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STOSUNEK MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 
DO WILNA I DO SZTUKI. 

Przemówienie prof. Ferdynanda Ruszczyca na Akademji ku uczczeniu 
Marszałka Piłsudskiego w Auli Kolumnowej U. S. B. 

Jeżełi w dniu tym uroczystym 

staję tu, to nie poto, by kreślić sylwe- 

tę całej historycznej postaci Soleni- 

zanta. Pragnę ograniczyć się. Pragnę 

podzielić się jedynie szeregiem wspo- 

mnień i impresyj. Pragnę mówić tak, 

jak kiedy sięw domu swoim obchodzi 

święto rodzinne, mówić tak, jak jedy- 

nie w domu rodzinnym mówić można. 

Wiemy wszyscy, jakie jest, jakie 

było od nawcześniejszego dzieciństwa 

umiłowanie przez Marszałka tej zie- 

mi, tego miasta. 

Miłość syna do Matki, tak głęboka, 

że ukrywana jak to, co jest najbar- 

dziej osobiste, co nie szuka, nie po- 

trzebuje ujawnienia. 
Zdajemy sobie wszyscy sprawę, że 

gdyby nie synowskie przywiązanie 

Józefa Piłsudskiego, gdyby nie bunt 

nowego Powstańca przeciw 

gwałtowi, nie bylibyśmy w tej chwili 

tu i nie siedzielibyśmy w tej sali. 

Wiemy to wszyscy i o tem winniśmy 

duszy 

pamiętać. 

Któż z Wilnian nie poczuwa się do 

obowiązku spłacenia chociażby w dro 

bnej cząstce długu, który wobec Syna 

tej ziemi zaciągnął? 

Widzimy za sobą całą perspekty- 

wę lat.i długi łańcuch wawdarzeń epo- 

kowych, co zaciążyły na szalach hi- 

storji, a które zarazem odbiły się na 

osobistem życiu każdego z nas. 
Gdy po długich latach przygotowa 

nia się do czynu nadeszła chwila dzie 

jowa i stał się czyn, Sprawca Wyzwo- 

lenia nie przestawał o Wilnie pamię- 

tač, o Wilno się troszczyć i żyć życiem 
Wiłna i ziem tych. 

Do Wilna i w zacisze wiejskie wra- 

cał i wraca spragniony, jak Anteusz, 

dotyku tej ziemi, spragniony miejsca, 

gdzieby nie było, jak powiedział. „ni 

zgrzytów ni goryczy“. 

Taka jest treść, ale treść tła ma 

swoją formę. 

Oto pragnę przypomnieć i podkre- 

Śłić, jaki wyraz nadawał Marszałek 

swemu przywiązaniu do Wilna. 

Człowiek, który miłuje, stara się 

wypowiedzieć swe uczucie w sposób 

jak najbardziej intymny, jak najbar- 

dziej delikatny. W tem dobieraniu, w 

tem tworzeniu wyrazu jest a rt y z m. 

Człowiek, gdy miłuje, jest artystą, 

bo Sztuka nie jest niczem innem jak 

wielkiem odbiciem, formą umiłowa- 

nia, że użyjemy słowa Norwida 
„„ksztaltem jest . Miłości”. 

I dlatego niech nie dziwi, 

związał w nazwie swego przemówie- 

nia pojęcie przywiązania z pojęciem 

artyzmu. 

żem 

Stosunek swój do Wilna Marsza- 

łek ujął sam w jednem słowie. Nieraz 

szukał w samotności tego słowa, sło- 

wa, któreby zawierało w sobie, jak 

potem mówił, „czar i urok, silniejsze 

nad inoce i piękniejsze nad piękno”. 

I w poszukiwaniu wyrazu najpieściw- 

szego, widzi go w uroku dziecka, co 

„czarównie się uśmiecha, eo dłońmi pie- 

Ści tak, jak jedwab, co zmarszezki wygła- 
dza i treskom zamiłezeć każe”. 

I znajduje słowo i łączy je z Wil- 

nem. 

„Miłe miasto“. 

Odtąd te dwa słowa są nierozer- 

walne. Po wymienieniu tego słowa 

prawie szeptem wobec przepełnionej 

sali, Marszałek na owym zjeździe le- 

gjonowym w Wilnie w r. 1928 mó- 

  

wił dałej. Mówił o wieńcu wzgórz na- 

szych. 

„Gdy na który z pagórków wyjedziesz, 

ku niebu przez mgłę oparów błyszczą do 

Ебту wieżyce, wieżyczki, na których gdy 

dzwony zadzwonią, niewiadomo, czy się 
skarżą, czy o łaskę proszą, czy tęsknie tylko 

‚ o nieba głos wznoszą”. 

I mówił o mieście. 

„Miłe mury, eo mnie dzieckiem niegdyś 

plešeily, eo kochać wielkość prawdy uczyły, 

miłe miasło z tylu, tylu przeżyciami, Miasto 

symbol naszej wielkiej kultury i państwo- 

wej ongiś petęgi. Dynastja Jagiellonów, eo 

nad wieżyezkami Krakowa i wieżami Wilna 

psiężnie niegdyś panowała. Wilno Stefana 

Batorego, co uniwersytet zakładał i mie- 

czem nowe graniee wybijał. Wielcy poeci i 

wieszcze, eo naród pieścili słowem i w czar 

zakuwanemi słowami życie narodowi 

dawali. Nie gdzieindziej jak tu, w tej samej 

szkole, gdzie ja biegałem w tych murach, 

pięknie wołających do Bega, uczyli się*. 

„WSZYSTKO PIĘKNO W MEJ DUSZY 

PRZEZ WILNO PIESZCZONE, Tu pierwsze 
słowa miłości, tu pierwsze słowa mądrości, 

tu wszystko, czem dziecko i młodzieniec 

żył w pieszezocie z murami i w pieczczo- 

cie z pagórkami. Jedne z najpiękniejszych 

miast w świecie”. 

f roztaczając wizję miasta i prze- 

żyć w niem, dochodzi Marszałek do 

fortissima owych ongi utęsk- 

nień, ślubowań i niezłomnego posta- 

nowienia: 
„WILNO MUSI BYĆ MOJE*. 

W roku już bojowym, bo w r. 

1915, daleko pod Łowczówkiem ma- 

rzy Komendant i mówi do zaufanego 

wysłannika do Wilna: 

„A JA WJADĘ DO WILNA OD LIDZ- 
KIEGO TRAKTU PRZEZ OSTRĄ BRAMĘ*. 

a potem dorzucił: 
„tylko Kssztankę to się. będzie bała w 

tem wąskiem przejściu*, 

W tem cały człowiek z tutejszego. 

gruntu: upór woli i marzycielskości. 

To marzenie miało się spełnić do- 

słownie. 

Gdy do wyzwolonego w Wielką 

Sobotę 1919 roku Wilna miał zjechać 

Naczelny Wódz, oczekiwały go przed 

dworcem samochody z ćskortą uła- 

nów. Widziałem, jak w podjeżdża ją- 

cym powoli pociągu stał w oknie wa- 

gonu Komendant, nieruchomy, wpa- 

trzony jakby w dal. Przeszedłem na 

- plac przed dworcem, by widzieć od- 

jazd do miasta. Nastąpiła dłuższa 

przerwa, dłuższe oczekiwanie. W tłu- 

mie nie wiedzieliśmy, dłaczego. Od- 

jechało od dworca cwałem kilku u- 

łanów. Gdy wrócili z osiodłanemi 
końmi, zrozumieliśmy. 

Komendant nie chciał wjeżdżać do 

Wilna samochodem. Chciał, by marze 
nie urzeczywistniło się także w szcze- 
gółach. Kazał sprowadzić swą Kasz- 

tankę i na niej, w otoćzeniu generała 

Rydza-Śmigłego i innych dowódców 
odbył swój wjazd przez Ostrą Bramę. 

Jako świadkowi niezapomnianym 

pozostał widok tego hufca z poprze- 

dzającym i zamykającym, unoszącym 

się nad nim rojem, jakby różnobarw- 

nych motyli, chorągiewek na lancach 

ułańskich. 
Nazajutrz inny moment wkrocze- 

nia przez wyzwolone z pęt niewoli 

podwoje. 

Pierwsze „Te Deum“ w Kate- 

drze. ; 

Było się przygotowanym na mo- 

ment niezwykły. Marzyło się o takim 

momencie ze wzruszeniem. Nie wie- 

działo się, że dodana będzie nuta oso- 

bliwa. 

Po wejściu 

ciż w szare szynele ubrani z Wodzem 

na czele uszykowali się pod chórem w 

szeregi i krokiem żołnierskim ruszyli. 

W łym krótkim rytmicznym prze- 
marszu — od drzwi otwartych do ża- 

rzącego się ołtarza — brzmiało mocne 

uderzenie historji. 

11 października tegoż 1919 roku. 

Tu, w tej Kolumnowej Auli. 

Uroczysty akt obudzenia ze snu. 

przywrócenia do życia Wszechnicy 

Batorowej. Były wychowanek gimna- 

zjum rosyjskiego w tychże murach, 

do o kilkadziesiąt kroków od tego 
miejsca pokutował w szkolnym kar- 

cerze za język ojczysty, przemówił ja- 

ko Naczelnik Państwa Polskiego. 

Fa 
e 

przez główne drzwi 

Przemówienie to było jednem z 

najmocniejszych, jakie wygłosił Jó- 

zef Piłsudski. Nie było ono niestety 

stenografowane. 

I w tejże sali w jeden z następnych 

dojazdów Ojciec pokazywał córeczce 

swej miejsce, gdzie siedział na rosyj- 

skiej maturze. 

Tak każdy pobyt w Wilnie wywo- 

łuje w Józefie Piłsudskim —— uczniu, 

spiskowcu, żołnierzu i wodzu — 

wspomnienia czy to z kraju lat dzie- 

cinnych, czy też z lat chmurnych czy 

„górnych. 

Tak z „miastem miłem' więź Mar- 

szałka nie urwała się nigdy a niedalej 

jak wczoraj, czytaliśmy w gazetach, 

że na statku rumuńskim, płynące 

wzdłuż brzegów Grecji, słuchał wie- 

czorem przez radjo nabożeństwa w 

Ostrej Bramie. 

A komu danem było słuchać, w ja- 

ki sposób Marszałek o przeżyciach 

swych opowiada, raczej plastycznie 

przedstawia, szkicuje, rytuje i rzuca 

obrazy, zrozumie, dłaczegom użył już 

słowa „artyzm. 

Kiedyś, w pierwszych latach, na 

w Belwederze Marszałek 

z zapytaniem: 

   audjencji 

zwrócił się do mnie 

„dlaczego ludzie przypuszczają, że 

Sztuka mi jest bliską, kiedy daleki 

jestem od Sztuki“. Odpowiedzialem: 

„bo Pan Marszałek jest artystą. 

„Dlaczego“? 

„Bo Pan Marszalek widzial i widzi 

rzeczy, których inni nie widzą i które 

innym wydają się niemožliwemi“. 

I tu Marszałek poprowadził rozmo 

wę na temat tej stałej u nas niepewno 

ści siebie, niewiary w możliwości, lę- 

ku. 

„Ojoj, czy nie za wysoko? 

I jeszcze dodał: 

z ludzi u nas zamróz jeszcze 

nie wyszedł. 
W nieustannem dążeniu do upew- 

nienia, do zrzucenia z siebie śladów 

nawyknień niewoli, Marszałek nieje- 

den da dowód, że wśród ogromu trosk 

i trudów pamięta również o specjal 

nych zagadnieniach Sztuki. 
Możemy i my tu w Wilnie to za- 

świadczyć. 

Kiedy w roku 1924 Uniwersytet 

nasz miał do zwalczenia trudności 

budżetowe, Marszałek w liście do ów- 

czesnego Rektora niespodziewanie, sa 

morzutnie wspomniał, że byłby rad, 

gdyby wśród potrzeb pamiętano i o 

„drogim ma Wydziale Sztuk Pięk- 

nych“. 

„Dumny zawsze jestem, že Wilno 

ma taki Wydzial, jakiego niema gdzie 

indziej, a tak się boję, że zimne pod- 

muchy poziomego rozumku zdmuch- 

nąć mogą i ten ledwie tlejący płomyk 

Piękna w życiu...*. 

"Tego głosu, który samorzutnie się 

odezwał w momencie trudnym, nie za 

pomnimy nigdy. 

A w trosce o młode siły, o tych, 

co mają tworzyć ciągłość w pracy 

twórczej, Opiekun Wszechnicy, prze- 

kazując część osobistych poborów dla 

nagradzania prac naukowych, prze- 

widział jednocześnie  odznaczanie 

dzieł wybijających się młodszych sił 

na polu Sztuki. 

Tak Ten, którego dzień dziś ob- 

chodzimy, wierny w oddaniu się Mat- 

ce—Ziemi swej, przepojony jest tros- 

ką o Nią, zawsze i o każdej godzinie. 

Usiłuje, gdy do ziemi tej przypada, 

gorącem tchnieniem tętno jej przyś- 

pieszyć, by z tej ziemi zamróz odszedł, 

by zamróz wątpienia, niewiary do re- 

szty stopniał. 

Życzenia Prezydenta Rzplitej 
i prezesa Sławka. 

WARSZAWA. 419.IH, (Pat) = Z 

okazji imienin Marszałka Piłsudskie. 

ga Pan Prezydent Rzeczypospolitej 

wysłał do niego następującą depeszę: 

Proszę przyjąć, Panie Marszałku, 

najserdeczniejsze życzenia imienino- 

we. Prezydent Rzeczypospolitej 
(—) Ignacy Mościeki. 

WARSZAWA. 19.III. (Pat). — Pre 
zes BBWR. pos. Walery Sławek prze- 
słał do Helunanu na ręce p. Marszałka 
Piłsudskiego depeszę treści następują- 
cej: Imieniem BBWR. i swojem prze- 
syłam pełne czci życzenia. 

(—) Walery Sławek. 

Solenizantowi cały kraj 
i naród. 

Ostatnie depesze PAT-nej przynio- 

sły szereg sprawozdań z imponuja- 

cych ohchodów ku czci Marszałka w 

stolicy,. całym kraju i zagranicą. 

į Byly one nietylko zresztą imponu- 

jące, ale pełne głębokiej serdeczności, 

którą darzy naród swego Wodza. 

SW Ze względu na szezupłość miejsca 

w łak wypełnionym przez samo Wil- 

no dzisiejszym numerze, niestety, nie 

mogąc otrzymanego materjału depe- 

szowego wykorzystać z żalem poprze- 

stajemy na tej wzmiance. 

   

Przypuszczalne zmiany w gabinecie. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Z powodu pogłosek o rekonstruk- 
eji rządu, powoli zaczynają się wyła- 
niać szczegóły częściowej zmiany ga 
binetu, która oczywiście nie będzie 
polegała na zmianie premjera. 

