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Człowiek prawdy żywej 
(Mowa Min. Jędrzejewicza 

na pogrzebie). 

Są wyjątkowi ludzie, którzy przy- 

szli nie po to, by brać i otrzymywać, 

ale raczej by dawać i obdarowywać, 

a siłą swego zapału, woli i miłości 

umieją prawdę swej duszy realizować 

w kształty życia. Są wyjątkowi lu- 

dzie, którzy w duszach noszą płomień 

„Boży, rozpalają się nim, jak pochod- 

mie i jak pochodnie świecą w pierw- 

szym szeregu bojowników o honor i 

dobro człowieka. narodu i ludzkości. 

Ludzie wiecznie młodzi, choćby ich 

płecy ciężar późnego wieku ku ziemi 

pochylił, hudzie o niestępionej wrażli- 

wości uczuć, a jednocześnie o pełnej 

zdolności do czynu, odpowiedzialności 

decyzji. Łudzie prawdy żywej, nie 

wymędrkowanej, chłodnej i martwej, 

widzianej jedynie przez mędrca szkieł 
Ko i oko, ałe prawdy widzącej, praw- 

   

dy porywu i natchnienia 

Gdy myślę o Biskupie Bandurskim 

gdy przypominam jego tak charakte- 

rystyczne obłicze, uśmiech czar wej- 

rzenia, nie mam żadnych wątpliwości, 

że należał on do tego nielicznego, a 

wybranego zespołu wyjątkowych lu- 

dzi, których przeznac 

ją prawdą życia wciełać w rzeczywi- 

stość, wskazywać ku niej drogi, prze- 

świetlać jej blaskiem dusze. 

iem jest swo-    

Kapłan — a więc człowiek wiary, 

Biskup — a więc znaczony znakiem 

apostołstwa. I był naprawdę aposto- 

łem wiary tej w najszczytniejszem zna 

czeniu tego wyrazu. Biła z niego żar- 

diwość duszy, ta żarliwość, która 

świat cały i wszystkie jego dziedziny 

przepełnia, a wszystko co ludzkie o- 

czyszcza, do poziomu zagadnień bo- 

skich podnosi. 

W tem dostojeństwie rzeczy bo- 

skich chciał zmarły widzieć Naród, 

Ojczyznę, Państwo, wszystko co jest 

wolnym w duchu, a zorganizowanym 

w fornrie wysiłkiem ducha ludzkiego. 

Jeszcz 

przeczuciem mroki przyszłości i po- 

przez te mroki ukazał dzieło wskrze- 

szenia niepodległości państwowej, ja- 

ko dzieło pracy orężnej i prawa mie- 

czowego. Jeszcze w czasach niewoli 

zrozumiał i odczuł dziejową rolę Wiel-- 

kiego Człowieka, który miał się stać 

Wodzem i Wskrzesicielem naszej Oj- 

czyzny. I widzeniu temu przez całe 

swe życie wierny pozostał. Kapłan i 

dostojnik Kościoła siaje się żołnierzem 

iegjonowym. Pamięta go brać żołnier- 
ska z tych czasów, Biskupa w szarej 
z małym orzełkiem maciejówce, jak 

swego starszego kolegę, przyjaciela, a 

zarazem przewodnika i ojca duchow- 

  

e w czasach niewoli rozdarł | 

  

nego. 

I później, i wszędzie, 

gdzie żołnierz polski krwawił się w 

znoju wojennym, w pracy wywalcze- 

nia Ojczyzny, wszędzie Biskup Ban- 

durski otaczał go swą żarliwością, pod 

sycał jego energję, słowem cudownem 

podtrzymywał jego wytrwałość. 

Wilnu oddał ostatnie lata 

życia. 

zawsze 

  

swego 

1 dziś, gdy doczesne szczątki Jego 

spoczną za chwilę w Katedrze miasta 

Które tak ukochał, gdy trzeba nam że- 

Bnać Go ną zawsze, czujemy wszyscy. 
że Wielki Zmarły w oczach naszych 
przechodzi do. historji. Świadczą o 
tem te tłumy na płacu zebrane, świad- 
czy 0 tem obecność naczelnych władz 
Rzeczypospolitej. Świadczy 6' tem żal 
powszechny, głębokie poczucie straty, 

jaką poniósł cały naród polski. i 

W imieniu Rządu żegnam Kapła- 

na-Żołnierza, najwierniejszego * syna 
zmartwychwstałej Polski, w Imieniu 
Rządu żegnam dostojnika Kościoła, 
który, słażąc wielkiej Boskiej spra- 

PRZYJAZD PANA PREZYDENTA 

RZECZYPOSPOLITEJ. 

Mimo, iż dzień wczorajszy był b. 
mroźny, ulice Wiłna od wczesnego 
ranka zaroily się od tłumów ludzkich. 
płynących zwartemi masami na Plac 
Katedralny. Około godziny 8-ej rów- 
nież liczne tłumy skupiły się samorzu 
tnie około Dworca Kolejowego, by po 
witać przybywającego na pogrzeb 
Wielkiego Pasterza - Patrjoty P. Pre 

zydenta Rzeczypospolitej. 

Pociąg P. Prezydenta Mościckiego 
przybył na dworzec punktualnie o ga 
dzinie 8 m. 30 rano, gdzie oczekiwali 
Głowę Państwa: Gospodarz Ziemi Wi- 
leńskiej p. Wojewoda  Beczkowicz, 
wszyscy obecni w Wilnie członkowie 

du, generalicja, wojewoda białosto- 
cki Kościałkowski, szefowie urzędów 
wileńskich, dełegacja Zw. Legjonistów 

i Zw. Strzeleckiego oraz honorowa 
kompanja 1 p. p. Leg. 

  

    

P. Prezydent wysiadł z pociągu w 
otoczeniu premjera Prystora, mini- 
strów Jana Piłsudskiego, Norwida - 
Neugebauera oraz członków swego 
domu cywilnego i wojskowego i ka- 

pelana ks. Bojanka. 

Pociągiem pośpiesznym o godzinie 
8-ej przybyło około 100 posłów i se- 
natorów BBWR. z Marszałkiem Sej- 
mu Świtalskim i prezesem pułk. Sła- 
wkiem na czele, wojewoda warszaw- 
ski Twardo oraz liczny zastęp wyż- 
szych oficerów i urzędników państwo 
wych. 

Spodziewano się również ogólnie. 
iż tymże pociągiem przybędą biskupi 
z różnych djecezyj oraz biskup polo. 
wy Gall, lecz tutaj spotkał Wilno za- 
wód, gdyż, jak się następnie okazało, 
dostojnicy Kościoła z wyjątkiem przy 
byłych jeszcze wczoraj biskupów: 
Przeždzieckiego i Łukomskiego 
z Łomży, ograniczyły siz tylko do 
przesłania na ręce Ks. Meropolity Jał- 
brzykowskiego kondolencyjnych de- 
pesz dla rodziny zmarłego. 

  

MSZE BISKUPIE W KATEDRZE. 

Stosownie do zapowiedzi, msze bi- 
skupie w Katedrze zaczęły się od go- 
dziny 7 m. 30 rano. Na msze te pub- 
liezność dopuszczona została bez żad 
nego ograniczenia. Pierwszą mszę od- 
prawił J. E. Ks. Arcybiskup Jałbrzy- 
kowski, drugą J. E. Biskup Łukomski. 

Około g. 8 m. 30, t. j. w tym cza- 
sie, gdy przybył do Wilna pociąg Pa 
na Prezydenta Rzeczypospolitej, na 
Placu Katedralnym i u wylotów wszy- 
stkich zbiegających się z nim ulic, 
zaczęły już formować się oddziały woj 
ska oraz organizacje z pócztami sztan 
darowemi na czele. 

  

Brak poprostu słów podziwu dła 
tych licznych rzesz skupionych na Pla 
cu i wytrwale, mimo silnego mrozu, 
oczekujących w ciągu kilku kwadran 
sów na rozpoczęcie się uroczystości. 
Był to jeszcze jeden dowód, jaką bez- 
graniezną sympatją cieszył się Ś. p. 
Ks. Biskup Bandurski i jak głęboko 
masy odczuły jego zgon. 

PRZEMÓWIENIA POŻEGNAŁNE. 

Ustawiona przed katedrą i przy- 
brana szkarłatem mównica oraz za- 
improwizowane podjum dla P. Prezy 
denta i dostojników, wskazywały, iż 
oficjalne przemówienia pożegnalne. 
które ze względu na niezrozumiały 
całkiem opór władz kościelnych, były 
pod znakiem zapytania, weszły osła 
tecznie w program uroczystości po- 
grzebowych. 

   

A ołóż uroczystości zaczęte. Rozle- 

gają się gromkie okrzyki dowódców 
oddziałów wojskowych: .„Baczność”! 
„Prezentuj broń*! Orkiestra gra hymn 
narodowy, na plac zajeżdża P.Prezy- 
dent z orszakiem, 

P. Prezydent przyjąwszy raport od 
generała Konarzewskiego. zajmuje о 
tel nawprost mównicy, za nim usta- 
wiają się adjutanci, zasiada w krze- 
słach rząd, członkowie Sejmu i Sena- 
tu. 

Na mównicy ukazuje się minister 

  

W. R.i O. P. Jędrzejewicz, który w 

imieniu Rządu Rzeczypospolitej: skła 
da hołd ś. p. Wielkiego Pasterza- 
Partjoty. (Przemówienie to podajemy 
na wstępie numeru). 

Po nim od imienia Wilna hołd skła 
da prezydent miasta Folejewski. Prze- 
mówienia te transmitowane przez Ra- 
dio na wszystkie rozgłośnie w Polsce. 
są syntezą uczuć całego narodu i wy- 
razem powszechnej czci dla świetlanej 

postaci. zmarłego. : 
Gdy zakończyły się przemówienia 

p. Prezydent Rzeczypospolitej wszedł 
do bazyliki witany u wejścia przez ks. 
biskupa sufragana Michalkiewicza t 
duchowieństwo. P. Prezydent złożył 
na katafalku wieniec laurowy i zajął 
miejsce w głównej nawie bazyliki. Da- 
lej zajęli miejsca p. prezes rady mini- 
strów Prystor, p. marszałek sejmu Świ 
talski, wicemarszałek senatu Lesz- 
czyński, wszyscy przybyli członkowie 
rządu, generałowie, prezes pułkownik 
Sławek, wojewodowie p. Zygmunt 
Beczkowicz, Kościałkowski, Kostek- 
Biernacki i Twardowski, Lucjan Żeli- 
gowski, prezs Najwyższej Izby” Kon- 
troli gen. Krzemiński, prezes okr. Iz- 
by Kontroli Pietraszewski, prezes są - 
du apelacyjnego Wyszyński, prokura- 
tor Przyłuski, rektor U. S. B. na czele 
senatu w togach, posłowie i senatoro- 

wie, szefowie władz i urzędów, rada 
miasta Wilna, duchowieństwo innych 
wyznań, delegacje wojskowe nader li- 
cznie przybyłe na pogrzeb, delegacje 
wszystkich powiatów województwa 
wileńskiego oraz znacznej części wo- 
jewództw nowogródzkiego i białostoc- 
kiego, wreszcie wybitni przedstawicie- 
le społeczeństwa. 

MSZA PONTYFIKALNA | ZŁOŻENIE 
TRUMNY DO GROBU. 

Wnętrze Katedry ma wygląd nie- 
zwykły. Fonie w powodzi Światła о- 
raz zieleni i j 

  

  

    

kwiecia, nieznanej w 
Wilnie ilości wieńców. Ponad głowa- 
mi tłumów mieni się przedziwnym 
blaskiem wszystkich barw istny las 
szłandarów. Jest ich chyba .ze trzysta 
a może i więcej. Bazylika łedwoże mie 
ści przybyłych dostojnych gości oraz 

  

delegacje organizacyj szkół i wojska 
ze sztandarami. Samych legjonowych 
sztandarów jest coś 20, Przysposobie- 
nia Wojskowego i Związku Strzelec- 
kiego ponad 100, tyleż zapewne szkol 
nych i coś około 25 pułkowych, wre- 
szcie korporacyj akademickich, ce- 
chów rzemieślniczych, związków za- 
wodowych, powstańców, kolejarzy i 
t d. 

Pontyfikalną mszę žalobną cele- 
bruje ks. Arcybiskup-Metropolita, na- 
stępnie kołejno odprawiają modły 
trzej asystujący mu biskupi Michal- 
kiewicz, Przeździecki i Łukomski. 

Po odprawieniu egzekwij wszedł 

na kazalnicę okrytą krepą w todze 
prorektor U. S. B. ks. prof. Falkowski 
który wygłosił przemówienie, obrazu” 
jąc w pięknych słowach niezwykłe cno 
ty ks. biskupa Bandurskiego, jego o- 
fiarny patrjotyzm, troskę o ducha na: 
rodu. „Biskup Bandurski, mówił ka- 
znodzieja, taranem słowa bił w sumie- 
nie narodu polskiego, wzywał naród 
by skruszył kajdany niewoli, nawoły- 
wał do odrodzenia moralnego i reli- 
gijnego do zaniechania kłótni partyj- 
nych i przedewszystkiem do prawoś- 
ci w narodzie. : 

Czas swój, siły, zdrowie, talent 
ostatni często kęs chleba od ust sobie 
odejmując oddawał młodzieży. Siły 
swe z narażeniem zdrowia oddawał 
wojsku polskiemu. Szedł do okopów, 
do koszar z modlitwą, z błogosławień- 
stwem, żołnierzowi polskiemu był bra 
tem, sam był żołnierzem na szańcu 
«wolności Ojczyzny. Serce wrażliwe 

i czułe miał na wszelką niedolę*, Za- 
kończył "ks. Falkowski przypomnie- 
niem słów zmarłego: „Umiej miłować 
każdego rodaka, a ukochasz całą Oj- 
czyznę*, które mogą służyć wszystkim 
zą testament ks, biskupa Bandurskie- 
go. : 

Gdy skończył się ceremonjał ža- 
łobny legjoniści z oddziału wileńskie- 
go odnieśli drogie szczątki b. swego 
Ojea duchowego do kaplicy Św. Pio- 
tra i Pawła i złożyłi następnie w pe- 
dziemnej krypcie, przerobionej na 
grób przez arch. inż. Pekszo. W kryp 
cie złożone zostały wieńce od P. 

   

   

      

   

Odiazd P. Prezydenta Rzplitej 
i członków rządu do Warszawy. 

Zamknięcie sesji sejmowej 
nastąpi 19 b. m. 

(Teł. od własn. koresp. z Warszawn). 
. Dziś w kuluarach sejmowych krą- 

żą pogłoski, że zamknięcie sesji Par- 
lamentu nastąpi 19 b. m. 

Utworzenie Komitetu 

do spraw spółdzielczości 
rolniczej. 

(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 
W najbliższym czasie ustalone jest 

powołanie do życia specjałnego komi 
tetu opinjodawczego do spraw spół- 
dzielczości rolniczej, przy Ministrze 
Rolnietwa. Komitet ten wydawałby 
opinję o zamierzonych nowych zarzą- 
dzeniach ministerstwa i rządu dotv 
czących spółdzielczości rolniczej. 

Komitet ten miałby składać się z 
niewielkiej iłości członków. 

Poprawka Klubu BBWR. do 
ustawy o pełnom. Prezydenta 
(Teł. od wł. koresp. z Warszawy). 

Dowiadujemy się. że Klub BBWR. 
postanowił zgłosić poprawkę do rzą- 
dowego projektu ustawy, o udzieleniu 
p. Prezydentowi Rzeczypospolitej peł- 
nomocnietw, wedle której z pełnomoc- 
nietw tych wyłączone mają być usta- 
wy socjalne. 

Anonimowy wróg Witosa. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy, 

Peseł Gwiżdż, z Klubu BBWR,  otrzy- 

mał list anonimowy, od górała z Podhala 
w którym anonimowy autor ofiarowuje p. 
Gwiżdżowi swoje usługi, celem dokonania 
zamachu na posła Witosa. Górał ów gotów 

jest zgładzić p. Witosa przez otrueie. Poseł 

[ż list ten skierował sekretarzowi BBW 
R w Krakowie, a sekretarjat BB zawiadomił 

© tem władze bezpieczeństwa. Szet wydziału 
bezpieczeństwa wszezął natychmiastowe kro- 
ki, celem ujęcia osoby, która ten list napi- 
sała. 

EITI TP TNN IIA 

wie, ani na chwilę Polakiem być nie 

przestał. 

Stwierdzam, że duch Jego żyje w 

nas i wśród nas, a dzieło jego życia 

nasze pokolenie przekaże pokoleniom 

następnym jako wzór godny naślado- 
wania. 

    

   
    

    

Wezoraj o godz. 12 w nocy opuś- 
eił Wilno Pan Prezydent Rzeczypospo 
litej Ignacy Mościeki, udając się 
do Warszawy ze wszystkimi ministra- 
mi i członkami Kaneelarcji Cywilnej i 
Wojskowej. P. Prezydent odjechał 
speejalnym pociągiem, który był po- 
przedzany przez codzienny pociąg po- 
Śpieszny. Dostojnego gościa oraz mi- 
nistrów pożegnali na dworcu wojewo; 
da wileński oraz przedstawiciele wo 
skowości, miasta, szkolnietwa i uni- 

   

   

wersyłetu, sądownietwa, kołejnietwa 
i poezt i telegratów. 

Przejażdżka P. Prezydenta 
po mieście. 

W godzinach popołudniowych Pan 
Prezydent odbył samochodem przejaż. 
dżkę po mieście, ulicami Mickiewicza, 
Sierakowskiego, Zakretową, następ- 

nie przez Górę Bouffałową i Nadbrzeż- 
ną wrócił do Pałacu. 

  

Min. Zaleski weźmie udział 
w pogrzebie Brianda. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

„Iskra donosi z Genewy że min. 
Zeleski wyjechał dziś wieczorem da 

Paryża, gdzie weźmie udział w pogrze- 
bie Ś. p. Arystydesa Brianda, który 

odbędzie się w sobotę. Z Genewy do 
Paryża wyjechała większość szefów 
delegacyj na pogrzeb Brianda. 

Nowe pobożne życzenie Ligi w sprawie 
chińsko-japońskiej. 

GENEWA, 10. 3. (Pat). Komitet re- 
dakcyjny nadzwyczajnego Zgromadze- 
nia Ligi zakończył dziś swe prace, 0- 
pracowując tekst rezolucji wsprawie 
zatargu japońsko-chińskiego. Rezolu- 
cja przypomina zobowiązania do po: 
szanowania traktatów, poszanowania 
nienaruszalności terytorjalnej człon- 
ków Ligi oraz pokojowego załatwienia 
wszelkich konfliktów i podkreśla, że 
zasady te potwierdził pakt paryski. 
Rezolucja stwierdza, że żaden z człon 
ków Ligi nie mógłby uznaćukładów, 
osiągniętych sposobem sprzecznym z 
paktem Ligii W konkluzji mowa o 
utworzeniu komitetu 12 członków Ra- 
dy. którego zadaniem m. i. będzie przy 
gotowanie projektu układu dlaulat- 
wienia definitywnego uregulowania 

    

konfliktu i przedłożenia raportu Zgro 
madzeniu najpóźniej do dnia 1 maja 

GENEWA, 10. 3. (Pat). Projekt u- 
chwały nadzwyczajnego Zgromadze- 
nia Ligi, przyjęty przez komitet re- 
dakcyjny w sprawie zatargu japoūsko- 
chińskiego, uważany jest powszechnie 
za bardzo ostry w stosunku do Ja- 
ponji. Tekst ten zostaje wyraźnie pod 
wpływem mniejszych państw. 

