wielki przemysł finansuje 
gigantyczną kampanję agitacyjną na- 
rodowych - socjalistów. Wielki prze- 
mysł ma punkty oparcia i narzędzia 
na całym świecie, radby zniszczyć So- 
wiety, doprowadzić do wspólnego mia 
nownika działalność wszystkich prze- 
ciwników Moskwy. Hitler gotów 
wzmocnić siłę uderzenia japońskiego, 
wymierzonego z Charbinu. Czy nie le- 
piej więc wycofać Thilhanna— prosi 
lewica niemiecka. Banita Trocki jest 
tego zdania, ale oficjalna Moskwa po. 
zostaje głuchą na te prośby. | 

Praga leży nieco bliżej Charbina, 
niż Berlin. I w Pradze zajmowano się 
w tych dniach Charbinem. Odbył się 
tam zjazd rosyjskiej Unji Republikań- 
sko - demokratycznej pod przewodni. 
twem starego wodza kadetów rosyj- 
skich, Milukowa, ostatniego ministra 
spraw zagranicznych przed przewro- 
tem bolszewickim. 

Milukow odparł zarzuty bolszewi- 
ków, twierdzących, że wespół z b. ge- 
nerałem czeskim, Gajdą, organizuje 
armję emigrancką, mającą walczyć z 
Sowietami na Dalekim Wschodzie. 
Nie wierzy w możliwość zbiorowej 
krucjaty państw kapitalistycznych 
przeciw Sowietom. Natomiast widzi 
prawdopodobieństwo zbrojnego zatar 
gu między Japonją a Sowietami, gdyż 
jego zdaniem armja czerwona nie zgo 
dzi się na daleko idące ustępstwa i 
pociągnie rząd za sobą. Według Mi- 
lukowa, sytuacja Rosji na Dalekim 

Wschodzie przedstawia się pomyślniej 
niż w roku 1905. 

Następnie Milukow wystąpił ostro 
przeciw próbom żywiołów prawico- 
wych na emigracji, pragnących zorga- 
nizować oddziały antysowieckie u bo- 
ku Japonji. Wyraził się dosłownie w 
ten sposób: „Musimy sympatyzować z 
rządem sowieckim w jego walce w ob- 
ronie interesów rosyjskich na Dale- 
kim Wschodzie, gdyż są wypadki, w 
których rząd ten reprezentuje napraw 
dę interesy Rosji. Byłoby nieszczęś- 
ciem, gdyby nanowo Rosjanie walczy- 
li przeciw Rosjanom. Powinniśmy ży. 
czyć sobie tego, aby rząd sowiecki był 
dostatecznie siłny na Dalekim Wscho- 
dzie. Nie możemy obecnie stanąć po 
drugiej stronie barykady”. 

A konkluzje, które Milukow stąd 
wyciąga brzmią tak: „Wolę aby 160 
miljonowy naród cierpiał w dalszym 
ciągu, niż żeby miała przepaść część 
terytorjum państwowego. Cierpienia 
narodu nie będą wieczne, bo i system 
obecny wiecznie trwać nie będzie. Na- 
tomiast utrata części obszaru państwo 
wego jest największą krzywdą, która 
może spotkać naród”. 

Republikanie i socjaliści emigranc- 
cy poparli Milukowa, natomiast pra- 
wiea oświadczyła się przeciw niemu. 

Berlin—Charbin. Myśl ludzka kra 
ży wokoło spraw całego świata. Ale 
w wypadkach, o których tu była mo- 
wa, myśl ta jest chora, cierpi na zasa- 
dnicze braki. Lewica emigracji rosyj- 
skiej nie ma gruntu pod stopami i 
dlatego, zwalczając Sowiety i wykle- 
ta przez nie, zaczyna, mimo to, popie- 
rać ich politykę. A myśl Hitlera, ulo- 
kowana na gruncie własnego państwa, 
zgubiła się w gąszczach demagogji i 
żywiołowych odruchów. 

Świat jest jeden i zdaje sobie z te- 
go sprawę, że jest chory. Ale myśli 
ludzkie nie zdołały znaleźć lekarstwa. 
Nie uświadomiły sobie swoich dróg, 
nie spotkały się między sobą. Droga 
z Berlina do Charbinu jest pełna trud- 
ności i niebezpieczeństw. 

W. J. 
| A A Am, 
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Bilans Banku Polskiego 
za luty r. b. 

W ciągu lutego zapas złota w Banku Pol 
skim wzrósł o poważną sumę 5.981 tys. zł., 
osiągając na ultimo miesiąca 606.468 tys. zł. 
W tym samym czasie zapas pieniądzy i na- 
leżności zagranicznych, zaliczonych do pok- 
rycia zmniejszył się o 17.722 tys zł. do po- 
ziomu 51.363 tys zł, gdy rezerwa pieniędzy 
i należności zagranicznych, niezaliczonych 
do pokrycia wzrosła o 5.009 tys. zł. i osią 
gnęła sumę 124.108 tys. zł. Spadek rezerw 
dewizowych nastąpił częściowo wskutek za- 
miany ich na złoto. 

ortfel weksłowy Banku Polskiego, wyno- 
szący na ultimo stycznia b, r. 667.272 tys. 
zł. zmniejszył się — osiągając na koniec lu- 
tego poziom 645.208 tys. zł. Pożyczak zasta- 
wowe udzielone przez Bank Polski, które 
w kofńcu stycznia wynosiły 121.512 tys, zł. 
spadły do sumy 118.517 tys. zł. 

Natychmiast płatne zobowiązania wyka- 
zały na koniec lutego spadek w porównaniu 
z końcem poprzedniego miesiąca o 41.191 
tys. zł. : 

Pomimo stosunkowo znacznego zmniejsze 
nia się rachunków żyrowych przy równocze- 
nym spadku portfelu weksłowego i pożyczek 
terminowych, obieg banknotów skurczył się 
nn ultimo lutego o 1.189 tys. zł. z 152.162 
tys. zł. na 1.150.973 tys. zł 

Pimimo spadku rezerw kruszczowo-wału- 
towych i nieznacznego tylko skurczenia się 
obiegu banknotów, wobec równoczesnego 
zmniejszenia się natychmiast płatnych zobo- 
wiązań, stosunek procentowy pokrycia kru- 
szczowo-walutowego podniósł się w lutym 
z 48.85 proc. na 49.01 proc., a pokrycie wy- 
łącznie złotem z 48.87 proc. na 45.18 proc. 
(Iskra) 

„Przejrzyjmy sie w tym żywocie, 
jak w źwierciadie cnót”, 

W niedzielę 6 marca 1932 r. o go- 
dzinie 8 m. 35 wiecz. przestało bić naj 
gorętsze serce polskie. W  zacisznem 
mieszkaniu wileńskiem w narożniku 
obecnego Pałacu  Reprezentacyjnego, 
zmarł Ks. Biskup Dr. Władysław Ban. 

durski. t 
Wiešč o tym zgonie žalobą okry- 

wa Polskę, jak długa i szeroka, traci 
ona bowiem w zmarłym nietylko je- 
dnego z najlepszych swych synów, 
łecz i bodajże największego po wszyst 
kie wieki apostoła wiary w jej żywot- 
ność i rieśmiertelność. 

Ks. Biskup Bandurski był patro- 
nem i przyjacielem maluczkich i z te- 
go założenia wyjdą nasze rozważania 
© Jego długiem świątobliwem życiu i 
dziełach. 

, Zmarły urodził się z ubogich ra- 
dziców w Sokalu (Małopolska Wscho- 
dnia) nad Bugiem w roku 1863. 

Na świat wydała go matka tuż po 
wyjściu z kościoła O. O. Bernardynów 
gdzie przed cudownym obrazem Mat- 
ki Boskiej Sokalskiej żarliwie modliła 
się na intencję obecnej w tym czasie 
w kościele partji powstańców wyru 
szających w bój za Wolność Polski. 

Z ubogiego zatem domku swych 
rodziców wyniósł późniejszy biskup 
staranne wychowanie, oparte na miło. 
ści Boga, Ojczyzny i bliźniego. 

Pierwszy autor Jego życiorysu lwo- 
wianin p, Stanisław Rachwał, jak wszy 
scy dziś, co jeszcze żyją, a wywodzą 
się z Sokala stwierdzają, iż jako dzie- 

cko, od lat najmłodszych wyróżniał 
się zmarły rzadko spotykaną poboż- 
nością, pokorą i posłuszeństwem. 
Przeznaczeniem Jego od kolebki było 
zostać sługą Bożym i szermierzem idei 
Chrystusowej. - 

Ukończywszy w rodzinnym Soka- 
lu szkółkę ludową, wysłany zostaje do 
Lwowa, gdzie kolejno z chlubnemi re- 
zultatami kończy gimnazjum i wydział 
teologiczny na uniwersytecie. 

Na kapłana jest wyświęcony 25 li. 
pca 1887 roku tamże we Lwowie, 
gdzie w kościele $. S. Franciszkanek 
w obecności swej ukochanej matki ot- 
rzymał święcenia kapłańskie i pierw 
szą swą mszę świętą odprawił. 

Już na pierwszej swej nauce w ko. 
ściele wykazał się wobec tłumów wier 
nych, iż powołany jest do szerzenia 
słowa Bożego i pełnienia misji przewo- 
dnika dusz. Młody kapłan rośnie szy- 
bko w sławę jako kaznodzieja. nau- 
czyciel religji w szkołach i działacz 
społeczny, a doznawane wszędzie ob- 
jawy uznania i miłości, służą mu bo- 
dźcem do rozwijania coraz wydatniej 
szej działalności ku pożytkowi kościo. 
ła i Polski, rozdartej podówczas pomię 
dzy trzech zaborców. 

W tym pierwszym okresie swej 
pracy kapłańsko — nauczycielskiej ks.- 
Bandurski nie zaprzestaje w wysił- 
kach nad pogłębieniem swej wiedzy, 
i niebawem wyjeżdża na dalsze stud- 
ja teologiczne do Rzymu. 

Po powrocie z Rzyrau na krótko 

RU RJ E R WSJICĘ PONTS KI 

Marszałek Piłsudski przybył do Kairu. 
ALEKSANDRIA, 8. 3. (Pat). We 

wtorek od samego rana oczekiwano 

tu przyjazdu Marszałka Piłsudskiego. 
Z powodu niepogody nastąpiło opóź- 
nienie. Statek „Romania* zawinął do 
portu dopiero o godzinie i5-ej. Na 
spotkanie p. Marszałka wyjechał z 
Kairu zamiast chorego posła Dziedu- 
szyekiego sekretarz poselstwa Maii- 
nowski. „Romania“ przybila do molo 
królewskiego, gdzie powitali Marszał- 
ka, wysiadającego w towarzystwie 
kpt. Lepeckiego i dr. Woyczyńskiego 
gubernator Aleksandtji, brat królowej 

przedstawiciele władz egipskich. 
Wzdłuż mola ustawiły się oddziały 
gwardji honorowej egipskiej i angiei- 
skiej. Marszałek przeszedł ze swem 
otoczeniem do wagonu salonowego, 
oddanego do jego dyspozycji przez 
rząd egipski. Pociąg Marszałka wyje- 
chał o godzinie 19 do Kairu, Marsza- 
łek wygląda czerstwo i zniósł podróż 
doskonałe. 

KAIR, 8. 3. (PJat), Marszałek Pił- 
sudski przybył o godz. 22 min. 15 do 
Kairu, skąd niezwłocznie odjechał sa- 
mochodem do Heluanu. 

Pogłoski © zmianach personalnych 
w rzą dzie. 

Jan Piłsudski ministrem sprawiedi., Ignacy Matuszewski— 
ministrem skarbu. 

(Tel. od własn, koresp. z Warszawy). 

Mimo kategorycznych zaprzeczeń 
czynników miarodajnych, w kołach 
politycznych w dalszym ciągu kursu- 
ją uporczywie pogłoski o zamierzonej 
rzekomo, po zamknięciu sesji budź 
towej ciał ustawodawczych, częścio- 

wej rekonstrukcji gabinetu. Z o0bo- 
wiązku dziennikarskiego pogłoskę tę 
notujemy. 

Utrzymują, że nastąpi zmiana na 
kilku fotelach ministerjalnych. Ustą- 
pić mają: min, Przem. i Hadlu, dr. 
Zarzycki, min. Sprawiedliwości Mi- 
chałowski, min. Pracy i Opieki Społ. 
dr. Hubicki, min. Robėt Pubi, inž. 
Neugebauer. Utrzymują również, że 
ministrem Sprawiedliwości miałby 
zostać min. Skarbu Jan Piłsudski, zaś 

do gabinetu wszedłby z powrotem, by- 
ły kierownik Ministerstwa Skarbu p. 

  

Ignacy Matuszewski. Miałby on we- 

dług tych pogłosek, objąć albo tekę 
skarbu, albo zostać ministrem bez teki 
do spraw gospodarczych. 

W związku z zamierzoną rzekomo 
rekonstrukcją rządu, łączą sprawę 
zniesienia dwuch resortów minister- 
jalnych robót publicznych i reform 
rolnych. Miałoby to nastąpić na mocy 
dekretu p. Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej na podstawie pełnomocnictwa, 
którego Sejm ma udzielić głowie pań- 
stwa. Rekonstrukcja administracji, 
nad którem to zagadnieniem pracuje 
obeenie, jak wiadomo, komisja dla u- 
sprawnienia administracji, miałaby 

na celu z jednej strony oszczędności 
budżetowe, z drugiej strony udoskona. 
lenie aparatu państwowego na podsta- 
wie zdobytego doświadczenia. 

Projekt reformy urzędów centralnych. 
Zniesienie 4-ch ministerstw i 6-ciu województw. 