Rekonstrukcja gabinetu polegać 
będzie przedewszystkiem na skasowa 
niu niektórych resortów, jako odręb- 
nych ministerstw. Roboty publiczne 
mają być połączone z Komunikacj:. 
Na ezele tego połączonego resortu sta 
nąć ma min. Kiihn, a dotychczasowy 
min. Robót Pubł. generał Norwid - 
Neugehauer, ma ustąpić z rządu. 

Pozatem mówi się © połączeniu о- 
bu tek rolnych, t. j. Min. Rolnietwa 

i Min. Reform Rolnych 

Min. Janta Połczyński ma ustąpić 
z rządu Na czele planowanego Mini- 
sterstwa dla Spraw Rolnych. stanie 

prawdopodebnie min. Kozłowski. Po- 
zatem rekonstrukeja gabinetu szłahby 
w kierunku wzmocnienia odcinka go 
spodarczego przez powołanie dla tych 
spraw wiee-premjera Według pogło- 
sek stanowisko wice-premjera objąć 
ma wiee-min. Skarbu pref. Zawadz- 
ki. 

W razie powołania wice-premjera 
skasowane zostałoby stanowisko pod- 
sekretarza stanu Rady Ministrów. 

Nie są również wykluczene zmia- 
ny na fotelach min. Sprawiedliwości 
i min. Pracy i Opieki Społecznej 

Ostre noty przedstawicieli państw — 
sygnatarjuszy 

w Sprawie kłajpedzkiej. 

BERLIN. 19.111. (Pat.) — „Berli- 
ner Tageblati“ donosi z Kowna, że 
dziś w południe przedstawiciele wiel- 
kich mocarstw - sygnatarjuszy statu- 
tu kłajpedzkiego, złożyli każdy z 0so- 
bna rządowi litewskiemu  jedno- 
brzmiące noty werbałne. W notach 
tych mocarstwa zwracają swoją uwa- 
gę, że reorganizaeja nowego dyrekto- 
rjum kłajpedzkiego nie odpowiada 
danym przyrzeczenioem litewskiego 

Wzruszeni do głębi serca licznie okazanemi nam wyra- 
zami żalu i współczucia z powodu śmierc: OJCA naszego 

ADOLFA 
b. p. 

GORDONA 
składamy tą drogą serdeczne podziękowanie wszyst- 
kim osobom, instytucjom i organizacjom, które 
okazały nam w tych ciężkich chwilach tyle serca szczerego. 

SYN, CÓRKA i RODZINA. 

    

UZNANA 
ZA NAJLEPSZĄ 

| Z KOPERNIKIEM 
Warszawskiego T-wa Handlu Herbatą 

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

"® kd 
ŻĄDAĆ WSZĘDZIE! 

  

    

HERBATA 

Warszawa, Bracka 23. 

ŻĄDAĆ WSZĘDZIE! 

Przedstawiciel SF. ZATORSKI — Wilno, ul. Jagiellońska |. 

  

Armatni wystrzał 
nie odbije się tak donośnem echem, jak wiado- 

  

Pończochy jedwabne 
RA» dziecinne 

Skarpetki PODA 
Koszule dzienne damskie 
Kombinacje 
Reformy S 
Opaski higieniczne @а Pań . 
ulowery i dżempry damskie . 

zamkiem 
Apaszki i szale 
Parasolki damskie . . . 
A orsbki 0625080705 
Korale-naszyjniki . 3 
Rekawiczki > п «1:5: - 
Kołnierze damskie jedwabne 
Grzebienie do czesania 

* boczne . . . . 

* 

Pulowery dziecinne z blyskawicznym 

KURCZĄTKA WIELKANOCNE 

ER KE AK KKR O KS KEK KK KB KRK KE KS A A SS KA O DE EE CS O RE A RADNI 

mość o niebywałej przedświątecznej zniżce cen 

w Polskiej Składnicy Galanteryinej 

Franciszka Frliczki 
telefon 6-46. Zamkowa 9, 

Oto nasz ostatni cennik w Wielkim Tygodniu: 

    

od zł. 2.70 Koszule męskie sportowe . . . « » n 4— 

CE 2 s dzienne zefirowe . ‚ . . »„ » 6.— 

LE 2.25 , wizytowe . „-ь у— 

2 6 nocne “152 Auga 
S 379 Koszulki i kalesony trykotowe . . „ „ 250 

„» —60 Kolnierze Tyr alie: (Gry row PARE 

SSB Krawaty . =): O taaa 
650 Skarpetki . ORAN —80 

oj Bonžurki i piżamy jedwabne . . . „ „14.50 
L 2 450 Szale białe jedwabne. 2 . . ‚ ,. „ „ 240 
= Getry filcowe na zatrzasku . . . „ „ 3— 

D Portfele i portmonetki . . . .. „ „150 
= Chustki do nosa i św „La, się RSE 

E sA Ręczniki kąpielowe ‚ . . . .. „ » —85 

> 15 Rękawiczki —. sza = aa 1-30 

od 25 gr. i wiele innych upominków świątecznych. 

ministra spraw zagranicznych w Gene 
wie. Sygnatarjusze konwencji kłaj- 
pedzkiej zaznaczają, że w razie utwe- 
rzenia dyrektorjam, które nie uzyska 
vetum zaufania od większości sejmi- 
ku, cała sprawa będzie oddana Try- 
bunałowi Haskiemu, nie zaś sędziemu 
rozjemey, przewidzianemu w tym ce- 
lu. Neta sprzeciwiać się ma rozwiąza- 
niu sejmu i rozpisywaniu nowych wy 
borów w obecnej chwili. 

OL 

OD WYDAWNICTWA. 
Do dzisiejszego numeru „Kurejera Wileń- 

skiego* dołączamy dła wszystkich naszych 
przedpłatników zamiejscowych CENNIK 
NASION FIRMY ZYGMUNT NAGRODZKE 
W WILNINE. 

Gdyby ktoś nie otrzymał wyżej wymie- 
nienego cennika niech napisze do firmy 
ZYGMUNT NAGRODZKI, Wilno, ul. Zawal- 
na 11-a a cennik niezwłocznie zostanie na- 
desłany. 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. żołądka i jelit 

przyjmuje od 12—2 i 4—6 

Kwiatowa 7, tel. 14-25 
DIETOS TDTET EET OPER 

Dr. med. EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 
Jagiellońska 8, tel. 10-63. 

Przyjmuje 12—2 i 5—7 

UKE 

DZIŚ DZEŚ 
ostatnie dwa przedstawienia 

Szopki A-ej Klasy 
W Sali Kresowej — Zawalna 1 

Początek 
po poł. o g. 16-ej wiecz. o g. 20-ej 

  

 



  

KO RJ E R WIDE ŃSK£I 

AKADEMIA W AULI! KOLUMNOWEJ. 
Szczególny urok mają zawsze a- 

kademje w Auli Kolumnowej. Jej kla. 

systyczna dystynkcja, wraz z dobrym 

smakiem organizatorów, powagą U- 

czelni, która im przez wdzięczność dła 

swego Odnowiciela patronuje, oraz 

serdecznością tych, którzy kochając 

Wodza Narodu ze wzruszeniem na 

Jego cześć przemawiają — wszystko 

to sprawia, że atmosfera tych uro- 

czystości jest i dostojna 1 pełna pro- 

stoty, nie ma nie z tego, co jest szty- 

wne, urzędowe i galowe. Maleją dziw- 

nie te pierwiastki, wobec jakiegoś po- 

tężnego fluidu, który od postaci Twór 

cy Niepodległości naszej promieniuje 

na całą Rzeczpospolitą, a zwłaszcza, 

tu w tę stronę. przejmując nawskroś 

ukochane przezeń mury. 
Dla zbyt wielu Jego święto jest 

drogie, kochane, aby jakakolwiek „u- 
rzędowość* mogła je zamącić. 

Wczorajszy dzień miał tylko cień 
jeden. Oto wielu patrzących na pierw- 

sze rzędy krzeseł zapełnione przez 

wysokich dostojników państwowych 

i duchownych, na widok arcybisku 
pich i biskupich fioletów w szczegól- 
ności, serca ściskały się na myśl o 
Tym, który już nigdy tutaj nie zasią- 
dzie. Widywaliśmy Go tu zawsze, 
wzrok cieszyła jego kochana, szlache- 
ina głowa, a teraz żal niewypowie- 

dziany wzbiera, na myśl że Go tu już 
na zawsze zabrakło. 

Ale duch Jego był z nami, tego 
możemy być pewni; razem z nami 
brał udział w tem radosnem święcie 

imienin Naczełnika. 

Akademję rozpoczął _ wspaniały, 

triumfalny polonez A-dur Chopin'a, 
poczem zagaił ją przemówieniem J. 
Magnificencja Rektor Januszkiewicz. 

PRZEMÓWIENIE J. M. REKTORA 
U. S. B. 

„Zbieramy się od szeregu lat w dniu 
19 marca, powodowani żywą chęcią złożenia 
hołdu Temu, któremu Połska cała, a z Nią 
Ziemia Wileńska i Uniwersytet S. B. tak 
wiele zawdzięczają. 

Łączymy się tutaj w uczuciu iw wyra 
zuch gorącego uznania dla tej potęgi woli 
i czynu, która z niezachwianą wiarą wiodła 

do urzeczywistnienia „niedoścignionych ma- 
rzeń* ojeów i dziadów naszych. 

Wiele lat upłynęło od chwili gdy w pa- 
chołęcej duszy Józefa Piłsudskiego powsta- 

ły pierwsze rojenia © Wolnej Polsce. Zro- 

dziły się one w atmosferze domu rodzinnego 

u boku Matki, kształtowały się w ponurej 

rzeczywistości obcej szkoły i pełne miłości 

i buntu powołały Go do czynu. 

Nastały lata długiej żmudnej walki, peł- 

ne ofiarnego trudu i ciągłych niebezpie- 

czeństw, pełne wysiłków myśli i woli śród 

szarych monotonnych dni. Aż przyszła chwi- 

la rozstrzygająca i nastała godzina triumfu. 

A wśród jasnych chwil bodaj najradoś- 

niejszą była — gdy Wódz zwycięski w dniu 

11 października 1919 r. otwierał Uniwer- 

sytet S. B., wskrzeszony Jego — Naczelnika 

Państwa—wołą. Chyba sięgnął wtedy wzro- 

kiem do dalekiej przeszłości i dojrzał śród 

tych murów ucznia-wyrostka, snującego ta- 

jemnieze płany skruszenia wrogich potęg. 

W nawale spraw, w toku zawiłych roz- 

. strzygnięć, przy dolatującym jeszcze huku 

armat, składał hołd nauce i kułturze w głę- 

hokiem przeświadezeniu o ich nieprzemija- 

jącej wartości. 
Wsznosząc, jak mówił, świątynię dla pie- 

lęgnowania wiary w „idealne pierwiastki 

własnej kultury* wyraził życzenie „aby ta 

Wszechnica, zgodnie z tradycją tej ziemi, 

nie ziała nigdy jadem nienawiści i nie kro- 
mi, które dla nas Połaków 

  

    tak ciężkie by 
Od tej pamiętnej chwili Marszałek ota- 

<za Uniwersytet stałą opieką. Przekazując 

różnemi czasy zasiłki z własnych poborów, 

łub z sum składanych prywatnie do Jego 

dyspozycji, stworzył poważny fundusz na 

nagrody za prace młodych uczonych i w bie- 

%ącym roku akademickim znacznie go po- 

większył. Gdy chodziło o sprawy uniwer- 

syteckie znalazł zawsze czas i dużo dobrej 

woli. $ 

Uniwersytet Wileński odpłaca Swemu 

Wskrzesichelowi, Opiekunowi i Doktorowi 

Honorowemu wdzięczną pamięcią i w dniu 
Imienin Marszałka składamy Mu wyrazy 
hołdu oraz z głębi serca płynące życzenina 
najdłuższych lat życia dla dobra i potęgi 
Rzeczypospolitej. 

Marszałek Józef Piłsudski niech żyjet* 

Okrzyk ten wszyscy podjęli z en- 
tuzjazmem, poczem pan Rektor zwró- 
cił się z prośbą do p. Wojewody o 
przyjęcie depeszy od zebranych do 
Marszałka z wyrazami czci j hołdu. 

Zawsze piękne i zawsze aktualne 
swoim, wpaniałym refrenem — „Za 
naszą wolność i waszą* — „Polskie 
szłandary na Kremlu“ Lachmana w 
wykonaniu chóru „Echo* „wypełniły 
przerwę, poczem: przemówił dowódca 
1 dyw. Leg. gen. dyw. Skwarczyński 

W twardych, żołnierskich, a zara- 
zem wnikliwych słowach ujął p. ge- 
nerał znaczenie święta, oraz stosunek 
do niego w Polsce różnych ludz w 
różnych czasach. 

PRZEMÓWIENIE GENERAŁA 
SKWARCZYŃSKIEGO. 

„Gdy święcimy uroczystość imienin Mar- 
Szałka, zastanawiamy się zawsze nad istota 
1 charakterem. jaki uroczystość ta nosi i 
nosić powinna. 

Rozważam to, gdyż spotykamy się zaw- 
sze z złośliwą chęcią pomniejszenia, bądź 
też wypaczenia charakteru tej uroczystości, 
podobnie jak spotykamy się stałe w życiu 
wołnej Polski z tendencją pomniejszenia 
świetlanej postaci Piłsudskiego, jego czy- 
nów i roli, którą w Polsce odegrał i od- 
grywa. 

Rozmaite też bywają formy obchodzenia 
imienin Komendanta. Domowe, kołeżeńskie, 

czekoladowo-słodkie, galowe ete. 
Był okres od 23 do 26 r., który w życiu 

Marszałka nazwę „sułejowskim*% Wtedy w 
dniu Jego imienin różni przyjeżdżali Mu 
składać życzenina. Któż tam nie bywał?... 
Bywały łeż życzenia słodko-czekoladowe i 
takich. dla których Marszałek był już tylko 
przeszłością, którzy nie myśleli, ani nie 
žyczyli sobie, aby kiedykolwiek wystąpił 
czynnie. Oprawili Go oni w złote ramki, 
i pragnęli, aby na zawsze już w nich po- 
został. Śmieszność takiego pomysłu, wielo- 
krotnie sobie uświadamiałem. Pamiętam gdy 
w 28-ym roku pewien dzisiejszy poseł do 
parlamentu, zdejmował ze Ściany portret 
Marszałka, nie pamiętam już w jakie ramy 
oprawny.. Wtedy to przyszła mi na myśl 
znana karykatura Czermańskiego. Ten ob- 
raz zatytułowany „Marszałek Piłsudski w 
ramach konstytucji marcowej, to koszmar 
wielu tych, którzy chcieli go w jakichkoł- 
wiek swoich ramkach zamknąć. 

Od dnia 21.III. r. b. 

