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Oto lata płyną i coraz się inaczej 

kształtują poglądy ludzi odnośnie do 

zdarzeń i ludzi. Barwa, wartość i po- 
jemność faktów, ich oddziaływanie 

na tłumy ulega nieodzownej ewolucji. 

Dla jednych jest to „zmierzch bogów** 

dla innych powolne i mozolne wstę- 
powanie na szczyty, kędy się jest sa- 

nrotinym w obliczu Boga. 

Jakiekolwiek uwielbienie otacza 

ludzi niezwykłych, pozostają samotni. 
Cała serdeczność i popularność ota- 

czająca ich, hołd swoich i obcych, zdo 

byta władza, setki, tysiące zwolenni- 

ków, wielu pokornie zgiętych, wielu 

wszystko dobro j zło, 

wielkich ludzi, 

zazdrosnych. 

które otacza zwykle 

ich jest znikomym cieniem wobec 

własnego sumienia, skrojonego na 

miarę specjalną, miarę odpowiednią 

do zdarzeń, jakie im los kazał two- 

rzyć wkoło siebie. 

Im większe siły, tem większa od- 

im wyższe szczyty, 

im bardziej 
tem bardziej niezachwiany, 

  

powiedzialność, 

tem trudniejsza droga, 

stroma, 

prosto do celu prowadzący musi być 
krok idącego. A lata, mimo, iż ciążą 

na strudzonych barkach, nie zdołają 

zgiąć do nizin prawdziwej wielkości 

człowieka. 

Marszałek Piłsudski, 

płynących nad Nim dni, miesięcy, lat, 

mimo, że ułgi w trudzie pracy nad 

Polską nie widać, kroczy dalej, jak 

przed łaty, dalej swą własną, stromą 

drogą Zdobywcy Przyszłości. Nie 

dla doczesnych, chwilowych korzyści 

parał się Konspirator, 

Wódz Naczelny, Marszałek z okolicz- 

nościami i rozwiązywał je wedle swe- 

go pojęcia i sumienia. Nie dla osobi- 

stej karjery także; przedewszystkiem 

pracował dła przyszłości swego naro- 

du. Zaczynał dziś, czynem szybkim, 

momentalną decyzją Wodza, dla jut- 

ra, dla pokoleń, które przyjdą i nie 

mniej od nas namiętnie, ale inaczej 

sądzić będą dzisiejsze zdarzenia. 

mimo tych 

Legjonista, 

Dła warunków ich bytowania, dla 

rozrostu tej Ojczyzny, której honor 

był Jego honorem, której niewola by- 

ła Jego niewołą i upokorzeniem, dla 

uśmiechu polskich dzieci i okrzyku 

żołnierzy, szedł uparty Litwin. z pod 

pochylonego czoła wypatrując srogie- 

mi oczyma los swego narodu. 

Nie może ani na chwilę oderwać 

od tego celu spojrzenia, nie wolno Mu 

spocząć chociaż tyle dróg przemierzył 
  

  

  

dążąc do celu. Nie może prze- 

słać być dla narodu  polskie- 
go  Wodzem, zawsze tym - sa- 
mym, który na szalę wypadków rzu- 
cił bez wahania największą chimerę, 
najkonieczniejszą, by całe społeczeń- 
stwo nie upadło w ostatecznem upod- 
ieniu. I tego zawsze od Marszałka Pił- 
sudskiego oczekiwać będą Jego towa- 

rzysze broni, wojskowi czy cywilni: 

Obrony przed poniżeniem zadań, ce- 

lów., metod pracy dla przyszłości Pol- 

ski i sztandaru, niesionego do walki 

z podłością i niskością, szerzącą się 

nieskończenie, jak zaraza, której nie 

ulegną tylko ci, co się niczego nie boją. 

Wielkich trzeba si, 

wiełką odpowiedzialność, nieskończo- 
nego męstwa, by wciąż stać na szań- 

cu. Ale alboż Marszałek nie pochodzi 

z kraju, gdzie, jak sam mówił: „naj- 

sroższe wiały wichry, najokrułniejsze 

mrozy krew scinały”*? 

My tu, ludzie na szańcu i krańcu 

Rzeczypospolitej, najlepiej Go rozu- 

miemy, najwierniej za Nim idziemy, 
starając się ulżyć Jego trudnemu za- 

daniu. To też z żadnego miejsca, gdzie 

Imię Jego jest znańe i czczone, nie wyj 

dzie w dniu dzisiejszym gorętszy, niż 

w Wiłnie, okrzyk—życzenie: długich 
lat, zdrowia j sił ymy Gi, Panie 
Marszałku! 
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Ukżad ogłoszeń 6-cio łamowy, 

W Dniu Imienin Marsz 

NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

  

  

        

STANISŁAW SADKOWSKI. 

MARSZAŁEK i PIRAMIDY. 
Gdy będziesz stał wśród cieni egipskich piramid 
ł orłtm wzrokiem szukał tam połskiej historji, 

Zbłednie od Twoich oczu rozpałony granit, 

A wzrok czterdziestu wieków przyjrzy się Twej głorji. 

Wtedy to Napoleon wiatrom nie uwierzy, 

Gdy szepną mu do ucha o mężnym Polaku, ; 

Skrzyżowawszy ramiona przed frontem żołnierzy: 

„Do raportu!“ zakrzyknie, „Z pod jakiego znaku?" 

„AStre! jam połski marszałek tu, w piasku, 
Szukałem gdzieś Ty zgubił mych ludów puginał 
? wydarłem olbrzymią kartę pełną blasku; 
Mówiąc „initium”, gdzieś Ty mówił „finał. 

„Zebrałem wszystkie kości od morza po Akkon, 

Zbudziłem siłą czynu śpiące w piaskach ciała. 

Przestraszył się i uciekł gdzieś precz stary zakon, 

„Szałeńcze, co Ty czynisz? Legja mię odbiegła!* 

„Nief ogłaszam, że wolna jest i niepodległa”, 

. Gdy stanęła przy sfinksie nadwiśłańska chwała'. 
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Jak Lida uczci dzień Imienin Marszałka Piłsudskiego. 
LIDA. 18.III. (Pat.) — Staraniem 

Powiatowego Komitetu obchodu Imie 

nin Marszałka Piłsudskiego, przy wy- 

datnej pomocy wojska, na czele z ko- 

mendantem garnizonu płk. Śliwiń- 
skim, szerokich warstw społeczeńst 

wa — bezrobotni w dniu 19 marca o- 

trzymają bezpłatnie 1400 obiadów + 

kuchen wojskowych, a najbiedniejsza 

dziatwa w ilości 500 otrzyma podczas 

akademji, organizowanej przez robo- 
tniczy instytut oświaty i kultury im. 

Stefana Żeromskiego podarki w posta 
ci torebki smakołyków. 

Popierajcie Ligę Morską 

ZRT SPORO ZOSTZOEWAORZI 

zamiejscowe 28%, Dia 

Życzenia imieninowe 
dla Marszałka Piłsudskiego. 

WARSZAWA. 18.II1. (Pat.) — W 

dniu 18 b. m. p. premjer Prystor wy- 

stosował do p. Marszałka Piłsudskie- 

go następującą depeszę: „Marszałek 

_ Piłsudski. Heluan. Na dzień imienin 
. przesyłam Panu Marszałkowi od sie- 
bie i wszystkich ministrów najserdecz 

niejsze i najlepsze życzenia. (—) Alek- 
sander Prystor*. 

WARSZAWA. 18.IIT. (Pat) — Z 
okazji imienin Marszałka Piłsudskie- 
go p. marszałek Senatu Raczkiewicz, 
wysłał telegram następującej treści. 

„Marechal Piłsudski. Heluan, Egy- 
pte. — W dniu imienin mam zaszczyt 

przesłać Panu Marszałkowi życzenia 
wraz z wyrazami najgłębszej czci. 

(—-) Władysław Raezkiewiez, mar- 
szałek Senatu". 
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WARSZAWA, 18.III. (Pat) — Z 
okazji imienin Marszalka Pilsudskie- 
go, marszałek Sejmu dr. Świtalski, 

- wysłał do Heluanu depeszę następują 
cą: 

Mam zaszezyt przesłać Panu Mar- 
' szałkowi w dniu jego imienin najser- 
deczniejsze życzenia. 

(— Kazimierz Świtalski, 
łek Sejmu. 

maTrsza- 

WARSZAWA. 18.11. (Pat) — W 
związku z imieninami Marszałka Pił- 
sudskiego w dniu dzisiejszym wysła- 
na została z Ministerstwa Spraw Woj- 
skowych następująca depesza: 

W dniu uroczystym imienin swego 
ukochanego Naczelnego Wodza, Woj- 

- sko Polskie składa Panu Marszałko- 
wi wyrazy hołdu i najgłębszej czei 
czące mu lat najdłuższych, zdrowi: 

sił dla szczęścia i sławy Ojczyzny. 
Prowadzone przez Pana Marszałka w 
dniach chwały do największych zwy- 
cięstw, Wojsko Polskie ślubuje, że pa 
mne swej szczytnej przeszłości stać 
będzie zawsze na straży bezpieczeńst- 
wa ij honoru Polski. 

(— Fabryey, generał dywizji 
(—) Sosnkowski, generał dywi 

  

  
     

  

  

WARSZAWA. 18.111. (Pat.) — Ga- 
binet ministra spraw wojskowych о- 
trzymał depeszę treści następującej: 

Falticeni, 17 marca. Prosimy o wy 
słanie Panu Marszałkowi Józefowi 
Piłsudskiemu, niżej podanej depeszy: 
„Oficerowie, podoficerowie i szerego. 
wi pułku Baia Nr. 16, proszą Pana 
Marszałka o przyjęcie w dniu Jego 
imienin najszczerszych życzeń zdro- 
wia i wielu lat dla szczęścia Polski. 

Dowódca pułku Baia Nr. 16 płk. 
Keintzel Oskar*. 
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Ika Pilsudskiego. 
Wilre w przededniu 
Imienin Marszałka. 
Już wczoraj wieczorem; w przede- 

dniu imienin Marszałka Piłsudskiego 
miasto przybrało odświętną szatę 
Gmachy państwowe i samorządowe, 

ska j Zamkowa, zosta- 

zęsiście i pomysłowo iłuminowane 
W witrynach okien wystawiono por- 
trety Budowniczego Polski, przybrane 
zielenią i przeplatane barwami narodo 
wemi. Niemal na wszystkich domach 
powiewały sztandary państwowe. 

O godz. 7 połączone orkiestry woj 
skowe garnizonu wileńskiego pod ba- 
tutą kapelmistrza 6 p. p. Leg. p. Resz- 
ke odegrały na placu Katedralnym 

   

  

   

    

  

hymn państwowy, następnie wy- 

konały marsz wojskowy i „Pierw- 
szą Brygadę*. Produkejom muzycz- 
nym przysłuchiwały się tłumy publi- 
czności. Z placu katedralnego, orkiest 

ry5i6 p. p. Leg., tłumnie odprowa- 
dzane przez publiczność, pomaszero- 
wały przed gmach Inspektoratu Ar- 

gdzie również odegrano hymn 
„Pierwszą Brygadę *. 

  

państwowy i 
* Następnie ulicami miasta przy świet- 

le pochodni przeciągnął  capstrzyk 
wszystkich orkiestr wojskowych gar- 
nizonu wileńskiego. 

Wszedzie panował nastrój świąte- 
czny. 

O godz. 7 wiecz. w wypełnionej sa 
li Teatru Wielkiego na Pohułance od 
była się akademja ku czci Marszałka 
zorganizowana przez 1 p. p. Łe 
Akademję wypełniły okolieznościow 
przemówienia i produkcje wokalno - 
muzyczne. We wszystkich pułkach 1 
oddziałach garnizonu _ wileńskiego, 
jak również i w szkołach Średnich i 
powszechnych, odbyły się pogadanki 

i odeżyty o życiu, czynach i zasługach 
Marszałka Piłsudskiego i o jego dzie- 
jowej roli w odbudowie Państwa Poł- 
skiego. 

  

    

FG 

WEZWANIA. 

Zarząd Stowarzyszenia Oficerów przeni-- 
sionych w stan spoczynku w Wilnie, wzyw 
swoich członków do wzięcia jak najlicznie; 
szego udziału w urocz :h obchodu 
Jmienin Marszałka Pił 

   
   

      

Program uroczystości 

inie 9.30 solenne nabożeństwo w kos- 
Inym, Po południu o godzinie 18 

uli kolumnowej U. S. B., 2 

w niedzielę o godzi 2 

  

   

i emja w 

w dniu 20 marcz 
w południe odbędzie się akademja, urzą     

  

staraniem Federacji P. Z. O. O. w sali Miejs- 
skiej przy ul. Ostrobramskiej. 

  

Zarząd Okręgu i Oddziału Związku Legjo- 
nistów Połskich w Wilnie niniejszem zawia- 
damia członków Związku, iż w dniu 20 b. m. 

o godzinie 12-ej w lokalu własnym, przy al. 
Bernardyńskiej Nr. 10 m. 1, odbędzie się po 
ranek ku czci Marszałka Piłsudskiego. 

Powyższem Zarząd Zw. Leg. prostuje go- 
dzine rozpoczęcia poranku z 18-€ej na dwuna- 
stą. 

Li 1 Liu 

Pogłoski o rekonstrukcji gabinetu. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

W kołach politycznych krąży u- 

porczywie pogłoska, która znajduje 

potwierdzenie u czynników miarodaj- 

nych, © mającej niebawem nastąpić 
rekonstrukcji częściowej gabineta 
premjera Prystora, 

  

Dla równowagi na Dalekim Wschodzie 
Stany Zledn. mają nawiązać stosunki dyplomatyczne 

z Sowietami. 
MOSKWA. 18.III. (Pat.) — Prasa 

sowiecka podaje, że w pewnych ko- 
łach waszyngtońskich ma być oma: 
wiane uznanie Z. $. R. R. Według 
tych informacyj, Stany Zjednoczone 
ehkeą wzmocnić Związek Sowiecki, a- 
by w ten sposób drogą uznania Z. 5. 
R. R. ustanowić na Dalekim Wscho- 
dzie równowagę Sił. у 

Zasadniczą przeszkodą do nawią- 
zania stosunków dyplomatycznych 
jest podobno sprawa propagandy ko- 

munistycznej. Natomiast zarówno 
kwestja długów carskich i Kiereńskie- 
go, jak i bezpieczeństwo życia i mie- 
nia obywateli amerykańskich w Z. 
S. R. R. nie stanowi już poważnych 
przeszkód. Dla nawiązania stosunków 
pomiędzy obu państwami ma być wy 

* słana do Z. S. R. R. komisja, która 
przeprowadzić ma pertraktacje w 
sprawie zawarcia traktata handłówe- 
go. 

Przerwa w japońsko - chińskich rokowaniach 
pokojowych. 

SZANGHAJ. 18.111. (Pat.) — W ro- 

kowaniach pokojowych nastąpiła 

przerwa. Zainteresowanie zdaje się 

przenosić na położenie wewnętrzne 

Japonji w. związku z powtarzającemi 

się pogłoskami o grożącem tam za- 

machu stanu. Dobrze poinformowane 

osoby, odnoszące się przychylnie da 

sprawy chińskiej, zaznaczają. że jest 

mało nadziei na dojście do pokojo- 

wego porozumienia, dopóki Tokjo od- 

rzucać będzie proponowane warunki.
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Lwowskie nastroje i zdarzenia SPE) 
Lwów, w marcu 1932. 

Od czasu ostatniego mego listu 

(Kurj. Wil. z 5.1L. r. b.) zaszły na Rusi 

Czerwonej pewne zmiany w nastro- 

jak tak polskiej, jak też i ukraińskiej 

ludności. Powstały one w znacznej 

mierze pod wpływem uchwały Ligi 

Narodów w sprawie „pacyfikacji. 
Jak wiadomo, owa uchwała nie 

wypadła po myśli polityków ukraińs- 

kieh, co wywołało u nich konsterna- 

cję. Obóz zaś polski powitał powyż- 

szą decyzję z cokolwiek przesadnym 

triumfem, traktując ten wypadek, jak 

jakieś zwycięstwo nad obcą poteneją. 