Komisja usprawnienia administra- 
cji państwowej opracowała plan no- 
wej organizacji administracji państwo 
wej, który rząd, jak dochodzą wieści 
ze stolicy, zamierza wprowadzić w ży- 
cie na mocy ustawy upoważniającej 
Prezydenta Rzeczypospolitej do wyda. 
wanią dekretów. Projekt tej ustawy 
został już wniesiony do Sejmu. 

Komisja projektuje skasowanie 4 
ministerstw: poczt i tełegrafów, pracy 
i opieki społecznej, reform rolnych i 
robót publicznych, utworzenie nato-. 
miast nowego ministerstwa samorzą- 
du. 

Wiceministrowie, podług tego pro- 
jektu, mają stracić charakter politycz- 

ny i stać się fachowymi urzędnikami. 
Organizacją wszelkich działów admi- 
nistracji państwowej ma kierować 
podsekretarz stanu w Prezydjum Ra- 
dy Ministrów. Wojewodowie mają po. 
dlegać bezpośrednio premjerowi, a tyl 
ko w zakresie poszczególnych resor- 
tów — odpowiednim ministrom. Tea- 
że projekt przewiduje skasowanie 6 
województw: białostockiego, nowo- 
gródzkiego, wołyńskiego, tarnopolskie 
go, stanisławowskiego i kieleckiego. 

Podobno wzbudza wątpliwości pro- 
jekt skasowania ministerstwa pracy i 
opieki społ, i niektórych województw 
oraz powstają trudności z podziałem 
funkcyj skasowanych ministerstw po. 
między pozostałe. 

"Na wulikanie. 
LONDYN, 8. 3. (Pat). Z Szangha- 

ju nadeszły dziś po południu niepoko- 
jące wiadomości eo do marszu Czang- 
Kai-Szeka na czełe 50-tysięcznej armji 
na pomoc armji kantońskiej, która się 
cofnęła z pola wałki pod Szanghajem. 
Wiadomości te wywołały panikę w sze 

„regach japońskich. Głównodowodzą- 
cy armji japońskiej gen. Shirozawa 

wystosować miał ultimatum dowódcy 
wojsk chińskich, że o ile w ciągu 24 
godzin nie cofnie się o dalszych 5 mil 
— w odległości 30 mil od Szanghaju, 
to wojska japońskie natychmiast po- 
dejmą ofenzywę, aby odrzucić Chiń- 
czyków i zapewnić sobie należyte bez- 
pieczeństwo. е 

\ 

6.P.U. węszy „prowokację“ Sowietėw 
z powodu zamachu na Twardowsky'ego. 

MOSKWA. 8. II. (Pał). Sprawa zamachu 
na radeę ambasady niemieckiej v. Twor- 

dowsky'ego w Moskwie zatacza coraz szer- 
Sze kręgi. GPU wpadło podobno już na Ślad 
organizacji terorystycznej, związanej rzeko- 
mo z czynnikami zagranicznemi i działają- 
cej na ich rozkaz. Przygotowuje się nowy 
wielki proces, który ma być zdemaskowa- 

niem przed całym światem tych, co uzbroi- 
li i posłali przestępcę, aby zamordował dy- 
płomatę niemieckiego. Tymczasem prasa sta 
ra się przedstawić zamach jako akt prowo- 
kacji, mający na cełu zaostrzenie stosun- 
ków politycznych pomiędzy ZSRR a świa- 
tem zewnętrznym i pogorszenie sytuacji 
międzynarodowej Związku Sowieckiego. 

Krwawy dramat rodzinny. 
STOKHÓLM. 8. II. (Pat). Były dyrektor 

związku przemysłowców szwedzkich von Sy - 
dow został zamordcwany w swem miesz- 
kaniu, Zamordowane zostały również dwie 
jego służące. Przypuszezają, że sprawcą 

wraca jako wikary do Lwowa poczem 
powolany jest do Krakowa przez ks. 
kardynala Puzynę na osobistego sek- 
retarza i kapelana. Wślad za tem mia- 
nowany jest kanclerzem i kanonikiem 
kapituły krakowskiej. Zdobywa w szy- 
bkiej kolejności te wszystkie dostojeń 
stwa kościelne, dzięki swej wytrwałej 
a ofiarnej służbie kapłańskiej, darowi 
wymowy i sile przekonania, która zje- 
dnywała mu serca maluczkich i uzna- 
nie swej światłej zwierzchności du- 
chownej. 

W r. 1903 papicž Leon XIII obda- 
rza młodego kapłana godnością swego 
prałata dómowego, a w trzy lata póź- 
niej mianuje ge biskupem sufraganem 
we Lwowie. $ 

Kilkuletni okres pobytu w Krako- 
wie wysuwa ks. Bandurskiego na czo- 
ło duchowieństwa polskiego, jako nie: 
strudzonego działacza narodowego i 
natchnionego kaznodzieję który mową 
swą porywał tłumy, budził ze snu 
drzemiące dusze, zarażając je wiarą w 
bliskie Wyzwolenie Polski. 

Kraków a za nim rzec można Poł- 
ska cała widzi w tym natchnionym 
kapłanie proroka narodowego i ducho 
wego wodza, który słowem żywem i 
drukowanem *) umiał zjednać dła idei 
Wyzwolenia masy. 

Niesposób wprost wymienić choć- 
by tylko tytułów długiego szeregu ka- 
zań i przemówień okolicznościowych, 
które ks. Bandurski w tym okresie 
swego życia wygłosił a tysiączne usta 
powtarzają ich treść po dzień dzisiej- 

'szy, gdzie tylko rozbrzmiewa mowa 
polska. 

*) Działalność pisarska 6. p: Biskupa Ban- 
durskiego omówiłem obszerniej w wczoraj- 
szym numerze „Kurjera Wileńskiego". 

śmierci v. Sydowa był syn jego student prawa 
uniwersytetu w Upsali, który w dniu wczo- 
rajszym w przystępie ataku szału zastrze- 
lił swą żonę, a następnie popełnił samobój- 
stwo. 

Treść tych kazań wygłaszanych 
głównie z okazji różnych rocznie hi- . 
storycznych i obchodów narodowych 
była zaiste drogowskazem jak 7 i 
pracować dła idei Niepodległości na- 
leży, była płomieniem, który zapalai 
serca i umysły polskie i gromem któ 
ry paraliżował zakusy naszych wro- 
gów. 

Rozstanie się Jego z Krakowem 
najlepiej charakteryzuje urywek z po- 
żegnalnego przemówienia wygłoszone- 
go do młodzieży gimnazjalnej. który 
takie brzmienie zachował: 

„Niema między nami rozłąki, bo 
między nami snuje się tysiące nici, 
Które łączą uczucia, myśli, wiarę, na- 
dzieję, czyny splatają w całość serca 
dźwigają, siły mnożą.  Dowidzenia! 
Spotkamy się zawsze na jednej służ- 
bie, na jednym obronnym szańcu!”. 

Istotnie z tą młodzieżą się spot- 

   

  

"kai się w 8 lat potem w szeregach Le- 
gjonów J. Piłsudskiego do których 
przystał jako kapelan. jako ten które- 
imu przeznaczone było zagrzewać naj- 
łepszych synów Polski, do walki o 
Wolność, któremu przypadła rola 0- 
rędownika sprawy narodowej i wszel- 
kich szlachetnych wśród swego naro- 
du poczynań. 

W. latach swego sufragaństwa we 
Lwowie ks. Biskup Bandurski bezpo- 
średnio trzyma rząd dusz nad szere- 
gami młodzieży, skupionych w orga- 
nizacjach strzeleckich, . drużynach 
harcerskich i sokolich. 

Tam to we Lwuwie poznał Komen 
danta Józefa Piłsudskiego, którego był 
wskazał narodowi; jako przyszłego 
Wodza. 

Jako Biskup rozwija ponadto dzia 

z" 

stokroć o głodzie i chłodzie. . 

Nr. 56 '7298 

Po zgonie Brianda. 
Ceremonjat pogrzebowy. 

PARYŻ, 8. 3. (Pat). Wezoraj wie- 
czorem zebrali się ministrowie w pała- 
cu Elizejskim na nadzwyczajne posie- 
dzenie. Na propozycję Tardieu rząd 
postanowił urządzić uroczystość po- 
grzebową Brianda w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych, dokąd przewie- 
zione zostaną zwłoki. Postanowiono, 
iż pogrzeb odbędzie się w sobotę dnia 
12 marca o godzinie 14-0j. 

Reprezentacja L. 

GENEWA, 8.'3. (Pat). Na po- 
czątku wtorkowego _ popołudnio- 
wego posiedzenia komisji głównej 
Zgromadzenia nadzwyczajnego zde- 
cydowano, że przewodniczący Zgro- 

W dniu pogrzebu nad tramną prem- 
jer wygłosi w obecnośei korpusu dy- 
plomatycznego i wybitnych przedsta 
wicieli świata politycznego mowę na 
cześć zmarłego, poczem trumna ze 

zwłokami zmarłego umieszczona zosta 
nie na cmentarzu w Passy aż do chwi- 
li przewiezienia jej zgodnie z życze- 
niem zmarłego do majątku Cocherele. 

N. na pogrzebie. 

madzenia Hymans, przewodniczący 
Rady Ligi Paul-Boncour i sekretarz 
generalny Drumumond reprezentować 
będą Ligę Narodów na pogrzebie 
Brianda. 

Przyczyna zgonu. 

  

PARYŻ. 8. П. (Pat). Dr. Emery, który 
pielęgnował do ostatniej chwiłi Brianda i 
był obecny przy jego zgonie, oświadczył 

  

przedstawicielom prasy, iż Briand zmarł na 

rodzaj apopleksji błon mózgowych bez bólu 
Cierpiał on jednocześnie na obrzęk płuc i 
mózgu. 

Żal królów i prezydentów. 
PARYŻ. 8. II. (Pat). Z powodu Śmierci 

Brianda do Paryża nadchodzą liczne: depe- 
sze kondołencyjne od najwybitniejszych 0- 
sobistości. Król angielski nadesłał depesze 
do prezydenta Doumera z wyrazami współ. 
czucia z powodu śmierci najwybitniejszego 
męża stanu, którego wysiłki dla wprowadze- 
nia zaufania w stosunkach międzynarodo- 
wych pozostanie nazawsze w pamięci. 

W kondolencyjnej depeszy Hoover za- 
znacza, że Briand drogi jest narodowi Sta- 
nów Zjednoczonych, który szczerze wraz z 
całym światem boleje nad jego zgonem. 

Nadeszły również kondolencje od kró- 
la bułgarskiego, w których król m. in. przy. 
pomina, że interwencja zmarłego ministra 
przed kilku laty w sprawie konfliktu między 
Bułgarją a Grecją pozwoliła uniknąć wojny. 

Kondolencje rządów obcych. 

PARYŻ. 8. II. (Pat). Mac Donald 
przesłał na ręce premjera Tardieu de- 

peszę, zapewniającą rząd francuski o 
głębokiej sympatji, jaką rząd angiel- 
ski odczuwa dla narodu francuskiego. 
Imię Brianda — mówi depesza — po- 
zostanie sławne nazawsze. 

BERLIN. 8. II. (Pat). Imieniem 
rządu Rzeszy kanclerz Bruening wy- 
stosował na ręce premjera Tardieu 
kondolencje z powodu zgonu Brianda. 

WASZYNGTON. 8. II. (Pat). Wia- 
domość o śmierci Brianda wywołała 
w tutejszych kołach rządowych, poli- 
tycznych i dyplomatycznych wielkie 
wrażenie. Poza depeszą prezydenta 
Hoovera do prezydenta republiki fran 
cuskiej sekretarz stanu Stimson wy- 
stat do premjera Tardieu telegram 
kondolencyjny, w którym sławi nie 
zmordowane wysiłki Brianda na rzecz 
pokoju. 

GENEWA, 8. 3. (Pat). Minister Za. 
leski wystosował do premjera Tardieu 
następujący telegram: 

Boleśnie wzruszony zgonem Ś. p. 
Brianda, przesyłam Panu, Panie Prem 
jerze, wyrazy mych szczerych kondo- 
lencyj. Zgon tego gorącego szermie- 
rza pokoju napełnia smutkiem wszy- 
stkie narody cywilizowane, wszyst- 
kich ludzi dobrej woli, których ideały 
znalazły w zmarłym potężnego i szla- 
chetnego obrońcę. Naród polski przy- 
łącza się w całej swej przyjaźni do ża. 
łoby, która okryła naród francuski i 
zachowa wiernie pamięć męża stanu, 
który odnowił wiekowe przymierze 
między Polską a Francją, będącą jed- 
ną z podstaw pokoju europejskiego. 

Gzłonkowie delegacji polskiej zło- 
żyli in corpore bilety kondolencyjne 
w delegacji francuskiej, 

Rostworowski laureatem 
państwowej nagrody 

literackiej. 
WARSZAWA, 8. 3. (Pat). Na wtor- 

kowem wieczornem posiedzeniu sądu, 
który rozpatrywał przyznanie pań- 
stwowej nagrody literackiej, przy- 
znano ją Karolowi Hubertowi Rost- 
worowskiemu za utwór „Niespodzian - 

ka“. 

Koszta ekspedycji japońskiej 
MOSKWA, 8.3. (Pat) Jak podaje prasa 
akcja wojenna i okupacyjna w Chi- 
nach kosztuje Japonję około 15 miljo- 
nów yen miesięcznie. Rząd japoński 
wystąpić miat do parlamentu 0 przy- 
znanie na cele wojskowe dodatkowych 
kredytów w sumie 150 miljonów yen. 
Kwota ta ma być uzyskana ze sprze- 
daży obligacyj specjalnej pożyczki 
wewnętrznej, 

+ ° 

Kronika telegraficzna, 
-— Bójki hitlerowców z komunistami 

trwały w Dussełdorfie przez poniedziałek. 
Wi wyniku regularnej strzelaniny padło kil- 
ka ofiar. 