SUKNO: 
Kamgarny bielskie na ubrania męskie 
Szewioty bielskie „ ” ” 
Boston bielski . . . . sat 
Krepa bielska na ao Gzii fraki z 

Materjały spodniowe bielskie. . . 

Materjały na płaszcze damskie 

Wełna na suknie . . . ‚ 

Jednoczešnie komunikujemy, 
że posiadamy wielki wybór 

  

Szopka X-ej (pierwszej!) klasy 
czyli X-a akademicka w Wilnie. 

Przyszła do mnie wczoraj Józe- 

fuoweczka i mówi: 

— Panoczku ty moj kochanieńki, 

paniutka moja zazłuwszy sie na te 

moje chłopcy i nie chce pisać, znaczy 

sie, w gazeta ob ich. 

— Widocznie coś przeskrobali... 

— At, przeskrobali. Durne ony te 

studenty panoczku, wiadomo młode, 

tak i kiedy nie pomyślawszy co zro- 

bio. Nu sam wiesz, dek przeci trocha 
jeszcze akadamik... 

— No to co? 
— Przyjdzi wieczorkiem, popatrz 

okuratnie i napisz w ta pora. Ot kie- 
dy mnie przykrość robi sie, jak po- 

myśla, że w tem roku nie benda w 

Kurjerze, w moja kochana gazeta. 

— Hm, hm... 

-— Przyjdzi, przyjdzi. Biednieūkie 

ony te chłopcy i pan rechtór na ich 

zazłuwszy sie, wypędził na Zawalna, 

gdzie dobre ludzie jakkolwiek ich ho- 
dujo. Ahal - 

— Dobrze, przyjdę! 
— Ot jaki dobry. Aż mnie żal, co 

panoczek nie pijesz, albo ja nie młód- 
Sza. Niejuż ty ze wszystkiem taki ob- 
synant? Musi nie... 

Tu spojrzała na mnie tak czułe, 
że przerażony, aby nie zapomniała 
czasem o tej nie—młodości, pośpiesz- 
nie zmieniłem temat. * 

Tak więc dzięki Józefitoweczce po- 

szedlew właśnie wczoraj na „Szopkę* 

— nareszcie — za co jestem jej wielce 

obowiązany. 

wieczorem, wieczorem słuchałem 

jak conferencier „Szopki“ red. Wy- 
charkiewicz, łkał smętnie, że: 
„Chociaż jest jubileusz, lecz niema tradycji” 
„„zaraza na tej sali transparent rozwiesza 
i blužni, że jej wcale nie trzeba trzech krėli“. 

Niemniej początek jest i z b. po- 
ważną trójcą i poniękąd królewski. 

Trzej dostojni mężowie, Młos, Lore- 
lowski i Korentz, na tle oblanej po 
wodzią katedry, śpiewają: 

M. Woda się po Wilnie szerzy. 

L. Ponad dachy, ponad wieże. 

K. Gdzież w tej rybiej atmosferze 
będziem dzisiaj pić? 

M. Gdzieś na drzewie, gdzieś na strychu. 

L. Bez zakąski i pocichu. 
K. Niech to wszystko porwie licho 

toż nie warto żyć, 
Razem. O bar—bar—bar—o 

Wykopiem ciebie z pod ziemi... 

A potem p. Mlos solo. 
„„A w katedrze naszej leżą trzy korony, 
zanieśliśmy do lombardu tam je ukradziono... 

Niebawem nadpływa woj. Chytry- 
lis w gondoli ze śpiewem: 

Po szerokiej Wiśle 
płynie woje woda, 
może będzie lepiej 
ale Wilna szkoda. 

Któż to za nim na melodję „Woł- 
ga, Wołga”? Któżby, jak nie cień, 

alter ego, sekretarz Szwendorf! 
Wiljo, Wiljo dumna rzekol 
Cóż mi dzisiaj z twoich kras? 
Wojewoda mi ucieka, 
a nie pierwszy to już raz. 

Confer. „Tak, jeden do Senatu, 

drugi na Pomorze"... 
Płk. Szwenda, p. Nerka Elg, 

Ghandi, na którego z miotłą wpada 
Józefuoweczka, ale mitygując się 
szybko, powiada: 

„Jaż durna, to pewnie jakłści zagraniczny 
z kozo — a może sechwestraiur“? 

   

  

WIOSENNĄ SPRZED 
PO CENACH NIEZNANYCH JESZCZE w WILNIE 

Materjały paltowe w deseniach najmodniejsz, „ » 

w deseziach najmodniejszych „ ‚ 

Materjały na męskie i damskie palta wiosenne » 

resztek fabrycznych » cenach niebywale niskich. 
Ze względu na ograniczoną ilość towaru przeznaczonego dla sprzedaży reklamowej i powodowani chęcią zaspokojenia 

potrzeb jak najszerszych rzesz naszej Szanownej Klijenteli, wydzielamy podczas sprzedaży reklamowej maximum 6 metrów 

sukna bielskiego. wełny lub jedwabiu na osobę. 

Z. KAZASKI, Vine. Wielka % 
Jedyny w Wilnie i na kresach Konsygnacyjny Dom Towarowy najpowažniejsz. w kraju fabryk włókienniczych: 

Fryderyk Tisiowitz, Fabryka Sukna — Bielsko. 
Е. Rabinowitz I Synowie, Fabryka sukna i towarów modnych — Bielsko, 

Karol Be'ter, Fabryka sukna, towarów modnych i wojskowych — Bielsko. 

Bielskie Przedsiębiorstwo Wyrobu Dywanów — Bielsko. 

M. Najman, Fabryka wyrobów pluszowych i kotik 

L. Cychtiger, Fabryka wyrobów wełnienych i bawe 

„Gałówka*, Są w Połsee łudzie, którzy 
dziś chcą wmówić wszystkim mniemanie, 
že tak jest. Daremna to praca. Zbyt wiel- 
Kie jest to Imię, aby jego święto można by- 
ło zredukować do gałówki. 

Święcimy imieniny Józeia Piłsudskiego, 
bo On jest tym człowiekiem, na którego 
niewołna Połska czekała przez półtora wie- 
ku. Jest wymarzonym  Wodzem Narodu. 
Nie bylibyśmy godni być narodem, gdyby- 
śmy Go teraz słodko-czekoladowo czy ga- 
lowo czeić chcieli. 

Stosunek historjografów do  wiełkiego 
człowieka bywa różny. Są tacy, którzy twie- 
rdzą, że jest on wytworem swojej epoki, 
okoliczności, które się nań składają. Nie 
jestem historjegrafem, ale wydaje mi Sie, 
że to jest nieprawda. Cokolwiek by się sta- 
ło, byłaby wielka wojna, rewolucja rosyjska 
etc. wybuehła, czy nie, Piłsudski by ode- 
grał rołę odpowiadającą Jego wielkości. 

Dła nas, którzyśmy za nim szli przed 
wojną światową i po jej rozpoczęciu, da- 
wał gwarancję, że nasz wysiłek i krew 
przełana nie będą próżne. Był i jest raso- 
wym, urodzonym wodzem zawsze i wszę- 
dzie, z pełnią poczucia odpowiedzialności 
za wszystko co czyni. 

Dziś imię Jego budzi entuzjazm wśród 
wojska i narodu. Każde Jego zjawienie się 
budzi tego entuzjazmu wybuchy. 

Święta Jego jest świętem entuzjazmu 
zwycięstwa*. 

Chór „Echo pięknym swoim śpie 
wem wypełnił następny punkt progra 

mu, poczem zabrał głos prof. Rusz- 
czyć. 

Jego dłuższe, piękne przemówienie, 
pełnie niezmiernie interesujących o 
sobistych wspomnień mówcy o Mar- 
szałku dajemy na wstępie. in extenso. 

Po nowej produkcji „Echa* prze- 
mówił w im. Młodzieży Akademickiej, 

p. Wolski prezes Koła Prawników, 
Mówił, że ion, jako przedstawi- 

ciel Młodzieży Akademickiej do wy- 
głoszonych tu przemówień pragnie 
dorzucić i swoje wyrazy głębokiej 
wdzięczności i oddania Temu, komu 
ta młodzież Wszechnicę swoją za- 
wdzięcza. Wspomniał o wielkie dob- 
roci Marszałka, której dowody mło- 
dzież Uniwersytetu Stefana Batorego, 
ciągle otrzymuje. Zakończył tak: 

„Ślubujemy ideałom, które nam Marsza- 
łek ukazał, wiary dochować. Choć są ludzie, 
którzy jadem nienawiści usiłują nam miłość 
do Niego odebrać, na tej drodze wytrwamy 
aż do zwycięstwa!* 

Po tem przemówieniu, 

  

orkiestra 
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1 | Wielki wybór materjałów meblowych: plusz i gabelina. 

A 256 RE | Kapy pluszowe i gabełinowe. Kilimy. 

4,— |; Dywany ręcznej rokoty, wyrabianych na sposób pecski. 

  

Juljusz Klatt, Fabryka wyrobów bawełnianych — Łódź i inne. 

„ Nadchodzi Jagnificencja, dwaj 
„wojewodwoje“ (Chytrylis i Byczko- 
wicz). Śroż — referent Mensy, Gdy- 
biłowski z Tłumem („Najpierw pa* 
łeczka, potem szybeczka...“), Szkiele- 
ty („Rozbili głaz, odkryli nas*...) i ko- 
niec pierwszego aktu. 

Akt drugi — „Noc listopadowa 
(dwunasta)*, Ten jest przeważnie 
akademicki. Rozpoczyna go świetna. 
plastycznie najlepsza ze wszystkich 
figurka „Kazimierza p. o. Antałkiewi- 
cza”. Za nim Frazes „Strasznej Po 
mocy*, Ten-ryk Gembiński dołącza 
się do nich Mędrychowski, Asystent 
Legjonu Młodych, Śroż i Gdybiłow- 
ski. Ten ostatni śpiewa na nutę „Bi- 
łem, kto mówił, że nie biłem*: 

Do tłumu, gdy mówię ja do tłumu 
to nie brak mi rozumu 
i wodzem mogę być. т 
Biały, cóż znaczy orzeł biały, 
zielony musi być... > 

Ale oto już i ciało profesorskie 
prof. Ehrennicki i Komarkreutz. 

Pierwszy: 
A gdy nastanie pokój już 
wrócę do seminarjum 

tam gdzie kłapouch ściera kurz 
i wysłoucham arję. 

Kom. Żydów widziałem na własne oczy. 
W Bratniaku orgje z girisami są. 

В: A jakiež postulaty kolega wytoczy, 
W imię czego Dembiński ma ustąpić 

stąd? 
ideje na 

, pudy... 
Kom. Tu Obóz Wiełkiej Polski, 

Dalej zjawia się, równie dowcip- 
nie zrobiona, para profesorska, Bla- 
zer i Filonowski, potem Krajcher i 
Košci-Lykowski — „25-letni jubila- 
tek*, Wśród nich Tłum: 

Najpierw wódeczka, 
potem pałeczka, 
potem troszeczkę lu go li go la — 
Każdy zrozumie, 
że w naszym tłumie, 
może się znaleźć i niebyle kiep. 
Najpierw pałeczka, 

    

AŻ REKLAMOWĄ 

|| JEDWABiE NATURALNE: 

i 2 
łnianych — Łódź. 

wojskowa zakończyła dźwiękami 
„Pierwszej Brygady* Akademję, po 
czem, jak zawsze licznie zapełniająca 
Aułę publiczność poczęła ją opuszczać. 
Zwracały uwagę swoją barwnością li- 
czne poczty sztandarowe, mianowicie 
Federacji, Inwalidów, Podof. Rezer- 
wy i sześciu korporacyj akademickich: 
„Polonii“, „Vilnensii, „Cresovii“ ,,Pil- 
sudii“, „Conradii“ i bialoruskiej, nie 
dawno powstalej „Scorinii“. (sk) 
jirnimubna zkgc..j 

Życzenia wilnian 
Marszałkowi Piłsudskiemu. 

Uczestnicy akademji na Uniwersy- 
tecie zwrócili się do p. Wojewody z 
prośbą o przesłanie p. Marszałkowi 
życzeń i wyrazów czci i hołdu. Paa 
Wojewoda wystosował przeto następu 
jącą depeszę: 

MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI. 

Zebrani w dniu 19 marca 1932 r. 
w Uniwersytecie Stefana Batorego na 

uroczystej Akademji ku Twojej, Pa- 
nie Marszałku, czci, przedstawiciele 
duchowieństwa wszystkich wyznań, 
władz cywilnych i wojskowych, sądo- 
wnietwa, Uniwersytetu, samorządów 
i organizacyj społecznych, młodzieży 
akademiekiej oraz  najszerszych 
warstw społeczeństwa — składają Ci, 
Panie Marszałku, za mojem pośrednie 
twem wyrazy hołdu, miłości i gorące- 
go przywiązania. 

Do tych życzeń niech mi wolno 
będzie dołączyć moje najgorętsze wy- 
razy ezci i oddania. 

(7) ZYGMUND BECZKOWICZ 

Wojewoda Wileński 

DZIŚ DZIŚ 
w „Ostatnich Wiadomościach 

Wileńskich* 
I-sza lista z fotografjami uczestniczek 

konkursu na 

„MISSPRACUJĄCĄ" 
WILNA. * 
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potem szybeczka, 
potem troszeczkę lu go długą w łeb... 

Kończy akt Byczkowicz z Jagni- 

ficencją i paru poprzednimi. 
Akt III, „Idące Wilno* jest na po- 

czątku radjowo - teatralny. Panie Ha- 
landlingerówna i Starasława Wysadz- 
ka, opowiadają sobie swoje przeżycia. 
Oto jedno z nich: 

az swawolny Tadeuszek (głos za sceną: 

: Byrski!! 
nawpychał w mikrofon muszek. 
Speaker słysząc numer trzy potrzy, 
rzekł: audycia dla najmłodszych. 
Dzieci biją, klaszczą w dłonie, 
brawo, brawo detefonie! 

Wpada im w dyskurs dyr. Szpa- 
czek swoją smutną piosenką na mel. 

„Zdrowie dam. 
Poznałem całą Polskę, ale 
najlepiej tu utulę ból. 
Bo tutaj mam dwie puste sale 
hułła di bulla. 
W Lutni wam 
widowisko, albo farsę dam 
a na górze Pohulance tam, 
deficyt zawsze w kasie mam. 

Ostrator Wizytowski, Lureat Ža- 
garski, prof. wice-Piłsudski, zawada 

  

   

   

skarbu, „CZYŻ?:, „Spółdzielnia *. 
„Garbon*, dwaj sportowcy, „Dom 
Młodzieńców red. Potulicz, prof. 

* Studniowied 
Tyko walczyk jest najsłodszy. 
z żubrem tańczy siwy lew, 
pięć przez dziesięć i trzy po trzy. 
taki walezyk burzy krew... 

Red. Potulicz: 
Dudni woda' dudni w żubrowanej studn: 
A dlaczego dudni? bo jest woda w stu- 

dni. 