Tymczasem jakkolwiek uchwała Ligi 

poszła po linji stanowiska rządu pol- 

skiego, to jednak ani na jotę nie osła- 

biła kwestji ukraińskiej. Dlatego też 

sukces polski na forum Ligi nie po- 

winien odwracać uwagi opinji pol- 

skiej od tej sprawy, która — w miarę 

sytuacjj — słabnąc lub nabierając 

wstrości, zawsze jednak gromadzi ma- 

terjały zapalne, mogące wybuchnąć w 

chwili najmniej pożądanej. 
Obóz ukraiński, jak to można wno 

sić z posunięć jego kierowników, za- 

mierza nadal prowadzić politykę alar 

mów na forum genewskiem. Dowo- 
dem tego jest wniesienie nowej skar- 

gi do Sekretarjatu Ligi w związku z 

ustawą 0 osadnictwie wojskowem. 

Skargę podpisali wszyscy posłowie i 

senatorowie Ukraińcy i podobno zo- 
siała ona przyjętą do rozpatrzenia. 

Można być pewnym, że efekt i tej 
skargi okaże się nie większym, niżli 
uprzednich. Ciewawe jest tylko, ja- 

kie realne korzyści osiągną Ukraińcy, 

bo wszak chyba ich politycy nie są na 

tyle naiwni, by liczyli na jakieś suk- 

cesy na forum międzynarodowem, u- 
żywając tam metody wałki z Polską. 
Nadzieje na pomoc Niemiec, Anglii, 
lub kogo innego mogą zawieść, jak 
to już miało miejsce, na posiedzeniu 
Ligi w sprawie pacyfikacji, gdzie de- 
legaci Niemiec, Anglji, Szwecji i Nor- 
wegji, na których zapewne autorzy 
skargi liczyli, nie sprzeciwili się u- 

chwale. 
Mogą też okazać się zawodnemi i 

rachuby na osiągnięcie jakichś korzy- 
ści przez ciągłe skargi na Polskę, bo 
łatwo się może stać, że Ukraińcy bę- 
dą traktowani jako dokuczliwi klijen- 
ci Ligi. Natomiast wszelkie tego rodza 
ju poczynania utrudniają przychylne 
stanowisko rządu wobec sprawy ukra 

" ińskiej, czyniąc ją bardziej niepopu- 
larną wśród Polaków. 

Smutne jest to, że ta maksymali- 
styczna polityka, za mało znajduje 
potępienia wśród społeczeństwa ukra- 
ińskiego, które w swej poważnej wię- 
kszości zdawać musi sobie sprawę z 
potrzeby znalezienia wyjścia z obec- 
nej sytuacji. Zdaje się, że najważniej 
szym motywem tego miłczenia, jest 
strach przed zarzutem „chrumowst- 
wa” (zdrady), o co przy małem poli- 
tycznem wyrobieniu mas, niechęci do 
Polaków i wprost chorobliwej podej: 
rzliwości Ukraińców — jest nadzwy- 
czaj łatwo. Żaden naród tak lekko- 
myślnie nie obdarzał swoich zasłużo 
nych mężów mianem zdrajcy, jak to 
czynili i czynią Ukraińcy. 

Rząd w obecnej chwili nie bardzo 
może liczyć na jakieś zrozumienie i 
pomoc obu społeczeństw w zakresie 
złagodzenia stosunków przynaj- 
mniej narazie. Nie przeszkadza to jed 
nak, że szczęśliwie zapoczątkowana 
polityka, mimo jej niepopularności, 
musi być kontynuowana dalej. Cha 
dzi tylko o to, by była ona ujednostaj 
nioną, by organy wykonawcze Ściśle 
trzymały się dyrektyw rządu, nie 
wprowadzając żadnych zmian, wy- 
pływających ze swego widzimisię, lub 
sympatyj politycznych. Nie wszędzie 
jest z tem tak jak należałoby. Np. w 
jednym powiecie starostwo łatwo u- 
dziela zezwolenia na urządzenie pu- 
blicznego obchodu pamięci poległych 
w wojnie polsko - ukraińskiej, w in- 
nych — te obchody są niedopuszczai- 
ne. Są powiaty, gdzie łokalne władze 
w przeciwstawieniu nacjonalistom u- 
kraińskim, pozwalają szerzej rozwi- 
jać działalność „Selrobu*. (Nie wy- 
daje się to bardzo racjonalnem, bol- 
szewizowanie, szczególniej w obec- 
nych czasach, wsi ukraińskiej). Sporó 
też drobnych, lokalnych zarządzeń 
drażniących społeczeństwo ukraiń- 
skie, czeka na swe zniesienie. 

Potrzebny jest również wgłąd w 

szkolnictwo, szczególniej utrakwisty- 
czne, gdyż tam czasem -dzieją się rze- 
czy podrywające powagę polskiej 
szkoły. Np. opowiadał mnie pewien 

wiarogodny ksiądz ukraiński, że w je- 

dnej ze szkół (nie pamiętam miejsco- 

wości), nauczycielka wyjaśniała dzie- 
<iom ukraińskim pochodzenie nazwy 

m. Lwowa tem, że w tem miejscu 
król Kazimierz W. polował i natrafił 
na gniazdo lwów. A te zatargi z dzieć 
mi na tle trzykrotnego żegnania się 
przed i po lekcji, przecież to tylko dra 
żnienie ludności. Albo jeszcze jeden 
przykład. W średnich zak.adach na- 
ukowych i seminarjach, obowiązuje 
wszystkich, a więc i Ukraińców, prze- 
czytanie „Ogniem i Mieczem“  Sien- 
kiewicza, gdzie autor w sposób niepo 

chlebny . często niezgodny z historją 
przedstawia naród ukraiński i jego 
wodzów. Tymczasem taki mžodzie- 
niec — ucząc się historji własnego 
kraju, z podań domowych, z obrazów 
dowiaduje się, że te osoby, to byli 
narodowi bohaterzy ukraińscy, że ta- 
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cy dowódcy kozaków, jak Bohun lub 
Kryczewski, to byli rycerze bez ska- 
zy — jak to twierdzą ówczesni pol- 
scy historycy — (a Kryczewskiemu 
Sienkiewicz karze umierać na polu, 
choć historycy mówią, że K. wzięty 
do niewoli w bitwie pod Łojową, u- 
marł od ran, a hetman w. ks. Lit. — 
Radziwiłł sprawił nieboszczykowi u: 
roczysty pogrzeb wojskowy i kazał 
usypać nad jego mogiłą kurhan). Czy 
doprawdy jest tak konieczne dla 
Ukraińca obowiązkowe czytanie tej 
powieści? Sądzę, że bez wielkiej szko 
dy można to uczynić nieobowiązko- 
wem. 

W tej sprawie zabierał głos prof. 
pedagogiki na uniw. poznańskim dr. 
L. Jaxa-Bykowski, który zastanawia- 
jąc się nad kwestją doboru literatury 
dla młodzieży pisze: 

„-.Jednak nietylko bezwzględna antysty- 
czna wartość, nietylko wiełka idea ma być 
wskaźnikiem, które utwory mają wejść do 
obowiązującego kanonu lekiury w szkole 
średniej. Trzeba jeszcze liczyć się z innemi 
warunkami, należy uważać by nie podsuwać 

jednostronnych, rażących kierun- 
wypaczyć duszę mło- 

przekonania jej lub ro- 
Pod tym wzgłędem nawet utwory 

najznakomitszych pisarzy nie są jednako- 

we... Za nietakt uwažalbym zmuszanie rus- 

kiej młodzieży do obowiązkowej lektury 
„Ogniem i Mieczem*, 

Usunięcie podobnych dysonansów 

wpłynie dodatnio na nastroje ludno$- 

ci ukraińskiej — która, mimo krzy- 

kactwa szowinistów, ma nadzieję że 

znajdzie uwzględnienie swych po- 

trzeb kulturalnych i gospodarczych. 
Wiemy, jak gorąco Ukraińcy pra- 

gną otwarcia swego uniwersytetu. 

Setki młodzieży i uczonych nie mają 

możności nauczania i uczenia się w 

kraju w jęz. ojczystym, podczas, kie- 

dy w Austrji mieli pewną ilość katedr 

na uniwersytecie lvowskim. Niepopu- 

larność uniwersytetu ukraińskiego 
wśród miejscowego społeczeństwa 

polskiego i ogólne względy budżetowe 
stoją na przeszkodzie ziszezeniu się 

pragnień ukraińskich. Ale wydaje się, 
że byłoby możliwe  upaństwowienie, 
jako wyższej uczelni — Ukraińskie 

gr.-kat. Duch. Akademji we Lwowie. 

Byłby to, co prawda, tylko wydział 
teologiczny i całkowicie kwestji uni- 

wersytetu nie rozwiązywał, lecz krok 

ten znacznie podniósłby zaufanie lu- 

dności ukraińskiej do poczynań rzą- 

du. a budżetu państwowego na więk- 

sze wydatkiby nie naraził. * 
Odbyta w dniu 22 lutego II. kon- 

ferencja w województwie lwowskiem 
obejmowała sprawy gospodarcze i 
spółdzielcze. Zgromadziła sporo za- 

proszonych uczestników Ukraińców. 
Obecni byli poseł Łuckyj i sen Pa- 

włykowskyj, jako przedstawiciele 

spółdzielczości i rolnictwa. 
Konferencja była na czasie, bo stan 

czerwonoruskiej wsi, jest fatalnv: 
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Kryzys, podatki i zadłużenia prywai- 
ne doszczętnie ją niszczą. Dziś sekwe 
strator jest codziennym gościem wsi 
Grunta włościańskie coraz częściej 
stają na licytację, a często w takich 
razach cały dorobek chłopa przepada. 
Potrzebne są ulgi podatkowe i kredyt. 

Charakterystyczne było oświad- 
czenie jednego z uczestników konfe- 

rencji, który w imieniu obecnych za- 
strzegł się przeciwko rozumieniu kon- 
ferencji jako politycznej, do czego 
jest upoważniony tylko klub posel- 
ski. 

Wojna japońsko - chińska obudzi- 
ła wśród społeczeństwa ukraińskiego 
nadzieje na możność zrealizowania 
idei państwa ukraińskiego na Dale- 
kim Wsch., stworzenie w Mandżucji 
t. zw. Zielonego klinu, jako państwa 
buforowego przeciwko Rosji. Elemen: 
tem państwowotwórczym miałaby słu 
żyć emigracja ukraińska i koloniści 
ukraińscy na Dal. Wsch. Bezwzględ- 
nie cała ta kombinacja; wylęgła w gło- 
wach emigracji, która podobno pró- 
bowała zainteresować nią rząd japoń- 
ski, spaliła na panewce, gdyż Japonja 
tak wielkich aspiracyj nie żywi. 

  

Sensacją wśród społeczeństwa Ru- 
si Czerwonej budzi sprawa prezesa 
Ukraińskiego Towarzystwa Naukowe 
go im. Szewczenki, prof. K. Studyń- 
skiego, będącego z przekonania sowie. 
tofilem, który dla bliżej nieznanych 
celów, starał się zdobyć fotografję nie 
jakiego p. W. Jurczenka, autora 
wspomnień z pobytu w Bolszewji i 
uciekiniera z Wysp Sołowieckich. 

Cała sprawa jest bardzo podejrza- 
na ze względu na wysłaną w swoira 
czasie przez Studyńskiego depeszę do 
sowieckiego sądu w Charkowie, w cza 
sie procesu ukraińskiego ucz. Jefre- 
mowa, oskarżającą tegoż. Ostatnio 
Studyński na żądanie zarządu Nauk. 
Tow. do czasu udzielenia wyjaśnień 
w sprawie fotografji — złożył urząd 
prezesa Towarzystwa. 

Na bruku lwowskim i na prowin- 
cji, ukazała się ukraińska ulotka pod- 
pisana przez ONU. (Organizację Ukr. 
Nacjonalistów) nawołująca społeczeń - 

stwo ukraińskie do nieskładania ofiar 
na komitety pomocy bezrobotnym, 
(prowadzone dla Ukraińców przez 
społeczeństwo ukraińskie), a to ze 
względu na to, że to podtrzymuje 
Polskę i oddala moment ukraińskiej 

narodowej rewolucji. 

Centralny komitet pomocy bezro- 
botnym w swym komunikacie piętnu* 
je autorów odezwy, słusznie twier- 

dząc, że takie postępowanie ich wpro 
wadza zamęt wśród społeczeństwa, a 

szerzone w: niej ideje, prowadzą nie 

do nacjonalnej rewolucji, lecz do so- 
cjalnej anarchji. 

Ostoja. 

„SPOTKANIE“. 
Wspomnienie Ks. Biskupa Wł. Bandurskiego o pierwszem 

zetknięciu się z Komendantem Piłsudskim. 

Pod tym tytułem, pięć łat temu t. j. 
w marcu 1927 roku, ogłosiłem w kilku pi- 
smach stołecznych i wileńskich, między 
innemi w b. dzienniku warszawskim „Epo 
ka* wywiad z &. p. Ks. Biskupem Ban- 
durskim na temat Jego pierwszego zet- 
knięcia się z Budowniczym Polski Mar- 

szałkiem Piłsudskim., 

Dziś wobec zgońu Ks. Biskupa Ban- 
durskiego wynurzenia Jego mają znacze- 
nie historyczne i to skłania mnie do ich 
całkowitego powtórzenia w druku, co 
też nieniejszem czynię. 

Bolesław Wit Święcicki 

Imię i osoba Wielkiego Kapłana 
Patrjoty Ks. Biskupa Władysława 
Bandurskiego ściśle są związane z hi- 

storją powstania, walk na polach bi- 

tew, wreszcie wytężonej pracy poko- 
jowej armji Odrodzonej Polski, której 
zaczątkiem były Legjony Komendan- 
ta Józefa Piłsudskiego. 

Z okazji niezwykle intensywnych 
przygotowań w całej Polsce w r. b. do 
obchodu Imienin twórcy orężnego czy 
nu polskiego, a obecnego sternika na- 
wy państwowej, Marszałka Piłsudskie- 
go — odwiedziłem Ks. Biskupa w Je- 
go stałem mieszkaniu wileńskiem z 
prośbą o kilka wspomnień o Marszał- 

ku Piłsudskim. Najdostojniejszy Apo- 

stot idei legjionowej przyjął mnie + 

właściwą wielkim ludziom skromno- 

ścią. 
— „Nie wątpię, że najwięcej inte- 

resować pana będzie wspomnienie 
moje — mówi mi Jego Ekscelencja — 
w jakich okolicznościach spotkałera 
się poraz pierwszy z Józefem Piłsud- 
skim. 

— Wspomnieniem tem jestem wła 
Śnie zaabsorbowany, bowiem z paru 
źródeł proszono mnie o nie. 

— Cofnijmy się przeto w przesz- 
łość. 

Okres czasu — przed samą Wojną 

Światową. Lwów obchodzi niezwykłą 
uroczystość żałobną, która wstrząsnę- 
ła, a zarazem zjednoczyła wszystkie 
sumienia i serca polskie. 

Cmentarz Łyczakowski. Polska 
składa w mogiłę szczątki śmiertelne 

członka Rządu Narodowego z r. 1863 
Józefa Janowskiego. Tłumy niezliczo - 
ne. Ogarniam wzrokiem ze wzrusze- 

niem karnie stojące szeregi Związku 
Strzeleckiego, Drużyn Strzeleckich, 
Drużyn Bartoszowych, Harcerzy i So- 
kołów. Seree mi rośnie, Widzę ich 
wszystkich — zwaśnionych razem z 

    

najwięcej bojową siłą wykazującym 
na zewnątrz Związkiem Strzeleckim 
na czele. Toć te szeregi mają być za- 
czątkiem Wojska Polskiego. W myśli 
przygotowuję sobie przemowę, z ja- 
ką miałem wystąpić nad mogiłą — 
ostatni. Postanawiam powiedzieć im, 
żeby zjednoczenie u mogiły pozostało 
trwałem, że czas wytężyć ostatnie si- 
ły, aby tworzyć czyn. 

Tymczasem nad mogiłą wygłasza- 
ne są mowy. 