— Węgierski minister spraw zagranicz- 
nych Walko przybył do Rzymu. Na dworcu 
powitał go Grandi. 

- Мому władca Mandżurji, 4cesarz* 
Puji przybył do swej stolicy Czang-Czun. 

— Zderzenie pociągów. Wpobliżu miej- 

łalność opiekuńczą nad rzeszami bied 
nych i nieszczęśliwych. 

„_ Niezatartą kartą w historji Jego ży- 
cia pozostanie sprawa Ziemi Chełn- 
skiej, oderwanej od Królestwa Polskie 
go i przemocą rusyfikowanej i nawra- 
canej przez rząd rosyjski na prawosła 
wje. 

Ks. Biskup Bandurski wydaje słyn 
ną odezwę „Brońmy opornych”, w 
której wzywa Naród do niesienia po- 
mocy materjalnej i moralnej Chełm- 
szczanom, nazwanym słusznie i wZnIo- 

śle opornymi. 
Odezwa ta dotarła również do 

wszystkich ośrodków życia polskiego 
zagranicą, do rodaków w Ameryce, 
zaś treść jej dla Chełmszczan stała się 
pancerzem dalszej odporności, przeci- 
wko wynaradawianiu i nawracaniu na 
obcą wiarę. 

Artykuł mój rośnie, a tu tyle jesz- 
cze zostało do powiedzenia o dalszych 
czynach świątobliwego pasterza, 

Ś. p. Biskup Bandurski z chwiłą 
wybuchu wojny i wystąpieniu do bo- 
ju o Wolność Legjonów Piłsudskiego 
rzuca stolicę swego biskupstwa. Sta- 
ło się to, o co się modlił, o czem ma- 
rzył. Młodzież, której był patronem i 
wychowawcą, chwyciła za broń. Na 
szale wojny rzuciła swe młode istnie- . 
nia dla Polski, Świątobliwy Pasterz-- 
Patrjota nie może jej opuścić, rozwija 
zatem działalność na rzecz wzmochie- 
nia w niej ducha, organizuje pomoc 
dla tych co walczą i tych, którzy z nie- 

pokojem z drżeniem serc zostali przez 

walczących opuszczeni w domu, czę- 

Dalej już wdowy i sieroty po połe- 
głych legjonistach są głównym przed- 

Więcej niż nietakt. 
Szopka X klasy odgrywana od paru dni 

w lokalu na Zawalnej, została podobno moc- 

no obcięta przez profesorską cenzurę. Jed- ° 

nak nożyce obcinające były dość roztargnio- 

ne jeśli się zgodziły na pozostawienie w 

tekście i rozklejenie na afiszach „nazwy ku- 

kiełki pod przejrzystym pseudonimem B.. 

Andurski“. - 
Całe miasto wiedziało, że od kilku ty- 

godni J. E. Ś. p. Biskup Bandurski jest 

śmiertelnie chory i zapewne nie wyjdzie z 

cierpienia sercowego, spowodowanego nad- 

miernym trudem i poświęceniem. To jed- 
nak nie powstrzymało tej młodzieży, która - 
urządzała Szopkę, by tę posłać umieścić w 
w liczbie lalek Co więcej rozklejono o tem 

afisze, co więcej, afisze z tem dotąd wiszą 

obok klepsydr zawiadamiających o śmierci 

Biskupa Bandurskiego, a jeszcze lepiej, w 

te dnie kiedy ucichły wszelkie muzyki i 

płoche widowiska, włidnieją ogłoszenia © 
Szopce na wtorek! 

Niewiadomo doprawdy czy ło czyjeś za- 

niedbanie, czy też poprostu brak uczuć de- 

likatności i najzwyklejszej przyzwoitości. 

X. 

scowości Festesi koło Constanzy zderzyły 
się dwa pociągi, składające się z cystern 
naftowych. Nastąpił wybuch nafty i oba po- 
ciągi stanęły w płomieniach. Trzech funkcjo 
narjószów z obsługi pociągu zostało zwęglo- 
nych. 

miotem troski i opieki ś. p. Biskupa 
Obywatela. 

Gdy z rozkazu Komendanta Pił. 
sudskiego w roku 1916 prawi legjoniś- 
ci odmawiają przysięgi Niemcom, idąc 
do obozów koncentracyjnych, Obywa- 
tel - Biskup podążył za nimi, by tam 
krzepić ich ducha. 

A otóż ziściły się marzenia. Ofiar- 
na krew i znój wydały plony: Polska 
powstała do życia, Zwycięski Wódz 
Legjonowy okrzyknięty jest Naczelni- 
kiem i Wodzem całego zjednoczonego 
narodu. 

Ks. Biskup Bandurski pozostaje 
na swym posterunku w armji Odro- 
dzonej Polski. Jedzie niebawem na 
ostatni nie całkowicie jeszcze zdobyty 
szaniec na Litwę, jako naczelny ka- 
pelan polowy wojsk Litwy Środko- 
wej gen. Żeligowskiego, 

Odtąd los jego związany jest z 
Wilnem, aż do zgonu. 

Wilno pokochał i dła niego resztę 
swych sił poświęcił. Przeszło. dwana- 
ście lat na ziemi Komendanta Piłsud- 
skiego przebył, odłogi jej urzyźniał 
ziarnem wzniosłych myśli, stał się tu 
łącznikiem wszystkich narodowości i 
wyznam, przywódcą każdej. dobrej 
sprawy, motorem olbrzymiej pracy 
państwowotwórczej. 

Ten odcinek Jego życia wymaga 
specjalnego omówienia i oświetlenia, 
zwłaszcza iż Wileńszczyzna nie pozo- 
stała Mu dłużną. Serca miljona mie- 
szkańców oddała Mu za — SERCE. 

Lecz to jeszcze nie wyrównuje Je- 
go ofiary dla tej dzielnicy, którą był 

“ ożywił ideą miłości i braterstwa, ideą 
pracy zbożnej ku chwale Ojczyzny. 

B. W. Ś. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Włamanie do lokalu magistratu 

w Dokszycach. 
Nee; ubiegiej dokonano włamania do lo- 

kalu magistratu w Dokszycach. Późno w no- 
ty nieujawnieni narazie 5sprawey po uprzed- 
niem wyłamaniu okien przedostali się do lo- 
kału magistratu, gdzie spłondrowali szaty 
we wszystkich pokojach, wyłamali zamki we 
wszystkich biurkach i szufladach, poszuku- 

jąc gotówki. Na szezęście włamywacze sro- 
motnie się zawiedli, gdyż znałeźli w jednej 
z szutlad gotówką tylko 3 zł. 30 gr., które 
zabrali i zbiegli w nieznanym kierunku. Po- 
wiadomiona połieja wdrożyła dochodzenie, 
które nie doprowadziło narazie do ujęcia 
sprawców. (e). 

Kryjówka niebezpiecznego bandyty. 
Pclieja powiatowa w Rakowie otrzymała 

iniormaeję, że w ok lasach zau- 

ważene niebezpiecznego bandytę Jana Kud- 
Tyncwa oddawra poszukiwanego przez 
dze szereg napadów i 

Wspomniany  Kudrynów się 
przed władzami jes: od roku 1928, kiedy 
to będące Ścigany zbiegł na teren Rosji So- 

    
     

  

    

      

W związku z temi informacjami policja 
przeprowadziła szereg obław w okolicznych 

lasach, aż wreszcie wpobliżu wsi Maniszki 

   

  

natknęła + na kryjówkę urządzeną w jed 
nym ze niemieckich pocho- 
dzących szeze z czasów wojny Światowej. 

    

e tej znaleziono niebezpiecznego 
zbiara, który widząc, że jest otoczony przez 
pelicję ze wszystkich stron poddał się. 

Zakutego w kajdanki przewizieno go do 
więzienia i oddano do dyspozycji władz są- 
dowo-śledczych. (e). 

      

Aresztowanie komisarza 
„Czrezwyczajki' w Stołpcach. 

Ze Stołpiee donoszą, ić onegdaj na dwor- 
«u kolejowym aresztowano niejakiego Ada- 
ma Przewłockiego rzekomego komiwojażera 
z m. Łodzi, którego jedna z uciekinierek, 
przybyła ostatnio z Rosji, oskarżyła 0 za- 

Przewłocki był komisrzem czerezwyczajki i 
w lałach 1920—1922 rozstrzełał kilku Poła- 
ków za rzekome antykomunistyczne wysta- 
pienia. 

Przewłockiego skierowano do dyspozycji 
amordowanie jej syna i męża w Omsku, gdzie władz śledczych. (e). 

IEEE 

gród gminnych, kilka powiatowych — i jed- iwie. 
Szkoła w Ciwnowiczach, gm. Iwje. 

Oświata promieniująca ze szkoły — ро!- 
skiej wydaje skromne, ale jakże owocne plo- 
ny. W każdodziennym trudzie brną przez ra- 
ty i wiry trudności pionierzy Światła nierów 
nego do chat dła małych i dorosłych. 

Wieikie zadanie ma do spełnienia szkoła. 
Jak prowadzi swą pracę oświatową jedna z 

nich w gminie Iwje, w Ciwnowiczach od lat 
5, postaramy się krótko zobrazować zwła- 
SZE iż praca ta prowadzona przez WI. Pen 
kalę długoletniego pedagoga tamtejszego, w 
niemniejszej mierze odnosi się do starszego 
pokolenia jak do młodzieży szkolnej. Bo- 
-wiem odrodzone Państwo Polskie stanęło 
wobec ogromu zadania wychowawczego nie 
tylko względem małoletnich, ale i musiało 
się zabrać energicznie do kształcenia pokole- 
nia wyrosłego w niewołi na świadomych, 
wolnych obywateli, — od których też zależy 
w dużej mierze poziom i sian samej szkoły 
i wychowania młodzieży. 

    

     

      

Przed 5 laty niczem się Giwnowicze nie 
różniły od swych sąsiadek. Na pierwsze zeb- 
rańie przyszło 3 rodziców. Nikt tutaj o ni- 

m — t.j. o pracy społecznej i organiza- 
ch nie wiedział i nie słyszał. Nikt nie wie 

rzył, że można na wsi zrobić przedstawienie. 
I rzeczywiście na pierwsze tego rodzaju wy- 
stępy musiał nauczycieł sprowadzać  waž- 
niejszych aktorów z poprzedniego swego re- 
jonu. Powoli więc choć stale odbywały się 
już zebrania młodzieży i starszych, dawano 
różne imprezy. Wi tym pierwszym roku da- 
no -10 przedstawień. 

Na te imprezy i przedstawienia przyby- 
wało zawsze okoliczne nauczyciełstwo, inte- 
iigencja z Iwja i majątku Iwje, co wszystko 
па wsi robiło wielkie wrażenie, stawała się 
©na coraz podatniejszą na płany szkoły. Szko 
ła zaś bynajmniej nie ograniczała się do bez 
spośredniego i osobistego oddziaływania. 
Daleką hyła od błyskotliwej powierzchowna 
ści i indywidualnego figurowania. Łamała 
grunt od podstaw i bez względu na to — czy 

*to się komuś podobało — czy nie i wcią 
«do tej pracy wszystkie czynniki — jakie tyl 
ko wciągnąć mogła. 

Praca rozpoczęła się na dobre. Powstała 
naprzód Straż Ogniowa, Koło Młodzieży 
Wiejskiej, dałej Związek Strzelecki Męski, 
tilja mieczarska w Iwju — urządzono tygod- 
niowy kurs gotowania — zakończony wspól- 
nym z rodzicami obiadem. Koło Mł. Wiej- 
skiej zaczęło brać udział w konkursach rol- 
nych i hodowlanych. Były kursy wieczorowe, 

założono chór mieszany. Były stale wieczor- 

ki imprezy — przedstawienia — wspólne 
«czytania į t. d. 

I eo szkoła zapowiedziała w pierwszym 
roku — do tego konsekwentnie dąży i si 
Dała nawet jedno przedstawienie — utwór 
własny — pod tytułem -..Oświata dobroby- 

brazki sceniczne (w 5 aktach) z życia 
ego — jako stan wsi dzisiejszej i wi- 

zję wsi przyszłej. I to o czem kiedyś sa- 
ma śniła tylko — dziś już w dużym stopniu 
stało się rzeczywistością. Przedewszystkiem 
wieś ta słoż o całe niebo wyżej od innych 
wsi. Ma 4 absolwentów szkoły rolniczej w 

Berdówce. 2 absolwentów w szkole rolniczej 

w Różance. Koło Mł. W. kołejno przez 3 la- 
*a dostawało za konkursy po kilkanaście na- 

WIEŚCI Z WOJEW. 

   

  

  

   

  

      

  

  

ną wojewódzką bibljotekę rolniczą. W ub. 
roku 1951 najprzód przy 
a potem przy Str. 

mocy, w kwietniu a 
to sadzenia drzewek — 260 sztu 

      

   

  

   

    

pomocą gminy Dom Ludowy — nobitny 
budynek długości 14 m., szerokości a 
przy nim remizę. Jesienią założono sklepik 
spółkowy — który zbiera pieniądze na rad- 
jo. 

    

Mają dziś Ciwnowicze świetlicę, do 5 ha 
przygotowanej ziemi pod buraki, w niektó- 
rych już mieszkaniach myte są podłogi, bie- 
lone specjałnie — domy. Dziś Koło Mł. W 
samo już urządza przedstawienia, S 
ma robi zebrania i na nie tylko zaprasza 
tego samego nauczyciela. 

  

    

Już z tego pobieżnego bardzo rzutu można 
widzieć — jak w krótkim stosunkowo czasie 
można coś zrobić — zmienić wieś do niepo- 
znania, Muszę zaznaczyć, że wprawdzie filja 
mleczarska nie utrzymała się — lecz stało 
się to jedynie dzięki zbyt teoretycznemu pro- 
wadzeniu książkowości i samej gospodarce 
Centrali w Iwju. A. W. 