  

Red. Catkiewicz: 

Z uczuć monarchista, 
z zawodu Be—be, : 

nawet komunista, poda rękę mnie 

Linja moja czysta 
chociaż wije się + 
Dziadek, dnieprostroj, „Boy, 

Ksiądz Arcybiskup też, 2 
a zresztą czort ich bierz. 

Be-be-be-be tu w Wilnie Kurjer kręci, 
lecz mnie to nie zniechęci, 

, musi być wkońcu mój   

Niesmaczna potrawa — 

to wstyd dła dobrej gospodyni. 

Dobra gospodyni nie zapomina nigdy, że 

szczypta cukru, 

wszystkich prawie 

groszku, fasolki, 

dodana podczas gotowania do 

potraw, jarzyn, zielonego 

marchwi, szpinaku, kalałiorów, 

kartoili, brukselki, kapusty i pomidorów, do po- 

traw mięsnych, ryb, klusek, kaszek, zup z płat- 

ków owsianych, jak również innych zup, nadaje 

każdej z tych potraw właściwy jej smak, podno- 

sząc nadto jej wartość odżywczą 

NAJLEPSZA PRZYPRAWA TO — 

AOL - 
wauyjsa cukru 

   
'W Komitecie ekonomicznym 

Ministzów. 

WARSZAWA. 19.111. (Pat.) — W 
sobotę dnia 19 marca odbyło się pod 
przewodnictwem premjera Aleksan- 
dra Prystora posiedzenie Komitetu 
Ekonomicznego Ministrów. Komitet 
uchwalił między innemi wnioski, 
zmierzające do popierania wytwórczo 
ści i spożycia krajowego lnu i konopi 

oraz przeprowadził obrady nad pro- 

gramem zamówień rządowych i sa- 
morządowych. 

Min. Beck w Genewie. 
GENEWA. 19.11. (Ра!.) — W so- 

botę o godzinie 16 min. 50 przybył do 
Genewy wieeminister spraw zagrani- 
cznych Beck wraz z radeą Dembickim 
P. wiceminister Beck pozostaje w Ge 
newie do niedzieli wiecz., poczem 
wraz z ministrem Zaleskim udaje się 

do Paryża. 

Debaty założę, 
nie tu nie pomoże 
Druskienik zdrój, zdrój, 

Jeszcze parę postaci — p. Świerz: 
bicka, Ghandi i cały chór o nim, po- 
czem „Dziad dał resumć wszystkie- 
go. Była tam i powódź: 

Jak zalała Wilna 
ta haniebna powódź, 
nie miał gdzie ja kiedy 
swoje tranty schować. 

Poplyneli Wiljo 
różne fatałaszki, 
a jak na złość został 
Mickiewicz Tpruniaszki. 

Nie zmocuje jego 
i pierun i woda, 
kryzus jego nie tknie, 
ta przeklenta kłoda... 

Były też awantury antyżydowskie 
i odkrycia w katedrze i — 

Naród Mickiewiczu 
nowy pomnik stawi, 
popatrzyć na niego 
nadtoż mnie ciekawi. 

Poszed ja i patrza, 
a ranyż wy boskie, 
jeden pomnik kuński, 
drugi dunikowski! 

A pan Dunikowski, 
to ten musi, co to 

w iurmie zagranico 
z luftu robi złoto. 

Jak on robi złoto, 

tak jak Mickiewicza, 
to nie wyjdzie z turmy, 
już do końca życia. 

Musi przez ten kryzus, 
będzie Wilna koniec, 
bo już jak nieboszczyk, 
zaczęło arbonić. 

"Teraz to nic jeszcze, 
póki chłodnowato, 
ale pójdo duchi, 
jak nadejdzie lato, 

Nic się nie może obejść bez Dzia- 

da, wszędzie go zapraszają, nawet 
Chińczycy na pomoc; 

Ale ja nie głupi, 
wolą siedzieć w kraju,   

   

  

   

Wysoka 

s wartość 
ч 

odżywczał 

żądać wszędzie 

Butelkowane 

W drowarze, 

Telefony: 

397, 1495, 692. 

Sprawca demonstracji 
antylitewskiej 

skazany na 3 tygodnie więzienia. 
BERLIN. 19.II1. (Pat.) w dn. 19 b. m. 

odbyła się rozprawa w trybie doraźnym 
przeciwko szoferowi Denkertowi, oskarżone 
mu o wybicie szyb w lokalu lit 
konsulatu w Berlinie, Oskarżony jest ezłon- 
kiem opozycyjnej grupy narodowych socja- 
listów, kierowanej przez Strassera, Oskarżo- 
ny twierdzi, iż czynu swego dopuścił się, 
aby zamanifestować przeciwko zarządze- 
niom litewskim w Kłajpedzie i że działał 
za zgodą przywódców, Sąd skazał go na 
karę trzytygodniowego więzienina, obostrza- 
jąe tę karę o $ dni ze wyśmiewanie się @ 
przemówienia prokuratora, 

MŁODZIEŃCZĄ CERĘ 
zachowasz nazawsze 

myjąc się codziennie 

Mydłem RERE Szofmana 

a to by mnie jeszcze, 
dali po Szanchaju. 

Pięknym finałem na nutę „Wizji 
szyłdwacha', kończy się szopka przy 
udziale wszystkich postaci. 

Autorami tego dowcipnego wido- 

wiska są pp. Jerzy Zagórski, Zygmunt 
Kruszewski, Stefan Zagórski, Sylwa- 
nowicz („Dziad”) i inni. Stronę mu- 
zyczną opracował p. Kruszewski. 
Zwracamy uwagę na piękny wiersz. 
oraz głosy wykonawców, zwłaszcza 
koleżanek Kowalewskiej i Ostrow- 
skiej. 

Kukiełki są dosyć nierówne i co 
do stylu i trafności ujęcia poszczegól- 
nych typów, ale niektóre wręcz Świet- - 
ne. Na szczególną uwagę zasługuje 
podobizna p. Antoniewicza, jako naj- 
lepsza, jak już wspominałiśmy 

świetna. Z innych znakomity jest pro- 
fesor Kłos, p. Lorentz, prof. Rejcher, 
ks. prof. Wilanowski, red. Mackie- 
wicz, woj. Kirtiklis i wielu innych. 
przyznać należy — większość. — 

Twórcą kukiełek jest głównie p. 
Godziszewski z Wydz. Szt. Pięknych. 

Wracając jeszcze do tekstu, musi- 
my stwierdzić, że cechuje go to, co ce- 
chuje autokrytykę każdego silnego. 
utalentowanego zespołu — nie oszczę- 
dzanie się. Znane jest ogólnie, że 
obiecujące pióra i talenty, które go 
stworzyły, należą do odłamu młodzie- 
žy U. S. B, który wprawdzie „prze- 
grał” fizycznie przy ostatniej samopo 
mocowej rozgrywce, ale niemniej in- 
telektualnie i moralnie odbija jaskra- 

wo swoją tężyzną ad próżni i deka- 
dencji „obozu“, który tylko mimo- 
chodem i. jak z łaski został w tej 
Szopce, bardzo nie złośliwie potrak- 
towany. SA 

KL 

—0 sj 
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Kolekcje papierosowe d     la świątecznego stołu 
CENY: Kolekcja zawierająca 200 szt. wyborowych papierosów Zł. 33.—, kolekcja zawierająca 100 szt. wyborowych papierosów Zł. 18.— 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
| Krwawe zajście we wsi Dworce. 
| fPlotka przyczyną krwawej bójki. 

  

^& miny iżańskiej, stała się 
niu wczorajszym 
     

  

w widownią krwawej 
bójki, wywołanej zwykłą płot babską: 

Pod został dotkli poraniony      
  
  

mieszkaniec wspomnina- 
Kułakow, którego w st 

siekierami i k 
"ej wsi Grzegorz 

   

nie beznadziejnym przewieziono do szpi- 

tala powiatowego. 
Sprawców krwawej rozprawy w osobach 

Jana i Hipolita Słuckich aresztowano i osa- 

dzono w niu powiatowem. {е) 

    

Głębokie. 
Zamiast powinszowań. 

Powiatowy Komitet do Spraw Bezrobocia 
w Głębokiem na posiedzeniu swem w dniu 
16 marca — uchwalił zwrócić się do społe- 

«zeństwa powiatu dziśnieńskiego z prośbą 
składanie ofiar rzecz bezrobotnych za- 
niast powinszowań świątecznych 

Listy ofiar są rozesłane do urzędów gmin 

WIEŚCI Z WOJEW. 

  › 

     
     

miejskich i wiejskich powiatu dziśnieńskiego 
i do urzędów niezespolonych, jak również i 
do Oddziałów Wojskowych, stacjonujących 
w powiecie dziśnieńskim 

    

   
Wspomniane ofiary będą przyjmows 

w urzędach, ewentualnie można 
bezpośrednio do Komunalnej K Oszczędno 
ści w Głębokiem, konto czekowe P. K. O. 

81.458, na rachunek Powiatowego Komitetu 

do spraw bezrobocia Nr. 151 

  

NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

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

8 s a Od dnia 

Miejski) «.-: 
4 Kino -Teatr Dźwięk 

w Nowogródku   
KRÓL ŻEBRAKÓW 

W rol. głównych: Dennis King i Jeanette Mac Donald 

NASTĘPNY PROGRAM: MADAME SZATAN   
  

  

Nowootwarta 

i poleca: 

KORZYSTAJCIE Z. OKAZJIi 

(stwa „JB. Kowieński" 

wa BIĄŁY TYDZIE 
wyrobu zakładów Żyrardowskich 

nasunki kołorowe, madepolamy, serwety. płótna na bieliznę damską, 

męską i pościełową w najlepszym gatunku — po tanich cenach fabrycznych. 

Lida, ui. Suwalska 12 
(vis a vis ul. 3-go Maja) 

TOWARÓW 
BIELIŹNIANYCH 

KORZYSTAJCIE Z OKAZJI! M
M
A
 

  

Groźny pożar. 
BRZEŚĆ n/B. 139.11L (Pat.) We wsi Wie- 

duń, pow. stołińskiego, w zabudowaniach 
Joseła Perlina wybuchł pożar, który następ- 
mie przerzucił się na sąsiednie zabudowania, 

skutkiem czego spłonęło 11 zabudowań go- 
spodarczych, wartości narazie nieustalonej. 
Wi pierwiastkowem dochodzeniu ustalono, 
że pożar powstał przez podpalenie. 

Nowogródek. 
Akeja Odczytowa Bezpartyjnego 

  

Błoku. 
Omegdaj odbył się w miasteczku Wereno- 

©wie odczyt p. t. „Znaczenie stowarzyszeń 
spółdziełczych dla rołnictwa*. Odczyt wygło- 
sił prełegent Sekh. Wojew. B. B. W. R w 
Nowogródku p. Jan Eckieł, który umiał za 

interesować słuchaczy i pobudzi ćich po 

skończonej prelekcji do dyskusji 
"Ten sam prelegent wygłosi ódczyt na te- 

«mat gospodarczy wni edzielę dnia 20 b. m. 
we wsi iBelicy pow. lidzkiego. 

Grodno. 
„Jedyna łaźnia w Grodnie zamknięta. 

U progu świąt zaszedł w Grodnie skan- 
<łaliczny wypadek zamknięcia jedynej łaźni 
wprowadzonej przez Gminę Żydowską. 

Jak się dowiadujemy unieruchomienie 
nastąpiło skutkiem nieporozumień pomię- 

midzy Zarządem Gminy a dzierżawcami, któ- 
rzy domagają się obniżki tenuty przytem 

zalegają z wypłatą. 
Bezpośrednią przyczyną zamknięcia bylo 

opieczętowanie kotłów przez Stow. Dozoru, 

naskutek intezwencji Zarządu Gminy. 

Nie wnikając w słuszność jednej czy dru- 

giej strony faktem jest. że na tej walce źle 

wyjdą szerokie rzesze ludności, tak żydow- 

«kiej, która pozbawiona jest łaźni rytual- 

mej, jak i ehrześcijańskiej, która właśnie 

przed świętami pozbawiona została moóżno- 

sei kąpieli. 

Budżet miasta na rok 1932/33. 
Świeże uchwałony przez Radę miejską 

budżet miasta na rok 1932-83 zamyka się su- 

ną 2147668 zł. + 
Wydatki zwyczajne 1.816.252 zł., nadzwy- 

<czajne 331.416 zł. 
Dochody zwyczajne 2.029.725 zł., nadzwy- 

<zajne 117.945 zł. 

Dzięki kategorycznemu nakazowi woje- 

wody i wytężonej pracy Komisji Budżetowej 

w tym roku, po raz pierwszy otrzyma: miasto 

«owy budżet wczas, t. zn. z rozpoczęciem no- 

"wego roku budżetowego. Dotychczas niestety, 

`о rok spóźniano się do miesięcy letnich. 

Na froncie walki © zniżkę ceny prądu 
elektrycznego. 

Do akcji wszczętej przez Stowarzyszenie 
Kupców Polskich w Grodnie, zmierzającej do 
sizyskania zniżki cennika za prąd elektrycz- 
«ry, przyłączyły się następujące organizacj 

1. Cech Szewców, Kamaszników i Ryma- 

  

R. 

  

wzy. 
2. Cech Cukierników, Piekarzy i Kucha- 

*'zy, 

"3. Cech Śłusarzy, Kowali i Metlowców. 
4. Cech Rzeźniczo - Wędliniarski. 

5. Cech Krawców Chrześcijan. 

6. Chrześcijański Cech  Fryzjerów Dam- 

"skich, Męskich i Perukarzy. 
Podobne stanowisko zajął Związek Drobnych 
Kupców Żydowskich w Grodnie. 

Cech Rzežniczo - Wedliniarski 
w Grodnie. 

Cech Rzeźniczo - Wędliniarski w Grodnie 
=głosił przystąpienie do wspólnego sekretar- 
futu Stowarzyszenia Kupców Polskich i Ce- 
<hów Połskich w Grodnie. Jest to już prze- 
<iostatni cech, który szedł tuzem, kolej zatem 
na ostatni. 

Likwidaeja grodzieńskiego „Sztralla*. 
„Powstała przed rokiem cukiernia pod na- 

=wą „Cafe de FEurope"* była w Grodnie je- 
“lyna w śŚcisłem słowa tego znaczeniu „К: 
wiarnią* w stylu wielkomiejskim, gdzie zbić 
rała się cała elita kułturalna Grodna dla wy- 
woeczynku, pogawędki i zasiągnięcia półofi- 
«-jalmych wiadomości z miasta. 

W tych dniach, skutkiem wygórowanego 
komornego, uległa zamknięciu, 

Grodno traci naprawdę duże, bowiem te- 
raz nie będzie można poszczycić się przed 
Sośćmi dobrą cukiernia, nie mówiąc o włas- 
mych niedogodnościach. 

Bezezelni koniokradzi. 