Wszystkie są jakieś blade, nikłe, 
jakoby bojaźliwe — najsłabsze to już 
te, eo są wygłoszone od Sokołów. 
Wszystko nie to, co powiedziećby w 
takiej chwili należało. Raptem uderza 
ja mnie słowa ostatniego, przed mo 
jem przemówieniem niewidzianego i 
nieznanego mi mówcy. Kto to pytam: 

— Te JÓZEF PIŁSUDSKI! 

Mowa Jego z serca jest mi wyrwa- 
na. 

Jest dziwnie prosta — a potężna. 

Tony jej są nakazem, są zewem de 
czynu. Ten człowiek toć to Wódz u- 
miejący nakazywać — i kiedy ostat- 
nie słowa tej potężnej mowy  prze- 
brzmiały, a Komitetowi przypomnieli 
mi, że czas już na mnie — odezwałera 
się tak, aby mnie wszyscy wokoła 
słyszeli: 

Po tem, cośmy słyszeli ostatnio 
czas jeno na czyn! To był zew na bój 

Nie przemawiałem. Z serca wyr- 
wały mi się pierwsze słowa hymnu: 
Boże coś Polskę. 

Z Józetem Piłsudskim, w którym 
przeczułem Wodza Narodu, kontakł 
mój był od tej chwili zadzierżgniętym 
na stałe”. 

W dalszej rozmowie Biskup - Ge- 
nerał wspomina o wizycie jaką złożył 

mu Komendant Piłsudski, tego pamię- 
tnego r. 1914 w Wiedniu; wreszcie 
wspólne chwile spędzone prawie na 
wszystkich frontach, gdzie krwią zdo- 
bywały Polskę Legjony. 

Żegnam. ze czcią prawdziwą J. 
Ekscełencję. Za drzwiami, czekają 
nań interesanci: zdemobilizowani żoł- 
nierze, którzy przyszli prosić o radę 

i pomoc. 

Takich interesantów przyjął i za- 
łatwił Ks. Biskup Bandurski w ostat- 
nich kilku latach około 10 tysięcy. In- 
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19 b. m..o godz 17 ej do kapłicy na cmentarzu Rossa. 
o godz. 9 m. 30 odbędzie się w tejże kaplicy żałobne nabożeństwo, poczem 
nastąpi złożenie zwłok do grobu, 

o czem zawiadamiają 

Komunalnej Kasy Oszczędn. m. Wilna. 

    

pracownik Komunalnej Kasy Oszczędności m. Wilna 
zmarł po krotkich i ciężkich cierpieniach dnia 18 marca 1932 r. 

Eksportacja zwłok z kliniki U S$. B. na Antokolu odbędzie się dnia 
W dniu 21 b. m. 

ZARZĄD i DYREKCJA 

Plenarne posiedzenie Sejmu. 
Zamknięcie sesji zwyczajnej i budżetowej. 

WARSZAWA. 18.II1. (Pat) — Na wstępie 
piątkowego posiedzenia Sejmu złożył ślubo- 
wanie pos. Ptasiński z BB. Na podstawie art. 
111 w związku z art. 113 ordynacji wyborczej 
do Sejmu oraz na podstawie art. 2 regulami- 
nu Sejmu, marszałek Świtalski stwierdza w 
gaśnięcie mandatów pos, Stanisława Burzyń- 
skiego z partji komunistycznej i Władysława 
Daneckiego również z partji komunistycznej 
z powodu ich nieusprawiedliwionej nieobecno 
ści na 15 zkolei posiedzeniach Sejmu. Mar- 
szałek zawiadomi o tem państwową komis 
wyborczą. 

Następnie marszałek przywołał do porząd 
ku pos. Wiślickiego z BB. za niestosowne wy 
rażenie się w stosunku do posła Gruenbauma 
z Koła Żydowskiego na 62 posiedzeniu Sej- 
mu. 

Zkołei po referacie pos. Hołyńskiego Sejm 
przyjął poprawkę Senatu do ustawy o wyjąt- 
kowych zasadach bilansowania. Po referacie 
pos. Wiślickiego głosowano nad poprawkami 
Senatu do noweli do ustawy stemplowej. Pier 
wszą poprawkę odrzucono, drugą poprawkę 
Senatu przyjęto. 

Pos. Terlikowski (BB) referował popraw- 
ki Senatu do ustawy karno-skarbowej, Popra 
wki załatwiono w myśl propozycji komisji. 

Dalej Sejm przyjął poprawki Senatu do u- 
stawy o kosztach sądowych na obszarze s4- 
dów apelacyjnych w Poznaniu i Toruniu oraz 

   

      

sądu okręgowego w Katowicach, poprawki Se 
natu do ustawy o dobrach skonfiskowanyci 
przez byłe rządy zaborcze uczestnikom w: 
o niepodległość, poprawki Senatu w m; 
wniosków komisji do projektu ustawy o wy- 
kupie gruntów, dzierżawionych przez drob- 
nych dzierżawców rolnych 

Przyjęto dałej w myśl wniosków komisji 
zmiany Senatu do ustawy o uregułowaniu 
prawa własności gruntów, oddanych w dro- 
dze parcelacji w posiadanie nabywców w wo 
jewództwach centralnych i wschodnich 

Pos. Wojciechowski zreferował następn'e 
zmiany Senatu do projektu ustawy o uregu- 
lowaniu stosunków w przemyśle naftowyin 
Komisja przemysłowo-handlowa wnosi o przy 
jęcie poprawek, z wyjątkiem jednej, oraz re- 
zolucji, wzywającej rząd, by przy regulowa- 
niu stosunków w przemyśle naftowym w 
myśl niniejszej ustawy d 
produktów naftowych, a zwłaszcza nafty we- 
wnątrz kraju. Poprawki załatwiono w myśl 
wniosków komisji. Przyjęto również rezolu- 
cję. Po referacie nos. Polakiewicza .przyjęto 
zmiany Senatu do noweli do ust > zaopa 
trzeniu emerytalnem funkejonar, w pań- 
stwowych i zawodowych wojskowych. Wresz- 
cie po referacie pos. Miedzińskiego przyjęto 
zmiany Senatu do ustawy skarbowej za rok 
1932-33. Po przyjęciu tych zmian, marszałek 
zarządził 10-minutową przerwę, 

   

        

   

Przemówienie marszałka Sejmu Świtalskiego. 
Po przerwie marszałek Świtalski, w ob2c 

ności członków gabinetu z p. premjerem Pry- 
storem na czele, podsekretarzy stanu i wyż 
szych urzędników, wygłosił dłuższe przemó- 
wienie, obrazujące tok prac Sejmu w ciągu 
sesji zwyczajnej. 

Marszałek podkreślił, że Izba odbyła w 
ciągu sesji bieżącej 41 posiedzeń plenarnych 
w ciągu niespełna 5 miesięcy. 

Posiedzeń komisyjnych odbyło się 

  

232. 

Marszałek wyraża najgorętsze podziękowanie 
przewodniczącym komisyj za intensywną p 
cę -oraz podkreśla, że Seim w obecnej ses 

uchwalił 185 ustaw rządowych i 7 wynikają 
cych z inicjatywy poselskiej, a więc razem 
192 ustawy, załatwiono wniosków poselskich 
71, zmian Senatu uchwalono 31. 

W sumie więc, Izba przepracowała 294 
sprawy. Prawie wszystkie projekty ustaw 
rządowych zostały przez Sejm załatwione. 

   

  

    

Dekret Pana Prezydenta Rzplitej, zamykający sesję Sejmu. 
Po przemówieniu marszałka Świ- 

talskiego wszedł na trybunę p. prezes 
Rady Ministrów Prystor i odczytał 
zarządzenie P. Prezydenta Rzeczyp?- 
spolitej w sprawie zamknięcia sesji 
zwyczajnej i budżetowej Sejmu. Za- 
rządzenie to brzmi jak następuje: 

„Zarządzenie Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej w sprawie zamknię 
cia sesji zwyczajnej i budżetowej Sej- 
mu. — Na podstawie art. 25 konstytu 

cji, zamykam z dniem dzisiejszym se- 
sję zwyczajną i budżetową Sejmu. 

Warszawa, dnia 18 marca 1932 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej 
(— IGNACY MOŚCICKI. 

Prezes Rady Minstrów 
(—) ALEKSANDER PRYSTOR*. 

Po odczytaniu tego zarządzenia, 
marszałek Świtalski zamknął posie- 
dzenie, życząc posłom wesołych świąt 

Plenarne posiedzenie Senatu. 
Zamknięcie sesji zwyczajnej i budżetowej. 

WARSZAWA, 18. III. (Pat). Marszałek 
Raczkiewicz otworzył posiedzenie o godz. 
11 min. 20. 

Senatorka Hubicka (BBWR) zreferowała 
przełożony do ratyfikacji projekt konwen- 
cji handłowej i nawigacyjnej polsko-turec- 
kiej, 

Przystąpiono do projektu ustawy o aka- 
demji sztuk pięknych w Warszawie. 

Projekt ustawy przyjęto bez dysku- 
sji i bez zmian. Zkolei sen. Sieńko zrefe- 
rował projekt ustawy o dostarczaniu ksią- 
żek, i druków dla cełów bibljotecznych i re- 
jestracji, sen. Sypniewski — projekt usiawy 
o zezwoleniu na obciążenie hipoteczne fun- 
dacji kórnickiej. Projekty przyjęto w brmie- 

niu sejmowem. 

© Po referacie sen, Ewerta (BB) przyjęto 
bez zmian ustawę o dodatkowym kredycie 
na kończący się rok budżetowy na rzecz wal- 
ki z bezrobociem, a po referacie sen. Zaczka 
— ustawę o dodatkowych kredytach rów- 
nie.ż na ten rok na wydatki na emerytury 
cywilne i wojskowe, poczem sen. Ewert zre- 
ferował ustawę o utworzeniu przedsiębiorst- 
wa Polski Monopol Tytoniowy, którą przy- 
jęto bez mian. Sen.Perzyński zreferował 
projekt noweli do ustawy o orderze Orła 
Białego, podkreślając że Sejm o tyle zmienił 
przedłożenie rządowe, że nie ustanowił П 
klasy tego orderu. Projekt przyjęto w 
brzmieniu sejmowem. 

Oświadczenie Marszałka Senatu Raczkiewicza. 
Po wyczerpaniu porządku dziennego mar- 

szałek Senatu Raczkiewicz wygłosił nastę: 
pujące oświadczenie: 

Wysoko Izbo! Zakończyliśmy pracę nie- 
tylko nad budżetem, ale i nad długim sze- 
regiem projektów ustaw przekazanych Se- 
natowi w ciągu sesji bieżącej Niech mi 
przeto wolno będzie poświęcić parę słów tej 
„intensywnej i tak owocnej pracy Wysokiej 
Izby w okresie kończącego się roku budże- 
towego. Sesja rozpoczęta została w dniu 
1 października ub. roku. Trwałą przezp aź- 
dziernik i początek listopada, bowiem za- 
rządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Z0- 
stała odroczona na dni 50. 

Dalsza praca parłamentu rozpoczęła się 
z dniem 9 grudnia i trwała do dnia dzisiej- 
szego. W: czasie tych 4 i pół miesięcy Senat 
odhył 21 posiedzeń plenarnych, Jest to naj- 
większa ileść posiedzeń, jakie dotychczas Se- 
nat odbył podczas poprzednich sesyj zwy- 
czajnych, począwszy ed zmiany konstytucji 
w 1926 rcku. Również i pod względem wy- 
dajności pracy ustawodawczej sesja obecna 
stoi na pierwszem miejscu pośród sesyj lat 
ubiegłych. Senat rozpatrzył 192 projektów 

ustaw, w łem 161 w brzmieniu przyjętem 

przez Seim, zaś do 31 projektów wniósł po- 

prawki Jak widać z zestawienia punkt 

kości prae znajdował się w obeenej ^ 

komisji skarbowo-budżetowej. Rozpatrzenie 

i opraeowanie budżetu jest główną zasługą 
tej komisji. 

Preliminarz budżetowy na rok 1952-33 
wraz z ustawą skarbową, po rozpatrzeniu 
w komisji skarbewo-budżetowej i 6-dnio- 
wjch rozprawach Senatu na plenum przy 

    

udziale przedstawicieli rządu, został przyję- 

ty z nieznacznemi zmianami, Zaznaczyć na- 

leży, że ezęść budżetu poświęconą obronie 

narodowej, a więc budżet Ministerstwa Spr. 

Wojskowych, przyjął Senat bez rozprawy i 

bez zmian. 
Między rozpatrzonemi przez lzbę Sena- 

torską ustawami poważną liczbę stanowią 
ustawy, dotyczące spraw finansowych i go- 
spodarczych. Rząd Rzeczypospolitej, w za- 
biegliwem czuwaniu, ażeby życie gospodar- 
cze państwa wyszło możliwie bez większych 
wstrząsów, dążył do utrzymania w całej roz- 

ciągłości zasady realności budżetu. W tym 
celu przedłożył długi szereg projektów us- 

taw, z których jedne miały na celu uzyska- 

nie dalszych świadczeń pieniężnych oraz šei- 

śle oszczędnościowych ustaw, inne zaś dą- 

żyły do wydatnego ulżenia tym warstwom 

łudności, którym przeciągający się kryzys 

szczególnie dał się we znaki, ulženia w cięża 

rach podatkowych, drogą ułatwień kredyto- 

wych, uig egzekucyjnych i t. d. Tutaj nale- 

ży zaliczyć też ustawy, dotyczące walki z 

bezrobociem. Muszę tu podnieść niezmiernie 
ważny moment, że we wszystkiech tych pra- 
cach, tak w komisjach, jak i na plenam po- 

ziom był wysoki. 
Wkońcu muszę oświadczyć, że zgodnie 

z przyjętą zasadą pełnienia urzędu marszał- 
ka po zamknięciu się sesji udam się do Pa- 
na Prezydenta Rzeczypospolitej, aby mu 
przedstawić szczegółowo przebieg i wynik 
pracy w lzbie Senatorskiej, Wobec zbliża- 

jących się Świąt wielkanocnych składam 

Panom Senatorom życzenia wesołych świąt. 

Na tem obrady zakończono. 

  

Dekret Pana Prezydenta Rzplitej, zamykający sesię Senatu. 

WARSZAWA, 18.II[. (Pat) — Po 
zamknięciu sesji zwyczajnej i budże- 
towej Sejmu p. prezes Rady Minist- 
rów Prystor udał się do marszałka 
Senatu Raczkiewicza, któremu wrę 
czył zarządzenie Pana Prezydenta 

przychodzą chyba nie mniej. Kontakt : 
więc z armją i jej Wodzem trwa. 

Ostatni dowód tego, jako talizman 
oglądałem na stoliku w pokoju przy 

jęć J. Ekscelencji: „Najprzewielebniej 

szy Ks. Biskupie wróć w nasze szere. 
gil*. Jest to wielka księga od oficerów 
Ministerstwa Spraw Wojskowych, kil. 
kaset podpisów zawierająca, którą 
złożono wraz z życzeniami Nowego 

  

nych, którzy — z hołdem doń jenoRoku 1927. 

  

Rzeczypospolitej w sprawie zamknię- 

cia sesji zwyczajnej i budżetowej Se- 

natu. 
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Rzeczypospolitej w sprawie zamknię 
cia sesji zwyczajnej i budżetowej Se- 
natu. — Na podstawie art, 37 konsty- 
tucji, zamykam z dniem dzisiejszym 
sesję zwyczajną i budżetową Senatu. 

Warszawa, dnia 18 marca 1932 e. 

Prezydent Rzeczypospolitej 

(7) IGNACY MOŚCICKI 

Prezes Rady Ministrów 
(—) ALEKSANDER PRYSTOR. 

0 

Wsjaśn'enia Zauniusa 
o stanie sprawy kłajpedzkiej. 

W uzupełnieniu wczorajszej depe- 
szy Pata o oświadczeniu min. Zauniu- 
sa, że nic mu dotąd nie wiadomo o no 
cie państw - sygnatarjuszy do rządu 
litewskiego, podajemy dalsze szczegó- 
ły rozmowy Zauniusa z dziennikarza 
mj z dn. 17 b. m. 