Co się tyczy szans przyjęcia rezo- 
lucji przez strony, to przyjęcie jej 
przez Chiny uważane jest za pewne. 
Co do Japonji, to wtej chwili nie po- 
dobna przewidzieć, czy rezolucję 
przyjmie. Nieprzyjęcie rezolucji przez 
Japonję wytworzyłoby sytuację bar- 
dzo skomplikowaną. 

Hitlerowcy fabrykują bomby. 
BERLIN. 10. III. (Pat). Polieja w Pirma- 

sens aresztowała szereg członków hitlerow- 
skich oddziałów szturmowych pod zarzutem 
fabrykowania bomb. Ujawnione w śledztwie 

szczegóły stwierdzają, że jeden z nich, czło- 
nek sztu! 'wki hitlerowskiej jest kierowni- 
kiem służby bezpieczeństwa w zakładach 
koneernu ehemieznego I. G. Ferben, 

   

Czang * Ка! - Szek dyktatorem. 

LONDYN, 10. 3, (ATE). — Według 
doniesień z Szanghaju, rząd chiński w 
porozumieniu z centralnym komite- 
tem. wykonawezym Kuomintangu 

- mianował marszałka Czan-Kaj-Czeka 
naczelnym wodzem całej armji chiń- 
skiej oraz przewodniczącym rady ©- 
brony państwa. Stanowisko to jest 
równoznaczne z nadaniem marszałko- 
wi dyktatorskich pełnomocnietw w za- 
kresie obrony kraju. 

Nominację tę oceniają w kołach po 
litycznych jako zapowiedź dalszego 
powikłania stosunków na Dalekim 
Wschodzie, ponieważ marszałek orga- 
nizuje skuteezniejszy, niż dotychczas 
odpór wojskom japońskim. 

Oficjalne powstanie państwa 
Mandżu. 

LONDYN, 10. 3. (Pat). Donoszą z 
Czang-Czunu o ofiejalnem powstania 
nowego państwa Mandżu; młody eks- 
cesarz złożył dziś przysięgę jako naj- 
wyższy przedstawiciel władzy wyko- 
nawczej państwa. Ceremonja odhyła 
się bardzo skromnie, przy udziale je- 
dynie 45 osób łącznie z wyższymi 
tunkejonarjuszami nowego państwa. 
Prezes południowej kolei mandžur- 
skiej wygłosił przemówienie powitał. 
ne. Prasa nie była dopuszezona do 
udziału w uroczystości. 

Ameryka Wycofuje swą 
piechotę z Szanghaju. 

WASZYNGTON. 10. III. (Pat). Ageneja 
Reutera donosi, że rząd zamierza wycofać 
oddziały piechoty amerykańskiej z Szang- 
haju z dniem 31 marca r. b, 

Funt angielski obniżył się. 

LONDYN. 10. III. (Pat). Dziś na giełdzie 
funt angielski wykazywał od rana ten- 
dencję zniżkową. O godzinie 10 min. 30 kurs 
funta był notowany 3.69 dol. i 93.75 fr. W 
godzinę później kurs uległ dalszej zniżce. 
O godzinie 11 min. 30 notowano dolar 
3.67*/,, franki 93.40. O godzinie 12 podano 
do wiadomości uchwałę Banku Angielskiego, 
że stopa procentowa Banku obniżona zosta- 
nie z dniem dzisiejszym o 1 proc. do 4 proc. 
Wiadomości o obniżeniu stopy przyjęta zo- 
stała z zadowoleniem przez City. Spodzie- 
wają się, że fluktuacja -funta uległa zaha- 
mowaniu. 

  

Prezydenta Rzeczypospolitej, Marszał- 
ka Piłsudskiego, rodziny zmarłego i 
Zw. Legjonistów. 

W momencie, gdy trumnę składa- 
no do krypty artylerja dała 12 strza 
łów armatnich. 

Po skończonej uroczystości żałob- 
nej p. Prezydent Rzeczypospolitej od - 
jechał do pałacu i w pół godziny póź- 
niej przyjął na audjencji bawiących 
w Wilnie ks. biskupów z metropolitą 
Jałbrzykowskim na czele. 

Po opuszczeniu Katedry przez P. 
Prezydenta Rzeczypospolitej, dostoj- 
ników państwowych i dełegacyj —- 
wstęp został udostępniony dla publi- 
czności. 

Do późnej nocy zwiedzały Katedrę 
tłumy pobożnych. 

Delegacje na pogrzebie. 
Nowogródek w pośmiertnym hołdzie 
J. E. Ks. Biskupowi Dr. Władysławowi 

Bandurskiemu. 
Jak już w jednym z poprzednieh nume- 

rów podawaliśmy, Nowogródek na wieść © 
śmierci Ks. Biskupa Bandarskiego zajął od- 
razu stanowisko zwołując  momenłalnie 
PZ wszystkieh warstw i stanów. 
organizacyj i instytucyj. © przebiegu t 
zebrania pisaliśmy już, Obecnie nos 
dodać, że na uroczystości załobne wyjechały 
do Wilna cztery delegacje, a mianowicie: z 
ramienia powiatu nowogródzkiego trzy 050- 
by z p. Starostą Hryniewskim na czele, z 
ramienia miasta trzy osoby z p. burmistrzem 
Wołnikiem na czełe, oraz z ramienia wojew. 
organizacyj społecznych, trzy osoby z p. wi- 
te-wojewodz. Anielą Godlewską na eezle, Z 
ramienia BBWR. i miasta wyjechał p. poseł 
Juljan Małynicz. Także Izba Rzemieślnicza 
wysłała delegację w skład której weszli p. 
p. prez, Kluniewski i dyr. Stark. Bardzo pię- 
kny był wieniee od organizacyj społecznych 
wejewódzkich. Na wieńcu od powiatu no- 
wogródzkiego widzieliśmy napisy na szar- 
tech: „S. p. J. E. Ks. Biskupowi Dr. Wł. 
Bandurskiemu* „od samorządu i organiza- 
eyj społecznych powiatu newogródzkiego* — 
„od b. wejskowyeh powiatu nowogródzkie 
go“ I „od nowogródzkich drużyn harcer- 
skieh*, : 

Ogółem reprezentowanych było w Wil- 
nie 30 organizacyj społecznych powiatu no- 
wogródzkiego i 9 organizacyj wojewódzkich. 

Oddzielny wieniec złożył p. Wojewoda 
Biernacki Graz Kcło Przyjactół Harcertswe 
w Nowogródku. 

W samym Nowogródku odbyło się w 
czwartek dnia 10 b. m. uroczyste pontytikai- 
ne nabożeństwo w kościele parafjałnym św. 
Michała. Mszę św. celebrował ks. dr. Węc- 
kiewiez. 

W! scholę dnia 12 b. m. odhędzie się w 
gimnazjum państwowem żałobna uroczystość 
harcerska, którą poprzedzi Msza św. w Fa- 
rze. 

Zaznaczyć należy, że do Wilna na uroczy 
stości pogrzebewe wyjechała również delega 
cja harcerska, reprezentująca wszystkie żeń 
skie i meskie drużyny harcerskie, R. 

Udział Policji Państwowej. 
We środę przybyła z Warszawy do Wił- 

na na pogrzeb ks. biskupa Bandurskiego re- 
prezentacja Policji w składzie Zastępcy Ko- 
mendanta Głównego Policji « Państwowej, 
nadinspektora Geiba Juljusza, nadkomisarza 
Kotlarewicza Jana, nadkomisarza Kusińskie 
go Bolesława, st. przod. Koziełły i st. post. 
Kotlewskiego. 

Reprezentacja wzięła udział w pogrzebie 
składając wieniec z napisem: „Kapłanowi 
— patrjocie — Policja Rzeczypospolitej”. 

Pozatem w pogrzebie wzięła udział delć- 
gacja Policji Woj.Wileńskiego na czełe z 
Woj. Kom. P. P. podinsp. Konopką i złożyła 
w imieniu Policji Wileńskiej wieniec 

Również przybyła z Warszawy. delegacja 
Zarządu „Rodziny Policyjnej”, która złożył: 
wieniec w imieniu Stowarzyszenia R. P. 

      

  
   

Delegacja m. Radomia. 
Wśród delegacyj, przybyłych na uroczy- 

stości pogrzebu ks. biskupa Bandurskiego ze 
wszystkich stron Rzeczypospolitej, zjechała 
między innemi do Wilna liczna delegacja 
Ziemi Radomskiej. W skład delegacji radom- 
skiej wchodzili przedstawiciełe samorządu 
miejskiego na czełe z płk. Jażdżyńskim, za- 
stępcą komisarza miasta Radomia, Federacji 
PZOO., Związku Legjonistów, Zw. Strzelec- 
kiego, Zw. Inwalidów, Peowiaków, Kol. Przy 
sposobienia Włojsk. oraz reprezentanci miej. 
scowej organizacji BBWR na czele z red. 
Stef. Reymondem. 

Delegacja radomska złożyła na trumnie 
ś. p. biskupa Bandurskiego 4 wieńce: od s: 
morządu, od rady grodzkiej i powiatowej 
BBWR, od Federacji PZOO i od Zw. Leg 
jonistów. Delegacje radomskich organizacyj 
wojskowych przybyły ze sztandarami. 

    

     

  

Zamiast wieńca na grób. 

Zamiast wieńca na grób ks. biskupa Ban- 
durskiego delegacja — 27 p. p. składa 10% - 
zł. na Ochronkę im. Ks. Biskupa Bandur- 
skiego. 

# * * 

Na bezrobotnych m. Wiłna zamiast wień 
ca na trumnę J. E. ks. biskupa Bandurskie- 
go — od Celiny i Władysława Wielhorskich 
zł. 10. 

+ s * 
Zamiast wieńca na grób ś. p. ks. biskupa 

Bandurskiego Bank Połski oddział w Wilnie 
złożył w naszej redakcji na rzecz Komitetu 
Odbudowy Bazyliki Wileńskiej zł. 100 (sto 

* * * 

Egzekutywa Wojewódzka: Žydowskiego 

Klubu Myśli Państwowej zamiast wieńca na 

grób $. p. ks. bisk. Bandurskiego na rzecz 

Komitetu Wojew. dła Spraw Bezrobocia zł. 

40.



2 KUL RJ E R WIE EŃKSKI 

"WIADOMOŚCI AKADEMICKIE. 
Gdy się zbliżają wybory... 

Żyjemy pod znakiem zbliżających 
się wyborów do Bratniej Pomocy. Wy 
starczy zwrócić uwagę na ożywione 
rozmowy w korytarzach uniwersytec- 
kich, na kolportowane druki, aby 
stwierdzić olbrzymie zainteresowanie, 
jakie budzi rozgrywka sobotnia. 

Rozgrywka? — Tak. Walne Ze- 
brania Bratniaków stały się dla pew- 
nej grupy młodzieży okazją do prze: 
prowadzania rozgrywek o charakte- 
rze politycznym, do odnoszenia t. zw. 
zwycięstw młodzieży narodowej. Nie 
trzeba być szczególnie bystrym obser- 
watorem, by zauważyć, iż tej grupie 
najmniej zależy na świadczeniach sa- 
mopomocowych. Zainteresowanie jej 
Bratniakiem rośnie w miarę zbliżają- 
cych się wyborów. To zainteresowanie 
ujawnia się jeszcze u kogoś innego. u 
kogoś, kto jest istotnym winowajca 
wprowadzenia polityki na teren naj- 
mniej odpowiedni, na teren akademie 
kiej Samopomocy. Nie trzeba chyba 
palcem wskazywać na panów z Narc: 
dowej Demokracji. Jeśliby kto miał 
wątpliwości, niech przejrzy prasę en- 

decką za ostatnie 10 lat i zobaczy jak 
to odnosiło się „zwycięstwa młodzieży 
narodowej nawet wtedy, gdy akadc - 
mikom się nie śniło, by urządzać ja- 
kieś walki o władzę w Bratniaku, 

Sens tych usiłowań był jasny. Bra- 
tniaki były jedynemi organizacjami, 
które skupiały całą lub prawie całą 
młodzież akademicką, opanowanie kie 
rownietwa tej organizacji zawierało 
złudzenie, że się opanowało całą mło- 
dzież, pozwalało sugestjonować masy 
co do swoich wpływów politycznych, 
mówiąć krócej — było doskonałym 
agit-punktem swojego interesu partyj 
nego. 

. Powstała reakcja przeciwko temu, 
reakcja, która nie wszędzie jeszcze by 
ła i jest dostatecznie silną, by zniwe- 
czyć to, co się tak bardzo zakorzeni- 
ło. W tej atmosferze jeszcze dziś ży 
jemy. Nie można tak bardzo się dzi- 
wić, że w oparach tej zbiorowej su: 
gestji, Walne Zebrania są świadeci- 
wem układu sił grup ideowych mło- 
dzieży, każdy kto przeciwstawia się 

  

zachłanności endeckiej w tym wzglę- “ 
dzie, jest uważany także za politykie- 
ra. Trudno i darmo, trzeba rezygno- 
wać z chęci przekonania wszechpola- 
ków, że każdy, kto zwałcza ich na od 
cinku życia samopomocowego, nie czy 
ni tego w imię jakiejś idei politycz- 
nej, że nie jest politykiem, bowiem 
nie nie przekona niechcącego się prze- 
konać. 

Wspomniana reakcja staje się co- 
raz silniejszą; trzeba było pewnego u- 
pływu czasu, aby przełamać psycha- 
zę i w szeregu Środowisk akademic- 
kich nareszcie odsunąć od żłobu dziel 
nych wyznawców ideologji endeckiej. 

„ Nie jest rzeczą przypadkową ta fa- 
la nadużyć, która rozlała się prawie 
po wszystkich Bratniakach. Skoro do 
Zarządów wchodzili ludzie nie poto, 
by pracować dla niezamożnej braci 
akademiekiej, lecz poto, by nazew- 
nątrz zaimponować swoją postawą 
ideowo - polityczną, skoro sprawa sa 
mopomocy schodziła na plan dalszy, 
a natomiast zainteresowania tych pa- 
nów skupiały się na wszystkiem in- 
nem, skoro byli to ludzie o szerokim, 
geście i materjalnie wcale dobrze sy- 
tuowani, skoro to była swoja polity- 
czna familijka, to nadużycia musiały 
prędzej czy później zaistnieć. 

Mimo, że było ich tak dużo, to jed 
nakowoż nie tak wiele w stosunku da 
tego, ile by ich przy takim systemie 
być mogło. 

Wileńska Bratnia Pomoc od roku 
jest wolną od zmory endeckiej. I od- 
razu praca w Bratniaku poszła ina- 
czej, rezultaty tej pracy są imponują- 
ce w stosunku do prac z lat poprzed- 
nich, bo prowadziło się ją w imię do- 
bra całej studjującej młodzieży, a nie 
w imię jakiejś ideologji partyjnej. 
Obóz, który zlikwidował wpływy 
wszechpolskie w Bratniaku, to ludzie 
o różnych przekonaniach, to ludzie, 
którzy, gdy wchodzą do Bratniaka, to 
zapominają o swych gamiiturach i 
płaszczykach ideowych, a łączy ich 
wtedy jedna myśl, jedno pragnienie 
— dobro instytucji samopomocowej. 
Ten obóz — to Koła Naukowe, które 
rzuciły hasło sformowania swej włas- 
nej listy i przeprowadzenia jej na 
Walnem Zebraniu. Jest rzeczą natu- 
ralną, że Koła Naukowe, jako organi- 
zacje zawodowe (jeśli tak się wolno 
wyrazić) grupując studjującą mło. 
dzież według wydziałów, względnie 
specjalności, najwięcej mają punktów 
stycznych z Bratnią Pomocą, są naj- 
bardziej zainteresowane w należytym 
rozwoju samopomocy koleżeńskiej. 
Koła Naukowe są najbardziej zdolne 
do przeprowadzenia według najwła- 
ściwszych kryterjów selekcji ludzi; w 
ten sposób kandydaci tych Kół Nau- 
kowych do Zarządu, dają najwięcej 
gwarancji co do swoich zdolności i 
kwalifikacyj w pracy samopomoco- 
wej. Myśl oparcia Bratniej Pomocy o 
Koła Naukowe wszędzie dojrzewa. 

W głównym sztabie endeckim 
padł rozkaz: zdobyć z powrotem Brat 
niak Wileński, skończyć z tym znie- 
nawidzonym Dembińskim i jego przy 
jaciółmi. I przypuszcza się atak, ja- 
kiego jeszcze niewidziano. Sypią się 
inwektywy, insynuacje i coraz to or- 
dynarniejsze wyrażenia, Nie przebiera 

się w środkach, skandaliczne zacho- 
wanie się wszechpolaków podczas po- 
bytu p. Ministra Oświaty w Mensie 
Akademickiej może być ilustracją. Co 
się przeciwstawia rezultatom pracy 
kończącego swą kadencję Zarządu? 
Co się przeciwstawia opracowanym i 
niejednokrotnie omawianym projek- 
tom reform życia akademickiego? 
Jakież się czyni zarzuty? 