Onegdajszej nocy we wsi Sokolany, gminy 
Porzecze, powiatu grodzieńskiego, grasowała 
szajka koniokradów, która przy pomocy roz. 
tljania kłódek i drzwi z zawia- 
>ów. spłondrowała 8 stajnie. W teń sposób 

      

skradli najlepszą parę koni i sanki, wyrza- 
dzając gospodarzom strat na 500 zł. 

Dochodzenie policji ustałiło po śladach, 
że złodzieje przez m. Jeziory uciekli do Grod- 
na, gdzie narazie nie udało się ich zatrzymać, 

Stołpce. 
Zwolniony z więzienia sowieckiego. 

Onegdaj przez stację graniczną Stołpce 
przejechał udając się w kierunku Warsza- 
wy. ks, Marjan Tyniecki, który wypuszczo- 
ny został przed kilku dniami z więzienia so- 
wieckiego w Tobolsku. Tyniecki przesiedział 
3 lała w więzieniu za rzekomą antykomuni- 
styczną działalność. 

Lida. 
Mistrzostwa narciarskie Lidy. 

Wi zawodach narciarskich o mistrzostwo 
miasta Lidy w biegu płaskim 6 klm. dła 
pań I miejsce i mistrzostwo m. Łidy na rok 
1932 zdobyła pani Wróblewska Marja (Gim. 
nazjum Państwowe) z czasem 35 min. 40 $., 
II Emiljanowiczówna Marja (Gimnazjum 
Miejskie) į III Špiewakėwna Marja (Rodzi- 
na Wojskowa). W biegu płaskim 12 klm. 
dla panów zwyciężył, zdobywając mistrzost 
wo m. Lidy na r. 1932, Solezak Edward 
(Gimnazjum Państwowe) uzyskując czas 1 
godz. 6 min, 5 sek. II miejsce (wicemist- 
rzostwo) Klejda Piotr (Państwowa Szkoła 
Rzemieślnicza) i III Kuczyński Stanisław. 

  

   

Kradną co się daje. 

obłowili się niewykryci dotąd 
sprawcy po włamaniu się do zamkniętego 
składu Bojarsikego Salomona w Lidzie bo- 
wiem zrabowali tam 48 worków zboża. Na- 
tomiast niewie Iprzyjdzie również nieznane- 
mu sprawcy ze skradzionych pakunków na 
stacji III klasy w Lidize gdyż były tam tył- 
ko kołnierzyki, krawaty i szaliki ogólnej war 
tości 30 zł. Chyba że jest on elegantem to 
przynajmniej będzie miał co na szyję za- 
łożyć. z 

  

   

Wołożyn 
Zgromadzenie ezłonków Kasy 

Stefczyka. 

W niedziełę, dnia 13 b. m, odbyło się w 

Wiszniewie koło Bohdanowa doroczne walne 

zgromadzenie członków Kasy Stefczyka. 

Zebraniu przewodniczył delegat Związku 
Rewizyjnego Spółdz. Rolnych z Wilna. Na 
zebranie przybyło około 200 osób, lecz z po- 
wodu usunięcia przez Radę i. Zarząd Kasy 
rachmistrza Stanisława Kaweckiego, znalazła 

się grupa osób, która nie rozumiejąc sprawy, 
działała na szkodę Kasy, przez występowanie 
w obronie tegoż rachmistrza. 

Wobec podniecenia rozagitowanego przez 
Kaweckiego tłumu, prezydjum postanowiło 
obrady przerwać i połecono władzom Kasy 
zwołać w ustawowym terminie drugie zebra- 
nie, celem dokonania wyborów Rady Nadzar 

czej i uchwalenia programu pracy na rok bie- 
żący. 

Walka 6 tańszy prąd 
elektryczny. 

Akeja przeciwko wygórowanej taryfie 

elektrycznej skłoniła magistrat do rewizji 

een za prąd elektryczny. Prace te, jak się 

dowiadujemy, są obeenie w pełni i magist- 
rat przeprowadza kałkulację cen, które 
mają posłużyć za podstawę do ewentualnego 
zmniejszenia cen za elektryezność, Sprawa 
ta po zaopinjowaniu przez komisję flnanso- 
wą znajdzie się na porządku dziennym naj- 
bliższego posiedzenia Rady Miejskiej, która 
ostatecznie o tem zadecyduje. 

Popierajeie Przemysł Kralowy 
GAEL OE ISSN SEN: 

Przy braku apetytu, zepsutym żołądku, 
upośledzonem tarwieniu, obstrukcji, zabu- 
rzeniach przemiany materji, pokrzywce i 
swędzeniu, naturalna woda gorzka „Fran- 
eiszka-Józefa* usuwa z organizmu substan 
cje gnilne zatruwające organizm. Żądać 
w aptekach i drogerjach. 

- botnią, 

Aresztowanie „owszem damy. 
We wczorajszym numerze naszego pis- 

ma doncsiliśmy 0 okradzeniu sekwestratora 
magistrackiego Mikołaja Górskiego przez 
niejaką Schołastykę Nienartowiczównę, zna- 
ną policji ze swoich sztuczek złodziejskich. 
Jak się obecnie dowiadujemy agentom wy- 
działu śledczego udało się w dniu wczoraj- 

KR 
p Dziś: Wolirama. 

| Niedziela | | Jutro: Benedykta Op. 
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Wschód słońca — g. 5 m. 26 

Zachód »„ — . 17 m.28 

Spestrzežania Zakladu Me:acreiogį! V. S. В. 

w Wiinie z dnia 19 i! — 1852 reka 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 761 

  

Temperatura średnia — 4 С. 

я smjwyftoza: -|- 27 С 

. najniższa: — 9! C. 

Opad: šlad. 
Wiatr: ciszą. 

'Tendencja: lekki spadek, potem wzrost. 

Uwegi: z rana pogodnie, wiecz. drobny śnieg. 

OD REDAKCJI. 

Żyjemy w okresie rekordów — ło 

prawda — ale wszystkie one zmierza- 
ją ku temu, aby prędzej. My natomiast 
zrobiliśmy wezoraj wyłom w tej 
zasadzie i cofnęliśmy się o jeden dzień 
wstecz, bowiem zamiast z datą so- 

wyszliśmy w świat z datą 
piątkową (powtórnie), Niech zecero- 
wi, który tego nie dopatrzył, czytelni- 
cy nasi nie biorą za złe, bowiem wia- 
domo, errare humanum est. 

URZĘDOWA. 

— Konsulat łotewski w Wilnie komu- 
nikuje: w okresie świąt Wielkanocnych 
Konsulat będzie nieczynny: w czwartek 24 
marca, piątek 25 marca, niedzielę 27 mar: 
ca, poniedziałek 28 marca i wtorek 29 mar- 
ca. 

MIEJSKA. 
Uwaga. Mieszkańcy ulicy Kolejowej i 

Sadowej proszą nas zwrócić uwagę władz 
miejskich na fakt nicoczyszczania chodni- 
ków na ulicy Gościnnej prowadzącej do 
dworca. Chodniki przedstawiają, szczegól- 
nie w nocy, niebezpieczną pułapkę dla licz- 

nych na tej ulicy przechodniów i o nie- 
szczęśliwy wypadek tu nietrudno. Należy 
sądzić, że czynniki miarodajne zwrócą uwa- 
gę na niechlujstwo stróżów i wydadzą od 
powiednie zarządzenia. 

— Stacja autobusów dalekobieżnych. 
Trwające od dłuższego czasu roboty nad bu- 
dową stacji autobusów dalekobieżnych z0- 
stały ostatnio przerwane z powodu braku 
kredytów. Zaznaczyć należy. że roboty ziem 
ne zostały całkowieie wykonane i obecnie 
rozchodzi się jedynie o roboty budowlane. 
Od ustosunkowania się władz centralnych 
zależą dalsze losy stacji autobusowej w Wil- 
nie. O ile starania te dadzą pozytywny Wwy- 
nik, roboty wznowione zostaną wiosną roku 
bieżącego i w tym wypadku należy liczyć się 
z tem, że stacja w ciągu lata zostanie wybu- 
dowana i oddana do użytku publicznego. 

— Wpływy podatków. Mimo ciężkiego 
kryzysu gospodarczego daje się ostatnio za- 
uważyć dodatni objaw w postaci zwiększe- 
nia się wpływów podatkowych do kas miej- 
skich. Dzięki temu koła samorządowe liczą 
się ze zmniejszeniem deficytu w budżecie 
miejskim. Zjawiska tego nie należy jednak 
przeceniać, gdyż jak wykazuje praktyka lat 
ubiegłych, miesiąc marzec jest stale okre- 
sem wzmożonych wpływów podatkowych, 
które w następnych miesiącach znow 
czynają maleć i wątpić należy czy zaważą 
one na losach deficytu budżetowego. 

Z POLICJI. 
— Zmiany personalne. Dowiadujemy sie, 

że dotychczasowy kierownik urzędu śled- 
czego nadkomisarz Szafrański odchodzi da 
komendy wojewódzkiej. Stanowisko naczel- 
nika urzędu śledczego obejmuje komisarz 

Bilewicz ze Lwowa. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Kurs oświatowo-społezeny. Wi jasnej, 

przestronnej sali szkoły Nr, 22 na M. Po 
hulance, odbyła się uroczystość zamknięcia 
kursu oświatowo-społecznego, zorganizowa- 
nego przez Związek Osadników. Kurs trwał 

od 24 stycznia do 6 marca b. r. a więc 
sześć tygodni pracowała młodziej wiejska 
ściągnięta z osad Ziemi Wfileńskiej od pracy 

na zagonie do pracy przy książce i zeszy- 
cie. : 

Dziwne, wzruszające uczucie ogarnia. gdy 
się słyszy pełne szczerego dziękczynienia 
słowa za otrzymaną naukę — tak szczerze 

swe podziękowania składała młodzież na- 
szej wileńskiej w: Słowa proste, niewy: 
muszone były odbiciem ich uczuć, ich serc, 
ich woli. Młodzi chłopcy i dziewczęta, bo 
większość od 16 do 23 lat, wrócą teraz na 
wieś, by tam nabytą wiedzą podzielić się 
z pozostałymi, by na miejscu utrwalić swą 

łączność ze wsią pracując społecznie. Jasne 
zrozumienie swego obowiązku, wyrażające 
się w konieczności powrotu do wsi rodzin- 
nej i oddania się pracy wśród rolników. 
cechuje wszystkie przemówienia usłyszane 
na tej uroczystości. 

Związek Osadników dąży konsekwentnie 
według wytkniętej linji. Oświata intensyw- 
nie rozszerzana wśród młodego pokolenia 
wsi — to jego cel. Cel ten obliczony na 
długi okres czasu, może na całe życie obec- 
nych przewodników związku, daje rękojmię 
solidarności i poważnego traktowania spra- 
wy. Z roku na rok kurs taki organizowany 
przez związek odbywa się w Wilnie, z roku 
na rok kołumna młodzieży oświeconej, ma- 
szerująca do swych wsi z nabytą wiedzą 
zwiększa się z roku na rok nie bacząc na 
piętrzące się trudności materjalne upór ог- 
ganizacji. która sobie wytknęła cel oświe- 
cenia młodzieży, rośnie, by na stanowisku 

trwać, by cel osiągnąć. Cel wart trudu. 
Młodzież na kursie na wstępie została 

pouczona 0 wszystkich  przeciwnošciach, 
mogących ją spotkać, lecz zniechęcenia nie 
było znać. 

Podczas uroczystości, p. wicewojewoda 
Jankowski rozdał czterdziestu pięciu słu- 
chaczom świadectwa z ukończenia kursu, 
godząc się w swem pięknem przemówieniu 
ze stanowiskiem Związku i apelując do słu- 
chaczy, by pokładanych w nich nadziei nie 

zawiedli. 3 

   

   

  

szym zbiegłą złodziejkę aresztować. Osadzo- 
na ją w areszcie centralnym do dyspozycji 
władz sądowych, Podczas rewizji przy are- 
Sztowanej zaleziono 140 zł. Resztę pienię- 
dzy zdążyła już ona roztrwonić. Zachodzi 
podejrzenie, że miała ona  współników. 
Dalsze dochodzenie w toku. (c) 

NIKA 
— Nowe Władze Wiłeńskiego Towarzy- 

tswa Cyklistów i Motocyklistów. Wyłoniony 
na Walnem Zebraniu w dniu 138 marca 
1932 roku Nowy Zarząd ukonstytuował się 
jak następuje: 

prezes p. dyrektor Wysocki Jan ponow- 
nie; 

wiceprezes Cyklistów p. Sałasiński Jan: 
„ Stelmasiewicz 

    

zast. sekretarza p. Balul Jerzy: 
skarbnik p. Felitan Aleksander; 
kapitan sportowy p. Wojciechowski Sta- 

nisław; 
kapitan turystyczny cyklistów p. 

kur Karol; 
kapitan 

ward; 
kapitan II motocyklowy p. Moroz Bro- 

nisław; 
gospodarz p. Hermanowicz Antoni. 
Do Komisji Rewizyjnej weszłi przez ak- 

lamację ponownie: pp. Śmejlis, Godlewski 
i Krysztotowicz. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— POSIEDZENIE KOMITETU WITOL- 

DOWIEGO. Dziś o godz. 5 po poł, w Semi- 
narjum Ekonomiki Rolniczej przy ul. Uni- 
wersyteckiej odbędzie się posiedzenie šeis- 
łego Komitetu pomnika W. Ks. Witolda, 
na którem rozpatrywana ma być sprawa 
rezygnacji prot. Ślendzińskiego z wykona- 
nia zaprojektowanego przez niego i przy- 
jętego przez Komitet pomnika W. Ks. Wi 

tolda. : 
Jak się dowiadujemy, prot. Ślendziński 

zgłosił rezygnację wskutek pewnych oko- 
liczności, towarzyszących rozprawie sądo- 
wej w sprawie jego z p. Jachimowiezem 
o plagjat. Ze swej strony wyrażamy nadzie- 
ję, że Komitet załatwi ten incydent w sen- 
sie utrzymanina swej poprzedniej decyzji 
co do wykonanina projektu, ocenionego naj- 
pochlebniej i jednogłośnie przed kilku mie- 
siącami przez Komitet zaakceptowanego. 

— Odwołanie odczytu. Odczyt n. t 

„współczesne wilnianki a warszawianki* zo- 

staje odwołany na czas poświąteczny, Bi- 

lety wykupione są ważne. 
— Walne Zgromadzenie członków Zw 

Absolwentów Gimnazjum Jezuitów w Wil- 

nie odbędzie się dn. 22 b. m. o godz. 10,15 

w lokału przy uł. Wielkiej 64 i będzie po- 
przedzone mszą św., którą odprawi ks. dr. 
Kazimierz Kucharski o godz. 9-ej. Następ- 
nie o godzinie 18-ej odbędzie się wspólne 
„Święcone”. Obecność wszystkich członków 
konieczna. 2 

— Herbatka w Tow. Krajoznawezem. 
Staraniem Zarządu Oddziału Wiileńskiego 
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego od- 

będzie się w gimnazjum im. Ad. Mickiewi- 
cza (Dominikańska 3/5) w nedzielę dn. 20 
marca 1932 roku o godz. 20-ej (8 wiecz.) 
Herbatka Krajoznawcza, na której p, Ka- 
ziemierz Okulicz wygłosi referat p. t. „Z 
stosunków wewnętrznych na Litwie". Go- 
ście wprowadzeni przez członków P. T, K. 

mile widziani. 