=«== Ejszyszki. — 
Słowa a czyny. 

  

  

Pisząc w grudniu ub. r. polemiczny arty- 
kuł p. t „Propaganda czy reklama* — po: 
ruszyłem jednocześnie sprawę rozwoju spor- 
tu narciarskiego w Ejszyszkach. Trochę ob- 
co brzmiały podówczas słowa o narciarstwie, 
gdy na polach nie było ani odrobiny śniegu, 
szczególnie zaś jeżeli chodziło o projektowa- 
ne urządzenie kursu narciarskiego. Gdy jed- 
nak luty, iście po królewsku sypnął śniegiem, 
z tem większą przyjemnością można stwier- 
dzić, że słowa nabrały mocy czynu, 

10 lutego został urządzony kurs narciar- 
ski dla dziatwy szkolnej. Prowadził jeden z 
nauczyciełi miejscowej szkoły. Teoretyczne 
zasady narciarstwa były umówione przedtem 
w cyklu pogadanej. 

W dniach 14 i 15 lutego został zorganizo- 
wany kurs narciarski dla Związku Strzelec- 

kiego. Istruktorami byli: p. plut. Mozo. i wy- 
żej wymieniony nauczyciel Pomimo, że by- 
ło 20 par nart, ilość uczestników była znacz- 
nie większa. Wzięli udział strzelcy z całej 
gminy, niektórzy z miejscowości odległych o 
przeszło 14 klm.'od Ejszyszek. Zapał uczest- 
ników był sowitą nagrodą dla organizatorów. 

Ci, co narazie nie mogą pozwolić na narty 

inajstrują je wprost z desek, prym trzyma 
dziatwa szkolna. Należy stwierdzić, że dzieci 

stosunkowo dobrze opanowały sport narciar. 
ski i w przyszłości wyrobią się na dzielnych 

narciarzy. > 

O ile chodzi o panie, to sprawa idzie trud- 
niej, Trzeba zwalczać fałszywy wstyd, że ko- 
biecie nie wypada. Trudno! prowincja w wie 
lu kwestjach jeszcze dużo pozostawia do ży- 
nia. Z.tem większem uznaniem należy pod- 

kreślić udział we wszystkich imprezach nar- 
ciarskich pań A. K, i Z. Szcz., które łamiąc 
swoim przykładem tak głęboko zakorzenio- 
ne „nie wypada* — stworzą niebawem licz- 
ny zastęp narciarek. AW. 

NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

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

= _ = 

|Miejski 
4 Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku   
« ZAGŁADA ROSJI D 

W rol. głównych: Aleksander Malikow i Natalja Lisienko. 

NASTĘPNY PROGRAM: SZLAKIEM HAŃBY. 
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JAKÓB WINER i S-ka 
Poleca: jedwabie, wełny, korty, sukna, płótna, 

oraz futra I okrycia damskie I męskie.   
  
  

Lida. 
Turniej zapaśniczy w walce na dźwię- 

kowce, : 
Prastere ruiny gedyminowskiego zamku 

trzęsą się w posadach, patrząc na gigantycz- 
спе zapasy lidzkich „krółów kinowych" pp. 
Łewina i Jabłońskiego, w walce konkurencyj 
nej. Konia z rzędem temu kto zrozumie o co 
im właściwie chodzi, — czy mają jedynie na 
<cełu posuwanie się z prądem czasu, dając 
możność publice podziwiania najnowyszych 
zdobyczy w dziedzinie kinematografji (oczy- 
wiście nie bez korzyści dla siebie (czy też o 
pobicie jeden drugiego „na łeb „bo jak je- 

den tak i drugi nie żałują gotówki na najwy. 

szukańsze pomysły, aby ściągnąć na siebie 
uwagę publiczności. 

Zapowiadane przez „nich udźwiękowienie 
kin, zostało jaż faktem dokonanym. Jeśli cho 

<łzi o pałmę pierwszeństwa, to przyznać ją 
trzeba p. Lewinowi, właściciełowi kina „Edi- 
on“, który z udźwiękowieniem swego kina 

wyprzedził pana Jabłońskiego właściciela ki- 
na „Nirwana* o całe 24 godziny, zdobywając 
tem samem prawo do tytułowania w afiszaci 

„1-sze džwiekowe kino „Edison“, natomiast. p. 

Jabłoński zajął drugie miejsce i siłą rzeczy, 
kino jego nosić musi nazwę jako „Il-gie 
dźwiękowe kino „Nirwana*. 

Rozpoczęła się zatem obecnie walka kon- 

kurencyjna w lepszym stylu, bo nosząca naz- 
wę „wałki na dźwiękowce*. Początki tej wal 
ki wskazują, że ma ona bardzo dobre strony, 
bowiem po pierwsze przynosi nowość a nastę 
pnie nadaje miastu po części świetne, audy- 
cje muzyczne z obrazów na ulicę, oraz po 
gruntownem odnowieniu — efektownie urzą 
dzone sale kinowe. Kino „Edison* zainstało- 
wało przed głównem wejściem głośnik, z któ- 
rego płyną tóny muzyki z obrazu, co uprzy- 
jemnia publiczności spacerowanie po ulicy. 

Jak tak dalej wałka naszych „królów ki- 
nowych' potrwa, to kto wie, czego się jeszcze 
w tej Lidzie doczekamy. Może na miękkien 
fotelach siedzieć w kinach będziemy?... A mo- 
ŻE... M--ur. 

RU RJ B R 

Trzynasta cegła 
Cegła wmontowana w gmach sa- 

mopomocy akademickiej przez trzyna 
sty, obecny Zarząd Bratniej Pomocy, 
okazała się feralną dla... partyjnych 
rządów. Świadczy o tem dobitnie 0- 
statni Czwartek Akademicki, który 
odbył się w Domu Akademickim na 
Górze Bouffałłowej, z udziałem ok. 
300 osób. Dyskusję na temat gospo- 
darki samopomocowej zagaił p. pre- 
zes Dembiński. 

Obecny Zarząd, przejmując od po. 
przedniego agendy, przejmując siłą 
faktu, bo normalnym sposobem po- 
przedni zarząd nie był zdolny ich prze 
kazać. zastał stan zadłużenia na 59 
tys. złotych — wszystko długi krótko 
terminowe, przy rocznym dochodzie 
stowarzyszenia w sumie 600 zł. Ten 
stan długów wskutek wadliwie prowa 
dzonej księgowości trzeba było dopie 
ro wykryć. Bratniej Pomocy groziło 
kompletne bankructwo. Widmo se 
kwestru sądowego wisiało nad Wiel- 
ką 24, 

Połowę okresu kadencji trzeba by- 
ło zużyć na wyciąganie gospodarki 
samopomocowej z bagna, w które 
wtrąciły ją rządy partyjne. Można by- 
ło to oczywiście zrobić b. łatwo przez 
zamknięcie wszystkich kredytów na 
świadczenia dla niezamożnej młodzie 
ży, cofnięcie obiadów ulgowych, wy- 
jazdów zdrowotnych. ulgowych 
miejsce pobytu w Legaciszkach i poży 
czek krótkoterminowych. Zarząd w 
brany przez niezamożną młodzież a- 
kademicką i jej dobro mający na ser 
cu, nie mógł tego zrobić. Poszedł in- 
ną drogą. Wszędzie gdzie się dało, na 
wydatkach administracyjnych, rzecza 
wych i osobowych, porobiono oszcze- 
dności. zastępując pracę dotychczaso 
wych płatnych kierowników honoro- 
wą pracą członków Zarządu. To jed- 
nak jeszcze nie wystarczyłoby, żeby 
uratować Bratniak. Trzeba było ścią- 
gnąć fundusz z zewnątrz. Niestety. 
nadużycia poderwały zaufanie star- 
szego społeczeństwa i sfer rządzących. 
Na to, aby je przełamać, trzeba było 
przeorać całą rachunkowość samopo- 
mocową, opracować wszystkie regula 
miny, sporządzić bilans otwarcia 
(pierwszy w dziejach Bratniej Pomo- 
cy). zaprowadzić prawidłową buchał- 
terję. Dopiero wtedy zdołano uzyskać 
subwencje na spłatę długów. 

  

   

Przedsiębiorstwa samopomocowe 
Mensa i Legaciszki dawały dotych- 
czas deficyt. Z kasy Bratniej Pomocy 
dopłacano do nich tysiączki. Obecny 

W_ I BE NB ZER 

samopomocowa. 
Zarząd zabrał się energicznie do zra- 
cjonalizowania przedsiębiorstw i obe- 
cnie dają one dochód. Świadczeń sa- 
mopomocowych nietylko nie zmniej- 
szono, lecz przeciwnie, powiększono 
je wydatnie. Teraz kiedy Zarząd po- 
stawił na nogi samopomoc. oczyścił 
wszystkie agendy, uporządkował, i 
kiedy znajduje się w przededniu nor- 
malnej pracy nad dalszem podnosze - 
niem bytu młodzi znałazła się 
grupka ludzi, którym zależy na Brat- 
niaku, jako na jednym z terenów 
wpływów politycznych i którzy chciec. 
liby teraz przyjść na gotowe. 

Czołowy przedstawiciel tej grupki 
p. Ochocki czynił bezskutecznie usi- 
łowania znalezienia dziury w całera 
i wpadł na szczęśliwy pomysł staty- 
styczny przekształcenia cyfr absolut- 
nych w slosunkowe. Celem zmniejsze 
nia zasługi obecnego Zarządu — ra- 
dził operować nie wartością ogólną 
poszczególnych świadczeń, ale ich sto- 
sunkiem do ogółu wydatków. Oczywi 
ście pozwolił sobie zapuścić kurtynę 

na fakt, że ogromną część wydatków 
stanowiła spłala długów — spadku pe 
poprzednich zarządach Następnie 
chcąc osłabić znaezcnie nadużyć Pu- 
chalskiego i Czerewki, wymyślił oso- 
bliwą teorję „precedensów *, uważając 
nadużycia za usprawiedliwione do pe- 
wnego stopnia tem, że w przeszłości 
zdarzały się też precedensy. Kło jak 
kto. ale niezamożna młodzież akade- 
micka nie życzy sobie mieć w Brat- 
niaku ludzi, uważających, że prece- 
dens usprawiedliwia nadużycia. 

Oczywiście wypłynęła też sprawa 
żydowska, ale deimagogiczne zwroty 
p. Ochockiego wywoływały na sali 
tylko wrażenie niesmaku. Przemówie 
nie p. Ochockiego wywarło ten sku- 
tek, że następnych mówców wszech- 
polskich, Michałowskiego, Ważyńskie 
go i Napoleona Grabowskiego, prze- 
wodniczący musiał bronić przed wro- 
giemi okrzykami całej sali. 

Natomiast przemówienia p. Kupa- 
ły, Ambroziaka, Derugi i Sroczyńskie- 
go, podkreślające olbrzymi dorobek 
obecnego Zarządu spotkały się z po- 
wszechnym aplauzem. Entuzjastycz - 
nie oklaskiwano przemówienia p. pre- 
zesa Dembińskiego. Czwartek skoń- 
czył się o godz. 12-ej i wszyscy. z wy- 
jątkiem kilkunastu najbardziej upar- 
tych wszechpolaków, rozeszli się do 
domów z silnem postanowieniem u- 
trzymania Bratniej Pomocy w rękach 
kół naukowych. S. 

   

    

  

   

  

    

    

   

    

Magistrat poddaje rewizji ceny 
za prąd elektryczny. 

W związku z kampanią wszczętą 

na terenie Wilna, jak zreszłą i w in- 
nych miastach Polski, przeciwko zbył 
wygórowanym cenom za prąd elekt- 
ryczny, pobieranym przez elektrownię 
miejską. Magistrat m. Wilna wniósł tę 
sprawę na porządek dzienny posiedze 
nia wczorajszego. Po dłuższej dysku- 

sji postanowiono poddać rewizji obec- 
ną taryfę elektryczną narazie w sen- 
sie przeprowadzenia kalkulacji cen. 
Kalkulacja ta może ewentualnie posłu 
żyć Magistratowi za podstawę do o. 
gólnego obniżenia dotychczasowych 
cen za elektryczność , 
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Lombard miejski uruchomiony 
zostanie 1 kwietnia. 

P. Jabłoński — dyrektorem lombardu. 

Onegdaj wieczorem odbyło się po- 
śledzenie Rady Komunalnej Kasy O- 
szczędności. Posiedzenie to miało na 
celu rozstrzygnięcie konkursu na sta: 
nowisko dyrektora nowootwierające- 
go się lombardu miejskiego. W wyni- 
ku kiłkakrotnego głosowania na dy- 
rektora wybrany został emerytowany 
pułkownik p. Jabłoński, odnosząc zwy 

cięstwo nad swym kontrandydatem p. 
Umiastowskim, dyrektorem banku 
spółdzielczego w Lidzie dopiero w trze 
ciem głosowaniu . 

Wobec obsadzenia stanowiska dy- 
rektora, już prawie wszystkie trudno- 
ści zostały pokonane i w związku z 
tem lombard nieodwołalnie zostanie 
uruchomiony z dniem 1 kwietnia r. b. 

Akt oskarżenia przeciwko Wulfinowi, 
Zalkindowi 

Jak się dowiadujemy słynny proces © za- 
mordowanie studenta U. S. B. Ś. p. Stanisła- 
wa Wacławskiego, który jak wiadomo padł 
z ręki skrytobójczej podczas pamiętnych 
zajść listopadowych w Wilnie, odbędzie się 
w Sądzie Okręgowym w piątek dnia 15 kwie 
tnia r. b. Na ławie oskarżonych zasiądą: Zał- 
kind, Wulfin i Oguz. 