Min. Zaunius, stwierdzając, że no- 
ty dotąd nie otrzymał, wyraził przy- 
tem wątpliwość, aby mogła ona taką 
zawierać ostrą treść, o której piszą 
niemieckie gazety. Następnie potwier- 
dził Zaunius wiadomość, że w Gene- 
wie zostało zdecydowane przekazanie 
sprawy usunięcia Bóttchera na roz- 
strzygnięcie przez arbitra, którego ©- 
soba nie została jeszcze ustalona. Lit- 
wa nie może się zgodzić, aby wpływ 
państw obcych sięgał zbyt daleko w 
stosunki w Kłajpedzie. 

Z powodu zachowania się niemiee- 
kiego konsuła w Kłajpedzie — mówił 
dalej Zaunius — Litwa wystosowała 
dwie noty do rządu niemieckiego, lecz 
odpowiedzi dotąd brak. Również 
wskutek wybicia okien w fitewskim 
konsulacie w Berlinie, tamtejszy poa- 

seł litewski złożył protest. Natomiast 
wbrew zwyczajom dypłomatycznym 
dotąd rząd niemiecki nie wyraził swe 
go ubolewania z powodu tego incyn- 
dentu. 

W końcu swoich wyjaśnień Zau- 
nius wyraził nadzieję, że huczek pow- 
stały dokoła wypadków kłajpedzkich 
wkrótce ustanie i stosunki powrócą 
do normalnego stanu. ; 

Skądinąd biuro prasowe „Conti“ w 
Berlinie wyjašnia, že kamienie byly 
rzucone nie w okna konsulatu, lecz 
prywatnego mieszkania honorowego 
konsula litewskiego, którym jest oby- 
watel nimeiecki. 

Trzeba dodać, że wiadomość o о- 
strej nocie państw - sygnatarjuszy po- 

dała z Genewy agencja Wolffa w for- 

mie-zapowiedzi, że ta nota ma być te- 

goż dnia wystosowana do Litwy. 
+ 

Do Genewy. 
(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Dzisiaj podskretarz stanu Min. 
Spraw Zagran. p. Beck, udał się służ - 

„.bowo na kiłka dni do Genewy. 

Krwawe starcie z bezrobot- 
nymi w Paryżu. 

PARYŻ, 18, III. (Pat). W dniu wezoraj- 
szym doszło w Paryżu do zajść z bezrohot- 
nymi. którzy w liczbie około 1500 wtargnęli 
do stoczni tutejszej. W czasie iuterweneji 
policji padły strzały rewolwerowe. Dwóch 
policjantów odniosło rany. Aresztowano 6 
osób. 

DZIŚ Początek o g. 20-ej 

Szopka X-ej Klasy 
Sala Kresowa = Zawalna 1 

Zarząd Związku Polaków z Kresów 
Biał. Zakordonowych niniejszem zawia- 

damia, że Walne Zebranie odbędzie się 
Ww niedzielę dn. 20 msrca r: b. o godz. 17-ej 
(5 wiecz.), w sali przy ulicy Zawalnej Nr. l. 
wedle następującego porządku dziennego: 
1) Zagajenie. 2) Wybór przewodniczącego 

i sekretarza. 3) Sprawozdanie Zarządu. 
4) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 5) Us- 
talenie planu prac na !932 rok. 6) Wybór 
członków Zarządu, ich zastępców i Komisji 
Rewizyjnej W razie nieprzybycia dosta- 
tecznej statutowo ilości członków, następne 
Walne Zgromadzenie odbędzie się tegoż 
dnia o godz 18-ej (6 wiecz.) wedle powyż- 

szego porządku dziennego i będzie prawo- 

  

Zarządzenie to brzmi: Jmocne niezależnie od iłości obecnych 
„Zarządzenie Pana Prezydenta członków. Zarząd. 

SRR 

UZNANA 

H Z 

  

ŻĄDAĆ WSZĘDZIE I 

ZA NAJLEPSZĄ 

KOPERNIKIEM 
Warszawskiego T-wa Handlu Herbatą 

A. DŁUGOKĘCKI i W. WRZEŚNIEWSKI 
S-ka Akcyjna — 

HERBATA 

Warszawa, Bracka 23. 

ŻĄDAĆ WSZĘDZIE! 

š * Przedstawiciel ST. ZATORSKI — Wilno, ul. Jagiellońska I. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 

Napad pijanych włościan 
na patrol 

W dniu wczorajszym we wsi Zurychy, 

kurzenieckiej doszło do krwawego 

, które jest obecnie przedmiotem skru 

nych dochodzeń. 

Według otrzymanych przez wojewódzką 

komendę pelieji relacyj. przedsta- 

wia się następująco: 

Gdy patrol policyjny, na ezelc z przodow- 

nikiem Łaguną „przechodził wiejską ulic: 

napadnięty został znienacka przez grup: 

podhumorzonych włościan, którzy usiłowali 

policjantów rozbroić. Tymezasem na mie, 

cu wypadku poezął się gromadzić tłum, któ- 

ry przyjął wobee poliejantów, szczególnie 

zaś wobee posterunkowego Łaguny groźną 

postawę. Kilka osobników uzbrojenych w 

dragi i kamienie zaatakowało polie, 

gminy 

    

sprawa 

      

   

policyjny. 
mendant patrolu wezwał napastników do ro- 

zejścia się, grożąc użyciem broni palnej, 

lecz groźba ta odniosła odwrotny skutek. 

  

Napastnicy z większą jeszcze turją za- 

częli napastować policjantów. Policjanci wy. 

strzelili wówczas na postrach, lecż i to nie 

pomegło, Depiero druga salwa ostrzegaw- 

cza odniosła pożądany skutek i napastnicy 

rozpierzchli się porzucając drągi i kamienie. 

Podkreślić należy, że Z TŁUMU NAPAST 

NIKÓW NIKT NIE ZOSTAŁ POSZKODO- 

WANY, Natomiast poliejanei, szezególnie zaś 

posterunkowy Łaguna, odniósł poważne ob- 

rażenia ciała otrzymując kilka uderzeń ka- 

mieniami w plecy i głowę. Na miejsce wy- 

padku wyjechała specjalna komisja śledeza, 

która grasowała od 1927 roku na pograniczu. 

Starcie zbrojne patrolu K. 0.-P-u 
z bandą przemytników. 

Herszt bandy zastrzelony. 7 przemytników osadzono 
pod kluczem. 

Na pograniezu w rejonie Filipowa oneg- 
alaj w moey patrol K. O. P. zetknął się z ban 

przemytniezą, która nielegalnie przedo- 
stała się przez granicę, Przemytnicy na wez- 
wanie patrelu poczęłi uciekać, a gdy żoł 

nierze na postrach wystrzelili w górę, ucie- 

kająey użyłi karabinów i rewołwerów. Obu- 

stronna strzelanina trwała około 10 minut 

Ponieważ przemytnikom zabrakło amunicji. 

   

  

a herszt bandy Jan Szmelis oirzymał ciężka 

ranę postrzałową, zmuszeni byli poddać sie, 

Gdy poczęto rozbrajać przemytników, dwóch 

z nich usiłowało stawić opór, lecz hezskute- 

cznie, gdyż zostali obezwładnieni. Jan Szme- 

lis zmarł po 10 minutach. 7 przemytników 
uwięziono. Była to najgroźniejsza banda, 
któnr grasowała od 1927 roku na pograniczu. 

Pożoga we wsi Rozaliny. 
4 osoby odniosły poważne poparzenia. 

We wsi Rozaliny, gm. załeskiej w mieszka 
niu Waeława Daszkiewicza wybuchł w nocy 
2 16 па 17 b. m. groźny pożar.Ogień szyb- 
ko przerzucił się na sąsłednie zabudowania 
i objął kilka. budynków gospodarskich. Za- 
nim zarządzono akcję ratunkową, która ze 
względu na brak wody (studnie pozamarza- 
ne) była znacznie utradniona, ogień strawił 
% domów mieszkalnych należących do K. 

Potlikowa, J. Liekiewiczowej, W. Gruzdo- 

wieza, St. Zemajtisa, W, Daszkiewicza i Ka- 

rola Niewiarowicza oraz 12 budynków gos- 

podarskich wraz z inwentarzem żywym i 

martwym. Podczas gaszenia pożaru ciężkie- 

go obrażenia ciała doznali: Jan Krymkiewiez, 

W. Daszkiewicz, jego syn Piotr i 17-letni 

Maciej Lickiewiez, któremu płomienie wypa- 

liły oczy. (e) 

Krwawe Starcie pomiędzy sektantami. 
   

   
Na terenie gminy gródecki: rozwijają 

ostatnio intensywną działaność dwie sekty: 

baptyści i psalmiści. Rywalizacja między sek- 

tami przybiera czasami ostre formy, przyczeia 
kłótnie i bójki nie są rzadkie. 

Na tle tej wzajemnej rywalizacji pomiędzy 

zwołennikami obu sekt, doszło onegdaj we 
wsi Czerepki do krwawego zajścia, Jeden z 

prowodyrów psalmistów, niejaki Wiktor Ma- 
chnuć, dobrawszy do kompanji kilkunastu 

chłopów, napadł na dom modlitwy baptystów 

mieszczący się w zabudowaniach Jerzego 

Czerkanowa. Tu wynikła bójka, podczas kto- 

rej 4 osoby z pośród baptystów zostały cięż: 

ko ranne. Spokój we wsi przywróciła policja. 

Kilku winnych zatrzymano. (c). 

    

  

Mołodeczno. 
Praca odezytowa B. B. W. R. 

Wi dniu 6 marca 1932 r. 7 inicejatywy 5е- 

Kkretarjatu Powiatowego BBWR został 
ganizowany odczyt dla mieszkańców mi: 

Mołodeczna i okolic na temat gospodar: 

a mianowicie: meljoracja, jej korzyści i spo- 

sób przeprowadzenia. 

Odczyt treściwie i rzeczowo wygłosił za- 
proszony prelegent z Wiilna p. inż. Tołłocz- 

ko Józef, który omówił, w przeszło godzin- 

nym referacie, rodzaje torfowisk, sposoby 

meljorowania, zastosowania nawozów sztu- 

cznych i korzyści z łąk już doprowadzonych 

«o należytego porządku. = 

Ponadto rzeczowo udowodnił słuchaczom 

przytaczając przykłady, że praca meljoracyj- 

nas zwraca całkowity koszt poniesion* 

przez gospodarzy już po pierwszych zbiorach 

    

Należy nadmienić, że ludnoś 
ła w okolicach bagnistych, otac. 

=to Mołodeczno wykazała wiełkie zaintere- 

      

sowanie omawianą sprawą, bo na od 

czyt przybyło około 250 osób. 
Po skończonym odczycie zabrał głos Kie- 

rownik Sekretarjatu Powiatowego p. Łuka- 

szewicz Stanisław, który oświadczył zebra- 

nym, że miejscowy Sekretarjat Powiatowy 

BBWR pójdzie z najdalej 1dącą pomocą w 

sprawie poruszonej w odczycie i wszelkie 

starania ludności będzie odpowiednio popie- 

rał, dziękując w imieniu zebranych za tak 

wartościowy odczyt p. inż. Tołłoczce, co ze- 

brani przyjęli oklaskami. K. w. 

Związek Porozumienia 
Polsko - Litewskiego. 

Wi ostatnich dniach w pogranicznych 

miejscowościach w rejonie Sumiliszek, Oran, 
Olity, Łoździej po stronie litewskiej rozrzu- 
eone zostały ulotki nawołujące rząd litew- 
ski do nawiązania normalnych stosunków z 
Polską. Ułotki są podpisane przez Związek 
Porozumienia Polsko-Litewskiego zorganizo- 
wany samorzutnie przez ludność z obu stron 
linji granicznej, 

WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
"Oddział Nowogródzki „Kurjera Wiieńskiego” mieści się 

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

3 s =| Od dni 
Miejski) «...::: 
Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku 

  

KRÓL ŻEBRAKÓW 
W rol. głównych: Dennis King i Jeanette Mac Donald 

NASTĘPNY PROGRAM: MADAME SZATAN 
    
  

a Nowootwarta wa: „B. Kowieński" ‹ 

ŁY TYDZIEŃ 
wyrobu zakładów Żyrardowskich 

i poleca: nasunki kolorowe, madepolamy, serwety. płótna na bieliznę damską, 
E męską i pościelową w najlepszym gatunku — po tanich cenach fabrycznych. 

u... BIA ądza 

B 
B 

KORZYSTAJCIE Z OKAZJIi 

= 66 Lida, ul. Suwalska 12 
i (vis a vis ul. 3-go Maja) 

TOWARÓW 
BIELIŽNIANYCH 

KORZYSTAJCIE Z OKAZJI! 
  

Nowogródek. 

W dnia Imienin Marszałka Józeta 

Piłsudskiego. 

Uroczystości imieninowe Marszałka Pił- 

sudskiego rozpoczną .się w Nowogródku 18 

marca capstrzykiem orkiestry policyjnej. w 

kolumnie marszowej pójdą za orkiestrą: od. 

działy Związku Strzeleckiego, hufce szkolne, 
drużyny harcerskie, Straż Pożarna i inne. 

Dzień 19 marca rozpocznie się uroczys- 

tem nabożeństwem w świątyniach wszyst- 

kich wyznań. O godr. li-ej do organizacyj 

społecznych i mieszkańców miasta przemówi 

na Rynku przedstawiciel Powiatowego Ko- 

mitetu. © godz. 12-ej w południe odbędą się 

we wszystkich szkołach poranki dla młodzie 

ży. © godz. 13-ej akademja ludowa w sali 

iniejskiej. O godz. 26-ej uroczysta akadem ja 

w sali Miejskiej. 

W. części sportowej odbędzie się marsz 

Kuszełewo—Nowogródek,, wymarsz zawod- 
ników z Kuszelewa nastąpi o godz. 15-ej. 
Przypuszczałne przybycie drużyn do mety 

godz. 17-ta. Meta znajdować się będzie na 

Rynku u wyłotu ul, Bazyljańskiej. 

„ O godz. 12-ej odbędą się zawody strzelec. 

kie, które trwać będą aż do wieczora. 

W niedzielę dnia 20 marca o godz. 13-ej 

rozpoczną się zawody narciarskie. 

__ Na wieczorowej akademji zostaną ogło- 

„one wyniki zawodów sportowych, oraz wy- 
Uk marszu Kuszałewo— Nowogródek. 

R. 

R 

Harcerska akademja żałobna ku czci 

Ś. p. Biskupa Bandurskiego. 

W sobotę dnia 12 b. m. w kościele Far- 
nym w Nowogródku, ks. Breczkowski odpra- 
wił nabożeństwo żałobne ku czci Ś. p. ks, Bi- 

skupa Bandurskiego. W nabożeństwie wzięli 

udział harcerze wszystkich drużyn nowogródz 
kich. Po nabożeństwie harcerze udali się 
do gimnazjum państwowego, gdzie przy napeł 

nionej po brzegi se i, odbył się uroczysty po- 

ranek, ku czci dostojnego przewodniczącego 

ruchu harcerskiego na ziemiach północno - 

wschodnich. 

Zagaił drużynowy 3-ciej drużyny im. Mar- 
szalka Piłsudskiego, który ze wzruszeniem 

wspominał o tej światlanej postaci dostojne- 
go zmarłego i jego pracy dla harcerstwa po! 

skiego. Biskup Bandurski stał u kolebki 

powstania ruchu harcerskiego w Polsce i 
wsze swem płomiennem słowem zagrze 
do wytrwania na tej trudnej drodze, jaką 
jest droga harcerza. Prelegent podkreślił te 
ogromne wartości, które wnosił ks. Biskup 
Bandurski do pracy czynnej wśród tego „,za- 
konu* przyszłej Polski. Zkolei d-hna J, Pio- 
trowiczówna odczytała bardzo piękny wiersz 
ucznia 7 klasy gimnazjum Ryszarda Kiersnow 
skiego pod tyt. „Na śmierć ks. Biskupa Ban- 
durskiego“. 

  

  

  

    

  

      

    

Po odegraniu marsza žalobnego Chopina 
wygłosił przemówienie głęboko ujęte i pięknie 
wygłoszone p. Jacek Rolicki, podkreślając 

zasługi ks. Biskupa Bandurskiego, jako kap- 
łana, wielkiego jałmużnika, biskupa Legjo 
nów polskich i poety. Poranek zakończony 

«U RJ B R 

Teatr polski na Litwie 
w XVIII w. 