Biało- 

1 motocyklowy p. Urniaż Ed- 

KOMUNIKATY. 
— Godziny handlu w okresie przedświą- 

tecznym. Stowarzyszenie Kupców i Przemy- 
słowców Chrześcijan w Wiłnie komunikuje, 
że dziś w niedzielę sklepy mogą być ot- 
warte od godz. 1-ej do godz. 6-ej po poł. 
W ciągu zaś bieżącego tygodnia do godz. 
9-ej, w sobotę do godz. 6-ej wieczorem. 

TEATR | MUZYKA. 
— Ostatnie przedstawienie „Virtuti МЫ 

litari* na Pohułance. Dziś, w niedzielę dn, 
20 marca o godz. 8 w. po raz ostatni uka- 
że się głośna sztuka Czyżowskiego „Virtuti 
Militari“, w której autor przeprowadza wi- 
dza poprzez wszystkie etapy walk o nie- 
podległość, począwszy od powstania 63-go 
roku, poprzez dzieje 1905 roku, wybuch 
wielkiej wojny, walki legionowe — aż po 
dzień dzisiejszy, rzucając widzowi do roz- 
wiązania niepokojące zagadnienie polskiego 
jutra. 

Jutro, w poniedziałek 21-go b. m. o godz. 

8-ej w. po raz ostatni „Dwunasta noc* 

Szekspira, po cenach propagandowych od 
20 gr. do 2 zł. 

— „Ich synowa* — w Łutni. Dziś, w nie- 
dzielę dn. 20-go marca o godzł. 8-ej wiecz. 
ostatni raz przed świętami dana będzie peł- 
na humoru komedja p. t. „Ich synowa” 
Grzymały-Siedłeckiego. Autor świetnie pod- 
patrzył typy i śmiesznostki środowiska mie. 
szczańskiego i w sposób wesoły oraz pełen 
humoru podał to widzowi ku rozweseleniu 
i wprowadzeniu w beztroski nastrój. 

— Ferje świąteczne Od poniedziałku 
dn. 21 marca Teatr Lutnia rozpoczyna ferje 
świąteczne; które trwać będą do wielkiej 
soboty 26-go marca włącznie. 

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE. 
— Ostatnie przedstawienie „Mam lat 26“ 

na Pohułanee. Dziś, w niedzielę dn. 20-go 
marca o godz. 4-ej pp. nieodwołalnie po raz 
ostatni w sezonie ujrzymy cieszącą się nie- 
bywałem powodzeniem fascynującą szuke 

węgierską p. t „Mam lat 26“. 
— Bajka @а dzieci „Czarodziejskie 

wrzeciono w Lutni. Dziś, w niedzielę dn. 

20 marca o godz. 4-ej pp. najmłodsza pub- 
liczność „Wilna ma okazję ujrzeć wesołą 
bajkę „Czarodziejskie wrzeciono" i balet 
„Wieszczka lalek* w wykonaniu zespołów 

dziecięcych Lidji _Winagradzkiej. Ceny 
miejsc propagandowe od 20 gr. do 2 zł. 

7- Najbliższa premjera na Pohulanee, 
We wtorek dn. 22-go marca o godz. 8-ej w. 
odbędzie się premjera wodewilu E. Labicha 
p. t. „Słomkowy kapelusz". 

— Dzisiejszy recital Mikołaja Orława 
jest dawno oczekiwanym jedynym wystę- 
pem w Wilnie sławnego mistrza fortepianu 
przed wyjazdem na turnee do Australji 
i wzbudził niebywałe zainteresowanie, jako 
wysoce artystyczny ewenement w życiu mu- 
zycznem Wiilna. Nadarza się bowiem nie- 
powszednia sposobność wysłuchania znako- 
mitego programu w mistrzowskiem wykona- 
niu, nacechowanem wirtuozerją techniczną, 
maestrją interpretacji i finezyjną subtelno- 
ścią tonu. 

Program zawiera m. in.: Sonatę op. 31 
Beethovena, Passacaglję-Handla-Eckmana. 

  

S,S. szereg utworów Chopina, Liszta, Rachama- 

zurki“ 

  

ninowa, Prokotiera oraz 
manowskiego i „Taniec ros; 
skiego. 

Ostatnie bilety można jeszcze nabyć w 
„Orbisie* Mickiewicza 11-a od godz. 10 do 
1-ej oraz w kasie Konserwatorjum przed 

koncertem od godz. 7-ej wiecz. 
Koncert odbędzie się w Sali Konserwa- 

torjum (Wielka 47) i rozpocznie się pun- 
ktualnie o g. 8-ej. 

Koncert bezwzględnie jedyny i nadawany 
przez radjo nie będzie. 

RADJO 
NIEDZIELA, dnia 20 marca 1932 r 

10.10: Transmisja bicia dzwonów i nabo- 
żeństwa z Bazyliki Wiileńskiej. 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. 
16.20: Muzyka polska (płyty), 16.40: „Prze- 
gląd czasopism kobiecych*. 17.00: Z cyklu 
„Kobieta ma głos* — rozmaitości. 17.16 
„Tajemnice astrołogji* odczyt. 17,30: Wia 
domości przyjemne i pożyteczne. 17.45: Kon- 
cert popołudniowy. 19.00: Litewska audycja 
titeracka. 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. 2 : Komunikaty i muzyka tan. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 21 marca 1932 roku. 

11.58: Sygnał czasu. 14.45: Przeg 
dla dzieci, Progr dzienny. 15. 

: Odczyt dla maturzystów. 
skrzypcowe. 16.20: Lekeja 

francuskiego. 16.40: Rekolekcje j 
pogad. 16.50: Koncert dła młodzieży (płyty). 
17,10: „Kraj w ogniu* (Mandżurja) — od- 
czyt. 17.35: Gustaw Holst—, Planet i 
18.50: Wileński kom. sporłowy. 19 
no, jako jednostka administracyju 

Szy- 
Strawiń- 
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zyka z płyt. 1 
16.10: Utwory 

   

  

     

   

  

     
  

i XVIII stuleciu—odezyt. 19.20: „Wilno boj- 
kotuje Szekspira — pogadankę wygłosi Ta- 
deusz Byrski. 19,40. Progr. na wtorek. 19.45: 
Pras. 

  

     

  

   

dzien. 
.15: Koncert. 

felj. 22.35: Kom. 

NOWINKI RADJOWE. 
- KONKURS 1M. FR. CHOPTNA. 

Dzi o godz. 12 m. 15 nadaje s 
warszawska epizod konkursu chopinow: 
go. Będzie to 15-ty, a więąc przedostatni 
dzień rozgrywek solowych. Wobec niepodo- 
bieństwa nadanina solowych zawodów w 
całości (około 60 godzin) słuchacze radjowi 
będą jednak słyszeli dwa ostatnie dni kon- 
kursu, to znaczy we wtorek 22 marca o 
godz. 20.15 i w środę 23 marca o godz. 19.15. 
W tych dniach odbędą się zawody ściślejsze, 
gdzie każdy z „ósemki* wybranych odegra 
jeden z koncertów Chopina z towarzysze- 
niem orkiestry. 

CO SIĘ DZIEJE NA DALEKIM WSCHODZIE 

W; poniedziałek o godz. 17.10 nadany 
zostanie w Wfilnie na wszystkie stacje nie- 
zmiernie aktualny odczyt inż. Stanisława 
Dobrowolskiego p. t, „Kraj w ogniu—Mand- 
żurja”. Dzięki tej prelekcji radjosłuchacze 
będą mogli zorjentować się w podłożu zbroj 
nego zatargu chińsko-japońskiego na Dale- 
kim Wschodzie. któremu przygląda się od 
kilku miesięcy cały Świat. 

W. OBRONIE SZEKSPIRA. 

Tegoż dnia o godz. 19.20 p. Tadeusz Byr- 
ski w feljetonie zatytułowanym „Wilno boj. 

kotuje Szekspira" powie parę gorzkich słów 

pod adresem naszej publiczności teatralnej. 

biorąc za podstawę kompromitującą cyfrę 

obecnych na Szekspirze widzów a miano- 
wicie 1760 osób. 

REKOLEKCJE W! RADJO. 
Poczynając od poniedziałku ks. Waler- 

jan Meysztowicz prowadzić będzie przed mi- 
krofonem radja wileńskiego rekolekcje wiel- 
kopostne, które potrwają do czwartku włą- 
cznie po południu zawsze o godz. 16.40. 

SPORT 
MISTRZOSTWA ŁYŻWIARSKIE, 

W! dniu 13 marca r, b. w Wiileńskiem 
T-wie Łyżwiarskiem przy ul. Mickiewicza 
Nr. 2 odbyły się przy znacznej ilości puh- 
liczności Zawody Okręgowe o mistrzostwo 
w jeździe figurowej na łyżwach, w którch 
zajęli: z pań 

I miejsce p. Ławrynowiczówna — 109,3 
kt. 

Ę II miejsee p. Borhartówna — 98,5 pkt. 
III miejsce p. Iwanowska — 92 pkt. 
Z panów: 
I miejsce p. Brewiński — 213 pkt. 
II miejsce p. Zyskowicz — 170 pkt. 
Ze szkół: 
I miejsce Boguszewski —— 168 pkt. 
II miejsce Tumiłowicz — 117,5 pkt. 
Grupa młodsza: 
I miejsce Głogowski — 125,5 pkt. 
II miejsce Ruszczyc — 90 pkt. ° 

Sędziowali: inż. Kulesza, inż. Niecięgie- 
wicz, p. Mewes i p. Lubarski. 

Na zakończenie sezonu projektuje Wił. 
T-wo Łyżw. urządzić w świątecznym ty- 
godniu karnawał na lodzie O dniu tym na- 
stąpi oddziełne zawiadomienie. 

WIOSENNY KONKURS SKOKÓW. 

Dziś o godz. 9.10 na skoczni Antokol- 
skiej odbędzie się wiosenny konkurs skoko- 

wy, który niewątpliwie sprowadazi najlep: 
szych narciarzy Wilna. 

Doskonałe atmosferyczne warunki na 

skoczni pozwolą niewątpliwie uzyskać świe. 

tne wyniki, a wszelkie niedociągnięcia orga- 

nizacyjne nałeży zgóry darować. (es) 

KINA I FILMY 

„RAJ UKRADZIOA 

(Hollywood). 

Amerykańskie duchowieństwo  różnyc! 
wyznań, jest przeważnie dosyć „тодегпе“. 
Znane są interesujące pomysły kaznodziejów 
z tamtej strony oceanu, w nawracaniu grzesz: 
ników. Nierzadko wystawia się ich na liczne 
pokusy, ukazuje się nieraz bardzo ponętue 
strony grzechu”, a potem kontrast — jego 

żałosne skutki... To znów ubiera się propa- 

gandę „antygrzechową* w b. miłe kształty, 

sądząc słusznie, iż w tej postaci najchętniej 
będzie pryjęta... 5 5 

Takie to kazanie, czy inne nawracanie 
(„na* nie „za*...) przypomina nam bardzo 

„Raj utracony”. Ma bardzo miłe kształty i 

rozkoszną buzię... Nancy Carroł, oraz (to dla 

Pań) przystojną fizjognomię i wogóle niepo: 
wszednią urodę Philipsa Holmesa. Sens mo- 
ralny — „tylko uczciwą pracą”, „kradzione 
nie tuczy”, „trzeba odcierpieć zasłużoną karę 
etc. Trzeba przyznać, że pomimo tych umoral 
niających tendencyj, film ma naogół zręczną, 
sensacyjną fabułę i dosyć emocjonujące mo- 
menty, Wykonanie aktorskie bardzo popraw- 
ne, niekiedy nawet nieco więcej niż to. (sk). 

20.00: -Felj. muzyczny. 
„Z jasnego brzegu” 
Recital fortepianowy. 

    

5: 

          

   

P. K. 0. 
oglasza 

konkurs z nagrodami. 
Należy jasno i treściwie odpo- 

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

szczędnošci w P. K. O., a nie cho- 
wač ich w domu? : 

2) Jakie korzyšci i udogodnienia 
w dziedzinie oszczędnošci zapewnia 
swoim klijentom P. K. O.? 

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

Za najlepsze odpowiedzi P. K.O. 
przeznacza: 

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

łać można do dn. 30 kwietnia 1932 r. 

WARUNKI KONKURSU: 

1) Odpowiedzi należy nadsyłać 
pod adresem: Wydział Ekonomiczny 
P. K. O. w Warszawie, ul. Jasna 9. 

2) W odpowiedzi nałeży podj: 
imię i nazwisko, numer posiadanej 
książeczki oszczędnościowej P. K.O. 
oraz powołać się na niniejsze ogło- 
szenie. 

3) Prace nagrodzone 
własnością P. K. O. 

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

Wilno w hołdzie 
Wodzowi Narodu. 
NABOŻEŃSTWO i DEFILADA. 

W dniu wczorajszym Wilno ser- 
decznie czciło dzień Imienin Marszał- 
ka. 

stają się 

Od godz. 8-ej rano na Płac Kated- 
ralny zdążały poszczególne formacje 
wojskowe garnizonu wileńskiego, za 
niemi ustawiły się związki byłych woj 
skowych, szkoły i przysposobienie 
wojskowe. Bazylika w której uroczy- 
ste nabożeństwo celebrował J, E. ks. 
arcyb. Jałbrzykowski, wypełniła się 
po brzegi, w nawie zajęli miejsca 
przedstawiciele władz miejscowych z 
p. wojewodą Beczkowiczem, rektorem 
U. S. B. prof. Januszkiewiczem, wice- 
prezydentem miasta W. Czyżem i: 
przedstawicielami władz państwo- 
wych, samorządowych i wojskowych 
na czele. 

Po skończonem nabożeństwie od- 
była się wspaniała defilada, którą vis 
a vis placu Łukiskiego w otoczeniu 
władz miejscowych z p. wojewodą 
Beczkowiczem na czele, przyjmował 
generał Skwarczyński, dowódca tej 
dywizji Legjonów. Sprężystym i mia- 
rowym krokiem przemaszerowały 
ki pierwszej dywizji, następnie zadu - 
dniłą ziemia pod działami. ciężkiej 
artylerji, a wślad za nią przedefilows 
ty 1p.a. p, 3D. A. K. i kawalerja. 
Pa defiladzie wojskowej maszerowa- 
ly formacje i oddziały byłych wojsko- 
wych, przysposobienie wojskowe i 
szkoły, 

DEKORACJE. 