Akt oskarżenia głosi, że Lejba Załkind 
pracownik handolwy i ślusarz Chackiel Oguz 
mieszkańcy Wilna są oskarżeni o to, iż w 
dniu 10 listepada ub. roku na ulicy Słowae- 
kiego i Szeptyckiego brali czynny udział w 
zbiegowisku i zajściach ulicznych, podczas 
których z nienawiści rasowej popełniano czy. 
ny przestępcze. 

Oskarżenie stormułowanc jest z art. 122 
K. K. część I. 
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i Oguzowi. 
е Natomiast student I roku prawa Szmuel 

Wulfin oskarżony jest o to, że dnia 10 li- 
stopada ub. roku przy zbiegu uile Zawalnej 
i Trockiej brał czynny udział w zajściach 

i zbiegowisku, którego uczestnicy rzucali ka- 
mieniami na studentów ś. p. St. Waclaw- 
skiego, Arkadjusza Wyszomirskiego i Józe- 
ia Dzidka oraz dwóch innych, których naz- 

wisk nie ustalono. Jeden z rzuconych ka- 
mienoi trafił Wacławskiego w prawą stronę 
głowy w czasie kiedy jako ranny był wiezio- 
ny przez kołegów do pogotowia ratunkowe- 
go. Dwaj wspomniani studenci odnieśli po- 
kalczenia od rzuconych z tłumu komieni. 

W procesie tym weźmie udział przeszło 
30 świadków. 

Strajk protestacyjny zawodowych 
związków robotniczych. 

W, związku z projektem zmian w ustawo- 
dawstwie socjałnem, wskutek czego ubezpie- 
czeniowe prawa' robotników mają jakoby 
ulee ograniczeniom, Rada Krajowa Związku 
Zawodowych Robotników ogłosiła na środę 
dnia 16 b. m. jednodniowy strajk protesta- 

cyjny. W związku z tem wczoraj odbyły się 
zebrania Związków robotniczych, które po 
dłuższych naradach uchwaliły ogłosić na te- 
renie Wileńszczyzny jednodniowy strajk pro 
testacy jny. 

Rewizja zastawów w lombardzie 
przy ul. Biskupiej. | 

W związku z prowadzonem w dalszym 
eiągu Poza Śledcze dochodzeniem w 
sprawie jo zaginięcia szeregu za- 
stawionych w lombardzie parą mah w 
dnin wczorajszym decyzja przeprowadzenia 
rewizji wszystkich cenniejszych fantów, 

Naskutek tej decyzji do lokału lombardu 
przy ulicy Biskupiej przybyła w' godzinach 
porannych specjalna komisja śledcza na cze- 

le z wieeprokuratorem przy sądzie okręgo- 
wym, która odpieczętowała skarbiec lombar- 
du i przystąpiła do rewizji przechowywa- 

nych w skarbeu zastawów. Rewidowanie tan- 
tów trwało przez eały dzień wczorajszy i 

potrwa przez dzień dzisiejszy. 

Po przerwaniu rewizji skarbiec lombardu 
znowu opieczętowano. (e). 
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Placyk przy ulicy Żydowskiej naprzeciwko Synagogi w dal- 
szym ciągu nie jest uporządkowany. Domy walą się, a przejścia 
Są brudne. Bezrobotni czekają na pracę. 
SEK ZBOŻE W ROSE ONDA ISSN T ASK ITPATIKSSNEE 

KRONIKA 
Dziś: Franciszki Rzymianki 

Jutro: Wiktora M. 
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MIEJSKA. 
— Rzeźnicy interwenjują o zniżkę opłat 

na rzeźni miejskiej. Dowiadujemy się, iż 
Związek Rzeźników zwrócił się do Magistra 
tu m. Wilna z prośbą o zmniejszenie doty- 
chczasowych opłat miejskich na rzeźni miej- 

od zabijania sztuk bydła. 

— Konflikt między właścicielami jatek 
i zarębaczami. Do chwili obecnej jeszcze 
trwa konflikt między właścicielami jatek 
zarębaczami. Mimo, że Starostwo Grodz 
zmusiło zarębaczy do ustąpienia i zmniej- 
szyło im opłaty za robociznę z 12.80 zł. na 
8.00 dziennie drobni właściciele jatek nie są 
i z tego zarządzenia zadowoleni, gdyż zwró- 
cili się do Starostwa z prośbą aby zezwolono 

im samym pracować, gdyż różne wydatki 
pochła ą znaczne sumy i nie mogą podo 
łać świadczeniom. 

— Sankcje karne na cudzoziemców. Jak 
się dowiadujemy, w najbliższych dniach 
Urząd Przemysłowy m. Wilna przystąpi do 
nakładania kar pieniężnych na cudzoziem- 
ców, prowadzących zakłady handlowe, prze- 
mysłowe wzgłędnie rzemieślnicze, o ile nie 
uzyskali ono w wyznaczonym terminie zez- 
wolenia z Min. Przemysłu i Handłu na dal- 
sze prowadzenie swych zakładów. Podług 
zaczerpniętych przez nas informacyj na tere 
nie Wilna znajduje się obecnie blisko 700 
tego rodzaju przedsiębiorstw. Zgórą zaś 300 
cudzoziemców, naskutek złożonych podań, 
uzyskało od władz centralnych prolongatę 
na prowadzenie zakładów. 

    

   

  

  

   

  

LITERACKA. 
— 154 Środa Literacka z powodu żałoby 

i uroczystości pogrzebowych Ś. p. ks. Bisku- 
pa Bandurskiego zostaje odłożona. 

O terminie podany zostanie osobny komu 
nikat. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Burzliwe zebranie studentów Żydów. 

Onegdaj w Stofarzyszeniu Studentów Żydów 
odbyło się walne zebranie członków tego Sto- 
warzyszenia. W zebraniu wzięło udział 700 

studentów, W obradach zebrania uczestniczył 
kurator prof. Wróblewski. 

Prźed zebraniem wśród studentów. pano: 
wało silne podniecenie i zbierało się na bu- 
rzę. Z chwilą więc otwarcia zebrania przez 
przewodniczącego mgr. Krzepickiego, który 
począł przemawiać w języku polskim, powstał 
na sali nieopisany hałas. Żydzi poczęli żądać 
przemawiania w języku żydowskim, a gdy 
przewodniczący nie usłuchał i dalej kontynu- 
ował swe przemówienie w języku polskim, 
poczęto bić w pułpity i tak głośno krzyczeć, 
iż zagłuszono mówcę. Wobec takiej postawy 
zgromadzonych, przewodniczący kontynuował 
swe przemówienie w języku żydowskim. 

Po prźemówieniu przewodniczącego przy- 
stąpiono do porządku dziennego zebrania. W 
trakcie omawiania porządku i podkreślenia, iż 
zebranie to odbywa się aż po dwóch latach, 
na sali powstały krzyki ze strony lewicy stu- 
denckiej „Precz z zarządem złodziejskim 
„Precz z oszustami” itp. Przeciwnicy lewi 
poczęli rzucać obelgi pod ich adresem, wobec 
czego powstało zamieszanie, które niewątpli- 
wie zakończyłoby się bójką, gdyby nie obec. 
ność prof. Wróblewskiego. Gdy się uspokoju- 
no, przystąpiono do wyboru nowego zarządu. 

Do zarządu wysunięto kandydatów z trzech 
grup połitycznych. Liga Pracująecj Palesty- 
ny, „Kadima”, Sjoniści - socjaliści i bundow- 
cy). W głosowaniu na „Kadimę* padło 240 
głosów, sjonistów „Funk* 224 głosy i na Ligę 
Pracującą 170, Z grup tych nikt większości 
nie otrzymał, wobec czego zaproponowano ob 
być ponownie wybory. Sprzeciwiłi się temu 
socjaliści. Na sali powstały awantury i bójki. 
Przewodniczący przerwał zebranie, celem na- 
radzenia się przywódców grup. 

Tymczasem zebrani na sali studenci po- 
częli grać na pianinie i zaimprowizowali dan- 
cing. Po dłuższych naradach wznowiono ze- 
branie. Gdy zabrał głos po polsku przewodni. 
czący, na sali powstał znowu harmider, krzy- 
kii gwiazdy. Wobec tego następni mówcy po 
częli przemawiać po żydowsku. Sprzeciwił się 
temu kurator prof. Wróblewski, który nie ro- 
zumiejąc języka żydowskiego, zażądał, by 
mówcy przemawiali po polsku. Studenci sprze 
ciwili się temu i żądanie kuratora zignorowali, 
tłumacząc, iż na żydowskiem zebraniu będą 
przemawiać tylko po żydowsku i absolutnie 
nie mają zamiaru przychylać się do żądań 
prof. Wróblewskiego. Wobec niemożliwości 
dojścia do porozumienia, kurator prof. Wrób- 
lewski rozwiązał zebranie nie wyznaczając 
terminu nowych wyborów. 

— Akademicka Drużyna Harcerska. We 
Środę dnia 9 b. m. odbędzie się nadzwyczaj- 
na zbiórka Drużyny 0 godz. 16 przy ulicy 
Zygmuntowskiej 16 celem wzięcia udziału w 
eksportacji zwłok ś. p. ks. biskupa Bandur- 
skiego. Na zbiórce zostanie również wybra- 
ny delegat na Zjazd Walny w Warszawie, 
który odbędzie się 2 i 8 kwietnia b. r. 

— Czwartek — bliźnięta. Czwartek Aka- 
demicki dnia 10 marca r. b. jest pewnego 
rodzaju eksperymentem. Będzie się odbywał 
jednocześnie w Ognisku, Wielka 24 i w Do- 
mu Akademickim na Górze Bouffałłowej. 
Czwartek w „Ognisku* wypełni wieczór po- 
etycki t. zw. Klubu Błękitnych, na który zło 
żą się autorecytacje, recytacje i wstawki mu- 
zyczne w wykonaniu Koła Muzycznego. Na- 
tomiast w sali Domu Akademickiego na Gó- 
rze Boufałłowej odbędzie się czwartek p. t. 
Krzyk z pochylni, urządzony staraniem Ko- 
ła Zagłębian i- Ślązaków. 

Czwartek ten ma za zadanie zaznajomić 
ogół akademicki ze stosunkami w tej naj- 
ciekawszej obecnie części Polski, która jest 
barometrem całego życia społecznego. Od 
rozwoju wydarzeń na Śląsku zależy niez- 
miernie dużo. Na program złożą się djalogi 
informacyjne kawały w grze śląskiej oraz 
dyskusja. ; 

Początek obu czwartków o godz. 20-tej. 
Publiczność zechce się rozdzielić  wed- 

ług upodobań i zainteresowań. 7 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Stan zdrowotny i higjeniezny w szko” 

łach powszechnych. Prace Komisji higjenicz. 
no-lekarskiej w szkołach powszechnych na 
terenie m. Wilna dały następujące wyniki: 
stwierdzono, że sporo dzieci jest zawszawio- 
nych, bo aż 2859, kHczba brudnych wynosi — 
2964. W! związku z tem przymusowo odpro- 
wadzono do kąpieli 4711 dzieci. 

Z chorób zanotowano następujące: Świe- 
rzba 16, inne choroby skórne 262. gruźlica 
płuc podejrzana 61, gruźlica płuc stwierdzo- 

  

   

   

  

na 6, wady mowy 15, gruźlica gruczołów 
chłonnych 109, gruźlica innych narządów 2, 
choroby nosa 67, choroby uszu 54, jaglica 
20, inne choroby oczu 113, wady zwroku 87, 
choroby nerwowe 1. Pozatem na choroby za- 
kaźne w omawianym okresie cherowało 383 
dzieci, przyczem najwięcej, bo aż 271 na od- 
rę i 75 na grypę. 

GOSPODARCZA. 
— POCIESZAJĄCY OBJAW. W ostatnim 

tygodniu Urząd Przemysłowy notuje znaez- 
ny spadek zgłoszeń likwidacji  przedsię- 
biorstw handlowych i przemysłowych. O ile 
w ciągu stycznia i lutego likwidacja przybra 
ła charakter masowy, o tyle obeenie zgło- 
szenia rezygnacyjne napływają sporadycznie. 
W, ciągu ostatniego tygodnia  złikwidowa- 
nych zostało załedwie 6 przedsiębiorstw, w 
tem 4 handlowe i jedno rzemieślnicze. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Wileński Oddział Połskiego T-wa Psy- 

chjatrycznego. We czwartek dnia 10 marca 
o godz. 8 wiecz. w lokalu Polskiego Insty- 
tutu Badań Mózgu przy Klinice Psychjat- 
rycznej USB., ulica Letnia 5 odbędzie się po- 
siedzenie Wil. Oddziału Pol. T-wa Psychjat- 
rycznego z następującym porządkiem dzien- 
nym: 

H. Jankowska: Pokaz przypadków dy- 
ji. A. Kulikowska: Leczenie paraliżu po- 

stepującego malarją. A. Wirszubski: Zagad- 
nienie wstrząsu mózgu. 

Wistęp dla członków i wprowadzonych 
gości. 

    

   

  

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE, — 
— Komunikat. Z inicjatywy Izby Rze- 

mieślniczej w Wilnie powołana została przed 
kilkoma tygodniami Komisja do waki z bez- 
robociem w zawodzie piekarskim i do połu- 
bownego załatwiania wszelkich sporów mię- 
dzy pracodawcami a ich pracownikami. Do 
Komisji tej wchodzą Dyrektor Izby Rzemiesi- 
niczej p. Jan Łazarewicz, jako przewidnicz. 
cy, przedstawiciele Cechów Piekarskich C 
ścijańskich i Żydowskich oraz delegaci pos 
czególnych Związków Pracowników Piekar- 
skich. 