W tem. przeraźliwem syczeniu i 
głupiem ośmieszaniu osób z. dzisiej- 
szego Zarządu, napróżno szukalibyś- 
my konkretnych, rzeczowych zarzu- 
tów i jakichkolwiek uzasadnień tej 
nieprzebierającej w środkach nagon- 
ki. Prowodyrom wszechpolskim spać 
nie daje osoba zdolności i działalność 
kol. Henryka Dembiskiego, więc rzu 
cą się na niego błotem, nie zdając mo 
że przytem sprawy z tego, że mimo 
wszystko w ten sposób czyni się go 
jeszcze bardziej popularnym. Można 
przytem spostrzec ciekawe żjawisko. 
jak te miernoty endeckie nie znoszą 
każdej silniejszej indywidualności, 
zjawisko, które posiada już charakter 
ogólny. O argumentacji i stawianych 
zarzutach mogliśmy cośniecoś dowie- 
dzieć się na dyskusji czkartkowej dnia 
38 b. m. „Niestrudzony obrońca spraw 
młodzieży (jak reklamuje „Dziennik 
Wil), zlikwidowany prezes Wileń- 
skiego Komitetu Akademickiego i о- 

becny wszechpolski kandydat na sta- 
nowisko prezesa Bratniej Pomocy, 
mógł tylko zarzucić obecnemu Zarzą- 
dowi, że hojnie szafuje prolongatami 
pożyczek, że przyjmuje subśydja od 
rządu na ratowanie gospodarki samo - 
pomocowej (sprowadzonej na kra- 
wędź przepaści przez poprz. Zarząd), 
że nie wierzy w ofiarność społeczeńst 
wa. To wszystko co udało się nam wy 
łowić z jego długiego przemówienia. 
Stare bajania o ś. p. Wil. Komitecie 
Akademickim, o Żydach, komunistach 
budzą już tylko wstręt i ziewanie, 

   

Jeszcze jeden szczegół charaktery- 
styczny: wychodzą od dłuższego cza- 
jesu w Wilnie „Wilcze Zęby”. pismo 
jedyne w swoim rodzaju na terenie 
Rzeczypospolitej Akademickiej. Styl 
i poziom artykułów, zamieszczanych 
postawić każą bezstronnemu krytyko 
wi to pismo na czołowem miejscu pra 
sy aakademickiej. Czyśmy spotkali, 
poza wściekłemi gołosłownemi napa- 
Ściami, choć raz jakkolwiek rzeczową 
krytykę tego wszystkiego, co się tam 
pisze, czyśmy zauważyli chęć prze- 
ciwstawienia jakiegoś własnęgo ory- 
ginałnego zdania? — Bynajmniej. Po 
mija się to wszystko milczeniem z bar 
dzo prostej przyczyny: umysłowość na 
szej domorosłej opozycji nie może zdo 
być się na żadną krytykę, nie mówiąc 
już o własnych projektach. To też 
zabawnie brzmi zapowiedź przedłoże- 
nia projektu reorganizacji Bratniej 
Pomocy, czyniona teraz ze względów 
demagogicznych przez tworzący się 
Blok Gospodarczo . Narodowy. Bę- 
dzie się pisało na kolanie jakieś pro- 
jekty — jesteśmy ich swoją drogą bar 
dzo ciekawi. Wprost staje się rzeczą 
niepojętą, by ci, którzy tak bezcere- 
monjalnie narzucają się dzisiaj na sta 
nowiska kierownicze w społeczności 
akademickiej, mogli pominąć milcze- 
niem np. taki artykuł z Nr. 6 „Wil- 
czych Zębów* jak „Domagamy się sa- 
morządu akademickiego*, zachodzi 
nawet wątpliwość, czy go uważnie i 
uczciwie czytali. Przecież tam znaj- 
dujemy streszczenie planu zakreślo- 
nego na daleką metę, znajdujemy tam 
masę rzeczy, któreby wymagały po- 
ważnego omówienia i oświetlenia, po- 
wiedźmy nawet poważnej opozycji 
Tymczasem na ten temat panuje ci- 
sza, wiele mówiące milczenie. 

Jeszcze parę słów o samej instytu- 
cji Walnych Zebrań. Na początku ni- 
niejszego artykułu określiliśmy te Ze- 
brania jako rozgrywki. Takiemi te ze 
brania uczynili ci, co się reklamują, 
jako „obrońcy praworządności i mo- 
ralności*, jako „krzewiciele duszy na 
ralnošci“, jako „krzewiciele dumy na 
zniesieniem instytucji Walnych Zeb- 
rań. Istotnie, takie jak obecne Walne 
Zebranie, są anachronizmem. Każdy 
śpieszący na W. Zebranie dobrze wie, 
jaki będzie panował tam nastrój, że 
będą się sypały różne, mniej lub wię- 
cej demagogiczne oświadczenia, że 
zdenerwowana opozycja będzie zgła- 
szała wnioski o votum nieufności dla 
przewodniczącego, że będzie się chwy 
tała ostatecznego środka obstrukcji. 
Nonsensem jest by kilkutysięczne ze- 
brania mogły wykonywać zwierzch- 
nię kontrolę nad całokształtem gospo- 
darki Stowarzyszenia; utworzenie Ra. 
dy Nadzorczej, złożonej w kilkudzie- 
sięciu osób, do której należałoby bada 
nie zamknięć rachunkowych, udziela 
nie absolutorjum, wybów zarządu itd. 
staje się rzeczą konieczną. Walne Ze- 
brania otrzymywałyby charakter ze- 
brań informacyjnych, mogłyby ponad 
to uchwalać odpowiednie zalecenia 
dla Rad Nadzorczych. Rady te mogły- 
by być wybierane przez zebrania wy- 
działowe względnie Koła Naukowe. 
Możnaby snuć ciąg dalszy szeregu 
projektów, dotyczących reform życia 
akademickiego. Reformy te winny je- 
dnak objąć całą Rzeczypospolitę Aka- 
demicką i niewątpliwie stanie się te- 
mu zadość. 

Dziś jednak stoimy wobec Walne- 
go Zebrania. Musi się stać zadość wy- 

mogom obowiązującego Statutu. Spa- 
da na nas obowiązek stanowczego 
przeciwstawienia się tym, którzyby 
chcieli Zebranie wykorzystać dla swo- 
ich ubocznych celów. Musimy uzbroić 
isę w cierpliwość i wytrwałość o co roz 
biłyby się obstrukcyjne i wichrzyciel- 
skie usiłowania demagogów endec- 
kich. Obóz składający sięprawie z 
w wszystkich Kół Nauk. zgodnie ze sta 
nowiskiem, zajętem w r. ub. wobec 
wyborów do Bratniej Pomocy P. M. 
А., 0. 5. B. postanowił wystawić na 
prezesa kandydaturę obecnego Pre- 
zesa kol, Henryka Dembińskiego; a to 
w tym celu, by utrzymać jednolitość 
i systematyczność wysiłków nad uz- 
drowieniem gospodarki samopomoco 

wej. Rok ubiegły to był okres tyta- 
nicznych wysiłków w kierunku ura- 
towania Stowarzyszenia przed ruiną, 
do której pchnęła wszechpolska go- 
spodarka z jej nadużyciami i familij- 
nym stosunkiem do grosza publiczne: 
go. Sytuacja została uratowana, Brat 
niak wypłynął na spokojniejsze wo- 

dy. Jeszcze rok, jeszcze dwa łata pra 
cy, a Wilno będzie wzorem dla innych 
środowisk pod tym względem. Klika 
młodzieńców z mieczykami. chce te- 
mu przeszkodzić, Wysuwa na preze- 
sa kol. Ochockiego. Kol. Ochocki ni- 
czem się nie zasłużył społeczności 

    

   
ukochany i nieodżałowany Ojciec 

  

Jasne jak słońce, 

Po krótkich i ciężkich cierpieniach zmarł dnia 10-go marca r.b. nasz 

se. ADOLF GORDON 
o czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 

Eksportacja zwłok odbędzie się w niedzielę dnia 13 marca r. b. 
„0 godz. 2-ej w poł. z mieszkania przy ul. Jakóba Jasińskiego 24. 

akademickiej, będąc 2 lata członkiem 

wszechpolskiego Zarządu Bratniej Po 
mocy, jako referent statystyczny, dał 
dowody kompletnego nieróbstwa. Zna 
ny jest tylko z demagogicznych prze- 
mówień, z wygłaszania oklepanych 
frazesów i komunałów i dlatego też 
szerokie rzesze braci studenckiej do 
niego zaufania mieć niemogą. 

Młodzież pragnie widzieć w Zarzą 
dzie Bratniackim ludzi uczciwej pra- 
cy, ludzi, którzy już dali dowody, że 
pracować z zapałem umieją, nie dla 
jakiejś politycznej ideologji, ale w i. 
mię dobra niezamożnej  studjującej 
młodzieży 

Wszelkie zakusy sprowadzenia so- 
botniego Walnego Zebrania na po- 
ziom walki polityczno - partyjnej, 
spotkają się z należytą odprawą. 

Uwagi powyższe * cisną się same, 
gdy się zbliżają wybory... 

Waeław Białkowski. 
24% 

Zebranie niedzielne „Legjonu*. 

W. niedzielę 18 marca o godz. 17 odbę- 
dzie się normalne zebranie „Łegjonu Mło- 
dych poświęcone sprawom ideologicznym i 
przedkongresowym. Ze wzgłędu na to, że 
jest to ostatnie zebranie przed ferjami, obe- 
cność wszystkich członków i kandydatów 
podwójnie obowiązująca. 

   

         
Dzieci i rodzina. 

  

      

  
    

Renas LEADS ST TAR YIT EET 

že zaoszczędzę nawet kupując z 10% rabatem świątecznym 
elegancką koszulę dzienną, rękawiczki i krawat 

« w sklepie FRANCISZKA FRLICZKI 

  

Zamkowa 9, tel. 6-46 
= 
  

Litwa protestuje przeciwko mieszaniu 
się Niemiec do spraw Kłajpedy. 

Jak podaje korespondent Elty 7 
Genewy, dnia 8 b. m. delegacja litew- 
ska wręczyła przedstawiciełom An- 
glii, Francji i Włoch pro memoria, w 
którem zaznacza się, że: ‚ 

1) niemiecki konsuł generalny w 
Kłajpedzie czynnie miesza się do od 
bywających się obecnie rokowań o 
utworzenie Dyrektorjum: partje więk- 
Szościowe Sejmiku informują konsula 
o każdej rozmowie i postępują według 
instrukcji, otrzymywanych od konsu- 
ła, lub za jego pośrednictwem z Ber- 
lina. 

2) W ub. Środę kanclerz Rzeszy 
w obecności sekretarza państwa von 
Bullowa przyjął przedstawicieli orga- 
nizacji niemieckiej „Memełlandbund*, 
która została zorganizowana w Berli- 
nie i ma na celu oderwanie kraju Kłaj 
pedzkiego od Litwy: kanclerz Rzeszy 
przyjął od tych osób memorjał, w któ. 
rym wymieniają one konkretne środ- 
ki wiodące do zmiany terytorjalnego 
status quo, ustalonego na podstawie 
traktatów i proszą rząd Rzeszy o za- 

stosowanie tych Środków. Delegacja 
litewska podkreśla, że takie postępo- 
wanie szefa rządu niemieckiego, osten 
tacyjnie i publicznie ogłoszone, jest 
ciężką prowokacją, skierowaną prze- - 
ciwko integralności terytorjam litew- 
skiego i grozi zburzeniem dobrego po. 
rozumienia między dwoma państwa- 
mi. 

3) Wobec tego delegacja litewska 
oświadcza, że uważa za swój obowią- 
zek zwrócić uwagę rządów państw, 
które podpisały wraz z Litwą t. zw. 
Konwencję kłajpedzką, na to, że po- 
wyżej wymienione nowe fakty, do któ- 
rych należy również dołączyć wybryk 
kanelerza Rzeszy w Reichstagu (cze- 
go w obecnej chwili delegacja litew- 
ska nie chce kwalifikować), jeżeli już 
nie czynią niemożliwem, to w każdym 
razie niezmiernie utrudniają urzeczy- 
wistnienie zamierzeń, do jakich zdąża 

_ rząd litewski w celu uczynienia zadość 
życzeniom rządów państw Sygnatar- 
juszy w sprawie utworzenia nowego 
Dyrektórjum kraju Kłajpedzkiego. 

Naprężenie na granicy litewsko 
niemieckiej. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Z Królewca donoszą, że wzmocnie- 
nie oddziałów nadgranicznych litew- 
skich, na pograniczu z Prusami 
Wschodniemi, miało być powodowane 
pogłoską, o aresztowaniach członków 
Stahlhelmu, gotujących się do napadu 
na Kłajpedę. 

Równocześnie prasa królewiecka 
donosi z Kłajpedy, że wszystkie roz- 

mówy telefoniczne są tam podsłuchi- 
wane, że Litwini mieli obostrzyć mały 
ruch graniczny, że kontroła paszpor- 
tów dokonywana dotąd przez urzędni- 
ków cywilnych została powierzona 
straży granicznej, że Litwinom urzęd- 
nikom cywilnym zabroniono przecho- 
dzić na stronę niemiecką. 

Król szwedzki arbitrem w konflikcie 
kłajpedzkim. 

GENEWA, 10. 3. (Pat). W dniu 10 
marca kontynuowane były rozmowy 
między reprezentantami sygnatarju- 
szy konwencji kłajpedzkiej a repre- 
zentantami Litwy Zauniusem i Sidzi. 
kauskasem. Uchodzi obecnie za rzecz 
pewną, że kwestja, czy odwołanie 
Boetchera było naruszeniem statuta 
kła jpedzkiego, będzie poddana pod 

arbitraż głowy państwa jednego z 
mocarstw europejskich. Przy podda - 
niu sprawy decyzji arbitrażowej be- 
dzie zaznaczone, że nie stanowi to 
precedensu na przyszłość. Co się ty- 
czy osoby arbitra, to powszechnie się 
przewiduje że będzie nim jeden z mo- 
narchów skandynawskich, najpraw- 
dopodobniej król Szwecji. 

      

Niezwykłe samobójstwo w sali sądowej. 
BYDGOSZCZ. 10. II1. (Pat). W ubiegły 

wtorek odbyła się przed Sądem Okręgowym 
w Chojnicach na sesji wyjazdowej w Koś 
cierzynie rozprawa przeciwko  strażnikowi 
granicznemu Zygmuntowi — Dębowskiemu, 
oskarżonemu o opór władzy i znieważenie 
policjanta, Gdy o godzinie 18-tej min. 45 

Cyklon śnieżny 
MOSKWA. 10. 1II. (Pat). Nad całą Rosją 

Średkową przeszedi cyklon < y, łamująe 
ruch kolejowy i kołowy. W niektórych miej- 
seowościach wysokość zasp śnieżnych docho 
dzi do kilku metrów. Dia oczyszczenia to- 
rów kolejowych zmobilizowano  kilkadzie- 

  

    
  

Sąd ogłosił wyrok uwalniający Dębowskie 
go. ten ostatni niespedziewanie wyciągnął 
rewolwer i strzelił sobie w usta. padł trupem 
na miejseu. Po spisaniu przez sąd protokółu 
o wypadku odstawiono zwłoki do kostnicy 
miejscowej. Przyczyny niezwykłego tego sa- 
mobójstwa nie zdołano dotychczas ustalić. 

w Rosji Sow. 
siąt tysięcy robotników, Komisarjat kołei 
przeprowadził również mobilizację inżynie- 
rów i słuchaczy szkół kolejowych, wysyła- 
jac ich na poszczególne odcinki dróg żelaz- 
nych. Na wielu linjach dotychczas nie udało 
się wznowić ruchu kolejowego. 

Silne lotnictwo to potęga Państwal 

_ Nastroje w Litwie. | 
Premjer litewski Tubelis wygłosił 

w Kielmach przemówienie, w którem 
podkreślił konieczność utrzymania do. 
brych stosunków pomiędzy Litwą a 
Niemcami, oraz niestosowność rozgła- 
szania zwycięstwa Litwy w konflikcie 
Kłajpedzkim. „Jeszcze bardziej niesto- 
sownem jest triumfowanie z tego po- 
wodu oświadczył p. Tubelis. 

Gazety niemieckie wyrażają zado- 
wolenie z tonu tego przemówienia, 
wskazują jednak na istnienie wśród 
„tautininków'* innej grupy, która skła 
nia się do zmiany w dotychczasowej 
politece zagranicznej Litwy. W „Lie- 
tuwos Aidas* ukazał się niedawno ar- 
tykuł Marcina Yczasa, uzasadniający 
potrzebę gospodarczego. zbliżenia Lit- 
wy do Anglji i Polski. Z drugiej stro 
ny, prezes litewskiej Izby Handlowej, 
Dobkiewiczius wyraził się wobec przed 
stawicieła prasy niemieckiej, iż zastą- 
pienie Niemiec w obrocie handlowym 
litewskim przez inne państwa wydaje 
mu się nierealnem i niedogodnem. 
40 procent wywozu litewskiego idzie 
do Niemiec i to samo już wskazuje na 
potrzebę przyjaznych stosunków li- 
tewsko-niemieckich. Takie same sta- 
nowisko zajął b. minister spr. zagrn. 
Puryckis w polemice z artykułem 
Yczasa, 

Organ ludowców „Lituvos Żinios*, 
omawiając artykuł Yczasa, podkreśla 
że obecnie potrzebę zmiany kierunku 
litewskiej polityki zagr. wysunęła pra- 
sa rządowa, która swego czasu tak 
ostro wystąpiła przeciwko znanym 
listom b. prez. Griniusa i „Starego 
Warszawianina”, które w swoim cza- 
sie ukazały się w litewskiej prasie оро- 
zycyjnej i które — jak wiadomo —- 
również głosiły ten sam pogląd. Dzien. 
nik zwraca uwagę, że rządowe koła 
litewskie nie idą z biegiem życia i to, 
co należałoby uczynić dawno, zamie- 
rzają uczynić dopiero w chwili osta- 
teczności. Dziennik uważa. że rząd li- 
tewski wykazał brak powagi, gdyż 
zmiana kierunku polityki zagr. w ta- 
kiej chwili nie powinna być traktowa- 
na podobnie jak zagadnienia bieżące. 
Obecnie — wdg. dziennika — należa- 
łoby raczej dołożyć wysiłków w kie- 
runku porozumienia się z Niemcami, 
zamiast zaostrzać z niemi stosunki 
Nie oznacza to jednak, by Litwa mia- 
ła podporządkować się Niemcom. 

Chęć usunięcia wszełkich podejrzeń 
co do zmiany stosunku Kowna wobec 
Polski potwierdza również fakt odmó- 
wienia wizy wjazdowej p. Ałeks. Łed- 
niekiemu, którego podróży prasa nie- 
miecka pośpieszyła przypisać — zda- 
je się najniesłuszniej — jakieś daleko- 
idące polityczne cele. Wrażliwość 
Niemców na wszelkie objawy tego ro- 
dzaju wskazuje dosadnie jak bardzo 
im zależy, pomimo przykrości  kłaj- 
pedzkich, na utrzymaniu Litwy na do. 
tychczasowej linji jej polityki antypol. 
skiej. AŻ: 

e A 

Scysja wśród katolików 
bawarskich. 

MONACHJUM, 10. 3. (Pat). Jak 
donosi prasa prawicowa bawarska, ka 
tolicka gmina wyznaniowa w. Mo- 
nachjum zarządziła eksmisję redakcji 
pacyfistycznego pisma „Allgemeine 
Rundschau“ z domu, będącego włas- 
nością wymienionej .gminy. Pow>- 
dem eksmisji jest pacyfistyczna dzia. 
łalność redaktora „Allgemeine Rund. 
schau“ ks. dr. Moniusa, którego arty- 
kuły, utrzymane w duchu pacyfisty- 
czno-katolickim, były powodem usta- 
wiecznego niezadowolenia ze strony 
nacjonalistycznego kleru bawarskic- 
go. Szczególnie głośny stał się bojkot 
ks. Moniusa, ogłoszony niedawno 
przez senat uniwersytecki. 