O godz. 1-ej w Wielkiej Sali Urzę- 
du Wojewódzkiego, zebrało się fcz- 
ne grono przedstawicieli władz i spo- 
łeczeństwa miejscowego, na uroczę- 
stość dekoracji odznaczeniami państ- 
wowemi zasłużonych osób. Między 
innemį odznaczenia wręcono: krzyż 

komandorski orderu Odrodzenia Pol- 
ski prezesowi Izby Skarbowej Edwar 
dowi Ratyńskiemu, Krzyż oficerski 
Odrodzenia Polski prezesowi Hipali- 
łowi Gieczewiczowi,  naczelnikowi 
Włodzimierzowi Hryhorowiczowi i 
naczełnikowi Tadeuszowi Młodkow- 
skiemu. Złoty krzyż zasługi naczełni- 
kowi Tadeuszowi Żemoytełowi, radcy 
wojewódzkiemu Wiktorowi Piotrowi- 
czowi, siostrze Marji Burbie, nauczy- 
cielowi Waeławowi Borowskiemu, 6- 
raz nauczycielce Bronisławie Gawroń- 
skiej. 

Srebrny krzyż zasługi: Łudwice 
Strusiewiczównie, _współpracownie7- 
ce naszego pisma za opiekę nad Pola- 
kami na Syberji. Franciszkowi Umia- 
stowskiemu, nauczycielce Zofji Doma 

niewskiej, nauczycielowi Teodorowi 
Gorcie. 

Bronzowy krzyż zasługi: werkmi- 
strzowi elektrowni Wacławowi Bu- 
drewiczowi, woźnym: Kazimierzowi 
Kachańskiemu, Bolesławowi Kowiał- 
ło-Kildeszowi, Ignacemu Kryfce, Ja- 
nowi Płotnikowi, Wawrzyńcowi Rv- 
bakowi, Kazimierzowi Mackiewiczo- 
wi, Grzegorzowi Siergiejewowi i Józe- 
fowi Szarejce. 

Przed aktem wręczenia orderów 
przemówił p. wojewoda Beczkowicz, 
poczem w imieniu odznaczonych głos 
zabrał p. prezes Ratyński, składajac 
w ich imieniu podziękowanie za zasz- 
czytne uznanie i wyróżnienie. 

Z okazji imienin Marszałka Pił. 
sudskiego prezes Ratyński w imieniu 
wszystkich udekorownych złożył wy- 
razy najgłębszego hołdu i czci dla 
Pierwszego Obywatela Państwa i tą 
drogą przesłał mu najlepsze życzenia 
imieninowe. A
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Propozycja nawiązania stosunków Na Dalekim Wschodzie. 
dyplomatycznych z Mandżurją. Pomyślne rokowania. 

LONDYN. 19.111. (Pat.) — Dono- 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). szą z Szanghaju, że rokowania chińs- 

Rząd polski otrzymał notę od rza- Jednocześnie rząd mandżurski pro ko-japoūskie rozwijają się pomyśl. 
du mandżurskiego, zawiadamiającą o Si rząd polski o nawiązanie stosun- nie. Osiągnięto porozumienie, doty 

powstaniu nowego państwa — Mand- ków dyplomatycznych. ce wycofania się wojsk japońskich 
żurji. 

bezwzględnej przemocy. Oddziały szturmo- 
we liczą w obecnej chwili 520 tys. dobrze 
uzbrojonych ludzi, którzy w ciągu 48 godzin 
przy pomocy kelei luh samochedów cięża- 
rowych opanują każdy zagrożony ehociažby 
najdalej wysunięty odcinek. Dowódey po- 
szezególnych grup powiadomieni są doklad- 
nie e miejscach położenia składów broni 
i amunicji. Rozkaz wymarszu doręczony 20- 
stanie im na 3 dni przed terminem mobi- 
lizaeji. Osoby, które w latach 1930 i 1931 
brały udział w kursie obsługi technicznej 
karabinów maszynowych, muszą zgłaszać się 
natychmiast w sztabie generalnym swego 
okręgu. Człenkowie oddziałów motocyklo- 
wych powinni stale hyć w pogotowiu do wy- 
jazdu na d. cdleglošė. Rezerwa partji 

Skazanie komunistėw. 
(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Wezoraj w Grudziądzu zakończył się 
praces przeciw 11 komunistom oskarżonym 
© zdradę stanu. 

Główny oskarżony został skazany na K 
łat ciężkiego więzienia, a 5-eiu oskarżonych 
po 5 lat ciężkiego więzienia. Wszysey z po- 
zbawieniem praw. 

Pezostałych 5-ciu oskarżonych, z braku 
dowodu ieh winy, uwolniono. 

Kronika telegraficzna. 
— Po oiwareiu-olbrzymiego mostu w Sy- 

torjum i że wobec tego kontrola neu- 
tralnych obserwatorów ograniczyć się 
powinna jedynie do kontroli wycofa 
nia wojsk japońskich. Spór ten jest 
drobny i djalektyczny i posiada jedy- 
nie znaczenie dła redakcji protokó- 
łów. Członkowie komisji Ligi Naro- 
dów pod przewodnictwem Lyttona 
nie biorą udziału w tych rokowaniach 

   
   

  

do koncesji międzynarodowej i pr. 
cia ewakuowanej strefy przez wład 
chińskie. Wojska chińskie pozostać 
mają na swoich obecnych pozycjach. 

   

          

      

s Jedyną trudność stanowi jeszcz* ale odraczają swój wyjazd do Nanki- narodowo socGIBNCzei | badas hy  dncy 300 tysięcy osób przeszło przez most J J J a socjalistycznej obsadzi gmachy ZARZ 2 р 2 "AR > Ks. eipel 0 federacji naddunajskiej. argument władz chińskich, że byłoby nu, przypuszczając, iż sama ich obce urzędów pocztowych i miejskich. Dddžiaiy 8 80dzinach oe 1386 a podby zmarły ność w Szanghaju może przyśpieszyć techniczne w 6 godzin po otrzymaniu roz- Z powodu znużenia, 500 osób zemdlało. WIEDEŃ. 19.III. (Pat) — Dzienni jawniać. Austrja w każdym razie nie  Nonsensem, gdyby neutralni obserwa- — Dwa _ elektry 

  

kazu mobilizacyjnege zniszczą tory kolejo- ne tramwaje zderzyły: 
      

      

  

   

  

ki wiedeńskie donoszą z Triestu: Ks. pragnie takiej federacji. Tak samo wy Di mieli RODNE przejęcie rokowania: we wpobliżu miejscowości garnizonowych się w tunelu Neaj 9 osób zostało za dr. Seipel udzielił redaktorowi „Po- kluczona jest możliwość unji celnej, Przez Chińczyków ich własnego tery- Instrukcje niniejsze dotyczą w równej mie-  bitych, 22 osoby ranne, w tem 10 ciężko. ` : ф =. = EŃ E . В ; A rze członków policji, jak i Reichswehry, na- po: poło di Triesto* wywiad w sprawie która naruszyłaby zbyt wiele intere- : leżących. do partji narodowo sóejalistycznej. 
planu federacji naddunajskiej. Dr. sów. Jedynie praktycznie możliwe do Tajny rozkaz Hitlera. as i a Ee Ano Es Ogłoszony komunikat wywołał w Sakso- OFIARY ip z s = * z * + = щ V, 8 2 7 6 s ži či i isma ie i 
Seipeł oświadczył, że wita z radością przeprowadzenia jest zawarcie trak- LIPSK. 19.111. (Pat.) . Socjalistyczna „Le- Grozi S A alias ie njt głośną poż e. de- a. e ‚ porozumienie państw naddunajskich tatów na podstawie cet preferencyj- | ipziger Volksztg““ zamieszcza dziś dosłowny Towidas : 2 moktatyczne uderzają z tego pewodu na Zamiast wieńca na trumnę Ś. p. Jans 

   
alarm, wzywając społeczeństwo i klasy ro- 
botnieze do energicznego odparcia wszel-' 
kich prób przewrotu. 

skiego Dyrekcja i Personeł Ban- 
ku Spółek Zarobkowych Oddział 
go złożyły na rzecz Domu Św. An 

loniego do rąk  Prezeski: p. Aleksandry 

tekst tajnego rozkazu „Demu brunatnego* 
w Monachjum w sprawie przygotowania do 
zbrejnego zamachu stanu. Rozkaz skiero- 
wany jest do wszystkich przywódców okrę- 

nych. Traktaty te jednak nie powin- 
ny się ograniczyć tylko do państw 
naddunajskich. 

pod nadzorem mocarstw  europejs- 
kich, atoli federacja naddunajska jest 
wykluczona. Powodów oświadczył ks. 

Okres 1932 r. przyniesie ostateczną zmia 
nę w układzie stosunków politycznych w 
Rzeszy. Hitler dojdzie do władzy. Jeżeli nie 

  

  

    

  

  

  

    

  

Seipeł — nie potrzebuję Włochom u- gewych partji narodowo-socjalistycznej i za. nastąpi to dregą legalną, wówczas użyjemy -—0— Szczepkowskiej kwotę zł. 88.—. 

SZTEÓOCWIETZOROW IE POOR OOWONDAWÓWCE CZREOORIAREU 

K Miejskie Od czwartku ° $ * = NAD PROGRAM: WESOŁA KOMEDJA. | SESEMZENKKÓM IAA AAAA AAAA AAAA AA AAA AAAA AAA AGAMA AAA AA AK AAA, Pana PE ge 
= MIEJSKA 17-g0 marca Primabalerina Mikołaja ||-ga Koncert.orkiestra pod bat. M. Salnickiego Już czas zaopatrzyć się Ё į niami otrzymał w sklepie 

ulica Ostrobramska 5 | Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejsc: balkon 30gr., parte: 60gr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. w dobre i odleżałe 2 sis EAS S 

pantofle — omyłkowo nie Dźwięk. Kino - Teatr | DZIŚ! Największe gwiazdy ekranu w jednym filmie: ponętna Lil Bagower, znakomita Olga Czechowa, = į swojės Už As: B оо от 
X ELIOS Camilla Horn, Anny Ondra, Harry Liedike, Konrad Veidt, H. A. Szlettoew, Fr. Korner w arcydziele Wielk KIE dec ki į azenie sa Elo tic y dźwięko- Wi Ik t k t Przebojowe piosenki Wyjątkowo bogata wystawa Dodatki dźwię- PSO RE SUSJĄSEĘ ZNAM I a 2: Wileńska 38, tel. 9-26 | wem pu. WIEIKA LĘSKNOLG kowe. Na leszy ocane ceny zmiżone: Początek © 2 A 6, BIOS B ci KRAUSSE, która można nabyć # _ 

w frmie 4 Ok е 
> DaiślGzasyi. bohat. ; "T Ruruiskie, Meškai polsloak 5 PASL 560 | 3 azyjnie 

Dźwłęk. Kino-Teatr | -Upadłego Anioła" Nancy Karrol ! Philips Holmes Dźwiękowe Kino Hiszpańskie, Muskat słodki . . . „ „ 5— DH. St. Banel i S-ka Ž| o sprzedania w dobrym 
w rewelacyjnym filmie reżyserji genjalnego Abkotta p t. Francuskie, Entre de Mers b. . . „ „ 385 Wilno, Mickiewicza 23, tel. 8-49 4.|- stanieskazepka = duętżezi. : NAD PROGRAM: Dodatek ASI NO > Beracans Sipejor 2 „15 285 ik NS S Ž| szaika i lampa wiszące, 

0 JWOO R A J U K R A D Ž į 0 N Y paunkowy najnowszy Wok aRi O zamorądner: +» 88 WYYYYYYYYYYYYYYYTYYYYYTYTYYYYYYYYYYTYYYYYYYVYYYYYvY | oglądać codziennie od. tygodnik Paramountu. słodkie , . Roe 8323 9 — 121 о4 3 — 5 Wielka47, tel. 1541 Włoskie Uesaouts" Bello“ „ 5— 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

» Bankowa 5 — 23, tel. 790.. oraz inne wyższe gatunki, własnego importu 

Ze względu na wys. wartość artyst.—film wyświetla sie w kinach Hollywood i Casino 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąt. o g. 2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone 

  

  

  Or. Zeldawicz z pierwszorzędnych winnic. C E N K i K ini 
Dźwiękowe Kino | Jutro premjerai Pełna czaru ulub. publ. Norma p oczar. zh w najn. dk iośwę 8 |-szą Pole cia: Choroby m Okazyjnie sprzedam rod konk. W. . Urszuli Parrot „Kobieta dla wszystkich i dla jednego" narządów moczowych, е ее у с A S I N 0 ny A Rozwódka W żaldięskh Konrad Nagel, Chester Merris i R. Montgomery DIA. ST. Ban el i $-ka GŁÓWNY od 3 9—] 1528 PE: Japonski parawan. 

aktorskiej w Ameryce 
Wiałka 47, tel. 15-41. Nad program: Aktualja dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8 i 1030. Na |.szy seans ceny zniżone. 

Dziś uroczysta pramjera! e Pierwszy wielki dźwiękowiec turecki z życia współczesnego, który jednym wielkim 
Dźwięk. Kinc-Teatr 

PAN 
ullca Wielka 42. 

pochodem triumfalay m 

przeszedł ekr. wszyst- 

kich stolic świata p.t. 

W rolach głównych najwybitniejsze gwiazdy teatru stołecznego w Konstantynopolu 
inie 1001 nocy na tle słynnych pałaców muzułmańskich. Przepyszne melodje podkreślają egzotyzm i czar wschodu 

ZEBRAK STAMBUŁU 
Akcja rozgrywa się w kra- 

Nad progrm: Najnowsze aktuaija dźwiękowe. Początek o godz. 2-ej. Ceny znacznie zniżone. 
  

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
(obok dworcakolejow.) 

Dziś! Tegoroczna perła w repertuarze 
w wytw. „Nordisk* w Kopenhadze p.t. 
Gabrieł Gabrio, Renee Heribei i Kenry Edwards. 

ANONSI Podczas świąt wyświetlamy wspaniały film p. t. Upadły Aniół z Nancy Carrol i Gary Cooper 

Król karnawału Dramat w 10 akt. w-g słyn. dzieła NO- 
ela Soetta. W rol. gł.: Elga Brink, 

Olśniewający karnawał w Nicei Przepyszna wystawa. 

  

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

Dział Po raz pierwszy w Wilniel 
Prawdz. bomba humoru i śmiechu 

Królowie mody Arcywesowa komedja-farsa w 12 aktach, 
Pat i Patachon bajeczną i 

rozśmiesza nawet głazy swoją ostatnią, prze- 
najdowcipniejszą kreacją 

UWAG: Dla ucz. się młodz. dozwol. 
jeko 

Następny program: „BEN-HUR' 
  

dzieło dźwięk, 

я Światowid 
arcydzieło dźwię 

Dźwięk. Kino-Teatr | Dziś! Triumfalne 

reżys. Van Dyre'a 
uł. Mickiewicza 9. 