W ciągu kilkutygodniowej swej pracy, Ko 

misja zdołała uporządkować pracę w zawo- 
dzie piekarskim, a najważniejsze, rozwiązać 
kwestję bezrobocia, dostarczając 200-u bezro- 

hotnym zatrudnienie. 
W: stosunku do opornych właścicieli pie- 

karń, którzyby uchwałom Komisji nie chcie- 
li się podporządkować, oraz odmówili przyj- 
mowania bezrobotnych, Komisja postanowiła 
zastosować jak najdałej idące represje karne. 

— Turniej warcabowy Z. M. R. Dnia 4 
marca r. b. Oddział Zrzeszenia Młodzieży 
Rzemieślniczej i Przemysłowej im. Szymą- 
na Konarskiego — zorganizował turniej war. 
cabowy o mistrzostwo Oddziałów Z. M. R. 
i P. miasta Wilna. е 

Turniej rozpoczął się o godz. 18 w lokału 
Resursy Rzemieślniczej przy udziale licznie 
zgromadzonych zawodników. 

W turnieju I miejsce zdobył Oddział im. 
„Vita“, wskładzie kol. kol. E. Puswaszkisa, 
A. Sierko i Rydlewskiego, II i III miejsce 
zdobyły zespoły Oddz. im. Szymona Konar- 
skiego w osobach koł. kol. Naczulski M., Zu- 
bielewicz W., Stacewicz W., Sienkiewicz C., 

Świetlikowski P. i Pietkiewicz P. 
Po skończonym turnieju zwycięskim zes- 

połom zostały wręczone b. oryginalne dyp- 
lomy. 

Na zakończenie p. A. Anforowicz prezes 
Oddziału w krótkiem przemówieniu pod- 
kreśkł doniosłość w życiu organizacyjnem 
— prowadzenia gier umysłowych, które w 
młodzieży rozwijają spostrzegawczość i szy- 
bką orjentację, — składając podziękowanie 
za wytrawne kierownictwo Komisji Sędziow 
skiej w osobach: p. p. B. Sakowiczowi i J. 
Kaszubskiej i p. W: Zabielewiczowi za wy- 
konane b. starannie i artystycznie dyplomy, 
oraz wszystkim zawodnikom za udział w 
zawodach. 

      

      

RÓŻNE. 
-- Akademja ku czci Goethego z powo- 

du setnej rocznicy zgonu poety odbędzie się 
w sobotę dnia 12 marca o godz, 8 wieczorem 
м ай Gtmnazjum Welera ul. Dąbrowskiego 
5, Program obejmuje deklamacje, śpiew. 
przemówienie germanisty USB. dr. Doubeka, 
kilka scen z „Fausta”. 

Wejście 1 zł. dla uczniów 50 gr. 
Akademja odbędzie się w języku niemie- 

ckim. 

TEATR I MUZYKA 
— „Virtuti Militari* -— na Pohułance. 

Dziś, w środę dnia 9 marca o godz. 8 w. nie- 
zwykła sztuka Czyżowskiego p. t. „Virtuti 
Militari*. Dramat ten autor poświęca zasłu- 
dze żołnierskiej, przypominając bohaterskie 
czyny płoskiego żołnierza, aż po czas, kiedy 
zabrzmiał triumfalny marsz nad całym kra- 
jem. Ale tu Czyżowski nie zatrzymał si 
poszedł dalej — dając nam obraz teraźniej- 
szości i jutra. 

Jutro w czwartek dnia 10 marca o godz. 
8 w. „Virtuti Militari“. 

— Premjera “Ich synowa* w Lutni z po- 
wodu żałoby przeniesiona została na piątek 
dnia 11 marca. Z powodu zgonu Ś, p. Bisku- 
pa Bandurskiego Teatr Lutnia, ze względu 
na charakter rozrywkowy — został zamknię 
ty na przeciąg trzech dni. Z tych też wzgłę- 
dów premjera wesołej komedji „Ich syno- 
wa” A. Grzymały-Siedleckiego została prze- 
niesiona na piątek dnia 11 marca. Bilety już 
zakupione z datą 8 marca pozostapą ważne 
na premjerę piątkową 11 marca. 

— Baśń dla dzieci „Czarodziejskie wrze- 
ciono* — w Lutni. W najbliższą niedzielę 
dnia 13 marca o godz. 12 m. 30 w poł. — 
odbędzie się przedstawienie dłą. grzecznych 
dzieci uroczej baśni, ze śpiewami i tańcami 
p. t. „Czarodziejskie wrzeciono” i „Wiecz- 
szezka lałek*, w wykonaniu uczenic baletu 

Lidji Wfinogradzkiej. i : 
— Wielki Koncert Symfoniczny który się 

odbędzie w sobotę nadchodzącą 12 b. m. sta 
raniem Wileńskiego Towarzystwa Filharmo- 
nicznego, budzi w wileńskich sferach muzycz- 
nych bardzo poważne zainteresowanie. Tak 

rzadka — niestety — w naszem mieście mu 
zyka symfoniczna, rozbrzmi z estrady Sali 
Konserwatorjum w świetnem wykonaniu, któ- 
re gwarantuje znakomita dyrekcja W. Bier- 
diajewa oraz pełny zespół (49 osób) Wiileń- 
skiej Orkiestry Symfonicznej. 

Wysoce wartościowy program zawiera na- 

czelne utwory takich potentatów sztuki tonów, 
jak Chopin, R. Straus i Czajkowski. 

Biłety w przedsprzedaży w Biurze Podlró- 
ży „Orbis* codziennie od godz. 9 do 7 wiecz. 

JUTRZEJSZY WYSTĘP KAMERALNY 
KWARTETU „PRO MUSICA*. | 

Jutro, w czwartek dnia 10 b. m. wystąpi 
w sali Konserwatorjum znakomity zespół 
kameralny „Pro musica”, który zdobył sobie 

sławę wszechświatową, dzięki nadzwyczajnej 
precyzji i wyjątkowej interpretacji. 

W wykonaniu tego słynnego zespołu us- 

tyszymy kwartety Haydna, Debussy i Beet- 

hovena. @ 
Prasa zagraniczna i warszawska z entuz- 

jazmem podkreśla niepospolite wałory artye 
styczne zespołu. 

Ceny miejsc zniżone. 
Bilety w biurze podróży „Orbis*. 

      

z r



4 

Pożyczka m. Wilna. 

WARSZAWA. 8. II. (Pat). Na przedpo- 
łudniowem płenarnem posiedzeniu Sejmu w 
dn. B b. m. przyjęto w drugiem i trzeciem 
czytaniu m. in. projekt noweli do rozporzą- 
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o kontro 
li ruchu łudności z r. 1928. 

Dałej pos. Hutten-Czapski zreferowal pro 
jekt ustawy 6 pomocy finansowej dła mia- 
sta Wilna. Przed wójną Wilno zaciągnęło 
pożyczkę angielską w wysokości 446.820 fun 
tów. Rokowania o zwałoryzowanie tej po- 
życzki według stawek polskich ciągnęły się 
dość długo. Dopiero w styczniu 1931 roku 
pod naciskiem skarbu państwa Wilno za- 
warłe porczumienie na zasadzie zwałoryzo- 
wania pożyczki na podstawie wałuty angiel- 
skiej. Wobec zubożenia miasta Wilna pań- 
stwo pokryje połowę rocznych spłat miasta 
z tytułu tej pożyczki. Ustawę przyjęto w 2 
i 3 ezytaniu. 

Również po referacie pos. Hutten-Czaps- 
kiego przyjęto w 2 i 3 czytaniu ustawę o 
połączeniu przedsiębiorstw państwowych 
PAT i Włydawnictwa Państwowe pod firmą 
Połskiej Agencji Telegraficznej. 

Następnie przyjęto w 2 i 3 czytaniu pro- 
jekt ustawy o rozdziałe i przeznaczeniu ma- 
jątku pozostałego po kolejowych kasach 
chorych, projekt zmiany ustaw o Radzie 
Opieki Społecznej. 

Po przerwie obradowano nad unormowa- 
niem spraw Kościoła. + 

Pos. ZDZISŁAW STROŃSKI BR wycofu- 
je zgłoszone przez grupę posłów BB na ko- 
misji rezolucje, proponu w miejsce ich 
rezołucję następującej treś: „Sejm zwra 
uwagę Rządowi na potrzebę unormo 
spraw kościoła obrządku  bizantyj 
sprawy patronatów, kwestji opłat za posłu- 
gi duchowne i sprawy udziału duchowień- 
stwa w życiu politycznem*. 

Wi dyskusji pos. RADZIWIŁŁ odpowia- 
da na wywody przedmówców. Nawiązując do 
przemówienia pos. Wierczaka, mówca о- 
Świadcza, że rząd stoi na stanowisku is 
łej i przyjaznej współpracy z najwy 
czynnikiem moralnym, t. j. kościołem kato- 
tiekim. Jeśk mówi się tu, że obóz rządowy 
chce skaptow łaski duchowieństwa ką 

=== 

Kin Miejskie 
SAŁA MIEJSKA 

ulica Ostrobramska 5 

    

   

    

  

  

         

   

  

       

  

    

  

    

Od poniedziałku 
7.go marca r. b. 

Nad p 
Początek o godz. 4. 

m Sejmu. 
— Sprawy kościeine. 

lickiego, to nie wyobrażam sobie większej 
obrazy duchowieństwa katolickiego, jak to 
zdanie bardziej płaskiego traktowania sto- 
sunków między państwem a kościołem. U- 
stawa głęboko sięga w życie państwa i koś- 

i i nakłada obowiązek na wiernych oraz 
państwu możne bronienia w przy- 

ny sposób jego interesu. 

  

  

  

     
    

  

W głosowania odrzucono wszystkie po- 
prawki i ustawę przyjęto w trzeciem czyta- 
niu. Przyjęto też rezolucję, zgłoszoną przez 
posła Zdzisława Strońskiego. 

Następnie fzba przeszła do d 
tów porządku dziennego, pr w dru- 
giem i trzeciem czytaniu ustawę o chowaniu 
zmarłych oraz ustawę o dodatkowych kre- 
dytach na rok 1931-32. 

    

   

ch punk    

    

Zkolei sekretarz odczytał interpelację Kłu 
bu Narodowego w sprawie zebrań posel- 
skich oraz odpowiedź ministra spraw wce- 
wnętrznych. W; interpelacji opisano zajścia 
w Swiecu na Pomorzu, gdzie policja mia- 
ła jakoby uderzyć na spokojny tłum, uzbro- 
jona pałkami i kolbami. 

Minister PIERACKI 
przez interpelantów z 
stępowania. Przedsta 
bieg zajść, stwierdzają 

mimo zał 
 konkluz 

  

       

  

odpiera stawiane 
aty bezprawnego po 

czegółowo prze- 
pochód odby- 

urządzania pocho- 
stwierdza, że na 

Pomorzu nie rzecznego pra- 
wem i że nie widzi powodu do pociągania 
podwład sobie organów do odpowie- 

dzialności. 

   
   

     
  

dów. Min 

                 

      

© 

350 tys. bezrobotnych. 

WARSZAWA, 8. 3. (Pat). Według 
danych Państwowych Urzędów Po- 
średnictwa Pracy liczba bezrobotnych 
w dniu 5 marca r. b. w całym kraja 
wynosiła 349.271 osób, co stanowi 
wzrost liczby bezrobotnych w stosun- 
ku do poprzedniego okresu sprawoz- 
dawcezgo o 5425 osób. 

W_IDE R SK I 

Po zgonie ks. biskupa Bandurskiego. 
UCZCZENIE PAMIĘCI Ś.P. BISKUPA 

BANDURSKIEGO. 

W swym żału za Zmarłym społe- 

  

   

czeństwo słara się jak może i umie 

dać wyraz wdzięczności i pamięci swe- 

mu opiekunowi. 

W księgarniach widnieją portrety 

Biskupa i broszura, poświęcona Jego 

życiu, wyd. Komitetu uczczenia 25-le- 

cia sakry Biskupiej. Związek Księga- 

rzy wileńskich złożył 100 zł. na cele 

  

  

wydawnicze dzieł Zmarłego. 

Na Ochronkę im. Biskupa Bandur- 

skiego złożyło Zrzeszenie Techników 

Kolejowych 150 zł. — Zarząd Syndy- 

katu Dziennikarzy wileńskich złożył 

50 zł. na nędzę w, 

Zw 

-sowność Zmarłego w od 

atkową. 

    

żywszy wyjątkową bezintere-       

  

waniu po- 

sług duchowych i bezgraniczną Jego 

ofiarność, dobroczynność i współczu- 

cie dla biednych. jednym z najwłaści- 

wszych sposobów oddania Mu poś- 

miertnego hołdu, będzie wspomaganie 

nieszczęśliwych w Jego Imieniu. 

. Wzywa- 
/ czynnej    

    

Apel do ws: 
my, aby w: y legjon 
i rezerwy, s ili się w dniu 9: 
o godzinie 16-tej w lokalu Zwi 
nard, ki 10) celem iz 
uczczeniu Naszego Bisku 

    

  

    

  

  

  

ZAMIAST WIEŃCA. 

Przeżywając bolesną ehwiłę odda- 
nia ostatniej posługi Ś. p. J. E. Ks, Bi- 
skupowi Dr. Władysławowi Bandur- 
skiemu, pamiętajmy. że do bezmierne- 

  

  

  

NA STRAŻY PRAWA (Broodway w płomieniach) Marea ózęcho 
rogram: Antena miłości. Koncertowa orkiestra pod batutą M. Sainickiego. 
6. 6 i 10 wiecz. Ceny misjec: balk:» 30 gr., parter60gr. Kasa czyana od 3.30 do 10 wiecz. 
  