(Z odezytu p. A. Millera). 

W dniu 15 marca b. r. w lokalu 
seminarjum historycznego wygłosił 
nadzwyczaj interesujący odczyt o te- 
atrze na Litwie i Biarejrusi, mecenas 

Antoni Miller. 
Odczyt ten był zwięzłem stres 

niem obszernej, na wiełu nieznanych 
źródłach opartej, 3 tomowej pracy pre 

legenta p. t. „Teatr polski na Litwie 
jako strażnica kultury narodowej od 

  

  

  

r. 1745—1865*, praca ta doczekała się 

już zaszczytnego wyróżnienia M. W. 
R. i O. P. w postaci subsydjum na do- 

kończenie pracy w wysokości 1000 zł. 

Rozległy ten temat nader trudno 
było streścić w czasie dwugodzinnej 
prelekcji. to teź p- Miller mógł podać 
tylko główne etapy rozwoju teatru poł 
skiego na terytorjum b. W. Ks. Lit, 
oraz garść szczegółów nieznanych szer 
szemu ogółowi o dyrektorach teatrów. 
aktorach etc.. któremi ożywił i bez 

tego zajmujące tło. 
Z odczytu dowiedzieliśmy się 

przedstawienia teatralne w Wilnie, a 

i na prowincji były zaingaurowane w 

początku XVIII w. przez zakonników 
szczególnie jezuitów i pijarów, wy- 
konawcami byli wychowańcy tych 
szkół. odegrywano tam nietylko ko- 

medje i dramaty, ałe i muzyczne ut- 
wory. Ten pierwszy okres przygoto- 
wał smak, zaostrzył krytycyzm, co 
najważniejsze, przyzwyczaił publicz- 
ność — do uczęszczania na widowi- 
ska i pobudził zaciekawienie szerszych 
mas do przedstawień teatralnych. Na- 
stępnym etapem były wspaniałe teatry 
magnatów jak Radziwiłłów w Nieś- 
wieżu, gdzie ojcieć Karola „Panie Ko- 
chanku* Radziwił-Rybeńko. hetman 
wielki litewski utrzymywał aktorów i 
znakomitych śpiewaków i orkiestrę 
pierwszorzędną. 

To samo działo się z niemniejszem 
znawstwem i przepychem w Białym 
stoku Jana Klemensa Branickiego, 
hetmana w. k., a w Dereczynie i Białej 
Podlaskiej Sapiehowie, w Świsłoczy 
Tyszkiewiczowie, w Grodnie Podskar. 

bi Litewski Tyzenhauz utrzymywali 
również zespóły teatralne, orkiestry i 
balety. Hetman Ogiński wreszcie ut. 
rzymywał w Słonimie teatr znakomi- 
ty — były tam trzy zespoły teatralne 
— włoski śpiewny, i polskie: śpiewny 
i dramatyczny, oarz wyśmienita orkie 
stra, której dyrygentem był ojciec 
smutnej pamięci Pelikam. Sam gmach 
teatru był większy i wspanialszy niż 
ówczesny Drezdeński, co stwierdza ją 
cudzoziemcy. Sam Ogiński był jak wia 
domo, niebylejakim muzykiem — i 
kompozytorem j sam często dyrygo- 
wał. Najważniejszym ustępem jednak 
z odczytu p: Millera było udowodnie- 
nie czarno na białem, że gdy w roku 
1790 Bogusławski ze swą trupą wileń- 
ską złożoną z 25 wyśmienitych akto- 
rów udał się na zaproszenie Króla Sta 
nisława-Augusta do Warszawy ze 
swoim repertuarem operowym i ko- 
medjowo-dramatycznym, tak zachwy- 
cił Króla i Stolicę pozbawioną dotąd 
dobrego polskiego zespołu, że go Król 
prosił o pozostanie ze swą trupą na 
stałe w Warszawie. Wkońcu Bogu- 
sławski pozostał ze swymi Litwinami 
w słoliey, dając przedstawienie takie, 
jak: „Krakowiaków i Górali*, Powrót 
Posła”, wzbudzające niesłychany en- 
tuzjam — i rozpoczął okres wspania- 
łego rozkwitu sceny narodowej. War- 
szawskiej. Trzeba dodać, że ta często 
lekceważona lub protekcjonalnie kle- 
pana przez Warszawę ij Koronę Litwa 
dała podstawy istnienia także baleto- 
wi królewskiemu warszawskiemu któ- 
ry był utworzony z 2 baletów: Sło- 

nimskiego hetmana Ogińskiego i Gro- 
dzieńskiego — podskarbiego Tyzen- 
hauza. Również ustalił p. Miller — co 
także było zupełnie nieznane nietylko 
badaczom teatru, lecz nawet ówczes- 
nym pamiętnikarzom — iż w Wilnie 
egzystował teatr między 1790—1795 
r. Stwierdził też prelegent i poparł do- 
wodami, że Wilno było miastem ko- 
chającem teatr — ofiarnem dla akto- 
rów. a również b. muzykalnem. 

Należy się serdeczna podzięka p. 
Millerowi za zapoznanie grona słucha 
czy niestety nielicznego z artystyczną 
kulturą naszego grodu. Ze zdziwie- 
niem zauważono, że nie było ani jed- 
nego teatralnego recenzenta miejsco- 
wych dzienników, jak również ani je- 
dnego przedstawiciela miłośników te- 
atru i sztuki. Żałujemy ich mocno. 
lecz musimy podkreślić tę dziwną ab- 
stynenc ję. 

  

  

  

          

E. L. 
LLS S 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

KPART PES TSS 
został odegraniem kilku utworów muzycz- 

nych przez prof. gimnazjum p. Łozińskiego 

(fortepian) i p. Bołtucia (wiolonczela), po 
czem zebrani druhny i druhowie odśpiewali 
marsz żałobny harcerski, 

Podkreślić nałeży punktualność i spraw- 
ność tej miłej uroczystości, będącej jeszcze 
jednym kwiatem, złożonym na mogile dostoj 
nego zmarłego. W urządzeniu tej imprezy nie 
małe zasługi położył również i dyrektor gi- 
mnazjum p. Bański, który wykazał dużo zro- 
zumienia i życzliwości, oraz opiekun 1-szej 
drużyny harcerzy, prof. Augustyn. Iks. 

м1нВ HR 

Miłe złego początki... 
czyli smutna przygoda 

We czwartek późno wieczorem, sekwe- 
strator miejski Mikołaj Górski (Kwaszełna 
21) w towarzystwie swego przyjaciela, rów- 
nież sekwestratora, Narkiewicza wstąpił do 
sodowiarni Owmana przy uł, Kijowskiej 1 
na kufelek piwa. Tu zastali jakąś owszem, 
Gwszem niewiastę, również popijającą ale ze 
sokiem, z którą jakoś szybko nawiązała sie 
rezmowa i... znajomość. Słówko po słówku. 
wkońcu propozycja, małe ceregiele i niewia- 

sta „uległa* sekwestraterom udając się z ni. 
mi do piwiarenki niejakiego Wierzbickiego 
przy uliey Ostrobramskiej 5. 

   

Jak twierdzi Górski, popijali tu we trój- 
kę piwko (policja nie bardzo wprawdzie te- 
mu wierzy), aż wkońcu zmęczonym sekwe- 
stratorom zakręciło się „jakeść w głowie 

Samobójstwo 
W dniu wczorajszym w sterach kupiec- 

kich miasta wywarłe wiełkie wrażenie sa- 
mobójstwe znanego w Wilnie kupca leśne- 
go Sz. Kantorowicza, zamieszkałego przy ul. 
Szopena 6. 

Kantorowicz wyszedł z domu i po krót- 
kim spacerze w. ł de swego znajomego 
Łifszyca. zamieszkałego przy ul. Biskupiej 
Nr. 4 

Ponieważ I ca nie było, Kantorowicz 
eświadczył służącej, że zaczeka jego powro- 
tu i zamknął się w jego pekoju. Kiedy po 
upływie 2-ch godzin Lifszyc powrócił, zna- 

    

  

dwóch sekwestratorów. 
i obaj niepostrzeżenie popadli w błogi sen 
(czy nie proszki?). 

Jak długo spali określić dziś nie mogą, 
lecz kiedy się przebudzili (pierwszy Górski) 
zauważyli, że brak jest pięknej znajomej, 
ne i.. portfelu, w którym Górski miał 658 

25groszy niemiłosiernie ściągniętych od 
różnych płatników. Krzyk, hałas, poszuki- 
wania — portfel leży pod stołem, ale pie- 
niążki „poszły na spacer*z ową „owszem* 

damą. 
Dalszy siąg wiademy: pelicja, protokół, 

badania. Dziś policja szuka owej pięknej 
damy, a że zna jej nazwisko, ba — nawet 
imię (Scholastyka Nienartowiczówna — & 
zawodu złodziejka) ją znajdzie napewno, 
ale pieniążki? wątpliwe. Tak! miłe złego po- 
czątki, ałe koniec smutny... (e) 

kupca leśnego. 
łazł Kantorowieza wiszącego w swoim po- 
koju. Okazało się, że K., korzystając z Sa- 
motności, umocował szelki na haku i zro- 
biwszy z nich stryczek, popełnił samobój- 

stwo. 

   

  

  

Lekarz zawezwanego pogotowia ratunko 
wego stwierdził zgon. Zwłoki samobójcy za 
bezpieczono na miejscu do przybycia władz 
sądowo - śledczych. 

Przyczyna targnięcia się na życie: eięż 
ka sytuacja materjalna i nieporezumienis 
rodzinne. (e), 

      

KRONIKA 
ce Dziś: Józefa Obl. N.MP. 

Sobota Jutro: Wolframa. 

19 Wschód słońca — g. 5 m. 28 

Marzec || Zachód — 17 m.26 
Szostrzeżezia Zakładu Mot. spi! U. 5. B. 

w Wilnie z dnia 18 III — 1932 raka 

Ciśsiexie średnie w milimetrach: 764 

  
  

  

Temperatura średnia — 5° С. 

* nzjwyfszai 0 

3 najniższa — 14° С, 

Opad: — 

Wiatr: cisza. 

'Tendencja: nieznaczny wzrost. 

Uwagi: pogodnie. 

OSOBISTA 

— Prezydent Folejewski zaniemógł. Pre- 

zydent Folejewski z powodu przeziębienia 

w dniu wczorajszym nie urzędował. Zastęp- 

stwo na czas choroby prezydenta objął wice- 

prezydent Czyż. 

  

URZĘDOWA. 

— Urzędowanie w dniu dzisiejszym. Dziś 

z racji Imienin Marszałka Polski Józefa Pił- 

sudskiego urzędowanie we wszystkich insty- 

tucjach państwowych i samorządowych od 

bywać się będzie na dwie zmiany. Wszyst- 

kie jednak okienka i biura. mające kontakt 

z publicznością, czynne będą normalnie. 

MIEJSKA. 
„ — Ile drzew zasadzono i ile wycięto? 

Podług danych władz miejskich w ciągu roku 

ubiegłego na terenie Wilna posadzono 696 

drzew i 4074 — krzewów . : 
Wi tym samym okresie czasu wyrąbano 

drzew 50, które jakoby były spróchniałe z po 

wodu starości i zagrażały bezpieczeństwu pu- 

blicznemu. 

— Święta w przytułkach i schroniskach 

miejskich. Na ostatniem posiedzeniu Magi- 
stratu zapadła uchwała zwiększenia racyj 

żywnościowych we wszystkich przytułkach, 
schroniskach i ochronach miejskich w pierw- 

szym dniu świąt oraz w dniu 19 marca z 

racji Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

— Wielkiego Przyjaciela dzieci. 

— Parcelacja majątku miejskiego Tupa 

ciszki. Na onegdajszem posiedzeniu Rady 

Miejskiej zapadła m. in. uchwała rozparcelo- 

wania majątku miejskiego Tupaciszki. Cały 

majątek ma być rozparcelowany na 16 dzia- 

łek, które będą sprzedawane w cenie od 25 

do 65 groszy za metr kwadratowy . . 

Prace nad rozparcelowaniem Tupaciszek 
zostały już rozpoczęte. 

UNIWERSYTECKA. 
— Promocje. W sobotę, dnia 19 b. m. 

o godzinie 13-ej w Auli Kolumnowej Uni- 
wersyłetu odbędą się promocje na doktora 
tilozofji w zakresie zoołogji następujących 

osób: 
1) Blumy Henig i 
2) Włodzimierza 
Wstęp wolny. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Z Bratniaka. Nowoobrany na rok 

193233 Zarząd StowarzyszeniaBratnia Po- 
moc Pol, Młodz. Akadem. U. S. B. podaje 
do wiadomości, że na pierwszem posiedzeniu 
tego Zarządu w dniu 17 b. m. powołano: na 

sekretarza generalnego i członka Prezydjum 
kol. Karczewską Eugenje; 
Na skarbnika i członka Prezydjum kol. Czer 

niawskiego Borysa; 
Na Kierownika i Przewodniczącego Komisji 

Kwalifikacyjnej kol. Ellerta Henryka; 
Na Kierownika Sekcji Finansowej kol. Szym- 

borskiego Bohdana: 
Na Kierownika Sekcji Kulturalno - Samoksz- 

tałceniowej kol. Folejewskiego Zbig- 
niewa; 
Referenta Prasowego i Kierownika Sek- 
cji Pomocy Naukowych koł. Wesołow- 

skiego Tadeusza; 
Referenta Spraw Zagranicznych kol, Dy- 

bowskiego Jana; 

Kulmatyckiego. 

  

Na Kierownika  Bibljoteki i Czytelni kol. 
Folwarską Zofję; 

Na Kierownika Biura kol. Boguszewską He- 

lenę; 
Na Kierownika Sekcji Pośrednictwa Pracy 

kol. Dobrowolskiego Bazylego; 
Na Kierownika Referatu Zdrowia kol. Ha- 

merlę Józefa; 
Na Referenta Mensy Akademickiej kol. Gło- 

weckiego Jana: 
Referenta Ogniska Akademickiego kol. 
Sztachelskiego Jerzego Dobromira; 
Kierownika Dochodów Niestałych kol. 
Otrębskiego Stanisława. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Z Kuratorjum Szkolnego. Naczelnik 

Wydziału Kuratorjum Szkolnego Okręgu Wi- 
leńskiego p. Wł. Głuchowski wyjechał na 
wizytację szkół średnich i powszechnych w 
pow, baranowickim. 

WOJSKOWA. 
— Zaeiąg ochotniczy w roku 1932. Na 

podstawie 52897 U: 
wojsk. i rozkazu Pana Mi 
skowych, P. K. U. Wilno—Miasto ogła 
ciąg ochotniczy do czynnej służby woj: : 

1) Do czynnej służby wojskowej w cha- 
rakterze ochotników, mogą się zgłaszać męż- 

źni urodzeni w latach 1912, 1918, o ile po 

adają przynajmniej ukończone 4 oddziały 
szkoły powszechnej, do lotnictwa zaś 7 klas 

szkoły powszechnej. 
Z pośród urodzonych w r. 1914 tyłko ci, 

którzy ukończyli szkołę średnią ogólnokształ 
cącą lub równorzędną i tem samem posiada- 

ją warunki do skróconej czynnej służby woj- 
„ skowej. 

Podania o przyjęcie do wojsa lądowego i 
marynarki wojennej w charakterze ochotni- 
ków mają być składane do P. K. U. Wilno-— 
Miasto do dnia 1 maja b. r., zaś ochotnicy, 
którzy po dniu 1 maja kończą średnie zakła- 
dy naukowe i uzyskają warunki do skróconej 
czynnej służby wojskowej, mogą wnosić po- 
dania do 1 lipca b. r., po tym terminie poda- 
nia nie będą przyjmowane. 