„Nr_58 (2300 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
ODDŹWIĘKI KONFLIKTU KŁAJPEDZKIE- 

GO W HANDŁU. 
Korespondent Kowieński 

Zeitung“ donosi, że znaczna ilość firm H- tewskich otrzymała od swoleh dostawców niemieckieh zawiadomienia, iż dostarczanie towarów dla Litwy zostaje praez  nieh wstrzymane do czasu załatwienia konfliktu kłajpddzkiego, Ponadto firmy niemieckie odmawiają udzielania kredytów swoim kli. 
jentom litewskim. 

JEDNA OSOBA NIE MOŻE ZAJMOWAĆ 
KILKA POSAD. 

KOWNO. 10. III. (Pat). Gabinet ministrów Przyjął projekt ustawy, zabraniającej obej mowania jednej osobie kiłku urzędów w instytucjach państwowych, samorządowych i autonomicznych. Jedna „osoba może zajmo wać tylko jedno płatne stanowisko w tych instytucjach. 
3 

TROSKI URZĘDOWKI KOWIEŃSKIEJ. 
„Lietuvos Aidas“ (w Nr. 52) ubolewa nad 

aniem jęz. polskiego w rodzinach Li. 
tewskich, zwłaszcza zaś w rodzinach mie Sz. ię bowiem zdarza, -że 

cy litewscy mają Żony in 
„ które po dziś dzień nie 

po litewsku i ostentacyjnie u- 
polskiego, rosyjskiego, nie- 

WALNE ZEBRANIE POLSKIEGO T-W4 
DROBNEGO KREDYTU W KOWNIE. 
W. dniu i marca w sali nowego własnega 

gmachu w Kownie odbyło się doroczne wal- ne zgromadzenie członków Kowieńskiega 
Polskiego Towarzystwa Drobnego- Kredytu. 

Zebranie o godz. 4 P. p. zagaił prezes Rady T-wa p. E. ROMER, poczem na prze- 
wodnicz: brania zaproszono USA 

Do stołu prezydjalnego 
zaproszono prę Zarządu T-wa p. K. Oku licza oraz prz tawicieli polskich instytucyj 
kredytowych w kraju p. p. Z. Szwoynickie- 
go (Poniewież), J. Żylińskiego (Olita), S. Michalowskiego (Wilkomierz), T. Zenowicza 
(Janów) i W. Montwiłła (Kiejdany). 

Po ukonstytuowaniu się prezydjum u- 
czczono pamięć zmarłych członków T-wa 
przez powstanie. 

Zkolei prezes Zarządu p. K. ORUŁICZ 
wygłosił sprawozdanie z działalności T-wa 
w r. ub. 

Jak wynika z tego sprawozdania wkłady 
własne. T-wa wzrosły z-559.000 litów na 
1 L 1931 r. do sumy 670.000 na 1 I. 1932. 

Włkłady  zlokowane w T-wie ną 1 Т. 
1932 r, w porównaniu z cyframi na 1 I. 3% 
roku uległy zwiększeniu o okrągło 330.000 
М., czyli: o przeszło 10 proc. Wydane pa 
życzki wzrosły o pół miljona R. Wzrosły 
również po obu stronach bilansów pozycje 
korespondentów .w związku ze stałą rozbu- 
R sieci stosunków międzybankowych 

«wa. 

Obrót ogólny T-wa, który wynosił w ro- 
ku 1931 okrągło 31 miljonów HK. w roku 
1932 podniósł się do sumy 41 miljona k. 
Ilość członków wzrosła o 168 osób. 

Zwiększenie obrotów T-wa wpłynęła sta- 
sunkowo na obniżenie kosztów administra- 
cyjnych z 5 proc. w. stosunku .do ogółnej 
ilości środków w obrocie w r, 1929 do 4, 
i w roku 1931. 

Nastąpiły wybory władz T-wa. 
W wyniku tajnego głosowania do Rady 

został ponownie obrany p. E. ROMER oraz 
do Zarządu p. K. OKULICZ: W, ten sposób 
obecny skłąd organów kierowniczych T-wa 
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mieckiego i t. d 

  

     

  

  

  

przedstawia się jak nasłępuje: do Rady 
si wchodzą pp. E. ROMER, K. JANCZEW. - 

  

SKI i Z. SZWOÓYNICKI, do Zarządu zaś — 
pp. K. OKULICZ, M. BABIANSKI, Wi LU- 
TYK i A. STASZYNSKI. ь 

Komisja Rewizyjna została obrana pa- 
nownie w dawnym składzie pp. Kl. KLI- 
MONTA, St. BRZOZOWSKIEGO i St: MONT- 
WIŁŁA. 

Na delegatów na zjazd centrałnych or- 
ganizacyj kooperacyjnych zostali obrani po- 
nownie: pp. H. BRZOZOWSKI, K. JANCZEW: 
SKI, B. LUTYK. Z. SZWOYNICKI i J: UR- 

  

   

    

Porządek dzienny sobotniego 
posiedzenia Senatu. 

(Teł. od wł. koresp. z Warszawy). 
Na jutro, na godz. tirano wyznaczone 

zostało posiedzenie Senatu. Na porządku 
dziennym znajdują się ustawy: o ustroju 
szkolnictwa, oraz ustawa o zgromadzeniach. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA. 10. III. (Pat). Podczas dzi- 

siejszego ciągnięnia Loterji Państwowej 
główne wygrane padły na numery następu- 
jące: 

4 Zlotych 20 tysięcy wygral numer 134.539, 
po 5 tysięcy złotych — 111.678, 78.724, 
17.487 i 13.410. 

Nowy scenarjusz zamachu 
na Twardowskiego. 

MOSKWA, 16. 3. (Pat). Dziś Nar- 
komindieł podał do wiadomości kore - 
spondentów zagranicznych komuni- 
kat następującej treści: 

Według informacyj władz śled- 
czych, aresztowany w związku ze 

sprawą zamachu na radcę ambasady 
niemieckiej von Twardowsky'ego Ju- 

da Sztern zeznał, że dokonał zamachu 
wespół z niejakim Sergjuszem Sergie- 
jewiezem Wasiljewem na polecenie pe 
wnych obywateli polskich. Wasiljew 
aresztowany. Ostatecznie wyjaśniło 
się, że Sztern chciał zabić nie Twar- 

dowskiego, lecz samego ambasadora 
Direksena, gdyż według jego przeko- 
nań taki właśnie akt mógł spowodo- 
wać odpowiedni efekt zewnętrzno-po- 
lityczny i Sztern był przekonany, że 

  

strzela do Direksena. Śledztwo wstęp- 
ne dobiega końca i sprawę przekazuje 
się prokuraturze celem skierowania 
jej do sądu. Proces odbędzie się w ko- 
legjum wojennem najwyższego trybu- 
nału ZSRR w Moskwie. 

W. związku z powyższą depeszą PAT 
stwierdza: Wobee niemożności stwierdzenia. 
co zeznawał Jula Sztern przy dochodzeniach 
w GPU w sprawie zamachu na radeę amba- 
sady niemieckiej von Twardowsky'ego, brak 
jest dotychczas innych podstaw dla oświet- 
lenia samego zamachu, który żywo zainte- 
resował opinję publiczną. Stwierdzić można 
jedynie, że nie jest to oderwany wypadek 
konstatowania przez czynniki związkowe 
akcji sił zewnętrznych na terenie ZSRR, ma- 
jących wpływać na rozwój stosunków we- 
wnetrznych i zagranicznych Rosji Sowieckiej 
Można także skonstatować, że podawanie 
przez Narkomindieł komanikatu o takiej 
treści jest przejawem specyficznych metod 
działania. 

Los dziecka Lindberga 
nadal w ręku opryszków. 

NOWY YORK, 10. III. (Pat). W: związku 

z pogarszającym się stanem zdrowia swej 

żony Lindbergh rozpoczął nową serję pert- 

raktacyj w celu odzyskania dziecka, które do 

tychczas nie doprowadziły do niczego. || 

* LONDYN. 10. III. (Pat). Wiadomości, ja- 
kie krążyły, że dziecko Lindbergha zostało 

już zwrócone rodzicom, okazuje się narazie 
bezpodstawne. Natomiast uchodzi za fakt, 
że sprawcy porwania dziecka są w kontak- 

cie z Lindberghiem, którego powiadomić 
mieli, że nie czują się jeszcze dość bezpiecz- 

ni, aby z nim pertraktować i wydać mu sy- 
na. Złoczyńcy mieli zażądać od Lindbergha 
aby po odebraniu dziecka nie zawiadamiał 
wcześniej jak w 72 godziny polieji. 

Aczkolwiek Wszyscy w domu Lindbergha 
zachowują ścisłe milczenie, to jednak nie 
ulega wątpliwości, że za kulisami odbywają 
się ważne posunięcia i rozmowy. W każdym 
razie jest pewnem, że dziecko żyje i że znaj 
duje się jeszcze w rękach tych, którzy je 
uprowadzili, 

Napad na pociąg dowódcy wojsk Japońskich 
w Mandżurii. 

LONDYN. 10. III. (Pat). Donoszą z Mand 
żurji o szałonym wzroście bandytyzmu. Dzi- 
siaj specjalny pociąg, w którym głównodo- 
wodząey armji japońskiej w Mandżurji gen. 

Honio powracał z Mukdenu, został napad- 
nięty przez bandę składającą się z 360 Iudzi. 
Bandyci z trudem tylko zostali odparei przez 
żołnierzy eskortujących pociąg. 

„Frankfurter -
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"WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Straszliwa Śmierć w kotle z kipiącą 

smołą. 
We wtorek 9 b. m. w smołarni Antoniego 

Hanuli zamieszkałego w zašeianku Krynisz- 
ki gm. janowskiej zdarzył się nieszezęśliwy 
ypadek, podczas którego poniosła straszną 

śmierć 4-tetnie dziecko. Mianowicie podczas 
warzenia smoły przez syna Andrzeja Hanuli 
«podał w smołarni bawiła się 4-letnia jego 
siostra Jadwiga. W pewnym momencie gdy 
Andrzej udał się do sąsiedniej stodoły po 
wiadra dziewczynka wspięła się na kociół 
z zamiarem obejrzenia jak się gotuje smoła. 
Ж1еду dziewczynka znajdowała się nad kot- 

Zbrodnicze 
W dniu wczorajszym we wsi Zachoree 

pow. dziśnieńskiego podpałone zostały za- 
hudewania gospedarskie Stefana Szawłaja. 
Pastwą płomieni padła stodeła ze zbożem. 
jak zdołano ustalić podpalenia dokonał bra- 
łanek Szawłaja Aleksy, Którego aresztowano 
i osadzone w więzieniu w Głębokiem. Pro- 
kuratura przeciwko podpalaczowi wdrożyła 

  

łem z warzącą się smołą wszedł,do kotłarni 
Andrzej i głośno zawołał „Złaź natychmiast 
mała, czy chcesz się ugotować* i nie zdążył 
dokończyć ostatniego słowa gdy przestraszo. 
na dziewczynka wpadła do kotła. Zanim 
zdołał dobiec de kotła ofiara wstrząsające- 
go wypadku już była po głowę w warzącej 
się smole. 

Po pewnej chwili na pół obłąkany brat 
wyciągnął już martwą siostrę. Nieszczęśliwa 
dziewczynka zmarła. (e) 

podpalenie. 
dochodzenie w drodze postępowania doraź 
nego. 

W tymże dniu usiłowano podpalić dom 
mieszkałny Klemińskiego Józefa zam. w Głę 
bokiem. Zbrodniezy zamach udaremniono 
w Sam €zas. Przeciwko podpalaezom wdro- 

(e) żono Śledztwo, 

Dukszty. ` 
Działałność Ogniska Kolejowego. 

Dukszty, pow. święciańskiego swój 
wój zawdzięczają wybudowaniu kolei W 

«—Dyneburg: obecnie w Duksztach znaj 
ę Zarząd kolejki wąskotorowej Duk 

y— Druja, parowozownia, y kole- 
jowe, które skupiają z koleja- 

     
    

  

   
   

    
społeczno-obywa 

h skupia się 
nisku kołejowem*, które 
członków. Ognisko kołejowe, założone w ro- 
ku 1927, posiada własny lokal wartości 30 
tysięcy złotych. wybudowany ze składek ko- 
tejarzy. Lokal ten posiada obszerną salę. te- 
atralną, scenę i 4 pokoje. 

Uroczystego otwarcia Ogniska kolejowego 
<dokonał w dniu 7 grudnia 1980 roku prezes 
Dyrekcji Kolejowej inż. Kazimierz Falkow- 
ski w obecsości przedstawicieli miejscowego 
społeczeństwa. Obecnie Ognisko urządza od. 
czyty, wygłaszane przez specjalnych prele- 

   

          

     

  

<entów często do nas zježdžajacych. 
Odczyty te są destępne dla szerokich 

warstw społeczeństwa i cieszą się znaczną 
frekwencją. Pozatem Ognisko posiada dobra- 

ny zespół amatorski, który często urządza 
przedstawienia, rozmaite imprezy, dochód 
przeznaczając prawie wyłącznie na rzecz bez 
robhotnych. 

Wfszystkie akademje ku czci rocznic na- 
rodowych są również urządzane w Ognisku 
kolejowem, które chętnie użycza bezpłatnie 
swego lokahi. 

ybudowanie Ogniska kolejowego zaw- 
Ё žy p. Antonicmu Laskarzewskie- 

mu, który j technik sporządził plan prze 
budowy Ogniska i sprawie tej całkowicie 
się oddał — mimo swoich zajęć służbowych 
i rozmaitych kłód rzucanych mu pod nogi. 
Dzięki też jego inicjatywie i staraniom 0g- 
nisko nasze posiada tak okazały budynek. 

Szczęść Boże, naszym kołejarzom w dal- 
szej pożytecznej pracy. 

Kiwiszki. 
Zakończenie kursu kroju i szycia. 

Ubiegłej niedzieli w Kiwiszkach w Kole 
Młodzieży Wiejskiej odbyło się zakończenie 
sześciotygodniowego kursu kroju i szycia. 
Kurs został zorganizowany przez Związek 

Młodzieży Wiejskiej Z. Wileńskiej przy wiel 

kiem poparciu Kom. Opieki nad Wsią Wi- 
leńską, który udzielił 150 zł. na pokrycie 
zaangażowania instruktorki kroju i szycia. 
Resztę rozchodów w sumie 61 zł. poniosło 

  

     

  

    

  

Miejseowy. 

Koło Młodzieży. Należy tu podkreślić zas- - 
ługi Kom. Opieki nad Wsią, Wiileńską, który 
każdy racjonalny przejaw młodzieży w kie- 
runku polepszenia doli wsi, wita zawsze z 
uznaniem i materjalnem poparciem. Komit. 
Kało Mł. zawdzięcza 4 łampowy aparat rad- 
jowy, 125 drzewek owocowych, ałe miesię- 

czne zapomogi. bezrobotnym i niezdolnym do 

pracy rodzicom, założenie konkursów pie- 

lęgnowania sadów, założenie konkursów ho- 

dowli drobiu oraz wiełe innych doraźnych 

pomocy. 
Zaintefesowanie kursem było: wielkie. 

Uczenice w ciągu sześciu tygodni uczęszcza- 

ly gorliwie codziennie, starając się każdego 

dnia zdobyć coraz więcej. Nauczyły s i 
le, bo przedewszystkiem: cerować, 
ubrania codziennie z samodziałó 
chały wiele pogadanek z higjeny i ra 
nego prowadzenia gospodarki domowe 
były dla nich zupełnie nowe rzeczy nigdy nie 
st ane przedtem, teraz rozniosą te nowi- 

ny między własne strzechy i na wsi zawsze 
pędzie trochę lepiej. 

Do pięknych i praktycznych robót, które 

«nożna było oglądać na wystawie przyczyni- 

ła się w dużej mierze ofiarność instruktorki 

Zw. Osadników p. Swiatłowiczówny, która z 

oddaniem się prowadziła kurs, pracując 

wśród 15 uczenic bez wytchnienia. A 

"Takich kursów na wieś trzeba de ięgi 

Głębokie. 
Komitet Obchodu Imienin Marszałka 

Piłsudskiego. 

W” dniu 8 marca w Głębokiem w sali Sta- 
sostwa odbyło się posiedzenie Komitetu ob- 

<hodu imienin Marszałka Piłsudskiego (Sek- 

Akademjij, na którem ułożono program 

trzech akademji: 1) dla młodzieży szkolnej, 

2) dla dorosłych, 3 dla ludu. Przyczem ustą- 
"lono program uroczystości następujący: W 
dniu 18 marca o godzinie 9 otwarcie zawo” 

dów narciarskich na t. zw. Pieskowatce za 

sementarzem katolickim, o godz. 19 — Cap“ 

strzyk z orkiestrą gimnazjalną. W dniu 19 

marca o godz. 9 min. 45 — raport Odc alu 

KOP., o. godz. 10 — msza św., o godz. 15 — 

akademja dla młodzieży szkolnej, 0 godz 

18 — akademja dla dorosłych, o godz. 20 — 

czarna kawa. Wi dniu 20 marca o godz. 12 

po nabożeństwie zawody narciarskie, o godz. 
14 — akademja ludowa, o godz. 20 przed- 
sławienie: „Kapral Szczapa śmierć wykiwał” 
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Lekeja pokazowa w gimnazjum. 
+ L gimnazjum im. Unji Lubelskiej w Głe 
okiem odbyłą się lekcja pokazowa z jęz. 

polskiego w klasie II, którą prowadził p. 
prof. Babiński Feliks. Na lekcję przybyło ca 

łe nauczycielstwo” tut. szkoły powszechnej. 

Przebieg lekcji był niezły. Po lekcji prowa- 
dzona była ożywiona dyskusja, w której 
brali udział: p. inspekt. Kanafoyska, p. ы 
Kozicki, p. Maciejewski, Mach wiedowicz, 

p. Czarnodolski, p. Butkiewiczówna, P. 
Arend, p. Piotrowski, "PR Mostowiczówna. 

Dyskusja wysunęła dużo ciekawych i по- 
h zagadnień, Po dyskusji p. dr. pref. 

Dumka wygłosił odczyt n. t- „Psychologja 

wieku dojrzewania" na podstawie książki 
prof, Baleya. Po odczycie wywiązała się dłu. 

za 6 ożywiona dyskusja. 