"HE Lio s | PZA MIdĄ miłości: doku took Mda TROJK 
Wiłeńska 38, tel. 9-26 | 

W rol. gł: czarująca GLGA CZECHOWA, 
niezrównany H. Schietow i artysta teatru 

Stanisławskiego Michał Czechow. — Śpiewy rosyjskie sołowe i chóralne. — Rzecz dzieje się w Rosji. 
Nad progr:«m: Dodatki dźwiękowe. Na |-szy seans ceny zniżone. Początek o g 4, 6, 8i 10 15 
  

Dźwięk. Kiro - Teatr 

Holiywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

martwych obszarów 
Dziś! Wstrząsający dramat na tle 

Sahary p. t CZTERECH Z LEGJI z udz. Warnera Bastera 
oraz Myrny Loy 

Nad program: Aktualne dodatki dźwiękowe. 
Ceny znacznie zniżone — od 40 gr. Początek o godz. 4, 6, 8 i I0 13, w dnie świąteczne o godz. 2-ej 

  

Dźwiękowe Kino | P SZYB L. 2 Scenarjusz w-g pow. J. Kossowsklego, W rolach gł.: czaruj. amant Jerzy 
Marr, urocza Baśka Orwid i znakom. tenor opery warsz Adzm Dobosz. 

go smutku całej Polski, do szczerej 

gotowości każdego z nas złożenia 

swych głębokich uczuć w ostatnim 

hołdzie, do powodzi wieńców i kwia- 

tów dołączmy też ku uczczeniu Świet 
Janej Pamięci Wielkiego Jałmużnika 
możność ulżenia niedoli ludzkiej. 

Rzucając tę myśl, otwieramy ruh- 

rykę ofiar, składając 50 zł. dla pozba 

wionych pracy, potrzebujących pomo- 

cy i najbiedniejszych. 

  

     

T-wo Pomocy Żolnierzowi Polskiemu 

Zrzeszenie Techników Kołejowych w Wil 
nie zamiast wieńca na grób nieodżałowanej 
pamięci kapłana — patrjoty i żołnierza ks. 
Biskupa Władysława Bandurskiego złożyło 
zł. 150 na Ochronkę imienia Biskupa Ban- 
durskiego. 

      

   Zamiast wieńea na trumnę J. E. ś p 
Biskupa Władysława Bandurskiego Bank 
Gespodarstwa Krajowego zło: w redakcji 
naszej do dyspoz; Pana Wojewody Wi- 
leńskiego kwotę zł. 100 (sto). 

     

  

Wileńskie Koło Zw 
skich zamiast wień 
Kaznodziei i Z 

  

zku Księgarzy Pol- 
na grób Zlotoustego 

komitego Pisarza $. р. Bis- 
Bandurskiego — wobec 

większości dzieł Jego, składa 
tkowanie edycji zbiorowej Zło- 

) . — (Sto) z apelem do Społ 
stwa o przy się do urzeczy 
nienia tego z: 

WSTĘP DO BAZYLIKI. 

Wstęp do Pazyliki we czwartek dnia 10 
marca, na uroczyste nabożeństwo i pogrzeb, 
dozwolony będzie wyłącznie z: niem 
karty wstępu, które będą wydawane we šro- 

dę dnia 9 marca od godziny 10 rano do 3- 
po poł. w sekretarjacie Komitetu Uroczy- 
słości Pogrzebowych, . Urząd Wojewódzki 
pok. Nr. 47. 

Pp. szefowie władz i instytucyj państwo- 
wych i społecznych oraz przedstawiciele po- 

ądaną ilość kart wstępu do sekre- 

    

    

  

    

    

    

  

     

            

DBAJCIE O SWOJE ZDROWIEI 

„SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA” 
(z marką „Kogut*) są stosowane 
przy chorobsch: żołądka, ki- 

\ > szek, obstrukcji I kamieni 
żółciowych. 

  

tarjatu Komitetu, na podstawie wykazu in- 
stytucyj i nzwisk osób. 

Zaznacza się, że organizacje, które wy- 
syłają poczty sztandarowe do Bazyliki, zło 
ż 5, nie potrzebują zaopatrywać 

rty wstępu, gdyż towarzyszenie tych 
b sztandarowi uprawnia do wstępu do 

katedry. 
Osoby, które będą wchodziły do Bazyli- L 

ki na podstawie okazanych, kart wsłępu, Lek 
proszone są o prz Żabschi p 
godzinie 9 min. 40 rano, gdy PRACE 
nie wstęp do katedry będzie BSA koca 

organiz: 
o godzinie 9 rano. 

Lindberg sam poszukuje syna 
NOWY YORK. 8. IL (Vat). Lindbergh i 

jego żona oraz ich bliscy przyjaciele pro- 
wadzą, jak słychać na własną rękę, poszu- 
kiwania, pozo: e w kontakcie z przed- 
stawicielami Świata przestępców. O krokach 
tych policja nie jest informowana. Przyja- 
cieie Lindbergha twierdzą, że poczynił on 
wszelkie możliwe ułatwienia osobom, które- 
by się miały ewentuałnie zgłosić w ceiu zwró 
cenia dziecka. Pani Lindbergh, która dotych- 
czas 

czuje się coraz gorzej. 
dzić poważne obawy. Trzeba zauważ Ž 
pani Lindbergh spodziewa «s drugiego 
dziecka. W. Bristolu w Pensyhv 
wano 2 kobiety i 2 mężezyz 

    
    

       

   
   

    

      

  

   

  

Muz. tan. 

  

CZWARTER 

    
    

    
    

   

    

  

   
     

    
  

   

   
   

  

John- 

    

  

   

   

      
   

5.15: Kom. sportowy. 16. 
Codzienny odcinek powieściowy. 

angielskiego. 17.10: , 
emiach połskich Tatr zachod 

. 17.35: Koncert 18.39: Chwill 
. 19.00: Przegląd 

л „19.20: Przecl 
0. Kom. sportowy. 19.3 

14.40: Progr. n. 
adj, 20.00: „We! 

й Wesoła audy 
dr. Kter. 21.30: 
Kom. 22.45: 

acje foretpianowe n 
onieznie 

. dnia 

  

58: Sygnał cz 
В Odczyt rolniczy. 12. 

ny. 15.00: Program dzienny 
: Odczył dla maturzystów. ł5. 

: Muzyka francuska 
ychowania poprawe 

Nr 56 (229 

  

RADJO 
ŠRODA, dnia 9 marca 1982 r. 

    

   

   

    

  

   

Muzyka z 
: Wśród ksi 

  

  

   („W nie- 

     

   

      

ieracki 
dzki po 1 
„Ratujmy d 
czwartek. 

  

     

  

   
Muzy 

przez. słuchaczów 

ROKU: 10 MARCA i 

su. 12 

  

Kom. meteor: 
Porasek szkol-     

  

  

     
Kom. 

50: Audy- 
16.02: udycja « dzieci, 

i*. 16.20: Lekcja fran- 
16.40: Codzienny odcinek powieś- 

   

  

   

      

     

  

   

    

son, przyjaciel nis reka Lindberghów, Koncert. 18.50: K = Kūs 
który miał być wypuszczony na wolność, owa Nr. 
pozostaje w dalszym ciągu w więzieniu. > po- 

gadanka z cyklu umuzykalnia; 19.40: 
Bezrobotni przeciwko Program na piątek. 5: Prasowy dziennik. 

radjow 20.00: „Az j r rusytikac: 
Fordowi. i elj. 2015: Koncert. 21.25: Słuchows- 

DETRKOLT. HM. (Pat). W czasie starcia ko. 22.10: Kom. i muz. tan. 23.00: Panna Ire- 
pomiędzy policją a 3 ty ami manifestu. na flirtuje dałej.. z patefonem 

jących bezrohołnych przed zakładami For- 
da zabiie Zi ły 4 osoby, a rany odniosło 
około 50 osób. Manifestanci usiłowali wtarg- 
nąć do zakładów Forda. 

  

Zawrotna zwyżka funtaj 
LONDYN. 8. II. (Pat). Funt angiel 

doznał w dniu 8 b. m. zawrotnej zwyżki. 
O godzinie 10 rano giełda otworzyła kur- 
sem zamknięcia w Nowym Yorku 3,53 I 
pół, a o godzinie 17.30 dGszedł do kulmina- 
cyjnego kursu 3.71 dol. i 94.75 za firanki. 

  

uczycielką ? 

iej, niż 

  

  

  

M. Blumowicz 
Chozoby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8. 

W. Z.P. 29. 

CENNIK 
GŁÓWNY 

NASION 
NA 1932 ROK   

Dr. J. Berusztein 
Nase óGa żadanie Ё 

choroby skórne, wenerycz- 
niezwłocznie. Rei moczópiciowe 

Mickiewicza 28, m. 5 
przyjmuje od 9—1 i 4- 8 

p | Z. W. P 8400 

e Doktór Med. 

  

  

CASIN Oj 
wWiełka 47, tel. 15-41. 

Dziś! 

Dźwięk. Kino-Teatr 

PAN 
ulica Wielka 42. 

  

Z. George Bancroft 

Muzyka i chór H. Warsa. Nad program: Urozmalicone dodatki dźwiękowe. Dla młodzieży dozwolone. 
Początek o godz. 4, 6, B i 10.15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. — Na |-szy seans ceny zniżone. 

NASTĘPNY PROGRAM: Operetka filmowa Precz z miłością 

w wielkim 100% Najpotężniejszy 100% 
dźwię-kowcu p.t. LUDZIE MORZA A sienio pėlski“ 

NAD PROGRAM: Konkursowe dźwiękowe dodatki Paramountu. 
UWAGA! 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, 8 i 1015. Na |-szy seans ceny zniżone 

wkrótce BAL w OPERZE W rolach 

głównych Iwan Petrowicz, 
LIANA HAID I GEORG ALEKSANDER 

OGNISKO| my ads as Ruggiero Madalena »- 50-letni Don-Juan 
  (ebok dworca kolejow.) Gargesse, Natalja Cygznkow 

Ogłoszenie przetargu. 
Dyrekcja Okręgowa Polskich Kolei Państwowych 

w Wilnie ogłasza na dzień 30 marca 1932 r. przetarg 
na ułożenie 70 klm. toru na budującej się linji Wo- 
ropajewo — Druja Szczegółowe. warunki przetargu 
można przeglądać w Dyrekcji przy ul. Słowackiego 2 
od godz. ll-ej do I2-ej w Wydziale Drogowym, ро- 
kój Nr. 10. 

Również mogą być na żądanie firmy wysłane 
pocztą za zaliczeniem kosztów przesyłki. 

2127/V1 Dyrekcja Okr. K. P. w Wilnie. 

2097/V1 

FRANCISZEK PIETKIEWICZ 36) 

Sołowki-wyspa tortur 
i śmierci. 

(Wspomnienia z katorgi sowieckiej), 

Aby nie wylądować tuż wpobliżu miasta. opuści. 
liśmy się po brzegu do ujścia do Jenisieja rzeki Many, 
płynącej z dzikich, zwiedzanych tylko przez Chunchu- 
zów jezior Manskich, w których podobno ma być pia- 
sek złoty, badany obecnie przez sowieckie ekspedycje 

    

geologiczne. Tam związawszy powrozem dwa kloce, 
po nadludzkich wysiłkach, przedostaliśmy się przez 
rzekę. 

Unikając łudzi na każdym kroku, bojąc się nawet 
szelestu Hści i własnych cieni, dotarliśmy wreszcie do 
Aczyńska. 

Wyrcieńczeni z głodu, przemoczeni przez nieustan- 
ne deszcze, postanowiliśmy zajść do miasta, by zaopa 
trzyć się nieco w produkty. Przechodząc koło stołów - 
ki nie mogliśmy opanować uczucia głodu i ryzykując 
życiem, usiedliśmy wkrótce za stołem. Obiad w Ro- 
sji kosztuje 1 i pół — 2 rub. Drugie danie składa się 
zazwyczaj z koniny, nazywanej tu poprostu „karowa 
Z pod duhi“, 

   

Brak mrięsa datuje się w Rosji od chwili rozpocze- 
ria gwałtownej kolektywizacji, kiedy to włościanie, 
nie chcąc oddawać do kolektywów swego inwentarza, 
zniszczyli w ciągu jednego roku przeszło połowę ro- 
gacizny, co zmusiło Stalina na 16 konferencji komu- 
mistycznej partji do oświadczenia, że w Rosji sowiec- 

kiej w porównaniu z rokiem 1913, jest tylko 40 proe. 
bydła rogatego. By zastąpić mięso wprowadzona 
w stołówkach spożywanie nieużywanej dotychczas 
soji, która aczkolwiek gorzkawa, zawiera znaczną ilość 

białek. Oprócz tego idą do rzeźni „Sojuzmiaso“ *) 
niezdatne do pracy konie. W związku z tem przypo- 
amina mi się ciekawy obrazek z powiatowege miastecz- 
ika Pierowo, okręgu Krasnojarskiego. Przed otwar- 
«ciem kooperatywy zebrał się przed nią tłum ludzi. 
(Akurat w tym czasie prowadzono po ulicy, przycze- 

34 organizacja zakupująca mięso na całym obszarze ZSSR. 

Aš      
4 Wydawnietwo „Kurjer Wileński" S-ka 5 og. Uūp, 

  

Wspaniały dcamat erotyczno-miłosny w 10 akt. 

GIERKA PDP 

Składajcie oflary na bezrobotnych! 

  

W rol. głównych: Karo! Vanel, Simona Vandry, Genowefa 
i Leon Mathot. Początek seansów o godz. 5-ej, w niedziele o 4-ej 

Przetarg. 
Dyrekcja Okręgowa Polskich Kolei Państwowych 

w Wilnie ogłasza na dzień 31 marca 1932 r. przetarg 
na roboty budowlane konserwacyjne i drobne nowe. 