Do podania mają być dołączone następu- 
jące dokumenty osobiste: 

1) poświadczenie obywatestwa polskiego. 
2) metryka urodzenia, 
3) świadectwo moralności, 
4) zezwolenie ojca względnie prawnego 

opiekuna na wstąpienie do wojska w chara- 
kterze ochotnika, spisane protokółarnie w Ma 
gistracie lub urzędzie gminnym, 

5) świadectwo szkolne, 
6) zaświadczenie o rejestracji w Magistra- 

cie lub urzędzie gminnym r 1912 i r. 1915. 
7) ochotnicy do lotnictwa winni oprócz 

powyższych dokumentów dołączyć do poda- 
nia 2 fotografje. 

Ochotnicy zamieszkali na terenie pow. wi- 
leńsko - trockiego i oszmiańskiego, zgłaszają 
swe podania do P, K. U. Wilno—Powiat. 

— Komendant P. K. U. Wiłno—Miasto, 
podaje do wiadomości wszystkich szerego- 
wych rezerwy i pospolitego ruszenia, jak 
również poborowym, że przy zgłaszaniu się 
do P. K, U. po informacje, winni posiadać 
odnośne dokumenty wojskowe, w przeciw- 
nym razie informacje nie będą udzielane. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

    
   
   

  

   

   

— Rekordowa ilość rohotników zatrud- . 
nionych na robotach miejskich. Ilość robot- 
ników zatrudnionych na robotach miejskich 
osiągnęła obecnie kulminacyjny swój punkt 
Ogółem Magistrat zatrudnia obecnie 1011 
bezrobotnych. Akcja zatrudniania bezrobot- 
nych została ostatnio wzmoeniona z racji 
zbliżających się świąt Wielkiej Nocy. 

NADESŁANE. 

— Oferta „Philipsa* w  Magistracie. 
Dowiadujemy się, że wśród ofert jakie zo- 
stały złożone Magistratowi na udźwiękowie- 
nie Kina Miejskiego, znajduje się także о- 
ferta krajowej firmy Polskich Zakładów 
Philipsa, Jest to, jak wiadomo, jedna z naj: 
większych fabryk ©w Polsce, ponieważ za- 

  

trudnia do 2.000 pracowników. Polskie Za- 
aj ciężkie- 

kapi- 
c 

  kłady Philipsa, pomimo nadzwycza 
go kryzysu inwestują coraz to now 
tały w swoich fabrykach, przyczyniając się 
do zmniejszenia bezrobocia i podniesienia 
produkcji krajowej. Oferta Polskich Zakła- 
dów Philipsa jest tańszą od konkurencyjnej 
firmy Western Electrie blisko o 20.000 zł. 

i pomimo to aparaty Philipsa są jak zresztą 

wszelkie ich wyroby, przemyślane i nowo- 

cześnie pod każdym względem wykończone. 
Nie wąhpimy, że Magistrat m. Wilna przy 
wyborze aparatury jednogłośnie przyzna 
wyższość Philipsowi, przed zagranicznemi 
firmami i aparat ten zainstaluje w Kinie. 

TEATR | MUZYKA 
— „Virtuti Militari“ — na Pohulance. 

w sobotę dnia 19-g0 marca o godz. 8 
jako w dzień Imienin Mars й 

praz mając w pamięci boje o wolność 
— poświęcamy jeden wieczór na przeżycie 
tych emocyj w teatrze za pośrednietwem bo- 
haterskiej sztuki Czyžowskiego p. t. „Virtu- 
ti Milit: ‚ Sztuka ta jest apoteozą bojow- 
nika-żołnierza wywalczającego wolność. 

Jutro, w niedzielę dnia 20 b. m. o godz. 

8-ej wiecz po raz ostatni „Virtuti Militari“. 

„Ich synowa“ — w Teatrze „Lutnia“. 

Dziś, w sobotę dnia 19 b. m. o godz. 8-ej 

wiecz. wesoła, pełna humoru komedja p. t. 

„Ich synowa”, która przedstawia skrawek 

życia wielkomiejskiego, świetnie podpatrzo- 

nego przez autora, Całość sprawia wrażenie 

nieprzepartego humoru i uroku. 

Jutro, w niedzielę dnia 20 b. m. o godz, 

8-ej wiecz, „Ich synowa”. 

POPOŁUDNIÓWKI W TEATRACH 
MIEJSKICH. 

— Dziś, w sobotę dnia 19-go i jutro w 
niedzielę dnia 20-ge b. m. o godz. 4-ej p. p. 
odbędą się już nieodwołalnie dwa ostatnie 
przedstawienia popołudniowe oryginalnej 
fascynującej sztuki „Mam lat 26“, Dwa te 

    

    

      

   

   Dz 
wiec 

    

   

    

      

  

ODZNACZENIE. 
W, dniu dzisiejszym odbędzie się w Gór- 

nej Sali Województwa uroczyste wręczenie 

o godz. 13-ej w imieniu Prezesa Rady Mi- 

nistrów odznak Srebrnego Krzyża Zasługi 

„Kurjera Wileńskiego” 

p. Ludwice Strusiewiczówn: 

Niniej składamy Koleżance 

serdeczne życzenia z okazji otrzymania tak 

dobrze zasłużonej odznaki. 

Redakeja i Administracja 

„Kurjera Wileūskiego“. 

RAL AR OCZ 

współpracowniczce 

  

e. 

em 

  

naszej 

ostatnie przedstawienia dane będą po cenach 
popołudnio 1 od 30 gr. do 3 zł., aby umo- 
żliwić przybycie do teatru najszerszym ma- 
som. 

— „Wieszezka lalek* bajka dła dzieci — 
w ,Lutni*. Jutro, w niedzielę dnia 20 b. m. 
o godz. 4-ej po poł. — zespoły dziecięce Li- 
dji Winogradzkiej odegrają po raz drugi 
jedną z najbarwniejszych baśni p. t. „Cza- 
rodziejskie wrzeciono? oraz „Wieszczka la- 
lek*. Ceny miejsc propagandowe od 20 gr. 

do 2 zł. umożliwią ujrzenie tego widowiska 
wszystkim dzieciom. 

, — Pepularne widowisko „Dwunastej no- 
cy“ na Pchułanece. W poniedziałek dnia 21 
marca o godz. 8-ej wiecz. po raz ostatni u- 
każe się nieśmiertelne arcydzieło komedjo- 
we Szekspira „Dwunasta noc'*, które obok 
scen pełnych romantyzmu — posiada cechy 
nieprzeciętnego humoru i dowcipu. Ceny 
miejsc propagandowe od 20 gr. do 2 zł. 

— Najbliższa premjera na Pohulance p.t. 
„Slomkowy kapelusz“, W najbližszy wtorek 
dnia 22 marca o godz. 8-ej wiecz. odbędzie 
się premjera rozkosznej farsy Łabicha uroz- 
maiconej czarującemi piosenkami i mużyką 
p. t. „Słomkowy kapelusz*. Reżyserja spo- 
czywa w rękach Wacława Radulskiego. 

Jutro jedyny Recital M. Orłowa. Kon- 
cert odbędzie się w sali Konserwatorjum (ul. 
Wielka 47) Staraniem Wileńskiego Towarzy- 

stwa Filharmonicznego w niedzielę dnia 20 
b. m, o godz. 8 wiecz. Bilety w „Orbisie“ 
uł. Mickiewicza 1i-a od godz. 9 rana do 7 

wieczór. 

SOBOTA, dnia 19 marca 1932 roku. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Poranek szkol 

ny. 14.10: Program dzienny. 14.15: Muzyka 

z płyt. 15.15: Wiad. wojskowe dła wszyst- 

kich. 15.25: Pogad. 15.45: Koncert dla mło- 
dzieży (płyty) 16.10: Odczyt dla maturzy- 

stów. 16.30: Nowe płyty. 16.40: Codzienny 
odcinek powieściowy. 16. Konkurs sław- 

nych tenorów (płyty). 17.10: „Marszałek PH- 

sudski a istota Państwa Polskiego odczyt 

17.85: Aud. muzyczna. 18.05: Aud. dła dzieci. 

18.80: Pieśni żołnierskie. 18.50: Kom. Wil. 

Tow. Org. i Kółek Roln. 19.00: Tygodnik 
literacki. 19.15: Rezerwa. 19.30 Kom. spor- 

towy. 19.35: Program na niedzielę i rozm. 

19.45: Pras. dzien. radj. 20.00: „Na widno- 

kręgu". 20.15: Koncert życzeń (płyty). 21.15: 

Koncert. 21 Komendant w połu — felj. 

21.50: Kom. 22.00: Koncert chopinowski 
Orłowa. 23.00: Muzyka taneczna. 

NIEDZIELA, dnia 20 marca 1932 r. 

10.10: Transmisja bicia dzwonów i nabo- 

żeństwa z Bazyliki Wileńskiej. 11.58: Sygnał 

czasu. 12.00: Hejnał z wieży Ktedralnej w 

Wilnie. 12.10: Komunikat meteorologiczny. 

12.15: Transmisja z Filharmonji. 14.00: „Spra 

wy gospodarskie na czasie” odczyt 1420: 

Audycje rolnicze, 15.55: Audycja dła dzieci. 

Е Muzyka polska (plyty), 16.40: „Prze- 

glad czasopism kobiecych*. 17.00: Z cykłu 

Kobieta ma głos* — rozmaitości. 17.15: 

„Tajemnice astrologji* odczyt. 17,30: Wia- 

domości przyjemne i pożyteczne. 17.45: Kon- 

cert popołudniowy. 19.00: Litewska audycja 

literacka. 19,20: Poradnia wychowawcza. 

19.40: Program na poniedziałek i rozmaitoś- 

ci. 19.45: Słuchowisko. 20,15: Koncert. 21.40: 

Kwadrans literacki. 21.55: Recital fortepia- 
nowy. 22.40: Komunikaty i muzyka tan. 

NOWINKI RADJOWE. 
MIKOŁAJ ORŁÓW: W RADJO. 

O godz. 22 wystąpi przed mikrofonem 

głośny artysta rosyjski, pianista o aksamit- 

nem uderzeniu, Mikołaj Orłow. Na wstępie 

usłyszą radjosłuchacze dwie kompozycje z 

okresu młodości Chopina: Andante i Polo- 

nezą Esdur. Następnie wykonane zostana 

4 etiudy, 4 prełudja, Kołysanka, Tarantella, 

Mazurek i wreszcie dwa kapitalne Scherza: 
Cis.mol i H-moll, w których genjusz muzy- 
czny Chopina wyraził się z niesamowitą po- 

tęgą. 

   
   

  

  

    

      

  

   

   
  

    

    

     

  

  

NA IMIENINY DZIADKA, 
Dzisiaj jako w dniu Imienin Marszałka 

Piłsudskiego rozgłośnia wileńska nadaje na 

wszystkie stacje słuchowisko dla dzieci p. t. 

„Nasz kochany Dziadek, czyli jak dzieci 

przygotowywały się na przyjazd Marszałka”. 

Audycja ta, piórac ioci Hali, rozpocznie się 

o godz. 18.05. 

SPORT 
SZKOLNE ZAWODY PING-PONGOWE, 

Z inicjatywy gimnazjum św 
odbyły się w Nowej Wilejce zawody szkołne 
ping-pongowe z udziałem uczniów gimnazjum 
Zygmunta Augusta. W grze pojedyńwzej zwy- 
ciężyli uczniowie wileńscy, natomiast w grze 
podwójnej zatriumfowało gimnazjum św. Ka 
zimierza. Wyróżniłi się Milewski (V.-Wilejkaj 
i Pustaszewicz (Wilno). (es.) 

ZAWODY NARCIARSKIE DŁA DZIECŁ 

Klub sportowy „Ognisko”* organizuje w 

drugim dniu świąt Wielkiej Noc, wody nar 
ciarskie dla dzieci, Jest to w Winie swego ro- 

dzaju inowacja, gdyż zawody takie nigdy or- 

ganizowane nie były. Trasa biegu będzie spe- 
cjalnie wybrana, by nie przemęczać młodziut 

kich adeptów narciarstwa. 
Dzieci w wieku do lat 10 będą miały do 

pokonania trasę długości 1 klm., w wieku ol 
10 do 13 lat — 2 klm. i i od 13 do 15 lat — 
3 klm. 

Zgłoszenia do biegu kierować należy do 
sekretarjatu Ogniska (Mickiewicza 30 7). 
Klubowi sportowemu „Ognisko“ naležą sie 

słowa uznania za inicjatywę zainteresowani 
ruchem zawodniczym najmłodszych narcia- 
rzy, stawiających dziś pierwsze kroki na šnie- 
gu. (es.). 

ZAWODY BOKSERSKIE W, ŻAKSIE. 

WI niedzielę, dnia 20 b. m. odbędą się w 
lokalu ŻAKS-u (Zawalna 21) zawody bok- 
serskie z udziałem zawodników Wi K. B., 
Pogoni, Turu i ŻAKS-u na czele z wicemi 

strzem Polski Pilnikiem. 5 
Początek o godzinie 6-ej wieczorem. 

          

  Kazimierza 
     

  
  

   

   

      

— Klub Sportowy R. W. zawiadamia, źe 

od dnia 2. IV. r. b. uruchomioną zostanie 

przy Sekcji Gimn Plast. dla dorosłych — gi- 

mnastyka plastyczna dla dzieci. Zapisy przyj 

muje Sekretarjat (Mickiewicza 13) w ponie- 

działki i czwawrtki od godz. 5—7 wiecz.
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Reforma prawa wyborczego we Francji. 
PARYŻ. 18.III. (Pat.) —- Izba de 

putowanych kontynuowała w ciągu 
nocy dyskusję nad projektem reformy 
wyborczej. 229 głosami przeciwko 
227 odrzucono projekt. poprzednio po 
party przez izbę, następnie odrzucony 
przez Senat, poczem ponownie pod- 
jęty przez komisję powszechnego gło- 
sowania. Projekt ten przewidywał je 

dnorazowe głosowanie, czynne i bier 

ne prawo wyborcze dla kobiet 
przymus głosowania, 

Następnie Izba przyjęła 152 głosa- 
mi przeciwko 111 tekst uchwalony 
przez Senat, przewidujący utrzyma - 
nie dwukrotnego głosowania oraz od- 
rzucający czynne i bierne prawo w 
horcze kobiet oraz przymus głosowa 
nia. 

oraz 

   

Delegat japoński w Genewie Sato o rozwoju 
wypadków na Dalekim Wschodzie. 

LONDYN, 18, HI. (Pat). Delegat japoński 
Sato w Genewie, zapytany przez redaktora 
dziennika londyńskiego „New Chronicle", eo 

m rozwoju wypadków na Da- 
odzie, oświadczył, że rząd ja- 

poński ckazuje jak największą ustępliwoś 
w sprawie Szanghaju, god: się na to, ab 
pas neutralny był dozorowany przez poli- 
eję chińską pod kontrolą przedstawicieli mo 
*arstw. 

Co się zaś tyczy Mandżurji, Sato oświad- 
czył, iż rząd japoński kontynuować będzie 
swą politykę w Mandżurji. Polityka ta wca- 
łe nie zmierza do powiększenia emigracji 
japońskiej do Mandżurji. Narazie w Man- 
džurji jest już 200 tysięcy Japończyków. 
Aczkotwiek Japonja ma znaczne i uznane in. 
teresy w Mandżucji, to jednak nie ma za- 
quiaru zapełniać Mandżurji japońskimi emi- 

„grantami, 

    

   

    

Zamiarem Japonji jest zachęcić Chińczy- 
ków do osiedlania się w Mandžurji, aby pod- 
nieść konsumceję tego kraju, a przez to roz- 
winąć handel i wzmó czatrudnienie. 

Japonja jest całkowicie obojętna wobec 
kwestji, jaki regime panuje Mandžurji. 
Zuleży jej jedynie na zapewnie działania 

į, jakie uzyskała Japonja, oraz na 
zabezpieczenia dobrobytu obyw i japoń- 
skich. Sato wyraził przekonanie, że w ciągu 
10 lat Japonja doprowadzi Mandżurję do 
porządku i bezpicczeństwa i że po tym cza- 
sie w Mandżurji rozwinie się wiełki dobro- 

  

    
    

  

    

        

m, że Japonja 
nie dopuści do żadnej interwencji Ligi Naro- 
dów w Mandżurji. Faza szanghajska jest za- 
Койсхопа — oświadcza Sato. Wogóle oba- 
wiamy się, że będzie jeszcze dużo trudności 
z powodu Mandżurji. 