POGANIN 
Wspaniała pieśń miłości rozgrywająca się na jedn 

W rolach głównych 
bożyszcze kobiet Ramon Novarro, 

oraz wiośniana Dorothy Janis i Renee Adore 
ej z egzotyczneych wysp południowego morza. 

  

Dziś! Wielki 
dramat życiowy 

Dźwiękowe Kino 

LUX 
Mickiew. 11, tel. 15-61 | 

KARKOŁOMNE ZAKRĘTY " 
Wszystkie djalogi w języku polskim. 

rolach głównych 
KLARA BOW i RICHARD ARLEN. 

rudowłosa gwiazda. 

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

Nie czyńcie eksperymentów ze zdrowiem! 
Nie dajcie się na nic innego 

rzekomo równie dobrego, namówić. | 

„OLLA“ 
to marka wypróbowana w ciągu dziesiątków lat. 

Dowiedziono profilaktycznie. 

Towarzystwo dla handlu Towarami A ptecznemi i Perfumeryjnemi 
(dawniej 

I. B. Segai!) IBS 
towarów: 

PERFUMERYJNYCH, KOSMETYCZNYCH 
i GALANTERYJNYCH firm krajowych i zagranicznych oraz 

PRZEDMIOTY UŻYTKU DOMOWEGO 
Opłatki dla pieczywa, oliwa NICEJSKA i jadalna, sól cytrynowa, esencja 

octowa. szafran, waniłja, kardamon, gwoždziki, cynamon i t. d. 
CENY NISKIE. 

    

   

   C F. BERG Sp. zo.o. 

  

ARCYKSI 
e * A 

6678 

  

Trocka7 
poleca na nadchodzące Święta bogaty wybór 

  

PRZYJMUJEMY DO KOMISOWEJ SPRZEDAŻY 

SERY LITEWSKIE, TYLŻYCKIE i MASŁA 
zwyczajne i śmietankowe po cenach wyznaczonych. Obrót gwarantujemy. 

Polsko-Norweski Dom Handlowy 
WARSZAWA, 

Wierzbowa 8, tel. 225-08 

OSTRZEŻENIE! 
Pewne firmy w Wilnie rozlewają swoje mało- 
wartościowe piwo w używane butelki „Patent“ 

ŻĘCEGO BROWARU W ŻYWCU 
i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 

Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro” 
simy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR W ŻYWCU 
Reprezentacja : Wilno, ulica Zarzeczna Nr. 19, telefon 18-62. 

CENY NISKIE. 

Niniejszem podajemy do wiadomości 
Sz. Klijenteli, że został zakupiony 
przez naszą firmę większy transport 

owoców wprost od importera z Gdyni 

Pomarańcze 

winogrona, 
Cytryny i Jabłka różne. 

CENY TANIE 

О/Н Stanisław BANEL i $-ka 
Wilno, Mickiewicza 23, tel. 8-49. 

Polecamy tuczone INDYKI. 

„ Catofskie, Jawaj- 
= skle i Hiszpańskie. 

  

  

   

  

art. malarski, 

  

dilep Malerjałów Piśmiennych 
„ELEONORA _ 

Wilno, ul. Św. Jańska 1 (dawniej Borkowski) 
Poleca po cenach przystępnych: 

Papier, księgi buchalteryjne i doręczeń, dzienniki 
podawcze, skorowidze, kwitarjusze, druki, artyku* 
ły biurowe i szkolne, 

kreśląrski 
galanterja skórzana, 

i rysunkowy, 
pieczęcie gumowe i bilety wizytowe. Dostawa do 
biur, urzędów i szkół na dogodnych warunkach. 

dział 
datowniki, 

  

  

       OSTRZEŻENIE. szy кргмЕ yaLeży 
AMCENIOWAĆ I WYRAŹNIE ZĄDAĆ TYLKO 
ORYGINALNYCH PROSZKÓW Z.KOGUTKIEM” 
GĄSECAIFGO, ZNANYCH OD LAT TRZYDZIESTU 
+ WYSTRZEGAĆ JIE NAŚLADOWNICTW, UPOR: 
CZYWIE POLECANYCH, W PODOBNEM DO 

NASŁEGO OBAKOWANIU. 

  

dla wszystkich, narzędzia 
i preparaty chemiczne dla 

Nasiona celów ogrodniczych, oraz 
przyrządy pszczelarskie, polecają: 

Składy L. JASIŃSKIEG 
w Łodzi, ul. Andrzeja ł0, tel. 168.56 
w Łęczycy, ul. Poznańska 30, tel. 125, 

Cenniki na żądanie bezpłatnie. 

prowadzone 
od 1870 roku 

p. Fiedoro- Wędliny wiejskie 5:3: 
MASŁO wyborowe, SERY śmie- 
tanoWe oraz inne towary spo- 

żywczo-kolonjalne 

MARJA SIELSKA 
ul. Wileńską 29 wejście w bramie. 

poleca 
firma 

  
  
L.  Myilawnietwa „Kurjer Wileński" S-ka u gt. ndp. 

  

              

    

Ogrodnik, 
kawaler, z ukończ  śred- 
nią szkołą ogrodniczą i 
praktyką szkółkarsko-wa- 
rzywniczą, jak również 
obeznany z działem kwia- 
ciarskim, poszukuje po- 
sady od dnia |-go marca. 
Zgłoszenia: Wilno, Koś- 
ciuszki 14—8, Hamberg. 

  

  

Wilno, Mickiewicza 23, tel. 8-49. 
Przyżwiększych zakupach RABAT. 

  

    
     

„KOWALSKINA 
ALL 63) 

U BREAK э 
     
       

CWEMICZNO-TARMACEUTYCZNA 
„KOWALSKI wAaRSZAWA.      

  

SKLEP SUKNA i JEDWABIU 
CALEL NO Niemiecka 19 

Telef. 890. 
Ostatnio otrzymano w wielkim wyborze rozmaite 

«ni WEŁNY i JEDWABIU 
Co dwa tygodnie otrzymujemy nowy transport. 

Ceny niezwykle niskie. Prosimy przekonać się.   
  

Wedliny 
p Wysockiej i p. Przelaskowskiej. 

  

Szynki wielkanocne.  Karkowiny. 
Polędwice. Kiełbasy Litewskie 

BARDZO TANIO 

Poleca: 

DJH. St. Banel i S-ka 
Wiino, Mickiewicza 23, tel. 8-49. 

    
  

nowoczes.pierwszorzęd- 
nej jakości z gwarancją. 

Ceny zniżone. 

  

poleca 
firma B. Lokuciewski 

  

  

„JANUSZEK“ Š-to Jaūska 6 
Poleca na Święta Sz. Klijenteli: pończochy, Skar. 
petki, rękawiczki, krawaty, chusteczki, bieliznę 

damską i męską oraz wszelką galanterię. 

Pomimo b. niskich cen, udzielamy — 
10% świątecznego rabatu. 

- +00   

FIRMA CHRZEŚCIJAŃSKA | 

  

CENY WĘGLA ZNIŽONE! 

WĘGIEL i KOKS 
z pierwszorzędnych kopalń 

GÓRNOŚLĄSKICH koncernu „PROGRESS* 

m M DEULL, Wilno, firma 

BIURO — Jagiellońska 3, tel. 8-13 
Bocznica własna-Kijowska 8, tel. 999 

ra 

Nowootworzona Mieczarnia 
„KRESOWIANKA” Mickiewicza 21 
Artykuły gastronomiczno-owocowe. Wydaje śniada- 
nia, obiady, kolacje—po cenach zupełnie przystępnych 

LICYTACJA. 
W poniedziałek || kwietnia 1932 r. o go- 
dzinie |0-tej rano odbędzie się w lokalu 
Sp. Ake. „Pacific“, Wilno, Dominikańska 17, 
licytacja 2 szt. traktorów Munktellsa i 4 szt. 
motorów Munktellsa cena wywoławcza zł 
25.000 8 szt. tryjerów Marota — cena wy- 
woławcza zł. 3.000 W razie niedojścia do 
skutku per licytacji odbędzie się na- 
stępna o godzinę pózniej. 

Maszyny można oglądać od 5 SEM 
kwietnia b. r. w składach firmy przy ulicy 
Rossa 9. 

Informacje Domiaikańska 17, tel. 7-56. 

Sp. Akc. „Pacific“. 

  

1. $.im Jaźska 1, telefon 3-40. 

    
  

NASION 
NA 1932 ROK 
Wysyła się na żądanie 

niezwłocznie. 

W. Nel 
WILNO, 

Sadowa 8, tel. 1057 

NAJSTARSZY 

ŽD MAS 
NA WILENSZCZYZNĘ 

  

Qd roku 1843 istnieje 

wiienkin 
ul. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

na dogodnych Warankach 
{ МА RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 
8324     

ODMROŻENIE 
Oryginalna maś 

(a kogutkiem) 

„MROZOL“ 
leczy i goi ranki po- 
wstale od odmrożenia. 

Sprzedają apteki 
i składy apteczne 

Eqzamih dojrzałości 
rzygotowywanie ze 

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

LEKCJE 
prywatne w zakresie ma- 

  

tury. Specjalność: polski 

i łacina, rutynowany pe- 

dagog—Bakszta 17, m. 4. 

Nauka gry 
na skrzypcach 

(praktyka, teorja, fortep.) 
Lekcyj udziela rutynowa- 
my profesor, godz. 3—6, 
Zwierzyniec, ulica Jasna 

Nr. 3, m. 4 

Młoda panna 
9 miłej powierzchowności 
sumienna i b. pracowita 

poszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadsyłać 
do Adm. „Kuzjera Wił.* 

pod „Młoda panna" 

  

  

  

DOKTÓR 

ZELDOWICZOWA 
Chor. kobiece. wenerycz- 
ne, narządów moczowych. 
odg I2-2i 4—6 wiecz 

Mickiewicza 24, tel, 277 

DOKTOR MED. 
Hauryłkiewiczowa 
przyjmuje od godz. 11—12 
1 5—6 po poł. Choroby 
skócne, leczenie włosów, 
kosmetyka lekarska i ope- 

racje kosmetyczne. 
ul. Wileńska 33, m. 1. 

  

Ir. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciawa, 

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

W. Z. P. 29. 

D Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moezopiet: we, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8, 

Dr. GINSBERG 
ehoroby skórne, wene 
ryczne i moczopłciowe 

Wileńska 3 
od godz. 83—1 1 4—8, 

tel, 567, 6677 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

ul. Wileńska 7, 
telefon 10-67 

od godz. 9—1 i 4—8 

Dr. SZYRWINDT 
choroby wenerycznne, 
skórne i moczopłciowe 

ul. Wielka 19, 
od dodz 9—1 i 3—7 

Akuszerka 

Marja Laknoroną 
przyjmuje od 9 do 7 wieca 
ulica Kasztanowa 7, m. 
W. Z. P. Nr. 69. 652 

        

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła sią 

na ul. Garbarską I m. № 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz: 
ny, usuwa zmarszczki, bro. 
dawki, kurzajki i wągry 
W. Z. P. 48. 83, 

Akuszerka 

Maja Argi 
rzyjmuje od 9 r. do 7 w 

Е przeprowadziła się 
ul. Mickiewicza 22, m. 8 

W. Z. Nr. 3093 

Agronom 
z trzechletnią praktyką 
w większym majątku, do- 
brze obeznany z hodowlę 
bydła, ogrodnictwem in- 
spektowem i rachunko- 
wością, kawaler, zdolny, 
pracowity i przedsiębior- 
czy, poszukuje posady 
lub prący. Wymagania 
b. skromne. Oferty kiero- 
wać do Admin. „Kurjera 
Wil.* ul. Jagiellońska 3, 

dla W. P. 

Samochód 
marki „Hudson* 

w najlepszym stanie 

sprzedam tanio 
Informacje: Wileńska 52. 

  

  

  

  tel. 4-60, od 2 do 3 pp.   

ul. Zamkowa 20, m. 3 

  

Ke w dobrym stanie- 
jasną  bieliźniarkę: 

(czeczotka), krzesła do 
jadalni i patefon. Oferty 
składać do Administracji 
„Kurjera Wil” pod „Z“ 

    

4 ° терегс Pianina > 
wynajmuję — Mickiewicz 
37—32, Wiejście z ulicy 
Ciasnej, p. Estko. 7702 

  

OSTRZENIE nożykówCGił.. 
lette, Eclipse, etc. fabr. 
sposobem po lx gr. tylko 
w Skł. Apt. ]. PRUŻANA. 
Mickiewicza 15 vis-a-vis 
hotełu Georges. 10255 

Mieszkanie 
z 4-ch pokoi 

ze wszelkiemi wygo- 

  

dam i-—-do wynajęcia 
ul. Sierakowskiego 6 

umebio- POKÓJ "ns: 
duży z ošwietl. elektrycz.. 

  

do wynajęcia przy ulicy 

Kazimierzowskiej 1] m. © 

Dwa pokoje: 
w suterenie do wynajęcim 

zaraz. Zauł. Montwiłłow-- 

ski 3, od 2—4 

3 pokoje 
z kuchnią, meblami i wy 
godami do wynajęcia 
ul. Arsenalska Nr 6 ra. 10. 

      

Stały lokator 

poszukuje pokoju 
b. ładnie umeblowanego.. 
w śródmieściu, z oddziet-- 
nem niekrępującem wej- 
ściem w mieszk, ze wszel-- 
kiemi wygodami. Oferty 
kstownie: Wilno ł, skr. 

poczt. Nr. 95. 

  

Papużki zielone i nie 
bieskie. Kanarki i samicz- 
ki rozplodowe, Królika 
rasowe, młoda suczka. 
Pinczer, i młoda Szpic. 
Akwarja, pokarm — @в 

1yb i ptaków. 
Ut. Szpitalna 4. 

PLAC w Wilnie, 
(ul. Dzielna 20): 

303 s. kw. za 5.200 zł. 
Gotówką 1.200 zł. i działki 
letniskowe w  Połukni: 
przy szosie (30 kim. od 
Wilna) 0,5 i 1,5 ha. po 
1.300 zł. *Pisać lub tele- 
łonować do Proboszcz» 

w Połukni, 

Bilety wizytowe 
zaproszenialinnedruki 
wykonuję po cenach zni- 
žonych druk. D. Gordonas. 

ul. Zawalna 60. 

Poszukuję 
posady 

rządcy dome 
tylko za mieszkanie 
w.domach rządowycł: 
lub prywatnych, oraz 
w hotelach, posiadam» 
dobre świadectwa. 
Łaskawe oferty pro- 
szę nadsyłać do adm... 
„Kurj. Wileńskiego” 

pod Nr.'6872. 

    

Redaktor odpowiedzialny Wiłeld Kiszkią.