   

  

  

Oiiarny ezyn nauczycieli gimnazjum: 

us czasu do czasu wrogowie tut. gim- 

= „ nie zadawalający się językowemi a- 

    

   
ewentualnie zamknięcia tut. 

gimnazjum, jak np. ostatni artykuł o sen- 
sacyjnym tytule: „Bezdomne gimnazjum z 
setkami uczniów — młodzie bocka w per 
spektywie wiecznych wagaro 

W; ciężkich warunkach musi pracować tu 
nauczycielstwo, ale jednak na duchu nie u- 
pada. Dzięki niezmordowanym wysiłkom p. 
starosty Chrapowiekiego, dyrektora Kozickie 
go. dr. Polikowskiego na jesieni 19381 roku. 
przystąpiono do budowy gmachu gimna - 
nego. wystawiono fundamenty. I 
pracę przerwały mrozy. Z mrozami przyszło 
nowe towarzystwo „Oświata*, Co ono zrobi, 
pokaże pr Na razie działalność jego 
jest negatywna: krytykuje poprzednie To 
varzystwo Popierania Szkoły Średniej. Nau- 

jalne, wraz z dyr. Kozie 
z pomocą materjalną 

ało na gimnazjum cała 
iależy spodziewać 

      

  

    

        
           

  

        

  

kim, pragnąc pr: 
gimnazjum, ofia 
jednomiesięczną pensję 
się, że prezes i członkowie wego Towa- 
rzystwa „Oświata* zechcą pó za przykła- 
dem nauczycielstwa i również ofiarują na 
rzecz gimnazjum jedną całomiesięczną swa 
pensję, względnie całomiesięczny swój do- 

Nowa Wilejka. 
Kurs Świetlicowy Związku 

strzeleckiego. 
W. czasie od 23 do 27 lutego b. r. sta 

raniem Komendy Zw. Strzełeckiego powiatu 
Wilno-Troki zorganizowano i przeprowadzo- 
no 5-dniowy kurs świetlicowy dła przodow- 
ników Oddziałów Zw. Strzeleckiego w up- 
rzejmie udzielonym przez Dowództwo 85 p. 
p. lokału koszar w Nowo-Wilejee. 

Kurs liczył 23 uczestników z terenu po- 
wiatu wileńsko-trockiego. Program kursu 
uwzględniał poza 11 godzinami wykładów z 
ideologji Strzeleckiej i wychowania obywatel 
skiego około 30 godzin wykładów i praktycz 
nych zajęć świetlicowych. Uczestnicy kursu 
najdzielniejsi chłopcy przodownicy z Oddzia 
łów Z. Strzeleckiego pow. Wilno-Troki naby. 
li na kursie szereg wiadomości i umiejętno- 
Ści, które po powrocie dodomu wykorzysta- 
A w pracy kulturalno-oświatowej wespół » 
referentami wych. obyw. w swoich świetli 
cach. 

Prelegentami na kursie byli p. p. kpt. 
Ptaszyński Wacław, Stubiedo Edward, Chmie 
lewski Aleksander, por. Fijałkowski Jan. 
Aluchna Edward i Mościanica Józef jako 
śpiewak. 

Nastrój na kursie aż do jego zakończe- 

nia panował bardzo dobry — przytem nad- 

mienić należy, że stosowano system prowa- 

dzenia większości wykładów i zajęć prakty 

cznych z żywym udziałem samych uczestni- 

ków, którzy wygłaszali samodzielne refera- 

ty na tematy związane z wychowaniem oby- 
watelskiem, byli organizatorami gier, brali 
udział w dyskusjach, organizowaniu wieczo- 
rów świetlicowych i t. p. 

W podniosłym nastroju zakończono dnia 
27 lutego kurs przy obecności przedstawi- 
cień władz strzeleckich, wojskowych, admini 
stracji na czele z p. wice-starostą Norber- 
tem Trzaską-Pokrzewińskim, prelegentów 0- 
raz przybyłych w tym dniu referentów WYy- 
chowania Obywatelskiego Oddziałów Zw. 

Strzeleckiego powiatu wileńsko-trockiego. 
Następnego dnia 28 lutego w niedzielę 

odbyła się odprawa referentów Wychowania 

Obywatelskiego Zw. Strzeleckiego, gdzie o 

mówiono szereg spraw, związanych z praca- 

mi Wychowania Obywatelskiego w Oddzia- 

łach Zw. Strzeleckiego powiatu  Wilno-Tro- 
ki. A. 

Postawy. 
Tragiczna Śmierć. 

Kołowicz Jan mieszkaniec wsi Pokrajew- 
szczyzna gm. postawskiej wsiadając na ko- 
nia pośliznął się i upadł na łód rozbijając 
sobie głowę. Rana była tak ciężką, iż przed 

wczwaniem lekarza Kołowiez zmarł. (e) 

Z pogranicza. 
Ujęcie koniokradów. 

Od pewnege czasu w pasie pograniecznym 

gm. kołtyniańskiej i sąsiedniej ginęły miesz 

kańcom wsi konie. Po dłuższych obserwae- 
jach zdołano ustalić, iż w gminie grasuje 
dobrze zorganizowana szajka koniokradėw, 
która kradzione konie przemyca na teren 
litewski. Onegdaj na granicy zostali ujęci 
dwaj osobniey, którzy usiłowali przemycić 
dwa konie do Litwy. Zatrzymani przyznali 
się do kradzieży i wydali dwóch swoich spół 
ników. Wszyscy należeli do zorganizowanej 

> na której ezele stał Michał Kułyla- 
nis. Е 

Polsko-sowiecka koniereneja 
graniczna. 

Na odeiuku granicznym Suchodowszczyz- 

na odbyła się polsko-sowiecka konferencja 

graniczna. Tematem narad była sprawa po- 

strzelenia patrolującego żołnierza KOP. przez 

dwóch pijanych żołnierzy sowieekich, oraz 

uprowadzenie dwóch drwali z końmi na te- 

ren sowiecki. W! wyniku trzech godzinnych 

narad delegaci sowieckiej komisji zobowia: 

zali się zwrócić zatrzymanych drwali z koń- 

mi oraz udzielić odszkodowania rannemiu 

żołnierzowi. © 

Dezerterzy z szeregów armji 
czerwonej. 

Onegdaj rane na odcinku granicznym 
Dzisna na teren polski zbiegło dwóch żoł- 
nierzy z sowieckiej straży granicznej oraz 
pięciu włościan z okręgu drysskiego. Žol 
nierze zbiegli wyrazili chęć zaciągnięcia się 
do wojska polskiego. 

Wysiedlenie urzędnika litewskiego. 
„Na odcinku granicznym Orany z granic 

Litwy ., wysiedlono  65-letniego Bolesława 
Grzywińskiego urzędnika, który rzekomo nie 

posiadając obywatelstwa litewskiego pełnił 
funkcje urzędnika połicji w Olicie. 

  

  

   
   

  

  

   

    

RUR 3 BE R мТНЕ КИ ЕЕ 

Dalsze rewelacje o Jagodzie. 
We wczorajszym numerze „Kurjera Wi- 

leńskiego* donosiliśmy o aresztowania dy- 
rektera lombardu przy ulicy Biskupiej Bro 
nisława Jagody zamieszkałego przy ulicy 
Mostowej Nr. 3. 

Władze Śledcze przystępując do przepro- 
wadzenia dochodzenia w sprawie tajemnicze 
go zaginięcia szeregu zastawów z lombardu 
spotkały się z nielada trudnem zadaniem. 
Sytuację znacznie gmatwał fakt wyjazdu 
dwóch byłych magazynierów lombardu do 
Ameryki Poł., których dyrekcja lombardu 
oskarżyła o kradzież zaginionych fantów. 

Pomimo te jednak władze śledcze w toku 
dochodzenia doszły do wniosku, że za syste- 
matyczne znikanie zastawów nieponoszą cał- 
kowitej winy zbiegli magazynierzy i że do ate 
ry zamieszane są jeszcze inne czynniki. W 
tym też kierunku prowadzone było dałsze 
Śledztwo. Aresztowanie dyrektora lomhardu 
Jagody i Кореа łódzkiego Rozenbluma świa 
dczy wymewnie że dochodzenie prowadzone 
było w należytym kierunku. 

Po zaaresztowaniu Jagody poddano go 
Ścisłej rewizji, pedezas której w kieszeniach 
jego znaleziono 4-ch karatowy brylant w 
platynowej oprawie. 

ODNALEZIONY BRYLANT RÓWNIEŻ 
NALEŻY DO LICZBY ZAGINIONYCH ZA- 
STAWÓW. 

    

Pozatem podczas rewizji w mieszkaniu 
B. Jagody ujawniono też pewną iłość zagi- 
nionych fantów. Przeprowadzone dochodze- 
nie ustaliło, że ujawniony przy aresztowa- 
nym brylant został przez niego wykupiony 
z innego lombardu, gdzie był przedtem za- 
stawiony przez Jagodę. 
sztowany kupiee łódzki Rozenblum nie moż 

Jaką rolę odegrał w tej całej aferze are- 
na narazie dokładnie określić. Wiadome jest 
tylko że Rozenblum przybył do Wilna na 
specjalne wezwanie Jagody, z którym po- 
zostawał w ścisłym kontakcie. Wielce wy- 
mownym jest również fakt, że Jagoda wi- 
dząc, iż sytuacja jego jest nader chwiejna i 
władze śledcze znajdują się na właściwym 

tropie, zawezwał do siebie Rozenbluma. 

Przeprowadzene dochodzenie ustalilo ró- 
wnież, że gospodarka tak intratnego interesu 
jakim był popularny w mieście lombard 
prowadzona była niezwykle chaotycznie. 

Pedczas sprawdzania dekumentów aresz. 

towanego Jagody ustalono, że był on zamel- 

dowany przy ulicy Mostowej Nr. 5, aczkol- 

wiek mieszkał przy ulicy Mostowej Nr. 3. 

Sądzić należy, że był to „trick* w celu ukry 
cia się przed sekwestratorami. 

Zamach samobójczy w wydziale śledczym. 
Wczoraj zrana podczas obławy policyj- 

nej aresztowano między innemi niejaką Szej 
nę Ceślę zamieszkałą przy ulicy Nowogródz- 
kiej podejrzaną © dokonanie szeregu kra- 
dzieży i współudział w bandzie złodziejskiej. 

Aresztowaną kobietę odprowadzono da 
wydziału śledczego, gdzie miano zbadać. 

W; pewnej chwili obecni w pokoju wywia 
dowey zauważyli, że aresztowana wydobyła 
z kieszeni palta buteleczkę z jakimś płynem, 
zawartość której momentalnie wypiła, za- 

nim obeeni w pokoju zdążyli jej w tem prze 
Szkodzić. 

Lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził 
poważne zatrucie się esencją octową, poczem 
samobójczynię przewiezieno do szpitala Sa- 
wiez, gdzie pozostaje ena pod dozorem po- 
lieji. 

Przyczyna rozpaczliwego kroku dotych- 
czas nie została wyjaśniona. Polieja prowa- 
dzi dochodzenie. Mąż samobójczyni zestał w 
swoim czasie za działalność  przemytnicza 
wysiedłony z granie Polski. (e). 

Aresztowanie zbiegłego członka „Złotego 
Sztandaru”. 

Jak już donosiliśmy, podczas likwidowa- 
nia przez policję bandy szantażystów, znanej 
policji pod nazwa „Złotego Sztandaru* dwóm 
członkom tej bandy a mianowicie Lewinso- 
nowi i Kantorowi, którzy, jak to ustaliło 
dochodzenie, uczęstniczyli w głośnym wys- 
tępie bandy, udało się zbiec. Zarządzone 
przez policję poszukiwania uwieńczone zosta 
ły w dniu wczorajszym połowicznym sukce- 
sem. 

Aresztewany został Rubin Kantor, który 

porwał z rozkazu herszta 8-letniego chłopca 
w celu wymuszenia okupu. 

Kantora aresztowano wpobliżu gmachu 
Sądu Okręgowego. Osadzono go w areszcie 
centralnym do dyspozycji władz sądowo- 
śledczych. 

Na trop zbiegłego Lewinsona dotychczas 
nie natrafiono. (e). 
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Zachód . 

Szostrzeżenie Zakłe du Watoorslogii U. S. B. 
w Wliisie z dnia 10 Н! — 1932 reke. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 754 

Temperatura średnia — 15° С. 

= wajwyfsza — 10* C 

— g. 17 m. 13 

s najniższa: — 16° С, 

Оваё: 0,3 

Wiatr: północno-zach. 

Tendencja: siłny wzrost. 

Uwsgi: pochmurno. z 

SAMORZĄDOWA. 

— W powiecie wileńsko-trockim niema 

egzekutorów. Wi ostatnich dniach na terenie 

powiatu wileńsko-trockiego zaszła zmiana w 

pełnieniu funkcyj egzekucyjnych. Urząd sek 

westratorów został zlikwidowany. Czynności 

ich powierzono członkom Zarządu gminy. . 

Zmiana ta spowodowana została względami 

ną łudność, która większym zaufaniem darzy 

znanych już sobie ludzi i naogół jest nieprzy 

chylnie usposobiona do sekwestratorów. 

MIEJSKA. 

— Przygotowania do ewentualnej powo- 

dzi. W związku ze zbliżającą się wiosną ak- 

tualną staje się obecnie kwestja ewentual- 

nej powodzi. W Wilnie ukonstytuował się 

już Komitet przeciwpowodziowy, który w 

najbliższych dniach ma zebrać się w lokalu 

Starostwa Grodzkiego dła omówienia w o- 

ch ewentualnej akcji przeciw 

  

— Częściowa wypłała wstezymanych sub- 

wencyj. Wi związku z miljonowym prawie 

deficytem budżetowym miasta, wstrzymana 

została, jak wiadomo, wypłata subwencyj 

nieobowiązujących Magistrat. W ten sposób 

przyznane przez miasto i uchwalone w bud- 

żecie świadczenia na rzecz szkół i instytu- 

cyj.o charakterze społecznym na ogólną su- 

mę 130.000 złotych zostały wstrzymane. 

Chcąc przyjść chociażby z częściową pomocą 

zagrożonym placówkom Kada Miejska na 

ostatniem posiedzeniu poleciła Magistratowi 

zwołanie w jaknajszybszym terminie posie- 
dzenia Komisji Finansowej dla sporządzenia 

listy instytucyj najbardziej potrzebujących 
pomocy. Posiedzenie takie doszło onegdaj 
do skutku i wywołało bardzo burzliwą dys- 

kusję. Przedstawiciel Magistratu na posiedze- 

niu Komisji wystąpił z wnioskiem zamknię- 

cia wszelkich wypłat, motywując to bezna- 

dziejnie rozpaczliwą sytuacją finansową mia 

sta i niemożliwością zwiększania i tak już 

ogromnego deficytu budżetowego. Komisja 

Finansowa stanowiska tego nie podzieliła i 

po zaznajomieniu się z listą towarzystw, 

którym wstrzymana została wypłata sub- 

wencyj wybrała z nich kilka, którym mają 

być wypłacone przyznane świadczenia na 
ególną sumę 40.000 złotych. 

Wniosek ten dla uprawomocnienia skiero 
wany zostanie na najbliższe posiedzenie Ra 
dy Miejskiej. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Zarząd Stowarzyszenia Bratnia Pomoc 
niniejszem zawiadamia, iż od dnia 11 b. m. 
od godz. 13 do 15 i od 19—21 w Sekretar- 
jacie Bratniej Pomocy można będzie otrzy- 
mać bezpłatnie drukowane regulaminy świad 

  

czeń samopomocowych, sprawozdanie Ko- 
misji Rewizyjnej za rok 1930, budżet oraz 
plany finansowo-gospodarcze przedsiębiorstw 
Stowarzyszenia za rok 1931, wykonanie bud- 
żetu za rok 1931 oraz preliminarz budżeto- 
wy na rok 1982. 

WQGJSKOWA. 
—- Podatek wojskowy. Władze admini- 

strakcyjne kończą już, jak się dowiadujemy, 
prace nad sporządzaniem list płatników po. 
datku wojskowego. Listy te w niedługim cza 
sie zostaną przesłane do wydzia.u podatko- 
wego Magistratu, który roześle wezwania 

płatnicze. 
Podatek płatny będzie w ciągu miesiąca 

od daty doręczenia wezwania. Płatnikom 
przysługiwać będzić prawo odwołania się w 
dwóch wypadkach: do wydziału podatkowe- 
go Magistratu w razie ubóstwa płatnika i do 
referatu wojskowego Starostwa o ile podatek 
został wystosowany naskutek mylnej kwa- 
lifikacji. : 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Odezyt-Koncert w Ognisku Kolejowem 

W dniu 13 marca 1932 roku o godz. 4 pa 
południu w lokalu „Ogniska Kolejowego 
przy ulicy Kolejowej Nr. 19 odbędzie się „Od 
czyt-Koncert* pod tytułem „Nad Polskiem 
Morzem. с 

Prelegentka — p. Wanda Kluczyūska. — 
Udział biorą: p. Wanda Hendrychówna 

— śpiew, p. prof. Adam Ludwig — Śpiew, p. 
Halina Hohendligerówna (Ciotka Hala), 
p. Kazimiera Aleksandrowiczowa (Ciotka 
binowa). я 

Przy fortepianie p. Zofja Godziszewska. 
Wstęp dla członków „Ogniska“ i K. P. 

W. — 20 gr. dla nieczłonków — 30 gr. 

dla dzieci — 10 gr. 
Szatnia nie obowiązuje. 

— Odczyt o pojedynku. Staraniem Zarzą 

du Ogniska Kolejowego Przysposobienia 

Wojskowego na st. Wilno, w dniu 13 marca 

r. b. w niedzielę o godz. 18 odbędzie się 

dczyt p. Wiktora Komorowskiego pod tytu- 

łem „Pojedynek w świetle prawa karnego". 
Odczyt zostanie wygłoszony w sali górnej 

Ogniska Kolejowego w Wilnie przy ulicy Ko 

lejowej Nr. 19. 
Wstęp bezpłatny dla wszystkich. 

RÓŻNE. 
— Zakaz sprzedaży materjałów wybucho 

wych. W' związku ze zbliżającemi się święta 
mi Wielkiej-Nocy władze administracyjne 
mają w najbliższych dniach wydać zarządze- 
nie wzbraniające składom aptecznym sprze- 
daży materjałów wybuchowych jak: cali 
chloricum, sól Berholia i t. p. 

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

Dziś, w piątek dnia 11 b. m. o godz. 8 w. 
— bohaterska sztuka Kazimierza Czyżow 
skiego p. t. Virtuti Militari*, w której autor 

daje przekrój dziejów, począwszy od wy 
buchu wielkiej wojny — poprzez walki leg- 
jonowe — aż do czasów obecnych. „Virtuti 
Militari“ niema nic w sobie z szablonu. Au- 
tor znalazł swoją oryginalną formę — dzię- 
ki czemu utwór stał się zwarty, ciekawy i 

nadwyraz współczesny przez nowoczesną bu 
dowę dramatu. 

Jutro w sobotę dnia 12 marca b. m. o 
godz. 8 w. „Virtuti Militari". 

— Premjera „Ich synowej* w Teatrze 
Lutnia. Dziś w piątek ата 11 b. m. o godz. 
8 w. po raz pierwszy ujrzymy na scenie Te- 
atru Lutnia —- wesołą, pełną niebywałego 

Al 

  

  

Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku 

Miejski| =* ZAGŁADA ROSJI| 
W rol. głównych: Aleksander Malikow i Natalja Lisienko. 

NASTĘPNY PROGRAM: SZLAKIEM HAŃBY. 
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JAKOB WINER i S-ka 

LID A, Suwaiska 58, tei. 90 

Poleca: jedwabie, wełny, korty, sukna, płótna, 
oraz futra | okrycia damskie I męskie. 