  

Zlikwidowanie afery Ciunkiewiczowej. 
Obrońcy udowodniii,fże oskarżenie jest bezpodstawne. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Głośna przed kilku dniami atera p. Ciun- 
kiewiezowej, którą osadzone w więzieniu w 
Krakowie, w związku z rzekomą kradzieżą 

futer i biżuterji, została dzisiaj niespodzie- 
wanie zlikwidowana. 

Obrońcy p. Ciukiewiczowej udowodnili 
władzom prokuratorskim, że w postępowa- 
niu p. Ciunkiewiczowej nie było cech prze- 
słępstwa, o które ją oskarżono. Niez. i 
od tego czy kradzież istotnie miała miejsce, 
władze Siedcze posiadają tylko jeden fakt 
— zamełdowanie o kradzieży. 

Protestują i 
BERLIN, 18. III. (Pat). Frakcja narodo- 

wo-socjałistyczna Reichstagu wystosowała do 
min, Groenera depeszę, protestującą przeciw- 
ko rewizji, przeprowadzonej przez policję 
pruską w lokalach i biurach partji narodowo 
socjalistycznej. Dokumenty skonfiskowane 
przez policję, — określa dępesza, jako fal. 
syfikaty. Również Hitler w oświadczeniu og- 
łoszonem przez biuro prasowe partji naro- 

   

  

  

Jeżeli kradzież istotnie miejsca nie mia- 
ła, to p. Ciunkiewiczową meżna co najwy 
oskarżyć © wprowadzenie w błąd władz 2 
licyjnych, natomiast fakt oszustwa mógłby 
zachodzić tylko wiedy, gdyby p. Ciukiewi- 
czówa zgłosiła się do towar: wa asekura- 
cyjnego o wypłacenie sumy, na jaką kosz- 
towności jej były ubezpieczone. Eaktu tego 
nie było. 

Prokuratura uznając słuszność wywodów 
adwokatów umorzyła wę przeciwko p. 
Ciunkiewiczowej o oszustwo. 

wyjaśniają. 
dowo-soejalistycznej występuje przeciwko 

ządzeniom władz pruskich, zaznaczając 
że © mobilizacji oddziałów szturma 

    

    

   
wych zawiadomił min. Greenera na tydzień 
przed wyborami prezydenta Rzeszy. Hitler 
zapowiada na piątek bieżącego tygodnia og- 
łoszenie szezegółowych wyjaśnień, mających 
uzasadnić mohilizację oddziałów szturma- 
wych. 

Olbrzymia powódź na Kubani. 
MOSKWA, 18. III. (Pat). Powódź na Ku- 

bani spowodowana wylewem Kuby przybra- 
ła katastrofalne rozmiary, Wtzbrane wody 
niszczą wał ochronny, zalewając co raz to 
nowe przestrzenie. Dziesiątki aułów i stanie 
oraz zgórą 100 tys. ha uprawnych gruntów 
znajduje się pod woda. Ostatnio zalany z0- 
stał kołehoz imienia G. P. P. w okoliey Ady- 

  

  
Wody zniosły szereg mostów, łączą- 

h poszczególne staniee. Nadesłano z Ros- 

    

"towa i Noworosyjska łodzie ratunkowe, któ- 
re ewakuują mieszkańców z miejsce zagrożo- 
nych powodzią. Ofiarom powodzi okazywa 
na jest pomoc rządowa  Wyrządzone przez 
żywioł straty się już wiełu miljonów. 

    

  

Organ litewskiej Ch.-D. o zmia- 
nie polityki wobec Polski. 
„Dzień Kowieński** zamieszcza wy 

jątki z artykułu „Rytasa”, poświęco- 
nego kwestji polsko - litewskich sto- 
sunków. 

Nawiązując do znanych wystąpień 
w tej sprawie pp. Yczasa i Puryckica, 
w: sposób nader zawiły, niejasny i o- 
strożny, pismo poddaje analizie moż 
łiwość nawiązania stosunków z Pol- 
ską i ewentualne konsckwencje tej 
zmiany. 

Na pytanie czy należ 
stanawiać się nad kw 
lityki, pismo odpowiad 

„Dłaczego nie? O takich doniosłych spra- 
wach państwa i narodu zawsze można, a 
nawet należy, nietylko myśleć, lecz i mówić 
i rozważać je”, 

Przystępując zatem do tego roz- 
ważania, „Rytas* oświadcza: 

„Przystająe na nawiązanie stosunków z 
Połską, terytorjalnie nie wygramy przecie 

  

obecnie za- 
zmiany po- 

  

   

        

obecnie więcej , niż dotychezas, W sprawie 
wi czy zdołamy uzyskać wię- 
cej, niż uznanie przez Połskę tej sprawy 
otwartą. Wprawdzie byłoby to lepsze 
to, niż stan obecny, gdy Polacy uważają ja 
za ostatecznie zamkniętą. Znaczy to, że uz- 
nanie przez Polskę sprawy za otwartą, stwo- 
rzyłoby nowe perspektywy w walce o Wilno, 

ęcej, że udałoby się m wyjednać 
pewnego rodzaju statut dła Litwinów w Wi- 
leńszczyźnie, który dałby im możność kultu- 
ralnego i gospodarczego wzmacniania się 

i zajęcia należnego im stanowiska. 

Wątpliwem jest, czy nowe stosunki po- 
lepszyłoby gcspodarczą sytuację 
tyle chyba, że etrzymywalibyśm 
wary i nie trzebaby bylo oplac: 
procentów p dnikom, jak opłacamy obe- 
cenie, Lecz ważniejsze, co zyskalibfśmy przy 
państw, które są głównie zainteresowane w 
nowych stosunkach, to przychylność innych 
konsolidacji stosunków między krajami ca- 
łej Europy. Wytrąciłoby to broń naszym 
„przyjaciołeom* i przeciwnikom, że zawzię- 
tością swoją stwarzamy niebczpieczeństwo 
dla pokoju. Nowe stesunki otworzyłyby dro- 

ych. Po- 
ię o wiele bardziej 

   

   

      

    

   
    

  

   

    

    jednolita, niż obecnie”, 
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Otwarcie wystawy płasko- 
rzeźb ludzi rewolucji 1905 r. 

WARSZAWA .18.III. (Pat) — W piat 
w południe w salonie sztuki Garlińskiego s 
raniem Związku Legjonistów Polskich, odb, 
ło sie uroczyste otwarcie wystawy płaskorz 

     
   

    

     
     

    

  

ludzi rewolu roku Władysława Gru- 
berskiego, zorganizowanej celem uczczenia 
imienin pierwszego M: łka Polski Jn 
        Piłsudskiego. Uroc otwarcia za- 

cił swoją obecnością Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej, członkowie rządu z minis 
rem poczt i telegrafów inż. Boernerem i m 
strem reform rolnych prof. Kozłowskim, da- 

wiciele Sejmu i Senatu, władz woj 
skowych i in. Wśród gości była również obe 

żonka Marszałka Piłsudskiego, pani 
Aleksandra Piłsudska. . 

—0— 

  

   

  

   

  

  

    

  

Propozycja niemiecka. 
BUKARESZT. 18.1H1. (Pat.) 

Rząd niemiecki za pośrednictwem po- 
sła w Bukareszcie Schulenburga za- 
proponował Rumunji wprowadzenie 
w życie z dniem 20 marca umowy han 
dlowej między obu państwami, opar- 
tej na zasadzie preferencyj. . 

ile kosztowały ostatnie wy- 
kory prezydenta Rzeszy. 
FRANKFURT n/M. 18.111. (Pat).-— 

Prasa tutejsza oblicza koszty ostat- 
nich wyborów prezydenta Rzeszy Nie 
mieckiej na sumę około 20 miljonów 
mk. niem., z czego na państwo i po- 
szczególne kraje, jak również na gmi- 
ny przypada około 3 miljonów. Pozo 
stałe koszty ponoszą zarządy partyj. 
Kasy partyjne prawie opróżnion: 
tak, że propaganda przedwyborcza w 
związku z dniem 1 kwietnia ma być 
mniej intensywna. 

Skutki nieuczciwej reklamy. 
Echa paniki wśród ludności. 

KROLEWIEC, 18. III. (Pat). Na wezoraj- 
szem posiedzeniu sejmiku wsehodnio-prus- 
kiego, które przeciągnęło się do późnej no- 

    

    

    

   
cy, dyskutowano w dalszym ciągu nad Spra- 
wą paniki, jaka się wytwor:    

  

szego społeczeństwa ni 
ku z niewłaściwą reklamą ks 
p. t. „Napad Polaków na Pri 

    

žki Niteama 
Wschodnie* 

  

Mówcy, należący do stronnietw prawieo- 
wych, zaatakowali nadprezydenta S 

   który na poprzedniem posiedzeniu wys 
przeciwko tej książee.Odpowiadając na za- 
rzuty, nadprezydent Siehr ponownie wyka- 
zał, jak zły skutek ksi 
których okolicach Nadprezydent przyznaje, 
że społeczeństwo wi yć uświadomione 

przed niebezpieczeństwem, jednakże sposób, 
w jaki się szerzy obecnie panikę 
łeczeństwa, jest bardzo szkodliwy. 

Ostatnie rozgrywki między- 
narodcwe w hokeju. 

BERLIN. 18.111. (Pat) — Ostatnie rozgry- 

  

   

        

      

   

wki międzynarodowe w hokeju*na łodzie 
mistrzostwa Europy przyniosły wyniki nastę- 
pujące: 

Niemcy—Austrja 1:1 (0:0, 1:0, 0:0), Fran- 
cja—Łot    (1:0. 0:0, 0:0), Austrja—Cze- 

(2:0, 1:0, 0:0). 

Z Białorusi Sowieckiej. 
Polskie rejony. 

MOSKWA, 18. III. (Pat). Rejon Kojdan 

yźnie wydzielony został jako re- 
Pomiędzy 25 marca a 20 kwiet- 

nia przeprowadzone będą wybory do no- 
wych władz rejonowych, a 25 kwietnia ma 

się odbyć nadzwyczajny zjazd rady. W, re- 
jonie zasławskim przyznane charakter pol- 
ski dwóm gminom — nazadwuszyńskiej i 
huciańskiej. 2 

  

Kampanja antyreligijna w Sowietach. 

Z pogranicza donoszą, iž na terenie Min- 
si y rozpoczęla się już intensywna kam 
panja antyreligijna w związku ze zbližaja- 
cemi się świętami Wielkiej Nocy. Na terenie 
okręgów: borysowskiego, koszyrskiego, bo- 
hińsikege, dryskiego, krajskiego i zasław- 
skiego pojawiły się kolumny związków bez- 
bożników, którzy prowadzą wśród łudności 
wiejskiej, robotniczej i miejskiej antyreli- 
gijną agitację. W miastach i miasteczkach 
oraz wsiach wyświetlane są obrazy świetlne 

  

W_ID.E R 8 K 1 

wyszydzające religię, duehowieństwo i „bur- 
żuazyjne święta*. Najbardziej usilna agita- 
cja antyreligijna jest prowadzona w miejseo- 
wościach zamieszkałych przez ludność pols- 
ką. Na terenie okręgu zasławskiego i kraj- 
skiego, gdzie 55 do 60 proc ludności stano- 
wią Polacy agitacja prowadzona jest przez 
specjałne kolumny bezbożników w 
polskim.  Agitatorzy mając do dy 
auta i konie masami rozrzucają bibułę i róż 
ną litera 

  

  

    
    

  

szkół. 
W praey bezbożnej agitat 

z wydatnej pemocy władz sowieckich. 

Ś. p. z Towiańskich 
Walerja Kulwieciowa. 

Zmarła w Bydgoszczy Wilniank: 
która była ostatniem z żyjących dzie- 
ci Andrzeja Towiańskiego. Dożyła lat 
94 w pełni świadomości wielkiego 

zęścia zmartwychwstania wolnej 
i y. Syn jej kap. Andrzej Kui- 

wieć, legjanista, przybył w październi 
ku 1919 roku ze swą czcigodną mat- 
ką, by wziąć udział jako rodzina To- 
wiańskiego w uroczystościach wskrze 
szenia Uniwersytetu, którego Mistrz 
Andrzej był uczniem. 

Ś. p. Kulwieciowa, darowała wte- 
dy wileńskiej Wszechnicy portret Oj- 
ca. Była jego gorącą do końca życia 

zwolenniczką. pozostawała w ścisłych 
i serdecznych stosunkach z Towiań- 
czykami, jak, np. włoskim prof. Attilio 
Begey, który ją w Bydgoszczy odwie- 
dzał. Zachowała doskonałą pamięć 
dawnych czasów i całe życie szła @го- 
gą doskonałości w myśl ideologji Oj- 
ca. Zasłużyła sobie na szczęście dokoń 
czenia życia w wolnej Ojczyźnie, pozo 
stawiając pamięć szlachetnej kobiety 
i najlepszej matki. 

W piątek odbyło się w kościele św. 
Jana o 8-ej nabożeństwo za Jej duszę. 

H. R. 

Z lzby Przem - Handl., 
w Wilnie. 

j dla handla. 

| korzystaja 

  

     

  

      

  

    

    

Sprawa pomocy doraźne 
        

    

   

  

oraz poszczególnych izb przemysłowo - lian- 
dlowych jest omawiany program doraźnej po 
mocy w stosunku do handlu. 

Program ma dotyczyć między innemi od- 
powiedniego uregulowania sprawy konkuren- 
cji zakładów państwowych, samorządowych i 

h,. długoterminowej konsol i 
aległości podatkow., ulg w dz 

Inych, reform w zakresi« 
ących 

handlu 

  

    

    

    

    

  

    

2 innemi dziedzinami w 
pomocy kredytowej dl 

jących tradności wresze 
nego rodzaju, 

LISTY DO REDAKCJI 
Do Redakcji 

w Wilnie. 

W. Nr. 61 z dnia 15 b. m. na stronie 3-cj 
w nołatee: „Proces o krociowe nadużycia 
na szkodę i J. Prze ckich** podano 
iż między świadkami zeznawał Stefan Ku- 
dziński, urzędnik Banku Związku Spółeł 
Zarobkowych. ь 

Stwierdzamy, žė wspomniany | Stefan 
łudziński nie należał nigdy i obecnie nie 
należy do grona urzędników Instytucji na 
szej, a jak zbadalśmy w aktach proc 
wych, wspomniany jest urzędnik 
miku Postawskiego i występował w p 
jako przysięgły r oznawca sądov 

Upra em o łaskawe pomieszcze- 
nie w ym numerze pisnu: Panów 
niniejszego naszego wyjaśnienia. 

Wiilno, dn. 16 marca 1932 r. 

   
   wa- 

róż 

  

mopomocy 

„Kurjera Wileńskiego 

  

            

      

    

     

    

  

   

    

    
   

  

  

Z poważaniem 

Bank Związku Spółek Zarobkowych 

      

Szanowny Panie Redaktorze! 

„Dziennika Wileńskiego” z dnia 
16-go0 marca r. b i 
wolnie przez n 

isiaka komunikat od imienia Rady Zjedno- 
czenia Robotni ch Związków Zawodowyca 
Ziem Północno-Wschodnich tendencyjnie iu 
formujący opinję publiczną o sytuacji wew- 

Zjednoczenia. W następnym dniu to 
mo pismo uzupełniło ten „komunikat“, - 
stemi „wyjaśnieniami* w których niema ani 
odrobiny prawdy. 

ij Nieprawdą jest, że w Zjednoczeniu na 
stąpił jakikolwiek rozłam; 

2) Nieprawdą jest, jakoby poseł dr, Stefan 
Brokowski był kiedykolwiek przedtem preze- 

   

  

  

    

    

        

  

   w skład Rady przechodzą do tak zw. 
Związków Chrześ ńskich. 

Natomiast prawdą jest: 
1) że w Zjednoczeniu niema żadnego roz- 

    

Proces o krociowe nadużycia 
na szkodę K. i J. Przeździeckich. 

(Piąty dzień rozprawy). 
posiedzenie sądu apelacyjne 

go w sp Al. Wardeńskiego i Al. Cho- 
cianowicza zbiegło na wysłuchaniu opinji 
biegłych buchalterów oraz przemówieniach 
stron. 