Bliższe szczegóły w „Monitorze Polskim" Nr. 53 
z dnia 5 marca 1932 r. 

ODMROŻENIE 
Oryginalna maś 

(z kogutkiem) 

„MROZOL" 
leczy i goi ranki po- 
wsiałe od odmrożenia. Dyrekcja Okr. K. P. w Wilnie. 

Sprzedają apteki 
i składy apteczne 

pionych jeden do drugiego za ogony, kilkanaście koni. 
„Dokąd to—zapytał stojący na ganku Cygan — pro- 
wadzicie te konie?“ — „Do kiełbaśni „Sojuzmiaso* — 
odrzekli prowadzący. Wówczas Cygan uśmiechnął się 
i rzekł: „A mówią, że za czasów sowieckich nie będzie 

mięsa — w ubiegłym roku zjedliśmy krówki, zjemy te- 
raz koników, tymczasem nowe krówki wyrosną, a tra. 
ktory koni zastąpią”... ` 

Jeszcze doniedawna (do r. 1929) koło Mimusiśska 
i na obszernych łąkach Urianchaju pasły się niezliczo- 
ne stada bydła, koni i owiec; w ciągu krótkiego czasu 
zostały całkowicie wytępione przez samych właścicieli, 
a gdy mięsa zaczęło brakować w miastach, i przez wła- 
dze. Tam gdzie dawniej pasły się olbrzymie stada, za. 
łożono coprawda sowchozy hodowli bydła, łecz egzy- 
stują one tylko dzięki temu, że stale tu jest nadsyłane 
bydło zabierane włościanom na zasadzie kontrakta- 
cji**), 

Zaopatrzywszy się możliwie najbardziej w produ- 
kta, by móc obejść jak najdalej m. Marjińsk, wpobli- 
żu którego znajduje się katorga sybirska, pod nazwą 
„Siblon“, coprędzej porzuciliśmy miasto. 

Zatoczywszy łuk dookoła Marjińska, wciąż trzy- 
mając się linji kolejowej i obchodząc większe stacje, 
dotarliśmy do st. Bahotoł, dokoła której leżą obszerne 
błota. Nietyle w drodze przeszkadzały nam błota, ile 
ich mieszkańcy - komary, które gęstemi poprostu 
chmurami pędziły za nami. W Sybirze nikt nie może 
pracować w połu bez specjalnej siatki, nakładanej na 
głowę — tak jest ich tu dużo — ale takiej ilości koma- 
rów, jaką spotkaliśmy w okolicach Bahotołu, dotych- 
czas nigdzie nie widzieliśmy. 

W odległości 125 klm. przed Nowosybirskiem, ko- 
ło st. Jurga, znów natrafiliśmy na dużą rzekę, przez 
którą musieliśmy przepłynąć, ale wycieńczony orga- 
nizm zaprotestował. Dalej iść już prawie sił nie mieli- 
śmy, potrzęba było dłuższego wypoczynku, a przede- 
wszystkiem lepszego odżywiania. Jeżeli z pierwszem 
było łatwo poradzić, gdyż dobrej kryjówki w lasach 
lub błotach Sybiru nie trzeba było długo szukać, to 
w stosunku do drugiego warunku byliśmy bezradni. 
Wprawdzie mieliśmy pieniądze, za które mogliśmy 
coś kupić lecz obawialiśmy się wszelkiego zetknięcia 

  

%%) zbiorowa umowa pomiędzy państwem a włościanami 

na dostarczanie odpowiedniej ilości produktów. - 

„SZWAJOARSKIE GÓRSKIE ZIOLA“ 
są naturalnym łagodnym środkiem przeczysz- 
czającym. ułatwiającym funkcje organów tra- 
wienia i działającym przeciwko otyłości. 

Sprzedają po 2 zł. za pudełko 
apteki i składy apteczne 

  

Egzamin dojrzałości. 
Przygotowywanie ze 
wszystkich przedmio- 
tów do egzaminów 
w zakresie szkółśred- 
nich. Języki obce 
(francuski, niemiecki) 
systemem konwersa- 
cyjnym. Pomoc w na- 
ukach. Nauczanie za- 
niedbanych specjal- 
ną, skróconą meto- 
dą. Wykładają b. na- 
uczyciel gimnazjum, 
absolw. U.S.B. i specj. 
matematyk. Zglosze- 
nia do Redakcji pod 
„Nauka“. 10406   

W. Z. P. Nr, 10 

L 

Mieszkanie 
7-pokojowe luksusowe ze 
wszelkiemi wygodami do 
wynajęcia przy ul. Porto- 
wej koło Sądu. Nadaje 
się również dla instytucji. 
Dowiedzieć się u właści- 
ciela domu: ul. Sierakow- 

skiego 24 BC 2, 

Do wynajęcia 
5-pokojowe mieszkanie 
na 1:szem pietrze, suche, 
słoneczne, z wygodami, 
przy ul Jasińskiego 18, 
dow. się: Trocka 4, m. I 

Poszukuję 
skromnego POKOJU w 
śródmieściu, meże być 
wspólny. Zgłoszenia do 
Admin. „K W.“ pod J.B. 

  

  

    
WILNO, 

Sadowa 8, tel. 1057 

NAJSTARSZY 

LIN 
RA WILEŃSZCZYZNĘ 

Leśniczy, 
Górnoślązak, z dwunasto- 
letnią praktyką, egzamin 
państwowy, zamiłowany 

leśnik i myśliwy 

szuka posady 
od IV. 1932 r., 

najchętniej na Polesiu lub 
Wiłeńszczyżnie. E. Hinke, 
Iwla - Dukla, Małopolska. 

Mam ka 
młoda, zdrowa, mleczna. 

Zarzecze 16-16 

    

    

  
W. Poczter 
Choroby wewnętrzne 

Zarzecze 16—15, tel. 1587 
Ord.: 8—9 i 5—7 w. 
  

Lekarz-Dentysta 

R. Mozes 
Wielka 5, tel. 13-41 

przyjmuje 9'/,—2 i 4-7 
  

Akuszerka 

Mdlja [AMNETOWA 
przyjmuje od 9 do 7 wieca 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z.P. Nr. 69. 8526 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m 16 
róg Mickiewicza 

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

  

  

BDELTRCTROWIEAWO ECA 

Humor. 
PRZYZWYCZAJENIE. 

- Dlaczego zerwałeś zaręczyny z la na 

Mój drogi, to bylo nie do wytrzyma- 
dym przyszedł do niej ostatnio tr 

zwykle, z 
czenie o spóźnieniu, podpisane 

   

   
jdała, abym 

  

Bihn2] 

Pokój 
1 lub 2 

w najlepszym punkcie: 
Zamkowa 3—3. 

LEKCJE 
prywatne w zakresie ma 
tury. Specjalność: polski 
i lacGROG Ri nówaRYCHEE 

gog akezta 17,-m. 4. 

OSTRZENIE nożykówGił= 
lette, Eclipse, etc. fabr. 
sposobem po |ngr. tylka” 
w Skł. Apt. J. PRUŻANA.. 
Mickiewicza 15 vis-a-vis 
hotelu Georges. 10255 

BIURO PODAN 
Józefa Rawickiego — Św. 
Jlgnacego (Jezuicka 8) re- 
daguje fachowo i najta- 
niej wszelkie podania 5 

rekursy do wszystkich» 
władz i urzędów. 

  

  

    

  

    

  

Restaur. „Sawoy“ 
Niemiecka 20, telefon 69,. 
poleca: śniadanie, obiady- 
i kołacje. Ceny zniżone- 
e 20-—30%. Otwarta do» 

godz. 2-ej nocy. 

Młoda panna 
o miłej powierzchownošcii 
sumienna i b. pracowita» 

poszukuje pracy 
Chętnie przyjmie pracę: 
w fryzjerni, ponieważ. 
6 miesięcy już pracowała. 
Łaskawe oferty nadsyłać: 
do Adm „Kurjėra Wil.“ 

pod „Młoda pańna* 

  

  
z ludźmi. Decydowaliśmy się zachodzić do odosob- 
nionych chutorów — tylko trzymając broń na pogoto- 
wiu i po dłuższym głodzie. Po jednoniowym wypoc- 
czynku, podczas którego próbawaliśmy pożywić się 
wyłuszczaniem z kłosów ziaren, pozostałej od zeszłego 
roku na polach pszenicy, postanowiliśmy dalej jechać 
pociągami towarowemi. 

Wieczorem, ukryci nieco w oddali od stacji, ocze- 

kiwaliśmy niecierpliwie na pierwszy pociąg towarowy. 

Gdy nadszedł byliśmy tuż przy nim i w chwili rusze- 

nia dopadłszy wagonów, wgramoliliśmy się na zde- 

rzaki i usiadłszy „konno* ruszyliśmy w dalszą droge. 

trwożliwie oglądając się na strony. Chociaż, wobec 
braku wagonów i lokomotyw sowieckie władze kole- 
jowe starają się najbardziej zwiększyć szybkość pe- 
ciągów towarowych i postoje na stacjach są bardzo 
krótkie — w ciągu jednak krótkiej czerwcowej nocy 
mogliśmy przejechać tylko dwie stacje. O świcie, przy 
zbliżaniu się pociągu do stacji, podczas biegu musie- 
liśmy zeskoczyć. Następnej nocy po parokrotnych 
próbach, zdołałiśmy przedostać się do otwartego wa- 
gonu z drzewem i podróż mieliśmy wygodniejszą, lecz 
przejechaliśmy tylko jedną stację, gdyż na następnej 
pociąg stał zbyt długo, a świt był niedaleko. 

Nie będę opisywać poszczególnych momentów tej 

osobłiwej podróży, chociażby jak pewnego razu zosta- 
liśmy zauważeni przez agentów G. P. U. i musieliśmy 
ratować się ucieczką do pobliskiego lasu, a później, by 

zatrzeć za sobą Ślady, robić kilkadziesiąt kilometrowe 
koło przez błota i lasy, nie będę też mówić o wewnętrz- 
nych przeżyciach, gdyż zawsze czekając niespodzia- 
nek, stale mieliśmy napięte nerwy. Dość tego, że po 
30 dniach dotarliśmy do Nowosybirska (b. Nowoniko- 
łajewsk). 

Miasto to, centrum zachodnio - syberyjskiego kra- 

ju, niegdyś świetnie rozwijające się — dziś zupełnie 
zamarło. Tu i ówdzie stoją niedokończone lub sypiące 

się ściany starych domów, czekających opieki właści- 

cieli, lub przynajmniej „żyłstrojów ***). Dła przyzwy- 

czajonego do sowieckiego życia oka, w samym duchu 

ulicznym nietrudno dojrzeć pewnych charakterysty, Ze 

nych cech nastrojów mas. Zazwyczaj špieszą kobiety 
z koszykami i mężczyźni (przeważnie młodzież) z te- 
kami, reszta posuwa się ospale. Kobiety, które po ki!- 

**x) „żyłstroj* komitet budowy i reperacji domów. 

   

  

  

  

kagodzinnem staniu w kolejkach przed kooperatywa- 
mi po dostaniu produktów, biegną do swych ognisk. 
domowych — to żony tych, co się z wiełkim trudens 
godzą na obecny ład w Z. S. R. R, lecz nie mogą zu. 
nic zgodzić się na to, by brać do domu mizerne obiady 
ze stołówek. Młodzież z tekami — to komsomołcy lub 
urzędnicy, śpieszący na zebrania do pracy, lub na na- 
ukę. 

Patrząc na przechodniów, rzuca się w oczy prze» 

dewszystkiem jakaś specyficzna nędza mieszkańców? 

pochmurne twarze zakłopołanych codziennemi troska- 

mi kobiet, marne na wszystkich ubranie i, co bodaj: 

najbardziej charakteryzuje dzisiejszą Rosję — jakaś 

dziwna ospałość mas z jednej strony i wręcz przeciw- 

nie, sztucznie napięte tempo życia, wyładowujące się 
w trzeszczących frazesach, kierowniczej grupki — ko- 

munistów. Ci tworzą krańcowy dysonans z nastrojenz. 
ogółu ludności, wyładowując swoją energję w krzykli- 
wych mowach na zebraniach, w oficjalnej pracy spo- 
łecznej, a nieraz nawet przy warsztatach fabrycznycihe 
jako „udarniki*****), gdy natomiast szersze masy 
pragnące tylko eichego życia rodzinnego, charaktery- 
zuje zmęczenie i żądza spoczynku. Bodaj najbardziej 
to widoczne jest na kobiecie. Idea ogromnych fabryk 

kuchni, które mają wyzwolić kobietę z kłopotów do- 

mowych w mieście, x wspólne odżywianie się w ko- 
munach na wsi, dzięki nędzy tylko pogłębiły i bez 
tego ciężką sytuację kobiety. Głosząc równość praw 
kobiety i mężczyzny i negując obowiązki kobiety wzgię 
dem rodziny (ogródki dziecinne, domy wychowania 
dzieci i t. p.) bolszewicy w ten sposób chcieli narzucić 
kobiecie, jako obowiązek, pracę społeczną, co jeszcze 
bardziej ją skrępowało, czyniąc więcej zależną о@ 
mężczyzn. Dzisiaj bowiem można wiełe spotkać w 
Rosji kobiet zaniedbujących dom i dzieci w tym cełu,, 

aby tylko figurować w organizacjach (i w gazetachj 
jako działaczki społeczne, Ponieważ takim żonom mę= 
żowie często stawiają warunek: albo rodzina, albo da- 
na organizacja — nic dziwnego, że jest, dziś tak ołbrzy-- 
mia w Rosji ilość rozwodów w miastach. 

  

(D. c. n.) 

**+*) najlepsi robotnicy nazywają się udarniki i dostajqj 
większą normę odżywiania. . 

Redaktor odpowiedzialny Witołd Kisvkis, | 
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