(obok kino-teatru Nirwana) 

  

  

  

humoru komedję Adama Grzymały-Siedlec- 
kiego p. t. „Ich synowa“. Popularny autor, 
którego Wilno ma jeszcze świeżo w pamięci 
po niezrównanej komedji „Maman do wzię- 
cia”, budzi wzmożone zainteresowanie nową 
sztuką, która zapowiada się jeszcze bardziej 
interesująco od poprzednich. Świetną obsa 
dę stanowią pp.: Jasińska-Detkowska, Zie- 
lińska, Kamińska, Malinowska, Lubowska, 
Ciecierski, Wołłejko, Domański, Dobrowol- 
ski i inni. у 

Jutro w sobotę dnia 12 b. m. o godz. 8 
w. po raz drugi „Ich synowa”. 

— W: niedzielę dnia 13 marca o. godz. 
12 m. 30 w poł. odbędzie się przedstawienie 
dla grzecznych dzieci uroczej baśni, ze špie- 
wami i tańcami p. t arodziejskie wrzecio 
no“ i „Wieszezka lalek“ w wykonaniu ucze- 
nic bałetu Lidji Winogradzkiej. 

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE. 

—- „Dwunasta noc* — na Pohułance. W 

niedzielę dnia 13 marca o godz. 4 p. p. uka- 

że się wesoła i wysoce artystycznej treści 

komedja Szekspira p. t. „Dwunasta noc” po 

cenach popołudniowych. 
Zalecone dla młodzieży przez 

jum Szkolne. 
— „Co może kobieta* — w Teatrze Lut- 

nia. W) niedzielę dnia 13 b. m. o godz. & 

p. p. po cenach popołudniowych dana bę- 

dzie fascynująca, arcywesoła komedja Anto- 

ine'a p. t. „Čo może kobieta". 
— Wielki Koncert Symfoniczny już jutro 

odbędzie się w Sali Konserwatorjum (Wiel- 

ka 47). Będzie to jedyny w tym sezonie — 

na wielką miarę artystyczną — koncert. sym 

foniczny, urządzany staraniem Wileńskiego 

Towarzystwa Filharmonicznego. Wysoce war 

tościowy program koncertu (Chopin—Kon- 

cert c-moll, R. Strauss — poemat symfonicz- 

ny „Don Juan”, który Wilno usłyszy po raz 

pierwszy, oraz Czajkowskiego — VI sym- 

fonja „Patetyczna”), jak też świetna dyrek- 

ja W. Bierdjajewa, doskonała pianistka R. 

  

   

   

  

Kurator- 

     

  © 
Nadelmanówna oraz zwiększony zespół Wi- 

leńskiej Orkiestry Symfonicznej — ze stro- 
  ny wykonania — złożą się na istotnie wy- 

bitną audycję. * 

Bilety w przedsprzedaży można jeszcze 

nabyć w ., б — Mickiewicza 11-2 — 

od godz „. oraz w dzień koncer- 

tu w kasie Konserwatorjum od godz. 7 wie- 

RADJO 
PIĄT dnia 1i-go MARCA 1932 ROKU. 

11.58: Sygnał czasu. 14.10: Program dzien 

ny. 14.15: Muzyka z płyt. 15.15: Kom. 15.25: 

Odczyt dla maturzystów. 16.10: Audycja dla 

dzieci. „Jak to dawniej bywało. — słu- 

chowisko. 16.40: Codzienny odcinek powie- 

16.55: Lekcja angielskiego. 17.10: 

„Socjalizm polski* — odczyt. 17.35: Pieśni 

Modesta Mussorgskiego. 18.05: Recytacje 7 

poematu Puszkina — „Jeździec miedziany”. 

18.20: Muzyka rosyjska (płyty). 18 Kom. 

LOPP-u. 19.00: „Polakom na Kow 

nie*. 19.15: „Przegląd prasy rolniczej krajo- 

wej i zagranicznej”. 19.25: „Ciotka Albinowa 

mówi”. 19.40: Program na sobotę. 

Pras. dzien. radj. 20.00: Pogad. muz. 20,15: 

Koncert symfoniczny z Filharm. 22.40: Kom. 

22.50: „W perskim ogrodzie“ — muzyka. 

SOBOTA, dnia 12-go MARCA 1932 ROKU. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Poranek ze 

Lwowa. 14.10: Program dzienny. 14.15: Mu- 

zyka z płyt. 15.15: Kom. 15.20: „Mała skrzy. 

neczka*. 15.40: Koncert dla młodzieży (pły 

ty). 16.10: Odczyt dla maturzystów. 16.30: 

Muzyka z płyt. 16.40: Godzienny odcinek po- 

wieściowy. 16.50: Muzyka z płyt. 17.10: „Jó- 

zef Wieysenhoff — odczyt. 17.35: Aud. muz. 

dla młodzieży. 18.05: Słuchowisko dla mło- 

dzieży i koncert. 18.50: Kom. Wi. Tow. Org. 

i Kółek Rołniczych. 19.00: Tygodnik litewski. 

19.15: Kwadrans akademicki. 19.30: Kom. 

sportowy. 19.35: Program na niedzielę i róz- 

maitości. 19.45: Pras. dzien, *radj. 20.00: , V 

widnokręgu“. 20.15: Koncert życzeń. 21. 

Koncert. 21.55: „Na śladach legendarnej At- 

lantydy“ — felj. 22.10: Koncert chopinow- 

ski. 22.40: Kom. 23.00: „AKUKU* — odci- 

nek z docinkami, 23.30: Muzyka z płyt. 

NOWINKI RADJOWE. 

POEZJA I MUZYKA ROSYJSKA. 

Dzisiaj o godz. 17.35 ze studja wileń 

go nadana zostanie ciekawa audycja, po: 

cona specjalnie muzyce i poezji rosy 

Rozpoczną ją pieśni Musorgskiego w wyko- 

naniu wybitnej sopranistki p. Heleny Dal 

przy akompanjamencie Waleutyny Czuchow 

skiej. Następnie artysta Teatrów Miejskich 

p. Marjan Bielecki odezyla fragmenty 7 

„Jeźdzca Miedzianego* Puszkina w przekła- 

dzie Juljana Tuwima. I na zakończenie u- 

słyszymy szereg utworów dawniejszej i współ 

czesnej muzyki rosyjskiej — z płyt gra- 

mofonowych. 

WYSTĘP MAURYCEGO GAWELA, 

Wieczorem o godz. 20.15 Polskie Radjo 

transmitować będzie z Filharmonji War- 

szawskiej koncert pod batutą sławnego kom- 

pozytora francuskiego Maurice Rawela, któ- 

ry poraz pierwszy przyjeżdża do Warszawy, 

Kompozytor wielu grywanych u nas utwo- 

rów i jeden z czołowych mistrzów dzisiej- 

szej muzyki francuskiej dyrygować będzie 

u nas swym nowym utworem, mianowicie 

koncertem fortepianowym, który odegra p- 

Marguerita Long. W przerwie koncertu u 

talentowany krytyk p. Leon Pomirowski wy- 

głosi feljeton, omawiający ostatnie utwory 

dramatyczne Karola Huberta Roztworowskie 

go, świeżo odznaczonego p: ństwową nagrodą 

literacką za dramat p. t. Niespodzianka. 

KINA 1 FILMY 
256 

  

   

    

  

  

  

    

  

  

    

  

  

  

  

    
     

    

„SZYB 

(Casino). 

Typowy przykład, jak można, mając bar 
dzo ciekawy temat, dobry materjał aktorski, 
film z przeproszeniem —- spaskudzić. Kiedy 

się to porównuje z tęgą (już nietylko świetl 

ną!) robotą zagraniczną, choćby tylko ame- 

rykańską (której upadek po wprowadzeniu 

filmów dźwiękowych jest niewątpliwy). to się 

widzi z obrzydzeniem ciągłe ten sam w na- 

szej kinemalokrafji, zabłagowany dyletan- 

tyzm, to samo ciągłe jeszcze niechlujne, czę- 

sto nawet wręcz nieuczciwe traktowanie 
przedmiotu — nie — ofiary znęcania się 

nad nim pospolitych łapigroszów, bylejak 
i byle za co, ale byle jaknajwięcej tej mo- 
nety zagarnąć. To jest zasadnicza ideologja 
naszych „filmowców. . 

Rzecz osobliwa, że w tym ilumie prze- 
różnego kalibru kombinatorów nie znajdzie 
się jakiś szczery, uczciwy — artysta, z sia- 
kiemi takiemi ambicjami twórczemi. Gdzież 

u licha jesteśmy? W Patagonji, czy u Eski- 

mosów? Ze wszystkich stron, u naszych są- 

siadów. dokoła rozwija się i kwitnie wspa 

niale film, nie mamy zatem na swoją obro 

nę i tego nędznego tłumaczenia, że od cent 

rów tej pracy jesteśmy oddale Sowieckie 

iflmy słyną nie od dziś. Niemcy mimo róż- 

nych, swoich defektów artystycznych są prze 

cież świetnym dla nas przykładem, a Cze- 

si zakasowali nawet Niemców . Tylko my 

tkwimy ciągle jeszcze w rfiemowlęctwie, par- 

tactwie i niedołęstwie. Tam, wszędzie na sze 

rokim świecie, reżyser bierze byle co, błahy 

nieraz temat i tworzy z tego arcyfilm. U nas 

bierze p. Buczkowski temat kapitalny i robi 

z tego... błahy film. Gdize się dotkniesz 
tam... słabizna. Staropolskie i ludowe zna- 
czenie tego wyrazu jest dość znane... 

Pozatem „wszystko dobre, co Bóg dał*, 
P. Bańska Orwid jest śliczna, i ma bardzo 
dobrą, kinową mimikę. P. Doboszowi trudno 
coškolwiek zarzucić, chyba to, co mu polecił 
reżyser. P. Marr również nie pozostawia 

  

  

19.45: 

„P. K. 0. 
‚ ogłasza 

konkurs z nagrodami. 
Należy jasno i treściwie odpo- 

wiedzieć na 3 pytania: 
1) Dlaczego należy składać o- 

szczędności w P. K. O, a nie cho- 
wać ich w domu? : 

2) Jakie korzyści i udogodnienia 
w dziedzinie oszczędności zapewnia 
swoim klijentom P K. O. 

3) Ile osób składa swe oszczęd- 
ności w P. K. Q. i jaka jest ogólna 
suma złożonych w P. K. O. wszyst- 
kich wkładów? 

Za najlepsze odpowiedzi P. K. O. 
przeznacza: 

| nagrodę w kwocie zł. 500.— 
2 nagrody po zł. 250.— 
5 nagród po zł. 200.— 
10 nagród po zł. 100.— 
20 nagród po zł. 50— 
Odpowiedzi konkursowe nadsy- 

łać można do dn. 30 kwietnia 1932r, 

WARUNKI KONKURSU: 
1) Odpowiedzi” należy : nadsyłać 

pod adresem: Wydział Ekonomicznv 
P. K. O. w Warszawie, ul. Jasna 9. 

2) W odpowiedzi należy podać: 
imię i nazwisko, numer posiadańej 
książeczki oszezędnościowej P. K. O. 
oraz powołać się na niniejsze ogło- 
szenie. 

3) Prace nagrodzone 
własnością P. K. O. 

UWAGA: Nagrodzeni w poprzed- 
nich konkursach P. K. O. nie moga 
powtórnie ubiegać się o nagrodę. 

nic do życzenia — jako aktor.- Nie będziemy 
powtarzać wypowiadanych już kiedyindzief 
ocen. Gawłikowski, poza momencikami dro 
bnej szarży, był całkowicie correct, jako typ 
i jako charakter. Czarne charaktery (Olsza, 
Owront et comp.) zalewały od czasu do czasu 
szarżą (o Panie, kiedyż nareszcie z filmów 
polskich wyłane zostanie wszelkie pługastwo 
złodzieje rzezimieszki, brudne szynki ete), 
reszta od biedy poprawna. Znów góra samo 

stają się 

  

chwalstwa, wściekłej reklamy, órdynarnej 
blagi urodziła mizerną „kościelną*, mysz. 

„LUDZIE MORZA*. 

(Pan). 

Dla nas, odwiecznych lądowych szczurów 

morze jest zawsze czemś egzotycznem, prze- 
to frapującem wielce. Że przytem jest to 
przedmiot niezwykle 
godzimy się nawet na niezbyt urodziwą, 
podstarzałą amantkę, na wulgarnego Bane- 
roffa, na nieodzowne pysko-walenie pięścia- 
mi, na naiwny scenarjusz, żeby zobaczyć 
parę pięknych fragmentów morza. poznać 
dość miłą tawernę i parę interesujących pra- 
wnych i obyczajowych momentów żeglars- 
kich. To ystko. 2 (sk.) 

„HAJDA TROJKA“... 

(Helios). 

„Hajda“ nie „gajda“ ani „ajda“ jak jest 
popisane na afiszach i w ogłoszeniach do 
pism. Tak się ten wyraz wymawia i tak go 

        

raczej należy po polsku pisać, o czem powi- 
nien wiedzieć ten, który zajmuje się rekla 
mą w kinie Helios, a jeśli nie wie, to niech 
się kogoś poradzi, a nie zaśmieca terenu swe 
go działania takiemi obrzydliwošciami. 

Film pierwszorzędnie zrobiony. Żeby nie 
ta sztuczna wieś w sztucznej zimie, co razi 
fatalnie i przypomina jakieś tandetne nie- 
mieckie oleodruki, byłby to na tak wyso- 
kim poziomie, jak niedawno omawiani „Br. 
Karamazow”. 

Reżyserja znakomita. Wykonanie aktor- 
skie zupełnie na poziomie „Br. Karamazo- 
wych”. Co za typy! Głupowaty włóczęga, to 
*kreacja nad kreacje (M. Czechow). Schlettow 
jako „jamszezik“, czy zwoszczik*, — dosko 

  

   
   „, charakteryzacja, symbolika ek- 

spresja, takie wszystko że chapeaubas! Na- 
pięcie dramatyczne, strona charakterystycz- 
na ponad zarzu ni odrobiny szarży czy 
przesady. Nic zbędnego, nie pozwołono wi- 

      

, tempo akcji, sytuacje pomysły + 

„kinogeniczny*, więc - 

dzowi ani na mgnienie oderwać uwagi od. - 
filmu, tak trzyma się w ustawicznem napię- 

  

ciu, w nieprzerwanej, intensywnej  obser- 
wacji niezwykłego bogactwa. przełatują- 
cych przed nim obrazów. (sk). 

SPORT 
ZAWODY NARCIARSKIE © ODZNAKĘ 

P. ZN, 

W; sobotę t. j. dnia 12 marca odbędą się 
zawody narciarskie o odznakę P. Z. N. orga- 
nizowane przez Okr. Ośrodek W. F. 

Program zawodów przewiduje następują- 
ce biegi: 

1) Bieg 12 klm. @1а narciarzy w wieku 
ponad 18 lat. 

2) Bieg 8 klm. dla narciarek w wieku po 
nad 17 lat. 

3) Bieg 12 klm. otwarty. 
Dla orjentacji podajemy warunki zdoby- 

cia odznaki: 
Narciarze w wieku 18—31 lat włącznie 

— czas 1 godz. 24 sek., 32—39 lat — 1 godz. 
33 m. 24 sek., i ponad 40 lat 1 godz. 50 m. 

Narciarki w wieku od 17 do 29 lat 
włącznie cząs 1 godz. 20 min.. 30 lat i po- 
wyżej — 1 godz. 36. m. 48 sek. 

Zgłoszenia zawodników przyjmuje Okr. 
Ośrodek WF. do dnia 12 marca b. r. da g 
12. — Wpisowe od startu wynosi 1 zł. 

Losowanie i rozdanie numerów odbędzie 
się na miejscu startu i mety (ul. Borowa 32) 
o godz. 13. 

Początek zawodów 0 godz. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
TAJEMNICA MILCZĄCEJ DZIEWCZYNY. 

Donosiliśmy już w „Kurjerze Wileńskim* 
o tajemniczej łokatoree aresztu centralnego 
która uporczywie nie chce ujawnić swego 
nazwiska, twierdząc, że woli raczej siedzieć 
w areszcie, niź zdradzić kim jest. 

Aresztowana niewiasta trwa dalej w 
swoim uporze. Przedwczoraj wzięto ją zno- 
wu w krzyżowy ogień pytań, lecz i tym ra- 
zem nie dowiedziano się niczego. Upór ta- 
jemniczej „młodej i przystojnej dziewczyny. 
pochodzącej jak wynika z jej zachowania 
się z lepszych sfer towarzyskich nasuwa wła 
dzom śledczym przypuszczenie, że ma się tu 
do czynienia z jakąś tajemnieą, strannie ma 
skowaną przez dziewczynę. Wobec takiego 
stanu rzeczy osadzono ją w więzieniu aż do 
czasu wyświetlenia niezrozumiałego powodu 
uporu „dziewczyny bez nazwiska*. (e). 

TRAGEDJA SAMOBÓJCZA PRZY ULICY 
KALWARYJSKIEJ. 

Wczoraj w godzinach popołudniowych 

przy uliey Kalwaryjskiej Nr. 1 usiłowała po 

pełnić samobójstwo przez wypicie dażej do- 

zy denaturatu niejaka Anna Rachman, Za- 
wezwane pogotowie ratukowe przewiozło ją 
w stanie ciężkim do szpitala Sawiez. 

Przyczyna samobójstwa — nieporozumie 
nie rodzinne. (e). 

  

14 min. 30 
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NA SCENIE I ESTRADZIE. 
Zespół Reduty w Teatrze 

„Lutnia“. - 
„Drugie imię miłości* komedja 

Stanisława Mitasz: wskiego. 

„Drugie imię miłości* jest świetnie 
zbudowaną, czystą, jasną, miłą i po- 
godną komedją, autor nie sili się w 
niej na rozwiązanie kwadratury koła, 
nie bawi się w metafizykę, ani nie ba- 
brze się w brudach moralnych i spo- 
łecznych, ale przedstawia konflikt psy 
chologiczny nieporozumienia ojca i 
syna, nieporozumienia płynącego z 
odrębności natur i charakterów, po 
głębionego przez pewien czas. rywali- 
zacją o zdobycie miłości tej samej ko- 
biety. Konflik uczuciowy kończy się 
jednak pogodnie, ustępstwem i zgodą 
ojca, udobruchanego i rozbrojonego 
zwycięską miłością młodych 

Miłaszewski nie lubuje się w przed 
stawianiu patologicznych degenera- 

daje on w swoich sztukach typy 
czajnych normalnych ludzi z ich 

wśzystkimi wadami i zaletami. Dyrek 
tor Edward Hornicki pomimo swego 
nawskroś materjalistycznego šwiato- 
poglądu, jak też i sentymentalny, lek- 
komyślny syn jego Wiesław Hornic- 
ki, są bezwzględnie sympatycznymi ty 
pami, a Helena Ziemska jest szłachet- 
nym, czystym, jasnym typem kobie- 
ty, biorącej za serce dobrocią i pro- 
stotą. 