Wiezwany na wniosek obrony osk. Cho- 
cianowicza w charakterze biegłego p. Lon- 
don zachorował, wobec tego przed sądem 
wystąpili pp. buchalterzy: Skrzywań. Lacho- 
wiez, Jurewicz-i Tarkowski, którzy wystę 
powali również w sądzie okręgowym. 

Uzgodnioną opinję precyzował przed sa 
dem p. Jurewicz. Opinja ta nie różni się od 
orzeczenia poprzedniego. Na zasadzie zbada- 
nego materjału, niekompletnego i chaotycz- 
nego ustalono, iż osk, Wardeński przywłasz- 
czył zgórą 715.000 zł., a osk. Chocianowicz 
52.000 zł. 

Argumentację biegłych energicznie zbi- 
jała obrona, usiłująca zbagatelizować war- 
tość eksperty 

Po obiedzie przewodniczący wiceprezes 
p. Dmochowski otworzył rozp rę stron, 

Pierwszy wystąpił z oskarżeniem wice- 
prokurator p. Parczewski. Obrazując całą 
sprawę, uwypuklał działalność na szkodę hr. 
Przeździeckiego zarówno Wardeńskiego jak 
też Chocianowicza. Polemizując z motywami 
uniewinniającego wyniku sądu okręgowego, 
punkt po pun , zbijał uzasadnienia sądu 
pierwszej instancji, a w konkluzji domagał 
się ukarania obu podsądnych. 

Pełnomocnik poszkodowanego hr, Przeź- 
dzieckiego, mec. Łeon Kulikowski uzasad- 
niał powództwo cywilne, które wreszcie jest 

    

Wezorajs    

  

  

  

   

    

       

    

    

  

wytoczone jedynie poto by odparować za 
rzuty stawiane jego mocodawcy. 

Mówca zegółowo omawia wypadki, 
które skłoniły hr. Przeździeckiego do podj 
cia kroków, mających ukró nadużycia. 
Podkreśla, że indagowani uchylili się od da- 
nia wyjaśnień. 

Zaznacza, że Wardeńskiego hr. Przeź- 
dziecki darzył nieograniczonem zaufaniem. 
a nawet odsyłał mu do sprawdzenia listy u- 
wiadamiające o nadużyciach, 

Następnie mec, Kulikowski zbija argu- 
mentację drugiego osk. Chocianov iż 
sszystkie zarzuty wysuwane przeciw niemu 

są przez przewód dowiedzione. 

WI obronie osk. Wardeńskiego przema- 
wiali: mec. Petrusewicz Kaz., adw, H. Zasz- 
towt-Sukiennicka, którzy dowodzą iż brak 

cichkolwiek dowodów prawnych 
jących winę ich klijenta oraz roz- 

ają się krytycznie z wynikiem eksper- 

   

        

  

    
    

  

    

  

   

  

Jako rzecznicy osk. Chocianowicza prze- 
adw. Andrejew i adw. Szurlej, do- 

magając się zatwierdzenia wyroku pierwszej 
instancji, 

Po replikach adw. adw. Kulikowskiego. 
Petrusewicza, Andrejewa i Szurłeja, prze- 
wodniczący udzielił kolejno głosu podsąd- 
nym, którzy proszą o uniewinnienie. 

O godz. 10-ej wieczorem przewodniczący 
zamykając rozprawę stron oznajmił, iż wy- 
rok ogłoszony zostanie w poniedziałek © 
godzinie 9-ej rano. Ka-er 

     

  

<i 64 (23083 

2) że od początku pówstania Rady god- | 
ność prezesa z wyboru ha kongresie w piefw-- 
szej połowie r. ub, piastuję nieprzerwanie ja; 

| 8) że prezydjum, któremu przewodnie 
nieprzerwanie urzęduje przy ul. Wielkiej 34 a 

  

że nigdy nie kierowałem Związkami z nieja- | kim p. Godłejewski i nie urzędowałenn przy 
ul. Żydowskiej. : 

Stwierdzam kategorycznie, że zarówno ko 
munikat, jak i komentarz do niego, zamiesz. czone w dwóch ostatnich numerach „Dzienn:      

       

ka Wiłeńskiego* są dywersyjnym manewre 
cndeckich i powstały na te informacyj osółe pozostających na usługach „Dziennika Wi 

  

   

    

leńskiego*, któremu s 
bezpartyjnego robotnic: 
5o na terenie Wiłna, 

Wilno. dnia 17. LM. 1932 r. 

Prezes Rady G 
Robotniczych 

Ziem Północno 

  

+ w oku jest rozwój 
:go ruchu zawodowe   

   
Wschodnich 

Konstanty Wałukiewic= 

  

Szanowny Panie Redaktorze! 
, Uprzejmie prosimy o zamieszczenie w „Kurjerze Wileńskim* co następuje: 
W) związku z szerzeniem rozmijającyciy ż prawdą wiadomości przez Dziennik Wy: 
ki z dna 12 marca b. r. Nr. 59, co dw zekomego uzurpowania praw przez Zazrądy Kół Naukowych, Zarząd Koła Romanistėwe 

oświade й 
1) Nieprawdą jest, jakoby większość człory 

ków Koła Romanistów zgłosiła do Zarząd: 
Koła pisemne żądanie wycofania podpisu 
ła pod Listą Kół Naukowych przy wyborach: do Bratniej Pomocy PMAUSB. © 

2) Nieprawdą jest, jakoby Koło Romani 
stów liczyło 36 członków w chwili ukazani:m 
się w/w numeru Dziennika Wileńskiego. 

Natomiast prawdą jest, że: 
1) Dnia 12 marca b. r. o godz. 11 zosta- 

ło złożone żądanie zwołania 
Walnego Zebrania w spraw 
Koła do Listy Kół Naukow 
przez 19 osóh 

2) Prawą jest, że wśród osób, podpisie 
nych pod w/w żądaniem nie wszyscy bvf 
członkami Koła. RÓ, 

3) Prawdą j 
chwili zgłoszer 

4) Prawdą jest, 

     
    

    

  

    

  

  

  

    

     

  

   

    
h, podpisanycis 

      

o Romanistów w 

yło 39 członków. 
‚ S$ został zgłoszony 

Zarządu, ale bez uprzedniego 

   
         

po uchwale 
powiadomienia p. Kuratora, prof. St. GK 
xellego. 

Prezes (—) Wanda Rewieńska, 
Sekretarz (—) Halina Umiastowska. 

Wielce Szanowny Panie Redaktorze. 

Niniejszem uprzejmie proszę P. Redak- 
tora o zamieszczenie w swojem poczytnem pi- 
śmie następującego wyjaśnienia 

dnia 15 b. m. Nr. 61 zamieści- 
ło pod tytułem „Oryginalny odezyt* wzmian 
kę o odłożonym odczycie : „Współ 
czesne Wilnianki & która to 
wzmianka mija si ięc: 1ł 
Odczyt organizowałem nie ja sam, a w poro 
zumieniu z Zarządem Brat. Pomocy Pol. MŁ 
Akad., pi aczając na fundusz Mensy Aka 
demickie mniej 10 proc. dochodu. zależ- 
nie od wpływów. Zarząd Br. Pomocy przesłał 
zawiadomienie o mającym odbyć się odczy- 
cie do redakcyj bez podania daty i miejsca, 
co znacznie wpłynęło na małą frekwencję. 
Po 2-gie: nie „po godzinnem oczekiwaniu do» 
wiedzieli się zebrani, że odczyt „nie odbędzie” 
się”, a po upływie pół godziny, bo odczyt Ł 
wyznaczony na 13 godzinę, a został odłożo- 
ny o godz. o godz. 13 m. 30, Po 3-cie: bilety 
sprzedawano w kasie w cenie od 2 zł. do 743 
gr. Publiczność, to znaczy ci, którzy wykupi 
li bilety nie nie stracą, bo sami wyrazii - 
de zatrzymania biletów. na następny raz. « 
tem, dą ważne i w porozumieniu z obęc 

nie został odczyt odłożony. Waż- 
ć biletów ogłositem publicznie i uważana 

ośliwą, mijającą się z prawdą chę: 
edstawienia mnie w rołi nac 

cznego. Po 4-te: odczytu nie odło У 
raźnie na 17 b. m., lecz podkreśliłem, że bę- 
dę starał się, aby odbył się 17 me ale po- 
dałem i drugi termin: 20 marca i że o dniws 
odczytu z podaniem miejsca, powiadomię 4: 
pośrednictwem prasy. Po 5-te: „Słowo* poz- 
wala sobie na domy Ć niesmaczne, sta- 
rając się przedstawić й 
mę jakichś doznanych „wraże 
ślam, że nie zamierzam głosić w odczycie 
kichś „wrażeń”, których świadom zdaje 5 
być autor notatki w „Słowie”. Odczyt opraco 
wałem i postawiłem na wysokim poziomie 
etyczno - moralnym. Nie zamierzam głosi> 
pornografji, a lubowanie się „wrażeniami'* 
pozostawiam innym. 

Proszę przyjąć, Panie Redaktorze, wyrazw 
mego wysokiego poważania. 

Antoni Borowski. 
Wilno, 15, III. 1832 r. 

  

    

  

       
    
    

  

    

   
  

     

    

   

  

    

      

     

   

   
  

       

  

    

  

podk: 

   

    

  

  

  

  

la nadchodzące Święta Wielkanocne największy wybir obuwia wiosennego 
Nie odkładajcie zakupów na ostatnie dni przedświąteczne! Prosimy odwiedzić nas jak najwcześniej! 
  

| Od czwartku 

17-g0 marca 
Kin Miejskie 

SALA MIEJSKA 
ulica Ostrobramska 5 

  

Dźwięk. Kino - Teatr 

Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. 

Primabalerina Mikołaja Il-go 
Ceny miejsc: bafken 30 gr., parter 60 gr. 

NAD PROGRAM: WESOŁA KOMEDJA. 

Koncert.orkiestra pod bat. M. Salnickiego 

Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

Premiera! Największe gwiazdy ekranu w jednym filmie: ponętna Lil Dagower, znskomita Olga Czechowa, 

  

  

  

  

  

  

Najtańsze źródło zakupu świeżych towarów 

RR STANISŁAW BIELIŃSKI 
Wilno, ul. MICKIEWICZA 24/26, telefon 18-98 

  

   

      

   

  

     

  

    

   

       
               

      

Nauka gry 
na skrzypcach 

(praktyka, teorja, fortep.) 
Lekcyj udziela rutynowa- 
ny profesor, 
Zwierzyniec, ulica Jasna 

    

  

  

l. Blumowicz 
Choroby weneryctne,. 

skórne i moczopłciowe. 

ul. Wieika Nr. 21, 
RR] ARA a hak 

  

    

  

  
            

Camilla Horn, Anny Ondra, Harry Liedtke, Konrad Veidt, H. A. Sziettow, Fr. Korner w arcydziele ` W. Z. P. 29. H E LIOS dźwięko- wi Ik t sknota Przebojowe piosenki Wyjątkowo bogata wystawa Dodatki dźwię- Towary kolonjalno-spożywcze, wszystkie świąteczne słodycze, owoce, wina, Nr. 3, m. 4 
Wileńska 38, tel. 9-26 | wem p.t. elka ę kowe. Na |-szy seans ceny zniżone. Początek o g. 2, 4, 6, B i 10'15 koniaki, likiery i wódki firm krajowych i zagranicznych. 

6 Masło wyborowe 4 zł. BE i RO xa: poi Ogrodnik Akuszerka 
i ielki dźwi i i z życi Е óry j ielki „Cinzano* 6 zł. but. indyki tuczone. Dostawa do domu gratis. z ° ® Dziś uroczysta premjera! e Pierwszy wielki dźwiękowiec turecki z życia współczesnego, który jednym wielkim Dewiza firmy: większy obrót — minimalny zysk. kawaler, z ukończ. śred- | Dźwięk. Kino-Taatr | pochodem triumfalnym 

W niedzielę sklep otwarty od g. 1 do Ó-ej wiecz. nią szkołą ogrodniczą i| |] przeszedł ekr. wszyst- 
DPK: praktyką szkółkarsko-wa- Kinie 54945 Tukas ie stele świta p. a lažas No i S liea Wielka 42 W rolach głównych najwybitniejsze gwiazdy teatru stołecznego w Konstantynopolu Akcja rozgrywa się w kra- Е Šiarkin koszdkiuj Des W. Z. P. Nr. 69, 852% 

RE inie 100] nocy na tle słynnych pałaców muzułmańskich, Przepyszne melodje podkreślają egzotyzmi czar wschodu ODMROŻENIE sady od dnia l-go marca. Nad progrem: Najnowsze aktualja dźwiękowe. Początek o godz. 2-ej. Ceny znacznie zniżone. Zgłoszenia: > E TENISO, 
5 Oryginalna maś ciuszki 14—8, Hamberg. 

. = R Е H KURIER WILEŃSKI 4: Dziśł Czaruj. bohat. i E (z kogutkiem) : Spar ! В „Upadtego Anio Nancy Karrol i Philips Holmes — = „MROZOL“ || KuPit stebi uosis ||| | šia or sim L 
Dźwięk. Kino - Teatr w rewelacyjnym filmie reżyserji genjalnego RPA 8 Badas | Dźwiękowe Kino U TSS VA а, į DRUKARNIA tu 

Holiywood R A J U B RA D Z 10 N Y rysunkowy i najnowszy C A S I N 0 (S wstale od odmroženia. jadalni i patefon. „Oferty i i a 
Mickiew. 22, tel. 15-28 tygodnik Paramountu. | wielka 47, tet. 15-41. 2 ы Sprzedają apteki aja | INTROLIGATORNIA i z łędu na wys. wartość artyst.—film wyświetla sie w kinach Hollywood i Casino i składy apteczne ” 2 „ 6 Р:с::\':: o godz. 4, 6, 8 i 1015, w dnie świąt. o g. 2-ej. Na I-szy FE ceny zniżone DBAJCIE O SWOJE ZDROWIE! - „ZNICZ 1 

$ ШЧ[М“ШЕ GONE ZIOŁA Agronom POKÓ umebio- ii Wilno, św. Jańska Nr. 1 i = A E ; ы Kogut“) są stosowane t Telefon 3-40. Ё 
KINO KOLEJOWE Dziś! Tegoroczna perła w repertuarze Dramat w 10 akt. w-g słyn. dzieła NO (z marką „ ы e я Ža Ё : ża & OGN > ias Nordisk" w kobonbadz "PE Król karnawału ela Soetta. W rol. gł: Elga Brink, я, Aero оана о, z trzęchletnią praktyką | doży z oŚwietl. elektrycz. | || Dzieja książkowe, |E I S K 0 Gabriei Gabrio, Renee Heribel : Henry Edwards. Olśniewający karnawał w Nicei Przepyszna wystawa. — szek, 34 2 ej ch amient w większym majątku, do- | do wynajęcia przy ulicy | $ druki, książki dia в (sbok dworca kolejow.) ANONSI Podczas świąt wyświetlamy wspaniały film p. t. Upadty Anlėt z Nancy Carrol i Gary Cooper ó OWYCH p L > 2 hodowlą | Kazimierzowskiej II m. I i sns i Ž 

ydła, ogrodnictwem in- EE ORC IE Dźwięk. Kino - Teatr | Dziśl Po raz pierwszy w Wilnie! P t i P t h rozśmiesza nawet głazy swoją ostatnią, prze- „SZWAJCARSKIE 6 RSKIE LIOŁA spektowem i rachunko- į zaproszenia, afisze Ę YLOWY Prawdz. bomba humoru i śmiechu a a at on bajeczną i najdowcipniejszą kreacją jeko są naturalnym łagodnym środkiem przeczysz- wością, kawaler, zdolny, Młoda Danna Н i wszelkiego a: ST K d Arcywesowa komedja-farsa w 12 aktach. UWAG: Dla ucz. się młodz. dozwol. czającym. ułatwiającym funkcje organów tra- pracowity i przedsiębior- 5 miłej powierzchowaożci i ju roboty drukarskie ul. Wielka 36. rólowie mody Następny programi „BEN-KUR'"" wienia i działającym przeciwko otyłości. | | czy, poszukuje posady | » milej powierzchowności | | / WYKONYWA 
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