„Drugie imię miłości** grane było 
koncertowo. Nazwisko Adwentowicza, 
tak jest związane z repertuarem sil- 
nie dramatycznym, „Ojcem Strynber- 
ga, Hamletem*, „Upiorami* Ibsena 

i całym szeregiem innych ról o sil- 
nym napięciu tragizmu, że oglądanie 
wielkiego artysty w komedji, w roli 
trzeźwego, zrównoważonego i szlache- 
tnego dyrektora banku, było dla nas 

prawdziwą niespodzianką. Trzeba przy 
znać,że grał on Świetnie, i że w cha- 
rakterze pogodnego wyrozumialego 
starszego pana, rywalizującego z sy- 
nem o kobietę, było mu bardzo do twa 
rzy. 

P. Mazarakówna potraktowała ro- 
łę Hełeny nadzwyczaj subtelnie, gra 
jej pełna umiaru, tchnęła czarem ko 
biecości, prostoty i naturalności, uro- 
cza artystka włożyła w nią tyle praw- 
dy i serdecznego ciepła, że autor nie 
mógłby wymarzyć idealniejszej od- 
twórczyni postaci Heleny. 

P. Balcerzakowi pobyt w Reducie 
i możność długiego opracowywania 
rół, wyszły na dobre, gdyż jego gra wy 
kazuje gruntowne pogłębienie i opra 
cowywanie roli Wiesława Hornickie- 
go. Trafnem ujęciem charakteru lek- 
komyślnego, lecz w gruncie rzeczy 
szlachetnego młodzieńca, p. Balcerzak 
świetnie dopełniał trio trzech głów - 

nych postaci komedji. 
Reszta wykonawców dobrze wy- 

wiązała się ze swoich epizodów, two- 
„rząc harmonijną całość. Publiczności 
było dużo. Doskonała, pogodna kome- 
«dja, jak też. i Świetna gra artystów, 
pozostawiły po sobie wrażenie mile 

spędzonego wieczoru. 

    

Zastępca. 

Muzuka. 
Koncert Wil Tow. Filharmonicznego: 
(Wieczór sonat. — Wieczór uczniów 
Konserwatorjum). Audycje muzyczne. 

Niejednokrotnie zaznaczaliśmy, że 
w Wilnie niebrak muzyków o wybit- 
nych kwalifikacyjach artystycznych, 
których działalność, aczkolwiek po- 
łączona z niezliczonemi trudnościami 
niewdzięcznego akulturalnego środo- 
wiska wileńskiego, daje od czasu do 

Kim Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ulica Ostrobramska 5 

Od czwartku 10 marca b. r. 
LYA MARA i BEN LYON 

w filmie p t 
Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. 

czasu znać o sobie w sposób jak naj. 
chlubniejszy. 

Mamy dwa zespoły kameralne 
(„Kwartet wileński” i kwartet im. Mo 
niuszki), mamy kiłku artystów - in- 
strumentalistów i śpiewaczek, na po- 
ważnym poziomie wirtuozerji koneer- 
towej stojących, mamy wreszcie uczel 
nię muzyczną o ustalonej renomie 
(Konserwatorjum Wileńskiej, raz po 
raz dającą znać o sobie bądź sukce- 
sami swoich uczniów poza terenem 
Wilna, bądź wysokiemi wartościami 

swoich pedagogów. 
Duże oto siły pedagogiczne nasze - 

go Konserwatorjum wystąpiły w ty- 
godniu ubiegłym z wieczorem sonat. 
PP. Wanda Ledochowska (skrzypce! 
i Cecylja Krewer (fortepjan), znane 
u nas, jako solistki, tym razem do- 
skonałem zespoleniem się zarówno 
pod względem dźwiękowym, jak i in- 
terpretacyjnym. dowiodły swej dużej 
muzykalności i solidnego opanowania. 

instrumentów. 
Wszystkie trzy sonaty, tak różne: 

Locatell'ego, Beethovena i Szymanow- 
skiego znałazły odtworzenie nietylko 
właściwe, ale i niepowszednim artyz- 
mem owiane. Spotkały się też z bardzo 
gorącem uznaniem słuchaczy. 

Wieczór uczniowski Konserwator- 
jum Wileńskiego dla kandydatów & 

kursu niższego i średniego był pou- 
czającym przeglądem młodszej gene- 
racji uczniów, który dał pojęcie o po- 
ziomie nauczania w tym podstawo- 
wym zakresie. Program dał kilka cie- 
kawych numerów zespołowych klas 
instrumentów dętych (prof. Res? i 
Koseckiego). Zasługuje tu na wyróż- 
nienie dobór utworów, całkiem nie- 
przeciętnej wartości, o co tak trudno 
w repertuarze kompozycyj na te in- 
strumenty pisanych. Dobrze,.jak zwy- 
kle zaprezentowały się klasy fortepia - 
nu (prof. Tymińskiej, Krewer i Świę- 
torzeckiej). Również z klasy skrzypiec 
(prof. Ledóchowskiej i Kontorowicza! 
popisywali się uczniowie i uczenice, 
wykazując zarówno dobre przygoto - 
wanie techniczne, jak i muzykalność 
interpretacji, mielibyśmy tylko za- 
strzeżenie co do zbyt wymuszonego 
sposobu trzymania skrzypiec u ucz- 
niów prof. Kontorowicza, których je- 
dnakże całość wykonania zdradzała 
pozatem bardzo duży stopień sumien- 
ności i fachowości kierunku. Klasa 
śpiewu solowego tym razem nie była 
reprezentowana z powodu — jak nas 
objaśniono — niedyspozycji kilku kan 
dydatów, wyznaczonych do popisu. 

Z zaciekawieniem oczekujemy wie 
czoru uczniowskiego kandydatów 7 
kursów wyższych, mającego się od 
być jeszcze w miesiącu bieżącym. W 
celu rozwinięcia u młodzieży wszech- 
stronnej i trwałej muzykalności, Ku- 
ratorjum Okręgu Szkolnego — \УПей- 
skiego gorąco poparło zorganizowano 
przez Bratnią Pomoc słuchaczy Kon 
serwatorjum Wileńskiego, audycje 
muzyczne, odbywające się raz na mie- 
siąc w sali Konserwatorjum (ul. Kon- 
ska. 1) Pierwsza z tych audycyj odby- 
ła się dnia 13 ub. m. i poświęcona była 
formom muzyki tanecznej. 

Następne audycje odbędą się dn. 

  

  

  

        

  

  

i druga w dn. 5 marca poświęc 
formie pieśni dnia 6-go  kwiet- 
nia (formy instrumentalno-liryczne: 
romans, preludjum, impromptu, noc- 
turn, ballada, scherzo, rapsodja i t. p. 
Dnia 7-go maja (forma suity: menit- 
et gawot, allemanda, sarabanda, reu- 
deau i t. p.), dnia 5-go czerwca (for- 
ma sonaty i symfonji). 

Wszystkie audycje są ilustrowane 
przykładami muzycznemi w wykona- 
niu solistów, chórów i orkiestry. Ce- 
ny wejścia są wyznaczone możliwie 

  

  

. oka 

   

- List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

  
o zamieszczenie w no- 
kiem następującej no- 

Uprzejmie pros 
czytnem piśmie par 
tatki. 
W ..Kurjerze Wiileńskim" z dn. 5 bm. w ar- 

tykule „Rozprawa o plagiat artystyczr 
brał głos w charakterze sprawozć 
w sprawie sądowej pp. L. Śleńdz 
chimowicz, a jedni nie współtwórca pro- 
jektu p. prof. Ślendzińskiego — Dr. M. Mo- 
relows| 

Artykuł zawiera wiele nieścisłości i wy- 
maga sprostowań, 

Jestem upoważniony przez świadków i 
biegłych w powyższej sprawie artystów nia- 
larzy pp. M. Kuleszę, W. Kajruksztisa, art 
rzežbiarkę p. L. Szezepanowiczową i inž. p 
J. Ożyńskiego — do iadczenia, iż zabie- 
ranie głosu w tej spraw: zez nas, narazie, 
uważamy za niewłaściwe i niedopu alne, 
właśnie dla tego, że I ni i 
biegłymi we wspomnianej sprawie sądowej. 

Pozostaję z najwyższym szacunkiem i po 
ważaniem: 

      

         

    

    

        

   

    

    

      
     

     

Czesław Wierusz-Kowalski. 

Wilno. d 7 marca 1932 r. 

(P, 

  

pisek redakcji). list po- 

    

steśmy zmuszeni zaopatrzyć go w 

nasiępu komentarz. 

Jest rzeczą danej redakcji, a nie zaintece- 

    

sowanej strony zdecydować komu powierzyć 

kiej lub innej sprawie sprawozdanie i 

ać mu przez to zaufanie. To że 

  

w 

    sprawoz- 

dawca był uprzednio świadkiem i biegłym 

nie może tu grać żadnej roli. Dodajemy, aby 

uniknąć wprowadzania w błąd czytelników 

„Kur. Wil“, że zasiągnęłiśmy w tej mierze 

wespół z p. dr. M. Morelowskim opinji trzech 

wybitnych pracowników wileńskich, którzy 

pogląd nasz zgodnie potwierdzili i to przed 

pojawieniem się rzeczonego sprawozdania. ©О 

stopniu zaś dobrej woli ze strony p, d-ra M 

   

Morelowskiego, świadczy rzeczowy ton i 5ро- 

kój stylu jego artykułu, oraz podpisanie go 

własnem nazwiskiem. 

Wobec tego, że list pomimo zastrzeżeń za- 

wiera krytykę owego artykułu, zaznaczyć mu- 

simy, 

założeniem a jak bardzo dalece jest nieści- 

słym, ie nazywanie p. 

Dr. M. Morelowskiego współtwórcą projektu 

p. Ślendzińskiego. Jak mieliśmy okazję ło 

stwierdzić, pan Dr. M. Morelowski współdzia- 

łał z p. prof. Slendzińskim w zakresie szki- 

cowania (podobnie jak p. architekt Dąbrow: 

ski) jedynie w odniesieniu do podstawy, —- 

na skutek uchwały Komitetu, zostawiającej 

w tej mierze panu prof, Slendzińskiemu peł- 

ną swobodę. 

Wiadomo zaś doskonale że na rozprawie 

o plagjat wcale o podstawę architektoniczną 

projektu p. R. Jachimowicza nie chodziło, 

Nie chcemy, zaś nawet przypuszczać, aby kto- 

kołwiek poważnie chciał podtrzymywać zda- 

nie, że gdy na życzenie prof. Slendzińskiego 

Dr. M. Morelowski dostarczył mu bibliografi- 

czne dane co do naukowej strony, archeolo- 

gji uzbrojenia XV wieku — i zagadnienia te 2 

nim dyskutował p. Słendziński rozwiązywał 

je samodzielnie, jak to p. Dr. M. Morelowski 

stwierdził — to można, z tego czynić jesz- 

cze zarzut panu Slendzińskiemu, albo krępo- 

wać pana Dr, M. Morełowskiego co do wypo: 

wiedzenia się w prasie. х 

Ali Ai 

KLOPOTY 
PANI NIUSKI 

Humorystyczna opowieść 

w ośmiu rozdziałach 

Eugenji Kobylińskiej 
ukaże się przed Wielkanocą w księ- 

garniach ku rozrywce skłopotanych 

domowemi troskami Wilnianek. 

SKŁAD GŁÓWNY 

  

przez to samo jest sprzeczny ze swem    e 

dostatecz 

  

świadczy 

Е     
Ž W KSIĘGARNI ŠW. WOJCIECHA, 

ŠU ii i ik 

najniższe. Początek audycyj o godz. 
4 po południu. 

Należy przypuszczać, że pożytecz- 
na ta inicjatywa znajdzie należyty 
oddźwięk u młodzieży sżkolnej i ich 
rodziców. 

Z. B. 

Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 
  

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wiłeńska 38, tel. 9-26 

2 SĘ 1-1 zeń 

DRA! ka miłości. okno | rzec. Alda TROJK 
Stanisławskiego Michał Czechow. — 

W rol. gł: czarująca OLGA CZECHOWA, 
niezrównany H. Schłetow i artysta teatru 

Śpiewy rosyjskie solowe i chóralne. —- Rzecz dzieje się w Rosji. 
Nad progr.m: Dodatki dźwiękowe. Na |-szy seans ceny zniżone. Początek o g. 4, 6, 8 i 1015 
  

Dźwięk. Kino - Teatr Dziś! Wstrząsający dramat na tle 
martwych obszarów Sahary p. t. CZTERECH Z LEGJI 

Holjywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 Ceny znacznie zniżone — od 40 gr. 

z udz. Warnera Bastera 
oraz Myrny Loy 

Nad program: Aktualne dodatki dźwiękowe. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 1015, w dnie świąteczne o godz. 2-ej 
  

Dziś! Najrozkoszniejsza operetka filmowa 
z dotychczas wyświetlanych w Wilnie pt. 
Najczarowniejsza muzyka w świecie. 

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
PRECZ z MIŁOŚCI 

Niezrównanie upajające melodje. 

Przebój nad przebojami. Cud 
nowoczesnej techniki filmowej. 

Z udziałem boskiej Liłjany Harwey 

  

W_! DE Ń S £ I 

Uchwała Wil. Związków Ro- 
botniczych 

wohec projektu nowelizacji 
ustawodawstwa socjalnego. 

W dniu 9-go III. r. b. odbyla sių 
konferencja wspólna zarządów oddzia 
łów Cegielników i Budowlanego, Rob. 
Zw. Zaw. Robotników Przemysłu Bu- 
dowlanego Ziem Północno-Wschod - 
nich na której postanowiono: 

a) domagać się wstrzymania eks: 
misji bezrobotnych oraz obniżenia ko- 
mornego, 

b) uchwalono protest przeciwko 
przedłużeniu czasu pracy na zasiłek 
ustawowy z 20-tu na 30-ci tygodni. 
obniżeniu stawek zasiłkowych, projek 
towanemu zniesieniu soboty angiel- 
skiej, obniżeniu świadczeń ze stronv 
Kasy Chorych, płacy za godziny nad- 
liczbowe, ograniczeniu dodatków ro 
dzinnych i urlopów. 

ODEZWA. 
Wil. Tow. Lniarskie nadsyła nam na- 
stępującą odezwę. 

Rolnicy ziem północno-wschodnich Rze- 
ezypospelitej i ich organizacje już niejedno 
krotnie zwracali się do Banku Cukrownict- 
wa, Państwowych Fabryk Związków Azoto- 
wych, Związku Młynarzy, Monopołu Solne- 
go z żądaniem, by wymienione instytucje 
cpakowywały swe produkty w worki z su- 
rowcea krajowego — z lnu i konopi — za- 
miast worków jutowych. 

Nie możemy Inu swojego sprzedać zagra- 
nice, przeto zmuszeni jesteśmy przystapić do 
ekeji umieszczenia go w kraju i musimy sta 
neweze domagać się, by przemysły oparte na 
rolnietwie popierały własne rolnictwo, a nie 
zamorskich plantatorów juty. 

Relniey! eelem zadokumentowania naszej 
woli — postanowiliśmy tozpecząć przyjmo- 
wanie piśmiennych żądań pojedyńczych rol- 
ników i organizacyj rolniezych, skierowa- 
nych do poszezegėlnych przemystėw. W mia- 
rę napływania tych żądań, bedziemy je pu- 
blikowali w prasie i przekazywali czynni 
kom miaredajnym. 

Mając swoje dobra i przyszłość rolnictwa 
na uwadze — nie zwiekając musimy twardo 
postawić żądanie swoje, popierająe je całą 
silą, na jaką relnietwo zdobyć się może. 

Towarzystwo Lniarskie w Wilnie. 

Stan japońskich sił zbraj- 
nych w Chisach. 

: Ze wzgłędu na to, że w ostatnich czasach 
wieł mówi się o tem, że Japonja wysyła do 
Chin nowe wojska, nie od rzeczy będzie za- 
poznać czytełników z faktycznym stanem sił 
zbrojnych, jakie Japonja wysłała „dla ochro- 
ny swych interesów gospodarczych* przed 
„chińską anarchją*. 

Wi Mandžurji dotychczas są skoncentro- 
wane 4 dywizje wojska japońskiego jak rów. 

ież liczny tabor kolejowy o kilku oddzia- 
ie można stwierdzić, czy oprócz 

wspomnianych dywizyj są w Mandżurji je- 
Szcze inne oddziały wojsk pieszych. Pod 
Szanghajem walczyła 9 dywizja wraz z je- 
dną brygadą wojsk mieszanych oraz jedna 
brygada marynarzy japońskich, którzy wyłą- 
dowali po przybyciu na wybrzeże chińskie. 
Można więc twierdzić, że pod Szanghajem 
Japończycy rozporządzają dwiema dywizjami 
wojsk. Jak wiadomo generał Ujeda otrzyma 
dalsze posiłki a to 11 i 14 dywizję piechoty 
Według nadeszłych wiadomości telegraficz- 
nych jedenasta dywizja już wyłądowała, a 
dywizja czternasta przybędzie w najbliższym 
czasie. Z powyższego i e pod Szang- 

  

          

  

  

hajem będą cztery dywizje wojsk japońskich, 
tak jak w Mandżurji. 

Jednak siły te zdają się być niewystar- 

  

   czające. Najnowsze telegramy bowiem do- 
noszą, że japoński sztab generalsy postano- 
wił wysłać do Chin jeszcze trzy dywizje pie- 
choty, tak że na kontynencie azjatyckim znaj 
dowałoby się jedenaście dywizyj piechoty. 
Jeśli zważymy, że cała armja japońska w 
stanie pokoju liczy siedemnaście (według nie 
których wiadomości dziewiętnaście) dywi- 
zyj i że przeszło połowa całej siły zbrojnej 
wysłana została do Chin, to uprzytomnimy 
sobie do jakich rozmiarów doszedł konflikt 
na Dalekim Wschodzie. Siedemnaście dywi- 
zyj w czasie pokoju daje 34 dywizje w cza- 
sie wojny łącznie z rezerwą. Nie ulega wąt- 
pliwości, że po odejściu jedenastu głównych 
dywizyj japońskich sztab generainy powoła 
pod broń odpowiednią ilość rezerwistów w 
celu uzupełnienia armii. 

Po przeprowadzonej reformie japońska 
dywizja liczy 6.300 żołnierzy. Każda dywizja 
posiada dziesięć bateryj, składających się z 
48 dział i 120 kulomiotów. Wreszcie do każ 
dej dywizji należy jeszcze dodać po dwie 
eskadry kawalerji czyli po 200 ludzi, tak, że 
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znaczyć jeszcze należy, że każda dy 
kompłetna dywizja liczy 12.000 ludzi. 
ma jeszcze oddziały automobili pancernych i 
tanków, których stan liczbowy jest nieznany. 
Oprócz tego stwierdzono, że na froneie szan " 
hajskim Japonja rozporządza 200 samolota- 
mi. 

4 powyższego wynika, że Japonja wysłała 
na kontynent ty hin i nd- 
żurjij około 160.000 uzbrojonych ludzi: 

Ze świata mody. 
Nowości w materjałach wiosennych 

Chociaż prawdziwa wiosna zaczyna się dla 

   

     

  

— przejrzeć w przy coraz cieplejszem słońcu - 
spokoju ducha modne materjały wiosenne, 4- 
by potem bez gorączki i pośpiechu zdecydo- 
w:     się na coś oddawna już upatrzonego. 

Zanim można bę А ać w kusza- 
cych swemi barwami jedwabiach, trzeba po- 
myśleć o t. zw. demi-sezonie. więcej przy 
datne tam będą lekkie wełny i bawełny, za- 

sze jeszcze przerabiane. Gładkie materjały 
: są modne, jak również tweedy z dwóch 

kolorów. Materjał musi być p: biany, K 
ki, niejako kosmaty, ale w nym kolorz: 
nierówność pewną stwarza: tylko róż- 

ć materjału. która daje różnicę od- 
cieni, jak np, wełna i szłuczny jedwab. Obec- 
nie pojawił się na polskim rynku włókienni- 
czym krajowy produkt textra, analogiczny do 
zagranicznej visty, podobny do sztucznego je- 
dwabiu, różniący się jednak od niego sposo- 
bem produkc, 

    

   

  

      
     

    

     

  

    
   

   
produkt m 

bie teraź a rynku poj y 
tkaniny textry 7 wełną i lextry z bawełną 
ją one wielką miękkość, płynność, d 
i urozmaicone desenie. Będą z nich Ž 

praktyczne letnie sukienki. A narazie jest wy 

   

    

   
   

      

odśwież 

  

rym łextra dodaje 
sukienkę bardziej wiosenną. 

Fasony są przeważnie kostjumowe: imita- 
cja żakiecika, albo bolerka ze spódniczką, 

ukazującą z przodu białą bluzkę. Imitacja 
dłatego, że żakiecik, tylko z przodu otwa 
z tyłu przyszyty jest, jok się mówi, na ,, й 
Odchyleniem od 'tego niemal mundurowego 
modełu wiosennego s ą suknie z krawatami. 
Z pod małego kołnierzyka (nie białego, tył- 

ko z tego samego materjału, co suknia) spły. 
wą krawat długi, tak długi, że aż przytrzy- 
mywany wpoprzek paskiem w talji. Krawat 
ten nie jest, broń Boże, jedwabny: to moda ze 
szłoroczna! ale bawełniany. A propos — bar- 
dzo ładne krawaty są z wełny przerabianej z 
textrą. Znowu ła testra — ale czytelniczki 
darują mi to i zrozumieją moją radość z po- 
wodu tak szerokiego zastosowania polskiego 
produktu na rynku, zalewanym przez zagra- 
niczne jedwabie i wełny. 

Drugiem przybraniem każdej literalnie su- 
kni są guziki, Duże i mniejsze, ale przeważnie 

duże, błyszczące, metalowe, poumiesz 
czane w miejscach niepotrzebnych, aby ni- 

'szło nawet do głowy, że mogą 
do zapinania. Jeszcze postrzę- 

pione frendzelki u mankietów i kołnierz 
tak jakby ktoś, komu się nie chce obrę 
powystrzygał nożyczkami drobne festony na 
obrębku. Nie jest to moda z tych najładniej- 
szych, ale trzeba zanotować, że istnieje. Po-. 
zatem fałdy kloszowe zaczynają bardzo 
nisko, z każdym sezonem coraz žej. "Na 

pierwszy rzut oka wygląda to aż niezgrabnie, 
potema jednak sylwetka wydaje się jeszcze 
dłuższa i smuklejsza i zaczyna się to podobać. 
Wszystko jest kwestją przyzwyczajenia. 

Anita. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
— „Przegląd Powszechny, miesięcznik po 

święeony sprawom religijnym, kułturalnym 
i społecznym pod red. ks. dr. J. Urbana 
Zeszyty 577 1 678 za styczeń i luty 1932 P. 
m. im.: J. Pastuszki — Pesymizm nowoczes- 
ny; $. Podoleńskiego — Na błękitnej drodze 
Z zagadnień feminizmu); A. Mytkowicza —-- 
Katolicyzm socjalny w niezawisłej Belgji (do- 
konezenie); J. Feldmana —- Bismark wobec 
Kościoła Katolickiego; J. Święcickiego — 
Psychoanaliza w literaturze polskiej i t. 4. 
Ks. Urban w swoich sprawozdaniach miesięcz 
nych omawia w dalszym ciągu ze stanowiska 
katolickiego projekt reformy prawa małżeń- 

iego, Zjazd t. zw. pisarzy katolickich, enun- 

e "min. Jędrzejewicza o stosunkach po- 
między Kościołem a Państwem, akcję misyj- 
ną w obrządku wschodnim i szereg in 
bieżących kwestyj. Uzupełniają obydwa 
szyty obfite przeglądy piśmiennictwa. Między 
in. ks. J. R. pisze o spopularyzowanej przez 
Roya-Żeleńskiego książeczce ks. Pirożyńskie- 
go p. t. „Co czytać” w następujący sposób: 
„Akcja katolicka w Polsce zyskała w pracy 
O. Pirożyńskiego nieodzowną pomoc (!) w 1- 
moralnieniu stosunków na terenie literatury". 
Inne recenzje są na znacznie wyższym pozio- 
mie, 

— NIEPODLEGŁOŚĆ, czasopismo poświe 
cone dziejom polskich walk wyzwoleńczych 
w -dobie popowstaniowej, pod redakcją 

*kkości, 
  

   
  

  

     

  

   

  

  

       

   

    

   

  

   
  

  

      

   
    

Sprzedają apteki 
i składy apteczne 

        

M. 58 (2300) 

Leona*Wasiiewskiego — zeszyty 1 i 2 tomu 
V-go (ogólnego zbiera zesz. 9 i 10) — przy- 
noszą jak zwykte wielką ilość ciekawych, 
często wręcz rewelacyjnych przyczynków hi- 
storycznych, artykułów, notatek, dokumen- 
tów i sprawozdań z okresu walk porozbioro- 
wych o niepodległość. Z zeszytu i-go (%-g0) 

ecjalne wyróżnienie zasługują: Artura 
iego Rozmowa z Beselerem; Ir. A- 

dama Próchnika —— Rada robotn.-żołniers 
w aniu w okresie przełomu 1918 

br wszystkich memorjałów 
ych projektów „Urzą- 

dzenia polskiego kr W dziale sprawoz- 
dań doskonała recenzja St. Thugutia z pa- 
miętników Ikepołiła Korwin-Miłewskiego 

Zeszyt (10-ty) zawiera m, in. dokoń 
czeni ymienionego już wspomnienia Pró 
chnika o radach robotn-żołnierskich w Poz 
naniu, szereg dalszych dokumentów 
dzeniu polskiego kraju*. Jamesa 
niezmiernie ciekawy pamiętnik p 
raniu dyplomacji polskiej — Misje 
rodów i P. P. S. w Japonii w 194— 
dokończenie obszernej rozprawy dr 

   

     
i dokumentów dotyc 
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1905 r. 

Alekse 
go Rżewskiego o łokaucie łódzkim r 1%06— 
1907: oraz wsporanień dr. Edm. Brzezińskie- 
go z okresu organizowania zaczątków pol- 

skiej siły zbrojnej przed wielką wojną (po 
tek obu tych artykułów w numerze pop 

rzednim). W, działe recenzyj kilka sprawoz- 

dań Wł. Pubig-Makhnowskiego o nowych księ 
žkach, m. in. o Janiku „Dziejach Polaków ne 
Syberji*, o Zdziechowskiego „Napoleonie III, 
io T. Hołówki drugim tomie wspomnień 
p. t. „Przez kraj czerwonego caratu". 

Niepodległość* pod wytrawnem kierown? 
ctwem Leona Wasilewskiego rozwija się po- 

: zbiór niezmiernie cennych 

  

   

  

       
  

    

   

  

  

  

    

  

się Nr. 10 „Wiadomości Lite 
zawiera artykuł J. E. Skiwskiego 

„Życie ułatwione — po tamtej stroni io 
projekcie nowej ustawy małżeńskiejj, wiersz 
A. Słonimskiego .„Powrót do natury”, dalszy 
ciąg pamiętnika A. Świętochowskiego, wspom: 
nienie prof. L. Krzywickiego o Bode: 
Prusie, artykuł E. Breitera w ad 
Ignacemu Matuszewskiemu „„Widzet 
czywistości pisarskiej", artykuł Z. 
kiego „Dzieło Kterackie*, Moc i D 
w dziale bieżącym: kronika lyg; 
Słonimskiego, recenzje z . 
Schillera w Teatrze 

   

   

     
       

  

   

      

cja, Polska zagran 
dawniczego. 

=" W ze 10 „Tygodnika filustrowane— 
go wyróżnia się oryginalnie ilustrowany” 
artykuł p. t. „Chińczycy”, przynoszący szcze 
góły niezwykle interesujące na temat psycho 
logji narodu-„žėltego smoka“. Bardzo pięk- 
ny jest dalszy rozdział powieści 
Berenta „Szabła 4 duch“ jak rc 
fragment „Dysku Okhmpijskiego“ 
dowskiego. Wymiesiė ponadto saležy artyku. 
ły Heleny Romer o pomniku Mickiewicza w 
Wilnie, W. Husarskiego o ostatniej wystawie 
„Sztuki* a także poezje Romana Kołoniec- 
kiego i W. Kościałkowskiego. W poczytneg- 
i popułarnej * rubryce „Idee i zdarzenia” 
oświatla Tygodnik cały szereg aktualnycie- 
zagadnień, wśród których w pierwszym rzę- 
dzie — sprawę walki o tani prąd etektrycz- 
ny. Numer jest obficie iłustrowany. 

— Jeremi Kornaga. Rohotniey, Wydaw- 
nietwo Veritas, Warszawa. 1932. Jak zazna- 
cza autor we wsłępie, są to zebrane na od- 

cinku robotniczym materjaly do ruchu ro- 
botniczego i działałności organizacyjnej pe- 
wnych sfer. Zjadłiwa, ale dość ciężko pi 
sana satyra na politykę i mężów połi 

  

   

          

  

   

nych  „jagiellonidėw“ z obozu Związku” 
Wielkiej Połskiej Mocarstwowo-Monarchi-- 
stycznej. 

Giełda warszawska z dnia 10 НФ 5к 

WALUTY I DEWIZY* 
BOA 1 4 0 8 90 - 8,32—8,85- 
Nolandja + . « „ 359 3—860,25—358 46. 
Tondyn .... 34.00 —33,16 — 32 86 
Nowy York 11 +, + 8.918—8,938 - 8,8 55 
Nowy York kabel . . . 8.923—8,043—68,8 30 
Paryż Śr w « MB CO -85,18—35,40 
Praga a da + „ 086,41. 26,47—26,( > 
Szwajearja 172,90 —173,33—172,52' 
Rerlin w obr. nieoficjałn. . . . . 

Tendencja niejednolita, 
PAPIERY PROCENTOWF 

3% pożyczka budowli. . 57,75— 38,50" 

>. $11,872 

Inwestycyjna - « « « « «2: ©  » 74,45 
Konwersyjna . . . « « .. » Šš sa 

6% dołarowa . . . . . 59.50—460,00- 
4% dolarowa . . . « : « 48.00— 45,26: 
7% Stabilizacyjna . . - 58,62 —61,00—58,/5> 
100/, Kólejowa «+ - . . . „ . . . 103,50: 
8% L. Z. R. G. K. 1 B. R., obLB, G. K.“ . 9400 
Te -šamė 701 L i ф а8оФ 
5% L. 7. warszawskie . 5103 
60/, warszawskie . . - 63.00 — 62.99 — 62.Гб: 

AKCJE: : 
B. Polski + + 4» d Us BS 
Starachowice AA S as a OGG 

Dolar w obrotach pryw.: 8,90 
Rubel: 4,86 

ы Tt GG Koncertowa orkie- TAŃCZĄCY WIEDEŃ" 3:35: 33 Salnickiego. 
Ceny miejec: balkėn 30 gr., parter 60 gr. 

     
  

ję7 | Pianina (> ODMROŻENIEJ | M. Blumowicz syreną Mattem 
: . ‚ | 37—32, Wiejści icy” i AL TYSZ 
as ul. Wielka Nr. 21, : 

„MROZOL“ || (92, od 9—1 i 3—8. 7 k Н 
A a ia po- Z. P. 29. aSZU uj 

wstale 0 odmrożenia. Akuszerka p o s a d y 

rządcy domu 
GRUŹLICA PŁUC jest nieubłaganą i corocznie, 

nie robiąc różnicy dła płci, wieku i stanu, kosi 

miljony ludzi. Przy zwalczaniu chorób płuc- 

nych, bronchitu, grypy, uporczywego, mę- 
czącego kaszlu i t. p. — stosują p. p. Lekarze 

Eqzamin dojrzałości 
Przygotowywanie ze 

wszystkich przedmio- 
tów do egzaminów 

Marja LAKTENOWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nir. 69. 

  

Akuszerka 

8520 

tylko za mieszkanie» 
w domach rządowych» 
lub prywatnych, eraz: 
w hotelach, posiadam» 
dobre świadectwa. 

Wielka 47, tel. 15-41.   oraz znakomitego komika Armanda Bernarda. Nad program: Najnowsze dodatki dźwiękowe. 

  

Dźwięk. Kino-Teatr 

PAN 
ulioa Wielka 42. 

Dziś wielka premjera! Upajający czar stolicy 

Początek o godz. 4, 6, B i 10.15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. — "Na |-szy seans ceny zniżone. 

zabaw — Wiednia, miłość piękn. kobiet, najnowsze 
przeboje świata — „Sancta Lucia", wałe angielski 
„muzyka, -taniec i śpiew* w najnowszym filmie BAL W Oi ERZE 

Šatas IWAN PETROWICZ, Liana Hald i George Aleksander głównych 

NAD PROGRAM: Najnowsze aktuaija dźwiękowe. 

  

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36, 

Początek o g. 4, 6, 8i 10'15, w dnie świąteczne o godz. Ż-ej. Na |-szy seans ceny zniżone, 

Dziś! Czoł. 100% dźwięk. polski Tragedja wielkiej miłości 
realizacji Józefa Lejtesa p. t. N 0 c P 0 K U S Y (Artyšci) ibolesn. ukojenia w 14 akt. 

W rolach glėwnych: Namy Karol, Andrzej v. Hamersztejn i Charles Roges. Ё 
Przepiękne melodyjne piosenki cudowne tańce. Rozmowy i djalogi w języku polskim. 
  

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
(ebok dworca kolejow.) 

Dziśł Wielki fil tycz- > my predakcji аке RUggiero Madalena »- 50-letni Don-Juan 
Wspaniały dramat erotyczno-miłosny w 10 akt. W rol. głównych: Karol Vanel, Simona Vandry, Gencwefa 

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

HBE SET CODY ROTRA TEDKISSTESESS SARS BNS 

Wyprzedaż filcowych kapeluszy 
PO CENACH NAJTAŃSZYCH 

„MAR JA” — Gdańska 6 

HH us MB 
* Wydawnictwa zKurjer Wileński" S-ka z ogr. odp, 

D 2 si i a ВЕЛ 

Lekcje języków francuskiego I niemieckiego | Krawcowa 
praktycznie i dosko- 
nale szyjąca poszu 
kuje zajęcia. Adres 
w Redakcji dla A.B. 

specjalnie do MATURY udziela nauczyciel z długo- 

letnią praktyką pedagogiczną. Sukces zapewniony. 

Adres: Szopenowska 3, m. |, od 8—10 i 7—10 wiecz. 
REI. PROROCY WOK PER ASESOR RRT ZOTAC RIAA AZ ZOO 

—ч 
ab Wi 

AŻ 

  
Wilnie. A ni: 

„Balsam Thiocolan —Age" 
który, ułatwiając wydzielanie się plwociny, 

wzmacnia organizm i samopoczucie chorego 

oraz powiększa wagę ciała i usuwa kaszel. 

Używa się za poradą lekarza. 

Sprzedają apteki, Wydz Z.P.Nr. 15 

"ALL LLS ną, 

w zakresie szkółśred- 
nich. Języki obce 
(francuski, niemiecki) 
systemem konwersa- 
cyjnym. Pomoc w na- 
ukach. Nauczanie za- 
niedbanych specjal- 

skróconą meto- 
  

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie V-go rewiru 

juljan Mościcki, zamieszkały w Wilnie, przy ul. Wi- 
leńskiej Nr. 25 m. 10, podaje do wiadomości publicz- 
nej, że na żądanie Domu Benkowego T. Bunimowicz 
w Wilnie i na mocy art. 47, 48 i 116 Rozp. Prezyd. 
Rzeczp. z dnia |7 marca 1928r. o Prawie Bankowem 

na zaspokojenie pretensji tegoż Domu Bankowego 
w dniu 17 marca 1932 r. od godziny IOrano w Wilnie, 

ul Słowackiego Nr 17, odbędzie się sprzedaż 
z licytacji należącego do Woropajewskich Zakładów 

Przemysłowych Sp. Akc. majątku ruchomego, skła- 

dającego się z 23800 metr. kwadr szkła okiennego, 

oszacowanego na sumę zł, 95,200.—, znajdującego się 
w zastawie tegoż Domu Bankowego T. Bunimowicz 

przy 

w Wiłoie. Licytacja powtórna. 
2116/1V 

    

Komornik Sądowy J. Mošcicki, 

dą. Wykladają b. na- 
uczyciel gimnazjum, 
absolw. U.5.B.i specj. 

matematyk. Zgłosze- 

nia do Redakcji pod 

„Nauka“. 10406 

Młoda panna 
a miłej powierzchowności 
sumienna i b. pracowita 

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

pod „Młoda panna” 

  

  
  

     

  
Łaskawe oferty pro-- 
szę nadsyłać do adm- 
„Kurj. Wileńskiego” 

pod Nr. 6872. 

150-250 21. mies. 
mogą żarobić przy intef.- 
pracy młodsze i starsze” 
Panie Zgłaszać się od“ 
godz. 4—6 ul. Subocz 9. 

m. 3, Szklar. 

UDZIELAM 
LEKCYJ 

z wszystkich przed 
miotów do klasy 6-e5 

R mó ay włącznie, mogę być 
н =: też pomocą w nA” Kazimierzowskiej 1 а. 1 “Ь.‹З; w roku szkołn.. 

3 “| za minimalną cenę.. 
Zakład Krawiecki Zgłoszenia proszę; 

A. L kierować do Admin, 
„ m. R + i L w 

Wykonanie solidne. „Kurjera Wileńsk. 
Ceny dostępne. 8448 pod Nr. 6334, 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. 16 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz 

ny, usuwa zma szczki, bro: 

dawki, kurzajki i wągry. 

W. Z. P. 48. 8323 

LEKCJE 
prywatne w zakresie ma- 

tury. Specjalność: polski 
i łacina, rutynowany pe- 
dagog—Bakszta 17, m. 4, 

umeblo- POKÓJ "nssi 
duży z oświetl, elektrycz. 

          

     
  

Redaktor odpowiedzialny Witełd Kiszkie.


